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خسته وکوفته از دانشگاه برگشته بودم مامان طبق معمول تو آشپزخانه بود
سالم مامانی.-سالم.
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رفتم طرف قابلمه و درش و برداشتم.
عجب بویی راه انداختی بدجور گشنمهتا تو بری لباس عوض کنی وبیای بابات اینام اومدنبی سر وصدا رفتم طرف اتاقموو لباسمو عوض کردمویه آبی به دست وصورتم زدم وبرگشتم آشپزخونه یخچال و
باز کردم و میوه برداشتم
مامان چه خبرها؟نمیدونم چرا ولی هیچ وقت نتونستم برا چند دقیقه هم که شده ساکت بشینم همیشه این شگردم بود که بپرسم
مامن چه خبرها؟اونم بگه خبر خاصی نیست دنبال اتفاق خاصی هستی؟وبهد من شروع کنم اتفاقاتی رو که برام
افتاده رو تعریف کنم اما این دفعه همه چیز طبق روال پیش نرفت
ماما ن برگشت گفت:امروز صبح لیال خانم زنگ زده بود
کدوم لیال خانم؟دختر عمه ی باباتآهان خوب چکار داشت؟مامن لبخندی زد وگفت:وقت میخواست برا امر خیر
با تعجب پرسیدم:امر خیر؟چه امر خیری؟
یعنی چی چه امر خیری؟خوب معلومه برا خواستگاری؟خواستگاری؟تو امروز یه چیزیت هست هاچیه من هر چی میگم عین طوطی تکرار میکنی؟خوب واسه اینکه از حرف هاتون هیچی حالیم نیستیعنی چی هیچی حالیم نیست میگم لیال خانم زنگ زدهبود وقت میخواست واسه خواستگاریاخه چه خواستگاری ای؟از کی؟برا کی؟مامنم نزدیکتر اومدودستشو گذاشت رو پیشونیم
میشه بپرسم داری چکار میکنی؟-میخوام ببینم تب داری
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نه واسه چی باید تب داشته باشم؟واسه اینکه چرت وپرت میگی یعنی چی برای کی؟ازکی؟خوب معلومه از تو واسه دانیالاسم دانیالو که شنیدم میوه پرید توگلوم وسرفه کردم
چته تو؟خفه شدیعصبانی از جام بلند شدم وگفتم:شما که وقت ندادین؟
چشم های مادر گرد شد وگفت:مگه قراربود ندم
نخیرقرار پنجشنبه بیانانگار یه ظرف اب جوش ریختن سرم داد زدم:
الزم نکرده زنگ میزنی کنسلش میکنی
یعنی چی کنسلش میکنی؟تو امروز یه چیزیت شده؟باکسی دعوا کردی؟دوباره داد زدم:من حالم خوبه فقط نمیخوام اینا پنجشنبه بیان میفهمی؟
چرا داد میزنی؟-واسه اینکه اعصاب برا آدم نمیذاریدعصبانی به طرف اتاقم رفتم

صدای مادر رو که پشت سر هم صدام میزد رو نمیشنیدم در اتاق محکم زدم وهمونجا پشت در نشستم
از فرط عصبانیت دستام میلرزید
قدرت فکر کردن نداشتم چشم هامو بستم وسرمو به در تکیه دادم انواع فکرها ی پریشان تو ذهنم جمع شده بود
ولی قادر به تحلیل نبودم مادر داشتن شوخی میکرد اره داشت با من شوخی میکرد بغض گلومو فشار میداد این یه
شوخیه یه دروغه امکان نداره نمیدونستم چکار کنم.
چند دقیقه که گذشت تونستم خودمو پیدا کنم چند تا نفس عمیق کشیدمو از جام بلند شدم االن وقت فکر کردن
نیست رفتم یه آبی به سر و صورتم زدم تو اینه خودمو نگاه کردم گیج میزدم اتفاقات چند دقیقه پیش
اونقدرسریع اتفاق افتاد حتی ذهن پرشورم هم نتونست هضمش کنه.
اومدم بیرون دیدم پدرم و خواهرم برگشتن .مامان میز شامو چیده بوداشتهام کور شده بود
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ولی به خاطر گریز از سوال جواب ها رفتم وبه زور غذامو خوردم همین که تموم شد گفتم ببخشید من خسته ام
میرم بخوابم ولی مادرم صدام زد وگفت صبر کن کارت دارم آروم اومد کنارم و گفت:
اونا پنجشنبه میان من با باباتم صحبت کردم موافقت کرده تو هم روش فکر کن
آروم سرمو انداختم پایین وگفتم:شب بخیر
اگه تا االنم فکرمیکردم شوخیه االن دیگه مطمئن شدم که بحث جدی جدیه.
برگشتم اتاقم چراغ ها رو خاموش کردم و رو تختم دراز کشیدم بعد از چند تا نفس عمیق شروع کردم به تجزیه
وتحلیل
دانیال محمدی یگانه نوه ی پسری نادر محمدی صادر کننده ی بزرگ اجیل وخشکبار یعنی کسی که وارث کلی
ثروت بود خودش مهندسی عمران میخوند
بااینکه قبول کردنش حتی تو تنهایی هامم سخت بود ولی باید اعتراف میکردم خوش قد وباال بودوخوشگل
قد بلندی داشت هیکلش عضالنی بود چشمهای درشت قهوهای روشن بینی خوش فرمی داشت وترکیب لب و
دندونشهام خوب بود در کل پر از جاذبه بود کسی بود که بیشتر دخترها پسندش میکردن دخترهای فامیل
واطراف همه میخواتن نظرشو جلب کنن به قول بعضی از اون دخترها طرف مهره ی مار داره اینو خودشم
میدونست اما من.....
ازش متنفر بودم.
نفرتی که همه ی وجودم رو گرفته بود اونقدرکه حتی حاضرنبودم ریختشو ببینم چه رسد به اینکه به عنوان
خواستگار روش فکر کنم
لعنت به این شانس چرا باید منو انتخاب میکردن مطمئنم که من انتخاب خودش نبودم
با این فکر لبخندی رو لبم نشست آره راهش همینه با خودش صحبت میکنم مطمئنا اونم از جواب رد من
خوشحال میشه اون دور وبرش پر از دخترهای خوشگل و لوند بود حتما تا حاال یکی از اونها تونسته دلشو ببره در
اون صورت دلش گیره ودوست داره من جواب رد بدم تا به اونکی میخواد برسه آره باهم قرار میذاریم که بگیم به
توافق نرسیدیم
باالخره راهشو پیدا کردم اگه باهم مخالفت کنیم کسی چیزی نمیگه با این راه حل خیالم آسوده شد پس تا
پنجشنبه .
چشهامو بستم وخوابیدم
پنجشنبه صبح
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امروز کالس نداشتم البته اگرم داشتم فرقی نمیکرد چون تو این چند روز اصال حواسمو نمیتونستم تو کالس جمع
کنم همه ی فکرم به امروز بود صد بار تو ذهنم همه چیز رو مرور کردم که چی بگم از کجا شروع کنم چطور بگم
ولی به جایی نرسیدم خدایا خودت کمکم کن
مامان صبح زود بلند شده ومشغول مرتب کردن کارهاست همیشه وقتی مهمون میومد اینجوری بود پر از استرس
دوست داشت همه چیز عالی باشه خوشبختانه هیچ کس از این خواستگاری باخبر نشده بود به عبارتی خصوصی
بود نگران بودم از اینکه مادر به عمواینام خبر بده که خدا رو شکر نگفته بود
تو رختخوابم بودم که مادر صدام زد
سوگند سوگند پاشو بیکار نیستسم ها کلی کار داریم زود باشبه زور از جام پاشدم اگه امروزم به خوشی سپری میشد خیالم راحت میشد
رفتم دست وصورتم شستم
مامن که منو دید گفت :زود صبحانتو بخور بعد خانه رو یه جارو بکش بعد دیگه کاری نداریم بدو بر حموم .
چشمکارهامو انجام دادم ورفتم حموم تو این مدت فکر عصر یه لحظه م از ذهنم بیرون نمیرفت
ساعت به کندی میگذشت نه اینکه چشم انتظار دیدن اونا باشم نه فقط میخواستم زودتر راحت شم
باالخره عصر اومدواونام امدم
اول آقا نادر و دختر عمه لیال اومدن وعد مادر وپدر دانیال وآخر سر هم خود دانیال
کت و شلوارآبی تیره پیراهنش یه کم کمرنگتر از کت وشلوارش بود خداییش خیلی بهش میومد قاب تنش بود یه
دست گل با گل زر های ابی هم دستش بود که داد دست من
به زور گفتم مرسی خیلی دلم میخواست اون گل وبزنم فرق سرش از این فکر لبخندی رو لبم نشست
قابل شما رو ندارهبعد یه لبخند کمرنگ نشست تو صورتش نگاهمو ازش دزدیم نمیخواستم حتی نگاش کنم
رفتم به طرف آشپزخونه گل گذاشتم رو میزرفتم تا چایی رو آماده کنم صدای صحبتشو از پذیرائی میشنیدم که
فعال داشتن حاشیه ای صحبت میکردن یه مدت که گذشت آقا نادر گفت
که خوب دیگه بهتربریم سر اصل مطلب این عروس خانم نمیخواد یه چایی به ما بده تا گلوتازه کنیم وصحبت
شروع کنیم
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مامان:سوگندجان چایی بیار.
سینی رو برداشتم رفتم شروع کردم به گرفتن چایی تا که رسیدم به دانیال خان
برعکس بقیه که تو چشم هاشون نگاه کردم وبه روشون لبخند زدم .نگاهمو دوختم به سینی و خودمو گرفتم
برعکس من اون زل زده بود به صورتم انگار اولین بار بود که منو میدید این کارش مطمئنم کرد که من انتخاب
خودش نیستم
دستتون درد نکنهخواهش میکنماومدم نشستم کنار مادرم.
اقانادر:خوب اقا مهدی ما امروز مزاحم شدیم تا این دست گل شما رو برا پسرمون خواستگاری کنیم خوشبختانه
دوتا خانواده همدیگرو میشناسن شمام که دانیال مار میشناسه نیازی به معرفی نیست ولی بازم میگم که کارش
همون شرکتیه که داره میدونم دختر شما لیاقتش بیشتره ولی خوب فعال اول کار یه خونه ی کوچک هم داره که
خودتون میدونیداالن مونده جواب عروس خانم واجازه ی شما
بابا:این چه حرفیه اجازه ی ماهم دست شماست فقط بهتره این دوتا جوان صحبتاشونو باهم بکنن و باهم به توافق
برسن
توذهنم گفتم:هه هه توافق زرشک من با این به توافق برسم محاله
مامن:دخترم با اقا دانیال برید تو اتاقت صحبت تاتونو بکنید
از جام بلند شدم و رفتم سمت اتاقم.
اونم پشت سرم اومد.
داخل اتاق شدم صندلی کامپیوترم روکشیدم جلو تا روش بشینه خودمم رو تخت نشستم داشت اتاقمو بررسی
میکرد
تبریک میگم سلیقه تون عالیهخواستم بگم خودم میدونم ولی جلوی خودمو گرفتم
ممنوننشست روی صندلی وزل زد به من منمرفتم توفکر که خدایا چه جوری شروع کنم؟چطور بحث بکشم به اونجایی
که میخوام؟
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دانیال:من منتظرم
سرمو بلند کردم دیدمدستهاشو جلوی سینه ش گره زده ویه پاشو انداخته رو یه پای دیگه شو وباحالت خاصی
نگام میکنه
منتظر چی؟
منتظرم که شرط هاتونو بگینچه شرطی؟
لبخند زد:شرط هایی که من برا ازدواج باشما باید قبول کنم
من شرطی ندارملبخندش پررنگتر شد
یعنی شما به هیچ شرط وشرطی بله رو میگید؟پوزخندی زدم وگفتم:اعتماد به نفس باالتونو تحسین میکنم
متوجه منظورتون نمیشم؟یعنی از کجا مطمئنید که جاب من بله ست؟مگه نیست؟مسلما که نیستجاخورد دست هاش انداخت پایین وراست نشست
منظورتون چیه؟ببینید بیای با هم رو راست باشیم من میدونم شما بخاطر پدر ومادرتون به خواستگاری من اومدید من انتخاب
شما نیستم شما شرط های منو پرسید چون میخواستید با یکی از اونا مخالفت کنید یعنی شما خیلی خوشحال
خواهید شد اگه من جواب منفی به شما بدم.
نگاش کردم چشاش از تعجب قد یه نعلبکی شده بود.
این حرف ها چیه که شما میزنید؟یعنی چی؟ببینید خواهش میکنم با من راحت باشید من طرف شمام منم راضی به این ازدواج نیستم-چرا؟
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چراش مهم نیست مهم اینکه این خواسته ی هر دوی ماست مگه نه؟باتحکم گفت:نهخشکم زد:یعنی چی نه؟
یعنی اینکه نه من بخاطر پدرومادرم اومدم ونه میخوام که با شرط هاتو مخالفت کنم ونه میخوام جواب شما منفیباشه
احساس کردم اتاق دور سرم میگرده خدایااااااااااااا این یعنی چی؟من همه امیدم این بود که اونم با من هم صدا
بشه پس حال من چکار کنم .
با صدای ضعیفی گفتم:این یه شوخیه؟
ولی جواب من بازم یه نه ی پر تحکم بود
نگاش کردم عصبانی نگام میکرد گفتم:پس حال من چکار کنم؟
یعنی چی چکار کنم؟همه زورم جمع کردم وگفتم:ولی جواب من منفیه
صداشو بلندتر کرد:چرا؟
خواستم بگم چرا ولی صدا تو گلوم خفه شد.
خودمو جمع وجور کردم وگفتم :من با شما تفاهم ندارم
چندثانیهمتعجب نگاهم کردوبعد زد زیر خنده
دانیال:ما که هنوز با هم حرف نزدیم که ببینیم تفاهم داریم یانه
من میدونم که نداریممیشه بپرسم از کجا میگین؟بیبیند من نگفته میدونم که شما شرایط منو قبول نمیکنید اینم یعنی اینکه ما به تفاهم نرسیدیمشما که هنوز شرطی نگفتید که ببینید من قبول میکنم یا نه؟شرایط من سخته اصوال کسی قبول نمیکنه-ادم ها باهم تفاوت دارن شاید من قبول کنم
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وای خدایا این چرا اینجوره؟
دانیال:منتظرم که بشنوم
چی رو؟شرایطتونو؟خوب حاال که اصرار دارین میگمشرط اولم:من قصد ادامه تحصیل دارم اونم خارج از کشور
شرط دوم:بعد از ادامه تحصیلم میخوام کار کنم
شرط سوم:من حق طالق میخوام
بعد نگاش کردم که متفکرانه داشت نگام میکردوگفتم :
بسه یا بازم بگم.
چند لحظه همونجور ساکت نشست
پوزخندی زدم وگفتم :دید من راست میگفتم شما هم مثل بقیه قبول نمیکنید
لبخندی زد وگفت:خودتونو امیدوار نکنید
متعجب نگاش کردم
من قبول میکنمنهبله چرا که نه شرط اول من هم با شما میرم خارج شاید باهم ادامه تحصیل دادیمشرط دوم من با کار کردن خانم مشکلی ندارم اصال اگه شمام نتونستید هم به کار خونه برسید هم به کار بیرون یه
نفر رو استخدام میکنیم تا به کارهای خونه برسه
اما شرط سوم که روش یه کم مرددبودم ولی یه کم که فکر کنی میفهمی وقتی یه زن کنار همسرش یه زندگی
عاشقانه وبی غمی رو داشته باشه که مرض نداره بره طالق بگیره ومن
این زندگی رو برات میسازم پس با اونم مشکلی ندارم حال بقیه شو میشنوم
شوکه شده بودم معموال خواستگارهای قبلیم با یکی از شروطم مخالف بودن
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من:شما مطمئنید؟نمیخواید بیشتر فکرکنید؟
باتحکم گفت :نه
من مهریه م باالستمثال چقدر؟اینو همینجوری گفتم اصال تا حال با هیچ یک از خواستگارام راجع بهش بحث نکرده بودم
فکر میکردم آدم تو بقیه ی موارد که به تفاهم برسه دیگه مهریه رو یه جور حل میکنه واسه همین موندم چی بگم
دانیال :نمیخواین بگید
0222سکهاینو همینجوری پروندم مشکوک نگام کرد وگفت:باشه
هول هولکی گفتم :شما نباید اینکارو بکنید
چرا؟میدونید0222سکه چقدر میشه؟آرهپس چرا قبول میکنیدچون ارزششو دارهچی؟یه جور خاصی نگام کردوگفت:تو
خشکم زد.نمیدونستم چی بگم به هیچ نحوی نمیخواست کوتاه بیاد
من:ازکجا میدونید که من ارزششو دارم
لبخند زد وچشمکی زد گفت این یه رازه
بی شوخیوقتی کسی برا خودش ارزش فائل میشه بقیه رو هم وادار به اینکار میکنه-اما خانواده های ما باهم اختالف طبقات دارن
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منظور؟این بعدامشکل ساز میشهباید برا من وخانواده م مهم باشه که نیستهمیشه میگن کبوتر با کبوتر باز با بازکند هم جنس با هم جنس پروازاین درست نیست خیلی وقتا باز و کبوتر هم با هم پرواز میکنداین امکان ندارهچرا وقتی کبوتر کوچولواسیر چنگال یه باز شه همه چیز ممکن میشهبا عصبانیت گفتم.:
من نه کبوترم ونه کوچولو پس اسیر نمیشمشما کبوتر نیستید شما یه آدمید یه آدم که میتونه عاشق بشه عاشقی ام یه جور اسارتمن عاشق نمیشممیشید همه میشنمن با همه فرق دارم اون که معلومه اگه فرق نداشتید که نظر من جلب نمیکردیدخم شد به جلو وآرو م گفت:منم عاشق چیزهای متفاوت هستم
به هیچ وجه حاضر نبود کم بیاره کم کم داشت حوصله م سر میرفت
من:ببینید خالصه ی کالم اینکه من وشما نمیتونیم با هم ازدواج کنیم
بازم که برگشتیم سر جای اولخوب پس بهتر همدیگه رو خسته نکنیمولی من باید دلیلشو بدونمگاهی وقتها آدم خیلی از کارها رو بی دلیل میکنهآره ولی کارهایی که به اینده ش مربوط نباشه–برا من فرقی نمیکنه
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ولی برعکس برا من میکنهجدی نگام کرد وگفت:من باید بدونم چرا؟
من جوابی برای شما ندارمبهتره که داشته باشید چون در غیر این صورت من از خواسته م دست نمیکشمزل زدم تو چشماشو گفتم:منظورتون چیه؟
منظورم واضحه من شما رو میخوام پای خواسته مم وایمیستم به هیچ وجه هم کوتاه نمیاماز جاش بلند شد وگفت:من یه مبارز حرفه ای ام بلدم چه جوری برای چیزهایی که واقعا میخوام مبارزه کنم
وبعد به طرفم خم شد وگفت:االنم تو رو میخوام باهمه ی وجودم
وبعد رفت سمت درو گفت :بهتر زیاد منتظرشون نذاریم
مثل یه آدم آهنی از جام بلند شدم دنبالش راه رفتم ولی تو آستانه در برگشتم ونگاش کردم لبخندی زد معلوم
بود که از کار خودش راضیه
من:شما منو نشناختید منم مبارز خوبی هستم
خم شد رو صورتم و اروم گقت:همیشه تویه مبارزه دوست داشتم حریفم قوی باشی چون اون موقع شکست
دادنش بیشتر به آدم میچسبه
راست ایستاد و نگام کرد
من-باشه اگه شما اینو میخواین حرفی نیست
برگشتم وبه طرف پذیرائی رفتم خانواده ها به شدت گرم صحبت بودن ومتوجه اومدن ما نشدن
تااینکه آقا نادر سرش بلند کردوگفت:دوکبوتر عاشق ما برگشتن چه زود حرف هاتون تموم شد
دانیال:خوشبختانه زود به تفاهم رسیدیم
بعدبرگشت ونگام کردمولبخند زد
تو دلم گفتم بچرخ تا بچرخیم یه تفاهمی نشونت بدم که حال کنی
همه دسته جمعی گفتن:خدا روشکر
دخترعمه لیال گفت:این یعنی این که دهنمونو شیرین کنیم
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اقانادر بلند شد وشیرینی رو گرفت سمت پدر
من باید بیشتر فکرکنم.همه برگشتن نگام کردن
لیال:از اولشم میدونستم دانیال پسر باهوشیه میدونه دست رو کی بذاره
بعدبرگشت طرف مادرم وگفت:دخترت از وقار وسنگینی چیزی کم نداره بهت تبریک میگم
اقایوسف(پدر دانیال):حاج خانم راست میگن هر دختر دیگه ای بود فورا بله رو میگفت
تودلم گفتم اینام مثل خود دانیال اعتماد به نفسشون باالست
آقانادر:مردی که زحمت نکشیده زنش وبدست بیاره قدرشونو نمیدونه االن اگه دخترشمانازنکنه فردا دانیال
قدرشو نمیدونه
نسترن خانم(مادر دانیال):پدرجون پسر من قدر شناسه اون همینجوریشم قدر سوگند جونو میدونه مگه نه
پسرم؟
دانیالکه چشمش هنوز رو من بود گفت:بله صد در صد اینو به خودشونم گفتم
اقانادر:خوب دخترم چقدر وقت میخوای واسه فکر کردن؟
سه روزباشه مسئله ای نیست ایشاهلل جوابت مثبته ماهم هفته دیگه این موقع بیایم واسه قرار مدارهاخوب دیگه بهتر رفع زحمت کنیم تا دخترم زودتر شروع به فکرکردن کنه شاید زودتر این شازده پسر ما رو از
بالتکلیفی در اره
همگی بلند شدن ورفتن دانیال که پشت سر بقیه میرفت اومد طرفم وگفت:به امید دیدار.دیدار بعدیمون باشه
واسه پنجشنبه ی هفته ی بعدی .وبعد لبخند شیطنت امیزی زد ورفت
بعداز جمع وجور کردن خونه شب بخیر گفتم ورفتم سمت اتاقم.با اینکه میدونستم امشب قرار نیست به این
زودی بخوابم.
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امشب تمام برنامه هام خراب شد چی فکر میکردم چی شد چقدرمن همه چیز رو آسون گرفته بودم فکر اینجاشو
نکرده بودم پسره ی احمق یکی نیست ازش بپرسه حاال چرا من؟قحطیه دختر نیافتاده که؟خوب من نه یکی دیگه
مگه برا آدمی مثل تو فرق میکنه؟چرا اینا رو تو صورت خودش نگفتم؟خوب معلومه واسه اینکه طرف بدجور
سورپرایزت کرد مگه نه؟لعنتی.
ازجام بلند شدم سرمو بین دستام گرفتم
حاال باید چکار کنم میدونستم که اگه جواب نه بدم همه مسخره م میکنن .دانیال کسیه که کل فامیل آرزوشونو
دامادشون بشه اونوقت من پسش میزنم .بهم میخندن ومیگن این دختره واقعا یه تخته ش کمه فکر کرده بهتر از
اون گیرش میاد .خوب مسلمه که از لحاظ ظاهری کسی بهتر از دانیال نمیاد سراغم ولی باطنش چی؟
تو آینه خودمو نگاه کردم وگفتم :تو باید پای حرفت بمونی مهم نیست بقیه در موردت چی فکرمیکنن مهم اینه که
تو اونو نمیخوای اون پسر ملکه الیزابتم که باشی برا تو هیچه تو نمیتونی به خاطر حرف مردم یه عمر با کسی
زندگی کنی که ازش متنفری ولی قضیه اصلی که مردم نیستند پدرو مادرم هستند مطمئنا اگه جوابمو بشنون
مخالفت میکنن البته بهشون حق میدم اون عوضی همچین خودشو خوب نشون داده که همه قبولش دارن مطمئنا
ازم دلیل میخوان و من هیچی ندارم که بهشون بگم واقعا چی بگم.
از پنجره بیرونو نگاه کردم:ستاره کجایی؟
خوب هرجا هست که هست اگه اینجا بود مگه میتونستی بهش بگی چی شده؟وای خدای من اگه اون بشنوه چی
میشه؟
اشک تو چشام جمع شد.مطمئنا خبر به گوشش میرسه واون وقت ....خدایاااااااااااااااا
این دیگه آخر بدشانسیه اون وقت من چه توضیحی دارم که به اون بدم
شقیقه هامو با دستم فشار دادم سرم داشت منفجر میشد.
اخه خدایا این بود رسمش .نفس عمیقی کشیدم مثل همیشه گفتم هی دختر اروم باش چیه چرا داری بیخودی
بزرگش میکنی راحت میگی من ازش خوشم نمیاد به دلم نمیشینه تموم
رفتم سمت تختم ودراز کشیدم نباید بهش فکر کنم نباید چشماتو ببند به فردا فکر کن به اینده فکرکن.به زور
داشتم فکرمو از موضوع پرت میکردم.

صبح به زور از خواب بیدار شدم جمعه بود ولی کلی کار داشتم بلند شدم و آبی به صورتم زدم و بی هیچ حرف و
حدیثی از جلوی چشمهای مادر و پدرم دور شدم حوصله ی جواب دادنو نداشتم فعال باید تجدید قوا میکردم
شاید یه جنگ سختی رو پیش رو داشته باشم از این فکر حتی خودمم خنده م گرفت جنگ....
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باید خونسرد باشم اصال شاید اونم یه چیزی همینجوری گفته وقتی جواب ردمو علنی بگم اونم بره وپشت سرشم
نگا نکنه ویادش بره کسی رو به اسم سوگند میشناسه همیشه یه امیدی هست بیخیال
اونروز تمرکزمو گذاشتم رو کارهای دیگم کار که زیاد باشه خود به خود اجازه فکرهای متفرقه رو نمیده

شنبه عصر:
از دانشگاه خسته وکوفته برگشتم حتی حال صحبت کردنم نداشتم لباسمو که در آودم رفتم سمت آشپزخونه
من:مامان چایی داریم؟
آره تازه دمه یکی برا خودت بریزم یکیم برا منچایی رو که ریختم رفتم وگذاشتم رو میز و خواستم که برم اتاقم که مامانم صدام زد
بشین کارت دارم
نگفته فهمیدم چکارم داره
من:کلی درس دارم
تا شب وقت داری بشینبااکراه نشستم :بله بفرمایید
فکرهاتو کردی؟خودمو زدم به اون راه:راجع به چی؟
خوب در مورد خواستگاری پنجشنبه.ببین بابات ازم خواسته جوابتو بپرسم چون ممکنه فردا اونا زنگ بزنن واسهقرارمدارهای پنجشنبه
حاال مگه قرار جواب من مثبت باشه که اونا میخوان قرار مدار بذارنمنظورت چیه؟ازجام بلند شدم وگفتم فردا اگه زنگ زدن میگی جواب ما منفیه
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مامان با چشمهای متعجب نگام کرد:چی جوابت منفیه؟داری شوخی میکنی
قیافه م نشون میده که دارم شوخی میکنمآخه چرا؟چرا نداره من با اون تفاهم ندارماخه اونروز گفتین که باهم به تفاهم رسیدینمن گفتم یا اون؟چه فرقی داره؟خیلی فرق میکنه اون با من به تفاهم رسیده ولی من نهیعنی چی؟یعنی نه جوابم نه هسرچی باهم مشکل دارین؟موندم که چی بگم اینو صدبار از خودم پرسیدم که اگه کسی پرسید یه جواب خوب داشته باشم تا به اونا بگم ولی
جوابی پیدا نکردم
خوب من از اون خوشم نمیادیعنی چی خوشم نمیاد از چی ش؟خوب از خودشاز چیه خودش؟از قیافش از اخالقش از هیکلشاز همه چیزشوا یعنی چی دختر یه جواب درست و حسابی بده ببینمخوب من که گفتمتوچی گفتی ؟گفتی جواب من منفیه گفتی ازش خوشم نمیاد ولی نمیگی از چی ش فردا که اونا زنگ زدن من چهجوابی بهشون بدم بگم دخترمن جوابش منفیه ولی نمیدونه چرا مردم بهمون نمیخندن؟
-خوب بخندن اصال بگو من قصد ازدواج ندارم
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چرا قصد ازدواج نداری؟اگه نداری چرا گذاشتی بیان خواستگاری؟کی؟من؟من که گفتم بگو نیانمسئله فقط اینا نیست خواستگارهای قبلی رو چرا گذاشتی بیانخوب به اونام جواب منفی دادمآره ولی برا جوابت دلیل داشتی ولی حاال چیبابا ادم وقتی میخواد با کسی ازدواج کنه طرف باید به دلش بشینه یا نه؟خوب اره ولی آخه چرا دانیال به دلت نمیشینه؟همینجوریهمینجوری ام شد دلیل؟اره خیلی از اتفاق های دنیا همینجوری انتو چته؟چند روزه یه جوری شدیمن چیزیم نیست االنم میخوام برم به کارام برسمصبرکنبرگشتم دست تکون دادم وفرار کردم
ولی مامان هنوز داشت حرف میزد
این گذشت ولی باید منتظر بابا باشم مشکل اصلی هنوز در راهه میدونم که با این حرف ها نمیشه اونو راضی کرد

تو اتاقم نشسته بودم که در اتاقمو زدن بابام بود.از جام بلند شدم
اجازه هستخواهش میکنمداشتی چکار میکردی؟-هیچی کتاب میخواندم
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رفت سمت پنجره رو بیرون ونگاه کرد.خودت میدونی که واسه چی اومدمسرم پایین بود واروم گفتم :بله
خوب؟میشنومبابا جواب من منفیهاینو خودم میدونم اومدم دلیلتو بشنوممن از اون خوشم نمیادچرا؟همینجوریپدرمو صندلی رو کشید وجلوم نشست
سوگند یه کم منطقی باش تو که هیمیشه منطقی بودی حاال چی شده؟خوب االن منطقم کار نمیکنهاین حرف ها یعنی چی؟سرتو بلند کن ببینمتسرمو بلند کردم
پای کس دیگه ای در میونهفورا گفتم نه نه اصال
خوب پس چی؟ساکت بودم جواب نمیدادم یعنی جوابی نداشتم که بگم یعنی داشتم ولی تو دلم و نمیتونستم به کسی بگم
ببین دخترم من از تو انتظار دارم عاقل باشی حرف یه عمر زندگیه ومنم مسئولم باید راهنماییت کنم وچون دوسه پیرهن بیشتر از تو پاره کردم میگم دانیال پسر خوبیه لیاقتتو داره
از کجا میگین؟از اونجایی که خانواده شو میشناسم خودشو میشناسم پسر خوبیه سر به زیره نمازخونه اهل دود ودم نیستخانواده دوست ...بسه یا بازم بگم
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تودلم گفتم آره ارواح خاک باباش چقدرم که سر به زیره
من:ولی اینا ظاهرش
منظورت چیه؟منظورم اینکه ما که از باطنش خبر نداریمخوب هیشکی از باطن هیشکی خبر نداره اگه یکی دیگه بیاد خواستگاریت تو تز باطن اون باخبر میشی؟خوب نهخوب منم اینو میگم ما باز از ظاهر دانیال کامال خبر داریم خانواده شو میشناسیم ولی آدمه غریبه رو که نمیشهشناخت
بلهپس دیگه مشکل چیه؟خدایا چی میشد اگه میتونستم بگم دردم چیه؟بابا:خوب نمیخوای جواب بدی
بابا من اونو نمیخواممنم دلیلشو پرسیدماصال من از قیافیه اون خوشم نمیادبابام با تعجب نگام کردم:مگه قیافش چه عیبی داره؟
عیب نداره فقط به دل من نمیشینهببین دخترم زندگی که اساسش روی چیزهای سست مثل قیافه وثروت زیاد وهیکل واز اینجور چیزها باشه زودویران میشه
خوب این درست ولی باید جوری باشه که آدم بتونه نگاش کنهاین چه حرفیه که میزنی دانیال پسر خوش قیافه ایه دختر پسند خدایی نکرده صورتش نسوخته که تازه اگرمسوخته باشه عیبی نداره مگه نشنیدی میگن سیرت خوب به از سیرت خوش
ساکت بودم
پدرم از جاش بلند شد میخوام خوب فکرهاتو بکنی اما نه مثل حاالعاقالنه منطقی مثل سوگند همیشگی
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خواستم بگم جواب اول واخرمن نه ه تغییرم نمیکنه
ولی بابام رفته بود بغض گلومو میفشرد

تموم شب و نتونستم بخوابم خیلی سخته آدم چیزهایی تو دلش باشه که نتونه به کسی بگه اونوقت احساس
خفگی میکنه این حال اینروزهای من بود تا میاومدم حرفی بزنم صدام تو سینه حبس میشد یعنی حبسش
میکردم این حرفها حرف هایی نبود که دیگران بفهمن بایدتوخودم میریختم ولی خدایا چی میشد اگه میتونستم
به بقیه هم بگم تا مجبورم نکنن کاری رو کنم که دوست ندارم اما مهم نیست من پای حرفم میمونم من اونو
نمیخوام فوقش چند روز جرو بحث بینمون میشه بعد که جواب و به اونا دادیم تموم میشه
صبح مثال دیر از خواب بلند شدم ساعت  20کالس داشتم تا اون موقع تو اتاقم خودمو حبس کردم بعدم بی سر
وصدا از خونه زدم بیرون مامان وبابا کاری به کارم نداشتن پیش خودشون میگفتن :بذار خوب فکر کنه االن
ذهنش مشغوله
ظهر بعد از ناهار پاشدم رفتم اتاقم مادرهم پشت سرم وارد اتاقم شد
امروز دختر عمه لیال زنگ زد واسه جوابنگاش کردم:خوب
من گفتم تو یه کم مرددی چند روز بیشتر وقت میخوای واسه فکرکردنتو چشاش زل زدم وگفتم ولی من مردد نیستم جواب من نه اه تغییر هم نمیکنه
مامن همونطور که سمت در میرفت گفت :
دانیال زنگ زده به بابات ازش خواسته بذاره باهم صحبت کنید تا تردیدرفع شه
من با اون حرفی ندارمعصر ساعت  5میاد دنبالتچی؟همین که شنیدیاز تعجب داشتم شاخ در میاوردم
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بابا چه جوری اجازه داد؟من خبر ندارم باالخره مهم اینه که اون تونسته باباتو راضی کنه پس توروهم میتونهمامان در و بست رفت ومنو بایک دنیا فکروخیال تنها گذاشت
این غیر ممکنه بابای من اجازه داده یه پسره غریبه بیاد دنبالم بریم بیرون حرف بزنیم این امکان نداره وای خدای
من اون چه جوری تونسته بابا رو راضی کنه
یاد حرفهای بقیه راجع به اون افتادم
اون بلده چه جوری بقیه رو رام کنه شیفته ی خودش کنه وبعد حرفشو به کرسی بشونه اون آدمو مجبور به هر
کاری میکنه اون مهره ی مار داره............
وقتی بقیه این حرف هارو میزدن باور نمیکردم ولی حاال بابای منو وادار به کاری کرده که از نظر من از غیرممکنم
غیر ممکنتر بود محال مطلق بود
بابای من مخالف سرسخت این جور کارها بود ولی حاال....
یه احساس بدی رو تو خودم حس کردم حسی شبیه به ترس اگه اون بتونه منو قانع کنه چی؟وای خدای من از
فکرشم مو به تنم سیخ شد من اونوقت میشکنم
زمان داشت به سرعت سپری میشد ومن هنوز داشتم گیج میزدم ساعت5::2بود که مامن اومد اتاقم با دیدن من
که هنوز روتختم نشسته بودم باصدای بلندگفت:
تو هنوز حاضر نشدی؟
برا چی؟من نمیرمیعنی چی نمیرم زشتهزشت هست که هست من نمیرممیخوای فردا مردم بگن دختره برا حرف باباش ازرش قائل نشهبه اونا ربطی ندارهچرا داره از فردا هیچکی برا حرف بابات ارزش قائل نمیشه.
واچرا؟-وقتی دخترش براش ارزش قائل نمیشه از غریبه ها دیگه انتظاری نباید داشت
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مامن تورو خدا دست وردارپاشو حاضر شو برو ببین چی میگه شاید حرفاش مهمهبرا من فرقی نمیکنه اگرم برم به خاطر باباست وسالماون بعدا معلوم میشهبه زور از جام بلند شدم ورفتم حاضر شدم
راس ساعت 5زنگ خونه مون رو زدیه کم معطلش کردم تا حالش جا بیاد البته اگه مامنم میذاشت بیشتر معطلش
میکردم بابام خونه نبود ومن میدونستم واسه چی رفته .رفتم بیرون دیدم تکیه داده به ماشینش وزل زده به در
خونه ی ما بادیدم لبخند زد ولی من کامال جدی نگاش کردم.رفتم سمت ماشینش

دانیال:سالمسالمدر جلوی ماشینو باز کردو تا کمر خم شد و گفت :بفرمایید بانو
از این کارش حرصم گفت ولی چیزی نگفتم میدونستم عمدا این کارهامیکنه تا عصبانی شم
ولی من اروم رفتم ونشستم در وبست واومد نشست
دانیال:حالتون که خوب ایشاهلل؟ممنونآقا دانیال شما چطورید؟منم شکراگه بد نیستم البته اگه بعضی ها تحویلمون بگیرن بهترم میشمخودمو زدم کوچه ی علی چپ وهیچی نگفتمنمیدونستم میخواد منو کجا ببره .یه مدت که گذشت گفت فکر کنم شما از این ماشین خوشتون نمیاد؟
باتعجب پرسیدم :چرا باید خوشم نیاد؟
فکرکنم بیشتر خوشتون میومد صندلی شما رو به پنجره بود چون اونوقت راحتتر میشستید وپشتتون به من بودواصال منو نمیدیدید
هیچی نگفتم وفقط نگاش کردم
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چرا اینجوری نگام میکنید راست نمیگم؟از وقتی اومدید حتی زیر چشمی هم نگام نکردید هیچ وقت فکرنمیکردم که تا این حد زشت باشم که کسی دلش نخواد نگام کنه
اینطور نیستسعی کرد خوشحالیشو پنهون کنه وگفت:یعنی من خوشگلم؟
بحث زشتی و زیبایی نیست بحث اینکه که دلیلی نمیبینم نگاتون کنممنظورتون چیه؟شما وقتی با کسی صحبت میکنید نگاش نمیکنیداگه حرف بزنم چرا که نهخوب پس چرا به من نگاه نکردیدچون با شما صحبت نمیکردمپس ما داشتیم اینجا چکار میکردیم؟خواستم بگم هیچی گل لگد میکردیدولی گفتم:شما داشتید حرف میزدید
خوب شمام گوش میدادپس باید نگام میکردیدبرا من بایدی وجود نداره اینو یادتون باشه من هر جور بخوام گوش میدم شایدم گوش ندمعصبانیت رو تو چشماش میخوندم ولی هیچی نگفت به جاش پاشو گذاشت رو پدال گازو سرعتشو زیادترکرد
تقریبا اطراف شهر یه جلوی یه کافی شاپ مجلل نگه داشت پیاده شدیم وارد که شدیم پیش خدمت اومد جلو
ودانیال فامیلیشو گفت وگفت که قبال میز رزرو کردو پیش خدمت یه میز که یه گوشه یدنج وآرومتری نسبت به
قسمت های دیگه بود نشونمون داد دید خوبی هم داشت رفتیم نشستیم
چند دقیقه ساکت نشستیم البته تو این مدت من سرم پایین بود و اون فقط نگام میکردتا این که پیش خدمت
اومد:ببخشید مزاحم شدم میشه بپرسم چی میل دارید؟
دانیال:هرچی خانم سفارش بدن
منم منو رو نگاه کردم وگفتم من یه فنجان قهوه میخوام
پیش خدمت:فقط همین؟
بلهپیش خدمت:آقا شما هم همینطور؟
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دو تا فنجون قهوه باکیک مخصوصتتونکیکم دوتا؟بلهاون رفت وباز ما دوتا موندیم
دانیال:میشنوم
چی رو؟عیب وایرادتمو؟من چیزی برای گفتن ندارمجوری جواب دادم که انگار اینجا جلسه ی بازجویی بود واونم بازجو بود
دانیال:فکر میکنم اینجا دیگه داریم باهم صحبت میکنیم پس لطفا نگام کنید
سرموبلند کردم نگام با نگاهش گره خورد
حاال شد یه چیزی االن شروع کنید
من حرفی برای گفتن ندارم شما منو آووردید اینجا
آووردم اینجا تا حرفهاتونو بشنوممن حرفی ندارم
چرا دارید باید قانعم کنید وبگید چرا بهم میگید نهمن دلیلی ندارمخواهش میکنم جدی باشید بسه دیگه بهتر این بازی رو ادامه ندیدکدوم بازی؟همین بازی ناز و ناز کشیعصبانی شدم :ولی من ناز نمیکنم از شماهم نمیخوام نازمو بکشید وبعد پوزخندی زدم وگفتم:هنوز وقت ناز کردن
من نرسیده
-میشه بپرسم وقتش کیه؟
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وقتش موقعی که فرد مورد نظر پیدا بشه که من براش ناز کنم و دلم بخواد اون نازمو بکشهعصبانی شد رنگ صورتش قرمز شد
اون فرد نه وجود داره ونه وجود خواهد داشتخوشحال بودم که حرصشو در آوردم:زیاد مطمئن نباشید
با مشت کوبید به میز:منظورتون چیه؟
منظور خاصی نداشتمداشتیدنداشتممیگم داشتیدمیگم نداشتماگه پیش خدمت نمی اومد فکر کنم تا صبح داشتید نداشتید میگفتیم
پیش خدمت:معذرت میخوام مزاحم صحبتتون شدم
پیش خودم گفتم صحبت نه و دعوا
بعد رفتن پیش خدمت وکلی زور زدن ازم پرسید:
فرد خاصی مد نظرتونه؟معلوم بود که کلی به خودش زحمت داده تااینو بپرسه
بلهبا چشمها و دهان باز نگام کرد میدونستم انتظار این حرفو نمیکشید
مشتشو محکمتر کرد :اون کیه؟
فرد خاصی نبود من همینجوری پرونده بودم ولی خودمو نباختم:یکی از همکالسی هام
اسمش؟موندم:لزومی نمیبینم به شما بگم
-ولی من میبینم
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مهم نیستدارید دروغ میگیدعصبانی گفتم من دروغ نمیگم
چرا دارید دروغ میگید واال از گفتن اسمش واهمه نداشتید در ضمن به پدرتون گفتید که فرد خاصی موردنظرتون نیست
جا خوردم :خوب چونکه من حریم بین پدرمو خودمو میدونم من مثل بعضی دخترها پررو نیستم
اسمش؟نمیگمخودم پیدا میکنمنمیتونیدبشینیدو منتظر بمونیدمن حتما پیداش میکنم چون به شدت مشتاق دیدنش هستمچرا؟میخوام ببینم چیش از من سرترهمهم اینکه من قبولش دارمفکش از عصبانیت میلرزید فنجون قهوه رو محکم کوبید رو میزخم شد طرف من
اینو تو ذهنتون ثبت کنید یه بارمیگم برای همیشه اون هرکی میخواد باشه برام مهم نیست مهم نیست که شماقبولش دارید مهم اینکه داشتن شما رو باید با خودش به گور ببره شما مال منید وسالم
زل زده بودم به چشماش حرف هاشو طوری با اعتماد به نفس وقدرت گفت که دلم لزرید
یه این فکر کردم من واقعا مال اونم وکسی حق نداره بهم نزدیک شه
نگاه من باعث شد لبخند فاتحانه ای بزنه ولی من نباید کم بیارم
شماهم اینو به ذهنتون بسپارید من نه مال شمام ونه مال کس دیگه ای من مال خودمم واگه یه روز خواستم مالکسی میشم که بخوام مال اون شم شماهم دیگه آرزوهای محالتون رو فراموش کنید وسالم
حاال نوبت اون بود که با چشماش زل بزنه به من و من لبخند پیروزی بزنم
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فاتحانه دست بردم وکیفمو برداشتمو بلند شدم رو به اونکه هنوز ماتم بود گفتم فکرکنم بحث ما تموم شد بهتره
دیگه بریم
دوست نداشتم بیشتر ادامه بدم ممکن بود اگه بحث ادامه پیدا کنه چون باید اعتراف میکردم که اون قوی تر بود
وممکن بود شکست بخورم
از جاش بلند شد ورفت تا حساب مون رو بده منم اومدم بیرون و کنارماشینش وایستادم
از در اومد بیرون سنگین قدم برمیداشت تو فکر رفته بود
اومد سوار شدیم برعکس اومدن داشت آروم میرفت تمام راه رو هم تو فکر بود
نزدیک خونمون همونطور که به راه زل زده بود گفت:من اعتماد به نفستون رو تحسین میکنم یواش یواش دارم
علت پافشاری خودم رو میدونم علت اینکه چرا چشم شمارو گرفته بین اون همه دختری که دیدم وهر لحظه
بیشتر برای به دست آوردنتون مصممتر میشم کارهای شما قویترم میکنه هرلحظه مطمئن ترم میکنه که درست
انتخاب کردم وباید پای انتخابم بمونه حتی اگه باشه به قیمت جونم
بازم ماتم کرد رسیده بودیم در خونه برا همین چیزی نگفتم در باز کردم که بیافتم گفت:
حرفام یادتون نره
آروم گفتم :خداحافظ
پیاده شدم ورفتم سمت در وباز کردم ورفتم تو صدای ماشینو شنیدم که به سرعت دور میشد همون پشت در
خونه نشستم حتی قدرت نداشتم فکرکنم راست میگفت انگار حرفهای من قویترش کرده بود چون اینبار صداش
قدرت بیشتری اونقدر که نتونستم جوابشو بدم
به زور از جام بلند شدم ورفتم جلوی در ورودی خونه چند جفت کفش دیدم داخل سروصدا زیاد بود صداها آشنا
بودن ولی من نمیخواستم قبول کنم که خودشون هستند در به زور باز کردم وارد شدم با ایکارم توجه همه به در
معطوف شد
شوک دوم:اونم اومده بود

پدرم ووعمو محمد دو برادر بودن که با فاصله ی کمی از هم ازدواج کرده بودند ومن وستاره اولین بچه های اونا
بودیم :ماه فاصله ی سنی داشتیم واز وقتی چشم باز کردیم همدیگرو دیدیم برای همین شدیم مثل دوتا خواهر
همراز هم همراه هم
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از لحاظ قد وهیکل جفت هم بودیم ولی از لحاظ قیافه اون خوشگلتر از من بود چشمهای توسی رنگ اون بیشتراز
چشمای سرمه ای من توچشم بود
هردو شروشیطان بودیم اون بی پروا ونترستر من آینده نگرتر و مهمتر از همه اون احساساتی تر ومن منطقی تر
وهمین احساسات پاکش بود که کار دستش داد
 21سالمون بودتو اوج شیطنت وجوانی که پدربزرگم مریض شد پدربزرگم با خانواده ی عمو محمد زندگی میکرد
پدربزرگ بزرگ خاندانشون بود برای همین وقتی مریض شد همه برای عیادتش هر روز به منزل عموم میرفتن
دختر عمه لیال هم که عالقه ی شدیدی به داییش داشت زیاد به عیادتش میومد یکی از همون روزها دانیال
مادربزرگش رو همراهی کرده بود واین اولین دیدار ستاره ودانیال بعداز دوران کودکی بود اون روز دانیال خواسته
بود که خونه ی قدیمی پدربزرگمو خوب تماشا کنه وستاره مامور شده بود که اتاقهای خونه رو نشونش بده
وآشنایی اونا از همونجا شروع شد بعداز اون دانیال تقریبا هر دفعه مادربزرگش رو همراهی میکردوهر دفعه نظر
ستاره رو بیشتر به خودش جلب میکرد اون موقع دانیالم  21سالش بود یعنی درست در بحرانی ترین زمان هر
پسر زمانی که دوست داره توجه همه رو به خودش جلب کنه وشیطنت کنه تو یکی از همین دیدارها پشنهاد
دوستی به ستاره داده بود که البته من زودتر از اون پیش بینی کرده بودم ستاره خوشحال شده بود ستاره
برعکس من راحت با پسرها دوست میشد بهش هشدار دادم که دور دانیال خط بکش دقیقا یادمه چی گفتم:
ستاره بیخیال اون فامیله مثل بقیه نیست که صداش در نیاد یا بعد یه مدت که بهم زدین چی؟شما تا آخر عمر
چشم تو چشم هم میشین درک کن .اگه بهم وابسته شدین چی؟....
هزارتا دلیل اوردم تا منصرف شه اما بعد یه مدت فهمیدم که با هم دوست شدن دیگه چیزی نگفتم گفتم اگه
بیشتر بگم شاید فکرکنه بهش حسودی میکنم که اصال اینجوری نبود من فقط یه کم آینده نگر بودم دوست
نداشتم کاری کنه که بعدا پشیمون شه
اوناباهم دوست شدن ولی دوستیشون بیشتر از 0ماه طول نکشید چون پدر ومادر هر دو شک کرده بودن مجبور
شدن یه مدت قطع رابطه کنن که این قطع رابطه طوالنی شد وباعث فراموشی شد البته برای دانیال.
اما ستاره .......
برعکس هر دفعه که رابطه های حتی طوالنی تر وراحت قطع کرده بودو حتی یه کوچولو هم ناراحت نشده بود
پیش بینی هاش غلط از اب در اومد این بار یه زخم موند رو دلش
زمان سپری میشد وتو این مدت هر روز یه خبر جدید از دانیال میرسید یه بار خبر دوستیش با یکی ازدخترهای
فامیل یه روز با یکی از دوستای دور ما یه روز با هم دانشگاهیش و.......
واین خبرها زخم ستاره رو عمیقتر میکرد اون که فکر میکرد تنها دختریه که تو زندگی دانیال هست شکست
بدجور هم شکست ومن شدم آشنای شب های بیقراریش
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وبدترین اونا روزی بود که خونه ی یکی از دختر عمه های بابا مهمون بودیم و دوست دختر جدید دانیال پروا هم
اونجا بود خبر داشت که قبال دانیال با ستاره دوست بود برای اینکه ستاره رو اذیت کنه جلو چشم اون زنگ زد
دانیالو باهاش صحبت کردن .من با چشمم آب شدن ستاره رو دیدم البته دختره خودش گفت که پشنهاد دوستی
رو اون به دانیال داده بود ودانیال بعد از کلی ناز وافاده قبول کرده بودکه البته این موضوع رو به این خاطر گفت که
ما ماجرای اونا رو قبال از دختر خاله ش که اتفاقا رقیب خودش بود شنیده بودیم دختر خاله ی پروا سعی کرده بود
توجه دانیال رو جلب کنه ولی شکست خورده بود برای همین پروا رو لو داده بود وگفته بود که دانیال اونو
نمیخواست بلکه این پروا بود که بهش التماس کرده بود
اون روز ستاره رو به سختی دلداری دادم تاپیش اونا چیزی بروز نده ولی شبش که باهم تنها شدیم شب تلخی بود
اون شب تو اتاق من نشستیم ستاره سرشوگذاشت رو سینه م و دردودل کردمثل همیشه
سوگندبه خدا نمیدونستم اینجوری میشه فکرمیکردم مثل همیشه دوروز باهم دوست میشیم وخوشمیگذرونیم وبعد نمیدونم چی شد .لعنتی بدکردبامن .بدجور منو عاشق خودش کرد .
فراموشش کن اون لیاقت عاشقی ندارهنمیشه نمیتونم تو خونه که قدم میزنم یاد اولین روزی میفتم که اونجاها رو بهش نشون دادمسرشو آورد باال چشاش پر بود از اشکهایی که بی وقفه صورتشو میشست
شبی نیست که بدون فکر کردن به اون بگذره تا نصف شب گریه میکنم واز خدا میخوام که زودتر بمیرم وراحتشم
منم پا به پای اون داشتم گریه میکردم:دختریه ی احمق این چه حرفیه میخوای بخاطر یه آدم بی ارزش بمیری آدمی که حتی یادش نمیاد دختری به اسم
ستاره تو زندگیش بوده
واسه همین میخوام بمیرم خسته شدم از بس بهش فکرکردم از بس گریه کردم از بس آهنگ غمگین گوش دادم-خوب فراموشش کن
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نمیشه بخدا نمیشه با همه ی بدی که بهم کرده هنوز دلم برای شنیدن صداش ودیدنش پر میزنه لعنت به اونو وصدا وقیافشاونقدر دوسش دارم که نمیتونم نفرینش کنم میفهمینه نمیفهممازخدا میخوام از خدا میخوام...صداش بین هق هق هاش گم شد آروم بغلش کردمو سرشو نوازش کردم و بوسیدم طاقت دیدن اشک هاشو
نداشتم
آروم عروسک من آرومدلم نمیاد بگم ولی از خدا چیز زیادی نمیخوام فقط میخوام به درد من دچار شده ازش میخوام اونو عاشق کسیبکنه که ازش متنفر باشه عشقشوپس بزنه به پاش بیفته ولی اون محلش نذاره شب وروزش مثل شب وروزهای من
بشه گریه بشه عادتش میخوام زجر کشیدنشو ببینم میخوام ببینه من چی میکشم میخوام طمع تلخ عشق بی
فرجامو بکشه بفهمه چقدر سخته یه عشق یک طرفه داشته باشی چقدر زجرآور که برا کسی بمیری که حتی برات
تره هم خرد نمیکنه میخوام بفهمه که این تاوان کاریه که بامن کرده میخوام بیاد ازم عذرخواهی کنه بگه پشیمونه
که دلمو شکسته
اون تاوانشو میده مطمئن باشبد کرد بد .قلب من دیگه هیچ وقت عاشق نمیشه دیگه خوشبخت نمیشهدیوونه این چه حرفیهاین واقعیته تا ابد یاد اون تو قلب من میمونه واونوقت دیگه جایی برا کس دیگه ای نیستترو خدا سعی کن فراموشش کنینمیتونم نمیشه نمیخوامباید بشهمن بی اون هیچماین حرفارو تموم کن دیگه نمیخوام حرفی از اون پسره ی نفرت انگیز بشنوملبخندتلخی زد وآروم تو بغلم خوابش برد
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این قصه ی هرروزمون بود هروقت خبری از اون میشد یا حتی اسمشو کسی میگفت من وستاره همپای هم گریه
میکردیم
واین اتفاقات باعث میشد هرروز بیشتر ازش متنفر شم
تا اون روز ....روزی که احساس کردم تا بی نهایت ازش متنفرم اون باعث شد من از ستاره م دور بشم

سه سال از ماجرای دوستی اونا گذشت تو این سه سال نه تنها عشق ستاره به دانیال با حرف هایی که راجع به
اون شنیده بود کمتر نشد بلکه هر روز سوزانتر میشد تو این مدت با چند نفر دیگه هم باب آشنایی رو باز کرد تا
شایدجا ی خالی دانیال روپر کنه ولی خیلی زود میفهمید که نمیتونه واین بیشتر عذابش میدادودر این بین تنها
من بودم که از داغ دلش باخبر بودم
ستاره خواستگارهای زیادی داشت که بقول معروف همه شون دکترو مهندس بودن اما عموم به هیچ کدوم اجازه
نمیداد جلو بیان عمو دوست داشت ستاره ادامه تحصیل بده خود ستاره هم همین عقیده رو داشت ودوست داشت
بره دانشگاه
تااینکه یکی از اقوام نزدیک مادرش از ستاره خواستگاری کرد وحید مهندسی مکانیک خونده بود وبرا خودش
کاروباروخونه وماشین داشت وپسر سربه زیرواهلی بودو بقول گفتنی مرد زندگی بود
ستاره اولش مثل همیشه نظر خاصی نداشت ولی بعد مادرش وخانواده ی مادرش اونقدر زیر گوش ستاره از خوبی
های وحیدگفتندتا آخرسر رضایت داد
ازطرفی ستاره سرقضیه دانیال اعتماد به نفسشو از دست داده بود وفکر میکرد هیچ وقت مردی بهتر از وحید(مثال
کسی مثل دانیال از لحاظ مالی وقیافه)به سراغش نخواهداومد
عمومحمد هنوز دلش رضانبود بیشتر از اون جهت که وحیدوستاره قرار بود تویه شهر دیگه بخاطر کار
وحیدزندگیشونو شروع کنن ولی وقتی رضایت ستاره ومادرش رودید چیزی نگفت
چشم که برهم زدیم ستاره به عقد وحید دراومد
من اول کار زیاد راضی نبودم ودلیلم هم همون دلیل عمو محمد بود ستاره دختر عاطفی بود وبراش زندگی دور از
خانواده سخت بود ولی چون خودش رضابود چیزی نگفتم
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با گذشتزمان وشناخت بیشتر وحید از روی رفتار وحرف هایی که ستاره راجع به اون میگفت من از ازدواج اونا
خوشحالتر شدم چون واقعا وحید پسر تک ونمونه ای بود .با رفتار های بچگانه ی ستاره وقهر واشتی های بچگانه
ترش کنار می اومد ومهمتر از هم دیوانه وار عاشق ستاره بودبه همین دلیل من اونومثل برادر نداشته ام دوست
داشتم
از نظر من هرکی ستاره رو دوست داست منم اونو دوست داشتم وهر کی ستاره رو دوست نداشت من ازش متنفر
میشدم مثل وحید ودانیال
ماهها از نامزدی اون دوتا میگذشت اما رفتار ستاره بنظرم یه جوری می اومد
یه روزکه مثل گذشته ها ستاره مهمون خونه ی ما بود واتفاقا شب رو هم موند به یاد قدیما قرار گذاشتیم که تا
خودصبح نخوابیم ودردو دل کنیم
اونروز ستاره حرفهایی رو زد که به شدت ناراحتم کرد...

اولهای شب بودوتازه اومده بودیم اتاق من وشروع به حرف زدن از این در واون کرده بودیم ستاره داشت برای
وحید پیامک میفرستاد که گوشی شو پرت کرد یه طرف
اه چرا این دست ازسرم برنمیدارهکی؟وحیددیگهوا یعنی چی؟االن حوصله شو ندارماون نامزدتهمیخواست نباشه-این حرف ها یعنی چی؟
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سرشو انداخت پایین وگفت:
من پشیمونم
چی؟من پشیمونمازچی؟بعدیهوسرشوبلندکردوگفت:
اگه طالق بگیرم چی میشه؟توچته؟این حرفها چیه؟میگم اگه االن طالق بگیرم چی میشه؟توقاط زدی رسماخوب من نمیخوامشاالن نمیشه نخوایشباناراحتی گفت:آخه چرا نمیشه؟
اسم اون توشناسنامه ته اگه نمیخواستیش از اول میگفتیحاال که چیزی نشده؟چرانشده؟االن همه ترا زن وحیدمیدونن میدونی اگه طالق بگیری چی میشه؟باسرش گفت:آره
خوب پس حرف حسابت چیه؟من دوسش ندارمبایدفکرشو از اول میکردی درضمن همه که از اول عاشق هم نمیشن کمکم عاشق میشن عشقشونم ماندگارترهیه دفعه سرشوبلندکرد چشاش برق میزد:
به نظرت اگه طالق بگیرم منتظر دانیال بمونم میادخواستگاریم
شوکه شدم باناباوری نگاش کردم :این حرفها یعنی چی؟توچت شده؟چراهوایی شدی؟
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چیه؟چرا بازدیوونه شدی؟چیه نکنه دوباره دیدیش؟
نه مگه من از این شانس ها دارممگه تو فراموشش نکرده بود؟پوزخندی زده گفت:محالهتو االن شوهر داری میفهمی؟گناهه که به یکی دیگه فکرکنیزهی خیال باطل.توکجای کاری؟من دارم با یادش زندگی میکنم اونوقت تو میگی فراموشش کن نمیدونم بهشفکر نکن....
بغض کردوچشاش پراشک شد
ستاره:اصال تو میدونی من چرا با وحید ازدواج کردم؟
وایستادم ونگاش کردم حرفاش گیجم کرده بود
نه .هیچ کس نفهمید چرا بین اون همه آدم من به وحید بله گفتم اما بذار بگم چرا؟چون درد داره تو دوقدمیکسی باشه که براش میمیری ولی بدونی که اون مال تو نیست اصال تو فکر تونیست درد داره تو هوایی نفس
بکشی که اونم توش هم نفس کسی دیگه شده خسته میشی از بس خیابون ها رو با چشات گشتی تا شاید یه نگاه
یه لحظه فقط یه لحظه ببینیش حتی اگه ..
بغضش ترکید وحرفاشو بین اشکاش بادرد گفت
حاضربودم حتی با یکی دیگه ببینمش ولی ببینمش
خنده ی تلخی زد وگفت :واسه خاطر همین فکرها بود که با خودم وسرنوشتم لج کردم وبله رو به وحید گفتم
باورم نمیشد که یه همچین بازی رو بازندگیش کرده باشه
میدونی قشنگی داستان کجاست؟شدم عین اسکارلت جسمم پیش وحیدروحم پیش دانیال خیلی از وقتهایی کهکنار وحیدم فکرم پرواز میکنه پیش دانیال خودمو کنار اون حس میکنم اینجور وقتها وحید دلش میگیره میگه تو
اصال دوست نداری کنار من باشی وقتی باهممیم به من اهمیت نمیدی بودونبودم برات فرقی نداره راست میگه
برام مهم نیست باشه یا نباشه
مثل آدم های منگ نگاش میکردم باورش نمیکردم سخته .اصال تو حال خودم نبودم گریه هام تمومی نداشته
ستاره باخته بود بدجور هم باخته بود اون زندگیشو سر یه عشق بی فرجام باخت سر یه عشق بی ارزش .یه عمر
باید کنار کسی زندگی کنه که بهش احساسی نداره تازه فکرشم دنبال کسی دیگه ای پرواز کنه این عشق لعنتی
همه ی عمر اونو به باد داد
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دانیال بخاطر یه هوس زودگذر سراغ ستاره اومد وبازی رو شروع کرد که همه ی زندگی ستاره روبه آتش کشید
ستاره ای که دلش مثل یه شیشه پاک ونازک بودومن داشتم برای این دلی که شکسته بود سوخته بود ومرده بود
برای همیشه .گریه میکردم
گریه ی یه عاشق تلخه ولی تلختر وزجر آورتر از اون گریه برای عاشقه ومن برای ستاره ی عاشقم گریه میکردم
منی که هیچ وقت نفهمیدم عشق چیه ولی براش گریه کردم
اینکار دانیال منو برای همیشه لز اون متنفرکرد.

واالن اون اینجا بود ستاره ی من اومده بود تا دوباره همدیگرو ببینیم ولی چه مالقات تلخی
رفتم طرفش وتنگ در آغوشش کشیدم بی مهابا اشکهام سراریز شدن ستاره هم اشک میریخت هر دو خانواده با
تعجب نگامون کردن به سختی اشکامونو کنترل کردیم
عمو محمد:شما چتونه؟
من:هیچی عمو نه اینکه خیلی وقت همدیگرو ندیده بودیم بدجور دلمون برا همدیگه تنگ شده بودن
همه لبخندی زدن وحرفموتایید کردن اما این فقط منو وستاره بودیم که از دل همدیگه خبر داشتیم ستاره بدون
وحید اومده بود تا چند روز اینجا بمونه
تموم مدتی رو که باهم بودیم نتونستیم حرفی بزنیم تومدتی که من بیرون بودم اونا اومده بودن .ستاره که اومده
بود شهرمون گفته بود پاشین بریم خونه ی عمومیخوام سوگند رو ببینم وقتی ام که رسیده بودن من خونه نبودم
وپدرم همه چیز رو برا عمو توضیح داده بود از ستاره خواستم که امشب پیشم بمونه میدونستم که اگه بره میمیرم
ازغصه موقع رفتن ستاره گفت که میخواد بمونه مادرش بشدت مخالفت کرد وگفت:دوروز اومدی اینجا همه دوست
دارن ببیننت سوگند رو دیدی دیگه دلتنگیت رفع شد
اما ستاره اصرار کرد پدرم با سر به عمو محمد اشاره کرد وبعد از اون عمو محمد گفت که ایرادی نداره شب ستاره
بمونه بااینکه زن عمو هنوز مخالف بود
معنی اشاره ی پدر وخوب فهمیدم چون موقع رفتن عمو ستاره رو کشید کناری و حرف هایی در گوشش گفت
ناگفته فهمیدم که ازش خواست تا منو سر عقل بیاره
چه خیاالتی باطلی......

35

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان با تو هرگز |  samira16کاربر انجمن نودهشتیا

وقتی باهم تنها شدیم همدیگرو بغل کردیم زار زاز گریه کردیم آسمان هم پابه پای ما گریه میکرد نمیدونم
چقدرتوهمون حال موندیم
بعداز مدتی که ازهم جداشدیم ستاره رفت سمت پنجره و دستش وروشیشه ی بارون زده کشید
یادته میگفتم سرنوشت بازی های عجیبی با آدم میکنه اینم یکی ازهمون بازی هاستولی من حوصله ی بازی ندارممامحکوم به بازی هستمبرگشت سمتم :سوگند چی شد که اینجوری شد
کالفه بودم رفتم کنارش و بیرون ونگاه کردم
عمو میگفت گفتی نه آخه چرا؟باتعجب نگاش کردم واقعا تو نمیدونی چرا؟
دیوونه اون موقعیتش عالیه همه دوست دارن اون بره خواستگاریشونمن نمیخوامتوبخاطرمن میخوای لگد به بختت بزنیمن از اون خوشم نمیادمن که میدونم واسه خاطر من میگیمهم نیست واسه چی میگم مهم اینکه من اونو نمیخوام پای حرفمم وایستادمبعدا پشیمون میشینمیشمولی من میدونم که پشیمون میشه اون آرزوی هر دختریهولی آرزوی من نیستهمیشه میدونستم خوش اشتهاست میدونست رو چی دست بذاره میدونه تو ارزششو داریغلط کرده دست رو من گذاشته من که جواب اول واخرم نه اه من زن اون نمیشم-اومدسمتم ودستمو گرفت وبرد روتخت نشستیم
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نمیخوای تعریف کنی چی شد؟همه چیزو از اول براش گفتم البته بجز قسمتهای اصرارهاوپافشاری های دانیال دوست نداشتم دلش بیشتر از
اینها بسوزه
حاال میخوای چکارکنی؟جواب اول وآخرمن نه ایهاگه قبول نکنن چی؟خندیدم :چرا قبول نکنن من که دختر شاه پریون نیستم
غمگین نگام کرد:االن که برا دانیال هستینه بابا اونم رولجش افتاده مطمئنا بخاطر پدرومادرش اومدهپس چرا امروز کلی اصرار کرده بود تا باهاش بری بیرون؟نه بابا کجا اصرار کردهبابات گفتبابام بزرگش کردهولی من اینطور فکرنمیکنمچرا؟-
پدرومادر اون نمیتونن اون ومجبور به کاری کنن که دوست ندارهچرا که نه؟اصال مهم نیست بخاطر چی اومده مهم اینکه من واون مال هم نیستیماون اگه چیزی رو بخواد تا پای جونم براش مایه میذاره من میشناسمشاگه بخواد .فعال که منو واقعا نمیخوادخودمم میدونستم دارم دروغ میگم حرف های امروز دانیال ثابت کرد که واقعا میخواد پام وایسه
بابات اینام که راضی انمهم منم که راضی نیستم-اونا قصد دارن راضیت کنن راستش انگار بابات از طرف خودش بله رو به اونا گفته
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چی؟توچی گفتی؟گفتم بابات بله رو گفته گفته منتظر جواب تویه آقا نادرم گفته که تو رو بسپاره دست خود دانیال اون بلده چطورراضیت کنه
عمرا ..من راضی شم؟محالهولی من که فکر میکنم اونا تورو راضی میکننمحالهساکت شد بعد یه دفعه چشاش برق زدن:راستی امروز دیدیش چی شکلی بود؟
عصبی نگاش کردم مثل همیشه زشت ونچسب
کاش من جای توبودمتوروخدابسه بازم شروع نکن بعدا میگه چرا بله رو بهش نمیگی؟میخوای زن کسی شم که چشم تو دنبالشهنه بخدا دیگه فراموشش کردمتو گفتی ومنم باورکردمببین اگه اون شوهر تو نشه شوهر یکی دیگه میشه برا من که فرقی نمیکنهچرا میکنه اگه شوهر من شه همش جلو چشتهاون همیشه جلو چشه منعصبانی نگاش کردم لبخندی زد وگفت :شوخی کردم بابا حاال توهم زود عصبی میشی
ولی من هنوز عصبانی نگاش میکردم
لبخندی زدو دستشو انداخت دور گردنم:یادته گفتم اگه اون عروسی بگیره ومنو دعوت کنه من نمیرم ولی تو
میگفتی باید بری وبهش ثابت کنی که اون برات مهم نیست
آره خوب توهمیشه زرنگتر بودی واینده رو بهتر میدیدی میدونستی من نمیتونم عروسی تو نیام نمیشه کهناسالمتی من همه کارته م
محکم زدم پس کله ش :آخه تو چرا حالیت نیست من زن اون نمیشم نمیشم
دستاشو برد باال وگفت :تسلیم غلط کردم
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هردوخندیدیم ولی یه دفعه هر دو بازم زدیم زیر گریه تا خود صبح بازم درد های قدیمی رو یاد کردیم وگریه
کردیم عین دیوونه ها شده بودیم

چند روز از اون ماجرا گذشت بادوستم (الناز)داشتیم تومحوطه ی دانشگاه راه میرفتیم که یک دفعه دانیال جلوم
سبز شد
سالم عرض شدچپ چپ نگاش کردم :سالم شما اینجا چکار میکنید؟
برگشت سمت النازو گفت:ببخشید میشه چند دقیقه دوست عزیزتون رو به من قرض بدین؟
النازچشمکی زدوگفت :من اونطرف منتظرت هستم
وبعدرفت وما رو تنها گذاشت
پرسیدم شما اینجا چکار میکنید؟راستش وبگم؟بله مسلمهخوب راستش اومده بودم راجع به همسر آینده م تحقیق کنمچی؟اومدم مرد خیالی رو که نظر تورو جلب کرده ببینم ببینم چه شکلیه؟چی داره که من ندارم ولی هر چی گشتمپیداش نکردم
باتعجب پرسیدم -تو چکارکردی؟
رفتم از همه ی دانشگاه سراغ اون آدمی رو که چندروز پیش ذکر خیرش بود رو گرفتم گفتم طرف خوش تیپ تراز منه خوشگلتر ازمنه پولدارتر ازمنه ولی همه گفتن کسی با این مشخصات موجود نمیباشد
عصبانی گفتم میشه یه کم جدی باشین
البته .من همیشه جدیم .شما فقط بگین من االن باید چکار کنم؟-دقیقا بگین اینجا چکار میکنید
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من گفتم ولی باشه بخاطر شما بازم میگم یادتونه اون روز گفتین پای کسی درمیان واون فردم ازهمکالسیهاتونه
باحرص گفتم بله
خوب بعد من تصمیم گرفتم بیام واونو پیداکنم–چی؟اونو پیداکنی؟
بله ولی نیافتمشچه جوری میخواستی پیداش کنی؟باپرس وجو؟منظورت چیه؟خوب منظورم واضحه من از هم دانشگاهیات راجع به تو واون پرس وجو کردماز جام پریدم وگفتم:راجع به من واون؟بله رفتم اسم تورودادم گفتن اینروزها کی زیاد دورو برت می پلکه اونام یه چیزهایی گفتن مثال فالنیمیخواستت تو نه گفتی .یا فالنی پشنهاد دوستی داده حالشو گرفتی و...چند تا مورد دیگه ولی شخص شخیص
شما فعال هیچکسی رو پسند نکرده وتا بحال به کسی محل سگ هم نگذاشته اید پس شخصی با مشخصاتی که تو
میگفتی وجود خارجی نداره بنابراین منم به اونا گفتن دلیل محل نذاشتن تو اینکه کسی مثل من رو داری وبعد
قول شیرینی عروسی رو بهشون دادم
باصدای بلند خندید خنده ای پیروزمندانه ولی من منگ بودم
تو چکار کردی؟باورم نمیشهدستمو رو شقیقه هام گذاشتم احساس کردم االنه که سرم منفجر شه بی هدف به راه افتادم مثل آدم های منگ
شده بودم فکر نمیکردم اون همچین کار احمقانه ای بکنه آخه چطور ممکنه خدای من اون مجسمه ی باشکوهی
رو که تو دانشگاه از خودم ساخته بودم رو نابود کرده بوداون همه ی رشته هایی رو که تواین چندسال بافته بودم
وپنبه کرده بود از این به بعد همه تو دانشگاه منو بادست نشان میدن وای خدایاااااااااااااا
اصال توحال خودم نبودم یه آن به خودم اومدم که کسی محکم از پشت بازوی منو گرفت ومحکم منو کشید عقب
وحشت زده بودم از اطرافم بی خبر بودم تا به خودم بیام وبفهم چی شده دیدم یه پسر جلوم وایستاد وگفت خانم
حالتون خوبه؟اتفاقی براتون نیافتاده؟
دانیال که هنوز بازوی من تودستش بود بازومو ول کرد ویقه ی پسره روگرفت و چسبوندش به ماشین
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مردک عوضی این چه وضع رانندگیه؟مگه اینجا پیسته؟تولیاقت نداری یابو سواری شی چه رسد به ماشین اگهیه تار مو از سرش کم میشد زنده ت نمیذاشتم وبعد یه مشت خوابوند رو صورت پسره
بیچاره پسر هم شوکه شده بود همه جمع شدن به زور از هم جداشون کردن الناز که از دور صحنه رو دیده بود
خودشو رسوند به من ودست منو گرفت وبرد رو نیمکت نشوندم .من هنوز تو حال خودم نبودم
سوگند حالت خوبه؟دختر داشتی چکار میکردی؟اگه اون پسره نبود االن له شده بودی؟سوگند منو نگا سوگند....الناز محکم منو تکون داد به زور به خودم اومدم برگشتم طرفش ونگاش میکردم که دانیال از راه رسید جلوم رو
زمین زانو زد .چشماش پر نگرانی بود
تو حالت خوبه؟نگاش کردم
سوگند خوبی؟بازم نگاش کردم
دختر د یه حرفی بزن جون به لبم کردیمن من من.....بغضم ترکید
بامشت رو نیمکت کوبید وزیر لبش آروم گفت:لعنت به من لعنت...
از جاش بلند شدو رفت کمی بعد با یه آبمیوه وکیک برگشت آبمیوه رو باز کردو گرفت جلوم
بخورنمیخوامبخور فشارت افتادهگفتم نمیخوامیه دفعه محکم دستمو گرفت وآبمیوه رو گذاشت تو دستم واونو جلوی دهانم گرفت
میگم بخور یعنی بخورحوصله نداشتم بیشتر از این آبروریزی شه چند نفر وایستاده بودن وتماشامون میکردم برا همین به زور یه جرعه
خوردم
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بیشترمیل ندارمباید تا آخرش بخوریهنوز دستم تو دستش بود وسفت نگهش داشته بودم به زور دستمو از تو دستش بیرون کشیدمکیک رو باز کرد وگرفت جلوم
عصبانی گفتم :نمیخورم از گلوم پایین نمیره ولم کن
همه ی انرژیمو جمع کردمو از جام بلند شدم برگشتم طرفش
به حد کافی گند زدین به آبروم حاال بهتر از اینجا برین دوست ندارم دیگه اینجا ببینمتونولی من دست بردار نیستمخواهش میکنم دست از لجبازی بردار برو دنبال زندگیتزندگی من تو هستینگاش کردم همه ی التماس هاشو تو چشماش جمع کرده بود پشتم وبهش کردم تاب دیدن التماس هاشو نداشتم
میترسیدم نتونم دوام بیارم
برو خواهش میکنم بروبه سرعت ازش دور شدم

امروز کالس نداشتم وخونه بودم رفته بودم حموم بیرون که اومدم مامانو دیدم که توهول ووال افتاده
مامان قرار کسی بیاد؟آره مهمون داریم بدو حاضر شوکیه؟-تو چکار داری فعال برو بهت میگم
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وا یعنی چی؟برو د زود باش برو موهاتو خشک کنرفتم سمت اتاقم
مامان چرا امروز مشکوک میزنه؟؟؟
موهامو خشک کردم وبقول مامان یه لباس درست وحسابیم تنم کردم ورفتم طرف آشپزخونه تا ببینم چه خبر که
یه دفعه زنگ در وزدن مامان از اشپزخانه بلند گفت :
بدو در وباز کن
رفتم سمت آیفن که دیدم اقا نادر ولیال خانم پشت درناه اینا دیگه واسه چی اومدن نوه شون کم دردسر میده خودشونم اومدن کمک اوندر و با بی میلی باز کردم حوصله شون رو نداشتم
اومدن نشستن کمی از این در واون در گفتن وبعد اقا نادر به بابا اشاره کرد باباهم رو کرد به من وگفت :دخترم آقا
نادر میخواد باهات حرف بزنه
آقانادر:ولی اینجا نه تو حیاط .میخوام دوتایی راحت صحبت کنیم
بابا:دخترم پاشو
از جام بلند شدم وپشت سر اقا نادر رفتم حیاط.رو نیمکت نشستیمدخترم تو هم عین دختر خودم هستی میخوام باهم راحت حرف بزنین من میخوام خوشبختی شما دوتا رو ببینمشما دوتا باهم میتونید خوشبخت باشید دانیال پسر با جربزه ایه نه اینکه نوه امه من این حرف ومیگم نه .بقیه
میگن تو هم دختر الیقی هستی تو برای دانیال بهترین هستی بقول خود دانیال فقط تو میتونی اونو خوشبخت
کنی میدنی واسه چی؟ واسه اینکه دل ادم پیش هر کی باشه کنار اون طعم خوشبختی رو میچشه االن دل دانیال
بد جور گیره تواه .انگار سه روز پیش اومده بود دیدنت نمیدونم چی بین شما اتفاق افتاده فقط میدونم دانیال از
اون روز بدجور به هم ریخته.
تو جوابت منفیه خوب ولی باید یه دلیل منطقی داشته باشی؟من میخوام اون دلیلت رو بدونم
فریادهام تو گلوم جمع شده بود چرا کسی منو درک نمیکنه؟چرا ولم نمیکنن؟بابا من اونو نمیخوام؟من مردی روکه نفرین خیلی ها دنبالشه رو نمیخوام؟من مردی رو که چشم خیلی ها دنبالشه رو نمیخوام.من.......
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اما هیچ کس این فریادها رو نمیشنوه اونا فقط یه دختر لجباز و بی منطق رو میبینن که به قول خیلی ها خوشی
زده زیر دلش
اروم گفتم:من برای دانیال شما مناسب نیستم
کی این حرف و گفته؟هیچکس من خودم میگملبخندی زد وگفت :خوب اره تو از سر دانیال هم زیادیه
نه نه منظور من این نبود آقا دانیال میتونن با یکی که خیلی از من بهتر ازدواج کنن ماشاهلل دختر برا ایشون کمنیست
خوب شاید تو راست بگی ولی دل که اینجور حرف ها نمیفهمهیه مدت که بگذره درست میشهدخترم دل ادم عاشق هیچ وقت درست نمیشه .همیشه خرابه به یاد معشوقه ش .مطمئننا تو تاحاال عاشق نشدیواسه همینه که حال وروز عاشق هارو نمیفهمی آدم عاشق دنیا رو هم با عشقش عوض نمیکنه االن برای دانیال تو
یه دختر نیستی مثل دختر های دیگه تو برا اون یه فرشته ای که خدا از اسمون براش فرستاده
میون بغض وخنده خندیدم
بایدم بخندی بذار وقتی عاشق شدی میفهمی؟هیچ وقت فکر نمیکردم آقا نادر همچین آدمی باشه فکر نمیکردم اینجور شوخ طبع باشه همیشه فکر میکردم یه
آدم کامال جدیه که همه ازش حساب میبرن احساس محساسم سرش نمیشه
دخترم نمیخوای بگی مشکل دانیال ما چیه؟مشکل از اقا دانیال نیستپس مشکل از کجاست؟ما به درد هم نمیخوریمآخه چرا؟خانواد ه تون جور نیست که هست از لحاظ فرهنگی جور نیستین که هستین اجتماعی نیستین کههستین تحصیالتتون هم که جوردیگه چی میخوای؟
-فکر میکنم تفکراتمون جور نیست
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از چه نظردقیق نمیدونمدخترم ما اینجا داریم بحث یه عمر زندگی رو میکنیممیدونمخوب پس مشکل چیه؟بانمیدونم ومطمئن نیستم و فکر میکنم نمیشه تصمیم گرفت باید قاطع باشی قاطعانهبگی مثال من با فالن رفتار این اقا مشکل دارم اونم تونست حلش کنه که چه بهتر اگه نتونست هر کی سی راه
خودش میره
چی بهش میگفتم؟جوابی نداشتمراستش  ...ایشون به دل من نمیشینناز ته دل خندید
از چه نظر به دلت ننشسته؟ خوب...میخواستم بگم نمیدونم ولی یاد حرف چند لحظه پیش افتادم
خوب چی؟اخالقیاتشون یه جوریهکدوم اخالقش؟ببخشید این حرف ومیزنم ها ولی نوه ی شما یه کم از خود راضی ومغرورهلبخند زدو چند لحظه چیزی نگفتهمیشه یادت باشه ادم عاشق نمیتونه مغرور باشه .شاید این تصویر ذهنیه تو مال خیلی وقت پیشا باشه چوناگه همین االن اونو بگی من به شخصه روبروت وایمیستم
باتعجب گفتم :چرا؟
چون اگه اون مغرور بود وقتی جواب نه شنید میرفت وپشت سرش رو هم نگاه نمیکردولی اون اومده وغرورشوزیر پاش گذاشته هر چی تو ازش ایراد میگیری خم به ابرو نمیاره
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از جاش بلند شدو گفت:واقعیتشو بخوای دخترم تو تکلیفت حتی با خودتم مشخص نیست خودتم دلیل کارهاتو
نمیفهمی
برگشت سمتم وادامه داد:این خوب نیست اصال خوب نیستی ممکنه با این تعلل کاری کنی که هم خودت وهم
دانیال تا آخر عمر پشیمون بشین باخودت رو راست باش زندگیتو رو خرابه های یه دل شکسته نساز یه زن از
زندگیش چی میخواد یه مرد که عاشقش باشه وتا ته دنیا پیشش بمونه یه مرد که بتونه بهش اتکا کنه ودانیال
همچین مردیه وقتی میگه میخوادت یعنی تا ته ش وایستاده حتی با اینکه ته ش معلوم نباشه اون تو روبه معنای
واقعیه خواستن میخواد پس عاقل باش
اینها رو گفت ورفت وباز هم منو با یه دنیا غم وبغض تنها گذاشت
آقا نادر راست میگفت واقعا یه زن از زندگیش چی میخواد یه مرد که عاشقش باشه وبهش اعتماد کنه ولی من
نمیتونستم به دانیال اعتماد کنم
راست میگفت نباید زندگی رو رو خرابه های دل کسی ساخت ولی اونا ازم میخوان زندگیمو رو خرابه های دل چند
تا دختر بیچاره بسازم این رسمش نیست دل عاشق چه فرقی با دل عاشق داره.
همیشه دوست داشتم مرد زندگیم عاشق باشی چیزی نداشته باشه اما یه دل عاشق داشته باشه خوشگل نباشه
پولدار نباشه خوش تیپ نباشه ...ولی عاشقم باشه عشق همه چیز رو حل میکنه اما حاال.....
هر کسی دیگه ای جای دانیال بود از خوشحالی پر در آورده بودم هرروز خدا رو به خاطر اون شکر میگفتم چون
این چیزی بود که همیشه از خودش خواسته بودم ولی حیف که خدا اونو بهم کامل نداد
دانیال عاشقمه ولی حیف که من هیچ وقت نخواهم تونست عاشق اون باشم
آسمون شروع به باریدن کرد منم همراه اون باریدم برای سرنوشتی که خودمم نمیدونمچرا اینجوری نوشته
شده.من دارم تاوانو چی رو میدم.........

صبح زود از خونه زدم بیرون باید کمی خرت وپرت میخریدم چند قدم از خونه فاصله نگرفته بودم که کسی از
پشت صدام زد
خانم خانم ...برگشتم یه پسر  20-22ساله پشت سرم ایستاده بود-بامنی؟

46

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان با تو هرگز |  samira16کاربر انجمن نودهشتیا

ببخشید خانم شما سوگند خانمید؟بله بفرماییددسته گل رو که تودستش بود گرفت سمت من
این مال شماستمال من؟بله مال شماستاونوقت از طرف کی؟صبح اینو یه اقایی به من داد وگفت جلو خونه ی شما منتظر بایستم هر وقت اومدید بیرون اینو بدم به شمابعد این اقا چه شکلی بودن؟این سوالو که پرسیدم خودم جوابش رو میدونستم ولی محض اطمینان پرسیدم
یه آقای قدبلند بودن لباسهای خیلی قشنگیم پوشیده بودن ماشینش...پسرک با هیجان زیادی از دانیال تعریف میکرد جوریکه انگار داره از الگوی خودش صحبت میکنه البته خیلی
ازبچه ها افرادی مثل دانیال رو دوست دارن ومیخوان وقتی بزرگ شدن مثل اون بشن
یه مهندس که یه شرکت بزرگ داره ماشین اخرین سیستم زیر پاشه و لباسای خوب میپوشه و هیکلشم
ورزشکاریه و...
بچه ها معصوم ان اونا فقط ظاهر ادم ها رو میبینن اونا همه رو مثل خودشون خوب وپاک میدونن اون تو دنیاشون
آدم بده ندارن ولی ماها.....حیف .دلم برای بچگی هام تنگ شد برای روزهایی که خالی از هر دغدغه بودیم خالی از
دروغ ونیرنگ وتموم زندگی برامون بازی بود یادش بخیرگذشته ها
صدای پسرک منو به زمان حال برگردوند
در ضمن اون آقاهه گفتن بهتون بگم که یادتون باشه گل رز قرمز نشانه ی عشق آتشینه خداحافظ .اون رفت ومن هنوز به دست گل رز قرمزم نگا ه میکردمخدایامن از دست این پسره کجا فرار کنم برم
از فردای اون روز هر روز باید منتظر یه دست گل رز قرمز میموندم که هر روز هم بزرگتر میشد بقول خودش که یه
روز روی کارت روی گل نوشته بود که :
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عشق من به تو هر روز مثل این دسته گل داره بزرگ وبزرگتر میشه .تقدیم به عشق ابدیم
این پسره تا منو دیوونه نکونه دست بردار نیست

تقریبا یه ماهی از ماجرای خواستگاری دانیال گذشته بود که پسر خاله ی مامان دانیال ازدواج کرد ما هم دعوت
بودیم جشن رو توی خونه ی پدر بزرگ عروس که خیلی ام بزرگ بود گرفته بودن موقع شام مردها هم اومدن تو
سالن اصلی دانیال هم اومده بود تا چشمش به من افتاد لبخند موزیانه ای تحویلم داد خودموبه ندیدن زدم دوست
نداشتم تحویلش بگیرم تمام مدت چشمش رو من بودو این اذیتم میکرد بعد از شام برای چند لحظه دانیال رو
ندیدم برای همین از فرصت استفاده کردم ورفتم تو بالکن تا هوایی تازه کنم هوای داخل خیلی گرم بود .هنوز
چند لحظه ای نگذشته بود که کسی در بالکن و باز کرد برگشتم سمت در .خودش بود خواستم برم بیرون که
جلومو گرفت
لطفا برین کنار میخوام برمچه سر سنگین .دستاشو جلوی سینه ش قفل کرد
میدونی چیه من همیشه دوست داشتم همسر آینده م متین وبا وقار باشه با مردهای دور وبرش سرسنگین باشهدرست مثل تو
سرم وبلند کردم و خشمگین نگاش کردم
لبخندی زد وگفت میدونستی وقتی اینجوری نگاه میکنی جذابتر میشی بعد سرشو آور کنار گوشم وگفت
خواستنی تر میشی
عصبانی خواستم از کنارش رد شم اما دستم ومحکم گرفت ونذاشت
دستمو ول کناما اون هیچ واکنشی نشون نداد زور زدم تا بتونم دستمورها کنم ولی نتونستم
خودتو خسته نکنچرا دست از سرم برنمیداری تو تامنو راهی تیمارستان نکنی دست بردار نیستینگام کرد
-قرار نیست تو راهی تیمارستان شی قرار راهی خونه ی من شی
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از عصبانیت داشتم منفجر میشدم
اما من همون تیمارستان رو بیشتر ترجیح میدممهم نیستیعنی چی؟من خودم تصمیم میگیرم کجا برمپس بهتره عاقالنه تصمیم بگیریاز نظر من زندگی با دیوونه ها بهتر از زندگی با تواهعصبانی شد فشار دستشو رو مچ دستم زیادترکرد
د لعنتی آخه واسه چی؟واسه اینکه دوست ندارماخه واسه چی دردت چیه؟برای اینکه تو یه پسر از خود راضیه لوس خودشیفته ی مغروریلبخند غمگینی زدو گفت:هیچ وقت فکر نمیکردم دیدگاهت از من تا این حد بد باشه
چند دقیقه نگام کرد بعد دوباره مثل دفعه های قبلی قرص ومحکم گفت :
ولی من عوضش میکنم
نمیتونینگاه نافذی کرد وگفت :انگار حرفای قبلیم یادت رفته من هرکاری که بخوام انجام میدمبرای چند لحظه هر دو سکوت کردیم
ببین تو دورو برت پر از دخترهای مناسبه چرا یکی از اونا رو انتخاب نمیکنی؟چیزی نگفت
تو همین جشن نگاه کن ببین چقدر دختر هست که دوست دارن تو ازشون خواستگار کنی خیلی هم خوشگلتراز منن
-عصبانی نگام کرد:
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اوال که ما بحثمون رو در این موضوع کرده بودیم دوما من هیچ دختری رو غیر از تو نه میبینم ونه میخوام ببینم در
ضمن همه اون دختر ها یه مشت نقاشی آب و روغن ان
خندم گرفت راست میگفت بیشتر دخترهای بیرون با یه الیه ی ضخیم آرایش صورتشون رو پوشونده بودن ولی
من یه ارایش خیلی محوی کرده بودم
تو اگه نصف اونا آرایش کنی میدزدنتلبخند زد از همونا که خیلی به قیافه ش میومد
نگاش کردم یه جور خاصی نگام میکرد دستمو از تو دستش در آوردم اصال مقاومتی نکرد .فورا از بالکن اومدمتو .با اینکه هوای بیرون سرد بود ولی من گرمم بود
یه جوری شده بودم خودمم نمیدونستم چرا....

صبح زود بود خوابیده بودم که یه دفعه یکی منو بشدت تکون داد از خواب پرید گیج میزدم چشامو به زور باز
کردم ودیدم ستاره ست
تو آدم بشو نیستی دیوونه این چه طرز بیدارکردنهخواستم غافلگیرت کنمغالفگیرم نکردی دیوونه م کردیهاهاهاهاها...صبرکن ببینم اصال تو صبح اال طلوع اینجا چه غلط میکنیبا دستش زد به سرم وگفت:بی شعور به تو خوبی نیومده منو باش که واسه خاطر تو کوبیدم اومدم اینجا
نمیشد یه کم دیرتر میومدی؟نخیر اونوقت نمیرسیدیمکجا نمیرسیدی؟نمیرسیدیم حاضرشیم بریم-خوب حاضر میشدی بعد موقع رفتن میومدی برا خداحافظی
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اونوقت تو نمیرسیدیمن؟اره دیگه تو اومدم تو رو ببرم خونه مون؟خونه تون؟کدوم خونه؟بیشعور مگه من چندتا خونه دارممن از کجا بدونمدستمو گرفت وخواست از جام بلندم کنه :پاشو پاشو برو دست وصورتتو بشور شاید یه کم بیدار شی وهی چرت
وپرت نگی
از جام بلند شدم ورفتم یه آبی به دست وصورتم زدم وبعد اومدم
خوب حاال درست وحسابی حرف بزن ببینم چی میگی؟هیچی اومدم توی نفهم رو مهمون برم خونه مونخودم نمیتونستم بیام خونه ی عموم که تورو فرستادن؟میگم خنگی میگی نه .من گفتم خونه مون یا گفتم خونه ی عموچه فرقی دارهکال امروز تعطیلی .اومدم تورو ببرم خونه خودم یعنی خونه ی من ووحیدته مانده ی خوابم از چشام پرید
–چی؟گفتی کجا؟
من ازبابات اجازه گرفتم این چند روز رو که تعطیله تو با ما بیایبابامم اجازه داد؟البته اما اولش زنگ زد واز اقا دانیال اجازه تو گرفت بعد ...قهقه ی مستانه ای زد واز اتاق دوید بیرون
مگه اینکه دستم بتو نرسه دختره ی پر رو
از دور شکلی در آورد ورفت سمت آشپزخونه منم دنبالش رفتم اونجا نشسته بودچپ چپ نگاش کردم
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مامان این بچه چی میگه؟کدوم بچه؟ستاره رو نشون دادم وگفتم اینو میگم دیگه
ستاره رو میگی؟مگه چی گفته؟میگه اومدم تو رو ببرم خونه مونآره ستاره جون و آقا وحید پشنهاد دادن این چند روز تعطیلی رو با اونا بریبابا قبول کرد؟آره تو که میدونی بابات حرف ستاره رو زمین نمیندازهوا پس چرا از خودمم نپرسیدید؟ستاره:من از عمو خواستم نگه خواستم سورپرایزت کنم
دیوونه نمیگی من االن چه جوری تو  0ساعت حاضر شماوال 0ساعت نیست و  5-4ساعت بعدشم مگه میخوای سفر قندهار بری دوتا لباس برمکیداری تموم اونم برنداشتیم برنداشتی از لباس های من میپوشی
برو بابا تو هم با این کارهات مامان رفتم حاضر شماز اشپزخانه اومدم بیرون ته دلم خیلی خیلی خوشحال بودم اوال دارم از اینجا دور میشم و برای چند روز از دست
مزاحم ها راحت میشم دوما دارم میرم چند روزی رو با ستاره باشم
ستاره هم دنبال من از اومد باهم رفتم وسایلم رو جمع کنیم
ستاره:خوشحالی داری با ما میای؟
نهچرا؟مجبورم اون قیافتو چند روز بیشتر تحمل کنم همین.
بی شعور خوبی به تو نیومده.ولی تو بگو من که باور نمیکنمخندیدم:راست میگی خیلی خوشحالم واسه چند روزم که شده راحت میشم

52

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان با تو هرگز |  samira16کاربر انجمن نودهشتیا

از چی؟هیچی از دست این شهر و آدم هاش.با یه لحن خاصی گفت:منظورت از آدم هاش دانیاله
نگاش کردم غمگین بنظر میومد
منظورم همه ستآره همه ی اون ادم هایی که ازت میخوان به دانیال جواب مثبت بدی.اه بابا بیخیال مهم اینکه دارم با تو میام بریم خوش گذرانیلبخند زد اما تلخ
چند دقیقه به سکوت گذشت.
تو عروسی دیدم دانیال همه ش چشمش به تو بودمهم نیستوقتی رفتی بالکن دنبالت اومدچیزی نگفتم
باهم حرف زدید.چی بهت گفت؟نگاش کردم
البته اگه دوست نداری نگوچیز خاصی نبود که بگم درضمن دیوونه کی من حرفی رو از تو قائم کردم که این دومی اش باشهگفتم شاید دوست نداری بگینه بابا چرت پرت میگفت چرا جواب نه میدی .ومگه من چه عیبی دارم وخودت اخر سر جواب مثبت میدی و ازاینجور چیزها بعدا مفصل برات میگم
چیزی نگفت ولی من بغض گلوشو حس کردم سرش پایین بود ولی اشک تو چشماشو فهمیدم قلبم درد گرفت
بدجورم درد گرفت.
عصر من وستاره ووحید باهم سوار ماشین شدیم واز شهرمون دور شدیم واین یعنی آزادی .حتی اگه برای چند
روزم که باشه منو خوشحال میکرد
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توراه خیلی بهمون خوش گذشت از هر دری گفتیم وخندیدیم از خاطره های زیادی که منو ستاره باهم داشتیم
گفتیم وچقدر یاداوری اون خاطرات قشنگه.
شب دیر وقت بود که رسیدیم .
قرارشد من وستاره به یاد قدیم ها باهم تو یه اتاق بخوابیم بااینکه خوابمون میومد تا ساعت  4صبح یک ریز
صحبت کردیم چند بار ستاره خواست بحث دانیال رو بکشه وسط ولی من حرف وعوض کردم دوست نداشتم
دوباره زخم های گذشته روشون باز بشه از طرفی هم میترسیدم از اینکه وحید حرف هامون وبشنوه .
صبح دیر از خواب بلند شدیم وحید میدونست وقتی ما دو تا باهم باشیم شب ها رو تا دیر وقت نمیخوابیم برای
همین بیدارمون نکرده بود موقع خوردن صبحانه وحید خبر داد که میخواد فردا با برادرش و پسرعموهاش برن
گردش چند روزه ی مجردی .میدونستم وحید اهل این کارها نیست چون اون معتقد بود وقتی یه نفر ازدواج کرد
باید دور کارهای دوران مجردی خط قرمز بکشه .االنم که داشت میرفت بخاطر من بود دوست داشت این چند روز
من و ستاره راحتتر باشیم .میخواست مارو تو خلوت دونفره ی خواهرانه مون تنها بذاره .
وچون فردا صبح میرفتن قرار شد شام باهم بریم بیرون .اولش من مخالفت کردم دوست نداشتم اونا تو زحمت
بیفتن ولی اونا خیلی اصرارکردن .عصر از خونه زدیم بیرون یه کم رفتیم توشهر گشت زدیم بعدشم رفتیم یه
رستوران خوب  .شب خوبی بود .رسیدیم که خونه ستاره تا سرشو رو بالشت گذاشت خوابش برد ولی من هر چی
زور زدم خوابم نیومد بلند شدم ورفتم تا یه لیوان آب بخورم آب رو که خوردم ایستادم جلوی پنجره ی پذیرایی و
بیرون رو نگاه کردم خیابون تو سکوت خودش فرو رفته بود و هر از گاهی صدای عبور یه ماشین سکوتشو
میشکست
خوابت نمیاد؟ناخودآگاه از جام پریدم صدای وحید بود
ترسوندمت؟ ببخشید فکر نمیکردم بترسینه ایرادی نداره تقصیر تونیست انتظار نداشتم بیدار باشی نکنه من باعث بیداری ت شدمنه اصال.رنگت پریدهمهم نیستچرا نخوابیدی؟نمیدونم چرا خوابم نمیومدبرای چند لحظه چیزی نگفت
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ببخش که این سوال میپرسم ولی بی خوابیت مربوط به قضیه خواستگارتهلبخند تلخی زدم :خودمم نمیدونماگه چند تا سوال بپرسم ناراحت میشی.قصدم فضولی نیست هانه راحت باش.چرا بهش جواب رد میدی؟اون که خیلی ایده آلهخوب برای اینکه از نظر من ایده آل نیستاز چه لحاظ؟چیزی نگفتم بازم مثل همیشه جوابی نداشتم دلم میخواست خودمو خالی کنم ولی نمیشد.
اگه دوست نداری نگوبغض کردم:راستشو بخوای من یه دلیلی برای جوابم دارم ولی نمیتونم به کسی بگم
واسه چی؟اگه دلیلت منطقی باشه همه قبول میکننمسئله منطقی بودن یا نبودنش نیست مسئله اینکه این یه رازه و تا ابد هم باید راز بمونهستاره میدونهآره ولی ازتون خواهش میکنم ازش نخواین که بهتون بگهمطمئن باشید که نمیخوامبازم چیزی نگفت
اون روز تو جشن خیلی بهش توجه کردم راستشو بخوای کنجکاو بودم خواستگار سمجتو ببینم اخه پیش خودمخیلی بهش احترام میذاشتم باخودم میگفتم این از منم عاشق تره این همه جواب رد میشنوه ولی بازم پای تو
مونده راستش من اگه جای اون بودم همون چند بار اول میبریدم ولی اون بدجور تو رو میخواد اون روز که
دیدمش فهمیدم که عاشقته خیلی خیلی میخوادت همه اش چشمش به تو بود تا میخواستی دو کالم با یه پسری
حرف بزنی عصبانی وغیرتی میشد راستش دخترهای زیادی دور وبرش پرسه میزدن ولی اون اصال بهشون توجه
نمیکرد فقط چشاش تو رو میدیدن یه جورایی میشه گفت مجنونته ..
لبخندی زد وادامه داد:آخه میدونی چیه؟فقط یه عاشق میتونه حال یه عاشق رو درک کنه من میدونم اون چه
حالی داره درسته که داره خودشو قوی و باصالبت نشون میده ولی از درون داغونه اینو میشد از چشمای غمگین و
نگاه حسرت زده اش فهمید
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برگشت سمت منو وگفت:ازت خواهش میکنم یه کم بهتر نگاش کن عمیقتر .اون بدجور شکسته است تمام قلب
اون تو رو میخواد تا آخر عمر .اگه بهش نه بگی ومال اون نشی دیگه هیچ وقت نمیتونه زندگی کنه نمیتونه
خوشبخت شه اون کنار تو میتونه همه ی درد های دنیا رو به جون بخره اون حاضر جونشو بده ولی تو مال اون شی
دلشو نشکن آه دل عاشق بدجور آدمو میگیره
یاد ستاره افتادم دانیال دل اونو شکست وآه دل عاشق ستاره اونو گرفت االن دانیال عاشقه .عاشقه که کسی که
نه تنها دوسش نداره بلکه ازش متنفره اون باید تقاص پس بده....
خوب فکر کن من نه نصیحتت میکنم ونه به زور عقایدمو بهت تحمیل میکنم فقط خواستم برات از حال کسیبگم که آروم آروم داره مثل یه شمع از حرارت عشقت آب میشه نذار بیهوده تموم شه
شب بخیر.
وحید رفت و مثل همه ی ادم های دیگه منو با افکارم دردهام وغصه هام تنها گذاشت

صبح دیر از خواب بلند شدم میدونستم که وحید رفته رفتم بیرون دنبال ستاره میگشتم وارد پذیرائی که شدم با
دیدن صحنه ای سر جام خشکم زد.
ستاره نشسته بود روی مبل سرش پایین بود وموهاش جلو صورتش ریخته بود .روی میز جلوی اون یه دسته گل
رز قرمز بود.
دانیالتنها چیزی بود که به ذهنم رسید وناخوداگاه اسمشو وبا صدای بلند گفتم .ستاره سرشو بلند کرد وتا منو دید
دستپاچه اشک های روی صورتشو پاک کرد.از جاش بلند شد وزل زد به من نمیدونم چقدر اینجوری ایستادیم تا
اینکه ستاره رفت وخودشو تو اتاقشون حبس کرد ومنم رفتم وروی همون مبلی که ستاره نشسته بود نشستم
وزل زدم به دسته گل یه یاداشت روش بود
حتی اگه به کهکشان دیگه ایم بری من مثل مسافر کوچولو دنبالت میام .تقدیم به گل سرخ وحشی ایم عاشقابدیت
لعنت به تو لعنت...اینجام دست از سرم بر نمیداری آخه ازم چی میخوای .
بی اختیار زدم زیر گریه :این رسمش نبود .نباید اینکارو میکردی لعنتی الاقل اینجا نه دلمو سوزوندی خیلیم
سوزوندی.
یه کم که گریه کردم به خودم اومدم
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 ستاره .حتما حال اون بد تر از منه .با اعتماد به نفس از جام بلندشدماون تقاص این کارشو میده به وقتش تالفی میکنم نشونش میدم به من میگن سوگند.دسته گل وبرداشتم بردمش دم در گذاشتم وبرگشتم ورفتم آبی به سر وصورتم زدم توآینه نگاهی به خودم کردم
ولبخند تلخی زدم .رفتم سمت اتاقی که ستاره بود روی تخت نشسته بود وسرشو رو زانوهای بغل کرده اش
گذاشته بود رفتم جلوو موهاشو بوسیدم اروم سرشو بلند کرد چشماش قرمز بود خواست چیزی بگه
انگشتمورولب هاش گذاشتم ونذاشتم چیزی بگه
اصال میزبان خوبی نیستی مردم ازگشنگی نمیخوای صبحانه بدی بذار برگردم همه جا میشینم جا میزنم ستارهمنو مهمون برد بهم گشنگی داد البته موقع برگشتن وقتی دیدن الغر شدم همه خودشون میفهمن.
خندید تلخ اما دوست داشتنی دستمو به طرفش دراز کردم دستمو گرفت وبلند شد دنبال خودم کشوندمش
دختر زود باش کلی کار داریم نمیرسیم ها.باید منو ببری گردشنشستیم سر میز صبحانه .
باید بازارم بریم ها سوغاتی نخرم نمیشهیهوگفت-خیلی برات گل میخره؟
بیخیالدوست نداری جواب بدینه .ببین عزیزم خوب گوش کن من اینجا اومدم تا اسم اونو نشنوم دوست ندارم راجع به اون صحبت کنیم االنمهم نیست اون چکارها میکنه دوست دارم منو تو اتفاق صبح رو فراموش کنیم ونذاریم روزمونو خراب کنه
باشه؟اصال بیا فکر کنیم اون گل اشتباهی اومده بود شایدم واقعا اشتباهی اومده بود اصال از کجا معلوم کار وحید
نیست
کارت روشو خوندی؟کارت یادم رفته بود-.باالخره .لطفا بیخیالش شو خوب؟
باشه اگه اینجوری دوست داری من حرفی ندارم فقط از رو کنجکاوی پرسیدم. اون هرکاری که بدونه منو اذیت کنه رو انجام میده.ولی گل فرستادن که خوبه اونم گل قرمز-اره خوبه ولی نه گلی که اون بخره.
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میخواد بگه خیلی .......دوست دارهدوست داره رو بابغض گفت.
اوال اصال اینطور نیست دوما من همین االن اتمام جلسه رو اعالم میکنم.اوکی؟
باسر تایید کرد
ممنون از تاییدتون.خندید با دستم یه بوس براش فرستادم.
شروع کردم به صحبت کردن
میخواستم حواسشو کمی پرت کنم میدونستم نمیشه ولی میخواستم زورمو بزنم
صبحانه رو که خوردیم زدیم بیرون تا بریم جاهای دیدنی شهر رو ببینیم  .کمی حال وهوامون عوض شد واین منو
خوشحال میکرد وراضی بودم همه چیز بر وفق مراد بود
ولی همیشه وقتی ادم فکر میکنه همه چیز روبه راهه مطمئنا اتفاقی در راهه .
ناهار رو بیرون خوردیم وتصمیم گرفتیم بعد از ناهار بریم خرید چون هر دوی ما به شدت عاشق خرید بودیم ولی
کاش نمیرفتیم...

جلوی یک فروشگاه بزرگ مانتو ایستاده بودیم وداشتیم مانتوی فوق العاده شیکی رو که تو ویترین گذاشته بودن
نگاه میکردیم یه مانتو گلبهی رنگ بود که کنارش ست کیف وکفششم گذاشته بودن مانتو اونقدر قشنگ بود که
هر کی از جلوی مغازه رد میشد می ایستاد وبرای چند دقیقه اونو نگاه میکرد یه دفعه شیطنتم گل کرد
ستاره بیا بریم تو این مانتو رو برا پرو بخوایم .میخوای بخریش؟فکرکنم گرون باشه ها.نه بابا میخوام ببینم ازاین مانتو ها به ماهاهم میاددیوونه.زشته .برفرض که رفتیم تو وپوشیدی وبهت اومد بعد چی میگیممیگیم آقا ما میریم یه دور بزنیم بعد برگردیم
-برو بابا.نمیشه ضایعست
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بابا شاید قیمتش مناسب باشه میخریمنه واقعا تو فکر میکنی این قیمتش مناسب باشه اگه مناسب بود همه ی اینایی که دارن نگاش میکننمیخریدنش.
بابا تو بیا بریم بقیه اش بامن.چه جوری؟من میرم تو پرو بپوشم تو این مدت تو قیمتشو بپرس بعد من میام بیرون میگم بهم نمیاد تن خورش خوب نیستواز این حرفها
نمیری تورو .دیدم هوا پسه من میزنم به چاک گفته باشم باشه حاالتو بیارفتیم تو یکی از فروشنده ها اومد جلو–بفرمایید خانم ها در خدمتم
میخواستم اون مانتو رو پرو کنمکدوم دقیقا؟با دستم نشون دادم وگفتم اون مانتو
فروشنده یه نگاهی به سرتا پای ما انداخت وبعد رفت تا مانتو رو بیاره
ستاره:خوبه سرو وضعمون درست وحسابیه واال میفهمید اومدیم برا مسخره بازی..
حاال تو ضایعش نکن تابعدفرشنده بااحتیاط مانتورو تو دستاش آورد.ما از این مانتو فقط :تا داریم البته یکیشو فروختیم دوتاش مونده .پارچه اش ایتالیاست مدلشو یه دیزاینرایتالیایی داده دوختشم باز مال یه خیاط ایتالیاییه کال بهتون بگم که کار کار سفارشی وتک ایه
بله پشت ویترین که خیلی شیک دیده میشه باید دید تن خورش چطورهمطمئنا عالیهستاره:دختر عموی من یه کم تو انتخاب لباس وسواس داره
-این لباس متفاوته
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رفتم تو اتاق پرو و لباس وپوشیدم باید اعتراف کنم فوق العاده بود خیلی ام بهم میومد رفتم بیرون تا ستاره هم
لباسو ببینه وسط فروشگاه ایستادم وآروم چرخی زدم.
خانم فوق العاده ست خیلی بهتون میادولی من خودم که اینطور فکرنمیکنم به نظرم یه جویهچه جوریه؟فکرکنم زیادی عروسکیهخوب واسه همینه که زیباستنه تو ویترین شیکتر دیده میشدستاره:عزیزم خیلی بهت میادعزیزم مسئله این نیست که بهم میاد یا نه مسئله اینکه خوشم نیومداز فروشنده اصرار واز من انکار تااینکه باالخره گفتم :فعال روش فکر کنم بعد
هر طور مایلید ولی به نظر من که خیلی بهتون میومدخداحافظخداحافظ
از فروشگاه که اومدیم بیرون ستاره زد زیر خنده حاال نخند کی بخند.
بیچاره خودشو کشت تا تو رو راضی کنهآره ولی انصافا خیلی قشنگ بودآره قیمتشم قشنگ بودراستی قیمتش چندبود؟نهصد هزارو هشتادوشش تومان تازه اونم با تخفیف 02درصدی-
چه خبره....من که برا یه لباس این همه پول نمیدم.خوش به حال اونایی که اینقدر پول بر لباس میدن-اه بابا بی خیال .زندگی که همه اش پول نیست
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آره دیگه اگه پول واست مهم بود زن دانیال میشدیاه ه ه ه ....تو که باز پای اونو کشیدی وسط جان مادرت بیخیالچیزی نگفت سرشو انداخت پایین
رفتیم سمت یه پارک که کنار مرکز خرید بود داشتیم قدم زنان میرفتیم که یه دفعه یکی جلومونو گرفت
یه پسر خوش تیپ با یه قیافه ی معمولی
معذرت میخوام خانم میشه وقتتونو بگیرم
بامن بود-با منید
بله منظورم شماییدبفرماییدراستشو بخواین من شما رو تو اون مانتو فروشی دیدم از پشت ویترینخوب؟راستشو بخوای خیلی ازتون خوشم اومدخواستم بگم شما خیلی بیجا کردین ولی چیزی نگفتمیه کارت گرفت جلوم از اونا که عکس وشماره ی خودشونو میزنن روش
این شماره ی منه اگه افتخاربدین بیشتر باهم آشنا شیم.خیرخانم به خدامن قصدم ازدواجهمتاسفانه من قصد ازدواج ندارمخوب تا هروقت که شما بخواین صبر میکنم فعال باهم آشنا شیمآقای محترم من که گفتم خیرولی من از شما خوشم اومده--شما خیلی بیجا میکنید که از خانم خوشتون میاد
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این جمله رو کسی از پشت سر من گفت صدا آشنا بود جرات نداشتم برگردم میخواستم باور کنم که اشتباهی
گرفتم

تا به خودم بیام دانیال یقه ی پسره رو گرفته بود وپشت سرهم مشت حواله ی صورتش میکرد پسره ام میگفت
چرا میزنی؟
دوست پسره که دورتر وایستاده بود اومد جلو تا اونارو از هم جدا کنه تو این گیر ودار یه مشتم اون زد تو صورت
دانیال که باعث شد از بینی دانیال خون بیاد اونم چه خونی ولی دانیال دست بردار نبود یقه ی پسره رو ول
نمیکرد چندنفراز آدم هایی که دور وبربودن اومدن تا اونا رو از هم جداکنن .
مثل ادم های منگ وایستاده بودم ونگاه میکردم حرف های دانیال ومیشنیدم که میگفت:
عوضی بیشعور مگه تو خودت ناموس نداری که چشت دنبال ناموس مردم کثافت اگه یکی به نامزد خودتهمچین چیزهایی رو میگفت چکار میکردی؟.............
دیگه نه چشام میدید ونه گوشام میشنیدبه خودم که اومدم دستای ستاره رو دور شونه هام احساس کردم صورتم
خیسه از اشکهام بود که نمیدونم کی اجازه گرفتن برای سرازیر شدن دور وبرمون شلوغ بود دانیال نشسته بود رو
جدول کنار پیاده رو وچند نفر دوروبرش بودن وباهاش حرف میزدن با دستمال کاغذی جلوی بینی شو گرفته بود
ولی خون بند نیومده بود یه نفر از آب معدنی که دستش بود ریخت تا صورتشو یه کم پاک کنه رفتم باال سرش
ایستادم سایه ام که روش افتاد سرشو بلند کرد.هردو نگاه کردیم بی هیچ حرفی...
نمیدونم چقدر تو چشمای هم دنبال جواب سواالمون گشتیم تا اینکه دستمو کردم تو جیبم دستمال کاغذی
روگرفتم طرفش خون بینی ایش آروم آروم دوباره سرازیر شده بود دستمالو که گرفتم طرفش صورتمو برگردوندم
ازش .دستمالو گرفت خواستم برم که دستمو گرفت برنگشتم تا نگاش کنم بلندشدو کنارم ایستاد خواست چیزی
بگه ولی نگفت چند لحظه که گذشت دستمو ول کردومن اروم آروم دور شدم دور دور .....
رسیدیم که خونه رفتم تو اتاق درو بستم .حال گریه داشتم ولی فکر ستاره نذاشت به زور خودمو کنترل کردم
وخواستم عادی باشم رفتم بیرون وبه ستاره گفتم میخوام برم حموم واونم چیزی نگفت مطمئنا حال اون بدتر از
من بودرفتم حموم شیر اب وباز کردم و زیرش نشستم وگریه کردم ...
همیشه تو خیالم دوست داشتم یکی دوستم داشته باشه روم غیرت داشته باشه دوست داشتم کسی رو داشته
باشم که بخاطر من باهمه ی دنیا بجنگه منو نشون بده وبگه این مال منه دنیای منه کسی حق نداره چپ نگاش
کنه ......
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هیچوقت فکر نمیکردم رویاهام اینقدر خوب تبدیل به واقعیت شن اما چه واقعیت وحشتناکی
دوست داشته شدن ودوست نداشتن..........
خدایا چی میشد جای دانیال یکی دیگرو میفرستادی باهمین عشق با همین غیرت .....واونوقت تا ابد عاشق بودم
وخوشبخت.
سرمو به دیوار تکیه دادم همه چیز دوباره از جلوی چشمام مثل یه فیلم رد شداتفاقات چقدر سریع وپشت سر هم
اتفاق افتادن ومن.....
حتی نتونستم مثل همیشه سرش داد بزنم حتی نتونستم بگم تو اینجا چکارمیکنی هیچ کاری نتونستم بکنم حتی
اونم کاری نکرد نه معذرت خواست ونه اصرار کرد ونه زور گفت هردو تاییمون فقط نگاه کردیم نگاهایی که هزاران
حرف نگفته داشت از نگاهش عصبانیت پشیمانی التماس وغم ومهم تر از همه عشق رو خوندم اما دلم نمیخواد
باور کنم .....
زل زده به سقف ودستم زیر سرم بود.ستاره هم کنارم دراز کشیده بود اونم نخوابیده بود
ستاره:امروز دلم خیلی براش سوخت
چیزی نگفتم برگشت سمت من
امروز همه ی نفرتم تبدیل شد به یه حس دلسوزی راستش من اونو درک میکنم میدونم االن چه دردی میکشهبیچاره
مگه تو همینو نمیخواستیخوب آرهپس دیگه دلت برا اون نسوزه اون داره تاوان پس میده حقشهبه نظرت بس نیستنه مگه برا تو بس بود ببین چند ساله که داری زجر میکشیچون خودم زجر کشیدم طاقت دیدن زجر دیگران رو ندارماون دیگران نیست دانیالهخوب اونم آدمه-آره ولی یه روزی همه آرزوت این بود که اونوتو این حال ببینی
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آره ولی دیگه براش بسه نذار آه اون تورو بگیرهمثال اگه بگیره چی میشه بدتر از اینم مگه میشهآره توهم میشی مثل اون عاشق کسی که عاشقت نیستآره اگه اقا دانیال بذاره کسی دور وبر من پیدا شه منم عاشق میشمشاید یه روز اونم خسته شهبهترتوهیچ وقت حال یه عاشق ونمیفهمیاحساس کردم االنه که قلب منفجر شه بلند شدمو نشستم با فریاد گفتم
چیه ؟چرا هر کی به من میرسه این حرفو میگه چرا خر کی نیستم میفهمم حال وروز تورو دیدم حال وروزدوستامو دیدم همه ی شما اینو عین یه چماق میکوبید رو سرم بابا به خدا دارم دیوونه میشم چرا نمیفهمین چرا
همه ی شما طرفدار اونید؟پس من این وسط چی میشم پس دل من کجای این قصه است من نمیخوام زن کسی
بشم که هنوز که هنوز تو دل خیلی هاست خیلی ها چشمشو دنبال اونه من میخوام مردم فقط و فقط مال خودم
باشه همه میگن اون عاشقه بذار به عشقش برسه نذار ناکام بمونه پس کی قرار من عاشق بشم پس کی قرار من به
کامم برسم منم عشق میخوام زندگی میخوام دوست دارم صبح به صبح که چشامو باز میکنم صورت عشقمو
ببینم نه صورت کسی رو که ازش متنفرم تا حاال عاشق نشدم چون دوست داشتم همه ی عشقم برای شوهرم
بمونه اما حاال ...بخدا دارم میمیرم دیگه طاقت ندارم دیگه طاقت نداارم........
هق هق گریه هام اوج گرفت چنگ زدم تو موهام چرا این قصه تموم نمیشه
ستاره بغلم کرد موهامو نوازش کرد سرمو گذاشت رو سینه اش اشکاش رو صورتم ریخت
فدات شدم به خدا منظوری نداشتم من خوشبختی تو میخوام اگه میگم زنش شو واسه اینکه اون بهترین مرددنیاست اون برات الیقترین اون میتونه تو رو سرشار از عشق کنه اون کسیه که با حرفاش فقط با حرفاش من و ده
ها نفر دیگه رو عاشق خودش کرده دیوانه وار .مایی که براش هیچی نبودیم جز چندتا عروسک برا دلخوشیش اما
تو....
اون تو رو میپرسته عاشقته واگه اون عاشق کسی باشه همه دنیاشو به پای اون میریزه اون میتونه تو رو با اغوش
گرمش و با بوسه هاش عاشق ترین کنه تو کنار دانیال میتونی عشق و با همه ی وجودت لمس کنی پس به اون وبه
خودت فرصت بده بذار عاشق شی.....
گریه کردم باز هم گریه کردم اینا از من چی میخوان عاشق شم؟ عاشق کسی که ازشش خوشم نمیاد

64

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان با تو هرگز |  samira16کاربر انجمن نودهشتیا

سخته جایگزینی نفرت وعشق
تو بغل ستاره میون گریه ها خوابم بود صبح که پاشدم با خودم عهد کردم فعال همه چیزو فراموش کنم وبه خودم
لبخند زدم امروز روز جدیدیه.....
تصمیم گرفتیم با هم یه ناهارعالی درست کنیم وبخوریم کال هر دوتا سعی میکردیم تا اوضاع رو آروم وعالی جلوه
بدیم.میگفتیم میخندیدیم وسربه سر هم میذاشتیم که زنگ خونه رو زدن.
به نظرت کی میتونه باشه؟من از کجا بدونم خونه ی شماست ها مثالبذار برم ببینم کیه؟دستاشو شست رفت سمت ایفون بعداز چند کلمه آیفونو گذاشت
–کی بود
نمیدونم یه پسره بود گفت پیک موتوریه برامون بسته آوردهچه بسته ای؟نمیدونم واهلل بذار برم ببینم چیه دیگه؟رفت پایین و بعد از چند دقیقه با یه بسته ی بزرگ کادوپیچی شده اومد تو
رفتم جلو-این دیگه چیه؟
نمیدونم گفت ماله توییهمال من؟؟"؟آره به اسم تو بودازطرف کی؟ گفت از طرف آقای محمدیهدانیال؟همونجا به دیوار تکیه دادم ونشستم باز این پسره چکار کرده ستاره جعبه رو گذاشت رو میز واومد دستمو گرفت
-بلند شو ببین توش چیه؟
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هر چی میخواد باشه همین االن میبری میذاریش دم در کنار آشغال هاوا ...برا چی مگه دیوونه شدیدیوونه بودمبه نظر من بهتره بازش کنی ببینی توش چیه.بعد اگه خواستی بندازش دورمرددمونده بودم ستاره دستمو کشید دوبرد کنار جعبه
مرگ من بازش کن ببینم توش چیه مردم از کنجکاوینگاش کردم مثل دفعه های قبل نبود هر بار یه غم بزرگی پشت نگاه وصداش بود ولی حاال انگار همون ستاره ی
همیشگی نبود البته یه جور احساس مبهمی تو نگاهش بود ولی نمیشد اسمشو غم واندوه گذاشت البته میتونستم
حدس بزنم چی تو فکرشه میخواست خودشو بی تفاوت نشون بده وبگه که دانیال دیگه مثل سابق براش مهم
نیست اما نقششو خوب نمیتونست بازی کنه ترغیبم میکرد که جعبه رو باز کنم ومن بی اختیار دست بردم جلو
وشروع کردم به باز کردنش یه جعبه ی بزرگ بود درشو که باز کردم با دیدن داخلش از تعجب چشام گرد شد باور
نمیکردم
همون مانتو با ست کیف وکفشش
ستاره هم مثل من از تعجب چیزی نگفت
روی مانتو یه پاکت نامه بودکه روش نوشته بود تقدیم به گل سرخ وحشی شازده کوچولو
درشو باز کردم
نمیدونم از کجا شروع کنم وچی بنویسم اصال من نامه نوشتن بلد نیستم اما مجبور بودم بنویسم چون فعال توحاضر نیستی منوببینی اول از همه میخوام بابت قضیه دیروز عذرخواهی کنم ولی ازت میخوام بهم حق بدی بخدا
وقتی حرف های اون پسره رو که شنیدم انگار یه آتشی تو وجودم افتاد اون داشت از تو خواستگاری میکرد از
تویی که فقط فقط مال منی کسی جز من حق نداره حتی نگات کنه چه رسد به اینکه هم نگاه کنه وهم پسند کنه
وبعد تورو برا خودش بخواد.اینو همیشه یادت باشه همه باید بدونن که تو فقط مال منی خدا وقتی تو رو آفرید برا
من آفرید نه برای کسی دیگه ای منم پای این نعمت خدا تا پای جونمم وایمیستم هر کی اومد جلو وخواست تو رو
ازم بگیره خونش پای خودشه قسم میخورم نذارم کسی دستش به تو بخوره اینو به همه بگو .من دوست دارم
تاابد .هر کاریم بکنم حقمه .من مرد بی غیرتی نیستم که وایستم ببینم هر کس وناکسی با اون چشای هرزش
نگات کنه وبهت فکر کنه .با اینکه حق با منه ولی بازم ازت معذرت میخوام چون طاقت ناراحتیه تو رو ندارم
دوست ندارم ازم آزورده شی .این کادو رو هم برای معذرت خواهی گرفتم البته اگه این اتفاق هم نمیوفتاد بازم من
اینو برات میخریدم.دیروز که این لباس وپوشیده بودی و وسط اون مغازه وایستاده بودی وداشتی خودتو وداشته
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هاتو به رخ بقیه میکشیدی من پشت شیشه وایستاده بودم وتماشات میکردم توی این لباس دوست داشتنی تر از
همیشه بودی اونقدر دوست داشتنی که دوست داشتم زمان رو از حرکت باز میذاشتم .دوست داشتم تا ابد تو تو
لباس جلوی من وایمیستادی و چرخ میزدی ومن نگات میکردم اما حیف همیشه همه چیز اونجور که میخوای
نیست ولی ایرادی نداره من صبورم تا آینده ی نزدیکی که در انتظار ماست صبر میکنم آینده ای که تو تو اون مال
منی اون موقع من زیباترین لباس هاروبرای تو میخرم وتو تا ابد جلوی من می ایستی ومن نگات میکنم حاضرم
سوگند یاد کنم که اون موقع حتی خواب هم به چشمام نمیاد .دوست دارم این لباس و دوباره تو تنت ببینم پس
ازت خواهش میکنم اونو دور نندازی.این لباسو بپوش نه بخاطر من بلکه بخاطر همه ی ادم های دوروبرت نذار اونا
از دیدن تو تو این لباس محروم شن.همیشه عاشق تو دانیال
نامه رو گذاشتم رو میز دستام میلرزید ولی دلیلشو نمیدونستم برگشتم سمت ستاره اشک تو چشاش جمع شده
بود وقتی متوجه نگاه من شد خندید.یه خنده ی بی ریا همراه خنده اشک از چشاش چکید منو بغل کرد
من امروز خیلی خوشحالم خوشحالم که یکی پیدا شده که لیاقت تورو داشته باشه مهم نیست اون کیه مهماینکه الیقترینه
نمیدونستم چی بگم نگامو به ستاره انداختم اینبار انگار خوشحال بود بعد به نامه نگاه کردم و بعد از اون به اون
مانتو ناخودآگاه دلم از شادی پر شد من اون مانتو رو میخواستم .دیروز ارزوی من آرزوی دانیال هم بود دوست
داشتم اون مانتو تا ابد تو تنم باشه خندیدم
-اون پسر یه دیوونه ست یه دیوونه ی تمام عیار.....

وحیداز سفرش برگشت منم 0روز بعدازبرگشتن وحیدازشون خداحافظی کردم وسوار قطار شدم تابرگردم.تنهایی
قطار بهم کمک میکرد تا بیشتر وبهتر فکرکنم همه ی اتفاقات مثل یه فیلم از جلوی چشام گذشت.از21سالگی تا
االن.همیشه ی یه سوال مهم این وسطه بوده
چرا من؟اون موقعیت های بهتر از من رو داشته آدم هایی که حاضر بودن تا اون یه اشاره کنه واونا همه ی هستونیست شونو به پاش بریزن اما من .....
اون میگفت عاشقمه دوستم داره وایناهارو حتی تو عمل هم نشون میده .ولی من اونو باتمام وجودم پس میزنم اما
اون حاضرنیست عقب نشینی کنه .همه پشت اون وایستاده بودن وحمایتش میکردن حتی ستاره هم ازش حمایت
میکرد ستاره ایی که یه روز همه ی آرزوش این بود که اون عاشق کسی بشه وعشقش اونو پس بزنه ومن حاال دارم
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ارزوی اونو محقق میکنم ولی اون روبروم وایمیسته ومیگه دیگه بسشه تا اینجا کافیه .مسخره ست هرچقدر که
فکر میکنم نمیتونم دوستش داشته باشم .زجرآور بایدهمسر مردی بشم که ازش خوشم نمیادوحتی هیچ حس
خوبی نسبت بهش ندارم.......
این فکر آزارم میداد .از بس فکرکردم سرم درد گرفت از کوپه م زدم بیرون هوا تاریک شده بودرفتم یه آبی به
صورتم زدم وبعدبی هدف توی راهروی قطار قدم زدم راهروی قطار آروم بود میخواستم برم سمت واگن آخر
همیشه دوست داشتم راهی رو که پشت سر میذاریم نگاه کنم نمیدونم چقدر ایستادم سردم شد برگشتم که به
کوپه ام برم سرم پایین بود آروم آروم میومدم که یه دفعه نفهمیدم چی شد یکی از پشت منو گرفت وکشید داخل
یه کوپه همه چیزخیلی سریع اتفاق افتاد ومن حتی نفهمیدم چی شدخیلی شوکه شده بودم احساس میکردم
چشام هیچ جایی رو نمیبینه زمان برد تا به خودم بیام کوپه خالی بود فقط من بودم واونیکه منو کشیده بود داخل
چشام که سیاهی رفته بود تونست بشناسدش باید میفهمیدم که میتونه جز دانیال اینجوری آزارم بده لیوان آب
رو گرفت جلوم دستم وبردمو لیوان وگرفت االن به آب احتیاج داشتم چون حس میکردم گلوم خشکیده ونمیتونم
نفس بکشم لبخند زد
معذرت میخوام نمیخواستم بترسونمتنمیخواستی بترسونمی که وضع این شد ببین اگه میخواستی چی میشددستاشو جلوی خودش به حالت معذرت خواهی گرفت
من معذرت میخوام بانو قصدم سورپرایز کردن شما بود میخواستم یهویی خوشحالتون کنمنگاه کن ببین قیافه ی من شبیه آدم های خوشحالهچشماشو تنگ کرد که مثال داره دقت میکنه
نه قیافت شبیه آدم هایی خوشحال نیست شبیه آدم های خیلی خیلی خوشحال که میخوان به زورخوشحالیشونو پشت خشمشون قایم کنن
عصبانی گفتم:اصال تو اینجا چکار میکنی؟چرا من هر جامیرم تو هم باید اونجا باشی
واسه این که بودنم ضروریهکی گفته؟چرا؟برا اینکه مواظبت باشم-من خودم بلدم از خودم مواظبت کنم نیازی به شما نیست
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قیافه اش یه کم رفت توهم:آره دیدم چه جوری از خودت مواظبت میکنی .پسره ی فاسد افتاده دنبالت که خانم
من شما رودیدم ازتون خوشم اومده هزار ویک تا حرف نامربوط زده بعد تو وایستادی نگاش میکنی ولبخند
ژکوندتحویلش میدی
اوال که پسره فاسد نبود خیلی هم متشخص ومحترم بود دوما هم دیده که دیده مردم که نمیتونن چشم بسته توکوچه راه برن سوما حرف نامربوط نزد خواستگاری کرد چهارما به کسی مربو ط نیست م چکار میکنم وچکار
نمیکنم
چهره اش از عصبانیت کبود شده بودبا مشت کبود رو صندلی
مربوطه .اون غلط اضافه کرده که خواستگاری کرده دختر قحطه که از تو خواستگاری کردهچطور برا شما قحطه برا اون قحط نیستعصبانی گفت :قضیه من با اون فرق میکنه
آهان میشه بپرسم چه فرقی میکنهببین من چند بار بهت گفتم بازم میگم تومال منی کسی هم حق نداره روت حسابی باز کنه ونمیدونم نگات کنهوخواستگاری وهر کوفت وزهرماری دیگه ای که خواست بکنه
کی گفته؟یعنی چی که کسی حق نداره نگام کنه؟نکنه خیال داری بعد عقد توخونه زندونیم کنی نذاری حتیآفتاب ومهتاب هم ببینتم
یه دفعه قیافه اش باز شد لبخندی زدو گفت:پس باالخره سر عقل اومدی؟
من که متوجه منظورش نشده بودم گفتم:منظورت چیه؟خودت خوب میدونی منظورم اینکه میخوای بله رو بگی وخالصباتعجب گفتم-نه کی گفته؟
خودتمن؟بله تو همین االن گفتی که بعد عقدیعنی تصمیم گرفتی همسرم شی تاج سرم شی...پیاده شو باهم بریم من گفتم مثال دلتوبی خودی صابون نزن-درسته کارهای تو پیرم کرده ولی نه در اون حد که گوشام سنگین شه ومثال جنابعالی رو نشنوم
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اون دیگه مشکل شماست من همچین فکری ندارم باید میگفتم زبونم الل اگه عقد کردیم تا بهتر بشنویلبشو به دندون گرفت گفت:خدا نکنه اگه شما این زبون و نداشته باشی کی قرار برا ما بلبل زبونی کنه و امر کنه ما
هم اوامرشو روتخم چشممون بذاریم
حال هرچی من هنوز رو حرفم هستم جوابم منفیهباز چهره اش رفت رو هم نگاهی به ساعت گرانقیمتی که تو دستش بود انداخت
ما تقریبا 4-:ساعت وقت داریم میتونیم خوب سنگهامونو وا کنیمبنظر من که هیچ حرفی واسه زدن نموندهبرا تو شاید ولی برا من مونده باید این قضیه هر چه زودتر حل شه اگه تو دوست نداری حرفی بزنی من حرفی
ندارم ولی مجبوری به حرف های من گوش کنی

بلند شد وپنجره رو باز کرد باد نسبتا سردی پیچید تو فضا سرد بود اما برای من خوب بود گرمم شده بود.از پنجره
زل زده بود به تاریکی منم چشم دوخته بودم به اون که حرفشو بزنه تو فکر فرو رفته بود نمیدونم چرا اونجا
نشسته بودم میتونستم برم واون نمیتونست منو مجبور به کاری کنه ولی موندم تا شاید غائله به همونجا ختم شه
از وقتی چشم باز کردم وفهمیدم چی به چیه تعریف شنیدم بچه که بودم همه میگفتم چه بچه ی نازی .تورو خدابراش اسپند دود کنید چشم میخوره بزرگتر که شدم عالوه بر بزرگترها فهمیدم که یواش یواش نظر دخترها هم به
طرف جلب میشه شدم مرکز توجه دور وبری هام این منو خیلی خوشحال میکردم واسه همین اعتماد به نفسم
همیشه باال بودنظر هر کی رو که خواستم تونستم به خودم جلب کنم .همیشه فکر میکردم دخترها عین همن ولی
تو دیدگاهمو عوض کردی .تقریبا 0سال پیش بود توی رستوران
برگشت سمت من وپرسید:یادته؟
باسرم جواب دادم آره 0.سال پیش داییم توی یکی از رستوران ها برای افطاری مهمونی داده بود.اون شب دانیال
اینام تو همون رستوران مهمون یکی از دوستای باباش بودن .بادیدن هم سالم واحوال پرسی ها وصحبت
همیشگی گرم گرفت من کنارمامان وایستاده بودم.دانیال ولی اونجا نبودبعد پارک ماشینش اومد .اومد جلو وسالم
داد ومن چون دل خوشی از اون نداشتم با اومدنش به بهانه ای از جمع جدا شدم
آره اونجا بود که نظرمو به خودت جلب کردی مثل بقیه دخترها نگام نکردی یعنی چرا نگام کردی ولی تو نگاتیه چیزی خاصی بود اون برق همیشگی که تو چشمهای بقیه دخترها بود تو چشمهای تو نبود
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خواستم بگم:چیزی که تو نگاه من بود نفرت بود ولی تو درک نکردی
تو دیدارهای بعدی مونم نگاه تو به من همون جوری بود بی اعتنا وسرد.اولش با خودم گفتم :این دختره فکرمیکنه کیه؟ولی بعدها فهمیدم که تو کی هستی.تو راست میگی دور وبر من پره از دخترهایی که شاید خیلی
هاشون ازتو زیباترولوندتردخترهایی که خیلی بیشتر ازتو طنازو دلبر بودن اما تو یه جاذبه ی خاصی داشتی تو
مغرورتری اعتماد به نفست باالست .
پشنهاد ازدواج و مادرم داد به نظر اون بهتر بود زودترازدواج کنم تا خدایی نکرده تو این دوره زمونه گرفتارگناه
نشم .اونم چند نفر و پشنهاد دادن تو هم بین اونا بودی البته اونا فکر نمیکردن من پشنهادهای اونا رو قبول کنم
فکرمیکردن حتما من یکی رو زیر سر دارم ولی من گفتم که باتو موافقم اونام راضی بودن چون هر چی باشه از نظر
اونا تو فامیل بودی خانواده تو میشناختن خودتو میشناختن جلو چشم بزرگ شدی .راستش هم من وهم اونا
نظرشون این بود که شماهم از این ازدواج استقبال میکنید ونباید مانع بزرگی سر راه باشه اما همه چیز اونجوری
نشد که همه فکرمیکردن .همه موافق این ازدواج بودن جز اصل کاری که عروس خانم بود .همه ی نقشه هارو بهم
ریخت
خم شد وتو صورتم نگاه کرد وآروم گفت اونم به دالیلی که هیچ کس نمیدونه حتی خودش
راست ایستاد وگفت:اولش همه فکرمیکردن واسه اینکه عروس متین وباوقار نمیخوادزود جواب مثبت بده و بقیه
بگن که از خداش بوده بعد گفتن میخواد ناز کنه میخوادببینه آقا داماد چقدرمیخوادش ولی قضیه از این جور
چیزها گذشته اما من میخوام جواب همه رو بدم برای همینه که اینجام چرا؟
چیزی نگفتم نشست روبه روم
 خسته شدم از این سکوت یه دلیلی بگوتا بتونم یه کاری کنم .ساعت هایی رو که میتونیم در کنار هم به خوشیسپری کنم بیشتر از این هدر نده .
نمیخواستم بهش بگم چرا؟اگه میخواستم بگم که همون اول میگفتم وخیال خودمو راحت میکردم دلم نمیخواست
غرور ستاره بشکنه نمیخواستم دانیال برا خودش حسابی باز کنه نمیخواستم مغرور ترشه ولی اون دست بردارنبود
تو میخوای بامن ازدواج کنی چون به قول خودت از من خوشت میاد خوب منم باید از تو خوشم بیاد یانه؟یعنی تواز من خوشت نمیادخوب آرهخندید اونم از ته دلت :من که چند بار قبال هم بهت گفتم این مشکلی نیست که تو به خاطرش همه رو عالف
کردی
عصبانی گفتم:یعنی به نظرتو واقعا مشکلی نیست؟؟
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نه.من حلش میکنمپوززخندی زدم وگفتم:توکه الالیی بلدی چراخوابت نمیبره تو که اینقدر حالل مشکالتی مشکل خودتو حل کن
کدوم مشکل؟منو.فراموش کن کسی مثل من بودهنه دیگه نشد ببین هیچ وقت هیچ عشقی به نفرت تبدیل نشده ولی درخیلی از موارد بیشتر نفرت های تبدیل بهعشق آتشین شده .مگه حرف شکسپیر رو نشنیدی:فریاد که تنها عشق من از تنها نفرت من سرچشمه گرفت
من که اینطور فکر نمیکنمتو کاریت نباشه ریش و قیچی رو بده دست من.من کارمو بلدم به من میگن دانیال خاناین یعنی اینکه تو کوتاه بیا نیستیابداشدنی نیستچی؟این که همه چیزو حل کنیمن که گفتم تونگران نباشتو داری زور میگی میخوای منو مجبور به کاری کنی که نمیخوامبعدا ازم بخاطرش تشکرمیکنیشایدتو بعدا ازمن تشکرکنیآره البته اگه جواب مثبت بدیجواب مثبت من میتونه برات عواقب بدی داشته باشهمثال؟ببین اگه االن راهمونو از هم جداکنیم شاید تا چندماهی ناراحت باشی ولی به مرور زمان حل میشه ولی اگهبعدازدواج راهمونوجداکنیم همیشه یه زخم گوشه دلمون باقی میمونه اون موقعه حتی اطرافیان هم همه چیز رو به
رخمون میکشن حتی شناسنامه هامونم این خاطره ی تلخ رو برامون یادآوری میکنن
-هیچ وقت راه من وتو ازهم جدانمیشه .هیچ وقت کارما به جاهایی که تومیگی کشیده نمیشه
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همیشه یه احتمالی هستدرمورد مانهاینقدرمطمئن نباشهستم من به عشقم به تو وبه توانایی های خودم ایمان دارمساکت شدم منم بهش ایمان داشتم از همینم میترسیدم .میترسیدم که برم وبعد نتونم برگردم پایبند بشم ولی نه
من به خودم بیشتراز اون ایمان دارم ازجام بلند شدم که برم
جلومو گرفت :جواب؟
سرم بلند کردم وتوچشماش نگاه کردم :زمان میخوام
چقدر؟نمیدونمچقدر؟یکی دوهفتهباشه ولی یادباشه من جواب مثبت میخوام فقط همینبازم نگاش کردم وچیزی نگفتم آرام از کنارش رد شدم ورفتم.باید فکرمیکردم بیشتر وبیشتریامن پیروز این
جنگم یا اون?

ایده اش مال الناز بود منم بدم نیومد باالخره اینم راهی بود واسه خودش
واما ایده:لیال دوست الناز دختر فوق العاده جذابی بود ودرعین حال بسیارشلوغ ولوند.دوروبرش پربود از دوست
پسرهاش.بلدبودچه جوری نظرجنس مخالف رو به خودش جلب وبه قول خودمون قاپشو بدزده سنگ ونرم
میکردچه رسد به دل پسرها .تصمیم گرفتیم ازش بخوایم کمکمون کنه قرارشد اون زنگ بزنه دانیال ودل اونو
بدست بیاره باهاش قرار آشنایی بزاره ومن سربزنگاه مچشوبگیرم .بقولی ازش آتو بگیرم
یه گوش دنج توی یه پارک گیر آوردیم شماره ی دانیال دادم دست لیالاونم شماره گیری کرد بعدچندتابوق
خودش برداشت
-سالم
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سالمخوبید؟ببخشیدبجانمیارمخوب راستش نبایدم بجابیاریدما که باهم آشنانیستیمخوب پس میشه بپرسم برا چی زنگ زدید؟لیال صداشو غمگین کردوگفت:من دلم گرفته بود همینجوری شماره رو گرفتم اونم از خوش شانسی من این شماره
زدومال آدم متشخصی مثل شما شد
ببخشیدمیشه بپرسم ازکجا تشخیص دادین من متشخصم؟از طرز صحبتتون با یه خانم اهان..خوب من االن چکارکنم؟خوب راستش من با دوست پسرم دعوام شده باهاش قهرکردم دلم بدجور شکسته دنبال یه نفرمیگردم که جاشوپرکنه
حتما اون یه نفرم منم؟خوب آرهدانیال سکوت کرد
ببنیدمطمئنم شما اگه بامن آشنابشید ومنو ببنید مجذوب من میشید.اگه بخوای میتونیم همدیگرو ببینیمفکرنکنیدمن زشتم واسه همین اینجوری افتادم دنبال دوست پسرنه اصال کلی آدم دارن واسم سرودست میشکن
ولی چون دوست پسر قبلیموازبین همینجورادم ها پیداکردم دیگه نمیتونم به بقیه شون اعتمادکنم
اونکه معلومه زشت نیستیدازکجااونوقت؟ازصداتوندانیال راست میگفت صدای لیال ملیح بودالبته کلی ام نازوقر قاطی صداش کرده بود
لیال چشمکی زدوگفت:کی؟
-چی کی؟
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قرارمالقاتمون دیگهمگه من گفتم همچین قصدی دارمخوب خودتون گفتین معلومه که من خوشگلم ازم تعریف کردین این یعنی اینکه میخواین باهم آشنا شیمخانم عزیز برای آشنایی دیرهچرا؟برای اینکه من قلبمو قبال دادم به یکی دیگهلیال خنده ی عشوه گرانه ای کردگفت:این که مشکلی نیست دل شما پسرامثل هتله این میاد اون یکی میرهآره شما راست میگیدولی اونم براخودش یه دورانی داره یهوچشم بازمیکنی میبینی یکی اومده شده مدیرهتلبقیه روهم باتی پا بیرون کرده
خوب خیلی وقت ها صاحب هتل میتونه مدیروهم عوض کنهاره ولی اون مال وقتی که صاحب هتل دلش بخوادکه مدیرو عوض کنه ومن به هیچ وجه ممکن راضی نیستممدیرو عوض کنم
ولی اگه منو ببینی نظرت عوض میشهاصال وابدا شما ملکه الیزابتم که باشی حاضرنیستم یه تارموی عشقم روباهاتون عوض کنمواه واه مگه عشقت چه شکلیه؟مهم نیست چه شکلیه و بقیه راجع به اون چی فکرمیکنن مهم اینکه عقل وهوش منو بدجور بردهآره معلومه اگه نبرده بود که موقعیت خوبی مثل منو از دست نمیدادیصدای خنده ی بلند دانیال وشنیدم که ازاون طرف خط میومد
لیال که سعی میکرد عصبانیت شو پنهون کنه گفت :یعنی نظراول وآخرت همینه
بله خانم محترم من یه عشق دارم اونم واسه هفت جدوابادمم بسهخود دانی ولی من که میدونم بعداپشیمون میشی وقتی عشقت حالتو گرفت میفهمیدانیال بازم خندیدوگفتید:شما نگران نباش اون همین حاالشم حالمو میگیره بدجورراستش من عاشق همین
حالگیری ها شم
لیال عصبانی گفت :خالیق هرچه الیق
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نه بابا من الیق اون نیستم اون از سرمم زیادییهواه واه هرکی ندونه فکرمیکنه دختره چیهواسه من که همه چیه اگر هم دلتنگیتون رفع شدمن برم به کارام برسم ممنون باعث شدی یه کم بخندم دلم بازشد خداحافظ
گوشی که قطع شد کارد میزدی خون لیال درنمییومد
پسره ی ایکبیری فکرکرده کیه؟من صدتا مثل اون و هرروز دارمتودستم بازی میدم
من:عزیزم مثل اون نه هم جنس اون
راستش ته دلم از کار دانیال خوشحال شده بودم چون لیال خیلی به خودش مینازید فکرمیکرد هیچ پسری تاب
مقاومت در برابر اونونداره ولی دانیال خوب حالشو گرفت براهمین میخواستم طرفداریشو کنم(جای خودش خالی
اگه میفهمیدی چه کارها که نمیکرد)ازاین فکرخنده ام گرفت
مثل اون یا هم جنس اون چه فرقی میکنه؟خوب عزیزم اگه مثل اون بودن که دنبالت راه نمیوفتادنچیه سوگند خانم چی شده داری ازش طرفداری میکنه توکه میخواستی حالشو بگیرهاره خوب ولی من که ازاون طرفداری نمیکنم دارم حقیقت و میگملیال ازعصبانیت صورتش کبود شده بودولی چیزی نگفت به جاش سریع از رو نیمکت بلندشدوگفت :من باید برم
دیرم شده بامسعودقراردارم .قرارشام بریم بیرون
مثال میخواست حس حسادت مارو برانگیخته کنه ولی من بجاش بلندشدمو دستم به طرفش دراز کردم وگفتم
لیال جون ممنون ازلطفت ایشاهلل که بتونم جبران کنملیال تیرش به سنگ خورده بودولی بخاطر لحن وحرف من ارومترشده بود
خداحافظلیال رفت ومن النازتنهاموندیم
ای خاک بر اون سرت
وا برا چی؟-مردم دارن دربه در دنبال همچین پسری میگردن اونوقت توداری اونو از خودت میرونی
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قضیه فرق میکنهفرق میکنه فرق میکنه.دیوونه پسره خاطرتو میخواد اونم شدید اونوقت توی احمق....دیدی چه جوری عشقمعشقم میکرد بقول لیال کسی ندونه فکرمیکنه حاال عشقش چه تحفیه؟نمیدونن که یه دختر کم عقل بیشعور
خندیدم:توچرا داری خون خودتوکثیف میکنی پاشوپاشو بریم یه چیزی بخوریم حالت بیاد سرجاش
توآدم بشو نیستیمن اگه ادم شم تو تنها میمونیباکیفش دنبالم کرد
تیرمون به خطا خورد ولی یه جورهایی خوشحال بودم که بقول النازدانیال دم به تله ندادخودمم نمیدونم چرا ...
صبح زودبود کالس داشتم از خونه زدم بیرون به سر خیابون نرسیده یهو یه ماشین با سرعت گرفت جلوم بدجور
ترسیدم نزدیک بود بخوره بهم دقت که کردم دیدم ماشینه دانیال خواستم هرچی فحش بلدم بهش بدم ولی جلو
خودمو نگه داشتم
شیشه ماشینو داد پایین قیافشو که دیدم وحشت کردم از عصبانیت داشت صورتش کبودشده بود خم شد در وباز
کردوگفت
سوارشوواسه چی؟داد زد گفتم سوار شو یعنی سوار شو
اصال حاال که اینطور شد سوار نمیشمراهمو کشیدم ورفتم از صدای کوبیده شد در ماشین فهمیدم که پیاده شد به سرعت قدم هام اضافه کردم که از
پشت دوید وبازومو گرفت ومنو دنبال خودش کشید اینقدر محکم منو میکشید که احساس کردم االن بازوم از
جاش کنده میشه پام گیرکرد به لبه ی پیاده رو محکم خوردم زمین سر زانوی شلوارم پاره شد وازش خون
اومدولی دانیال حتی برنگشت نگام کنه بازم منو بلندکردودنبال خودش کشید وپرتم کرد تو ماشین وخودشم
نشست وپاشو از عصبانیت گذاشت رو پدال گاز.من حتی نتونستم مقابلش ایستادگی کنم از دست خودم عصبانی
بودم میخواستم برگردمو با همه ی قدرتم بزنم تو صورتش ولی بازم صبوری کردم.
مطمئن بودم خودشم نمیدونه داره کجا میره منم صورتمو ازش برگرونده بودم ونگاش نمیکردم.چند دقیقه بعد
جلوی یه درمانگاه نگه داشت فهمیدم قصدش چیه ولی به روم نیاوردم همچنان نشسته بودم وبهش نگاه نمیکردم
-پیاده شو
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جواب ندادم
سرشو آورد کنار گوشمو وگفت :نزار همونجوری که سوارت کردم همونجورم پیاده ت کنم
برگشتم عصبانی نگاش کردم ولی بازم چیزی نگفتم
لبخند تلخی زدوگفت هیچ وقت جلوی غریبه ها عصبانی نشودوست ندارم اینجوری ببیننت
میخواستم با دستای خودم خفه اش کنم ولی بجاش از ماشین پیاده شدم ومحکم درشو کوبیدم
بدون اعتنا به اون راه افتادم شلوارم خونی شده بود هنوزم داشت خون میومداز عصبانیت ولجم حتی یه دستمالم
روش نذاشته بودم وارد درمانگاه شدیم دانیال خواست کمکم کنه ولی دستشو پس زدم
جلو رفت با پذیرش اونجا صحبت کرد وبعد منو نشون داد اونم یه اتاق نشون داد که روش نوشته بو پانسمان
وتزریقات صبر نکردم اون بیاد راهمو کشیدم ورفتم داخل پرستاره ازش خواست پشت در منتظر بمونه
زخم پام بدجور سوزش داشت
پرستار پرسید:بدجور خوردی زمین ها چکار میکردین؟یاد بچگیتون افتاده بودین و همدیگرو دنبال میکردین؟
چیزی نگفتمنامزدته؟کی؟همون کی مثل مرغ پر کنده جلو در وایستادهجوابی ندادم چی داشتم که بگم پرستار که دید جواب نمیدم گفت:
اون گفت نامزدشی بدجور نگرانتهخواستم بگم بایدم نگران باشه خودش منو به این روز انداخته ولی باز چیزی نگفتم
پرستار دیگه چیزی نگفت پانسمان که تموم شد گفت :میخوای به نامزدت بگم بیاد کمکت کنه
نه مرسی پام نشکسته که خودم میرمخواستم از در برم بیرون که گفت:
قدرشو بدون االن کم پیدا میشه آدمی که واقعا دوست داشته باشه
اومدم بیرون دانیال تکیه شو به دیوار کنار در داده بود تا منو دید اومد جلو ولی من حتی نگاشم نکردم و راهمو
رفتم اونم پشت سرم اومد از در درمونگاه که اومدیم بیرون دستمو از پشت سر گرفت ونگهم داشت وبعد اومد
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جلوم وایستاد نگاش نمیکردم چونمو گرفت و صورتمو جلوی صورت خودش نگه داشت نگاش که کردم دیدم
چشاش ابری شده
معذرت میخوام تقصیر خودت بود من که اولش ازت خواهش کردم سوار شی تو سوار نشدی مجبور شدم اونکارو بکنم
نگاش کردم فقط نگاه .همه ی خشمم وتو چشام جمع کردم و نگاش کردم
یعنی نمیخوای منو ببخشیسرش داد زدم و گفتم نه
دستشو ول کردورفت سمت ماشین در طرف منو باز کرد وباز نشست مردد بودم که بشینم یا نه به خودم که نگاه
کردم و اون شلوار پاره واون باند پیچی رو دیدم تصمیم گرفتم بشینم در ضمن میخواستم ببینم دلیل کارهاش چی
بود
نشستم تو ماشین اما صورتم و ازش برگردوندم چیزی نگفت ماشینو روشن کردو رفت بازم بی هدف میرفت البته
االن ارومتر رانندگی میکرد رفت ورفت بعد جلوی یه پارک خلوت نگه داشت وسرشو گذاشت رو فرمان ماشین
 1-5دقیقه به همون حال موند سرشو بلند کرد دیدم صورتش خیسه زل زد به جلو نگام نکرد همونجور
پرسید:مهمونیه دیشب خوش گذشت
تازه فهمیدم دردش چیه االن وقتش بود که دق ودلمو سرش باز کنم
آره جای شما خالیبرگشت نگام کردوبعد دوباره به همون حال قبلیش برگشت
مهم نیستچی مهم نیست؟اینکه مراسم دیروز خوب بوده یا بداگه مهم نیست چرا اومدی؟جواب نداد
ببین دانیال بهتره دیگه بکشی کنار من وامیرحسین تقریبا به توافق رسیدیم-امیرحسین امیرحسین....
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باخشم برگشت طرفمو گفت:پس اسمش اینه
ته دلم بدجور خوشحال بودم با هیجان گفتم :آره دکتره
که اسمش امیرحسین دکتره باهم به توافقم رسیدیدآره من نظرم روش مثبتهبادستش محکم کوبید به فرمان ماشین بعدم منو گرفت وکشید سمت خودش
خوب گوشاتو وا کن وببین چی میگم برا من مهم نیست که نظرت راجع به اون مثبت یا اون تورو دوست دارهاصال مهم نیست مهم اینکه مثل بچه ی آدم میری ومیگی نمیخوایش
محکم تکونم داد وگفت :فهمیدی؟
جوابی ندادم
محکمتر تکونم داد احساس کردم مغزم تو سرم قل میخوره داد زد :گفتم فهمیدی؟
زبونم بند اومده بود با سرم اشاره کردم که آره
ولم کردوگفت:
آفرین دختر خوب االن شدی اونی که من میخوام
بغض گلومو فشار میداد به زور نگهش داشتم و گفتم:ولی اون خوبه ما باهم به توافق رسیدیم مشکلی نداریم
نه انگار تو متوجه نیستیدادزدوگفت به جون مامان لیالم نه اصال به جون تو قسم اگه جواب مثبت به اون بدی حتی اگه فکرجواب مثبتم
بعد از این بیاد تو ذهنت من اون امیرحسین خان و به اتیش میکشم میدونی که میکشم حاال فهمیدی؟
سرمو انداخته بودم پایین بازم جوابی ندادم
باید بفهمی بایدبفهمی یادت باشه من به جون تو الکی قسم نمیخورم پس وقتی میگم میکنم یعنی میکنم اونجوونه پس بذار زندگیشو کنه .تو نه یکی دیگه خوب؟
یه دفعه بغضم شکست های های گریه کردم گریه ام دست خودم نبود دستمالی گرفت جلو صورتم
با حرص گفت:فکرنمیکردم پسره اینقدر برات مهمه
دیگه صبرم تموم شده بودداد زدم وگفتم:
نه اون پسره مهمه نه تو مهمی نه هیچ کس دیگه حاال دیگه حتی خودمم مهم نیستم
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درماشین وباز کردم و دویدم پام درد گرفت ولی اهمیت ندادم نمیدونستم دارم کجا میرم فقط میخواستم که از
اونجادور شم صدای دانیال وپشت سرم شنیدم که اسموصدا میزد
سوگند سوگند سوگند......دیگه نه چیزی میشنوم ونه چیزی میبینم احساس میکنم سبک شدم مثل پرکاه نمیدونم چی شده اما حال
خوشی بود............
چشامو که بازکردم نور مهتابی خورد تو صورتم برای همین دوباره بسته مش وآروم آروم بازش کردم هنوز خوب به
خودم نیومده بودم .دوروبرومو نگاه کردم دیدم تو بیمارستانم .یه پرستاراومد کنارم جوان بودو قیافه دوست
داشتنی داشت منو که دید لبخند زد وگفت:باالخره به هوش اومدی گوشیت صد بار زنگ خورده نامزد بیچارتم که
پس افتاده
من اینجا چکار میکنم؟چیزی نیست نگران نباش فقط یه شوک عصبی بود که خدا رو شکر رفع شده چند تا آرامبخش بهت زدیم واسههمین یه مدت زیادتر بیهوش بودی
آمپولی که تو دستش بود وتو سرمم خالی کردوگفت:
بدجور نامزدتو نگران کرده بودی بیچاره از بس هول کرده بود حتی نگفته بودپرستارها برن تو رو با برانکاردبیارن تو بغل خودش بدو بدوآورده بود رنگش مثل این دیوار سفید سفید بود من گفتم حاال خودشم غش میکنه
حالش بدتر از تو بودیکی از بچه ها براش آب قند درست کرد فشارش بدجور افتاده بود
شروع به مرور کردن حوادث کردم من ودانیال تو ماشین بودیم بعد من عصبانی شدم واز ماشین پیاده شدم
ودویدم وبعدش دیگه چیزی یادم نمیاد
نامزدت اومدبرگشتم دیدم دانیاله بایه کیسه پراز داروداره میاد .نگرانی از صورتش میبارهپرستار:بیا اینم نامزدت به هوش اومد دیدی گفتم اینقدر نگرانش نباش چیز مهمی نیست
دانیال نگام کردولی من رومو ازش برگردوندم
سرمش که تموم شد میتونید ببریدشپرستار رفت ومن وموندم دانیال نگران بودم حتما تا حاال مامانم نگرانم شده ساعتو نگاه کردم دیدم نه
خوشبختانه االن فکرمیکنه تازه کالسم تموم شده
-حالت خوبه؟
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برگشتم نگاش کردم وپوزخندی زدم
معذرت میخوام ببخشبخششم تموم شدهخنده ی تلخی کرد وگفت:تو از اولم هیچ بخششی نسبت به من نداشتی
گوشیم کجاست؟دست منهدست تو چکار میکنی؟چندبار زنگ زده بودبرا همین پرستارم داد دست منگوشیمو بهم داد الناز کلی زنگ زده بود حتما چون کالس نرفتم نگران شده شماره شو گرفتم
سالمسالم وزهرمار چرا گوشیت وجواب نمیدی صد بار زنگ زدم چرا کالس نیومدی؟اصال تو کدوم گوری هستی؟بیمارستانچی؟کجا؟گفتم بیمارستانچرا؟چی شده؟(نگرانی توصداش موج میزد)چیز مهمی نیست نگران نباش به خونه مون که زنگ نزدی؟چرا زدمچی؟واسه چی؟ ولی کسی گوشی رو جواب ندادنفس راحتی کشیدم
حاال میگی چی شده جون به لبم کردیهیچی بابا یه شوک عصبی بود اومدم اینجا یه سرم زدن بهم وتموم-آخه از چی عصبی بودی؟
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بعدا میام بهت میگم قضیه اش مفصلهمیمیرم از کنجکاوینترس چیزیت نمیشه بادمجون بم آفت ندارهبی شعور...ببین الناز من االن زنگ میزنم به مامان بهش میگم با تو میرم جزوه بخرم خوب؟مگه مامانت اینا باهات نیستن؟نه بابا اونا خبر ندارن دوست ندارم بیخودی نگران شن باشه؟باشه ولی سوگند امروز بدجور مشکوک میزنی ها..پس االن کی باهات؟گفتم که بعدا بهت میگممن که میدونم تو لجبازی االن اگه خودمم بکشم نمیگی چی شده خوب پس اصرا نکنباشهمرسی عزیزم فعالخداحافظقطع کردم وشماره ی خونه رو گرفتم
سالم مامانی؟سالمچطوری؟مرسیمامان من شایدامروز یه کم دیر بیامچرا؟میرم با جزوه بگیرم-باشه ولی زیاد دیر نکنی
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باشه خداحافظخداحافظگوشی رو قطع کردم دانیال هنوز باال سرم وایستاده بود نگام میکردسرمم داشت یواش یواش تموم میشد .سرم
درد میکرد
سرم داره تموم میشه میرم به پرستار خبر بدمدانیال رفت وچند دقیقه بعد با پرستار برگشت پرستارسوزن سرم و از دستم در آورد
میتونید بریددانیال:ممنون
فقط این چند روز داروها تو سر وقت بخور .ممکنه فعال سردردم داشته باشیبعد رو به دانیال کردوگفت:شمام بهتره کمتر اعصابشو خرد کنیدوبیشتر مواظبش باشید
دانیال:به رو چشم بازم ممنونم ازتون
بلندشدم دانیال خواست کمکم کنهخودم میتونمچیزی نگفت کشید کنار اما طوری کنارم راه میرفت که اگراحیانا سرم گیج بره بتونه منو بگیره
سوار ماشین شدیم وراه افتادیم جلو یه سوپر مارکت وایستادورفت داخل وبا دوتا نایلون پر برگشت در سمت منو
باز کرد ونایلون هار و گذاشت بغلم
اینا چیه ان؟دکتر گفت فشارت پایین اینا رو خریدم بخوریاوال میل ندارم دوما اگرم میل داشتم این همه رو نمیتونستم یه جا بخورمباید بخوری تاهرجاکه تونستی بخور بقیه اشم نگه دار واسه بعدنمیخوامصورتشو آورد جلو صورتم وگفت:تصمیم گرفتم مهربون باشم کاری نکن که از تصمیمم برگردملحنش خیلی جدی بود چیزی نگفتم دستشو کرد تو یکی از نایلون ها ویه ابمیوه ویه بسته شکالت در آورد
بازشون کرد وگرفت جلوم یه جورایی احساس ضعف میکردم از طرفی ام حوصله داد وبیدادنداشتم برای امروز
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همینقدر کافی بود برای همین آبمیوه وشکالت واز دستش گرفتم لبخند پیروزمندانه ای زد ورفت سوار ماشین
شد یه کم که رفت دوباره ماشینو نگه داشت
نگاه کردم ببینم باز واسه چی ماشینو نگه داشته دیدم جلوی یه فروشگاه بزرگلباسیم
پیاده شوواسه چی؟تو که نمیخوای با این شلوار پاره بری خونهشلوارمو نگاه کردم راست میگفت بدجور پاره شده بود
مهم نیستولی برا من مهمه پیاده شوخودش پیاده شدو درو برام باز کرد
دلم نمیخواست پیاده شم ولی اون بازم دستم و گرفت .البته این بار خیلی آرومترمنو پیاده کرد.رفتیم تو من که
هیچ رغبتی نشون نمیدادم برای همین خود دانیال یه شلوار انتخاب کردو داد دستم که برم پرو کنم نمیخواست
برم ولی دانیال آروم زیر گوشم گفت :زشته برو بپوش لجبازی هاتو بذار واسه یه وقت بهتر
رفتم شلوارو پوشیدم انصافا سلیقه اش خوب بود خیلی بهم اومد من نمیدونم این سایز کمر منو از کجامیدونست
شلواره اندازه ی اندازه بوداومدم بیرون دانیال نگاه رضایتمندی کردو بعد برگشت سمت فروشنده تا قیمتشو
حساب کنه شلوار گرونی بود مطمئنا اگه اون باعث نشده بود شلوارم پاره بشه عمرا اگه میذاشتم این شلوارو برام
بخره ولی بقول خودش االن وقت خوبی برای جرو بحث نبود چون نه من حالشو داشتم ونه اون
از فروشگاه که اومدیم بیرون بدون هیچ حرفی منو رسوند خونه پیاده که میشدم نایلون های خوراکی و داروهامو
داد دستم وگفت:
مواظب خودت باش
-باشهوبعد خداحافظی کردورفت اومدم خونه یکراست رفتم سمت اتاقمو وبه مامان که داشت با تعجب سر ووضعمو وبا
اون نایلون ها نگاه میکرد گفتم خسته ام خوابم میاد
احتیاج به استراحت داشتم فکرم خسته بودبعدا برای مامان مفصل توضیح میدادم.
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اونروز یه جورایی قضیه رو ماستمالی کردم رفت ولی اتفاقاتش چندروز فکرمو مشغول کرد نمیدونستم چکار کنم
به تهدیدهای دانیال گوش بدم یا نه؟..البته راستش ازش میترسیدم اگه قضیه خودم بودم به روم نمیاوردم ومثل
همیشه لج بازی میکردم اما حاال امیرحسین هم هست .گیج شده بودم لحنش وقتی اون حرفا رو میزد خیلی جدی
ومصمم بودنمیتونستم درست وحسابی تصمیم بگیرم تا اینکه خود امیرحسین زنگ زد گفت میخوادباهم خصوصی
صحبت کنه وباهام قرار گذاشت پدرومادرمو درجریان گذاشتم ورفتم سر قرار .
احساس دلشوره ی خاصی داشتم اگه دانیال متوجه این قرار میشد چکار میکرد یه ترس عجیبی داشتم.
قرارمون تو یه کافی شاپ .ساعت 5بعدازظهرامیرحسین زودتر از من اومده بود.من هم رفتم وروی صندلی روبه
روی او نشستم.با دیدن من از جاش بلند شد
سالمسالمممنون که وقتتون در اختیارم قرار دادید ودعوتمو قبول کردینخواهش میکنم .میشنومنمیخواین چیزی سفارش بدینقهوه لطفا(االن برای ارامشم به قهوه نیاز داشتم)امیرحسین پیش خدمت وصدا کرد وسفارشو داد
ببخشید میشه به من اجازه بدین با شما راحتتروخودمانی تر صحبت کنمبله حتماچند دقیقه سکوت کرد وبعد سرشو بلند کرد وتوچشام نگاه کردوگفت:
شما تاحال عاشق شدین؟
از سوالش شوکه شدم ولی با خونسردی جواب دادم :نه
خودم حدسشو میزدمبا تعجب نگاش کردم
-.حتما از خودتون میپرسید چطوری؟ساده ست در نگاه ورفتار شما غروری دیده میشه که در نگاه یک عاشق
هیچ وقت نمیتونی پیدا کنی .عشق آدم و میشکنه وغرورشو له میکنه.حتما بازم از خودتون میپرسید که من این
هارو از کجا میدونم یا شایدم فکر میکنید من اینجا نشدم ویه مشت اراجیف شعار گونه تحویل شما میدم .من اگر
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این حرف ها رو میگم برای اینکه تجربه دارم میتونم آدم عاشق رو تشخیص بدم حتی میتونم بگم درجه ی
عشقش تا چه حده
وبعد دوباره سکوت کرد درمیان سکوت اون پیش خدمت سفارشاتمونو آور ددر حین اینکه قهوه شو هم میزدآروم
ادامه داد:
فقط باید یه بار عاشق شی تا بتونی اینها رو درک کنی ومن عاشق شدم
باتعجب نگاش میکردم
قضیه مربوط به  1سال پیشه اون موقع  21سالم بود.اونا تازه به محله ی ما اسباب کشی کرده بود خونه شوندرست روبه روی خونه ی ما بود واین باعث میشد من زیاد اونو ببینم دختر متین وسر به زیری بود پر بود از نجابت
دخترونه .قیافه ی خوبی داشت زیبا نبود ولی دوست داشتنی بود اما مهمتر از قیافه اش حجب وحیاش بودمادرم با
مادرش دوست شده بود وباهم رفت امد داشتن نفس هم با خواهرم دوست شده بودبابای نفس دکتر بود یکی از
دکترهای پر اوازه .من بی سرو صدا عاشقش شدم ولی نفس ازراز دل من خبر نداشت اونروزها نهایت آرزوم این
بود که با نفس ازدواج کنم اما من که نمیتونستم خواسته مو به زبون بیارم باید صبر میکردم چون هنوز بچه بودم
نه کارم معلوم بود نه تحصیالتم وهزارتا چیز دیگه به خود نفس ام نمیتونستم چیزی بگم واسه اینکه میترسیدم
قبول نکنه ودست رد به سینه ام بزنه واونوقت غرورم له بشه میدونی آخه من پسر خیلی مغروری بودم دوست
نداشتم بت غروری روکه برا خودم ساختم به این آسونی ها بشکنم تصمیم گرفت خوب درس بخونم چون
میدونستم نه نفس ونه پدرش قبول میکنن که من با تحصیالت پایین دامادشون شم میخواستم دکتر شم درست
عین بابای نفس  .دوسال خودمو زندانی کردم وفقط درس خوندم تا اینکه باالخره قبول شدم تصمیم گرفت یه
چند ترمی بخونم وبعد از پدرو مادرم بخوام که برام برن خواستگاری خودمو سخت درگیر درسام کرده بودم واز
دنیای بیرون غافل شده بودم نفس یه سال بعد از من تونست تو رشته ی دندان پزشکی قبول شم اونم تو دانشگاه
ما این قضیه خیلی خوشحالم کرد چون دیگه حاال بیشتر میدیدمش .اما بازم به خودم اجازه نمیدادم چیزی در این
مورد به نفس بگم همه چیز خوب وعالی بود منم یواش یواش تصمیم داشتم موضوع رو به خانواده ام بگم تا
اینکه.....همون سال تابستون بودکه نفس با پدرو مادرش برای دیدن یکی از اقوام پدریشون رفتن آلمان رفتن
وآمدنشون  :ماه طول کشید ولی برای من به اندازه ی :2سال طول کشید هر روز برای امدنشون لحظه شماری
میکردم واونا باالخره اومدن ولی چه آمدنی ای کاش هیچ وقت نمیومدن
امیرحسین بازم سکوت کرد دستاشو که در هم فشرده بود میلرزیدن نمیدونستم چکار کنم برای همین ترجیح
دادم ساکت باشم
نفس با پسرعموش که تو آلمان زندگی میکرد نامزد کرده بود......وباز هم سکوت اما اینبار من گفتم:واقعا متاسفم
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سرشو بلند کرد نم اشک و تو چشاش دیدم لبخند تلخی زد وگفت:جای تاثیر برانگیزش اینجاش نیست جای تاثر
برانگیزش اونه که بعدا فهمیدم نفس از همون اول عاشق من بود وبه خاطر شرم دخترانه اش هیچ وقت بروزش
نمیداد اون موقع میدیدم که از من دوری میکرد ومن این دوری رو به حساب دوست نداشتن گذاشته بودم نه
دوست داشتن .بعدا فهمیدم نفس فکر میکرد من دلبسته ی یکی از همکالسی هام شدم چون ظاهرا من و اونو
چند باری باهم دیده برای همین چون طاقت نداشت بمونه اینجا وشاهد عروسی من و اون دختر باشه به ازدواج با
پسر عموش رضایت داده بود تا برای همیشه از اینجا دور شه
امیر حسین ادامه داد :من و اون عشمونو فدا کردیم فدای غرور و حیا و ناشکیبایی .من واون هیچ وقت نخواستیم
ایثار کنیم وگذشت کنیم اون نتونست صبر کنه ومنم نتونستم از غرور لعنتی ایم بگذرم غروری که بعد از رفتن
اون شکست....
امیرحسین نگام کردو گفت :وقتی شما رو دیدم متوجه شباهتتون به نفس شدم .همون حجب وحیا همون شرم
وهمون وقار .برای همینم بعد از سالها رضایت دادم تا پدرو مادرم برام بیان خواستگاریتون ومیخواستم جای خالی
نفس وبا شما پر کنم ولی.....
ولی چی؟شما من ومیخواستین چون من شبیه نفس بودم واقعا که..یه کم عصبی شده بودم دوست نداشتم همسر آینده ام منو اینجوری بخواد منو دوست داشته باشه چون من شبیه
عشق قدیمی ایش بودم همیشه دوست داشتم عشق اول همسرم باشم
چرا این حرف هارو به من گفتید؟فکر نمیکنید با این حرف ها نظر من در مورد شمامنفی بشهاین حرف هارو گفتم تا بفهمید که من حال یه ادم عاشقو خوب میتونم درک کنم .چون من خودم عاشق بودموطعم تلخ از دست دادن عشق رو چشیدم نمیتونم عشق کسی رو از دستش بگیرم نمیتونم بذارم کس دیگه ای
مثل من عشقشو از دست بده این درد بد دردیه
من که منظورشو نمیفهمیدم گفتم:شما در در مورد چی صحبت میکنید؟من که سر در نمیارم
منظور من اون پسره ست.دانیال .من نمیتونم باخودخواهیم عشقشو ازش بگیرمدانیال؟شما اونو از کجا میشناسید؟0روز پیش اومد دیدنم خودشو معرفی کردو همه ی داستان وگفت .از اینکه خیلی شما رو دوست داره از اینکه
آینده بدون شما براش مفهومی نداره از اینکه تاب دیدن شما رو با کس دیگه ای ندارد .اون روز اون خیلی حرف
زد حتی ازم خواهش کرد که از زندگی شما برم بیرون
امیرحسین بازم همون لبخند تلخ رو زد وگفت:راستش اون از من عاشقتره اون بخاطر شما بخاطر عشقش اومد
جلوی من غریبه نشست وبه عشقش اعتراف کرد اون غرورشو زیر پاش گذاشت واز من خواهش کرددر حالیکه من
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حتی نتونستم عشقمو جلوی معشوقم اعتراف کنم حتی نتونستم ازش خواهش کنم کنارم بمونه چرا؟چون
ترسیدم بهم جواب رد بده ولی دانیال چی؟اون با اینکه شما بهش جواب رد دادین سر حرفش مونده هنوزم
عاشقتون وبرای بدست اوردنتون حاضر با همه بجنگه حتی با خود شما.من ازتون خواستم بیاین اینجا که بهتون
بگم من پامو از این قضیه میکشم کنار
اینبار من بودم که لبخند تلخی زدم بغض گلومو فشار میدادباورم نمیشد دانیال یه همچین کاری کنه باورم نمیشد
اون با این همه غروربره واز کسی خواهش کنه حتی تصورشم محال بود ولی اون اینکارو کرده بود اونم بخاطر
کی؟بخاطر من
ازتون میخوام به دانیال وعشقش اهمیت بدین مطمئنم تو این دنیا دیگه کسی پیدا نمیشه که شما رو به اندازه یاون دوست داشته باشه اون حتی میتونه شما رو هم عاشق کنه وعشق بهتون هدیه کنه چیزی که تا حاال حسش
نکردین
امیرحسین از جاش بلند شد ورفت وصورت حسابو پرداخت کرد وباز اومد باالی سرم ایستاد وگفت:به حرفام خوب
فکر کنید امیدوارم تصمیمی نگیرید که بعدا پشیمون شید خداحافظ
امیرحسین رفت ومن وبا همه ی بغضم تنها گذاشت همون طور که رفتنشو نگاه میکردم اشک ریختم برای همه
چیزاشک ریختم .برای خودم برای ستاره برای دانیال برای وحید برای امیرحسین وحتی برای نفسی که حتی
ندیده بودمش وبرای قلب های عاشقی که تنها موند
خسته شدم از بس پند واندرز شنیدم
دخترم عاقل باش به فکر آینده ت باشدخترم احساسی تصمیم نگیرسوگند جون حرف حرف یکی دو روز نیست که حرف یه عمرعزیزم شانس در خونه ی ادم و یه بار میزنه حاال که در خونه تو رو زده لگد به بختت نزنسوگند خوب گوش کن همای سعادت رو شونه هات نشسته خنگ نشودخترم عشق هایی که تو کوچه خیابون پیدا میشن دووم نمیارن عشق بعد از ازدواج پایدارتروقشنگترهدیوونه خوشی زده زیر دلت بهتر از اینو از کجا میخوای پیدا کنیو........
خسته شدم از بس گوشه وکنایه شنیدم
-خوبه دختره همچین تحفه ایم نیست فکر کرده دختر شاه پریون
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به نظرمن که پسره رو چیز خورش کردن وال دختره که تحفه ای نیست چش دانیال وگرفتهدانیال از سر دختره ام زیادیه شانس آورده پسره میخوادشپسره عقل تو کله اش نیست این همه دختره خوب دور وبرش رفته گیر داد به این دختره که مالی ام نیستدختره فکرکرده بهتر از دانیال گیرش میاد خواب دیده خیر باشهمن اگه جان دانیال بودم میرتم پشست سرم رو هم نگاه نمیکردم-دختره ی پرفیس وافاده.............

چهارماه تمومه گوشم پر شده از این حرفا چهارماهه زنگ پشت زنگ .همه به هر طریقی که میتونن میخوان راضیم
کنن به این ازدواج زوری دست بردارهم نیستن چهار ماهه این واون میان خونه مونو میرن هر کس یه نظری میده
خسته شدم بخدا خسته شدم دیگه نمیدونم باید چکار کار کنم

این یه جنگ بود بین من ودانیال ولی کامال نامردانه بود .همه بر علیه یک نفر .اون که پشت سرشو نگاه میکرد
همه ی اقوام وپدر ومادرشو پدر ومادر من ومیدید ونیرو میگرفت وهر روز مصمم تر از دیروز میشد ولی من چی
؟پشت سرمو نگاه میکردم خالیه خالیه همه تو تیم اون بودن واین منو ضعیف تر میکرد دیگه نیرویی نداشتم برای
جنگ حتی ستاره هم تو گروه اون بود.
اون شب تمام شب رو بیدار موندم وفکر کردم فکرکردم وبازم فکر کردم .....
یه فرمانده ی خوب گاهی وقت ها بهتره عقب نشینی کنه وبعد خودشو آروم وبی سروصدا آماده کنه برای یک
شبیخون عالی .یه استراحت کوتاه یک شکست ظاهری وبعد نقشه ی بهتر وضربه ی نهایی .پیروزی نهایی پیروزیه
که مهمتر بود .
ومن اونشب همون تصمیم وگرفتم تصمیم گرفتم این جنگ نابرابر رو تبدیل به یک جنگ تن به تن کنم .من
درمقابل دانیال .رودر رو بدون هیچ فرد اضافی یه دوئل واقعی .دوئلی که این بار مطمئنم پیروزش منم.مغلوب
ظاهری جنگ اول فاتح جنگ نهایی بود
این افکار بهم نیرو میداد.من تصمیم نهایی امو گرفتم فعال توپ ومیدان رو به دانیال میدم تا هر وقت که بتونه بتازه
وبعد نوبت منه
حرف های ستاره تو گوشم زنگ میزد
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سوگند بسه دیگه تمومش کن به حد کافی زجر کشیده من حالشو درک میکنم توهم دیگه لگد به بخت خودتنزن اون میتونه خوشبختت کنه بخاطر یه بازی بچه گونه زندگیتو خراب نکن گذشته ها گذشته حتی برای من
اما من هنوزم از اون متنفرم
بسه دیگه تو داری خودتو وزندگیتو بخاطر یه افکار قدیمی ویه بازی بچه گونه که بین ما بود خراب میکنی متنفرم
متنفرم آخه واسه چی ؟ تو که از اون بیچاره جز عشق وعاشقی چیزی ندیدی اگه قضیه برا من تموم شده ست برا
تو هم باید تموم شه
ولی من مطمئن نیستماز چی؟از این که برا تو تموم شدهزمان همه چیز رو حل میکنه هم برای من هم برای تو دانیال همه چیز رو درست میکنه من مطمئنم اون میتونهعاشقت کنه همه ی نفرتت از بین میره مطمئنم یه روز با نا باوری به گذشته ات نگاه میکنی و میگی واقعا این من
بودم که اینقدر از دانیال بدم میومد مطمئنا اون روز میگی نه ابدا من هیچ وقت از اون بدم نمیومد آخه اصال مگه
میشه آدم از همچین آدمی بدش بیاد
ولی من نمیخوام عاشقش بشمعشق یه فرصته از دستش نده این نعمته که عاشق کسی بشی که عاشقتهمزخرف نگونترس تو برو جلو همه چیز رو به راه میشه فکر منم نکن من همه چیزو فراموش کردم برو به زندگیت برسخوشبختی بزرگی انتظارتو میکشه
این خوشبختی رو فقط شماها می بینید من تو این زندگی جز بدبختی چیزی نمیبینمتو برو بقیه شو بسپار به روزگار
ومن فردا دارم میرم .دارم میرم که به همه نشون بدم که اشتباه فکرمیکردن همه چیز اونی نیست که اونا میبینند

صبح تصمیم گرفتم با خود دانیال صحبت کنم زنگ زدم گوشیش
الو بفرمایید-سالم
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باتردید گفت :سالم
شناختی؟بله که شناختم انتظار داشتی بعد این همه مدت فرشته ی عذابم رو نشناسم .اما فکر کنم دارم خواب میبینم
نه خواب نیستی بیدار بیداری زنگ زدم حرف اول وآخر وبزنمبفرمایید من دربست در خدمتممیخواستم بپرسم ببینم تو نمیخوای دست ازکارهات بکشیکدوم کارها؟همین که همه رو بر علیه من کردیبرعلیه تو؟غلط میکنه کسی برعلیه تو شه خودم جلوش وایمیستم
 زنگ زدم بگم تمومش کنید من ازت بارها خواسته م که از درخواستت منصرف شیمن هم بارها گفتم امکان نداره فکر کنم این همه مدت هم ثابت کردمیعنی تو هنوزم سر حرفت هستیبا اطمینان کاملپس نمیخواید منصرف شیداصالوابدامطمئنی؟هیچ وقت تو زندگیم اینقدر مطمئن نبودمسکوت کردم وآهی کشیدم
دانیال:چیزی شده؟
نه اگر این همه مطمئنی ایرادی نداره میخوام باهات صحبت کنمدرموردچی؟آیندهصداش خوشحالتر شد:واقعا؟
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 فردا ساعت  5همون کافی شاپ قبلی .منتظرت هستم خداحافظگوشی رو قطع کردم.
فردا روز بزرگی بود روزی که شاید تا اخر عمرم از اومدنش پشیمون بشم شایدم نه .افکار گنگ ونامفهومی داشتم
گاهی منصرف میشدم وگاهی مصمم تر گاهی ناراحت گاهی خوشحال
فردا روز سرنوشت سازی بود هیچ کس از افکارم خبر نداشت اگه کسی میفهمید نمیذاشت کاری کنم اما من قرار
نبود به کسی بگم اگه کسی میفمید که دارم میرم آینده مو خراب کنم نمیذاشت شایدم میذاشتن چون همه به
دانیال اعتماد داشتن ولی من به خودمم مطمئنن تر بودم من اونا از کرده ی خودش پشیمون میکنم
با این افکار لبخندی به خودم زدم من قوی ترم...
شب با مادرم صحبت کردم بهش گفتم فردا میخوام دانیال رو ببینم حرف اول وآخررو بزنم وجواب نهایی رو بدم
ازش خواستم خودش با پدرم صحبت کنه مامان ازم پرسید جواب نهایی یعنی اینکه میخوای بله بگی؟
گفتم :آره میخوام تمومش کنممامانم خوشحال شد آروم اومد جلو وپیشونی مو بوسید:آفرین من میدونستم آخرش سر عقل میای تو دختر
عاقلی هستی
لبخند تلخی زدم تا عمق دلم سوخت اینا چه خوش خیالن
مادرم رفت ومن به آینده ای که خودم تصورمیکردم واینده ای که اونا میدیدن فکرمیکردم چه قدر باهم تفاوت
داشتن اونا خوشی وخوشبختی میدن دوتا جوون عاشق میدیدن ویه زندگی عاشقانه ولی من چی؟.......
تلخیه آینده جلو چشممه آینده اونی نیست که اونا تصورمیکنن زندگی فیلم هندی نیست که اخرش خوش بشه

زودتر رفتم سر قرار سریه میز نشستم دور وبرمو نگاه کردم .دلم به حال خودم سوخت وقتی دیدم دختر
وپسرهای جوون سر یه میز نشستن وچه عاشقونه همدیگرو نگاه میکنن وبا هم صحبت میکنن میگن میخندن
تودلم به خودم خندیدم :غصه نخور شاید توهم یه روزی عاشق بشی شایدیه روزی توهم مثل اینا با کسی که
دوستش داری بیای اینجا...ولی نه من اینجا نمیام چون اونوقت شاید گذشته ی تلخم به یادم بیاد گذشته ای که
آینده ی امروز منه درهر حال تلخ خواهد بود ولی مطمئنم با عشقم اینجا نمیام جایی که یه زمانی با دانیال اومدم
توش و نقشه ی روزهای تلخ آینده مو کشیدم
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همینجور زل زده بودم به یکی از همین زوج های عاشق پسره داشت تو گوش دختره حرف های عاشقونه میخوند
ودختره لبخند ملیحی میزد وخودشو براش لوس میکرد اینارو میشد از رفتارشون خوند.پسره یه جعبه ی کادو
گذاشت رومیز ودختره با عشوه شروع کرد به باز کردنش .تو افکار خودم غرق شده بودم واز اطرافم خبر نداشتم
خسته نشدی؟با صدای دانیال به خودم اومدم اون اومده بود رو صندلیه جلوم نشسته بود
ااا ...تو کی اومدی؟یه پنج دقیقه ای میشه شما از بس تو نخ مردم بودی که متوجه نشدیخجالت کشیدم سرمو انداختم پایین سرشو آورد جلوتروگفت:
نمیذارم حسرت هیچی تو دلت بمونه کاری میکنم که همه بهت حسودی کنن
سرم وبلند کردم وتو چشاش نگاه کردم چشاش از همیشه قشنگتر بوداز دست خودم ناراحت بودم حتی دانیالم
فهمیده بود که من به اونا حسودیم شده ناخودآگاه گفتم:
بذار منم زندگیم مثل زندگی اونا شهمن زندگی رو برات بهتر از اینا میکنمزندگی ای رو که تو داری ازش صحبت میکنی برای من جز رنج چیزی نخواهد داشتاین اشتباه تواه ومتاسفانه من هیچ وقت دلیلشو نفهمیدم که چرا این افکار تو سرته ولی من عزمموجزم کردم کهنظرتو تغییر بدم در آینده اینو بهت ثابت میکنم
پوزخندی زدم:تو خیلی به خودت مطمئنی؟(همیشه این اعتماد به نفسشو تحسین میکردم)
بایدم مطمئن باشم چرا که نه؟خوب به دوروبرمون نگاه کن همه ی اونایی که من وتو رو میشناسن مطمئنن که ماباهم زوج خوشبختی خواهیم شدخوشبختی ام یعنی اینکه تو از افکاری که حاال داری دست بکشی واز زندگی در
کنارمن راضی باشی .فقط کافیه یه کم فقط یه کم منو دوست داشته باشی واین باالترین خوشبختی وسعادته برای
منه
اگه نتونستم چی؟اه ه ه ه....خواهش میکنم از حاال نفوذ بد نزنولی احتماالت همیشه وجود دارن-ولی برای من نه
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ولی برای من هستتوهم سعی کن نباشهنمیشه .خواهش میکنم به من جواب صریح بده اگه من بعداز مدتی نتونستم تو رو دوست داشته باشم واون موقعهم همین حس و بهت داشتم چکار میکنی؟
هیچی بازم سعی مو میکنم تا باالخره دل تورو هم بدست بیارماگه نشد به طالق راضی میشی؟چهره اش پر شد از عصبانیت با چشمای متعجبش نگام کرد
امکان ندارهولی آخه چرا اون موقع که زندگی ما در کنار هم بی فایده استبا عصبانیت مشتشو کوبید رو میز وگفت:گفتم که نه
چند نفر از آدم های میز کناری برگشتن نگامون کردن.با رفتارای که قبال ازش دیده بودم ترسیدم اگه بیشتر
اصرارکنم همین االن بلند شه ومیزو بکوبه به دیواربرای همین ساکت نشستم ولی اون آروم بشو نبود
طالق؟؟چه حرف مزخرفی مگه من دارم باهات ازدواج میکنم که بعدا طالقت بدم؟؟هان؟جواب منو بده؟فهمیدم االن من باید چکار کنم باید دست بذارم رو نقطه ضعفش سرم بلند کردمو تو چشاش نگاه کردم
مگه تو نمیگی بلدی کاری کنی که من عاشقت بشم؟خوب آرهخوب دیگه پس ممکن نیست یه همچین وضعی پیش بیاد من گفتم احتماال .توگفتی هیچ احتمالی وجود ندارهپس تو چرا خودتو برای چیزی که وجود نخواهد داشت ناراحت میکنی؟
متفکرانه نگام کرد
آره خوب تو راست میگی من بلدم چه جوری دلتو به دست بیارم مطمئنم که بلدم .تاحاال دل هرکی رو کهخواستم به دست آوردم فقط مال تو یه کم بیشتر زمان میبره
خوب پس از نظرتو هیچ احتمالی وجود نداره اگه من این سوال وپرسیدم برای اطمینان دل نا آرام خودمه.اگهاونی که تو میگی شد خوب چه بهتر ما درکنار هم به زندگی خوبمون ادامه میدیم(تودلم خودم از حرفی که زدم
حالم به هم خورد چون مطمئنا هیچ وقته هیچ وقت اونیکه اون میخواد نمیشه ولی فعال الزم بود عقب نشینی کنم
چون درغیر اینصورت از فردا بازم روز از نو روزی از نو .وضع میشه عین وضع همین چهارماه معلومم نیست تا کی
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ادامه پیدا کنه دانیال که نمیخواد از موضع خودش به این راحتی ها دست بکشه منم از این وضع خسته شدم)ولی
احیانا اگه اونی شد که من میگم گفتم احیانا اون موقع نذار زندگی هر دوتامون خراب شه .خوب؟
ساکت بود دستاشو رو سینه اش گره زده بود ونگام میکرد
نمیدونم چرا به این قضیه مشکوکم یهویی یه دفعه ای زنگ میزنی بعد چهار ماه میگی که نظرت عوض شدهمیخوای جواب مثبت بدی بعدمیای اینجا اول از ازدواج میگی بعد از طالق من که سر در نمیارم
راستش من از این وضع خسته شدم خوب تو میگی دوستم داری ازم میخوای بهت فرصت بدم که منو خوشبختمکنی بقیه ام همین نظرو دارن که من باتو خوشبخت میشم خوب منم میخوام به تو وبقیه یه فرصت بدم تا خودتو
ثابت کنی ولی اگه اونی نشد که شما میگین منم میخوام شما به نظر من احترام بذارین .توی عشق احترام به هم
دیگه یک اصل مهم مگه غیر از اینه؟
ساکت بود داشت به حرفام فکرمیکردزمان زیادی برد تا دوباره صحبت کنه کالفگی تو نگاهش ورفتارش موج میزد
قبوله .ولی باید خوب به من فرصت بدی .از اولشم فکرت این نباشه که نذاری من حرفمو ثابت کنم وبه طالق آخرخیلی فکرنکنی باشه؟
خوب البته که نه من وقتی ببینم در کنار تو خوشبختم چرا باید به طالق فکرکنم مگه عقلمو از دست دادم(تودلم به خودم وافکار شیطانیم خندیدم.احساس رضایت داشتم)
 من که مطمئنم اینطور خواهد شد.خوب دیگه حرف دیگه ای شرط دیگه ای؟نه دیگه همه ی شرط هامو چهارماه پیش گفتم توهم قبول کردی مگه نه؟کالفه دستشو تو موهاش کشید وگفت آرهخوب پس حرف دیگه ای نمونده فقط تو بهم قول بده که سر حرفات میمونی؟با بی میلی :قول میدم
نه قشنگ قول بده قسم بخورباکمی مکث:قسم میخورم
بگو به جون عزیزترین کسمبا تردید نگام کردولی بعد گفت:به جون عزیزترین کسم
خوب دیگه خیالم راحت شد االن تو میتونی به خانوادت بگی هر وقت که دوست دارن بیان برای هماهنگی هایاخر
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برق شادی رو تو چشاش دیدم
پس فردا خوبه؟از نظر من ایرادی نداره ولی باید با خانواده ام هماهنگ کنی؟اونش بامن تو نگران نباشخواستم بگم فعال من هیچ حسی ندارم نه نگرانی نه اضطراب نه خوشحالی ونه ناراحتی فعال تو حالت بی تفاوتیام ولی بجاش ساعتمو نگاه کردم واز جام بلند شدم
پس فردا میبینمت خداحافظصبر کنم خودم برسونمتنه میخوام کمی قدم بزنملبخندی زدو گفت هر جور راحتی فقط مواظب خودت باش
باشه خداحافظبه امید دیداراز در کافی شاپ زدم بیرون اواخر بهار بود بود بارانی نم نم میبارید دستامو تو جیب مانتوم کردم واروم اروم شروع
کردم به قدم زدن
تقریبا همه چیز تموم شده ست .من دست به ریسک بزرگی زدم .من سر زندگی وآینده ام شرط بندی کردم..اینده ای که براش نقشه های خیلی خوب کشیده بودم ورویا ها براش دیده بودم اما حاال تبدیل شده بود به یک
کابوس وحشتناک..........
شب با مادرم صحبت کردم بهش گفتم فردا میخوام دانیال رو ببینم حرف اول وآخررو بزنم وجواب نهایی رو بدم
ازش خواستم خودش با پدرم صحبت کنه مامان ازم پرسید جواب نهایی یعنی اینکه میخوای بله بگی؟
گفتم :آره میخوام تمومش کنممامانم خوشحال شد آروم اومد جلو وپیشونی مو بوسید:آفرین من میدونستم آخرش سر عقل میای تو دختر
عاقلی هستی
لبخند تلخی زدم تا عمق دلم سوخت اینا چه خوش خیالن
مادرم رفت ومن به آینده ای که خودم تصورمیکردم واینده ای که اونا میدیدن فکرمیکردم چه قدر باهم تفاوت
داشتن اونا خوشی وخوشبختی میدن دوتا جوون عاشق میدیدن ویه زندگی عاشقانه ولی من چی؟.......
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تلخیه آینده جلو چشممه آینده اونی نیست که اونا تصورمیکنن زندگی فیلم هندی نیست که اخرش خوش بشه

زودتر رفتم سر قرار سریه میز نشستم دور وبرمو نگاه کردم .دلم به حال خودم سوخت وقتی دیدم دختر
وپسرهای جوون سر یه میز نشستن وچه عاشقونه همدیگرو نگاه میکنن وبا هم صحبت میکنن میگن میخندن
تودلم به خودم خندیدم :غصه نخور شاید توهم یه روزی عاشق بشی شایدیه روزی توهم مثل اینا با کسی که
دوستش داری بیای اینجا...ولی نه من اینجا نمیام چون اونوقت شاید گذشته ی تلخم به یادم بیاد گذشته ای که
آینده ی امروز منه درهر حال تلخ خواهد بود ولی مطمئنم با عشقم اینجا نمیام جایی که یه زمانی با دانیال اومدم
توش و نقشه ی روزهای تلخ آینده مو کشیدم
همینجور زل زده بودم به یکی از همین زوج های عاشق پسره داشت تو گوش دختره حرف های عاشقونه میخوند
ودختره لبخند ملیحی میزد وخودشو براش لوس میکرد اینارو میشد از رفتارشون خوند.پسره یه جعبه ی کادو
گذاشت رومیز ودختره با عشوه شروع کرد به باز کردنش .تو افکار خودم غرق شده بودم واز اطرافم خبر نداشتم
خسته نشدی؟با صدای دانیال به خودم اومدم اون اومده بود رو صندلیه جلوم نشسته بود
ااا ...تو کی اومدی؟یه پنج دقیقه ای میشه شما از بس تو نخ مردم بودی که متوجه نشدیخجالت کشیدم سرمو انداختم پایین سرشو آورد جلوتروگفت:
نمیذارم حسرت هیچی تو دلت بمونه کاری میکنم که همه بهت حسودی کنن
سرم وبلند کردم وتو چشاش نگاه کردم چشاش از همیشه قشنگتر بوداز دست خودم ناراحت بودم حتی دانیالم
فهمیده بود که من به اونا حسودیم شده ناخودآگاه گفتم:
بذار منم زندگیم مثل زندگی اونا شهمن زندگی رو برات بهتر از اینا میکنمزندگی ای رو که تو داری ازش صحبت میکنی برای من جز رنج چیزی نخواهد داشتاین اشتباه تواه ومتاسفانه من هیچ وقت دلیلشو نفهمیدم که چرا این افکار تو سرته ولی من عزمموجزم کردم کهنظرتو تغییر بدم در آینده اینو بهت ثابت میکنم
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پوزخندی زدم:تو خیلی به خودت مطمئنی؟(همیشه این اعتماد به نفسشو تحسین میکردم)
بایدم مطمئن باشم چرا که نه؟خوب به دوروبرمون نگاه کن همه ی اونایی که من وتو رو میشناسن مطمئنن که ماباهم زوج خوشبختی خواهیم شدخوشبختی ام یعنی اینکه تو از افکاری که حاال داری دست بکشی واز زندگی در
کنارمن راضی باشی .فقط کافیه یه کم فقط یه کم منو دوست داشته باشی واین باالترین خوشبختی وسعادته برای
منه
اگه نتونستم چی؟اه ه ه ه....خواهش میکنم از حاال نفوذ بد نزنولی احتماالت همیشه وجود دارنولی برای من نهولی برای من هستتوهم سعی کن نباشهنمیشه .خواهش میکنم به من جواب صریح بده اگه من بعداز مدتی نتونستم تو رو دوست داشته باشم واون موقعهم همین حس و بهت داشتم چکار میکنی؟
هیچی بازم سعی مو میکنم تا باالخره دل تورو هم بدست بیارماگه نشد به طالق راضی میشی؟چهره اش پر شد از عصبانیت با چشمای متعجبش نگام کرد
امکان ندارهولی آخه چرا اون موقع که زندگی ما در کنار هم بی فایده استبا عصبانیت مشتشو کوبید رو میز وگفت:گفتم که نه
چند نفر از آدم های میز کناری برگشتن نگامون کردن.با رفتارای که قبال ازش دیده بودم ترسیدم اگه بیشتر
اصرارکنم همین االن بلند شه ومیزو بکوبه به دیواربرای همین ساکت نشستم ولی اون آروم بشو نبود
طالق؟؟چه حرف مزخرفی مگه من دارم باهات ازدواج میکنم که بعدا طالقت بدم؟؟هان؟جواب منو بده؟فهمیدم االن من باید چکار کنم باید دست بذارم رو نقطه ضعفش سرم بلند کردمو تو چشاش نگاه کردم
-مگه تو نمیگی بلدی کاری کنی که من عاشقت بشم؟
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خوب آرهخوب دیگه پس ممکن نیست یه همچین وضعی پیش بیاد من گفتم احتماال .توگفتی هیچ احتمالی وجود ندارهپس تو چرا خودتو برای چیزی که وجود نخواهد داشت ناراحت میکنی؟
متفکرانه نگام کرد
آره خوب تو راست میگی من بلدم چه جوری دلتو به دست بیارم مطمئنم که بلدم .تاحاال دل هرکی رو کهخواستم به دست آوردم فقط مال تو یه کم بیشتر زمان میبره
خوب پس از نظرتو هیچ احتمالی وجود نداره اگه من این سوال وپرسیدم برای اطمینان دل نا آرام خودمه.اگهاونی که تو میگی شد خوب چه بهتر ما درکنار هم به زندگی خوبمون ادامه میدیم(تودلم خودم از حرفی که زدم
حالم به هم خورد چون مطمئنا هیچ وقته هیچ وقت اونیکه اون میخواد نمیشه ولی فعال الزم بود عقب نشینی کنم
چون درغیر اینصورت از فردا بازم روز از نو روزی از نو .وضع میشه عین وضع همین چهارماه معلومم نیست تا کی
ادامه پیدا کنه دانیال که نمیخواد از موضع خودش به این راحتی ها دست بکشه منم از این وضع خسته شدم)ولی
احیانا اگه اونی شد که من میگم گفتم احیانا اون موقع نذار زندگی هر دوتامون خراب شه .خوب؟
ساکت بود دستاشو رو سینه اش گره زده بود ونگام میکرد
نمیدونم چرا به این قضیه مشکوکم یهویی یه دفعه ای زنگ میزنی بعد چهار ماه میگی که نظرت عوض شدهمیخوای جواب مثبت بدی بعدمیای اینجا اول از ازدواج میگی بعد از طالق من که سر در نمیارم
راستش من از این وضع خسته شدم خوب تو میگی دوستم داری ازم میخوای بهت فرصت بدم که منو خوشبختمکنی بقیه ام همین نظرو دارن که من باتو خوشبخت میشم خوب منم میخوام به تو وبقیه یه فرصت بدم تا خودتو
ثابت کنی ولی اگه اونی نشد که شما میگین منم میخوام شما به نظر من احترام بذارین .توی عشق احترام به هم
دیگه یک اصل مهم مگه غیر از اینه؟
ساکت بود داشت به حرفام فکرمیکردزمان زیادی برد تا دوباره صحبت کنه کالفگی تو نگاهش ورفتارش موج میزد
قبوله .ولی باید خوب به من فرصت بدی .از اولشم فکرت این نباشه که نذاری من حرفمو ثابت کنم وبه طالق آخرخیلی فکرنکنی باشه؟
خوب البته که نه من وقتی ببینم در کنار تو خوشبختم چرا باید به طالق فکرکنم مگه عقلمو از دست دادم(تودلم به خودم وافکار شیطانیم خندیدم.احساس رضایت داشتم)
 من که مطمئنم اینطور خواهد شد.خوب دیگه حرف دیگه ای شرط دیگه ای؟-نه دیگه همه ی شرط هامو چهارماه پیش گفتم توهم قبول کردی مگه نه؟
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کالفه دستشو تو موهاش کشید وگفت آرهخوب پس حرف دیگه ای نمونده فقط تو بهم قول بده که سر حرفات میمونی؟با بی میلی :قول میدم
نه قشنگ قول بده قسم بخورباکمی مکث:قسم میخورم
بگو به جون عزیزترین کسمبا تردید نگام کردولی بعد گفت:به جون عزیزترین کسم
خوب دیگه خیالم راحت شد االن تو میتونی به خانوادت بگی هر وقت که دوست دارن بیان برای هماهنگی هایاخر
برق شادی رو تو چشاش دیدم
پس فردا خوبه؟از نظر من ایرادی نداره ولی باید با خانواده ام هماهنگ کنی؟اونش بامن تو نگران نباشخواستم بگم فعال من هیچ حسی ندارم نه نگرانی نه اضطراب نه خوشحالی ونه ناراحتی فعال تو حالت بی تفاوتیام ولی بجاش ساعتمو نگاه کردم واز جام بلند شدم
پس فردا میبینمت خداحافظصبر کنم خودم برسونمتنه میخوام کمی قدم بزنملبخندی زدو گفت هر جور راحتی فقط مواظب خودت باش
باشه خداحافظبه امید دیداراز در کافی شاپ زدم بیرون اواخر بهار بود بود بارانی نم نم میبارید دستامو تو جیب مانتوم کردم واروم اروم شروع
کردم به قدم زدن
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تقریبا همه چیز تموم شده ست .من دست به ریسک بزرگی زدم .من سر زندگی وآینده ام شرط بندی کردم..اینده ای که براش نقشه های خیلی خوب کشیده بودم ورویا ها براش دیده بودم اما حاال تبدیل شده بود به یک
کابوس وحشتناک..........

پس فردای همون روز اونا اومدن خانوادگی .البته یه ناراحتی مختصری تو چهره ی مادرش ومادربزرگش دیده
میشد  .خوب البته حق داشتن اونا از دست من دلخور بودن که پسر دسته گلشون رو که همه آرزوشو دارن چهار
ماه سر دوون دم.به نظر اونا مسلما ناز کردنم حدی داره ولی من شورش رو درآوردم.بقیه ی افراد حالتی راضی
وخوشحالی داشتن اما حال هیچ کس به اندازه ی دانیال خوب نبود او بدون شک خوشحالترین فرد مجلس بود.تو
چشماش برق خاصی داشت که خوشحالی تو قیافه اش موج میزدواین باعث شده بود جذابتر بشه .
اما من غمگین ترین فرد مجلس بودم وقتی همه در مورد روز وتاریخ عروسی صحبت میکردن من احساس خفگی
میکردم بغض گلو مو فشار میداد ومن به زحمت اونو فرومیدادم.
قرار عقدخصوصی رو برای دوهفته ی دیگه گذاشتن تا راحت بتونیم خریدامونو بکنیم .وبعد قرار شد تقریبا دوماه
نامزد بمونیم وشهریورجشن عروسی مفصلی بگیریم.این پیشنهاد اونا بود وپدرومادر من هم قبول کردن پدرمن از
اول هم از نامزدی های طوالنی خوشش نمیومد.خواستم اعتراض کنم ولی صدام تو گلو خفه شده بود.مهم نیست
دیگه هیچی مهم نیست آینده ی من که فعالنابودشده ست دیر یا زود این اتفاق باالخره باید بیفته شاید این
خودش یه موقعیت خوبی باشه تامن زودتر به اهدافم برسم وزودتر از این جهنم خالص شم تو افکار خودم بودم که
با صدای دانیال به خودم اومدم
مگه نه سوگند خانم؟من که از موضوع پرت بودم با تعجب نگاش کردم دانیال که متوجه ی حالم شده بودتوضیح دادن:
دارن درمورد مهریه صحبت میکنن منم گفتم که ماقبال باهم توافق کردیم مگه نه؟تا اونجایی که یادم میومد من درمورد مهریه با اون به توافقاتی نرسیده بودم
کی؟دانیال که درست رو مبل کناریم نشسته بودآروم طوری که فقط من بشنوم گفت:
همون روز خواستگاری؟آقا نادر:پس ما دیگه بحثی نداریم اصل کاری شماها بودین که باهم توافق کردین-لیالخانم:خوب آقا نادر ما هم بزرگترشونیم ماهم باید بدونیم چقدره یا نه؟
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دانیال :خوب معلومه ولی میشه بذارین برا روز عقد
لیال:من میگم شاید کم باشه وباباومامان سوگند جون قبول نکنن؟
کم بودنش که کمه لیاقت سوگند خانم بیشتره ولی چون ایشون دختر قانعی هستن قبول کردن .شماهم قبولکنید بره
لیال:ندونسته؟
آره به قول پدرجون اصل کاری ماییم که باهم توافق کردیمبابا:ولی خوب اقا دانیال بهتر نیست ماهم بدونیم
خوب اگه اصرار دارین که بگم ایرادی نداریدانیال همونطور که به من نگاه میکردی جواب داد0222:سکه
وبعد برگشت طرف جمع وگفت :این توافق ماست شمام اگه میخواین چیزی بهش اضافه کنید بسم اهلل.
منی که تا اون موقع مثل آدم های احمق داشتم جمع ونگاه میکردم با صدای بلند گفتم0222:سکه؟
اینبار بقیه بودن که داشتن با چشمهای متعجب مارو نگاه میکردن
دانیال:خوب بله  0222سکه مگه یادتون نیست ما سراین عدد توافق کردیم
من با شما سر این موضوع هیچ توافقی نکردمچرا همون روز خواستگاریتازه یادم اومد:ولی اونروز من همینطوری گفتم
منم قبول کردم والسالم شد تمامولی من نمیخوام مهریه اینقدر شهچرا؟مگه شما خودتون نگفتین؟خواستم بگم بابا اونروز من اینو گفتم تا شاید یه سنگی بندازم جلوی پات ولی چیزی نگفتمدیدید ما باهم توافق کردیم تمام شد رفتهمه ساکت نشسته بودن ومارو نگاه میکردن.نارضایتی رو میشد از چهره ی خانواده ی دانیال خوند ولی چیزی
نگفتن
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بابا:ولی دانیال جان پسرم ماراضی نیستیم
چرا؟اگه ازنظر شما کمه ما میتونیم بیشترش کنیمنه نه اصال از نظرما این زیاده .به نظر من مهریه در حد معقولش خوبه.ما که اینجا تجارت نمیکنیمفرمایش شما متین ولی اگه اجازه بدین همین مقدار باشهلیال:دانیال پسرم بهتر نیست به حرف پسر دایی احترام بذاری
مادرجون از شماو بقیه میخوام که به نظر مادوتا احترام بذارینباصدای نسبتا بلندی گفتم:منم راضی نیستم
باز نگاه های برگشت سمت من
دانیال نگام کرد:ولی روز اول شما خودت این پیشنهادو دادی
االن نظرم فرق کردهولی من قول دادم .مرد وقولش مگه نه پدرجون؟آقانادر که تا اون موقع ساکت نشسته بود گفت:بله ولی...
ولی نداره که شما که نمیخوایین من از حاال تو زندگی مشترکم بدقولی رو شروع کنم من اون موقع به این خانمقول دادم که این مقدار مهریه رو قبول کنم االنم نمیتونم زیر قولم بزنم
لیال:ولی پسرم اگه احیانا تو اینده خدایی نکرده مشکلی پیش بیاد چی؟
اوال که تو زندگی ما قرار نیست مشکلی پیش بیاد.من ایشونو دوست دارم وبرای خوشبختی ایش هر کاریمیکنم و همه ی مشکالتو حل میکنم .دوما اگر خدایی نکرده زبونم الل بر فرض محال مشکلی پیش بیادفکر کنم
میتونم این مقدار و تهیه کنم سوما سوگند خانم دختر با انصافی هستن باهام راه میان
آقا یوسف:اونوقت باید همه ی زندگیتو بدی
همه ی زندگی من مال سوگند خانم میشه اگه ایشون نباشه زندگی وپول به چه درد من میخورهبازم مثل همیشه که میتونست همه رو مجبور کنه کاری رو که دوست داره انجام بدن تونست همه رو راضی کنه
آخر سر حرفاشون با این جمله آقانادرتموم شد:ما که هر کاری کنیم باز این دانیال حرف خودشو به کرسی میشونه
نمونه اش همین سوگنداونقدر رفت واومد وپافشاری کرد تا باالخره اینم راضی به کاری کرد که خودش میخواد
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تو دلم به همه ی اون آدم ها خندیدم :چه خوش خیالن اینا فکر کردن من به همین راحتی پس کشیدم ولی زهی
خیال باطل اینجا تازه اول ماجراست من دارم نقطه میزارم میخوام برم سر خط وداستانو اونجوری که خودم
میخوام بنویسم نه اونجوری که اینا میخوان.....
قرار شد فردا بریم آزمایشگاه و از پس فردا خریدامونو شروع کنیم
موقع خداحافظی دانیال اومد کنار من و آروم گفت:امروز روز خیلی خیلی خوبی بود
خواستم بگم امیدوارم از کارت پشیمون نشی ولی ترجیح دادم چیزی نگمفردا صبح میبینمت امیدوارم شب خوب بخوابی چون از فردا مشغله هامون شروع میشن .شب خوش .به امیددیدار
این حرف ها رو با یک حس پیروز مندانه ای گفت وزود رفت چون از خانواده اش که جلوتر رفته بودن عقب مونده
بود.
توی دلم گفتم خوشحال باش آقا دانیال فعال وقت خوشحالی شماست به موقعش نوبت منم میرسه.....
صبح زود ازخواب بلند شدم ساعت هفت باید تو ازمایشگاه باشیم قرار شد خودمون دوتا بریم آزمایشگاه متعلق
به دوست پدر دانیال بود جواب رو گفته بود که زودتر میده
راس ساعت هفت بود که دانیال زنگ خونه رو زد آماده رو مبل نشسته بودم بی حجوصله بودم رفتم پایین وجواب
سالم مشتاقانه ی اون روبا سرد دادم ونشستم .
حالت خوب نیست؟میخواستی خوب باشه؟خوب معلومه ببین من چقدر خوشحالمضبط ماشین رو روشن کرد وصداشو بلند کرد آهنگ شادی بود مربوط به عروسی بازم دلم بدجور خواست اذیتش
کنم برای همین گفتم
اگه جواب آزمایش منفی باشه چی؟یکه خورد نگام کردوگفت:نمیشه
چرا حتما مسئول آزمایشگاه رو مجبور میکنی جواب رو عوض کنه نه؟نگام کرد ولبخند مرموزی زدو گفت:اگه الزم باشه اون کارم میکنم
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حرف هاش حالمو بدتر کرد دلشوره ی بدی افتاد به جونم :اگه راست بگه چی؟اگه جواب آزمایش منفی باشه یعنی
اون واقعا این کار رو میکنه؟خوب معلومه که میکنه هر کاری بگی از دستش برمیاد اونوقت من چه خاکی باید رو
سرم بریزم............
افکار ناخوش ایندی ذهنمو پرکرده بودن ولی یک آن فکری تو ذهنم جرقه زد وباعث شد به خودم بخندم
دیوونه ی احمق به تو میگن یه کله پوک واقعی.آخه توحواست کجاست؟مگه قرار توواقعا زنش شی که اینقدر
حرص وجوش میخوری؟همه چیز سوری ایه همین این ها همه اش یه بازیه کسی ندونه تو که خودت خوب میدونه
چی تو اون کله ی پوکت داری؟؟؟....
نه بازیگر خوبی میشم اونقدر نقشمو خوب بازی کردم که حتی خودمم باورم شده ایول...دست مریزاد
این بار خنده ای از ته دل کردم اونقدر تو افکار خودم بودم که نفهمیدم کی رسیدم به خودم که اومدم دیدم
دانیال با چشمای گرد داره نگام میکنه لبخند ملیحی تحویلش دادم حالم خیلی خوب بود
دیوونه شدی؟نه چطور مگه؟داشتی به چی میخندی؟هیچی همین جوری؟تودلم گفتم:داشتم به نقشه ای که برا تو و بقیه کشیدم میخندیم
خوب حتما یه چیزی بود که بهش بخندیفکر کن یه جوک بودمیشه بپرسم از کجا اومد یهوییتوذهنم بودتو گغتی منم باور کردمدوست داری باور کن دوست ندار هم باور نکنمیدونی مکن چی رو باور میکنمچی رو؟-اونو که االن تو دلت قند آب شده
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واسه چی؟واسه اینکه داری زنم میشیبا حالت مسخره ای گفتم :نه بابا
پوزخندی زد وگفت:من و دیگه نمیتونی رنگ کنی من خودم گنجشک رو رنگ میزنم جای توپولوف میفروشم من
که میدونم اینا همه اش فیلمت بود تو مطمئن بودی من پات وای می ایستم خواستی ناز کنی من که میدونستم
آخر سر جوابت بله ست ..
این حرف هارو با حالتی خاصی میگفت میدونستم با اینکار منو عصبانی کنه خودش گفته بود که وقتی عصبانی
میشم بنظر اون جذابتر میشم ولی من عصبانی نشدم
بجاش به روش لبخند زدم وگفتم کپس بشین ومنتظر اخر فیلم باش اخه اخرش جذابتر میشه
با نگاه متعجب نگام کرداز حرفام چیزی نفهمیده بود اون عکس العملی رو که دوست داشت ببینه ندیده بود واین
شوکه اش کرده بود
منظورت چیه؟منظوری نداشتمچرا داشتی؟اگه داشتم باید خودت میفمیدی اگه نفهمیدی منم نمیگم تا بمونی تو خماریشدوباره لبخند معنا داری زدم واز ماشین پیاده شدم چند لحظه طول کشید تا پیاده شه هنوزم و جور خاصی نگام
میکرد ولی من بهش توجه نکردو راهمو کشیدم رفتم سمت آزمایشگاه اونم پشت سرم اومد
رفتیم تو چون آشنا بون کارمونو زود راه انداختن قرار شد عصر جوابو بدن باهم ناهارو رفتیم بیرون تو این مدت
حرف خاصی بین ما زده نشد حرف های عادی در مورد اینکه برنامه فردا چیه فردا کجا بریم پس فردا کجابریم
همین ها یه بارم اشاره ای به حرف های قبلیم واینکه منظورمو نفهمیده پرسید منم یه جوری ماست مالس کردم
رفت از جواب دادن طفره رفتم.
عصر رفتیم جواب رو بگیریم از من خواست تو ماشین منتظر شم ولی من اصرارکردم باید منم بیام
واسه چی میخوای بیایخوب میخوام بیام-اخه واسه چی؟
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نگام کردو گفت:چیه بهم اعتماد نداری؟
خیال داری داشته باشمخوب معلومه من قرار تا چند روز دیگه همسرت شمحال چند روز دیگه حاال که همسرم نیستیاین حرف ها یعنی چی؟وقتی منو انتخاب کردی باید بهم اعتماد داشته باشیمن تو رو انتخاب نکردم مجبور شدمعصبانی گفت:منظورت چیه؟
ح.صله ی جنگ وجدل رو نداشتم گفتم :هیچی بابا بیخیال اصال
خواستم از ماشین پیاده شم که مچ دستمو گرفت وگفت:نه واسه چی بیخیال شم جنگ اول بهتر از صلح اخر
چیزی جدیدی نگفتم که تو که از اولم میدونستی من راضی به این ازدواج نیستمعصبانی گفت کپس چرا بله گفتی؟
واسه اینکه تو اصرار کردیچهره اش کدر شد وغم و تو چشاش دیدم
تو همه ی اینا رو میدونستی پس نباید االنم ناراحت شی تو گفتی عاشقم میکنی منم بهت بله گفتم همینچیزی نگفت بجاش رفت سمت آزمایشگاه جواب رو که گرفتیم خوشحال شد لبخندی محویث رو صورتش اومد
ولی من بی تفاوت بودم
من و رسوند خونه وقرار فردا رو گذاشتیم این اولین روز باهم بودن بود..

ساعت ده صبح بود که اومد دنبالم من یه لباس معمولی ودم دستی پوشیده بودم ولی اون بجاش کلی تیپ زده
بودلباس هاش خیلی بهش میومدن معلوم بود که حالش خیلی خوب بود .سوار ماشین شدم مثل دیروز تنها بودیم
هر چقدر به مامان التماس کردم که باهامون بیاد قبول نکرد مامان دانیالم قبول نکرد که باهامون بیاد از این که با
دانیال تنها باشم خوشم نمیومدم ولی چاره ای نبود
-فکرات تموم شدن؟
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منظورت چیه؟هیچی بابا ازوقتی نشستی تو ماشین زل زدی به روبه رو ورفتی تو فکر من نمیدونم تو به چی فکر میکنی اینقدرچیز خاصی نیستیواش یواش دارم به این کلمه هات حساسیت پیدا میکنمبه کدوم کلمه هام؟چیز خاصی نیست ومهم نیست وهیچی.....از این کلمه هات که باهاشون میخوای منو دست به سر کنیجوابی ندادم اونم یه کم نگام کرد وچیزی نگفت
داریم کجا میریم؟خوب معلومه داریم میریم که حلقه ازدواجمونو بخریماونو که میدونم منظورم اینه که جای خاصی مد نظرته؟خوب آره میریم مغازه ی دوست من یکی از بهترین جواهر فروشی های شهرهچیزی نگفتم چون برام فرقی نمیکرد که بهترین باشه یا بدترین ........
جلوی مغازه ایستادبا یک نگاه به جواهرفروشی میشد حدس زد که داخلش چه خبره جای خیلی شیکی بود.رفتیم
داخل پسری که پشت ویترین ایستاده بود ودرحال نشون دادن یک سرویس به دوتا خانم خیلی باکالس بود با
دیدن ما کارشو به پسری که کنارش بود سپرد واومد سمت ما .مغازه ی بزرگی بود از ما دعوت کرد که رو مبل
هایی که یه گوشه ی مغازه گذاشته بودن بشینیم خودشم رفت وبا دوتا لیوان آبمیوه برگشت
تا شما گلویی تازه کنید من برم حلقه ها رو بیارم نگاه کنیدرفت وچند دقیقه بعد برگشت جعبه ای رو باز کرد وگرفت جلوی من
سه تا انگشتر توش بود
اینا بهترین انگشتر هایی هستن که ما داریم.هر کدومو دوست داری انتخاب کنید قابل شما رو ندارهدانیال لبخندی زد وگفت:خیلی نوکریم
ساسان:شما سرورید
نگاهی به انگشترها کردم یکیشون یه انگشتر تک نگین بود وخیلی ساده بود البته معلوم بود نگینش قیمتیه
انگشتر دومی هم تقریبا شبیه اون بود با این تفاوت که چند تا نگین هم دور بر تک نگین بزرگتر بود اما انگشتر
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سومی انگشتر درشتی بودو پر بود از نگین های ریزی که با ظرافت کنار هم چیده شده بودن انگشتری بود که بد
جوربرق نگین هاش چشم آدمو میزد انصافا هر سه تا انگشتر انگشترهای خوبی بودن اما من از اولی بیشتر خوشم
اومد هم ساده بود هم شیک.
همینطور که نگاشون میکردم ساسان گفت:شاید بنظر شما امثال اینا تو جاهای دیگم پیدا میشه ولی باید بگم که
اینا جنس های تکی ان سفارشی ان کار ایتالیاست سنگ هاشون سنگ قیمتیه هر کدومو که انتخاب کنید عالیه
ایه بهتون اطمینان میدم هیچ کجای دیگه مثلشو پیدا نمیکنید ما اینا رو به هر کسی نشون نمیدیم.بهتر دستتون
کنید اونطوری بهتر میتونینید نظر بدین
یکی یکی انگشترهارو برداشتم وامتحان کردم یکی از یکی زیباتر بود ولی من بازم بخاطرسادگیش دوست داشتم
اولی رو بردارم ومیخواستم نظرمو بگم .دانیال که تا اون موقع ساکت نشسته بود ونگاه میکرد گفت:
بنظر من اولی رو بردار چون از همه اش بهتره دومی ام بد نیست ها ولی اون سومی اصال قشنگ نیست اولی خیلی
بهتره اونو بردارمطمئنم تو هم از اون خوشت میادمگه نه؟
نگاش کردم مثل همیشه دوست داشت نظرشو بهم تحمیل کنه ولی کور خونده بازم نگاشون کردم دلم هنوز اون
اولی رو میخواست ولی عزم خودمو جزم کردم
دانیال آروم گفت :بگم اولی رو انتخاب کردی؟
نگاش کردم وباصدای بلند طوری که ساسان هم بشنوه گفتم :من اینو برمیدارم
انگشتر سومی رو نشون دادم دانیال نگام کرد وگفت:ولی اولی بهتره
مگه قرار نیست من انتخاب کنم منم میگم اینو میخواممسلما حق تواه انتخاب کنی ولی بهتره بادقت نگاه کنی که بعدا پشیمون نشیاز دستش عصبانی شدم فکر میکرد خیلی بیشتر از من میفهمه برای همین من همیشه باید تابع اون باشم زهی
خیال باطل
من همینو میخوامبا بی تفاوتی گفت هر جور دوست داری .ساسان جون ما اینو برمیداریم
ساسان:خانم من به شما تبریک میگم این بهترین انتخابه هم از دوتا ی دیگه کارش ظرافت بیشتری داره هم
سنگ هاش قیمتی تره
یه دفعه پرسیدم:یعنی از این یکی ها گرونتره ؟
-خوب معلومه
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یه آن پشیمون شدم وخواستم بگم که اونو نمیخوام .یعنی دوست نداشتم انگشتر گرون بردارم
من این انگشتر رو.........چشمم که به صورت دانیال افتاد حرفمو خوردم
پوزخندی رو لبش بود وجور خاصی نگام میکرد انگار داشت میگفت دیدی گفتم پشیمون میشی برای همین ادامه
ندادم
ساسان:خوب دانیال جون توهم میتونی اینارو نگاه کنی
چندتا جعبه گرفت جلوش .من دل تو دلم نبود اگه اونم به تالفیه این کار من یه حلقه ی گرون قیمت برداره
چی؟من اون موقع چه خاکی بریزم سرم
دانیال نگاهی به انگشترها کرد وبعد جعبه هارو گذاشت جلوم:تو انتخاب کن
باتعجب نگاش کردم خم شد وآروم تو گوشم زمزمه کرد:چیه فکر کردی منم مثل توام که رو حرف همسرم حرفم
بزنم هرچی تو بگی من میگم چشم
بعداز جاش بلند شدوگفت تا تو انتخاب کنی من یه گپ دوستانه با ساسان میزنم
باهم رفتن گوشه ی مغازه وصحبت کردن تو بد دردسری افتادم حاال من چکار کنم به انگشترها نگاه کردم مثل
اونایی نبود که برا من آورده بود اینا تعدادشون زیاد بودن معلوم بود مثل اونا خیلی تک نیستن .ولی بازم بنظر
گرون میومدن چکار باید میکردم کدومشو انتخاب میکردم......
تصمیم گرفتم به پولش فکر کنم بجاش به این فکر کنم که خیلی خوب باشه نمیخواستم بعدا طعنه بشنوم وکسی
سلیقه مو مسخره کنه پس باید بهترینو انتخاب کنم
یکیشو انتخاب کردم ساده بود ولی خیلی خیلی شیک دیده میشد البته مطمئنا کنار انگشتر من به چشم نمیومد
خوب چی شد انتخاب کردی؟یه دفعه یه فکری بنظرم اومد که شاید بخواد منو ضایع کنه وکارمو تالفی کنه
نه بهتره خودت انتخاب کنیاگه میخواستم خودم انتخاب کنم که به تو نمیگفتممن نمیتونم-چرا؟
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خودت انتخاب کنی بهترهباحالتی خاصی نگام کرد
میدونم چی تو اون مغزته .االن پیش خودت میگی میخوام تالفی کنم .مگه نه؟خوب هم آره هم نهمیدونستم ولی نترس من این کارو نمیکنم من بنظر تو .احترام میذارم تو دست رو هر کدوم بذاری من نه نمیگمباتردید نگاش کردم وبعد چند ثانیه مکث انگشتر رو نشون دادم وگفتم این.
انگشتر روبرداشت ونگاه کرد وگفت:میدونستم خوش سلیقه ایه
هر دو انگشتر رو برداشت رفت پیش ساسان وگفت :داداش ما اینا رو برمیداریم
مبارک باشه هر دوتا شون جز بهترین هابرگشت سمت من وگفت:خانم تبریک میگم سلیقه اتون عالیه .البته از دانیال خان معلومه
لبخند تلخی زیدم وگفتم :ممنون نظر لطفتونه
ساسان میخواستیم ست ساعتم بخریمبه روی چشمساسان رفت وبرگشت یه جعبه اورد وباز کرد گرفت طرف ما
دانیال خان با اجازه تون میخوام ست ساعتتون من انتخاب کنماین حرف ها چیه شما صاحب اختیاری ولی خانمم باید نظر بدهاون که بله خانم این بهترین ست این مغازه ست فوق العاده ست هم مارکش عالیه هم زیباست .کار اصلسوییسه
راست میگفت خیلی خیلی قشنگ بودن دانیال نگام کرد که یعنی نظرم چیه؟
با سرم تایید کردم
خوب پس داداش ماهمونو برمیداریممبارک باشه مطمئن باشید که پشیمون نمیشید-اون که بله من میدونم داداش ت خیلی بامعرفتی خیلی اقایی
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نه بابا ما نوکرتیمدانیال:تو برو تو ماشین من اینا رو حساب کنم بیام
ساسان:قابل تو رو نداره جون داداش
ممنون ساسان جون تو همیشه به من لطف داریبرگشت سمت من و سوییچ وگرفت سمتم ولی من نمیخواستم برم آروم طوری که ساسان نشنوه گفت:جان من
پیش دوستم ضایعم نکن باهاش رو درواسی دارم سوییچ وبگیر
دلم نیومد جلو دوستش ضایع شه سوییچ و گرفتم ورفتم سمت ماشین اونم بعد از  5دقیقه اومدنشست وکیف
دستی رو که جعبه ی انگشترها وساعت توش بود گذاشت رو پاهام زود کیف ونگاه کردم تا فاکتور خرید رو پیدا
کنم
کجاست؟چی؟فاکتور خرید؟جاش امنهبده منگفتم که جاش امنهمیدونم میخوام نگاش کنمواسه چی؟میخوام قیمت هاشونو بدونمبه چه دردت میخورهبایدبدونم یانه؟نگران نباش انگشترت ارزون قیمت نیستعصبانی گفتم:برا من مهم نیست که ارزونه یا گرونه فقط میخوام بدونم
کدومشو؟-همه شونو .بده من
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فکر کن انگشترها هر کدوم شدن  2میلیون ساعت هارو هم هرکدوم 522هزارتومان گرفتمپوزخندی زدم وعصبانی گفتم:تومنو چی فرض کردی؟
خونسرد گفت :فکرمیکردم تا حاال گفتم
حوصله ی شوخی ندارممنم شوخی نمیکنمنه واقعا تو فکر کردی من از پشت کوه اومدم که هیچی حالیم نیست اون انگشترها کمه کمش ده بار اینی کهگفتی می ارزه
برا تو که فرقی نمیکنه؟من میخوام بدونمچیزی نگفت بجاش صدای ضبط رو بلندتر کردعصبانی زدم وخاموشش کردم
چرا دوست داری منو عصبی کنی؟من؟؟؟تو خودت الکی عصبی میشیمن دارم باهات حرف میزنم اونوقت تو صدای ضبطو بلند میکنیبرای این که دوست ندارم بیشتر از این رو این موضوع بحث کنیمپس بهتره زودتر اون فاکتور رو بدی من وبحث تموم شهبعداهمین حاالدست کرد تو جیبش و کاغذی رو گرفت دستم فورا بازش کردم ونگاه کردم
انگشتر زنانه 42میلیون ریال انگشتر مردانه22میلیون ریال ست ساعت  :2میلیون ریال
خنده ی هیستریکی کردم :این فاکتور درست نیست
یعنی چی؟یعنی همین که گفت من ببو گالبی نیستم این ها قیمتشون خیلی بیشتر از ایناست فاکتور اصلی رو بده-جز این فاکتوری نیست میخوای باور کن میخوای نکن
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نه باور نمیکنمهرجور دوست داریفاکتور اصلی رو میخوامفاکتور دیگه ای در کار نیست والسالم شد تمام(اینا رو باحالت عصبی گفت)که اینطور باشه به من میگن سوگند اگه قیمت هاشونو نفهمیدم دختر بابام نیستمچیزی نگفت منم دیگه چیزی نگفتم

رفتیم آینه وشمعدان بخریم انتخاب وگذاشت به عهده ی من البته یه محدوده ی خاصی رو تعیین کرد وگفت از
بین اینا هر کدوم و دوست داری انتخاب کن دوست داشت گرون قیمت ترین چیزها رو بخره برای من اصال مهم
نبود ولی برای اون بود چون به قول خودش یه بار که بیشتر تو عمرش ازدواج نمیکنه وقتی این حرف را زد
پوزخندی زدم البته اون ندید.ته دلم گفتم خیلی ایم مطمئن نباش آقا دانیال......
بعد از خرید آینه وشمعدان منو برد تا مثال جعبه ی آرایشمو بخرم من که دل به این کارها نمیدادم وقتی وارد
مغازه شدیم واون دید که من بی تفاوت وایستم وچیزی سفارش نمیدم خودش شروع کرد به گفتن چیزهایی که
میخواییم  .دونه به دونه مارک هاشون روهم میگفت .از این همه مهارت من که هیچ حتی فروشنده ام تعجب کرده
بود اون میدونست کدوم کرم پودر مارکش بهتره کدوم رنگش به من بیشترمیاد کدوم الک ناخن جنس بهتری داره
وبرا ناخن مضر نیست و......
اون بهتر از من اینجور چیزها رو میدونست البته با اون دوست دخترهایی که این داشت اینجور چیزها رو بایدم
میدونست
دانیال ذوقش بیشتر از من بود کلی خرید کرد از هرچیزتعداد زیادی میخرید کلی الک ناخن و رژ لب وسایه چشم
و...خرید.
وقتی برگشتیم تو ماشین دانیال رفت تا دوتا آبمیوه بگیره چون به نظرش رنگ من پریده وفشارم بازم افتاده ولی
اون نمیدونست درد من چیز دیگه ایه وقتی اون همه وسایل رو جلو روی خودم دیدم دلم گرفت یاد آرزو هایی که
داشتم افتادم...
همیشه با خودم عهد میکردم وقتی ازدواج کردم برای همسرم زیباترین باشیم کلی وقت بذارم وخودم به بهترین
شکل آرایش کنم وبهترین لباسامو براش بپوشم تا وقتی میاد خونه خسته ایه یه روز کاری رو از تنش در بیارم
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دوست داشتم حتی بعد از سالها زندگی مشترک برای همسرم همون دختر زیبای روز اول زندگیمون باشم ولی
حاال چی .......
حاالنه تنها نمیخواستم جلو چشم دانیال زیبا باشم تا اون بیشتر دوستم داشته باشه بلکه میخواستم اون ازمن
متنفرشه دوست داشتم اونو از کاری که کرده پشیمون کنم واین عهدی بود که با خودم بسته بودم ....
چی فکر میکردم وچی شد؟چه رویاها که به کابوس تبدیل نمی شدن......
این افکار باعث شدن که بی اختیاربزنم زیر گریه چند روزی بود که دلم هوای این گریه رو کرده بود ریزش اشک
هام دست خودم نبود
دانیال که برگشت بادیدن من تو اون وضعیت دست وپاشو گم کرد منم نمیتونستم جلوی اشکهامو بگیرم وهر
لحظه شدیدتر میشدن
چی شده؟چرا داری گریه میکنی؟سکوت
پرسیدم چی شده؟اتفاقی افتاده؟بازهم سکوت
بازومو گرفت وتکونم داد
نمیخوای بگی چی شده؟مردم از نگرانی برای کسی اتفاقی افتاده؟سرم به نشانه ی نه تکون دادم
پس چرا داری گریه میکنی؟وبازهم سکوت
توروجون هر کی دوست داری یه چیزی بگو مردم .خواهش میکنمبرگشتم سمتش اونم بغض کرده بود وبا چشمهای نگران نگام میکرد
دلم گرفتهبازم زدم زیر گریه ی شدید
آخه واسه چی؟-نمیدونم
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بدون دلیل که نمیشه باید چیزی باشهگفتم که همینجوری بدون دلیل دلم گرفتهجرو بحث نکرد چون ترسید حالم خرابتر شه
-خوب االن من چکار کنم؟هیچییعنی چی هیچی نمیخوای که همین جور بشینم اشک هاتو نگاه کنمیه فکری به نظرم رسید
منو ببرامامزادهامامزاده؟؟؟حاال من امامزاده از کجا پیدا کنم.....چند لحظه سکوت کرد وبعد گفت آهان فهمیدم میبرمت همونجایی که یه بار مامان لیال رو بردم
ماشینو روشن کردوباسرعت رفت ومن هنوز داشتم آروم آروم گریه میکردم
رسیدیم که اونجا از ماشین پیدا شدم یه بار قبال اومده بودم اینجا بهم گفت که اونم میره زیارت میکنه وبعد
کنارماشین منتظرم می مونه
میشه من یه ساعت اینجا بشینماین و من پرسیدم اونم نگاه محبت آمیزی به من کرد وگفت:تو تا هر وقت که اون دل کوچیکت آروم میشه میتونی
بمونی
خوشحال شدم نیاز داشتم تا کمی با خودم خلوت کنم وقتی میخواستیم ازهم جداشیم از پشت سر صدام کرد
سوگند سوگندبله؟جان مادرت اونقدر دلتو خالی کن که وقتی برگشتی دیگه گریه نکنی دیگه دوست ندارم اشک هاتو ببینم باشه؟به زور لبخندی زدم وگفتم :باشه
وقتی وارد امامزاده شدم یه آرامش خاصی تو دلم احساس کردم تقریبا یه ساعت همونجا نشستم وباخدا درد دل
کردم وبعد بلند شدم اومدم بیرون دوست نداشتم بیشتر از این دانیال و منتظر نگه دارم البته یه کمی ام گرسنه
ام شده بود از وقت ناهار گذشته بود.انرژی زیادی گرفته بودم .
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رفتم سمت ماشین دانیال داخل ماشین نشسته بود وسرشو رو فرمون ماشین گذاشته بود در و که باز کردم سرشو
از رو فرمون برداشت چشماشو که دیدم فهمیدم اونم گریه کرده
دلت آروم شد؟آره ممنوم ازتخواهش میکنم بعدا جبرانش میکنیلبخند شیطنت آمیزی زد
از خدا چی خواستی؟هیچی نرفته بودم که ازش چیزی بخوام (.خواستم بگم رفته بودم پیشش گله کنم ولی نگفتم).فقط دلم گرفتهبود رفتم یه کم آروم شم
به ما که نمیگی واسه چی دلت گرفته فقط خوشحالم که آروم گرفتیانگار توهم دلت گرفته بودها؟نگام کردولبخند زد وگفت :خوب ماهم آدمیمتو از خدا چی خواستی ؟اینبار نگاه معناداری زدوگفت:یعنی تو نمیدونی؟سرم وانداختم پایین وچیزی نگفتم
ازش خواستم کاری کنه که یه کم فقط یه کم دوستم داشته باشی .ازش خواستم تو همیشه کنارم بمونی تا آخرزندگیم.....
جوابشو ندادم .حرف هاش ناراحتم کرد .صورتم برگردوندم و بیرون رو نگاه کردم قطره ی اشکی آروم روی گونه ام
سر خورد .
من واون چیزهای کامال متضادی از خدا خواسته بودیم من دوری خواسته بودم اون نزدیکی من جدایی خواسته
بودم اون وصال من نفرت خواسته بودم اون عشق......
دوست نداشتم اون همچین آرزوهایی داشته باشه...
باالخره تونستم مامان اینا رو راضی کنم که با مابیان قرار بود بریم لباس عقد وچند دست لباس دیگه بخریم .
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به یکی از مزون های معروف سرزدیم لباس هاش فوق العاده شیک بودن لباس عروسیه زن دایی دانیال رو از
همین مزون خریده بودن اون موقع کلی آدم ازش تعریف کردند
لباسی که من پسندیدم رنگش قرمزآلبالویی بود خیلی خیلی شیک بودهمه باهام توافق کردیم که لباس زیباییه
ازم خواستن برم پرو کنم .موقع پرو خواستم مامانم اینا رو صدا بزنم تا لباس وتو تنم ببینم ولی بعدا ترجیح دادم
که این کارونکنم چون ممکن بود دانیال هم با اونا بیاد ومن فعال دوست نداشتم اون منو اینجوری ببینه اون هنوز
محرم من نبود لباس واز تنم بیرون آوردم فقط فروشنده ی لباس خودش دید وتایید کرد که لباس خیلی بهم
میاداومدم بیرون
مامان:چی شد لباس اندازه ات بود؟تن خوریش خوب بود؟
آره بابانسترن(مامان دانیال):کاش مارو صدامیزنی ماهم تو تنت میدیدیم
اولش خواستم ولی بعد گفتم بهتره موقع عقد سورپرایزتون کنمنسترن:هرجورراحتی
لباس رو گرفتیم واومدیم بیرون خوشبختانه ست کیف وکفششم رو خود لباس بود
االن باید میرفتیم چندتا بلوزومانتو وکیف وکفش میخریدیم از نظر من که اینجور چیزها خریدهای اضافی بود
واصال الزم نبود ولی به نظر نسترن خانم این ها رسمه ونمیشه نخریدشون
مشکلترین خرید خریده مانتو بود چون من درمورد مانتو وسواس داشتم کلی جا رو گشتیم تا تو یه مانتو فروشی
بزرگ :تامانتو پسند کردم نمیدونستم کدوم وبخرم هر سه تا رو پرو کردم هر سه تاشم بهم میومدن انتخابشون
سخت بود
مامان بنظرت کدوم بیشتر بهم میومد؟هرسه تاشونکدومش بیشتر؟من نمیدونم هر سه تاش خوب بودنمامان؟؟خوب من کدومو بر دارم؟هر کدومو دوست داری برداربرگشتم سمت نسترن :بنظر شما کدوم بهتره؟
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منم میگم هر سه تاش خوبنخوب یکی رو انتخاب کنید دیگه من نمیدونم کدومشو بردارمنسترن:عزیزم هر کدومو خودت دوست داری بردار
شما کمک کنید من میخوام نظر شما رو بدونممامان:نظر ما مهم نیست که نظرنامزدت مهمه؟از اون بپرس
دوست نداشتم اون نظری بده و خوشبختانه دانیال هم دورتر ایستاده بود وفقط نگاه میکرد
اصال خودم یکیشو انتخاب میکنم اگه دانیال رو صدا بزنیم اونم میگه هر کدوم رو که خودت دوست داری برداربعد از کلی کلنجار رفتن با خودم اونی رو انتخاب کردم که فکر میکردم بیشتر بهم میاد دانیال ازمون خواست که
تا اون پول مانتو هارو حساب میکنه ما تو ماشین منتظرش باشیم مامان اینا تو ماشین نشستن ولی من بیرون
ماشین بهش تکیه دادم دانیال چند دقیقه بعد اومد .تو هر کدوم از دستاش دوتا کیف دستی بود باتعجب نگاش
کردم رفتم جلوتر وپرسیدم:
اینا چیه؟مانتوخودم میدونم ولی چرا چهارتاکیف دستی ها رو گرفت طرفم ازش گرفتم ونگاشون کردم سه تاش همون سه مانتویی بودن که نمیدونستم کدوم
وبردارم اون یکی ام مانتو یی بود که قبالپرو کرده بودم ولی زیاد پسند نکردم البته اونم خوب بود ها ولی مثل سه
تای دیگه نبود
این ها رو واسه چی خریدی؟من فقط این یکی رو پسند کردم
واسه این که هر چهارتاشم بهت میومدنهرچی که بهم بیاد و نمیخرن کهچرا که نه؟من میخرماینو گفت ورفت سمت ماشین ومنم همینطور هاج وواج نگاش کردم برام بوق زد که برم بشینم .به مامان اینا گفته
بود که چکار کرده اونام کلی کارشو تایید کرده بودن واحسنت گفته بودن .رضایت از چشمهای مادرم میبارید
دانیال مارو برد به یکی از رستوران های معروف شهرهیچ میلی به غذا نداشتم وقتی اینو گفتم قیامتی به پا شد که
از گفته ام پشیمون شدم هر کدوم نظری دادن اونقدر گفتن گفتن که به غلط کردن افتادم یکی گفت خسته
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شده.یکی گفت گرما زده شده.یکی گفت فشارت افتاده وهزار ویکجور مرض گفتن برام بعدشم هرچی که تونستن
وبلد بودن برام سفارش دادن از عصبانیت منفجر میشدم حداقل اگه خود دانیال بود میتونستم حرصمو روش خالی
کنم ولی رو اینا نه
من اینا رو آورده بودم مثال طرف من باشن اینام همه اش طرف دانیال رو میگیرن فدای شانس خودم شم
بعد از ناهار رفتیم تا کیف وکفش بخریم دانیال برای هر مانتو یه کیف وکفش ست خرید وبعد شب مارو رسوند
خونه داشتم از خستگی میمردم این دوسه روزه خیلی بهم فشار اومده بود میخواستم بخوابم ولی ستاره زنگ زد
یه استرسی همه ی وجودم رو گرفت بعد از بله گفتم به دانیال باهاش صحبت نکرده بودم
سالمسالم چطوری؟خوبم تو چطوری؟از احوال پرسی های شماببخشید سرم شلوغ بودصدایش یه جوری شد:آره میدونم مامان بهم گفت تبریک میگم خوشحال شدم
تبریک الزم نیستچرا خره داری عروس میشیآره ولی نه یه عروس خوشبختچرا که نه به نظر من تو خوشبخت ترین زن روی زمینیبا این حرفش بغض کردم
من این خوشبختی رو نمیخوامسوگند تورو خدا شروع نکن االن دیگه تقریبا همه چیز تموم شده ست راه برگشتی نیست تا چند روز دیگه تو ودانیال باهم زن وشوهرمیشید وباید برای خوشبختی هم تالش کنید
وقتی داشت این حرف هارو میزد لرزشی تو صداش بود
دیگه حوصله ی نصیحت ندارم گوشم از این حرف ها پره بیخیال از یه چیز دیگه بگوتو چه خبرها؟
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خبری خاصی نیست میخواستی چی بشه؟
همین جوریرفتین خرید؟حلقه هاتونو خریدیدآره باباکاش اونجا بودم حلقه هاتو نو میدیدمایشاهلل وقتی اومدی نشونت میدمچیزی نگفت.ساکت شد فکری از ذهنم گذشت نکنه روزعقد نیاد
تو که میای دیگه؟آره؟نمیدونم شایدشاید نداره باید بیایاز االن نمیشه گفتباید بیایسوگند سختهاینو که گفت بغضش ترکید منم گریه کردم
تو خودت گفتی راضی هستی تو ازم خواستی تو تشویقم کردی به خدا قسم تا تو نیای بله رو نمیگم حتی اگهمراسم به هم بخوره میدونی که این کارو میکنم
تو نباید اینجوری بگی تو نباید به من فکر کنیچرا که نه؟ببین ستاره من حرفمو زدم اگه نیای همه چیز و خراب میکنمنگو این حرفومیگم بازم میگم میتونی امتحان کنی ببینی این کارو میکنم یانه.توباید بیای باید اونروز کنارم باشی من اگهمیدونستم تو راضی نیستی بله رو نمیگفتم
من راضیم-باید ثابت کنی باید بیای
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باشه باشه میام تو هم دیگه از این حرف ها نزنباشهاالنم برو استراحت کن میدونم اینروزها خیلی خسته میشیباشهخداحافظخداحافظاونقدر خسته بودم که حتی نتونستم به ستاره وحرف هاش فکر کنم سرم رو رو بالش نذاشته خوابم برد
باالخره وقتش رسید.شب تا صبح خواب به چشمم نیومد با اینکه همه سفارش کرده بودن تا شب را خوب بخوابم
تا خدایی نکرده چشام پف نکنه ولی من تمام شب رو بیداری کشیدم تنهای تنها .کاش ستاره پیشم بود.
ستاره ستاره .....باالخره اونم همین امروزعصر اومده بود ولی از وقتی که اومده بود برای دیدن من نیومده بودچقدر
بده که من اونو فردا توی مراسم عقد میدیدم .
مراسم عقد؟؟این کلمه توگوشم زنگ زد فردا روز عقد من بود چه روز مزخرفی خواهد بود من فردا قرار بله ای
بگم که با اون بله به همه میگم که میخواهم همسر مردی بشم که کنارم نشسته مردی که هیچ احساسی نسبت به
اون ندارم مردیکه میخوام عذابش بدم همون طور که اون این مدت منو عذاب داده مردی که میخوام ازش انتقام
بگیرم انتقام همه دلهایی که شکسته میخوام زخمی رو رو دلش بذارم که فراموشش نکنه میخوام انتقام دل
کوچیک ستاره امو از اون بگیرم براش نقشه ها داشتم.....
فردا همه برامون آرزوی خوشبختی میکنن ولی من در دلم به اونا خواهم خندید خوشبختی ای در کار نخواهد بود
نه برای من و.نه برای دانیال ......
باز هم افکارمو مرتب کردم به نقشه هایی که کشیده بودم فکر کردم فکر کردن به اونو آرومم میکرد.
دم دم های صبح بود که خوابم برد اما خیلی زود از خواب بیدارم کردن همه عجله داشتن مادرم نمیخواست هیچ
مشکلی پیش بیاد هر چیزی رو ده بار چک میکرد .ساعت یازده قرار آرایشگاه داشتم خود دانیال میومد دنبالم
قرار بودخطبه ی عقد رو ساعت شش عصر بخونن وبعد از اون تا شب جشن وپایکوبی بگیرن .کل مراسم رو تو
خونه ی دانیال اینا بگیرن خونه اونا به حد کافی بزرگ بود ویه حیاط بزرگ هم داشت که مناسب این روزها بود که
هوا نسبتا گرم بود
خونه مون خیلی شلوغ بود بر خالف تصورم ستاره هم اومده بود ولی فرصت نکردم باهاش صحبت کنم فقط اومد
طرفم ومحکم بغلم کرد وآروم زیر گوشم گفت:دیدی باالخره طاقت نیاوردم واومدم .مبارکت عزیزم
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قطره ی اشکی از چشم های هر دوتامون چکید ولی ستاره زود پاکش کرد ولبخندی زدوگفت بهتر برم به بقیه
کمک کنم امروز سرمون خیلی شلوغه چشمکی زدو رفت
ساعت ده بود که رفتم حاضر شم به دستور مامان یکی از اون لباس هایی رو که هفته ی پیش دانیال برام خریده
بود رو پوشیدم مشغول آماده شدن بودم که ستاره اومد اتاقم
در رفتم اومدم پیشت کمک نمیخوای؟نه مرسییعنی برمنه نرو
نترس بابا نمیرم بعد به ساعت نگاه کرد وگفت دانیال کی میاد دنبالت؟ساعت ده ونیماالن که ساعت ده وربع وتو هنوز حاضر نیستی زود باش دیگهنترس دودقیقه ای حاضر میشم تو فقط بشین ونگاه کناونو بردم ونشوندم رو تختم وبعد شروع کردم به پوشیدن لباسام همون مانتویی رو پوشیدم که بیشتر از ستای
دیگه پسند کرده بودم شالی رو که م رنگ کیف وکفش ست مانتو بود رو سرم انداختم این شالو فردای همون روز
خود دانیال خریده بود وبرام آورده بود بعد از این که لباسام پوشیدم برگشتم سمت ستاره
خوشگل شدمستاره که تو فکر بود با صدای من سرشو بلند کرد ونگام کرد بازم همون غم تو چشاش بود ولی رو لب هاش لبخند
بود
چی گفتی؟جلوش رو زمین زانو زدم دستاشو گرفتم بغض کرده بود
ستاره چرا اینجوری شد؟ستاره خواست جواب نده وبحث وعوض کنه گفت :پاشو باشو مانتو االن چروک میشه بی سلیقه
ستاره.....-جانم؟؟؟
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ازت سوال پرسیدم هاااااا..ستاره دستامو تو دستش محکم تر فشار داد وگفت :اینم پیشونی نوشت ما بود دیگه بیخیال االن که وقت این
حرف ها نیست
ستاره تو هنوزم راضی نیستیدیوونه اگه راضی نبود که نمیومدمچشات اینو نمیگنبلند شد رفت سمت آینه وگفت:چشای من که هیچی نمیگن
چرا دارن بامن حرف میزنننه بابا تو واقعا مخت تاب برداشته بلند شو بریم االن آقا داماد میرسهاومد جلو وکمک کرد بلند شم کیفمو برداشتم ستاره هم لباس عقدمو برداشت واومد بیرون دانیال اومده بود جلو
در منتظر من بود مامان از ستاره خواست تا همراه من بیاد آرایشگاه ولی من مخالفت کردم دوست نداشتم بیشتر
از این عذابش بدم گفتم میخوام تنها برم نمیخواد کسی بامن بیاد
دانیال یه پیراهمن چهار خونه ی بنفش پوشیده بود من این پیراهن رو براش انتخاب کرده بودم خیلی بهش
میومدبا دید من دویدو اومد سمت من خیلی خیلی خوشحال بود تا حاال اینجوری ندیده بودمش اما من جواب
سالم اون وخیلی آروم وبی احساس جواب دادم.

عروس خانم برای بار سوم میپرسم آیا وکیلم شما رو با عقددائم..........
خواستم بگم به زور داماد وپدر ومادر وسایر بستگان بله ولی مثل یک عروسک کوکی گفتم با اجازه ی بزرگترها
بله صدای سوت وکف همه جا رو پرکرد همه شروع کردن به تبریک گفتن وبغل کردن من .
موقع گفتن مهریه ام دیدم که چشم های خیلی ها از تعجب نزدیک بود بیفته رو زمین میشد .حسادت رو توچشم
های بعضی هامیشد دید بعضی اما غمگین بودند ولی بین آنها آدم های خوشحالی هم بودند اینا کسایی بودند که
من را دوست داشتند
اول لیال خانم وآقانادر بودند که اومدن جلو و کادوهاشونو دادند وبرامون آرزوی خوشبختی کردندو از خدا
خواستند که به پای هم پیر شیم وجواب من به این آرزویک لبخند تلخ بود لبخندی که هزار بار از گریه بدتر بود
من ودانیال خیلی زودتر از اونی که اینا فکرشو بکنن پیر میشیم
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بعد از اونا نوبت پدرو مادرمن وپدر ومادر دانیال بود که اومدند وکادوهاشونو دادند وبعد ازاونا یکی یکی بقیه فامیل
اومدند وآخر سرنوبت ستاره ووحید بود ستاره که بغلم کرد باز هم همون بغض لعنتی گلومو فشار داد ولی نذاشتم
اشکم از چشام بیاد پایین ستاره آروم همونطور که سرش پایین بود گفت اقا دانیال مبارک باشه
دانیال هم با شوق وشعف از ستاره و وحید تشکر کرد
دانیال خوشحالترین فرد مجلس بود ومن غمگین ترین فرد مجلس چه تفاهمی!!!! چه عروس ودامادی.....
بعد از گرفتن عکس ها همه تقریبا اتاق عقد را ترک کرده بودند ورفته بودند طبقه ی پایین آخرین نفرات
پدرومادر هامون بودن که اونام اتاق وترک کردن من ودانیال تنها شدیم بلند شدم که منم از این اتاق لعنتی برم
بیرون ولی دستی دستمو گرفت ومحکم منو نشوند دست همون دست زورگوبود دستی که قبال هم منو از رفتن
بازداشته بود
میخوام برم پیش بقیهفعال وقت هستخوب همه االن پایینن زشته من اونجا نباشماونا خودشون مارو تنها گذاشتنواسه چی؟؟مراسم االن پایینه همه ام اونجان چرا ما باید اینجا بشینیم؟نگام کرد تو چشم هاش شیطنت خاصی بود:خوب اونا خواستن ما یکم باهم خلوت کنیم شاید یه حرف های
خصوصی باهم داشته باشیم
پوزخندی زدم وگفتم:حرف خصوصی؟؟من وتو ؟؟ماهیچ حرفی برای گفتن نداریم
یه کم نزدیکتر شد وگفت :توشایدنداشته باشی ولی من دارم
کالفه گفتم :هرچی حرف داری زودتر بگو بریم پایین اینجا هواش گرمه
با این که کولر روشن بود ولی من احساس خفگی میکردم البته یه کوچولو هم از تنها بودن با دانیال میترسیدم تو
دلم به خودم خندیم آخه واسه چی باید ازش بترسم اون که لولو خورخوره نیست
دانیال رو نگاه کردم با چشم هاش داشت من وبر انداز میکرد ازوقتی که از آرایشگاه اومدیم تا حاال ده بار منو از
باال تا پایین بر انداز کرده بود
لباست خیلی بهت میاد-میدونم
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امروز خوشگلترم شدیاینو هم میدونملبخندی زد وگفت :دختره ی از خود راضی خودشیفته
بازم سکوت کردوچیزی نگفت کالفه شدم پاشدم که برم بازم دستمو گرفت ومنو کشید اونقدر محکم که افتادم تو
بغلش تا بیام خودمو جمع وجور کنم منو بوسید.یک بوسه ی شدید وپر از حرارت .......
احساس خفگی ایم شدت پیدا کرد همه ی تنم گر گرفته بود انگار تو یه کوره ی آتش بودم احساس میکردم لبام
دارن میسوزن شوکه شده بودم دلم میخواست یه سیلی بزنم تو گوشش ولی دست وپام کرخت شده بودهنوز تو
بغلش بودم نفس گرمش رو صورتم میخورد زل زده بود توچشام منو که تو اون حال دید خندید و محکم تر بغلم
کرد نمیدونم چقدر تو بغلش بودم تا این که آروم منو از خودش جدا کرد نگام کرد احساس کردم اونم کالفه است
حالش یه جوری بودگره کراواتشو شل کرد ومنو از خودش دور کرد وسریع بلند شد ورفت بیرون
به در بسته زل زده بودم شوری اشک رو رو لب هام احساس میکردم.....
کسی تکونم داد انگاراز یک کابوس وحشناک بلندشدم ولی نه این کابوس نبود خودخود واقعیت بودبرگشتم
وقیافه ی وحشت زده ی ستاره رادیدم
سوگندخوبی؟به زور خواستم لبخند بزنم ولی موفق نشدم
سوگندتوروخدا یه چیزی بگو چی شده؟ستاره بغض کرده بود:چه اتفاقی افتاده؟
همه ی انرژیمو جمع کردم وگفتم:هیچی
یعنی چه که هیچی یه نگاه به خودت بکن میدونی از کی تا حاال اینجایی وقتی اومدم تو ترسیدم عین میت شدهبودی زل زده بودی به در وگریه میکردی میدونی چند بار صدات کردم نصف جون شدم تا جوابم و دادی
نگاهی به آینه ی سفره ی عقدم کردم بیچاره حق داشت بترسه رنگم سفید سفید شده بود آرایش چشمم تقریبا
خراب شده بود رد اشکامم رو صورتم معلوم بود چشم هام اگه یه کم بیشتر گریه میکردم میشد دوتاپیاله ی خون
نمیخوای بگی چه شده؟هیچ کس نباید بفهمه که چی شده علی الخصوص ستاره برای همین برگشتم سمت ستاره وگفتم :میتونی آرایشم
رو درست کنی؟
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ستاره غمگین نگام کرد:یعنی نمیخوای بگی چه شده؟
خم شدم صورتشو بوسیدم وگفتم :االن نه .همه اون پایین منتظر منن زشته بیشتر از این اینجا بمونم مگه نه ؟زود
پاشو دستی به سروصورتم بکش االن یکی میاد منو با این وضع میبینه وحشت میکنه
ستاره فورا کیفشوباز کردولوازم آرایششوبرداشت وشروع کرد به ترمیم آرایش من اما هر از گاه نگاه خاصی بهم
میکرد
خوشبختانه آشفتگی های صورتمو تا حدودی پاک کرده بود که مامانم اومد تو با حالت عصبی گفت:شما کجا
موندید؟از صبح تا حاال همه هزاربار سراغ عروس وگرفتن .تنهایی واسه چی اینجا نشسته بودی؟
بعد برگشت سمت ستاره وگفت :من تو رو فرستادم اینجا که بیای دنبال این یا اینکه خودتم با این بشینی اینجا؟
نگاهی به کیف آرایش ستاره کرد وگفت:دارین چکار میکنید؟
زن عمو آرایش سوگند خراب شده بود داشتم اونو درست میکردممادر نگاه مشکوکی به من کردوگفت:واسه چی؟
هیچی یه چیزی رفت تو چشم منم چشمو مالیدم آرایشم خرا ب شدمامان نگاهی به ماها کرد معلوم بود که حرفموباور نکرده
خوب حال زودتر کارتونو بکنید بیاین پایین همه منتظرن زشتههر دو باهم گفتیم باشه
خوشبختانه ستاره تو کارش وارد بود آرایش صورتم تقریبا مثل اولش شده بود باهم رفتیم پایین
از گوشه وکنار شنیدم که میگفتن باالخره عروس خانم راضی شدن بیان پایین .
چه عجب خانم افتخار دادن و......
اما من به هیچ کدوم اهمیت نمیدادم فقط دلم میخواست این مراسم لعنتی هر چه زودتر تموم شه ولی انگاراین
قصه نمیخواست به این زودی ها به پایان برسه.....
 25- 22دقیقه نگذشته بود که دانیال اومد کنارم نشست نگاه عمیقی بهم کردوآروم زیر گوشم گفت:چیزی شده؟
نگاه عصبی بهش کردم ولی اون بجاش یه لبخند قشنگ تحویلم داد وآروم گفت:به من که رحم نمیکنی فکر
آبروی خانواده هم که نیستی الاقل فکر چشای قشنگت باش
میخواستم همونجا خفه اش کنم ولی بجاش گفتم :چشای من قشنگ نیستن
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باحالت شاکی نگام کردوگفت:دیگه نشنوم از این حرف ها بزنی خیلی هم قشنگن
همین موقع صدای اطرافیان بلند شد که عروس داماد باید برقصن عروس داماد باید برقصن
نگاهی به دانیال کردم لبخند بزرگی رو لبش بود خم شدم در گوشش گفتم:هر چی اصرار کردن تو نمیرقصی ها
فهمیدی؟
باتعجب نگام کردوگفت :یعنی چی؟
همین که شنیدی گفتم نمیرقصی یعنی نمیرقصی؟اینکه نمیشه اونوقت تو با کی میرقصی ؟با هیشکی تنهایی میرقصم رقص دونفره ممنوعیعنی چی؟؟دانیال من حرف اول وآخرمو زدم فهمیدی؟ تو نمیرقصی رقص دونفره هم نداریم اگه کاری رو که گفتم نکنیکاری میکنم که از کرده ات پشیمون شی فهمیدی؟میدونی که من قاطی ام
با گفتن این حرف بلند شدم رفتم وسط جمعی که دور تا دور وایستاده بودن ووسط اتاق بزرگی را که توش بودیم
برای ما خالی کرده بودن برای اینکه حرفم بیشتر برای دانیال تفهیم شه دست اونو نگرفتم ودنبال خودم
نیاوردمش وسط البته این کار من باعث تعجب خیلی ها شد
اقا دامادو یادت رفتپس اقا داماد چی؟برو دامادتم بیارآقا داماد نمیرقصند :این بود جواب من به همه ی این سواالت که با تحکم گفتم با گفتن این حرف لبخند قشنگی
رو تحویل دانیال که داشت با چشماش هنوز ناباورانه نگاه میکرد دادم
صدای زمزمه ها رو شنیدم که چرا؟چرا؟میگفتن البته مادر من ومادر دانیال هم بین این آدم های متعجب بودن
اما من با حالت شادی شروع کردم به رقص تکی ویه رقص تک نفره ی عالی رو اجرا کردم یه کم دلم خنک شده
بودنگاه عصبی دانیال رو رو خودم احساس میکردم خوشبختانه اون نخواست باهام لج کنه وبیاد برقصه ودر مقابل
اصرار بقیه که میگفتن اونم بامن برقصه فقط اومد کنار جمع دور وبریم وایستاد و گفت :نه من بیشتر دوست دارم
رقص عروسمو تماشا کنم تا اینکه خودم برقصم
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منم نامردی نکردم ورفتم جلوش وایستادم ورقصیدم احساس کردم االنه که منفجر شه ولی اون همونجور که یه
لبخند کج رو لبش بود وایستاده بود کنار وبرام کف میزد بعد از پایان رقص اومد جلو ویه جعبه رو باز کردوگرفت
جلوم تو جعبه یه دست بند طال بود خودش دست بند وبرداشت ودور دستم انداخت وبعد دستم وگرفت وکشید
کنار خودش مچ دستمو اونقدر محکم فشار داد که فکر کردم االنه که بشکنه ولی به روی خودم نیاوردم وبازم یه
لبخند تحویلش دادم زیر گوشم گفت:بعدا خدمتت میرسم ومن باز لبخند زدم حالم بهتر شده بود خیلی بهتر حاال
کجاشو دیدی اقا دانیال این تازه اولشه بچرخ تا بچرخیم......
نمیدونی چه نقشه ها که برات نکشیدم منتظر باش.....

موقع شام اقایون هم در سالن به خانم هاشون پیوستند چون لباسم نسبتا زیاد باز بودشنل روکه روی خود لباسم
بود پوشیدم یه گوشه با ستاره وایستاده بودیم وستاره هنوزم میخواست بدونه که چه اتفاقی برام افتاده بودهمون
موقعمهراد نوه ی اون یکی عمه ی بابام اومد جلو وشروع کرد به تبریک گفتن ودانیال باچند تا از اقوام دورتر از ما
ایستاده بود گرم صحبت بامهرادبودیم که دانیال سر رسید کنار من وایستاد ودستمو گرفت تو دستش
معذرت میخوام که صحبتتونو قطع میکنم شام آماده ست اگه اجازه بدین عروس خانم هم یه چیزی بخورن بقیهصبحت بمونه برا بعد شام
ولی من میل ندارماینو من گفتم وبا این حرف دانیال دستمو فشار داد
خوب عزیزم تو میل نداری ستاره خانم ومهرادچه گناهی دارن؟نمیخوای که بعدا برن تو عروسی دانیال وسوگندما رو گشنگی دادن؟
ستاره و مهراد که منظور دانیال رو فهمیده بودن بایه با اجازه تون گفتن رفتند با رفتن اونا دانیال هم منو دنبال
خودش کشید وبردیه گوشه ی حیاط که ایوان مانند بود یه میز و چند تا صندلی اونجا بود روی میز یه بشقاب غذا
وساالد ودسر بود با نوشیدنی منو رو صندلی نشوند وخودشم رو صندلی کناریم نشست هنوزم دست من تو
دستش بود انگار میترسید فرار کنم چند نفر از آقایون هم حیاط رو برای شام خوردنشونشون انتخاب کرده
بودندهوای بیرون بهتر بود
منو چرا آوردی اینجا؟میذاشتی پیش بقیه میموندمدانیال که زل زده بود به من گفت:چرا اون کارو کردی؟
کدوم کار؟-چرا نذاشتی دو نفری برقصیم
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شونه هامو باالانداختمو گفتم برای اینکه من از رقص دونفری بدم میاد
صورتشو نزدیکتر آورد وگفت:اونوقت چرا؟
همین جورینکنه ازش خاطره ی بد داری با گفتن این حرف پوزخندی زدناباورانه نگاش کردم وگفتم :یعنی چی؟توفکر کردی من کیم؟
خوب معلومه سوگند کسی که هر کاری ازش برمیاد مگه نه؟حقش بود یکی بزنم تو گوشش :چرا داری چرت وپرت میگی من نخواستم برقصیم چون من رقص دونفره آماتوری
دوست ندارم اگه قرار دونفر دو نفری برقصن بهتر بلد باشن اونم حرفه ای
که اینطور؟باعصبانیت گفتم :بله که اینطور
ساکت شد غذا را کشید جلوم وگفت :شامتو بخور یخ کرد
من میل ندارمنخوری ضعف میکنیمهم نیست اگه غذا بخورم رژلبم خراب میشه(واقعا که حرف چرت زده بودم)نگاه شیطنت آمیزی بهم کرد وگفت :عیب نداره تو که بلدی درستش کنی
از حرفش گر گرفتم عصبانی نگاش کردم نگاه من باعث شد از ته دل بخنده
قاشق وگرفت جلوم این پسره خیال میکرد من با اون تو یه بشقاب شام میخورم عمرا ....
به جای گرفتن قاشق لیوان پراز نوشابه رو برداشتم وکمی ازش خوردم با اینکارمن دانیال هم قاشقو پرت کرد تو
بشقاب وبعد اونو هل داد کنارزیر چشمی نگاش میکردم معلوم بود که عصبانیه لیوان وگذاشتم رو میزوبا رومیزی
بازی کردم لیوان منو برداشت وبقیه نوشابه رو خورد نگاش کردم ولی اون هیچ واکنشی نشون نداد
بهتره بریم تواز جام نیم خیز شده بودم که با صدای نسبتا بلند گفت :بشین
حالتش جوری بود که ناگریز نشستم  .ته دلم از اینکه اعصابشو بهم ریخته بودم خوشحال بودم
-راستشو بگو واسه چی میخوای بری تو؟
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وااا ...یعنی چی واسه چی؟خوب معلومه چون همه اونجانهمه یا آقامهرادهمه یا اون پسره علی یا اون پسرهمصطفی کدومش؟...باتعجب نگاش کردم منظورشو نمیفهمیدم-این حرف ها چیه که میزنی؟منظورت از این حرف ها چیه؟
منظورم واضحه؟با اون پسرهمهراد چه داشتین بهم میگفتین که نیشش باز بودعصبانی از جام بلند شدم :نه دیگه مطمئن شدم تو حالت خوش نیست
حال من خوش نیست یا حال تو؟چیه چرا عصبانی شدی؟داد زدم بایدم عصبانی شم صاف وایستادی وزل زدی تو چشام چرت وپرت میگی؟
با صدای من چند نفر از اونایی که تو حیاط بودن به ما نگاه کردن با عصبانیت خواستم از کنارش رد شم که منو
گرفت ونذاشت
رفتی تو نبینم وایستادی با این پسره گل میگی وگل میشنوی؟تفهیم شد؟با دستم هلش دادم کنار ورفتم دلم میخواست وایمیستادم جلوش وداد میزدم :پسره ی بیشعور فکر کردی من
کیم؟منم مثل تو یه عوضی هستم ؟
اومدم تو حاال که اینجور شد نشونش میدم با کی طرفه
نگاهی به دور وبر سالن کردم ومهراد وپیداش کردم رفتم جلو وشروع کردم به صحبت کردن باهاش ودر همین
حین چشمم به در بود تامتوجه اومدن دانیال شم میخواستم واکنششوببینم وانتظارم چند دقیقه طول نکشید
اومد تو با چشام هاش دنبال من میگشت ووقتی ما رو دید نگاش رو ما میخکوب شد لحظه به لحظه بررنگ
صورتش کبود تر میشد منم لبخند گشادی تحویلش دادم وبعد صورتم برگردوندم سمت مهراد وبازم شروع به
صحبت کردم ولی هنوز زیر چشمی نگاش میکرد مشتشو گره کرده بودیه قدم به طرف ما برداشت ولی زود
منصرف شد چند دقیقه همونجوری وایستاد وبعد رفت
چند دقیقه بعد صدای شکستن چیزی به گوشم خورد همه نگران شدن ولی من ریلکس یه گوشه وایستاده بودم
ولبخند میزدم
گلدان بزرگی که طبقه ی باال تو اتاق عقد بود شکسته بودچند نفری که رفته بودن نمیدونستن اون برای چی
شکسته .هر کسی یه چیزی میگفت ولی من میدونستم این کار کار دانیاله خواسته بود حرصشو خالی کنه
آخیش دلم خنک شد پسره ی از خود راضی حقش بود یادش باشه تا دیگه از این غلط ها نکنه من وبا خودش یکی
نبینه راست میگن که کافر همه را به کیش خود داند........
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هستی وپونه (دخترعمه های من) ازمن خواستن تا بریم وچندتا عکس سر سفره عقد بگیریم برای همین رفتیم
باال کلی عکس با ژست ها ی مختلف گرفتیم ازاتاق اومدیم بیرون داشتیم میرفتیم پایین که دانیال جلومون سبز
شد بعد از اون صحنه دیگه ندیده بودمش
برگشت سمت من واتاقی رو نشون داد وگفت :بیا باهات حرف دارم
هستی وپونه که حرف دانیال رو شنیدند گفتند:ما پایین میبینیمت
وبعدرفتند تو دلم آرزو میکردم کاش نمیرفتند یه جورهایی از دانیال میترسیدم میدونستم حتما تالفی قضیه
مهراد و در میاره
بروتوهر حرفی داری همین جا بزناینجا نمیشه برو تواز جام تکون نخوردم دستموگرفت وهلم داد تو اتاق وبعد خودش اومد درو پشت سرش بست به سختی با اون
کفش های پاشنه بلند تعادل خودموحفظ کردم اتاق تاریک بود ونمیتونستم ببینمش
چرا همچین میکنی نزدیک بود بخورم زمیننترس هیچیت نمیشهچشام به تاریکی عادت کرد درست سینه به سینه ی من وایستاده بود یه قدم رفتم عقب ولی دانیال بازومو گرفت
ومنو کشید جلو گرمی نفسش را رو موهام حس میکرد
مدتی کوتاهی هیچی نگفت بجاش چند تا نفس عمیق کشید
خیلی خوشت میادعصبی ایم کنی؟من نمیدونم از اذیت کردن من چه لذتی میبری؟تمام جراتمو جمع کردم گفتم :همون لذتی رو که تو از اذیت کردن من میبری
عصبانی تر شد وشونه هامو گرفت وفشار داد :من تو رو اذیت میکنم؟من؟؟من کی تو رو اذیت کردم؟
لبخندی از روی تمسخر زدم:تو ملکه ی عذاب منی خودت خبر نداری
هلم داد خوردم به دیوار دستاش و کنار سرم گذاشت
مگه من چکارت کردم؟-میخواستی چکار کنی؟همه آینده مو نابود کردی بیشتر از این ؟
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با مشتش کوبید به دیوار درست کنار گوشم
واسه چی لعنتی؟واسه چی آینده ت نابود شده ؟واسه اینکه تو اومدی توشدستاش وکشید ونگام کردتاریک بود زیاد نمیشد حالت چهره شو فهمید
آخه مگه من چکارت کردم که ازم خوشت نمیاد ؟من که تو این مدت فقط عشق به پات ریختماینبار صداش عصبی نبود بلکه غمگین بود جوابی نداشتم بهش بدم
بهم نزدیکتر شد چونه مو گرفت وسرمو بلند کرد نزدیکتر که وایمستادیم تقریبا خوب میتونستیم قیافه همدیگرو
ببینیم نور کمی از حیاط به اتاق میومد
نمیخوای دلیل اینکارا تو بگی؟باز جواب ندادم پورخندی زد وگفت:خوب معلومه جوابی نمیدی چون حتی خودتم نمیدونی چرا
رفت ونشست روی یه تخت با دستش شب تاب کنار تخت رو روشن کرد سرشو بین دستاش گرفت
از مهراد خوشت میاد؟جوابی ندادم
از چی مهراد خوشت میاد؟آرام گفتم:من از اون خوشم نمیاد
برگشت سمت من:نشنیدم چی گفتی؟
من از اون خوشم نمیادخوشت نمیاد؟اگه خوشت نمیاد چرا وقتی گفتم دورو بر اون نپلک ناراحت شدی بعدشم به حرفم گوش ندادی ورفتی یه گوشه باهاش گپ زدی و هراز گاهی ام یه لبخند قشنگ تحویلش میدادی از اون لبخند هایی که ما
حسرتشو میخوریم واسه چی اینکارها رو کردی؟
اینبارهم آروم گفتم:یعنی خودت نفهمیدی؟
من یه دلیل براش میبینم اونم اینکه تو از اون خوشت میادمن که گفتم من از اون خوشم نمیاد ن می یاد من اگه این کارها رو کاردم واسه این بود که حال تو رو بگیرم-حال منو بگیری؟
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بله این کارو کردم تا یاد بگیری دیگه به من زور نگی میفهمی چی میگم تو حق نداری به من زور بگی چوناونوقت بد میبینی
چیزی نگفت وفقط نگام کرد وبعد شروع کرد به خندیدن از ته دل
تو واقعا یه دختر کله شقی مغرور کله شق تو واقعا میخواستی منو تنبیه کنی؟انصافا خوب از پسش اومدی چونواقعا منو تا سرحد جنون بردی
خودم میدونمخودت میدونی؟بله از رفتارات معلوم بود که چقدر عصبانی شدیرفتارام؟کدوم رفتارا؟همین دیوونه بازی هات شکستن گلدون یهویی غیب شدنت یهویی ظاهر شدنت بعد رفتارهای االنت با مناز جاش بلند شد اومد طرف من خواستم عقبتر برم ولی پشت سرم دیوار بود دستشو بازم کنارسرم گذاشت وبا
اون یکی دستش گونه مو نوازش کرد
از رفتارام ناراحت شدی؟دستشو کنار زدمو گفت:میخواستی نشم؟
خم شد وتو چشام نگاه کرد وگفت:خانمم ببخشید نمیخواستم ناراحتت کنم
جواب ندادم
خوب عزیزم خودتو بذار جای من عصبی بودم دیگه قاطی کرده بودم کنترلم دست خودم نبودبهتره بریم پایین االن متوجه میشم نیستیم بد میشهواسه چی بد بشه من وتو زن وشوهریم دیگه مگه نه؟زن وشوهر زن وشوهر......این کلمه مثل خنجری تو دلم فرو رفت
خواستم برم که دست آزادشو گذاشت کنار سرم ونذاشت که برم
تا نگی منو بخشیدی نمیذارم برمدستشو گرفتم وخواستم بندازم چایین ولی نتونستم
-بذار برم زشته
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تا نگی نمیذارمچیزی نگفتم بجاش بازم خواستم از اون حصار بیام بیرون
خودتو بیخودی خسته نکن نمیتونی بریدانیال بذار برمباشه ولی قبلش بگو که منو بخشیدیاه باشه بخشیدمت حاال بذار برم(نمیخواستم کسی متوجه نبودن ما بشه البته تا حاال بعضی ها فهمیده بودن)دانیال دستشو کشید خواستم بیام برم که باز دستشو گذاشت
اه ه ه ....باز چرا نمیذاری برمنمیخوای واسه خاطر این آشتی منو ببوسی؟چی؟با دستم هل ش دادم عقب ولی اون از جاش تکون نخورد
با صدای بلند گفتم:دانیال بذار برم اعصابمو قاطی تر از این نکنواسه چی عصبی شدی من که چیزی نگفتمبا مشت کوبیدم تو سینه اش :برو کنار
دانیال که دید عصبانیم دستش کشید وگذاشت برم وقتی میخواستم از در برم بیرون گفت :یکی طلبت....
با سرعت اومدم پایین بدجور عصبانی بودم ولی سعی کردم خودمو عادی نشون بدم چند نفری که متوجه غیبتم
شده بود ازم پرسیدن کجا بودم منم گفتم کسرم درد میکرد یه کم تو اتاق عقد نشستم تاآروم شم
ولی هستی وپونه لبخندهای معناداری بهم زدند که عصبانی ترم کرد
باالخره باهر مشقتی بود اون شب تموم شد به همه خوش کذشته بود ولی برا من کوفت شده بود تنها موقعی که
خوشحال بودم موقع خداحافظی مهمون ها بود
ساعت دوازده بود که با صدای مادرم بلندشدم
سوگند پاشودیگه لنگ ظهرهچشمهامو باز کردم باالی سرم وایستاده بود تا دید چشمامو باز کردم گفت
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پاشو یه نگاه تو آینه به خودت بنداز .دیشب تنبلی کردی حمومم نرفتی حال ببین چه شکلی شدی آدم وحشتمیکنه
خسته بودمخوب دیگه بسه پاشو اول یه زنگی به دختر عمه لیال بزن بعدم یه زنگی به دانیال بزن بعد از اونم برو حمومباشنیدن اسم دانیال اخمام رفت تو هم :واسه چی زنگ بزنم
واسه چی نداره اون بیچاره ها از صبح ده بار زنگ زدن حالتو پرسیدن؟من که چیزیم نیست اونا حالمو میپرسنتو چیزیت نیست .اونافقط میخوان ببینن چند روز کم خوابیدی ودیروزم که کال سر پا بودی زیاد خسته نشدهباشی
آهان از اون لحاظ باشه زنگ میزنمعجله کن دیگه زن عموت اینام اومدنچی؟واسه چی؟وااا ..یعنی چی واسه چی خوب معلوم دیروز ریخت وپاش شده اومدن کمکآهان یادم نبودمامان که رفت با بی حوصلگی گوشی رو برداشتم وزنگ زدم
الوسالمسالم عروس گلم چطوری؟مرسی ممنون مامان گفت زنگ زدید شرمنده خسته بودم واسه همین یه کم بیشتر خوابیدمخوب حق داری عزیزم تو این چند روزبدجور خسته شدی بایدم استراحت کنیباالخره شرمنده دیگهدشمنت شرمنده منم زنگ زده بودم حالتو بپرسم االنم بیشتر از این بهتر مزاحمت نشم-این چه حرفیه شما مزاحم نیستید مراحمید
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قربونت برم عروس گلم مواظب خودت باشحتمابه مامان اینا سالم برسون مواظب خودتم باشبزرگیتونو میرسونمخداحافظخداحافظگوشی رو که قطع کردم دستم رفت تا شماره ی دانیال رو بگیرم ولی خیلی زود منصرف شدم بیخیالش بابا
لباسامو حاضر کردم ورفتم حموم .توسکوت حموم تونستم خوب فکرکنم به دیروز به آینده ومهمتر از همه به
مصیبتی که خودم سرخودم آوردم
ازحموم که اومدم بیرون رفتم آشپزخونه مامان وزن عمو اونجابودن سالم واحوالپرسی کردم
پس بقیه کجان؟ستاره ووحید رفتن بیرونبقیه ام تو اتاق خواهرتنمامان با حالت عصبی پرسید:مگه من به تو نگفتم به دانیال زنگ بزن
آره خوبپس چرا زنگ نزدیخوب مگه حاال چی شدههیچی بیچاره زنگ زده میگه سوگندهنوز بیدار نشده ؟نکنه حالش خوب نباشه؟منم گفتم چرا بیدار شده ولی ظاهرش خیلی آشفته بود رفت حموم .خودم میگم بهت زنگ بزنه
زنگ زده که زده اصال چرا اون دم به دقیقه زنگ میزنهخوب نگرانتهمیخوام صد سال سیاه نباشهمامان با چشماش به زن عمو اشاره کرد که یعنی زشته جلو زن عموت
منم شونه هامو انداختم بال واومدم بیرون
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اصال کجاش زشته همه عالم وآدم میدونن که من از این پسره خوشم نمیاد پنهون کردن نداره که....گوشی رو برداشتم شماره شو گرفتم .یه بوق نزده بود که برداشت
الوسالمسالم خانمیببینم تو گوشی دستت بود که بوق نزده برداشتیآره خوب منتظر زنگ جنابعالی بودم تو کارو زندگی نداری؟کار وزندگی من شمایید خانمخوبه خوبه از این حرف های حال به هم زن نزنکجاش حال بهم زنهکال همه جاشولی بنظر من که خیلی هم عاشقونه ستمن خوشم نمیاددر گوشم از این حرف ها بزنیولی من دوست دارم حرف های عاشقونه در گوش ات بگماونوقت منم گوشی رو قطع میکنم قطع کنم؟باشه بابا تسلیم حاال بگو ببینم حالت چطوره؟ای بد نیستمولی من خیلی حالم خوبهتو دلم گفتم بایدم باشه .سکوت کردم
دانیال:خوب تونمیخوای چیزی بگی؟
نه چی بگم-هرچی دوست داری؟
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اووووم....چرا االن میخوام یه چیزی بگمخوب بگوکاری نداری من خسته ام خداحافظخیلی نامردی دوکلمه حرف نزده میگی خسته ام خداحافظ ناسالمتی من وتو نامزدیم دیگه آدم که موقع حرفزدن با نامزدش خسته نمیشه
ولی من با بقیه فرق میکنمهمین فرق کردنت منو کشتهخوبه حاال .کاری نداریاگه داشته باشم چی؟خوب هیچی نگه دار بعدا بهم میگی خداحافظ باشه نوبت منم میشه حال تو رو بگیم سوگندخانم اما فعال دور دور شماست مواظب خودت باش به بقیه ام سالمبرسون
باشه خداحافظخداحافظگوشی رو قطع کردم:چی فکرکردی دانیال خان؟ازاین به بعد همین آش وهمین کاسه
سرجام دراز کشیدم توهمه ی بدنم احساس کوفتگی میکردم
صدای آیفن رو شنیدم ستاره ووحید بودند از جام بلند شدم ورفتم بیرون وسالم کردم وحید با لبخند گرمی
جواب سالممو داد ولی ستاره اومد جلو وتنگ بغلم کرد
رفتیم تا کمی کمک مامان کنیم البته کار کمتری بهم میدادن چون من واقعا خسته بودم
بعد از ناهار من وستاره تصمیم گرفتیم بریم بیرون گشتی بزنیم
بقیه ام میخواستن بیان ولی ما مخالفت کردیم زن عمو گفت الاقل وحیدم با خودتون ببرید زشته اون تنها میمونه
اینجا
ولی خوشبختانه خود وحید گفت که میخواد استراحت کنه ونمیتونه باما بیاد
دوتایی زدیم بیرون پشنهاد دادم بریم یه گشتی تویکی ازمرکز خرید ها بزنیم وستاره قبول کرد
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بعد از گشت زدن وخرید دوتا بلوز جفت هم رفتیم پارک موقع قدم زدن ستاره بازم بحث وبه موضوع دیروز کشید
بازم نمیخوای بگی دیروز واسه چی گریه میکردیبازم یاد قضیه ی دیروز افتادم وناراحت شدم :چیز مهمی نبود
اگه مهم نبود چرا گریه میکردی؟با دانیال حرفت شده بود؟لبخندی زدم وگفتم نه بابا
با بی صبری گفت:پس چی شده بود
هیچی بابا همین جوری دلم گرفته بودسوگند خانم نداشتیم ها من هر چی باشه به تو میگفتم ولی تو نمیگیستاره تو منو دوست داری؟این چه حرفیه خوب معلومهپس اگه دوستم داری نذار بیشتر از این ناراحت بشمباناراحتی گفت-خوب باشه نگو ولی بدون خیلی نامردی
دستشو وگرفتم و فشار دادم :عزیز دلم ناراحت نشو یه روزی حتما بهت میگم
اونوقت کی مثال؟کی شو نمیدونم ولی مطمئن باش که بهت میگمخوب شایدمن تا اون موقع مردمدیوونه این چه حرفیه که میزنی خدا نکنهخوب این شتریه که در خونه ی هر کسی میخوابهدیگه از این حرف ها نزن شنیدی؟چیزی نگفت بعد از چند لحظه گفت:میدونی مامانت اینا قراره پس فردا برا دانیال پاگشا بگیرن
چی کار کنن؟برا دانیال پاگشا بگیرن-وااا یعنی چی اول اونا باید برا من بگیرن
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من دیگه اینجا شو نمیدونم تازه فردای اونم خونه ما مهمونیدواسه چی؟خوب معلومه پاگشامن نمیدونم اینکارها یعنی چی؟خوب رسمه از این به بعد دائما میرید مهمونیچه مزخرف چه زودم شروع شدنآره خوب مامان من میخواست قبل رفتن ما این مهمونی رو بگیره مامان تو هم گفته اول باید خود شما پاگشابگیرید بعد بقیه فامیل واسه همین اینقدر زود شده
چقدربدم میاد از این کارهاچرا مهمونی رفتن که خوبه تو هم دوست داشتیآره ولی نه هرمهمونی ونه با هر کسیاوال مهمونی ما هر مهمونی ای نیست دوما دانیالم هر کسی نیست نامزدتخوب از همین اش بدم میادبسه دیگه سوگند تو که اینجوری نبودی تو عاقلتر از من بودی یادته قبال من اینجور حرف ها رو میزدم وتونصیحتم میکردی یادته؟
آرهیادته میگفتی وحید دیگه االن نامزدته باید دوستش داشته باشی نباید دلشو بشکنی حال چی شده خودتعکس حرفات عمل میکنی
قضیه شما فرق میکردچه فرقی میکرداوال تو از وحید متنفر نبودی دوما وحید ارزش دوست داشتنو دارهدستم وگرفت ومنو سمت خودش برگردوند وگفت :بخدا دانیال الیقترینه برای دوست داشتن
پوزخندی زدم چشاش داد میزدن که هنوزم دلش پر از احساسه شاید کمتر شده باشه ولی هنوزم هست .....
صورتمو برگردوندم نمیخواستم بیشتر از این نگاش کنم
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هم من وهم اون ترجیح دادیم تا خونه هیچ حرفی نزنیم چون هر حرفی مصادف بود با درد ورنج .بغض و اشک ودر
آخر نفرت وبازهم نفرت..

ساعت تقریبا هشت شب بود من وستاره تو آشپزخانه بودیم وداشتیم وسایل شام رو آماده میکردیم که زنگ
خونه رو زدندبعد از مدتی مامان صدام زد
سوگند سوگندجانم چی شدهبیا برو دم در دانیال اومده تو رو ببینه هر چی تعارف کردم بیاد باال قبول نکرد برو بیارش باالبا اخم گفتم:اون اینجا چکار میکنه ؟واسه چی اومده
دختر زشته این حرف ها چیه که تو میزنی خوب معلومه اومده تو رو ببینهمن دیدن دارم؟خوب دیروز مگه منو ندیدههرچی باشه اون نامزدتهنامزدته نامزدته خوبه من یه آتو دادم دست شماهاسوگند انگار حالت خوش نیست ها بهتره این بحث رو بذاری کنار و بری پایین چون اون بیچاره دو ساعته اونپایین معطل تویه
به درک میخواست نباشهمامان با عصبانیت:سوگند.......
رفتم دم در .به ماشینش که جلو در پارک کرده بود تکیه داده بود
منو که دید چهره اش باز شد
سالمسالم خانم خوشگله ی مناتفاقی افتاده؟-نه چه اتفاقی؟
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پس واسه چی اومدی؟با تعجب نگام کرد :خوب معلومه اومدم تو رو ببینم
نگاهی به ساعتم کردم وگفت:هنوز  04ساعت از دیدن من نگذشته  5-4ساعت قبلم که با هم حرف زدم پس
دوباره واسه چی اومدی
او وه ه ه ه ه 04............ساعت قبل .تو یه ساعت کلی اتفاقات جدید میوفته کلی تحوالت حاصل میشه چه رسدبه  04ساعت
من که نه اتفاق جدیدی میبینم نه تحولیولی من میبینمدستامو وجلو ی سینه ام قفل کردم وگفتم:اون وقت چه تحولی؟
خوب مهم ترین تحولی که میشه بهش اشاره کرد اینکه که تو از دیروز تا حاال زشت تر شدیجا خوردم:منظورت چیه؟
لبخندی زد وگفت خوب منظورم واضحه(.هر روز بدتر از دیروز )لب کالم
عصبانی گفتم :خیلی ام دلت بخوادچیه نکنه پشیمون شدی؟
بنده غلط بکنم پشیمون شم اگه این همه راه رو اومدی بودی ببینی من چه فرقی با دیروز کردم حاال که دیدی میتونی بری خداحافظمیخواستم در وببندم که نذاشت
بابا من که گفتم غلط کردم بخدا شوخی کردم امروز خیلی ام از دیروز خوشگلتری دیروز اصال شبیه خودتنبودی با اون همه رنگ وروغن
برا من فرقی نمیکنه نظر تو راجع به من چیه ؟زشت یا زیبا اصال برا من مهم نیست حاالم بیشتراز این معطل نشوبرو خونه واستراحت کن
با اخم ساختگی نگام کردوگفت :نمیدونستم اینقدر بی ادبی
خوب حاال که دونستی که چی مثال؟نمیخوای دعوتم کنی بیام تو-نه
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خیلی پر رویی..لبخندی زدم وگفتم :تازه کجاشو دیدی
باشه سوگند خانم به وقتش منم حال شمارو میگیرم اون وقت نوبت منه که عرض اندام کنمشانه هامو باال انداختم وگفت:مگه اینکه تو خواب ببینی
چرا تو خواب؟چیزی رو که تو واقعیت میشه دید دیگه تو خواب نمیبیننش (بادستش  :رو نشون دادوگفت)کمتر از سه ماه دیگه نوبت منم میرسه اونوقت میدونم چکارت کنم
بعد از گفتن این حرف خندید وباز من عصبانی شدم
خوبه خوبه بسه دیگه مزه نریز تا سه ماه دیگه معلوم نیست کی مرده کی زنده ست از حاال نقشه نکشمن که زنده ام توهم باید زنده بمونیچرا داری کفر میگی عمر دست خداست هیشکی نمیدونه تا کی زنده ست تا کی مردهکفر نمیگم .من میگم خدا مهربون نمیذاری من ناکام از دنیا برم بنظر تو میذاره؟؟تودلم گفت خدا نمیذاره من میذارم ناکام بمونی...
عصبانی گفتم:من با این جور چیزها کاری ندارم حاالم دیره اون باال منتظر منن باید برم
برم برم برم ....خوب منتظرن که منتظرن یه کم بیشتر منتظر بمونن مگه چی میشهزشته میفهمی زشتهکجاش زشته؟من نامزدتم غریبه که نیستمهنوز مرکب اسمت رو شناسنامه ام خشک نشده که هی نامزدتم نامزدتم میکنی .یه روز از عقد ما نگذشته تودورورت داشته .تو خود دانی ولی من دوست ندارم پشت سرم حرف در بیارن نمیخوام بگن این دختر رسم مهمانی
نوازی حالیش نیست
اگه من بگم عیبی نداره ولی اگه اونا بگن عیب داره زشتهخوب معلومه تو که این همه نامزد نامزد میکنی باید بفهمی که آدم با نامزدش رو در واسی نداره ولی با بقیه دارهحال فهمیدی؟
اهان هر جا به نفع شماست ما نامزدتیم هر جا به نفع شما نیست ما اینجا برگ چغندریم-حاال دیگه.....
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لبخند من وحس بی تفاوتی ایم عصبی اش کرد با عصبانیت رفت سمت ماشینش و از همونجا دادزد
 فعال بهترشمابرید به مهمانان عزیزتون برسید نکنه یه وقت ناراحت شن دانیالم ببو گالبیه به درک ...اونکه اصالمهم نیست
پس خداحافظاین حرف من باعث شد در ماشینشو محکم بکوبه .دلم برای ماشینه سوخت
دروپشت سرم بستم خیلی حال داد که حالشو گرفتم از پشت در صدای ماشینش رو شنیدم هر چی حرص داشت
سر پدال گاز ماشین در آورد
اومدم که تو مامان پرسیدپس دانیال کو؟
هیچی هر چی اصرار کردم نیومد تو گفت مزاحم نمیشممامان نگه عاقل اندر سفیهی به من کرد ومنم گفتم:خوب دوست نداشت بیاد تو زوری که نیست
رفتم سمت اتاقم ستاره ام دنبالم اومد:چی گفتی به اون بیچاره که اونجوری حالش گرفته شد؟
به کی؟دانیال؟آره دیگهتو از کجا فهمیدیاز پشت پنجره دیدمهیچی گفتم برو خونه اتون استراحت کنپس راهش ندادی تونه واسه چی بیاد جمع خانوادگیمونو خراب کنهاونم دیگه جز خانواده ست هاااااا..حاال کو تا اون موقع ...مامان صدامون زد
سوگند ستاره بیاین شاماومدیم اومدیم
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ستاره:توهم خوب بلدی سر همه شیره بمالی ها بیچاره رو راه ندادی تو بعد میگی من اصرار کردم خودش نیومد
پس فکر کردی چی؟به من میگن سوگندتو دلم گفتم تازه کجاشو دیدی دیر نیست روزی که ثابت کنم من کی ام.....

مامان از دیروز تا حاال یه دقیقه ام راحت ننشسته یا کنار گوشی بود وشماره این واون رو میگرفت و برا مهمونی
دعوت میکرد یا لیست سفارشاتشو مینوشت وهر از گاهی هم یه ای وای فالن چیز و یادم رفته بود وبهمان
چیزیادم رفته میگفت
چون تعداد مهمون ها زیادبود ومامان هم میخواست همه چیز به بهترین شکل برگزار بشه مهمونی رو تو یکی از
رستوران های معروف گرفتیم
امروز از صبح زود بیدارم کرده بود تا به قول معروف به خودم برسم
بعداز ظهررفته بودم یه چایی برای خودم بریزم که مامان گفت:خوب شد اومدی بدو برو زنگ بزن به دانیال بگو
راس ساعت1اینجا باشه
واسه چی؟خوب ما باید قبل از مهمون های دیگه اونجا باشیم اونوقت به نظر شما  1دیر نیستتو با ما نمیایباتعجب پرسیدم :یعنی چی من نمیام
تو با دانیال یک ساعت بعد از ما راه میفتین میایناین چه کاریه خوب منم با شما میام دانیالم خودش بعدا میاداصال این امکان نداره شما دوتا باید باهم بیاینولی من با شما میامگفتم نمیشه؟-چرا نمیشه

147

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان با تو هرگز |  samira16کاربر انجمن نودهشتیا

مامان که باز یه کاغذ دستش بود هی هی یه چیزی رو اون مینوشت گفت:سوگند من وقت ندارم اینا رو برات
توضیح بدم خودت باید بهتر از من بدونی
ولی من به اون زنگ نمیزنم با شماهم میرم اونجااز آشپزخونه زدم بیرون
سوگند سوگند....اومدم تو اتاقم افتادم رو تخت :ای خدا چی میشد منم میتونستم به این مهمونی نرم

صدای آیفون رو که شنیدم از خواب پریدم یه نفر دستشو گذاشته بود رو زنگ وول کنم نبود
چرا کسی جواب نمیده؟حین گفتن این حرف از اتاقم اومدم بیرون ولی یه دفعه با چراغ های خاموش خونه مواجه شدم چون عصر
تابستون بود هنوز هوا تقریبا روشن بودنگاهی به ساعت کردم ساعت یه ربع به هشت بود صدای زنگ یه لحظه ام
قطع نمیشد
رفتم سمت آیفون:کیه؟
منم در باز کنصدای دانیال بود
پس باالخره مامان کار خودشو کردکجا بودی از صبح دارم زنگ در ومیزنم دلم هزار راه رفتخوابیده بودم معلوم نیستدانیال خندید وگفت :چرا اتفاقا با این قیافه ی درب وداغون وموهای آشفته و چشمای ورم کرده ت خیلی معلومه
انگار خیلی وقتم بوده که خوابیده بودی
نگاه عصبی بهش کردم ورفتم سمت دستشویی حوصله ی جرو بحث نداشتم فعال مامان بدجور حالمو گرفته بود
یه آبی به صورتم زدم واومدم بیرون دانیال رو یکی از مبل ها لم داده بود
-زودتر حاضر شو زشته دیر برسیم
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رفتم تو اتاقم خوب شد لباسامو از قبل آماده کرده بودم تند تند شروع کردم به پوشیدن لباسام شلوارمو تازه
پوشیده بودم که یهو دانیال درو باز کرد
به تو یاد ندادن در بزنی بعد وارد اتاق کسی بشیچرا یاد دادنپس چرا در نزدی؟اومد رو تختم نشست وگفت:به من گفتن وقتی میری اتاق غریبه در بزن ولی من وتو که غریبه نیستیم هستیم؟
چپ چپ نگاش کردم وبعد رومو ازش برگردوندم جعبه ی آرایشموبرداشتم دلم نمیخواست جلو دانیال ارایش کنم
ولی چاره چیه؟اگه آرایش نمیکردم بهتر بود ولی اوال دلم نمیخواست مامان بعد از اومدن قشقرق به پا کنه دوما
خودمم ته دلم نمیخواستم وقتی با دانیال میرم تو جمع کنارش وصله ی ناجور دیده شم
آرایش محوی کردم توتمام مدت آرایشم اون رو تختم نشسته بود ودستهاشو به پشت ستون کرده بود وبایه
لبخند رو صورتش زل زده بود به من
رفتم از آویز شالمو که رنگش آبی نفتی بود برداشتم جلوی اینده ایستاده بودم که دانیال پشت سرم وایستاد و
شالمو از رو سرم برداشت
ای ی ی ی....چرا همچین کردیشال نارنجی رنگی رو که تو دستش بود گرفت جلوم
این و سرت کنآخه واسه چی؟چون اوال بیشتر بهت میاد دوما میخوام باهم ست کنیمنگاش کردم پیراهن شطرنجی پوشیده بود که توش رگه های نارنجی داشت
ولی من میخوام همون شال قبلی مو سرم کنم چون کفشام با اون ستهخوب با این ست کننمیشهچرا من دیدم یه کیف داری همرنگ این شال-گیر دادی هاااااا..
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خوب چه میشه اینو سرت کنیولی من قبال انتخابمو کردمگردنشو کج کرد وحالت مظلومانه ای به خودش گرفت:خواهش میکنم
گفتم که نمیشهبه خاطر من اتفاقا بخاطر تو نمیخوام اینکارو بکنمآخه واسه چی؟همینجوری خوشم نمیاد کاری رو که تو میخوای انجام بدیچرا؟مگه من نامزدت نیستمای وای ....دیگه کم کم دارم به این کلمه آلرژی پیدا میکنمببین سوگند داره دیرمون میشه اینو سرت کن بریمنمیخواستم قبول کنم ولی بعد دیدم بدم نمیگه بهتره باهم ست کنیم تاجلو چشم حسودها دو کبوتر عاشق دیده
بشیم ...
اه اه اه ....حالم از فکر خودم بهم خورد شالو از دستش گرفتم وانداختم رو سرم
بار آخرت باشه به من امرونهی میکنیمن؟من غلط بکنم امرونهی کنم من فقط ازت خواهش کردمحاال هرچی.شالمو که درست کردم برگشتم سمتش
من حاضرممیشه یه خواهش دیگه ام بکنمنخیرخواهش میکنمبا حالت کالفه ای گفتم:دیگه چی میخوای
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خواهش میکنم رنگ رژتم عوض کنچرا مگه این چشه؟این کمرنگه زدی رو لب هات .لب هات مثل لب های آدم مریض شدهخوب بشهعوض کن دیگه اصال بهت نمیادبعد بی هوا دستشو آورد جلو و رژمو پاک کرد فورا دستشو زدم کنار و گفتم:عوض نمیکنم .نمیکنم
وبعد عصبانی از اتاقم زدم بیرون اونم پشت سرم اومد
سوار ماشین شدیم وصورتمو برگردوندم یه مدت که گذشت دانیال گفت:قهری؟
قهر مال بچه مدرسه ای هاست-پس این کارات چه معنی داره؟شونه هامو انداختم باال وجوابشو ندادم
بعد از اون دیگه هیچ حرفی نزدیم نزدیکی های رستوران آینه مو در آوردم نگاهی به خودم کردم کمی از رژم پاک
شده بود اون رژ رو هم که تو خونه جا گذاشته بودم مجبور شدم پاکش کنم وبعد کیف آرایشمو در آوردم ونگاهی
بهش انداختم توی همین حین رسیدیم جلوی رستوران دانیال ماشین وپارک کرد من هنوز نمیدونستم کدوم رژمو
استفاده کنم
دانیال دستشو دراز کرد واز تو کیفم یه رژ در آورد وگرفت جلوم
یه رژ قرمز-نارنجی بود انتخاب بدی نبود برای همین از دستش گرفتم
از ماشین که پیاده شدم دستشو گرفت سمتم تا بگیرمش ولی من آروم دستشو انداختم پایین وکنارش ایستادم
این کارم ناراحتش کرد ولی چیزی نگفت وباهم وارد رستوران شدسم از در شیشه ای رستوران چشمم به پروا
افتادهمون دختری که یه روز دل ستاره ی منو خون کرده بود وقتش بود باید حالشو میگرفتم میدونستم چشم
دیدن منو نداره برای همین فورا بازومو تو بازوی دانیال کردم وبهش نزدیکتر شدم این حرکت من باعث تعجب
دانیال شده بود ولی چیزی نگفت
بیشتر مهمون ها اومده بودند ستاره ووحید هم بودن رفتم طرفشون خواستم رو صندلی کنارش بشینم که نذاشت
نباید اینجا بشینی-چرا؟

151

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان با تو هرگز |  samira16کاربر انجمن نودهشتیا

واسه اینکه جای شما اونجاست .تو ودانیالاشاره به سر میز کرد
ولی من دوست دارم اینجا بشینمنمیشه باید بری اونجا برای اینکه مامانت کلی تاکید کرده بهت بگمعصبانی بودم خیلی ام عصبانی بودم شده بودم عروسک خیمه شب بازی اینا حیف که آبروی خانواده در میان بود
واال همین حاال از اینجا میزدم بیرون
رفتم سمت اون صندلی ونشستم دانیال هم بعد از من اومد وکنارم نشست تقریبا بیشتر مهمون ها اومده بودند
تبریک پشت تبریک بازهم همه رو اعصابم راه میرفتن چند تا مهمونی دیگه مونده تا این عذاب تموم شه
یاد حرف ستاره افتادم :از این به بعد دائما باید برین این مهمونی اون مهمونی
چقدر مزخرفه این رسم ورسومات البته یادم میاد قبال خیلی ام از این رسم ورسومات خوشم میومد حیف.....دانیال که کنارم نشسته بود دائما سعی میکرد وادارم کنه تا از دسرها وغذاها چیزی بخورم ولی من هنوز عصبانی
بودم ومیلم نمیکشید چیزی بخورم
خم شدو آروم زیر گوشم گفت:هنوزم از دستم عصبانی هستی؟من که از کارهای تو سر در نمیارم
نگاش کردم
زشته یه چیزی بخور یه زن خوب هیچ وقت نمیذاره کسی بفهمه که از دست شوهرش دلخورههیچی نگفتم به جاش با قاشق یه کم از اون کاراملی که جلوم بود برداشتم راست میگفت همه تقریبا متوجه شده
بودن که من تا حاال لب به هیچی نزدم وقیافه ام ناراحته
آفرین دختر خوب یه لبخندم بزنی که نور علی نور میشهبه زور لبخندی زدم تا بیشتر ازاین متوجه حالم نشن
همیشه این اطرافیان آدم دردسرند همین اینا بودن که منو مجبور به اینکار کردن وهمین اینا خواهند بود که منو
به خاطر کاری که در آینده انجام خواهم داد سرزنش میکنند.....
امروز روز مهمونی عمو بود میدونستم بازم مامان قصد داره ازم بخواد که بمونم خونه ومنتظر دانیال بشم وبعد با
اون برم مهمونی ولی منم میخواستم تالفی قضیه دیروز رو در بیارم برای همین قبل از ظهر بی سر وصدا حاضر
شدم وبعد زنگ زدم آژانس ومنتظر موندم .زنگ خونه رو که زدند زود پریدم پشت آیفون وگفتم دارم میام وقبل
از این که مامان مبهوتم بتونه کاری کنه وجلومو بگیره
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گفتم :خداحافظ من رفتم خونه ی عمو کمک .شمام بعدا بیاین
بعداز اون بشمار سه زدم بیرون وسوار ماشین شدم تو دلم گفتم :مامان خانم فکر کردی امروزم میمونم خونه
ومنتظر دانیال خان و اوامرش میشم عمرا......
رسیدم خونه ی عموم.همگی از دیدن من تعجب کرده بودن
ستاره :دختر تو چرا حاال اومدی؟
خوب اومدم کمککمک؟تو چرا اومدی؟ناسالمتی تو مهمون اصلی امروزی .باید میموندی عصر با دانیال میومدیبرو بابا اینجا خونه ی عموم مثل خونه ی خودمه مهمونم نیستمپس دانیال چی؟هیچی اونم مثل بچه آدم عصری بلند میشه یه جعبه ی بزرگ شیرینی میخره وبعد میاد اینجابدون تو؟خوب آره مگه چی میشه؟شما باید باهم به مهمونی هایی که دعوت میشین برین نه اینکه تو تنها بیای اونم تنهابرو بابا تو هم حرف های مامانمو برا من تکرار نکن حوصله ام سر رفت بیا بریم به مامانت کمک کنیمرفتیم آشپزخونه تا زن عمو رو تو درست کردن دسر کمک کنیم البته اون اولش اجازه نمیداد من کاری بکنم ولی
من اصرار کردم
عصرناهار مختصری درست کردیم وباهم خوردیم تقریبا کارها تموم شده بود برای همین من وستاره رفتیم تو یکی
از اتاق ها نشستیم تا کمی استراحت کنیم
چند دقیقه ای از نشستن ما نگذشته بود که گوشیم زنگ زد شماره ی دانیال رو صفحه افتاد ستاره هم دید
نمیخواستم جواب بدم
نمیخوای جواب بدی؟بی خیالشاید کار واجبی داشته باشه-نه بابا اون چه کار واجبی با من میتونه داشته باشه
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بهتره جواب بدیبا سرم گفتم نه
خودش گوشی برداشت وبازش کرد وگرفت جلوم نگاه شماتت باری بهش کردم وگوشی رو ازش گرفتم
الو الو....بله بفرماسالمسالمکجایی؟چرا گوشیتو دیر جواب دادی؟دستم بند بودچکار داشتی میکردیداشتم استراحت میکردم شما نذاشتیتو که گفتی دستت بند بودخوب حاال هر چی .واسه چی زنگ زدی؟زنگ زدم ببینم عصر ساعت چند بیام دنبالت؟الزم نکرده شما بیای دنبالمواسه چی؟اتفاقی افتاده؟نه اتفاقی نیفتاده ولی تو خودت تنها باید بیای مهمونیآخه واسه چی؟هنوز بابت دیروز دلخوری؟تو دلم بهش خندیدم بیچاره از دیروز شب تاخود صبح پیامک معذرت خواهی فرستاده بودمن دیروز زیادم از
دستش دلخور نبودم
نهخوب پس چی؟-میگم تنها باید بیای برا اینکه من از صبح اومدم خونه ی عموم فهمیدی؟
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نفس ش رو از روی آسودگی داد بیرون :که اینطور .بدجور نگران شده بودم ها فکر کردم هنوز از قضیه ی دیروز
ناراحتی .ولی واسه چی صبح رفتی؟چرا نموندی با هم بریم
فکر نمیکنم نیازی باشه که من هر چیزی رو به تو توضیح بدم دلم خواست زود اومدم مشکلی باهاش داری؟نه بابا فقط میگم کاش میموندی باهم میرفتیم اخه من خجالت میکشم تنهایی بیامبا صدای بلند خندیدم وگفتم:تو وخجالت؟محاله؟
چرا مگه من چمه؟هیچی فقط تو تنها چیزی که نداری خجالتهاصال هم اینجوری نیست من کلی ام خجالتی امتوها؟تو؟عمرامن وقتی میگم تو منو خوب نمیشناسی میگی نه .دیدی حاال منو نمیشناسیمن تو رو بهتر از خودت میشناسممیشه بپرسم از کجا؟حاال دیگهنه بگو دیگه؟خوب من کال آدم شناس خوبی هستمنه باباآره بابا...حاال خیلی مونده تا تو منو بشناسیخودتو زیاد تحویل نگیر همچین آدم پیچیده ای نیستی که من نشناسمتبرعکس خیلی هم پیچیده ام بذار یه مدت بگذره خودت میشناسیخوب حاال هرچی؟کاری نداری؟این یعنی اینکه خداحافظ-آفرین خداحافظ
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بعد از گفتن اون گوشی رو قطع کردم ونذاشتم بیشتر از اینا حرف بزنی
ستاره سعی میکرد سرشو به چیزهای دیگه ای گرم کنه ولی معلوم بود که به حرف هامون توجه میکرد
زنگ زده بود ببینه کی بیاد دنبالم من گفتم خودم اومدم تو خودت بیاد گفت خجالت میکشم منم گفتم تو تنهاچیزی که حالیت نیست خجالت کشیدنه
ستاره جوابی نداد به جاش گفت:خوب باهم صمیمی شدین
باتعجب نگاش کردم :ما؟
آره دیروز همچین به بازوش چسبیده بودی که انگار میخوان ازدستت بدزدنشخندیدم :آهان اونو میگی نه بابا قبل از اون نبودی ببینی که چطور دستشو طرفم دراز کرد بگیرم ولی من پسش
زدم اون موقعم واسه این بازوشو گرفته بودم که از در رستوران پروا رو دیدم خواستم کمی حرصش بدم
فقط میخواستی حرص اونو در بیاری؟آره خوب دوست داشتم کمی حسادت کنه وحسرت بخوره بیچاره اونم بدجورحرص خوردها نزدیک بود ازحسودی بترکه دختره ی احمق فکر کرده این پسره چه تحفیه ای آخه داشتن همچین پسری حسادت داره نه
جان من حسادت داره؟....
من همین جور یه بند داشتم حرف میزدم واصال متوجه ستاره نبودم دونه ی اشکی رو دیدم که آروم از رو گونه
اش لغزید پایین دستمو انداختم زیر چونه اشو سرشو بلند کردم چشماش بارونی بودند
تو داری گریه میکنی؟اخه واسه چی؟به زور لبخندی زدو زودچهره شو برگردوند واشک هاشو پاک کردوبعد بلند شد ورفت سمت پنجره چند دقیقه به
سکوت گذاشت
دیشب تو فقط دل پروا رو نسوزوندی دل خیلی ها رو سوزوندیاینو که گفت از در رفت بیرون ومن ومات ومبهوت گذاشت تنها..
خدای من خدای من دیگه بسه چقدر باید زجر بکشم
سرمو گذاشتم رو زانو هامو زار زار گریه کردم
دیشب که داشتم اون کارو انجام میدادم حتی یک لحظه هم به مغزم خطور نکرد که ستاره هم اونجاست ستاره هم
یه روزی عاشق دانیال بود وستاره هم یه روز دوست داشت جایی قرار بگیره که من االن وایستادم خدای من  .من
چکار کردم.......
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گریه کردم وباز هم گریه کردم مثل همیشه ولی دلم خالی نمیشد......
خوشبختانه عصر دانیال زودتر از خانواده اش اومد .موقع اومدنش مادر ازم خواست تا به پیشوازش برم ولی من
خودمو به نشنیدن زدنم واعتنایی نکردم دانیال یه جعبه ی شیرینی بزرگ خریده بود.با عمو وارد سالن شدند من
م مثل بقیه از دور جواب سالمشو دادم اومد جلو ودستشو به طرفم دراز کرد وقتی باهاش دست دادم محکم
دستموفشار داد اگه کسی اون دور وبر ها نبود مطمئنا یک جیغ بنفش میکشیدم ولی اینکار و نکردم زل زدم تو
چشماشو لبخندی تحویلش دادمستاره هم سرشو انداخت پایین وسالم آرامی داد خیلی سعی میکرد جلو دانیال
دست وپاشو گم نکنه اما نمیتونست نامحسوس رنگ چهره اش میپریدبه اصرار من قرار شد تو حیاط شام بخوریم
من از صبح مخ همه رو خوردم تا راضی شدن چون به نظر زن عمو زشت بود وسط حیاط سفره پهن کنیم اما من
خیلی اصرار کردم تا راضی شدندسفره پهن شد وهمه دورش نشستند وکلی هم از پشنهاد من تشکر کردند چون
هوای داخل گرم بود.من وشتاره آخر از همه اومدیم یه جای خای کنار وحید بود یه جای خالی کنار دانیال رفتم
بالی سر وحید وایستادم وگفتم :ببخشید شما میشه برید اونجا بشنید چون من وستاره میخوایم کنار هم
بشینیمهمه برگشتندو ما رو نگاه کردندمادرم:عزسزم بهتر نیست هر کدوم از شما کنار شوهرهاتون بشینید-
ببخشی مامن جون ولی چون ستاره اینا فردا قرار برن میخوایم امشب کنار هم بشینیموحید بلندشد رفت و کنار
دانیال نشست دانیال آروم سرشو انداخت پایین وچیزی نگفت اما مطمئنم عصبانی بود از دستم .تمام شب رو
مردها یه گوشه نشستند وگپ زدند وخانم هاهم یه طرف من وستاره هم باهم نشسته بودیم ستاره ازم در مورد
رفتارم سر سفره پرسید-دختر چرا همچین کاری کردی لیال خانم اینا از دستت دلخور شدن-چرا مگه چکار کردم
برا نشستن کنار دانیال کلی وقت دارم از این به بعد بایدفعال اونو کنار خودم تحمل کنم-من که آخر سر نفهمیدم
چی ت.و اون کله اته منظورت از این حرف ها چیه؟فعال و تحمل کنم و-....بیخیال بابا بعدا خودت متوجه میشیفعال
قصد نداشتم کسی از افکارهام بویی ببره حتی ستاره.موقع برگشتن دانیال از پدرم خواست تا اجازه بده خودش
منو برسونه خونه من مخالفت کردم وگفتم که الزم نیست اون این همه خودشو به زحمت بیندازه و کار اضافی کنه
من با خانواده ی خودم بر میگردم اما دانیال اصرار کرد وپدرمن هم قبول کرد ومن هم بخاطر پدر ناگزیر حرفشو
قبول کردم چند دقیقه بعد از اینکه سوار ماشین شدیم دانیال به حرف اومد-گفتم خودم برسونمت تا یه کم باهم
حرف بزنیم-راجع به چی؟-راجع به کارهای تو؟-کارهای من؟کدوم کارام؟-ببین ستاره تو تکلیفت حتی با خودتم
مشخص نیست-چطور؟-اون از رفتارهای دیروزت اینم از رفتارهای امروزت دیروز که اولش اون همه بد عنقی
کردی وباهام قهر کردی و محلم نذاشتی .دستمو جلو رستوران دراز کردم که بگیری نگرفتی بعد خودت یهویی
بازومو همچین چسبیدی که انگارمن وتو لیلی مجنونیم اینم از رفتار امروزت که نخواستی کنار من بشینی وافعا
منظورت از این کارها چیه؟-منظوری ندارم-سوگند خواهش میکنم طفره نرو-طفره نمیرم منظوری نداشتم دلیل
کار امروز رو که گفتم دیروزم دیدم زشته جلو بقیه اونجوری بریم تو رستوران واسه همین-سوگند خواهش میکنم
من بچه نیستم که گولم بزنی همه امروز دلیل کارتو فهمیدند تو نمیخواستی کنار من بشینی ستاره بهانه بود
دیروزم اگه فکر میکردی کارت زشته چرا همون اول دستمو نگرفتی-من اجباری نمیبینم که در مورد کارهام به تو
جوماب بدم توهم حق نداری منو بازجویی کنی-من بازجوییت نمیکنم فقط میخوام دلیلشو بدونم همین نه کمتر
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نه بیشتر-دلیلش هر چی باشه به خودم مربوطه-ولی من نامزدتم-هر کی میخوای باشی باش من حتی به پدر
ومادرم هم جواب نمیدم چه رسد به تو .این حرف و گفتم و صورتمو برگردندم سنگینی نگاشو رو خودم احساس
کردم ولی به روم نیاوردم تا خونه نه من چیزی گفتم ونه اون موقع پیاده شدن خداحافظی سردی کردم وپیاده
شدم تا ورودم به خونه منتظر موند وبعد از اون حرکت کرد ورفتمیدونستم رفتارم باهاش بد بود ولی هر که خربزه
میخوره پای لرزشم میشینه اونم باید تحمل کنه حقشه...
سه هفته از دوران نامزدیمو گذشته بود.اکثر روزها مهمون بودیم واین برای دانیال خوب بود چون میتونست زمان
بیشتری رو در کنار من باشه منم هم که برای حفظ ظاهر مجبور بودم باهاش رفتار خوبی داشته باشم .نقش لیلی
ومجنون روجلوی جمع بازی میکردیم.

اونروزجایی مهمون نبودیم دانیال زنگ زد وگفت که عصر میاد دنبالم بریم جایی هر چی اصرار کردم که بگه کجا
جواب نداد منم از حرصم گفتم که تا ندونم کجا قرار بریم نمیرم ولی اون اهمیتی به تهدید های من نداد وگفت که
عصر ساعت شش میاد دنبالم
ساعت یه ربع به شش بود که مامانم اومد اتاقم
تو که هنوز حاضر نشدی؟واسه چی حاضر نشدم؟مگه قرار نیست با دانیال برین بیرونبا تعجب پرسیدم:تو از کجا میدونی؟
خودش زنگ زد به من .بیچاره میدونست تو یادت میره به من سفارش کرد که یادت بیاندازم حاال هم دیر شدهزود باش حاضر شو
من جایی نمیرمیعنی چی؟من حس وحال بیرون رفتن ندارمیعنی چی حس وحال نداری؟یعنی اینکه من با اون جایی نمیرم-این بازی ها چیه در میاری؟سوگند تو چته؟دلیل این رفتار هات چیه؟

158

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان با تو هرگز |  samira16کاربر انجمن نودهشتیا

کدوم رفتارها؟همین رفتارات دیگه بیچاره االن این همه راه رو خسته وکوفته پا میشه میاد اینجا بعد تو میگی من حس وحالشوندارم
مگه من بهش گفتم بیاد دعوت نامه که نفرستادم خودش میخواد بیاد به من چه سوگنداین حرف ها چه معنی داره مشکلی هست؟چرا از دانیال گریزونی؟پوزخندی زدم:یعنی شما نمیدونی؟معلومه که نمیدونم درسته که تو از اولم دانیال رو پسند نکرده بودی ولی بعدا این خود تو بودی که جواب مثبتدادی کسی مجبورت نکرد
عصبانی شدم:واقعا؟؟واقعا نظر تو اینه؟نظر تو اینکه من خودم دانیال رو انتخاب کردم ؟....
باید به عرضتون برسونم که اشتباه فکر میکنید من مجبور شدم اونو انتخاب کنم مجبور.....
مادرم شوکه شده بود:یعنی چی؟یعنی تو دانیال رو دوست نداری؟
خنده ی عصبانی کردم وگفتم:دوستش داشته باشم من از اون متنفرم .م ت ن ف ر....
مادر با ناباوری نگام میکرد که زنگ خونه رو زدندمادرم به قدری شوکه شده بودساکت ایستاده بود خودم رفتم در
وباز کردم خود دانیال بود از پشت آیفن گفت من این پایین منتظرم
در وباز کردم ورفتم و رو یکی از مبل های پذیرائی نشستم ده دقیقه همونجور نشستم مادر هنوز از اتاق من بیرون
نیومده بود دانیال دوباره زنگ رو زد ولی وقتی دید کسی جوابی نمیده اومد داخل خونه از در که اومد تو منو دید
که نشستم ویه پامو روی پای دیگه ام انداختم
تو که هنوز حاضر نشدی؟من جایی نمیرمسوگند خواهش میکنم بچه بازی در نیارپاشو حاضر شوتا نگی قرار کجا بریم من جایی نمیرمپاشو حاضر شو تو راه بهت میگمنوچ ..تا نگی از این جا جم نمیخورم--بابا چه فرقی میکنه کجا قرار بریم
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فرق میکنه که میپرسمدانیال اومد جلوکنار پام زانو زد ودستمو گرفت
خانومم...دستمو با خشونت از دستش کشیدم وگفتم :چند بار بگم من از این لوس بازی خوشم نمیاد
مظلومانه نگام کرد:من که چیزی نگفتم عصبانی شدی
نگاهمو ازش گرفتم وصورتمو برگردوندم
خوب باشه بابا حاال قهر نکن قرار بریم دیدن یکی از دوستای منواسه چی؟همینجوری واسه آشناییجوابی ندادم
سوگند پاشو حاضرشومادرم بود نگاش کردم چهره اش گرفته بود تو نگاش چیزی بود که منو وادار کرد تا مثل یک بره ی رام برم سمت
اتاقمو حاضر شم
سوارماشین که شدیم تا چند دقیقه هیچ حرفی بین ما ردوبدل نشد
خواهش میکنم اینجوری برام قیافه نگیر تو که اینجوری روتو ازم برمیگردونی دلم میگیرهبرگشتم ونگاش کردم
سوگند جان مادرت پیش دوستم ابروداری کن باشه؟جوابشوندادم
باشه سوگند؟باسرم گفتم باشه ودوباره بیرون رو نگاه کردم دیگه چیزی نگفت رسیدیم دم در یه آپارتمان 1طبقه .پیاده شدیم
زنگ طبقه ی هشت رو زدیم
هر طبقه  0واحدبود بجز طبقه ی هشت که یک واحد بود برای همین نسبتا بزرگ بود
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زنگ رو که زدیم پسری دروباز کرد قیافه ی معمولی داشت.تیپش خیلی امروزی ویه کوچولو جلف بود داخل خونه
شدیم سالن خونه تقریبا خالی بود وبجز چند تا مبل که یه گوشه بود و کنار اونم یه میز کامپیوتر بود چیز دیگه ای
دیده نمیشد وسایل آشپزخانه هم خیلی مختصر بود در کل هیچ شباهتی به یک خانه ی مسکونی نداشت
در یکی از اتاقها باز شد ودختری داخل سالن شد دانیال گفت:دوستم شهرام وهمسرش ژینوس خانم
وایشونم همسربنده سوگندخانم
ژینوس آرایش تندوزننده ای کرده بود.یه تاپ دامن پوشیده بودوموهای بلند شرابی رنگشو باز گذاشته بود
ژینوس اومد جلو وبامن دست داد ولبخند تصنعی زد
از آشناییتون خوشبختم
به زور گفتم :منم همینطور
دانیال خان نگفته بودن همسر خوشگلی مثل شما دارناز لحنش میشد فهمید که داره طعنه میزنه چون حتما به نظر اونم من اصال به دانیال نمیخوردم
یه ان عصبانی شدم :تودلم گفتم دختره ی ایکبیری من اگه قد تو آرایش میکردم االن شده بودم خود
انجلیناجولی
ولی جوابشو ندادم  .به جای من دانیال جواب داد:ژینوس خانم یادتون رفت بگین ماشاهلل
ژینوس:آخ ببخشیدیادم رفت ببخشید که ما اینجا اسپند نداریم براش دود کنیم
عیب نداره خودم تو خونه براش دود میکنم هر روز یه بار اینکارو میکنم امروز میکنمش دوباروااااا ...یعنی شما میگید چشم من شورهمن همچین جسارتی نمیکنم من بقیه آدم ها رو میگم یهو دیدی خانممو نظرمیکنن بعدیه بال مالیی سرش میادمن بدبخت میشم
ژینوس عصبی صورتشو برگردوند ورفت سمت اشپزخونه:من میرم شربت بیارم
دلم خنک شد که دانیال جوابشو داد
بفرمایید بشینیدچند دقیقه شهرام ودانیال باهم گپ دوستانه زدند ژینوس هم هر از گاهی وارد بحث میشد ولی من ساکت نشسته
بودم
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دانیال:خوب دیگه بهتر بریم سر اصل مطلب شهرام خان برنامه ی ما رو چیدی؟کی ها باید مزاحم شما شیم
این چه حرفیه .شما روزهای پنجشنبه وجمعه از ساعت پنج تا نه شب تشریف میارینپنجشنبه وجمعه؟حال نمیشه یه کم ساعتو بکشی جلوتر ما رو اصوال برا شام دعوت میکنن باید سر وقت آمادهشیم
شهرام بلند شد ورفت به کاغذی که روی میز بود نگاهی انداخت وگفت
سه تا هفت میتونی؟دانیال نگاهی به من انداخت ولی من که کال نمیدونستم قضیه چیه مثل منگ ها نگاش کردم
فعال تو بنویس سه تا هفت اگه بعدا جور نشد بهت خبر میدمباشه فقط اگه خواستی تایمو عوض کنی تا سه شنبه بهم خبر بدهباشهدانیال از جاش بلند شدو گفت:بهتر ما دیگه زحمت و کم کنیم شمام به کارو زندگیتون برسین
من هنوز مات ومبهوت نشسته بود
دانیال دستشو دراز کرد سمتم:عزیزم بریم
دستشو گرفتم وخداحافظی کردیم واومدیم بیرون سوار ماشین که شدیم نگاش کردم وگفتم:اینجا کجابود؟اینا
چی میگفتن؟منظورت از برنامه چی بود؟
خندید وگفت:من که گفتم اینجا خونه ی دوستم شهرامه البته که خونه نه محل کارشونو
کار؟بله کارچه کاری؟شهرام وژینوس هر دو مربی رقصن به زوج های جوونی مثل من وتو آموزش رقص میدنپس قضیه ی برنامه وپنجشنبه ها وجمعه ها اینا...تو میخوای از اینا رقص یاد بگیریمن نه وما .ما قراره از اینا رقص یاد بگیریم-ما؟منظورت چیه؟
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خوب من که همون اولش گفتم اینا به زوج های جوون اموزش رقص دونفره میدن تاروز عروسیشون باهم یهرقص دونفره ی عالی بکنن
تازه دوهزاریم افتادکه دانیال چه خوابی دیده متعجب نگاش میکردم که گفت:تو خودت گفتی که دوست نداری که
رقص ما یه رقص آماتور باشه برا همین من با شهرام صحبت کردم تا یه رقص حرفه ای یادمون بده
دوباره ی خشم وهیجانم عود کرد:تو به چه حقی اینکارو کردی؟
منظورت از این حرف چیه؟منظورم روشنه تو به چه حقی بدون مشورت با من همچین تصمیمی گرفتی؟میخواستم سورپرازت کنمتو بیجا کردیاز این حرف من شوکه شدولی چیزی نگفت
زنگ میزنی کنسلش میکنینمیشهچرا نمیشه؟برگشت سمتم وگفت:تو میخوای کنسلش کنم تا همون بالیی رو که روزعقد سرم اوردی دوباره تکرار کنی
من و تو هیچ وقت قرار نیست باهم برقصیم چه روز عروسیمون چه یه وقت دیگه اینو تو اون مغزت فرو کنچرا؟واسه چی؟واسه اینکه حال من حتی از فکر کردن به اینکه دونفری برقصیم بهم میخوره چه برسد به خود رقصیدنفهمیدی؟
بازهم نگام کر ددستشو مشت کرده بود اونقدر محکم فشار میداد که خون به انگشتهاش نمیرسید باهمون مشت
محکم کوبید رو فرمون .
هیچ وقت دلیل کارهاتو نفهمیدم هیچ وقت نفهمیدم چرا ازم بدت میاد مگه من چکارت کردمجوابشو ندادم
د لعنتی یه جوابی بده ....-جوابی نیست که بگم
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شونه مو گرفت وبرگردوند طرف خودش:از روز خواستگاری تا حاال هزاران هزار بار از خودم این سوال ها رو
میپرسم ولی هیچ وقت جوابی براشون پیدا نمیکنم
باز جوابی ندادم سرشو گذاشت رو فرمان ماشین و چند دقیقه چیزی نگفت :روزی که بهم جواب مثبت دادی گفتم
هی پسر باالخره موفق شدی یه کوچولو نظرشو جلب کنی یه مدت که بگذره بیشترم موفق میشی اون روز بهترین
روز زندگیم بود چون به نظرم سختی کار تو این بود که بدستت بیارم حاال که قراربود مال من شی همه چی حله.
بقیه راه آسونتره ولی از اون روزبه بعد رفتار تو بهتر نشد که هیچ بدترم شد
برگشت سمتم اشک تو چشماش جمع شده بود:تو نامزدمی ولی تا حال مثل دوتا ادم نشده باهام صحبت کنیم تا
اومدم دو کمه باهات حرف بزنم حالمو گرفتی ویه دعوایی راه انداختی .من حتی حق ندارم دستتو بگیرم تا میام یه
کم بهت نزدیک شم دستتو بگیرم نوازشت کنم تو آغوشت بگیرم وببوسمت منو پس میزنی ازم دوری میکنی
عصبانی میشی انگار من غریبه ام من تاوان چی رو پس میدم؟
ناخودآگاه گفتم:تاوان کارهای خودتو
کدوم کاراها؟تازه متوجه شدم که چی گفتم
نمیخوای بگی کدوم کارام؟تاوان اصرارت همون روز اول که نه گفتم باید میرفتی و پشت سرتوهم نگاه نمیکردی ولی تو اصرارکردی واصرارکردی تا جایی که شدیم اینی که االن میبینی
نمیتونستم برم نمیتونستم ...جواب نه ی تو منو بیشتر مشتاق کردحال میبینی گناهت چیه؟اون موقع شاید دو سه روز اول ناراحت میشدی اما حاال چی؟جوابی نداد نگاشو ازم گرفت وزل زد به جلوش بعد از چند دقیقه ماشینو روشن کرد وبه راه افتاد رسیدیم در خونه
آروم گفتم :خداحافظ
ولی اون جوابی نداد پیاده شدم
رفتم سمت در خواستم درو باز کنم که در ماشینو باز کردو نصف ونیمه پیاده شد وگفت:سوگند
برگشتم سمتش
من همه چیزو درست میکنم من نامید نمیشم باالخره توهم تسلیم میشی مثل دفعه ی قبلینگاش کردم مثل وقت هایی بود که میگفت من تا جواب مثبت ازت نگیرم تسلیم نمیشم مثل اون موقع ها بازم این
حرف رو اونقدر محکم وبا اعتماد به نفس گفت که ترسیدم قلبم گرفت....
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دانیال راست میگفت اون یه بار به ظاهر هم که شده منو شکست داده اگه اینبارهم همونی بشه که اون میخواد من
باید چکار کنم؟
اگه همه چیز اونی بشه که دانیال میخواد من نابود میشم نابود.......
حوصله ی هیچ چیز رو نداشتم کامپیوترم رو باز کردم ورفتم تو اینترنت گشتی زدم.زمان زیادی نگذشته بود که
مادرم اومداتاقم
باید باهم صحبت کنیممیدونستم میخواد راجع به چی صحبت کنه
االن نمیشه کار دارمهمین االن کارت و نگه دار برا بعدمجبور شدم کامپیوتر روخاموش کنم ودنبالش برم
روی مبل نشسته بود بهم اشاره کرد تا منم روبروش بشینم
برات خواستگار میومد برا هر کدومش یه ایراد گذاشتی و ردشون کردی درمورد یکیش گفتی حق تحصیل به مننمیده پس جوابم نه گفتی حق با دخترمونه به بعدیش گفتی قیافه اش به دلم ننشست بازم ما هیچی نگفتی به اون
یکی گفتی قدش کوتاهه به یکی دیگه اشم گفتی زیادی غیرتی ..خالصه برا هر کدومش یه بهونه آوردی وما هیچی
نمگفتیم تا نوبت رسید به همین دانیال ..خ.دت خ.ب میدونی که خیلی آرزوشون بود دانیال بشه دامادشون همین
زن عموت یه زمانی آرزوش بود دانیال ستاره رو بخواد
تودلم گفتم :منم آرزوم بود ولی نشد...
گفتیم دیگه این خود خودشه نمیتونه هیچ عیبی روش بذاره ولی تو باز گفتی نه گفتیم واسه چی جوابی ندارهیعنی جوابی نداشتی که بده چون هم همه ی شرط هاتو قبول کرده بود هم خوش قیافه بود هم خوش هیکل بود
هم خوش اخالق بود هم پولدار بود هم بچه سر به راهیه
بازم تو دلم گفتم :آره ارواح خاک عمه اش....
نمیدونستیم تو دیگه چی میخوای راستشو بخوای تو حتی خودتم نمیدونی چی میخوای بیچاره چند ماه االف توشد ولی تو مرغت یه پا داشت میگفتی نه که نه ...باز ما چیزی نگفتیم نصیحتت کردیکم ولی به اجبار بهت چیزی
رو تحمیل نکردیم تا اینکه تو خودت اومدی وگفتی اگه دختر عمه اینا زنگ زدند برای خواستگاری بگو آخر این
هفته بیان یادته من چی گفتم؟
-باسرم گفتم آره
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من گفتم واسه چی بیان بیان که باز تو سنگ رو یخشون کنی گفتی نه اینبار جوابم مثبته گفتم چی شد نظرتتغییر کردولی تو اونروز جواب منو ندادی منم پی اش رو نگرفتم ولی کاش میگرفتم تا امروز جلوم واینستی ونگی
که مجبور بودم این کارو بکنم تا نگی که من از دانیال متنفرم نمیدونی از دیروز تا حاال چی به من گذشته فکر
اینکه دخترم بدون فکر رو آینده اش ریسک کرده اعصابمو به هم ریخته سوگند تو با خودت و اینده ات چکار
کردی؟
جوابی نداشتم بدم از چی براش میگفتم از ستاره از خودم ازدوست داشتن اون از تنفر خودم یا از فکر انتقامی که
همه ی وجودم رو پر کرده
سوگند من مادرتم باهام راهت باشاز جام بلند شدم:مامان دیروز عصبی بودم یه چیزی گفتم توهم بیخیالش شو
نه دیگه منو نمیتونی گول بزنی من خودم شک کرده بودم که تو دانیال رو دوست نداری حرف دیروز تو هم منومطمئن کرد
مگه من چکار کردم که تو بهم شک کردیخوب همین رفتارات با دانیال تو از اون گریزونی دلت نمیخواد یه لحظه ام کنارش بشینیخوب مامان بهم حق بده دانیال تا دیروز یه غریبه بود برام االنم سخته به این زودی باهاش گرم بگیرمخوب همه ی زن وشوهرها قبل از ازدواج با هم غریبه ان ولی رابطه اشون مثل شما نیستمگه رابطه ی ما چشه؟بگو چش نیست تو اصال رفتار خوبی با دانیال نداریشما از کجا میدونید؟؟من یه مادرم این ها رو میفهمم میفهمم که تو هیچ احساس خوبی به دانیال نداریدرست میشه تو نگران نباشتا حاال نگران نبودم که وضع اینجوری شدوضع ما خیلی ام خوبه هم من باهاش کنار اومدم هم دانیالاون بیچاره هم دندون رو جیگرگذاشته-میخواد نذاره
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متوجه حرف هات هستی؟این چه طرز حرف زدنه اون بیچاره که گناه نکرده تو رو خواستهمن که مجبورش نکردمتو مجبورش نکردی ولی بهش جواب مثبت دادی پس باید پای حرفات وایستیمامان بیخیال من خودم میدونم چکار بکنم وچکارنکنمکاش میفهمیدی اونم آدمه تا یه جایی صبر میکنه بعش صبرش تموم میشهتو دلم گفتم :همه آرزوم اینه
رفتم جلو وصورت مادرمو بوسیدم وگفتم:باشه سعی میکنم رفتارمو درست کنم توهم نگران نباش
نمیتونم نگران نباشممامان بهم اعتماد کن باشهبا اکراه گفت باشه
رفتم سمت اتاقم باید از این به بعد بیشتر مواظب رفتار باشم نباید جلوی اینا با دانیال بدرفتاری کنم وال بعدا این
منم که محکوم میشم...
طرف های ظهربود که دانیال زنگ زد گفت عصر قرار همه ی خانواده جمع بشن خونه ی مادربزرگش دختر عمه
لیال من رو هم دعوت کرده برای همین دانیال میاد دنبالم گفت ساعت چهار آماده بشم.خیلی وقت نداشتم زود
رفتم همون ووسایلمو اماده کردم نمازمو خوندم وناهار سرپایی خوردم و آماده شدم ساعت چهار و ربع بود که
دانیال اومد دنبال وراه افتادیم وسط راه دانیال مسیرشو عوض کرد
کجاداری میری؟میری یه جا خلوت تا بشینیم دوکالم راه حرف بزنیمراجع به چی؟همه چیاالن وقتش نیست زشته االن مامانت اینا منتظرموننبهشون گفتم ما یه کم کار داریم شاید دیرتر بیایمبحث کردن رو به فایده دیدم .رفتیم یکی از پارک های معروف شهرنسبتا آرام بود پیاده شدیم وشروع کردیم به
قدم زدنمدتی گذشت ولی دانیال همچنان ساکت بود
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نمی خوای حرف هاتو شروع کنیبرگشت نگام کرد:کدوم حرف ها؟
خودت گفتی میخوای کمی باهم صحبت کنیمآهان...اینو گفت ودوباره زل زد به جلوش ورفت تو فکر
چی شد پس؟چی چی شد؟ا ه ه ه....حرفاتو مگم دیگه اصالمنو واسه چی آوردی اینجا؟اوردم یه کم قدم بزنیموقت دیگه ای نبودتو این گرما منو آوردی اینجا که فقط قدم بزنیمبا یه بستنی چطوری؟میخوای بحثو عوض کنیموافقی یا نه؟کسی رو پیدا نمیکنی که مخالف بستنی باشه اونم تو این هوای گرمپس بریمباهم قدم زنان رفتیم به یه گوشه ی پارک که یه کافی شاپ خوب ودنج اونجا بود
نشستیم ودوتا بستنی سفارش دادیم
خوب اال حرف هاتو بزنحرف خاصی نبودمعلوم بود که هنوز دوست نداره بحثی رو باز کنه
اون روز وقت نشد بپرسم تو که با تایم کالسمون مشکلی نداری؟خودم زدم به کوچه ی علی چپ:کدوم کالس؟
-خوب معلومه کالس رقصمون
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قرار نیست همچین کالسی بریمیعنی چی؟یعنی همینی که شنیدی من نظرمو همون روز بهت گفتم یادت نیست من نمیام دوست داری خودت تنها برهاون یه کالس دونفره ست من وتو باهم میریمخواهش میکنم تمومش کن من حال و حوصله ی جرو بحث ندارممنم ندارم پس بهتره حرف اول واخرو بزنم ما میریم حتما میریم من میبرمتعصبانی شدم:که اینطور؟تو میتونی منو ببری اما خودمو نه جنازه مو
جاخورد:این چرت وپرت ها چیه که تو میگی
اینا چرت وپرت نیست خوب گوشاتو باز کن وببین چی میگم به من میگن سوگند روی حرفی که میزنم تا اخروایمیستم وقتی میگم نمیرم نمیرم هیچکس هم نمیتونه را ی مو بزنه توهم بیخودی تالش نکن واسطه هم که
بفرستی حرف اول وآخرم همینه
زل زده بود بهم:ولی من قرار گذاشتم زشته االن بزنم زیرش
کجاش زشته؟زنگ بزن بگو سوگند دوست نداره بریم کالس والسالم شد تمامبه همین راحتی؟حتی از اینم راحتترنمیشه آبروم میره میگن دانیال زن ذلیلخوب بگن مردی که زن ذلیل نباشه مرد نیست در ضمن به این نمیگن زن ذلیلیپس چی میگن؟
میگن دانیال به زنش احترام میذاره
اصال چرا ما نبایدبریمدانیال بسه ما این حرف ها رو قبال یه بار زدیم من دوست ندارمآره دیگه تو میخوای ماجرای عقد رو دوباره راه بندازی اما اینبار نمیشه-چرا که نه؟اصال من دوست ندارم شوهرم برقصه چه با من چه بی من همین
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با مردم مسخره میکنهبه اونا چه ربطی داره عروسی ماست ما هم همر کاری که دوست داریم میکنیم تمامنمیشه نمیتونیمچرا میتونیم البته اگه تو بخوای؟اینا همش بهانه های خودتهخوب آره اصال من دوست دارم شب عروسیم با تو برقصم نمیخوام مثل مراسم عقدمون یه گوشه وایستمو باحرص فقط برات کف بزنم
چرا با حرص تو اون روز باید با یه حس تحسین اینکارو میکردتحسین؟تحسینه چی؟تحسین منپوزخندی زدو گفتکچه از خود راضی ...ولی من نمیخوام این صحنه دوباره تکرار شهدانیال تمومش کنتمومش نمیکنم مشکل تو فقط همین یه مسئله نیست قضیه خیلی بزرگتر از ایناست تو کال بامن مشکل داریازم گریزونی انگار نه انگار که تقریبا ماه دیگه من وتورسما میشیم زن وشوهرو باهمدیگه زیر یه سقف زندگی
میکنیم اونوقت میخوای چکار کنی؟بازم میخوای ازم فرار کنی؟اونوقت چطوری میتونی از حرف زدن بامن اجتناب
کنی؟اون موقع چه جوری بهانه ای مییاری تا همدیگه رو نبینیم؟
حرف هاش داشت اعصابمو خرد میکرد:فکر اونجاشو کردم تو نگران اون نباش
لبخند مسخره ای زدوگفت:چه فکری؟نکنه میخوای از خونه فراری باشی؟
اونشو بعدا میفهمینه بگو میخوای چکار کنی؟تو خودت هم از کارات سر درنمیاری نه میدونی چکار کردی نه میدونی چکار میکنیونه میدونی چکار میخوای بکنی
من میدونم چکار کردم چکار میکنم وچکار قرار بکنمپس بگو تاماهم بدونیملزومی نمیبینم که تو بدونی-ولی من میبینم من شوهرتم باید بدونم زنم میخواد چکار کنه
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اوال من نامزدتم دوما این حریم خصوصی منه به تو هم ربطی ندارهنامزدیا همسر؟چه فرقی میکنه؟خیلی فرق میکنه هنوز چیز زیادی بین ما اتفاق نیفتاده من وتو هنوزم براهم یه اسمیم تو شناسنامه ی همتا یه ماه دیگه بیشتر از یه اسم میشیم دور نیست اون روز تا چشم به هم بزنی میادو میره با گفتن این حرفخنده ی شیطنت آمیزی کرد
هیچ کی از آینده خبر نداره بودند نامزدی های چندین وچند ساله بهم خوردند بودن نامزدی های که یه شبقبل عروسی بهم خوردند پس زیاد دلتو خوش نکن
چهره شو درهم کشید:منظورت از این حرف ها چیه؟نکنه تو نقشه ات اینه؟
کدوم نقشه؟همین آینده ای که داری تجسمش میکنی به هم زدن نامزدیمونپوزخندی زدوادامه داد:اگه این نقشه اته باید بگم کور خوندی این خیال خامه که من دست از سرتو بردارم این
فکر رو از سرت بیرون کن این فقط مرگه که میتونه تو رو از شر من آزاد کنه من تا آخرش هستم اول و اخرش تو
همسر منی ومال منی فهمیدی؟
نگاش کردم اینقدر به خوت مطمئن نباشدفعه ی پیشم گفتم سختیش در به دست آوردنت بود حاال که به دستت آوردم دیگه ول کن نیستم آیندههمونیس میشه که من میگم
تو خیالم گفتم:عمرا مگه این که من بمیرم که مال تو شم شاید اسما زنت باشم ولی رسما نه...
هنوز تو افکار خودم بودم که از جاش بلند شد :بریم
رفت سمت پیشخوان منم رفتم بیرون و نفس عمیقی کشیدم میخواستم انرژی بگیرم
باخودم گفتم :من سوگندم هیچ وقت کم نیاوردم از این به بعدم کم نیارم همین....
اومد بیرون وسوار ماشین شدیم ورفتیم هیچ حرفی بین ما ردو بدل نشدرسیدیم خونه ی دختر عمه لیال همه
اونجا بودنداز دیدن ما خوشحال شدند منم ابراز خوشحالی کردم رفتم تو جمع وشروع کردم به بگو وبخند با
اطرافیان من نقشموبلد بودم اما دانیال نه گرفته یه گوشه نشسته بود
مادردانیال آروم تو گوشم گفت:اتفاقی بین شما افتاده؟
-نه چه اتفاقی؟
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آخه انگار دانیال حالش خوب نیست گرفته ست گفتم شاید حرفتون شدهنه اصال حتما برای چیز دیگه ایه.مادر دانیال سری تکان داد ومرددگفت:حتما دیگه
برای اینکه نقشمو بهتر بازی کنم رفتم سمت دانیال یه گوشه تنهاروی یه مبل راحتی نشسته بود وبا دستش
شقیقه های سرشو فشار میداد
رفتم رو دسته ی مبل نشستم و دستم انداختم پشت مبل خم شدم ودر گوشش گفتم:چرا نمیای پیش جمع جات
واقعا اونجا خالیه
این حرفو که زدم خنده ی بلندی کردم
عصبانی نگام کرد.لبهامو جمع کردم وباحالت مسخره وبچه گانه ای گفتم :اینجوری نگام نکن میترسم عمو...
اینکار من باعث شد لبخندی بزنه وبگه:انصافا بازیگر ماهری هستی
حاال کجاشو دیدی؟جواب نداد وقیافه اش بازم گرفتاز جام بلند شدم جلوش وایستادم ودستمو گرفتم سمتش:بهتره بلند شی بریم پیش بقیه جلوی اون حفظ ظاهر
کن اونا فکر میکنن من و تو باهم دعوا کردیم
نه کی گفته ما دعوا کردیم؟به اون دعوا نمیگن دعوا رو بعدا نشونت بدمباحالت متعجب نگام کرد
دستم خسته شد زود باش بگیرش وبلند شودستمو گرفت و باهم رفتیم سمت بقیه
شوهر عمه ی دانیال گفت:به دانیال خان باالخره مارو قابل دونستی مرد چی شده مگه کشتی هات غرق شده
من:علی آقا شما زیاد نگران نشین فقط کمی خسته است مگه نه؟
برگشتم سمت دانیال ولبخندملیحی تحویلش دادم اونم به زور لبخندی زدو گغتکسوگند راست میگم یه کم
خسته ام
رفتیم رو یه مبل دونفره نشستیم متوجه بودم که مادرومادربزرگ دانیال هنوز هم رفتارهای مارو زیر نظر دارند
به دانیال نزدیکتر شدم وبهش تکیه دادم وآروم گفتم:دستتو بنداز دو شونه مو
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با تعجب نگام کن
بازم زیر لب گفتم:چرا خل بازی در میاری زود باش دیگه
دانیال به خودش اومد ودستشو انداخت دور شونه مو بیشتر منو کشید سمت خودش
افرادی جمع که تاحاال به نگاه خاصی نگامو میکردند انگار که خیالشون از رابطه ی ما راحت شده بود دوباره هر
کدومشون مشغول کار خودشون شدند
لبخند رضایت آمیزی زدم (من همیشه بازیگر خوبی بودم هستم وخواهم بود)

دیشب نسترن جون زنگ زد وخانوادگی ما رابرای امروزشام دعوت کرد دانیال بهم گفت که خودش میاد دنبالم
ولی من بهش گفتم که لزومی نداره بیاد چون من قرار با مامان اینا بیام
دانیال کالس رقص رو کنسل کرده بود اینو وقتی فهمیدم که در زمان مقرر نیومد دنبالم ولی فعال در موردش باهم
صحبت نکرده بودیم
عصر با مادرم اینا رفتم خودمون بودیم مهمون دیگه ای نداشتند
نسترن:دعوتتون کردیم تا درمورد مراسم عروسی صحبت کنیم
این حرف من رابه فکر فرو برد اضطرابی رو در دلم به وجود آورد امیدوار بودم داستان به جشن عروسی نرسه ولی
رفتارهای اخیر دانیال نگرانم میکرد امیدوار بودم با این بدرفتاری های من وکم محلی هام پا پس بکشه ولی اون....
اوایل نامزدی وقتی رفتار خوبی باهاش نداشتم عصبانی میشدولی مدتیه برعکس صبوری میکنه آرامش بیشتری
داره وبیشتر باهام راه میاد
همه نشستند و شروع کردند به بحث وهر کسی نظری میاد
مامان نسترن:بنظر من بهتره بچه ها از فردا برن دنبال رزرو تاالر واتلیه عکس تا حاالشم دیرشده
بنظر من آتلیه ی عکس خرج اضافیستهمه توجه ها به من جلب شد این حرف رو بدون فکر گفتم البته فکر کردم ولی فکر درست وحسابی نه فقط به این
فکر کردم
من ودانیال وآتلیه عکس یعنی مصیبت...
مامان نسترن:دخترم منظورت چیه؟
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با بی تفاوتی گفتم:خوب  ...راستش بنظر من اینجور کارها خرج اضافی رو دستمون میذاره
خرج اضافی؟ولی این یه کار ضروریه در ضمن یعنی تو نمیخوای دوتا عکس از جشن عروسیتون یادگاری داشتهباشی
خوب چرا؟خودمون تو همون جشن چند تا عکس میگیریم تموموااا این چه حرفیه فردا پس فردا مردم چی میگن؟مردم هیچ اصال چند سال دیگه اگه بچه های شما خواستندعکس عروسیتونو ببینند چی قرار نشونش بدین؟از تو بعیده سوگند جون
مامان:سوگند تو که همیشه میگفتی من تو جشن عروسیم حتما میرم معروفترین آتلیه ی شهر
نمیدونستم چه جوابی بدم
دانیال هم تو این مدت چیزی نمیگفتید وفقط نگاهمون میکرد البته الزم نبود چیزی بگه چون اصوال همه همیشه
به نفع اون صحبت میکنند
مامان نسترن :مادرجون سفارش کردند بهتون بگمهمه چیز باید عالیه باشه باالخره دانیال یکی یه دونه ی فامیل
تودلم گفتم:همین شمایید که اعتماد به نفس بیخودی به این بچه دادین دیگه حاال فکر میکنه کیه
بعد ازاون بحث رفت سمت تعداد مهمون ها وبقیه تشریفات .سرم به شدت درد میکرد بلند شدم رفتم یه آبی به
دست وصورتم زدم وبعد یه گوشه ی سالن که دور از جمع بود وتاریک بود نشستم چشمامو بستم ورفتم تو فکر
فکر آینده نگرانم کرده بود همه چیز داره همونی میشه که دانیال میخواد بشه برعکس تصورات من....
چشم هامو باز کردم دیدم دانیال رو به روم نشسته وخیره شده به من
توکی اومدی من نفهمیدمچند دقیقه بعدازتومتوجه اومدنت نشدمبرای اینکه خوابت برده بودنخوابیده بودم داشتم فکر میکردمچیه نکنه داشتی دنبال یه پشنهاد خارق العاده ی دیگه ای میگشتیجوابی ندادم
باحالت جدی گفت:این حرف ها چی بود که میزدی؟
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کدوم حرفها؟همین حرفات راجع به آتلیه عکاسیمن فقط یه پشنهاد دادمواقعا که پشنهاد مزخرفی بودنگاش کردم
اما مطمئنا پشت این پشنهاد هدفی هم بودهخوب اون که مسلمهاونوقت میشه بپرسم چی بوده؟صرفه جویی در هزینهباشنیدن این حرفم زد زیرخنده
صرفه جویی در هزینه؟بله صرفه جویی درهزینه کجای این خنده داره؟بگو کجاش خنده دار نیست چشماتو خوب باز کن عزیزم واقعیت ها رو ببین تو با یه پسر تازه لیسانس گرفته ایکه دوروز کار پیدا کرده طرف نیستی شوهر تو منم .دانیال محمدی وارث اصلی ثروت خاندان محمدی کسی که
صرفه جویی براش واژه ی مسخره ایی
جوابی ندادم به جاش پوزخندی زدم
سوگند با من روراست باش تو این چند ماه من تو رو خوب شناختم دهنتو که باز میکنی حرفی رو بزنی من تا تهاشو میخونم .هم من وهم خودت خوب میدونیم که منظور تو صرفه جویی نیست منظور تو چیز دیگه اییه
آقای محترمی که ادعا میکنی منو خوب میشناسی بگو ببینیم منظور من چی بوده؟نگاه عمیقی بهم کرد وگفت:تو میدونی که تو آتلیه عروسی چه خبره؟واین درست چیزیه که تو به قول خودت
حتی دوست نداری بهش فکر کنی تو ای که همیشه ی خدا ازم گریزونی تو اتلیه ی عروسی باید ساعاتی سختی
رو کنار من نزدیک من ودر آغوش من بگذرونی وتو نمیخوای این اتفاق بیفته
آروم براش کف زدم وگفتم:آفرین خوب فهمیدی حاال که تو منظور من و فهمیدی باید یه کاری بکنی
-مثال چکار؟
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مثال هم پای من شو وبگو قضیه ی اتلیه ی کنسلهحالت جدی گرفت وگفت:واقعا تو راجع به من چی فکر کردی؟تو از من فرار کنی ومن هم تو این راه کمکت کنم
نخیر خانم الزمه به شما یادآوری کنم که یه ماه دیگه شما به معنای واقعی همسر من خواهید شد برفرض که صبح
روز عروسی ازمن دوری کردی شب عروسی رو میخوای چکار کنی؟
با گفتن این حرف لبخندی زدوخیره شد به چشمام
تو دلم گفتم اقا پسرشاید اصال داستان به اونجا ها نکشه...
نمیخوای جواب بدی؟از جام بلند شدم :جواب بمونه برای همون موقع
این حرف و زدم ورفت کنار جمع سنگینی نگاه دانیال رو که از پشت سر نگام میکرد رو خودم احساس کردم تو
تاریکی نشسته بود ولی میدونستم منو میبینه از همونجا لبخند همیشگیمو براش زدم مطمئن بودم که میبینه
ساکت نشستم وبه همونجایی نگاه کردم که اون نشسته بود میدونستم که هر دو داریم افکارمون رو سرو سامان
میدیم وبه راه های شکست دادن هم فکر میکنیم ....
قصه ی ما قصه ی جالبیه هر دو از اینده میترسیم اون از افکارو نقشه های من میترسه ومن از قدرت وکارهای
اون..
از فردای اون روز بنابر دستورات خانواده راه افتادیم دنبال رزرو تاالر و آتلیه ی عکس عروسی .پشنهاداتی داده
بودند که حتما بایدانتخاب هامون از بین اون ها می بود.البته برای من مهم نبود که این عروسی لعنتی کجا و چه
جوری برگزار شود.من در افکار خودم بیشتر دوست داشتم که اصال این عروسی برگزار نشه وخیلی هم به این فکر
امیدوار بودم
البته این بی تفاوتی من دانیال رو عصبانی میکرد
میشه بپرسم چرا نظری نمیدی؟این سوال رو وقتی پرسید که بعد از دیدن یکی از تاالرها نظرم پرسید منم در جوابش گفتم :نمیدونم تو خودت
دوست داری رزروش کن
وبعد شونه هامو انداختم باال ورفتم
برای اینکه برام مهم نیست-چرا مهم نیست؟منظورت چیه؟یعنی برا تو مهم نیست عروسیت تو کدوم تاالر برگزار شه چه جوری برگزار شه؟
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نهآخی واسه چی؟آدم یه بار تو عمرش ازدواج میکنه وبرا اون روز سنگ تموم میذاره وبرای اومدنش لحظه شماریمیکنه اونوقت تو هیچ ذوقی برای اون روز نداری
به هوا گفتم:ولی خیلی ها هستند که تو زندگیشون بیشتر از یه بار ازدواج میکنن
با این حرف من سرجاش میخکوب شد با وحشت وبهت نگام کرد:منظورت از مزخرفات چیه؟
بی تفاوت گفتم :منظور خاصی نداشتمشونه هامو گرفت وگفت:نه تو منظوری داشتی ولی خوب گوشاتو باز کن وببین چی میگم من وتو یه بار تو عمرمون
ازدواج میکنیم ویه بارهم جشن عروسی میگیریم
خواستم بگم من وتو باهم یه بار ازدواج میکنیم ولی بعدا میتونیم ازدواج های جداگانه ای هم داشته باشیم
ولی دیدن قیافه اش با اون صورت سرخ وچشمهای قرمزو فک قفل شده باعث شد حرفمو بخورم ولی ناخودآگاه
زدم زیر خنده
به چی میخندی؟خوب معلومه به تو؟کجای من خنده دار؟این چند وقته خیلی تالش میکردی عصبانی نشی هرکاری میکردم تا عصبانت کنم ولی تو عصبانی نمیشدی ولیباالخره من پیروز شدم وتونستم تورو عصبانی کنم
اولش جا خورد ولی بعدبه خودش اومد وگفت کی گفته من االن عصبانیم؟
چی؟یعنی تو االن عصبانی نبودی؟معلومه که نهبرو بابا داشتی از عصبانیت منفجر میشدی هنوزم صورتت قرمزهدستم و تو کیفم کردم ویه آینه درآوردم وگرفتم جلوش
بگیر آثار عصبانیت رو تو چهره ات مشاهده کنروش برگردونند وگفت:حاال هرچی؟برفرض که عصبانی بودم این که امر غیرطبیعی نیست
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چرا اتفاقا هست میدونی آخرین بار کی سر من داد زدی؟وباهام با عصبانیت رفتارکردی؟راستشو بخوای اصالیادم رفته بود که تو هم بلدی عصبانی شی
برگشت سمتم به زور خودشو کنترل کرده بود که نخنده و جدی باشهکبهتره بحث و عوض نکنی از این به بعد هر
کجا رفتیم باید خوب نگاه کنی ونظر بدی
با اینکه برام مهم نیست ولی عیبی نداره اگه عشقم کشید نظرمو میگمباید بگی فهمیدی؟من که راهم کشیده بودم ورفته بودم خودم و زدم به نشنیدن وجوابشو ندادم
چند تا تالر دیگه رو هم دیدیم ولی پسند نکردیم تا اینکه وارد یکی از تاالرها شدیم محیط داخلی تاالر و دکورش
مورد پسند من قرار گرفت و تصمیم گرفتیم همونجا رو رزرو کنیم
بعد از اون رفتیم دنبال آتلیه ی عکس واز یکیشون وقت گرفتیم البته نزدیک بود که یه جنجال کوچک هم اونجا
به راه بیفته که شکر خدا دانیال صبوری کردو کوتاه اومد البته اونم به خاطر تهدیدهای من
مدیر آتلیه پشنهاداتی مطرح کرد مبنی بر اینکه عکس اسپورت هم میخواین؟
گفتم نه
مادیلینگ چطور؟
نهطرح آشنایی؟نه..........
دانیال به حرف اومد وگفت چرا که نه ما همه ی اینا رو میخوایم
از دانیال اصرار از من انکار واخر سر هم تهدیدش کردم که یا فقط عکس های ساده ی عروسی و یا کال هیچی
ودانیال آخر سر کوتاه اومدوبه همون عکاس های معمولی رضایت داد
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همه چیز داشت خوب پیش میرفت همونطور که انتظار میرفت روزها پشت سرهم میومدند ومیرفتند ولی معجزه
ای که من میخواستم اتفاق نمی افتاد باید دنبال فکر دیگه ای باشم ونقشه ی دیگه ای بکشم...

تو این مدت دلم اصال نمیخواست خونه ی دانیال رو ببینم .هر بار که دانیال میخواست من وببره واونجا رو نشونم
بده یه بهانه ای میاوردم واز رفتن سرباز میزدم ولی باالخره مجبور شدم برم .به توصیه مادرم وبقیه بهتر بود برای
تکمیل جهزیه ام سری به خونه ام میزدم و بنابر نیاز وسایلمو میخریدم
خود دانیال اومد دنبالم وباهم رفتیم خوشحال بود از اینکه میخواد خونه مون رو بهم نشون بده خونه ی دانیال تو
یکی از محالت خوب شهر بود .
خونه یه حیاط نسبتا بزرگ داشت که پر از گلکاری های زیبا بود جلوی خونه یه ایوان بزرگ بود که باچند تا
صندلی زیبا ویه میز تزیین شده بود گوشه ی حیاط یه تاب دونفره ی قشنگ هم بود .خود خونه هم نسبتا بزرگ
بودطبقه ی اول یه پذیرایی بزرگ بود با یه آشپزخانه وسرویس بهداشتی وطبقه ی باال یک اتاق مهمان داشت که
با یه فضای نشیمن از  :تا اتاق دیگه جدا شده بود یکی از این سه اتاق به نسبت دوتای دیگه بزرگتر بود.این اتاق
اتاق من ودانیال بود.رنگ اتاق یاسی بود وروی یکی از دیوارهاشو کاغذ دیواری شیکی پوشانده بودکه ترکیب رنگ
بنفش و زرد و را داشت اتاق یه پنجره ی بزرگ هم رو به حیاط داشت این پنجره به بالکن خونه هم راه داشت .
میشد گفت که خونه خونه ی دوست داشتنی هست البته اونو قبل از اومدن به اینجا میدونستم وبرای همین دلم
نمیخواست بیام دلم نمیخواست خونه ای رو دوست داشته باشم که میدونستم مال من نیست ....
دانیال در تمام مدت با اشتیاق خونه رو به من نشون میدادو قصه بافی میکرد
ماشینم که پارک میکنم وپیاده میشم میبینم به به عجب بوی گورمه سبزی پیچیده تو خونه.خانم خونه ام روی
این ایوان جلوی در انتظارمو میکشه وبهم لبخند میزنه و خسته نباشید میگه وارد خونه که میشم یه چای تازه دم
برام میاره بعدخودشم میاد میشینه کنارم از کار وبارم میپرسه بعد بلند میشیم باهم بساط شام رو حاضر میکنیم
یه شام خوشمزه میخوریم وبعد من بلند میشم ظرف ها رو میشورم تو هم میوه حاضر میکنی ومیریم دوتایی پای
تلویزیون میشینیم وسریال مورد عالقمونو نگاه میکنیم و شبم سر وقت من بلند میشم دست همسرم و میگیرم
باهم میریم سمت اتاق خوابمون......
اون تعریف میکردو من تودلم به خوش باوری های اون میخندیدم هیچ وقت هیچ کدوم از اینها اتفاق نخواهد
افتادالبته شاید یه روزی این خونه بتونه همچین زندگی را در خود ببینه ولی اون روز من اینجا نیستم
خونه را که کامل دیدیم .اومدیم بیرون دانیال تو حیاط ازم پرسید
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خوب نظرت؟بی تفاوت گفتم:خوبه
خوبه ...فقط همین .خوب آره پس میخواستی چی بگمیعنی ازش خوشت نیومد؟چراااااا .من که گفتم خوبهبا این لحنی که تو گفتی خوبه یعنی اینکه پسند نکردی
مگه لحنم چه جوری بودبی تفاوت وبی احساسواین یعنی اینکه از خونه خوشت نیومدچرا بابا من ازش خوشم اومد خونه به این قشنگی واسه چی خوشم نیادولی رفتارت اینو نشون نمیدهمیشه بپرسم رفتارم باید چه شکلی باشه که نشون بده ازش خوشم میادتو هیچ هیجانی برای دیدن هیچ کجای خونه نشون ندادی وشاید اگه من نبودم تو از همین حیاط نگاه سرسریبه خونه میکردی و راهتو میکشیدی میرفتی .تو باید خودت میرفتی داخل همه جای خونه رو با اشتیاق نگاه
میکردی هر دری را که میدیدی باز میکردی تا ببینی پشتتش چه خبره وبعد در مورد هر جایی که می دیدی نظر
میدادی درمورد رنگشون ودرمورد اینکه چه چیزی هایی برا دکوراسیونشون بخریم ولی تو هیچ کدوم از این ها رو
نکردی نا سالمتی اینجا قرار خونه ی ما بشه
جوابی ندادم رفتم سمت ماشین ودر باز کردم و نشستم توش
موقع خارج شدن از خونه نگاهی دیگه به نمای خونه انداختم وبه خودم گفتم :سوگند تو نباید دل به این خونه ی
زیبا ببندی اینجا مال تو نیست خانم این خونه تو نیستی خانم این خونه تو نیستی تو نیستی.......
اگه دوستش نداری میتونیم بعدا بفروشیمش و یکی بهترشو بخریمچی رو بفروشیم؟منظورت خونه است؟خوب آره االن وقت نمیشه بفروشمش ولی چند ماه دیگه میتونم اینکار رو بکنم-نه بابا الزم نکرده بفروشی خونه به این قشنگی
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یعنی این نظر واقعیتهخوب معلومه که نظر واقعیمهپس ازشش خوشت اومدتو دلم گفتم مهم نیست که من ازش خوشم بیاد یا نه ولی بجاش گفتم :اره
خیالم راحتخیالت راحت راحتجلو یه شیرینی فروشی وایستادو یه جعبه شیرینی خرید
اینم بخاطر بازدیدجنابعالی ازخونه ی قشنگ من وتولبخندی زدمنم در جواب لبخندی تلخی زدم تو دلم گفتم :خونه ی من وتو نه فقط خونه تو .....

بعد از چند هفته جهیزیه ام رو کامل خریدم وبردیم تو اون خونه ی قشنگ چیدیم همه خوشحال بودم
مادروپدرمن ودانیال خود دانیال اقا نادرو دختر عمه لیال......تنها کسی که خوشحال نبود من بودم
همه بهم تبریک میگفتند مادرم خونه رو پسندیده بود:دخترم مبارکت باشه ایشاهلل تو این خونه کنار همسرت
زندگیه خوبی داشتی باشی
جوابش یه لخند زورکی بود آروم طوری که فقط خودم شنیدم گفتم:مبارک صاحبش باشه......

باالخره رسید اون روزی که دوست نداشتم بیادشب رو تا صبح خوابم نبرد فکر اینکه فردا دیگه من تو این خونه
نیستم وروی تخت خودم نخوابیدم داشت دیوونه ام میکرد
اگه همه چیز اون جوری که من میخواستم نمیشد چه خاکی تو سرم باید میریختم برای اولین بار بعد از این سه
ماه احساس بدبختی کردم وقتی کارهام رو مرور میکردم میدیدم که از اولش خریت کردم نباید به دانیال جواب
مثبت میدادم باید از اول فکر اینجاشو میکردم فکر اینکه همه چیز همیشه اونی نمیشه که ما میخواییم من نباید
سر زندگیم ریسک میکردیم ....
این افکار مزخرف نذاشتن یه لحظه آروم بگیرم صبح بلند شدم ودو رکعت نماز خوندم از خدا خواستم بهم کمک
کنه من باید قوی باشم ازش خواستم همه چیز همونی بشه که من میخوام...
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دردو دلم با خدا آرومترم کرد ساعت شش صبح وقت آرایشگاه داشتم خود دانیال اومد دنبالم برعکس من اون
خیلی خوشحال وشارژبود
وای امروز خیلی کار داریم فکرشو که میکنم خسته میشم ولی انصافا به خستگیش می ارزه یه بار که بیشتر توعمرمون این اتفاق نمیوفته بعدا همه ی اینا برامون خاطره میشه
این حرف میزدو من غرق افکار خودم بودم رسیدیم آرایشگاه و پیاده شدم رفتم داخل آرایشگاه.
زمان داشت سریعتر از اونی که فکرشو میکردم به خودم که اومدم آرایشگرم بهم گفت:عروس خانم تموم شد
ببین پسند میکنی
نگاهخی به آینه کردم شنیده بودم کار دستش خوبه برای اولین بار تو اون روز لبخندی زدم
دستیار آرایشگاه گفت:خوش به حال آقا داماد با این عروس خوشگلش
جوابی ندادم زنگ زدم دانیال و گفتم که من حاضرم اونم گفت که تا چند دقیقه دیگه میاد دنبالم از اینجا باید
میرفتیم آتلیه .اونجا جایی بود که اصال دوست نداشتم برم
پانزده دقیقه بعد دانیال اومد دنبالم ماشین عروس رو گل زده بودند قشنگ شده بود
ماشین همون بی ام وه ی مشکی خوشگل دانیال بودکه بقا گلهای رز قرمز تزئینش کرده بودند
دانیال نگاه پر از تحسینی بهم کرد:دلم میخواد ببینم حاال هم کسی پیدا میشه که بتونه بگه عشق من خوشگل
نیست الیق من نیست
لبخندی زدم
فوق العاده شدی عزیزممرسیباکمک دانیال سوار ماشین شدم رفتیم سمت آتلیه عکاسی به موقع رسیده بودیم.عکاس کار خودش رو شروع
کرد دقایق اول کارها خوب پیش رفت اول چند تا عکس تکی از عروس وداماد انداختند دوست داشتم این روند
ادامه پیدا کنه ولی مطمئن بودم که این اتفاق نخواهد افتاد بعد از اون چند تا عکس در ژست های ساده ی کنار
هم وایستادن وپشت به پشت هم وایستادن و دست در دست هم وایستادن و...گرفتیم همه چیز داشت خوب
پیش میرفت تا اینکه...
عکاس:داماد دستتو دور کمر عروس بذار عروس به پشت خم شو رو دست داماد داماد خم شو روی عروس وگردن عروس رو ببوس
من:من از این ژست خوشم نمیاد
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منظورتون چیه؟منظورم اینکه نمیخوام این مدل عکس تو آلبومم باشهدانیال:سوگنددددد..
چیه خوب من از این مدل خوشم نمیادعکاس:ولی این مدل مدله خوبیه خیلی از عروس دامادها از این مدل خوششون میادولی من نمیخوامدانیال:سوگند..
نذاشتم حرفشو ادامه بده:مگه این آلبوم من نیست منم دوست ندارم این مدل تو آلبومم باشه والسالم
عکاس:خوب اگه اینجور راحتید ایرادی نداره بریم سراغ عکس های بعدی
باسرم حرفشو تایید کردم
خوب عروس ودوماد جلو هم وایستید داماد دستات رو بذارپشت کمر عروس عروس شما هم دستات رو بذارپشت گردن داماد بعد دامادرو ببوس
از این ژستم خوشم نمیادعکاس با تعجب نگام کرد:ولی
ولی نداره این ژستم حذف کننمیخواستم به دانیال نگاه کنم میدونستم که خونش داره بجوش میاد
عکاس با حالت ناراحتی گفت:داماد پشت سر عروس وایستا دستات رو دور کمر عروس حلقه کن عروس سرت رو
یه وری بذار رو سینه ی داماد ودامادسرت خم کن پایین وعروس رو ببوس
این ژستم بیخیال شینعکاس خواست چیزی بگه ولی انگار به زور جلوی خودش رو نگه داشت
عروس برین رو این سکو دستاتونو رو شونه ای داماد حلقه کنیدخم شین به طرف دامادو طوری که سنگینی
وزنتون تقریبا رو داماد بیوفته صورتتون رو به صورت داماد نزدیک کنید و اونو ببوسید
-این ژستم بیخیال شین لطفا دو تا ژست درست و حسابی بگین
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عکاس اینبار به حرف اومد بدجور عصبانی شده بودبرگشت سمت دانیال رو گفت:ببخشید من منصرف شدم برید
دنبال یه آتلیه عکاسی دیگه
دانیال:منظورتون چیه؟
منظورم روشن من نمیخوام عهده دار عکس ها وفیلم های عروسی شما شم منصرف شدممن-:ولی آخه این که نمیشه واسه ی چی منصرف شدین؟
عکاس پوزخندی زدوگفت:خانم میپرسید واسه ی چی؟واسه خاطر کارهای شما
مگه من چکار کردم فقط گفتم از دوتا از مدلتان ون خوشم نمیاددوتا؟؟؟ فقط دوتا؟؟من هر چی میگم شما میگید خوشم نمیاد مطمئنم هر مدل دیگه ایم بگم شما باز خوشتنمیاد
اوال که شما از کجا میدونید من خوشم نمیاد؟دوما برای شما چه فرقی میکنه که من از یه مدل خوشم بیادیانیاد؟آلبوم آلبوم منه من باید نظر بدم
چرا فرق نکنه؟فردا پس فردا که شما خواستید این آلبوتون رو بذارید جلو اطرافیانتون پیشینه ی کاری من میرهزیر سوال
چه ربطی داره؟ربطش اینکه وقتی آلبمتون رو ببینند میپرسن اون عکاس خنگتون چندتا مدل هنری بلد نبود که آلبوم شمااینقدر ساده وآماتور شده
پس مشکل شما اینه نترسید من بهشون میگم بلد بود من نذاشتمبه همین راحتی خانم محترم من نمیتونم اینجوری کار کنمهر جور راحتید دانیال بریمخواستم راهمو بکشم برم که دانیال دستمو گرفت:کجا؟
بریم دیگه مگه نشنیدی چی گفتند؟پس تکلیف عکاسامون چی میشه؟عکس بی عکس .به همون عکس هایی که خودمون میگیریم بسنده میکنیم-میفهمی داری چی میگی؟میدونی اگه مامان اینا بفهمن چی میشه قشقرقی به پا میشه که نگو ونپرس
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آخه واسه چی؟نماز و روزه نیست که جزو واجبات باشه قدیما خودشون عکس مینداختن مگه چیمیشد؟عروسی برگزار نمیشد
سوگند چرا وضعیتو درک نمیکنه؟همه ی اطرافیانمون چشم دوختند به جشن عروسی ما تا شاید بتونن یه آتوگیر بیارن تا بعدا بکوبن به سر خودمون و خانواده مون
بیخودعزیزم خواهش میکنم یه کم درک کن یه امروز رو به حرفم گوش بده و از خر شیطون بیاپایینخوب من که چیزی نمیگم میگم..نذاشت حرفمو ادامه بدم :من ازت خواهش میکنم یه امروز رو طاقت بیار تا این جشن به خوبی تموم شه بعد هربالیی خواستی سر من بیار
یه فکری به ذهنم رسید:یه شرط داره
با درماندگی گفت :چه شرطیشرطش اینکه اگه بعدا من ازت یه کاری رو خواستم انجام بدیبا حالت مشکوکی پرسید:مثال چکاری؟
االن که نمیدونم چکاری باید پیش بیاد تا بگمنگام کرد
چیه خوب تو منو مجبور به کاری میکنی که دوست ندارم اونوقت خودت نمیخوای اینکار بکنیاخه باید بدونم چه کاری ندونسته چیزی رو قبول کنهخوب پس معامله بهم خوردراهمو کشیدم که برم
-باشه جهنم قبول من که میدونم تو تا حرفتو به کرسی نشونی دست بردار نیستی

لبخندی زدم وگفتم :قسم بخور
واسه چی-واسه اینکه بعدا زیر قولت نزنی
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این چه حرفیه که میزنیخوب تو که زیر قولت نمیزنی پس قسم بخور خالصباشهبگو به جون مامانیمبه جون مامانیم سر حرفم میمونم حاال راضی شدیاالن شد یه چیزی برو به عکاس بگو بیاد کارشو انجام بدهاحساس رضایت نسبی کرداما من ته دلم ناراحت بودم میدونستم ساعات شکنجه اوری پیش رومه ولی فکر
میکردم به اون قسمی که گرفته بودم می ارزید......
فکر کردن به اتفاقی که در آتلیه افتاد آزارم میداد ساعت های که گذشت برای من ساعت های جهنمی بودند تمام
اون مدت من به معنای واقعی شکنجه شدم
کارمون در آتلیه ساعت  5عصر تموم شد از اونجا باید میرفتیم تاالر .احساس خستگی زیادی میکردم .حال
درست وحسابی نداشتم هم میخواستم زودتر این روز تموم شه وهم نمیخواستم
رسیدیم تاالر اغلب مهمون ها اومده بودند .مادرخودم و نسترن جون و مادرجون دائم قربون صدقه من ودانیال
میرفتند
کمی که اززمان مجلس گذشت باز بحث رقص پیش کشیده شدازما خواستند که باهم برقصیم ولی خوشبختانه
اینبار دانیال بدون اشاره ی من مخالفت کردالبته خودم میدونستم چرا اینکارو کرد اون تالش میکرد هر جوری که
شده نظر من وجلب کنه که الحقم خوب تونست از پسش بربیاد حتی وقتی مادرجون از من خواست که راضیش
کنم باهم برقصیم ومن مجبور شدم اینکارو بکنم بازهم اون مخالفت کرد
زمان به سرعت داشت سپری میشداین اصال به نفع من نبود تو دلم اشوبی برپا شده بودحتی نتونستم چیزی برای
شام بخورم دانیال به زور قاشق رو پر میکرد وجلو دهانم میگرفت ولی من پسش میزدم از صبح نتونسته بودم چیز
درست وحسابی بخورم بجزدوتا شیرینی که اونم باز به زور دانیال خوردم حالت تهوع داشتم
مجلس تموم شد همه سوار ماشین هاشون شدند تا ماروتا خونه مون همراهی کنند صدای بوق و فریاد اعصاب و
داغون میکرد برعکس من دانیال هم جواب اونا رو با بوق زدن های متوالی میداد
دم در خونه که رسیدیم همگی پیدا شدند تا ازمون خداحافظی کنندوبرامون ارزوی خوشبختی کنند
موقع خداحافظی که مادرمو بغل کردم بغضی که از صبح تو گلوم بود شکست
نسترن جون:دخترم گریه نکن شگون نداره
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اما گریه ی من تمومی نداشت وبا بغل کردن هر کدوم از اعضای خانواده ام شدت میگرفت نوبت ستاره که رسیدبا
چشمهای غمگین نگام کرد و گفت :ایشاهلل خوشبخت بشین
حرف ستاره بنزینی بود روی آتش دلم .تنگ در اغوشش گرفتم وزار زار گریه کردم
همه یه جوری میخواستند نذارن ما گریه کنیم اما مگه میشد من واون به بدبختی هر دوتامون گریه نکنیم
محاله.....
در طول مجلس هم ستاره دیده بودم که غمگین یه گوشه ی تاالر نشسته بود یه بار که من وسط تالر داشتم
میرقصیدم و بقیه دورم کرده بودند اونم اومد جلو .اون موقع وقتی وسط حلقه ی اطرافیان دوتایی رقصیدیم هردو
باهم بغض کردیم اشک جلوی چشمامونوپرده کشید بود ولی هردو نذاشتیم این اشک ها سرازیر شن
ولی االن وقتش بود که خالی شیم اینکار به من انرژی میداد تا در تصمیمم مصمم تر شم...
همه خداحافظی کردند و رفتند من و موندم وغصه ای که قلبمو میفشرد
وارد خونه که شدیم نمیدونستم باید چکار کنم روی اولین صندلی که دیدم نشستم قدرتم به تحلیل رفته
بوددانیال رفت سمت آشپزخونه از اونجا صدام کرد
تو تشنه ات نیست؟نهتو ذهنم حرفهایی رو که مدت ها بود آماده کرده بودم دوباره از اول برای خودم تکرار کردم
دانیال اومد رو مبل کناریم ولو شد :ولی خداییش بدجور خسته شدم ها
جوابی ندادم
تو خسته نشدی؟بازهم جوابی ندادم
سوگند حواست کجاست؟من ....من....من میخوام یه چیزهایی رو بهت بگمنگام کرد:چی میخوای بگی؟
زل زدم تو چشماش ولی زود چشمهامو برگردندم اینجوری نمیتونستم بهش چیزی بگم سرمو انداختم پایین نفس
عمیقی کشیدم
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ببین دانیال راستش تو خودت خوب میدونی که من هیچ احساسی به تو ندارم میدونی که من به اجبار باتوازدواج کردم روزی که میخواستم بهت جواب مثبت بدم تو گفتی که همه ی سعی تو میکنی تا نظرمنو جلب کنی
گفتی کاری میکنی که من عاشقت بشم وبه زندگی باتو عالقه مند شم تو این سه ماهم هر چی در توانت بود
گذاشتی ولی من هنوزم به تو احساسی ندارم
دستاشضو تو موهاش فرو کردو گفت :منظورت از این حرف ها چیه؟
یه نفس دیگه کشیدم:امشب شب عروسی من وتوه ولی من بجای اینکه خوشحال باشم ناراحتم در گذشته وقتی
به این شب فکر میکردم اونو یه شب رویایی و عاشقانه میدیدم شبی که تو اون روح وجسم من وهمسرم یکی
میشه
اشک هام دوباره سرازیر شدند البته من هم تالشی برای فرو خوردن انها نکردم چون میدونستم که دانیال رو
اشک هام حساسه یه جورایی طاقت دیدنشونو نداره واالن وقتش بود که من از این ضعف اون برای پیشبرد نقشه
ام استفاده کنم
اما االن هیچ کدوم از اون احساس های عاشقانه ای رو که تصور میکردم ندارم برعکس امشب برای من
زجراورونفرت انگیز خالی از هر احساس خوب من اال ن پر از احساس های بد و رنج آور
سرمو بلند کردم ونگاش کردم :خواهش میکنم نذار بیشتر از این زجر بکشم
نگام کرد تو نگاش خشم وعصبانیت وناراحتی باهم دیده میشد :منظورت از این حرف های چیه؟
ازم نخواه که باهات رابطه ای داشته باشم چون نمیتونماینو گفتم وشدت گریه امو بیشتر کردم
از سر جاش بلند شد :این امکان نداره
ازت خواهش کردمحرفشو نزنعصبانی به طرفم اومد:تو همسر منی نه یه غریبه اونو میفهمی معنی همسر رو میفهمی یانه؟تو ازم میخوای کاری
رو انجام بدم که نه میتونم ونه میخوام که انجامش بدم
ولی تو قول دادی؟من؟یادم نمیاد راجع به این موضوع قولی به تو داشته باشمچرایادت نمیاد صبح تو آتئلیه قسم خوردی که من به خواهش تو کاری رو که دوست ندارم انجام بدم وتو هم درعوض کاری رو که من ازت میخوام انجام بدی االن من ازت میخوام که کاری به کار من نداشته باشی
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پس که اینطور؟من احمق و باش که فراموش کرده بودم تو کی هستی؟من باید تا حاال تورو میشناختم بایدمیفهمیدم که تو آدم زرنگ وموذی هستی اما کور خوندی من به قولی که ندونم برای چی دادم وفا نمیکنم
بند دلم پاره شد:تو نمیتونی تو ...تو....
من چی؟من هر کاری که بخوام انجام میدمتو قسم خوردیمهم نیستنگاش کردم محکم ومصمم باالی سرم وایستاده دبود ومن این پایین ضعیف و شکننده نشسته بودم
اون میتونست هر کاری که دلش میخوادو انجام بده ومن کاری از دستم بر نمیومد دستام میلرزید باید یه کاری
میکردم میدونستم که اگه دستش به من بخوره خواهم مرد
آره خودشه همینه راهش...
همه ی قدرتمو جمع کردم واز جام بلند شدم
پس بذار یه چیزی رو برات روشن کنم شایدت برای تو قسم خوردن مهم نباشه ولی برای من مهمه پس به جونمادرم که عزیزتر از اون برام نیست اگه امشب دست تو به من بخوره فردا صبح بجای جشن پاتختی مراسم
عزاداری برام بگیری وسر جنازه ام خون گریه کنی مثل االنه من
دستم به نشانه ی تهدید باال بردم:میدونی که اینکارومیکنم
نمیتونی؟ببین به امتحانش می ارزه یانه؟فکر میکردم تا حاال بهت ثابت شده که من هر کاری رو بخوام انجام میدمنمیزارمنمیتونی کسی نمیتونه جلودار من باشه از تو گنده ترهاش نمیتونن چه رسد به تو من کاری رو که میگم میکنممخصوصا موقعی که قسم بخورم
بعد وایستادم جلوشوودستامو زدم به کمرم گفتم حاال اگه جرات داری دستت بهم بخوره بعد ببین چجی میشه
فردا باید جنازمو از در این خونه ببری بیرون
عصبانی نگام کرددستاشو مشت کرده بودمحکم منو گرفت و تکونم داد
-لعنتی لعنتی تو یه آدم پستی..تو...تو....
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دیگه چیزی نگفت بجاش بادستش به یه گلدان که نزدیکش بود زدو اونم افتاد روی زمین و هزارتکه شد
کتشو برداشت ورفت سمت دربرگشت نگام کرد:به وقتش اینکارتو تالفی میکنم یادت باشه...
لبخند زدم:به من میگن سوگند...
بعد از رفتن دانیال آرامشی وجودم و فراگرفت رفتم سمت اتاقم تا لباسهامو عوض کنم وبرم حموم .جلوی آینده ی
قدی اتاقم وایستادم نگاهی به خودم کردم از صبح تا االن فرصت نکرده بودم خودم رو درست وحسابی تو این
لباس وآرایش برانداز کنم
غم عجیبی رو دلم سنگینی کرد چقدر تو رویاهام این لحظه رو تصور کرده و براش نقشه ها کشیده بودم.همیشه
این لحظه رو زیباترین لحظه ی عمرم میدیم وفکرمیکردم هر روزی که این لباس پوشیدم آرزو خواهم کرد تا اون
روز تموم نشه ولی حاال چی......
دستمو تو موهام فرو کردم تا گیره هارو از سرم دربیارم دختر که بودم تو رویاهام تصور میکردم که من پایین
تخت میشینم و همسر روی تخت وبعد اون اروم آروم گیره ها رو از تو موهام در میاره وبعد یه بوسه ی عاشقانه به
موهام میزنه وبعد از همه ی اینا کمکم میکنه تا لباس عروسیمو از تنم در آرم .چه خیاالت خامی ........
کاش زندگیمون مثل رویاهامون میشد .....
لباس عروسیمو از تنم درآوردم وهمراه با اینکار آروم وبیصدا اشک میریختم
رفتم حموم تمام سعیمو کردم تا همه ی این دردها وغصه ها رو با آب بشورم که برن باالخره هر کسی سرنوشتی
داره اینم سرنوشت منه شاید اینده بهتر از امروز باشه......
از حموم که اومدم بیرون همونجا روی تخت دراز کشیدم ونمیدونم چه جوری خوابم برد چشم که باز کردم ساعت
 9صبح بود سریع از جام بلند شدم از اتاق رفتم بیرون نگاهی به خونه انداختم ظاهر امر اینجور نشون میداد که
دیشب دانیال برنگشته خونه
امروز قرار بود جشن پاتختی برام بگیرن رفتم اتاقمو که کمی بهم ریخته بود جمع وجور کردم .شدیده احساس
گرسنگی میکردم رفتم سمت یخچال ویه چیزی پیدا کردم وخوردم
نمیدونستم باید چکار کنم همه چیز رو مادرم ونسترن جون آماده کرده بودند ساعت تقریبا دوازده بود که زنگ
خونه رو زدنداول فکر کردم دانیال بعد فهمیدم که مادرم اینا که اومدندتا اومدن مهمون ها کارهارو انجام بدندنیم
ساعت بعدهم مادرجون و نسترن جون اومدند همراهشون دوتا خانم هم اومده بودندکه قرار بود کارها رو انجام
بدهندباهم وسایل پذیرائی رو اماده کردند
نیومده فورا سراغ دانیال رو گرفتندنمیدونستم چی جوابشونو بدم
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گفتم :رفت بیرون پیش یکی از دوستاش واسه اینکه ما خانم ها راحتتر باشیم
نسترن جون:وااا ...االن چه وقت رفیق بازیه اون االن باید کنار تو باشه
خوب واسه خاطر مهمونی رفتحاالساعت چند رفته؟همین پیش پای شماها رفتحتما االن خیلی خسته است مادرش قربونش برهشما نگرانش نباشه خوب استراحت کردهنسترن جون نگاه عاقل اندر سفیهی به من که خودم معناشو فهمیدم بیچاره حق داشت با اون فکرهایی که اینا
میکنندحرف های من جور نبود ولی خودم زدم به کوچه ی علی چپ وسعی کردم بحث رو عوض کنم
عصرمهمون ها اومدند زن عموهم اومده بودولی ستاره نیومده بود زن عمو گفت وحید کار داشت برای همین اونا
صبح رفتند وستاره ازت عذرخواهی کرد
میدونستم اینا همه اش بهانه است دلش نیومده بود بیاد چون از نظر اون من االن دیگه به معنای واقعی کلمه
همسر دانیال شده بود برای همیشه...
مهمونی که تموم شد هم مادرم وهم نسترن جون تنهایی منو کشیدند یه گوشه وکلی سفارش کردند که مواظب
خودم باشم وچندروز خوب استراحت کنم
پیش خودم گفتند که اینا چقدر دلشون خوشه اگه بفهمند که اون اتفاقی که اینا فکر میکردند نیافتاده چه حالی
میشدندولی همون بهتر که نفهمند
هر چی منتظر دانیال موندند اون نیومد با موبایلش که تماس گرفتیم دیدیم خاموشه همگی عصبانی شده بودند که
این پسر چقدر بی فکره ....
دلشون نمیومد منو تو خونه تنها بذارند یواش یواش دل منم شور زد نه برای دانیال برای اینکه اگه نیاد من چه
خاکی برسرم بریزم باید یه کاری میکردم که اینا برن تا اومدن ونیومدن دانیال رو متوجه نشند
شما نگران نباشید حتما کار مهمی داشته االنا میادنسترن جون:چه کار مهمتری از تو؟مثال دیشب شب عروسیتون بود حاال حاال اون نباید از کنار تو جم بخوره
-این چه حرفیه؟نمیشه که کارو زندگی رو واسه اینجور چیزها تعطیل کرد
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دخترم کم چیزی نیست که یه بار که بیشتر ازدواج نمیکنید شما هنوز باید چند روزی استراحت کنیدو باهمباشید
خندیدم وگفتم:مامان واسه استراحت و باهم بودن کلی وقت هست
نسترن جون اینبار جوابی نداد و رفت سمت تلفن وبازم شماره ی دانیال رو گرفت :گوشیش رو واسه چی خاموش
کرده؟
حتما شارژش تموم شدهباز همه ساکت وبی حوصله نشستند ومنتظر موندند من االن چه خاکی برسرم بریزم از استرس داشتم میمردم اگه
میومد واینا ازش میپرسیدند کجا بودی؟تا حال بیرون چکار میکردی؟
واونوقت اون همه چیز رو میگفت من چکار میکردم؟؟؟؟
تلفن مادرجون زنگ زدپدرجون بودمیپرسید پس کجایید؟نمیاین؟
اونم گفت دانیال هنوز نیومده منتظریم اون بیاد بعد ما بیایم
فکری به ذهنم رسید شروع کردم به خمیازه کشیدن و خسته نشون دادن خودم سرمو تکیه دادم به دستمو
چشمامو بسته ام
مادرم:سوگند خسته ای؟خوابت میاد؟
آره یه کمنسترن جون:ببین تورو خدا کارهای این پسره رو اگه تا حاال میومد ماهم رفته بودیم شما هم استراحت میکردین
از اون ورم پدرجون وآقایوسف اینا تنها نمی موندند
مادرجون از جاش بلند شدو گفت:پاشین بریم این پسره دیر یا زود باالخره میاد این دخترم خسته است از
خستگی رو پا بند نیست باید استراحت کنه ماهم بهتره مزاحمش نشیم
نه بابا مادرجون این چه حرفیه اینجا خونه ی خودتونه من کمی فشارم افت کرده دوتا خرما بخورم حالم خوبمیشه
نه تو خسته ای از دیروز تا حاال سرپایی دیشبم حتما درست وحسابی نخوابیدی ما میریم تو هم درو بعداز رفتنما خوب قفل کن استراحت کن دانیال خودش کلید داره
نسترن جون:ولی شبه بهتر نیست تنهاش نذاریم
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مادرجون:این حرفها چیه که میزنی مگه قرار نیست بعد از این تو خونه شبها تنها بمونه در ضمن هنوز اول شب
ساعت 22به دلت بد راه نده دل این دخترم بیخودی خالی نکنید
نسترن جون که هنوز راضی نبود به اجبار رفت آماده شدمادرم اینا هم آماده شدند که برند
موقع خارج شدن از خانه نسترن جون گفت:دخترم نترسی ها االنه دیگه دانیال میاد
بعد آروم زیر لب گفت:پسره ی کله شق
دستاشو گرفتم گفتم:شما نگران نباشید من کل شبم تنها بمونم نمیترسم االن که تازه اول شبه
گونه مو بوسید:از دست دانیال ناراحت نباش هنوز بچه است خیلی چیزها رو نمیفهمه باید بهش دیکته کنی
خیالتون راحت من از دست اون ناراحت نیستم حتما برای این کارش توضیحی دارهدوباره گونه مو بوسید وگفت:الحق که دختر با فهم وشعوری هستی خوش به حال پسرم
خداحافظی کردند ورفتندمنم درو پشت سرم قفل کردم ورفتم داخل خونه
خوشبختانه بخیر گذشت رفتم سمت اشپزخونه یه چایی برای خودم ریختم ویه شیرینی هم گذاشتم تو بشقاب
واومد روی یکی از مبل ها نشستم وتلویزیون و روشن کردم...
یعنی دانیال تا حاال کجا مونده ؟از دیشب تا حاال چکار کرده؟......
نمیدونم چه جوری خوابم برده بود با صدای باز شدن در از خواب بلند شدم چشمهامو به زور باز کردم دانیال
بودنگاهی به ساعت کردم ساعت  :نصف شب بودفقط یه چراغ تزیینی روشن بود با تلویزیون .ولی توهمون نور
کم هم متوجه ی داغون بودن دانیال شدم .لباسهاش موهاش و ...اشفته بودند
هنوز متوجه من نشده بود دروکه بست برگشت
سالمباصدای من نگاه کرد به سمتی که من بودم .بادیدن من لبخند تلخی زد خوب نگاش کردم چشاش پر خون بودن ..
راه افتاد که بره
کجا بودی؟برگشت سمتم:برا تو چه فرقی میکنه؟
جواب سوال من این نیست-منم گفتم که برا تو چه فرقی میکنه من کدوم گوری بودم
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وقتی سوالی میکنم دوست دارم جواب درست وحسابی بشنوم از دیشب رفتی االن اومدی نگاه به ساعتتکردی؟نمیگی نگرانم میشن؟
پوزخندی زدوگفت:نگو که نگرانم شدی چون باور نمیکنم
من نگرانت نشدم مامان جونت نگرانت بودنگام کرد:میدونستم تو هیچ وقت نگران من نمیشی تو از خدات بود که من برم وبرنگردم
جوابی ندادم من اونقدرها هم که دانیال فکر میکرد بد نبودم اونم وقتی سکوت منو دید سرشو انداخت پایین و
رفت سمت اتاق مهمان .
رفتم سمت اتاق خودمون روی تخت دراز کشیدم وبه این فکر کردم که اگه اتفاقات دیروز رو یکی بدونه چی
میشه؟اگه دانیال از من پیش بقیه گله کنه چی؟اگه فردا که با مادرش صحبت کردو گفت که واسه چی نیومده بود
خونه چی؟وای خدای من عجب غلطی کردم اگه همون روز اول روی جواب نه خودم پافشاری میکردم حال و روزم
بهتر از اینی بود که االن است.....
سرم به شدت درد میکرد بلند شدم رفتم پایین یه قرص مسکن خوردم چراغ اتاق دانیال روشن بود الی در کمی
باز بود رفتم ببینم که چکار میکنه روی صندل نشسته بود وسرش بین دستاش گرفته بود یه کم دلم به حالش
سوخت ولی بعد فورا به خودم گفتم که تقاص کارهایی که قبال کرده
رفتم اتاقم برای احتیاط بیشتر درو از تو قفل کردم و گرفتم خوابیدم صبح ساعت  22بود که با زنگ تلفن
بیدارشدم نسترن جون بود
سالم دخترم خوبی؟سالم مرسی شما خوبید؟خوابیده بودید؟ببخش مزاخم شدمنه بابا این چه حرفیهراستش زنگ زدم ببینم دانیال دیشب اومد خونه؟بله اومدکی اومد؟چند دقیقه بعد رفتن شما-چرا به من زنگ نزد
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راستش تا اومد زود رفت حموم بعدم اومد یه چیزی خورد وگرفت خوابید خیلی خسته بوداالن اونجاست باهاش حرف بزنماینجاست ولی خوابه میخواین بیدارش کنمنه بذار بخوابم بعدا باهاش حرف میزنم بازم ببخش که از خواب بیدارت کردمخواهش میکنمکاری نداری؟نه مرسیخداحافظخداحافظبعد از گذاشتن گوشی نفس عمیقی کشیدم ایندفعه بخیر گذاشت...
بلند شدم رفتم پایین گرسنه بودم از یخچال شیربرداشتم وباچندتا خرما وبسکویت خوردم نمیدونستم دانیال
خونه است یا نه/بیرون رو که نگاه کردم دیدم ماشینش تو حیاط پارک پس خونه است
یه دستی به سرو گوش خونه کشیدم وبعد از اون شروع کردم به درست کردن ناهاراولین چیزی که به ذهنم رسید
ماکارونی بود
ناهار که آماده شدم یه چایی برای خودم گذاشتم ورفتم نشستم جلو تلویزیون
چشم به تلویزیون بود ولی فکرم پیش دانیال از صبح هیچ صدایی از اون اتاق به گوشم نخورده یعنی تا االن
خوابیده ؟ساعت  0بود البته زیادم بعید نیست چون اون بیچاره تمام دیشب وپریشب رو نخوابیده ...
یه ساعت که گذشت احساس کردم گرسنه ام بلند شدم رفتم سفره رو چیدم وغذا رو گرم کردم رفتم سمت اتاق
دانیال اروم درو باز کردم روی تخت دراز کشیده بودباهمون لباسهای دامادیش که ای دوروز تنش بودبازوشو رو
چشم هاش گذاشته بود نمیدونستم خواب یا بیدار کمی رفتم جلو تا مطمئن شم
کاری داشتی؟بیدار بود دستشو از رو چشماش برداشت ونگام کرد
نه-پس واسه چی اومدی اینجا؟
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خواستم بگم ناهار حاضرهنمیخورمگرسنه ات نیست؟نهاز اتاق اومدم بیرون و اومدم نشستم و تنهایی ناهار خوردم
یعنی اون گرسنه اش نیست؟از دیروز تا حاال چیزی نخورده....بعد باخودم گفتم به من چه اگه گرسنه بود االن تاحاال اومده بودو غذاشو خورده بود
من وظیمه مو انجام دادم ومثل یه خانم خونه غذا گذاشتم این دیگه تقصیر خودشه که با غذا قهر کرده...
عصر نسترن جون دوباره زنگ زد اینبارم من گوشی رو برداشتم نمیتونستم بهانه ای بیارم برای همین رفتم اتاق
دانیال .روی تخت دراز کشیده بود
نسترن جون زنگ زده میخواهد باهات صحبت کنهبگو خونه نیستنمیشه چون گفتم خونه ایبگو خوابهصبح هم همین وگفتمگوشی بیسیم رو گرفتم سمتش
فقط یه چیزی من اونروز گفتم رفتی خونه ی دوستت ساعت  22::2برگشتیپوزخندی زدو گفت :ولی من خونه ی دوستم نبودم دروغم نمیتونم بگم
گوشی رو از دستم گرفت از اتاق اومدم بیرون ولی پشت در وایستادم میخواستم بدونه که چی میخواد بگه صدای
ضربان قلب خودم رو میشنیدم اگه ماجرا رو تعریف کنه چی؟؟
دانیال صحبت نمیکرد معلوم بود که نسترن جون از اون طرف خط بستتش به رگبار حرف و نصیحت
تا اینکه صدای دانیال رو شنیدم :شما حق دارید ولی بخدا تقصیر من نبود
قلبم داشت وایمیستاد
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اونروز که رفتم دیدن دوستم حالش خراب شد بردیمش بیمارستان مجبور شدم پیشش بمونم تا خانواده اشبیان
چند دقیقه که گذشت دانیال باز گفت:میدونم باید پیش سوگند میموندم ولی از طرف اون خیالم راحت بود که
شما پیششین سوگندم منو درک میکنه همون که براش توضیح دادم چی شده عذرمو قبول کرد
..........آره میدونم نگرانم شده بود ولی هم به خودش قول دادم هم به شما قول میدم که دیگه تکرار نشه حاال خیالتونراحت شد
......باشه شما نگران نباشیداونم رو چشم....دیگه امری ندارید....خداحافظنفس راحتی کشیدم خیالم راحت شد
برگشتم تو آشپزخانه تصمیم گرفت بخاطر اینکارش ازش تشکر کنم میدونستم که عاشق گورمه سبزیه مثل
خیلی از مردهای دیگه .برای شام گورمه سبزی اماده کردم کنارش یه ساالد شیرازی هم درست کردم
بوی غذا تو خونه پیچیده بود ولی هر چی منتظر موندم از اتاقش نیومد بیرون
رفتم دم در اتاقش در زدم وداخل شدم روی تخت نشسته بود وانگشتاشو تو موهاش فرو کرده بود سرش پایین
بود
شام حاضرنمیاینمیخورممیشه بپرسم چرا؟تو از دیروز چیزی نخوردیسرش رو بلند کرد:برای تو مهمه مگه؟
-چی مهمه؟
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اینکه من چیزی نخوردمدوست ندارم به خاطر گرسنگی حالت خراب شهپوزخندی زد وگفت:نترس من جون سختم چیزیم نمیشه
با کی داری لج میکنی؟بامن یا باخودت؟روی تخت دراز کشید وگفت:باهیچ کدوم با روزگار .با روزگاری که اینجور تلخ داره برا من مینویسه
تا کی؟نگام کردوجواب ندادی
لب تخت نشستم وگفتم:قضیه اونقدرهام تلخ نیستی که تو فکر میکنی باید سعی کنی با این موضوع کنار بیای .تو
از اولم میدونستی که من هیچ احساسی بهت ندارم اینو خودمم بارها بهت گفتم ولی تو دست برنداشتی همیشه
مثل یه سردار پیروز وایمیستادی ومیگفتی همه چیز رو بسپار به من .من بلدم چکار کنم میگفتی مهم نیست که
من دوست دارم یا ندارم مهم اینکه تو دوستم داری گفتی با همه چیزمن میسازی با هر ساز من میرقصی تا بالخره
با اونی که میخوای برسی.خوب نگاه کن ببین این اونی بود که تو میخواستی یه گوشه ی خونه خودتو حبس کنی
که چی؟مگه با اینجور چیزها قضیه حل نمیشه
بر گشتم سمتش:هنوزم دیر نشده جلوی ضرر رو از هر کجا بگیری منفعت
بلند شد ونشست:منظورت از این حرف ها چیه؟
سرمو انداختم پایین ترسیدم بقیه حرفمو بگم
دستشو انداخت زیر چانه موسرمو بلند کردو گفت :پرسیدم منظورت چیه؟
من من ....منظور خاصی نداشتم فقط خواستم یه چیزی گفته باشمترسیدم چیزی بگم واون عصبانی بشه کاری کنه که من تا آخر عمرم پشیمون شم ازگفتن حرفی که نبایدمیگفتم
شونه هامو گرفت وگفت:اگه تاحاال کاری به کارت نداشتم و کاری رو کردم که تو ازم خواستی برای اینکه دوست
دارم برا اینکه نمیخوام بیشتر از این ازم متنفر شی اگه دارم صبوری میکنم وهمه چیز رو توخودم میریزم برا
اینکه دوست دارم میفهمی دوست دارم من عشق تو رو میخوام روحت رو میخوام قلبت رو میخوام نه جسمت
رو.....
زل زد تو چشمام:اینوخوب تو اون گوشت فرو کن از زندگی دست میکشم ولی از تو نه پس تو هم فکرهای
بیخودی نکن من تا اخر عمرم که باشه منتظر میمونم فهمیدی؟
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ولم کرد کمی زمان برد تا خودمو پیدا کنم روشو ازم برگردوند ولی از چشم های شیشه ایش میشد فهمید که چه
خبره.....
لعنت به این روزگار و فلک که این سرنوشت های تلخ رو برای آدم ها مینویسه
لعنت به خودمون که هیچ وقت نمیفهمیم عاشق کی باید بشیم.....
از اتاق اومد بیرون دلم گریه میخواست ولی خودمو کنترل کردم رفتم یه آبی به سرو صورتم زدم وبعد برگشتم
آشپزخونه نباید بزارم که این وع بیشتر از این ادامه پیداکنه هم برای خودم سخته وهم برای اون
غذا وساالد رو تو سینی گذاشتم با دوتا بشقاب رفتم اتاقش هنوزم پشتش به در بود
رفتم نشستم رو صندلی کنار تخت
دیدم تو برا شام نمیای آشپزخونه گفتم من شام وبیارم اینجابرگشت نگام کردلبخندی زدم وبشقابی رو که توش غذا ریخته بودم گرفتم جلوش:بفرمایید شام دستپخت سوگند
بانو
کمی نگام کردو بعد اونم به زور لبخندی زدو بشقاب رو از دستم گرفتم
فعال این برای آتش بس اولیه وبرقراری صلح اولیه کافی بود من واون میتونستیم مثل دوتا ادم کنار هم زندگی
مسالمت آمیزی داشته باشیم البته فعال......

روزها از پی هم میگذشته زندگی به روال عادیش برگشته بوددانیال صبح به صبح میرفت شرکت منم به کارهای
خونه رسیدگی میکردم فیلم تماشا میکردم وکتاب میخوندم گاهی هم مثل یه زوج خوشبخت درمهمونی های
خانوادگی مون شرکت میکردیم از روز عروسی تا به امروز جرات صحبت کردن با ستاره رو پیدا نکردم فعال
آمادگیشو ندارم با اینکه خیلی چیزها برای گفتن دارم
مهمونی نسبتا بزرگی در راه بود دختر دایی نازنین دانیال شعله جان از کانادابرگشته بودوبه مناسبت این بازگشت
مهمونی بزرگی ترتیب داده بودشعله هم بازی کودکی های دانیال بود
از چند روز قبلتر برای خرید لباس شهر رو زیر رو کردم وباالخره یک روز مانده به مهمونی تونستم لباس مناسبی
بخرم میخواستم سنگ تموم بذارم چون میدونستم نگاه های زیادی به من خواهد بود
شنیده بودم قبلترها یه چیزهایی بین شعله ودانیال بود نه اینکه رابطه باشه نه .بلکه حرفهای بودند که خیلی
ازماها تو بچگی هامون میشنویم وشعله مال دانیاله شعله عروس دانیال .
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از رفتار دانیال میشد غهمید که هیچ حس خاصی نسبت به شعله نداره .وقتی مادرش با هیجان وخوشحالی گفت
که شعله داره برمیگرده دانیال فقط گفت:چشم دایی وزن دایی روشن
مهمونی روز جمعه بود از صبح که بلند شدم شروع کردم به آماده شدن هر کدوم از ما سرمون به کارخودمون گرم
بود البته دانیال زیاد رغبتی به حاضر شدن نداشت نشسته بود پای تلویزیون و کانلها رو زیرو رو میکرد
ظهر که شد از اتاقم اومدم بیرون دانیال هنوز بی حوصله پای تلویزیون نشسته بود
میشه زنگ بزنی غذا بیارن من وقت نمیکنم چیزی درست کنمبی هیچ حرفی بلند شد زنگ زدو غذا سفارش داد خواستم برگردم بال ولی منصرف شدم برگشتم بال سرش
وایستادم وگفتم :تو نمیخوای یواش یواش حاضر شی
هنوز زودهزود نیست تابری حموم وبه سرو صورت برسی ولباساتو حاضر کنی شب شدهنمیخواد همون پنج دقیقه اخر واسه من کافیهپنج دقیقه؟مگه میخوای بری شرکت .امروز همه اونجا جمع اندخوب باشنخوب باشن ؟تو باید وقتی همه قراره بیان تو باید درست وحسابی باشی شیک وباکالس فکر آبرو خودت نیستیفکر آبروی من باش
من چکار به ابروی تو دارم؟خوب معلومه تو اگه شلخته بری اونجا نمیگن خاک تو سر زن این کنم که یه کم به شوهرش نرسیدهپوزخندی زد وگفت:زنم؟کدوم زنم؟مگه توزن منی؟تا اونجایی که یادم میاد تو فقط اسمت تو شناسنامه امه وبس
فعال جای این حرف ها نیست بلند شو برو حمومبی تفاوت نشست واز جاش تکون نخورد
باشه خودت خواستیاینو که گفتم رفتم سمت آشپزخونه دستمو پر مایع ظرفشویی کردم و کمی آب بهش زدم دانیال زل زده بود
صفحه تلویزیون حواسش به من نبود نزدیکش شدم و دستموبردم جلو وموهاشو با دستم اشفته کردم با اینکار من
از جا پرید وبلند شد موهاش کفی شده بود
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دستشو به موهاش کشیدو گفت :اه ه ه ...چکار کردی؟
نگاهی به دستش خودش و دست های من کرد:دیوونه چرا همچین کردی؟
خندیدم وگفتم :خودت خواستی
موهامو به گند کشیدیاالن مجبوری بری حمومحسابتو میرسماینو گفت ودوید دنبالم منم بدو بدو پله ها رفتم بال ورفتم اتاقمو درو از پشت بستم
زور زد درو باز کنه ولی نتونست با دست زدبه دروگفت :تا ابد که نمیتونی بمونی اون تو
جوابشو ندادم چند دقیقه بعد صدای پاشو شنیدم که از پله ها پایین رفت نیم ساعت تو اتاقم موندم وبعد اومدم
بیرون آروم از پله ها اومد پایین متوجه شدم که رفته حموم غذاها رو آورده بودند گذاشته بود رو میز آشپزخونه
کمی از غذام خوردم وبعد رفت سمت اتاق دانیال رفتم سمت درحموم وآروم از بیرون قفلش کردم وبعد رفتم
سمت کمد لباش و از بین لباس یه لباس شیک ومناسب در اوردم گذاشتم رو تختش وبعد رفت سراغ عطرهاش
یکی رو که بوی خوبی داشت انتخاب کردم وگذاشتم رو لباس هاش وبعد نشستم رو تخت منتظر شدم یه ربع که
گذشت دیدم شیر آب و بست وبعد چند دقیقه اومد که درو باز کنه دید باز نمیشه
از پشت درگفتم:زور نزن در قفله
دیوونه درو چرا قفل کردی؟برای حفظ جان خودمیعنی چی؟یعنی تا قول ندی که کاری به کارم نداشته باشی درو باز نمیکنمشوخی نکن بیا درو باز کننمیام اول قول بده بعدبا دستش کوبید به درو گفت:گفتم بیا بازش کنمنم گفتم نمیشه-استغفراهلل  ..باشه بابا تو بیا درو باز کن کاری به کارت ندارم
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قول؟قولرفتم درو باز کردم وبعد زود دویدم رفتم بازم برای اطمینان در اتاقمو قفل کردم میدونستم تا تالفی نکنه دست
بردار نیست میترسیدم موهامو خراب کنه از صبح برای درست کردنشون کلی وقت گذاشته بودم
تا عصر تو اتاقم موندم و حاضر وآماده شدم وبعد با حتیاط رفتم پایین دیدم دانیال هم تقریبا آماده ست جلو اینه
ی اتاقش وایستاده بود وموهاشو مرتب میکرد همون لباس هایی که من گذاشته بودم رو پوشیده بود
من آماده امنگاهی عمیقی به من کردولبخند رضایتی زدو چیزی نگفت این یعنی اینکه از طرز پوشش وآرایشم خوشش
اومدعطری رو که گذاشته بودم وبرداشت زدوبعد اومد سمت درو گفت :بریم
خواستم که برم از پشت دستمو گرفت:قبل رفتن باید یاداوری کنم که یادم نمیره کارهای امروزتو تالفی کنم به
وقتش حالتو میگیرم
جوابشو ندادم وبجاش دهنمو براش کج کردم
وقتی رسیدیم بیشتر مهمون ها اومده بودند زن دایی دانیال به استقبالمون اومد
دانیال جان خوش اومدیدببخشید که شعله خودش برای استقبال نیومد هنوز اماده نشده خودت که میدونی اونچقدر حساسه ووقت زیادی برای آرایش و لباس پوشیدن میزاره شما تا خودتونو پیدا کنید اونم میاد من بهش
میگم که تو اومدی خیلی مشتاق دیدارته
اینو که گفت پشت چشمی به من نازک کردورفت با این حرکتش من خندیدم
دانیال نگام کرد:به چی میخندی؟
به حرف ها و رفتار زن داییتمگه چی گفت؟هیچی بابا فقط منو مشتاقتر کرد برای دیدن شعله جان شمادانیال چیزی نگفت به جاش دستمو گرفت تا باهم وارد سالن شیم.
تازه خودمونو پیدا کرده بودیم ونشسته بودیم که دیدیم شعله خانم شرف یاب شدند
شعله یک دختر ساخت دست جراحان پالستیک بود لبهای پروتز شده بینی عمل کرده و...با کلی رنگ ولعاب
غلیظ
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شروع کرد به سالم واحوالپرسی باتک تک مهمانها تا اومد رسید به مابا دستشو به دانیال درازکرد وصمیمانه اونو
فشرد وبا کلی عشوه گفت(اگه از بقیه خجالت نمیکشید مطمئنا بغلش میکرد)
وای ییییییییییییییییییی دانیال دلم برات یه ذره شده بود اونجا همه اش بیادت بودم کاش تو هم میومدی کلیحرفت دارم برات باید مثل قدیم ها ...
همسرم سوگندبا این حرف دانیال ساکت شدو مات نگاش کرد وبعد برگشت زل زد به من .لبخندی زدم وگفتم:از آشناییتون
خوشبختم
با لحن خاصی گفت:
شنیده بودم ازدواج کردی ولی فکر کردم با من شوخی میکنن باورم نمیشه یعنی همه ی اون داستانهایی کهشنیدم همه شون درست بودند؟؟
نا باورانه نگاه میکرد میتونم فکرشو بخونم مطمئنا خیلی دوست داشت که من فقط یه روح وتوهم باشم کمی که
نگام کردبا حالت خاصی روشو برگردوند ورفت تا بقیه خوش وبش کنه البته دیگه مثل اون اولش پر انرژی وبشاش
نبود .مطمئن بودم که اون از قضیه ازدواج دانیال آگاه بود فقط خودشو به کوچه ی علی چپ زده بوددوست
نداشت وجود منو جدی بگیره
من ودانیال کنارهم روی یک مبل نشستیم از دور سنگینی نگاه شعله رو خودم حس میکردم میدونستم داره منو
آنالیز میکنه چند تا از دخترهای فامیل هم دورشو گرفته بودند ویک ریز داشتن زیر گوشش زمزمه میکردند
احساس میکردم که در مورد من صحبت میکنند چون هر از گاهی یکی از اونا برمیگشت وبا فیس وافاده نگام
میکرد
صحبت ها گرم گرفته بود منم بیصدا کنار دانیال نشسته بودم وبه صحبتها گوش میکردم
کمی بعد دیدم که شعله بلند شدبا ناز وکرشمه اومد سمت ماپیش ما که رسید برگشت به دانیال گفت:
چیه زنتو نشوندی کنارت ونمیذاری این بیچاره جم بخوره بذار بیاد پیش ما دخترها نمیخوای بذاری ما مفتخر به
آشنایی با این پرنسس شما بشیم (موقع گفتن جمله ی آخرش حالت مسخره ای به خودش گرفته بود)نترس
نمیدزدیمش...
دانیالم خنده ی کجی کردوگفت :جراتشو نداریدکه بدزدیش
اونوقت چرا جراتشو نداشته باشیم-تو که باید بهتر ازهمه بدونی چرا؟
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موقع گفتن این حرف دانیال وشعله چشم در چشم هم دوخته بودند منظورشونو نمیفهمیدم
پاشو بریم عزیزممممممم
دوست نداشتم برم ولی بنابر دالیلی رفتم چون اگه نمیرفتم فکر میکردند که من چشم دیدن شعله رو ندارم بدم
میاد از این حرفهای خاله زنکی...
به جمع که رسیدیم دختر دایی دیگه ی دانیال نازنین که  21سال بیشتر نداشت(از همون نگاه اول تشخیص داده
بودم که به شدت تحت تاثیر دخترعموی عزیزش شعله بود) برگشت گفت:باالخره تونستی از دانیال دل بکنی
البته منم جای تو بدونم یه لحظه ام تنهاش نمیذاشتم ماشاهلل اونقدر دختر خوشگل ودلبر این دورو بر هستند که
اگه از کنارش جم بخوری کار دستت میده
با گفتن این حرف همه لبخند مسخره ای زدند .شعله با تحسین نگاهش کرد.
فهمیدم جریان چیه اینا منو دعوت کرده بودند اینجا که تخریبم کنن ولی غلط اضافی کردند چون نمیدونند که
من کیه ام به من میگن سوگند بلدم کی رو چه جوری بشونم سر جاش
عزیزم دانیال قبل من که چشاش کور نبود این دخترها رو دیده بود اگه میخواست همون موقع یه کاری میکرددیگه نمیومد پاشنه ی درخونه ی ما رو از جاش بکنه خود انجلینا جولی هم که اینجا باشه نمیتونه اونو از چنگ من
دربیاره
اینو که گفتم چهره ی خیلی از اونو برافروخته شد
دیانا:زن داداش یه دونه ی من بدجور دل داداشو منو برده.
این جرقه ی جنگ زیرپوستی بین من وشعله واطرافیانش بود امروز قرار بود من لیلی واقعی باشم ودانیال مجنون
حقیقی .نمیذارم اونامنو شکست بدند حتی من میتونم کارهایی بکنم که تاحاال نکردم ولی اگه بخوام میتونم بکنم
دانیال که دانیال نتونسته از پس من بربیاد چه رسد به این اوا خواهرها....
راستشو بخوای من فکر نمیکردم دانیال به این زودی ها خودشو تو بند ازدواج گرفتار کنه میدونی آخه نیستدانیال زیادی شیطون بود واسه همین میگم .اینهارو شعله گفت
خم شد جلوتر وبه سمت من آرومتر گفت:راستش سروگوشش زیاد می جنبید
تکیه داد به صندلیش :البته وقتی با من بود جرات اینکارها رو نداشت البته نمیشه گفت جرات ندادش واقعیتش
اینکه وقتشو نداشت وقتی با من بود همه هوش وحواسش به من بود راستی عزیزم از حرف های من که ناراحت
نمیشی؟
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برای اولین بارتو این مدت خوشحال شدم که دانیال با ستاره ازدواج نکردستاره اگه اینجا بود با شنیدن این حرف
ها به شدت بهم میریخت واین باعث خوشحالی این آدم های از خود راضی میشد امامن وضعیت فرق میکرد من
هیچ احساسی به دانیال ندارم برای همین اصال برام مهم نیست که قبال با کی بوده وچه کارها کرده واین باعث
شده که من االن در موضع قدرت وایستادم نه ناراحت بشم نه دلم بشکنه ونه بغض کنم برعکس کامال خونسردو
آرم بشینم وزل بزنم تو چشمهای شعله و لبخند بزنم لبخندی که تا عمق جان شعله را میسوزاند من خودم پیروز
نبرد میدونستم ولی شعله یک شکست خورده بود.شکست خورده ای که دوست نداشت شکست رو بپذیره
ودست وپا میزد تا نشون بده که اونقدرها هم که فکر میکنن اون بازنده نبوده اما اینکارش اونو ضعیفتر نشون
میداد
نه عزیزم چرا ناراحت بشم باالخره هر کسی در جوانی یه تفریحاتی داشته دیگه اینم جز تفریحات دانیال بودپشت پرده بهش فهموندم که تو هم یه زمانی جز تفریحات دانیال بودی نه بیشتر نه کمتر.به وضوح خشم کنترل
شده را در چشمهاش میدیدم
چند دقیقه که گذشت بحث به حاشیه رفت ولی شعله دوباره سر رشته ی حرف ها رو به دست گرفت
بنظر من پسرهایی که تو سن پایینتر از  :2ازدواج کنه واسه خاطر هوا وهوسشه که ازدواج کرد بچه ها نظر شماچیه؟
خیلی ها حرف شعله رو تایید کردند ولی من ساکت نگاش کردم وچیزی نگفت اینکار من باعث شد فکر کنه که
مثال ضربه ی نسبتا کاری به من زده
آدم نبایدروی یه عمرزندگی ریسک کنه باید بتونه جلوی هواوهوسشو بگیره مگه نه سوگند جان؟نگاش کردمو لبخند زدم:شعله واقعا که حرف های عاقالنه میزنی من که افکارت رو تحسین میکنم فکر کنم کمال
هم نشینی با تو بوده که باعث شده دانیال من در این سن به بلوغ فکری مناسبی برسه وبتونه عشق واقعی رو از
هواوهوس تشخیص بده واال معلوم نبود االن چه اتفاق هایی افتاده بود ممکن بود دانیال بره سراغه هواوهوسش
اونموقع هیچ وقت نمیتونست عشق حقیقی زندگیشو پیدا کنه و ما بهم نمیرسیدیم
ضربه مهلک بودحتی کرم ها ی صورت شعله هم نتونستند برافروختگی شو پنهان کنند
عزیزم خوشحالم که تو اینجور فکر میکنی ولی بهتره اینقدر به مردها اطمینان نداشته باشی ائون زیاد اشتباهمیکنند حتی خودشونو نمیدونند که کی عشق واقعیشونه وکی نیست
آره شعله جان منم قبال مثل تو فکر میکردم ولی دانیال و رفتارهاش نظر منو عوض کنه آخه نمیدونم شنیدی یانه بار اول که دانیال اومد به خواستگاری من جوابم منفی بود ولی از بس دانیال رفت واومد نمیدونی چه کارها که
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نکرد تا عشقشو به من ثابت کنه بخدا من بجای اون خسته شده بودم آخر سر دیگه بهم ثابت شد که چقدر منو
دوست داره
لرزش خفیف دستهای شعله رو دیدم
دیانا:آره سوگند جون راست میگه داداشم خودشو کشت تا به سوگند رسید من که خواهرشم از حال وروز
اونموقع هاش خبر دارم هر کی هر چی میگفت دانیال در جوابش میگفت یا سوگند یا هیچ کس
شعله خشمگینانه به دیانا نگاه میکردبا خودم گفتم االنه که بلند میشه و تکه تکه اش میکنه
خوب عزیزم تو که اینقدر به عشق دانیال اعتماد داری پس میشه بهم بگی چرا دانیال تو عروسیتون با تونرقصیده چون تا اونجایی که یادم میاد دانیال عاشق رقصیدن بودن بچه ها یادشون که وقتی ما جوونها دور هم
جمع میشدیم منو دانیال چقدر خوب باهم میرقصیدیم
معلوم بود که از عصبانیت نمیدونه باید چکار کنه از این شاخه به اون شاخه میپرید تا شاید فرج خیری بشه ولی
چه خیال باطلی
خوب شعله جان اون مال زمانی بود که دانیال بچه بود ولی االن دانیال من برا خودش مردی شده آقا شده خوبوبد رو ازهم تشخیص میده ونظرش این بود که بهتره مرد تو عروسی خودش نرقصه وبجاش با وقارو متانت وایسته
یه گوشه و رقصیدن عشقشو تحسین کنه
چشمم به دستهای مشت کرده ی شعله افتاد خواستم بگم با نکن اینکارو االن ناخنهای بلند کف دستتو زخمی
کردند
ولی بنظر من که حیف آدم تو عروسیش با دامادش نرقصه حسرتش تا همیشه به دل میمونه شنیدم حتی وقتیتو ازش خواستی باهات برقصه قبول نکرده
عزیزم درست شنیدی من اون درخواست رو به خاطر نسترن جون ازش کردم ولی اون بجاش گفت که دوستداره رقصیدن منو تماشا کنه
واااااااااا اونوقت توهم به همین راحتی قبول کردی بنظر من مردباید تابع زن باشه هرچی اون میگه بگه چشم منیه دوست پسر داشتم کافی بود یه اشاره بهش بکنم تا بمیره اگه کاری رو که من میخواستم نمیکرد دنیا رو
روسرش خراب میکردم
لبخندی زدمو گفتم:خوب میدونی مشکل چیه؟مشکل اینکه اون فقط یه دوست پسره ساده بود که رابطه ات با
اون فقط برای تفریح چند روزه بود ولی رابطه ی بین ما ازیک عشق عمیق سرچشمه میگیره عشق هم یعنی
گذشت یعنی غرق شدن درهمدیگه دانیال منو بقدری عاشق خودش کرده که بخاطر این عشق ودوست داشتن به
خودش وعقایدش احترام میزارم واین معنای دوست داشتن این نشون میده که ما واقعا عاشق همدیگه ایم
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این نیش آخر بود کاری و نابود کننده .
شعله رو که نگاه کردم گفتم االنه که بزنه زیر گریه تا بحال اینقدر از خودم راضی نبود توی دلم گفتم حاال دیدی
من کیم؟به من سوگند کارموم بلدم حرفه ای حرفه ایم
پایان بخش حرف هام یک لبخند بود ازهمون لبخندهایی که دانیال عاشقشه * فاتحانه *
خانم ها اقایون شام حاضرهاین حرف دایی بحث ودعوای مصلحانه ی ما رو ناتمام گذاشت البته فکر کنم شعله راضی بود چون اگه یکم بیشتر
بحث میکردیم ممکن بود نتونه احساساتش رو کنترل کنه نگاهی به دورو بر انداختم ولی دانیال رو ندیدم کمی
منتظرش موندم ولی نیومد رفتم یه بشقاب برداشتم .داشتم غذا میکشیدم که بازوهای کسی دور کمرم گره
شدگرمی جسمی رو پشت سرم حس کردم دانیال بود برگشتم نگاش کردم لبخند میزند.لبخندش یه حس آرامش
به من دادمنم لبخند زدم چندثانیه فقط همدیگرو نگاه کردیم صورتش یه چیز خاص داشت که آدم وجذب میکرد
بشقابو نشون دادم گفتم:
غذا میخوری برا توهم بکشم؟
با سرش گفت آره
توبشقاب خودم برای اون هم غذا کشیدم همجون که از پشت سر بغلم کرده بود صورتشو آورد کنار صورتم وتو
گوشم گفت:ممنون بخاطر همه چیز ازت ممنونم
صداشم لحن خاصی داشت پر بود از آرامش ورضایت بازم ناخودآگاه برگشتم نگاش کردم وجواب لبخندهاشو دادم
بشقابو از دستم گرفت وبعد با دست آزادش دست منو تو دستش گرفت رفتیم سمتی که همه ی دختروپسرخاله
ها ودایی هاو همسرهاشون نشسته بودند
نیما (پسرخاله ی دانیال):چه عجب دو کبوتر عاشق ماهم باالخره تونستند از هم دل بکنند !!!چیه دوساعت
وایمیستید همدیگرو نگاه میکنید خسته نمیشید؟؟؟
من:آقا نیما مگه دوتا کبوتر عاشق از نگاه کردن به هم خسته میشنن که ماهم خسته شیم مگه شما از نگاه به
طالجون خسته میشید؟
نیما نگاهی به نامزدش طالکه کنارش نشسته بود وداشت به حرف های میخندیدکردوگفت:خوب راستش اگه از
صبح تا شب کنارم باشه آره از زل زدبهش خسته میشم
طال بااخم ساختگی گفت:نیما.....
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خوب چیه عزیزم من روراستم عین این کف دستم صاف وصادق نمیتونم دروغ بگم از من انتظار نداشته باشدوساعت زل بزنم به تو وخسته نشم من مثل اینا نیستم
نیماخان ساعتها برای ما کم ما اگه روزها هم بشینیم همدیگرو نگاه کنیم خسته نمیشیمبا این حرفم دانیال دستشو انداخت دور شونه هامو منو کشید سمت خودشو بوسه ای به موهام زدآروم طوری که
خودم بشنوم گفت:عاشقتم...
صدای شعله رو شنیدم که مثال میخواست آروم حرف بزنه که ما نشنویم ولی من مطمئنم که عمدا میخواست که
بشنویم:حالم از این لوس بازی ها بهم میخوره
تو دلم گفتم حق داره بهم بخوره هر کی دیگه ام جای تو بود حالش بهم میخورد
ودر واقع حال خودم هم از این حرف ها بهم میخورد ولی باید امروز عاشقترین زوج این محفل باشیم
نیما:بابا شما دیگه خیلی عاشقین اصال گروه خونیتون به بقیه ماها نمیخوره
رادین(پسر دایی دانیال):دانیال نکن این کارهاروتو با اینکارهات مارو بدبخت میکنی االن که بریم خونه بهار
پوست کله ی من بیچاره رو میکنه که یه کم از دانیال یاد بگیر ببین چطور با زنش برخورد میکنه
بهار:رادین.....من کی همچین میکنم
همیشه .پیش خودتم نمیگی که حتما همسر دانیال یه کاری میکنه که دانیال اینطوری رفتار میکنه هر عملیعکس العملی داره بدم میگم خداییش؟
پسرهای جمع یک صدا گفتند :نخیررررررررر....
رادین به سمت ارغوان برگشت و گفت:دیدی من راست میگم عزیزم
ارغوان خندیدوگفت:بسه رادین االن همه فکر میکنن تو راست میگی ومن همچین کاری میکنم
مگه دروغ میگمارغوان:رادین.....
برگشت سمت ما وگفت:بخدا داره شوخی میکنه ها
دانیال گفت:خیالتون راحت من رادین وبهتر از شما میشناسم این از بچگی همینجور بود االنم رادین خان بسه
دیگه تو شامتو خوردی االن بذار بقیه شامشونو نوش جان کنند
شامشونو بخورند مگه من کاری به شام خوردن اونو دارم من بدبخت فقط دارم یکم درو دل میکنم تاشاید حینشام خوردن دوقطره اشکم به حال من فلک زده بریزن
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نیما:آره جون عمه ات تو اگه فلک زده باشی ما چی هستیم؟
تو لوک خوش شانسی با این زن و زندگیتنیما:جوابت اشتباه بود چون لوک خوش شانس من نیستم دانیاله چون از همه طرف شانسه که براش میباره اون از
پدروپدربزرگش با اون همه ثروت اینم از همسرش
اونا هنوز داشتند باهم کل کل میکردند ولی من دیگه حرف هاشونو نمیشنیدم تو دلم یه حس ترحمی نسبت به
دانیال پیدا کردم اینا راجع به اون وزندگیش چه فکرهاکه نمیکنن دانیال و غرق خوشبختی میبینند .اونا فقط
ظاهر زندگی دانیال رو میبینند نمیدونن که دلش پر ازخونه .دانیال با احساسات خیلی ها بازی کرده بود بد جنسی
های زیادی کرده بود االنم داره تقاص میده اما خوب که فکر میکنم میبینم من بدجنستر از اونم من خیلی بی
رحمم اینجور زندگی میتونه هر کسی رو نابودکنه محکومی به خوشبختی درحالیکه از همه بدبختتری هیچ کس
رو برای دردودل نداشت بایدهمه چیزرو بریزه تو خودشه ودم نزنه باید همیشه نقش بازی کنه نمیدونم تا کی
میتونه دووم بیاره ولی هر چه زودتر صبرش سرریز بشه برای هر دومون خوبه هم من وهم راحتتر میشیم سبکتر
میشیم....
وقت رفتن بود .موقع خداحافظی رفتم سمت شعله و دستمو بطرفش دراز کردم وگفتم :شعله جون یکی از شانس
های زندگی من آشنا شدن با تو بود واقعا خوشحالم که با فرد معقولی مثل تو آشناشدم همیشه بعضی از رفتارهای
دانیال منو متعجب میکرد چون بقدری منطقی و عاقالنه بود که به سنش نمیخورد ولی االن میبینم که کمال
همنشینی تو هر چند هم که کوتاه بوده باشه در اون اثر کرد
اینم ضربه ی پایانی جنگ امروز بود جمله ی اخر من به مذاق شعله خوش نیومد
عزیزم زیادم کوتاه نبود منو دانیال سالهای زیادی باهم بودیمواین همنیشینی شما برای شروع وادامه ی زندگی ما مفیدتر بودومن از این بابت خوشحالمولی من خودم به شخصه ترجیح میدم همسر م قبل از من با هیچ دختر دیگه ای رابطه نداشته باشهدر این مورد باهم توافق نداریم آدم باید قبل از ازدواج یه کم با جنس مخالفش نشست وبرخاست داشته باشهچون در اون صورت هم بهتر میتونه عشق واقعی زندگیشو پیدا کنه وهم یاد میگیره که چطور با همسرش رفتار
مناسب وعاشقانه ای داشته باشه
ناراحت نشی ها ولی بهت نمیاد قبل از ازدواجت چیزی تو زندگیت بوده باشهلبخندی زدم وگفتم:شعله جان اینو از من داشته باش هیچ وقت از روی ظاهر آدم ها قضاوت نکن باالخره هرکسی
تو جوونی هاش یه شیطنت هایی داشته منم یکی مثل همه
دستهای دانیال رو رو شونه هام حس کردم :عشقم نمیخوای بریم؟؟
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برگشتم ولبخندی تحویلش دادم وگفتم:چرا عزیزم .واقعا دل کندن از شعله جان خیلی سخته ولی مجبورم فعال
خداحافظی کنم
برگشتم سمت شعله که از عصبانیت صورتش سرخ شده بود وگفتم :امیدوارم هر چه زودتر ببینمت شعله جان
شعله به زور لبخندی زدو گفت:منم همینطورسوگندجان
بغلش کرد وگونه اشوبوسیدم و گفتم :خداحافظ عزیز دلم
شعله هم منو بوسید وگفت:خداحافظ
دانیال:یواش یواش داره حسودیم میشه ها ..
برگشتم سمتش وبا عشوه گفتم:دانیال......
خوب چیه مگه؟اگه شعله عزیز دلت تویه پس من اینجا چیه ام شلغمم دیگه؟خوبه من واسطه ی این اشنایی امخوب معلومه تو عشقمی(کلمه ی اخر رو بسیار غلیظ و از ته دلم گفتم)این حرف من باعث خنده ی دانیال شد منو کشید سمت خودشو ومحکم به سینه اش فشار داد
دانیال:خداحافظ شعله
خداحافظاینو گفت وبا غیز و عصبانیت رفت سمت بقیه
از حرکاتش خنده ام گرفت اون حتی نمیتونست یه کم ظاهرشو حفظ کنه وخوددارتر باشه چه حریف ضعیفی دارم
من....
از بقیه هم خداحافظی کردیم و از خونه زدیم بیرون وسوار ماشین شدم
تمام راه درسکوت گذشت به خونه ی خودمون رسیدیم وارد خونه که شدیم راهم و کشیدم که برم سمت اتاقم که
دانیال صدام زد :سوگند
برگشتم نگاش کردم چند ثانیه ساکت شدو بعد گفت:بخاطر همه چیز ممنونم .
باتعجب نگاش کردم از نگاهم خوند که متوجه حرفهاش نیستم
ممنونم که تو جمع های خانوادگیمون آبروداری میکنی.ونمیزاری بقیه بفهمند که زندگی ما چه شکلیههمینجور که با تعجب نگاش میکردم گفتم:من همیشه فکر میکردم که تو از این کارهای من خوشت نمیاد
-خوشم نمیاد؟
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نه من فکر میکردم اینکارهام باعت ناراحتی تو میشه البته اصولیشم اینکه تو باید از دست من عصبانی باشیآخه واسه چی باید عصبانی باشم؟خوب من دارم کارهایی میکنم که همه فکر میکنند تو مردی خوشبختی هستی .یه همسر آرام ودوست داشتنیو سربراه داری و در کنار اون روزهای خوبی رو سپری میکنی در حالیکه اینطور نیست زندگی ما شبیه همه چیز
هست جز زندگی .من دارم دوروبری هامونو فریب میدم وتو باید از دست من عصبانی باشی که دارم جلوی بقیه
نقش بازی میکنم اوضاع زندگی ما روبراه نیست اما هیچ کس اینو نمیفهمه من از دید اونا آدم خوبه ی داستانم یه
فرشته ام ولی اینطور نیست .
لبخندی زد بهم نزدیک تر شددستهاشو قاب صورتم کردم دستهاشو پس نزدم به چشمهام زل زدو گفت:من
خوشبختم کنار تو بودن برای من نهایت خوشبختی حس اینکه مال منی وکسی حق داشتن رو نداره بهترین
احساس دنیاست .احساس خوبیه که ساعتهاموپر کرده .همین برای من کافی که حتی به دروغ بگی دوستم داری..
دستهاشو از صورتم برداشت سرمو انداختم پایین نمیدونستم چی بگم از این زندگی متنفر بودم از خودم بدم
میومد من اهل این بازی نبودم از فریب دادن دیگران متنفر بودم نمیتونستم بپذیرم همه منو خوب بدونن در
حالیکه نیستم
ناخودآگاه گفتم :خسته ام
با احتیاط نزدیک شد وبوسه ای به موهام زدو گفت :بهتر بری استراحت کنی
برگشتم سمت پله ها که برم باال که بازم صدای دانیال منو از رفتن باز نگه داشت
سوگندروی پله اول ایستادم
اومد پای پله ها وگفت:میدونم خسته ای ولی یه سوالی مغزمو مشغول کرده اگه نپرسم نمیتونم شب و راحت صبح
کنم
چی شده؟چند لحظه ساکت شد انگار داشت جمله هاشو مرتب میکرد
راستش...منتظر نگاش کردم
-قبل از من شخص خاصی تو زندگیت بود؟
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با بهت نگاش کردم:منظورت چیه؟
خوب منظورم اینکه قبال با کس دیگه ای رابطه ای داشته ای؟رابطه ؟یعنی پسر دیگه ای تو زندگیت بوده مثال قبال با کسی دوست بودی یا به کسی حسی داشتیبا ناراحتی گفتم :واسه چی این چرندیاتو میپرسی؟
هیچی همینجوری پرسیدمآدم هیچ حرفی رو همینجوری نمیگه تا نگی منظورت از این حرفها چیه وواسه چی میپرسی جوابتو نمیدمتو به شعله گفتی که همه تو جوانی هاشون شیطنت میکنن تو هم از این قائده مستثنی نیستیفهمیدم قضیه از کجا اب میخوره دانیال حرفهای ما رو شنیده بود واین باعث تحریک حسادتش شده بود شیطان
درونم میگفت که بگم آره و یه کم اذیتش کنم اما یه حس قویتری بهم گفت که نه لزومی نداری گذشته ی پاکتو
بخاطر هیچ وپوچ خراب کنی شاید روزی بتونی این گذشته ی پاک رو به رخ دیگران بکشی
نگاش کردم نگاه نگرانشو به دهنم دوخته بود
مگه فرقی ام میکنه هر چیزی هم بوده تو گذشته بودهاحساس کردم یه چیزی درونش شکست با ناراحتی گفت:پس کس بوده
االن وقتش بود که یه ضربه ی کاری و خوب بهش بزنم اما نتونستم
نه نبوده خیالت راحت شب بخیراینو که گفتم راهم کشیدم و از پله ها رفتم باال
مطمئنی؟مطمئن مطمئن...ولی خودت گفتی که هرچیزی بوده مال گذشته است اگه چیزی نبوده چرا اینو گفتی؟از باالی پله ها برگشتم ونگاش کردم ولبخندی زدم و گفتم :هیچی میخواستم یه کم اذیتت کنم ولی دلم نیومداالنم بهتر بری با خیال راحت بگیری بخوابی گذشته من پاک پاکه
وارد اتاقم شدم روی تختم افتادم وبه اتفاقات امروز فکر کردم
عصبانیت آرامش و.....
̜
̜
ناراحتی
نفرت ترحم شادی̜
̜
̜
غرور
امروز روز جالبی بود پراز احساسات مختلف بود.
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داشتم ناهار درست میکردم که تلفن زنگ زد
الوسالم بیشعور نامردستاره؟آره خودمم خوبه شناختی گفتم االن زنگ بزنم میپرسه ببخشید شما .خیلی بی وفایی خیلی..از شنیدن صداش شوکه شدم دلم برای صداش تنگ شده بود
چته؟چرا جواب نمیدی؟دلم برا صدات برای خودت تنگ شدهآره ارواح خاک عمه ات واسه همین که سراغمو میگیری؟بخدا سرم شلوغ بودالکی قسم نخور یعنی اونقدرسرت شلوغ بود که وقت یه زنگ هم نداشتی میدونی چند وقت که باهم صحبتنکردیم
ببخشید دیگه ...نخیر نمی بخشم اگه دستم بهت برسه همچین به حسابت میرسم که نگو ونپرس االن پشت تلفن نمیشه حاالبیخیال دختر چطووووووری؟چه خبرها؟
سالمتی تو چه خبر؟خبرها پیش ما نیست خبرها پیش شماست ناسالمتی شما تازه عروسیخوب چه ربطی داره؟پیش ما هیچ خبری خاصی نیستبرو بابا نگو خبری نیست بگو نمیخوام بگماین چه حرفیه که میزنی تاحاال شده من چیزی رو از تو قایم کنم؟
حاالکه داری قایم میکنی؟-آخه چی رو دارم قایم میکنم دختر خوب تو بپرس من بگم
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از خودت بگو ازشوهرت بگو.خوش میگذره باهمخودم که بیکار بیعار میگردم شوهرمم صبح میره سرکار شب میاد زندگی روال عادی خود را طی میکنهپس همه چیز خوبه وعالیهتقریباراستی ببخشید که من نتونستم بیام پاتختی توناره حیف شد که نیومدیشب عروسیتون چطور بود؟منتظر این سوال از طرفش بودم
خوب چه عرض کنم عالی بودبا لحن خاصی گفت:خدارو شکر
بذار برات تعریف کنم چی شدشروع کردم به تعریف کردن ماجرا .ماجرا رو که تموم کردم صدایی از پشت خط نیومد
الووووو کجایی؟تو واقعا این کارو کردی؟یعنی تو میگی من دارم دروغ میگمنه نه منظورم اینکه باورش سخته که دانیال تا حاال با تو کاری نداشته اصال امکان ندارهحال که میبینی شدهآخه چطوری؟اون برای بدست اوردنت خودشو به درو دیوار زد.اون اینکارها رو نمیکرد که باهات ازدواج کنهوبعدمثل دوتا غریبه کنار هم زندگی کنید ازدواج کردن ونکردنتون االن چه فرقی داره؟
برای اون فرق میکنه به نظر اون همین که منو بدست آورده کافیهاون که هنوز تو رو بدست نیاورده .برای اون تو چه فرقی با یک دختر غریبه داریخیلی فرق داره از نظر اون االن من مال اونم ودیگه نمیتونم مال کس دیگه ای بشم .کسی جز اون نمیتونه منوتصاحب کنه واین برای اون کافیه بنظر خودش االن خیالش از بابت من راحته وباخیال راحت میتونه تا هروقت که
الزمه صبر کنه تا منو کامال مال خودش کنه
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خیلی عجیبه خیلی خیلی.واهلل من که تو کارش مونمحاال بیخیال همدیگرو که دیدیم مفصل میشیم راجع بهش بحث میکنیم از تو چه خبر؟منم سالمتی ما هم درگیر عروسی دختر خاله ی وحید بودیمپس سرتون شلوغ بود خوش به حالتونبابا چی چی خوش به حالتون این چند وقت خیلی خسته شدیمکمی هم با هم از این درو اون در صحبت کردیم وبعد گوشی رو قطع کردم نفس عمیقی کشیدم اینم گذشت خیلی
هم خوب گذشت باری از رو دوشم برداشته شد

بعد از شام نشسته بودیم هرکدومموم مشغول کارهای خودمون بودیم من کتاب میخوندم ودانیال تلویزیون تماشا
میکرد که تلفن همراهش زنگ زد تلفن وبرداشت ونگاه کرد قیافه اش حالت خاصی گرفت گوشی رو برداشت و
سالم واحوالپرسی رو که کرد بلند شدرفت سمت اتاقش منم کمی بعد برای ریختن چای رفتم سمت آشپزخانه که
صدای دانیال منو کشید پشت در اتاقش
نه شعله االن همه چیز با گذشته فرق داره من نمیتونم.....شعله اصرار نکن درکم کن من دیگه اون دانیال قبلی نیستم آزاد نیستم که هر کاری دوست دارم بکنم.....این ترس نیست این مسئولیته وفاداری عشق اینو بفهم .بهتره ما قبل از انجام هر کاری یه کم به عواقبش فکرکنیم خودتو بذار جای سوگند تو میتونی تحمل کنی که اونم بتونه؟
.....دیدی نمیتونی.....سوگند مگه چه فرقی با تو داره که بتونه.....-
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این حرفات اصال درست نیستن یه کم منطقی باش من االن ازدواج کردم وعهدوپیمانی با همسرم بستم به اینراحتی هم زیر عهدو پیمونم نمیزنم والسالم شد تمام خداحافظ
این وگفت وگوشی رو قطع کرد سریع خودمو رسوندم آشپزخونه و مشغول چای ریختن شدم دانیال هم کمی بعد
از اتاقش اومد بیرون خیلی عادی نشست و تلویزیونشو تماشا کرد البته یه کم چهره اش کدر شده بود اما سعی
داشت عادی نشون بده منم با اینکه فکرم بدجور مشغول ماجرا بود ولی نه چیزی پرسیدم ونه کاری کردم
ولی مغزم بدجور درگیر بود یعنی شعله از دانیال چی میخواست؟؟؟؟؟
یه عالمت سوال گنده گوشه ی ذهنم جا باز کرده بود سوالی که شاید در آینده جوابشو پیدا میکردم وشاید هم
برای همیشه بیجواب می موند.............
تلفن که زنگ زد پیش خودم گفتم خیر باشه ولی زیادی هم خیر نبود مادر دانیال بود ازم پرسید که برای پس فردا
شب برنامه ای داریم یا نه؟وقتی جواب منفی من وشنید گفت که دایی جان زحمت کشیدند وما رو برای شام
دعوت کردن باغشون وتاکید کردند که حتما بریم
تماس رو که قطع کردم پیش خودم فکر کردم که باز این شعله چه نقشه ای کشیده چون میدونستم که سالم
گرگ بی طمع نیست
موقع شام موضوع رو به دانیال گفتم
پس فردا شام دعوتیمباتعجب نگام کرد:کجا؟
خونه ی دایی جنابعالیدایی من؟کدومشون؟پدر شعله جان شمابعد اونوقت به چه مناسبتی؟مناسبتشو من دیکه نمیدونم فقط به من گفتند که پس فردا شب ما رو برای شام دعوت کردند باغشونکی خبرشو داد؟نسترن جونتو چی گفتی؟نگفتی که میایم-چرا اتفاقا گفتم برنامه ای نداریم میایم
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فردا زنگ بزن بگو دانیال کار داره نمیتونیم بیایموااا یعنی چی نمیشه مادر تاکید کرد که حتما بریممن حوصله شو ندارمنمیشه من گفتم میایم نریم فکر میکنن واسه چی نرفتیمدر ضمن مامان گفت که دایی گفته هر وقت ما وقتداریم برنامه رو برتای اون زمان تنظیم کنن من گفتم همون پس فردا خوبه
ما نخوایم بریم مهمونی دایی جونمون باید کی رو ببینیممامان جون ودایی جون گرامیتونمن خودم باهاشونصحبت میکنمخود دانی هر جور صالح میدونیبعد از شام دانیال زنگ زد با مادرش صحبت کردی ولی هر دلیلی آور مادرش قبول نکردوآخر سر مجبور شد قبول
کنه که بریم

ساعت  7عصر بود که رسیدیم باغ دایی جون به استقبال ما اومد خانواده ی دانیال قبل از مارسیده بودند
داخل عمارت که شدیم شعله اومد جلو بازم مثل دفعه ی قبلی صورتشو نقاشی کرده بود لباس یقه باز جلفی هم
پوشیده بودبا دیدن لباسش پوزخند مسخره ای زدم واقعا که این لباس اصال مناسب شب های پاییز نبود
بعد چای و شیرینی پیشنهاد دادن که بریم حیاط تا آقایون کم کم وسایل شام رو که کباب بود آماده کنند
شعله یه بافتنی از روی لباسش پوشید که البته اونم نتونست یقه ی بازش رو بپوشونه وقتی رفتیم حیاط گروه
گروه شدیم مادر و زن دایی روی صندلی های ایوان جلوی عمارت نشستند من وشعله رفتیم روی صندلی های
کنار استخر نشستیم مردها هم کنار آتش وایستادند دیانا هم روی تاب گوشه ی حیاط نشست و کتابشو گرفت
جلوشوشروع کرد به خوندن
کمی که نشستیم شعله گفت:وای عزیزم یادم افتاد بهتر بجای اینکه بیکار بشینیم من برم البوم عکس هامون
بیارم نگاه کنیم
وقبل از اینکه من جوابی بدم سریع پاشد ورفت وبعد از چند دقیقه برگشت
-انگار آلبوم هاتون دم دست بودند
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آره عزیزم مکن زیاد نگاشون میکنم واسه همین یادآوری گذشته برای من شیرینتر از حالهولی شعله جان خوب نیست آدم زیاد تو گذشته ها سیر کنهشعله جوابی نداد بجاش آلبوم رو گذاشت بغلم
اولین عکسی که به چشمم خورد عکس دانیال و شعله بود که دقیقا روی تابی که االن دیانا نشسته بود نشسته
بودند بازوی دانیال دور شونه ی شعله گره خورده بود
اینجا 21سالمونه تو اوج احساس بودیمجوابی ندادم بجاش نگاهم رو معطوف عکس صفحه ی بعد کردم که باز دانیال و شعله بودند که روی ساحله دریا
پشت به پشت هم نشسته بودند
اینجام ویالی عمه ایناست حتما دیدیش؟نه ندیدمبا تعجب:واقعا؟؟؟وقتی من ایران بودم با دانیال اینا زیاد میرفتیم اونجا
عزیزم ما فعال وقت نکردیم ایشاهلل قرار به همین زودی ها با دانیال دوتایی بریم اونجا میدونی که پاییز شمادیدنی تر میشه
با این حرف من پشت چشمی نازک کرد:ورق بزن
صفحه ی آلبوم رو برگردوندم بازم دانیال و شعله اینبار کنار یه آدم برفی که درست کرده بودند ایستاده بودند
عکس بعدی باز دانیال و شعله کنار سی و سه پل .
دانیال و شعله کنار مقبره ی حافظ
دانیال و شعله کنار گنبد سلطانیه
دانیال و شعله تو مقبره الشعرا
دانیال و شعله در پیست اسکی .کنار درخت .لب رود.........
در طول نگاه کردن به آلبوم شعله چشم دوخته بود به من تا واکنش منو ببینه
منم انصافا کم نذاشتم شروع کردم به تعریف کردن از شعله و لباس هاش درهر کس وبا دیدن هر کس میگفتم که
عزیزم تو خیلی خوش عکسی کنار همه ی حرفام لبخند ملیحی هم گوشه لبم بود که باعث شد رنگ چهره ی
شعله تغییر کنه
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همینطور که داشتیم آلبوم رو نگاه میکردیم دانیال اومد سمت ما
شما دوتا دارین چکار میکنید؟من:آلبوم عکس نگاه میکنیم
البوم عکس؟چه عکس هایی؟عکس های دوران صمیمیت تو وشعله جون انصافا هم خیلی عکس های خوبیه انچهره ی دانیال گرفت
راستی دانیال حتما توهم از این عکس ها داری میدونی کجان میخوام منم اونا رو قشنگ آلبوم کنم وبذارم کنارعکس های دیگه امون
من گمشون کردم سوگند:واقعا؟ آخه واسه چی؟چرا مواظبشون نبودی؟این ها یادگار دوران خوش زندگیمونندانیال با حالتی که سعی داشت عصبانیتشو پنهون کنه گفت:من از چیزی مواظبت میکنم که برام مهم باشن
شعله با دلخوری:یعنی گذشته برات مهم نیست روزهای خوشی که باهم داشتیم مهم نیستن؟
گذشته گذشته هر چی بود تو گذشته مونده .این حرفشو با نگاه نگرانی رو به من گفت منم نامردی نکردم و باحالت خاصی زل زدم تو چشم هاش
با اینکار دانیال بیشتر دست و پاشو گم کرد
چند لحظه سکوت شد
شعله:پس واسه همین بود که دعوت منو قبول نکردی؟تو از گذشته ات فرار میکنی؟
با این حرف رنگ دانیال پرید
کنجکاوی باعث شد بپرسم:دعوت؟کدوم دعوت؟
شعله که انگار از توجه من خوشحال شده بود گفت:راستش من و دانیال قبال ها باهم میرفتیم یه کافی شاپی اونجا
پاتوقمون بود اونروز گفتم بیا بازم مثل گذشته یه سر بریم اونجا که دانیال گفت نمیتونه گفت تو نمیزاری؟
من؟؟؟دانیال:شعله من کی همچین حرفی زدم؟
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خوب دقیق دقیق هم که اونو نگفتی ولی معنی حرفات همین بود که مثال اگه ما باهم بریم بیرون سوگند ناراحتمیشه
بعد برگشت سمت من:سوگند جون ناراحت نشی ها ما فکر کردیم شاید تو به رابطه ی ما حسادت کنی
من:رابطه؟
دانیال:بین ما هیچ رابطه ای نیست که سوگند بهش حسادت کنهشعله:چرا هست چه تو بخوای وچه نخوای خودشم این رابطه خیلی قدیمیه از بچگی تا حاالانکارش فایده ای نداره
سندش همین عکسها مگه نه سوگند جون؟
فکرم مشغول بود پس قضیه تلفن زدن سوگند همین بود.چون فکرم مشغول بود ناخودآگاه گفتم:آره
دانیال باصدای بلند:سوگند؟؟
با صدای دانیال به خودم اومدم :بله
سوگند یعنی توهم فکر میکنی بین ما یه چیزی هست؟بنظر میاد تو گذشته بودهگذشته مال گذشته من که گفتم هر چی بوده مال گذشته بوده وتموم شده رفتهولی گذشته ی هر آدم جزئی از زندگی اون وخیلی از وقت تو حال وآینده ی زندگیشم تاثیر میزارهشعله:ایول سوگند جون دیدی من راست گفتم همسر عزیز دردونه اتم که تایید کرد
دانیال از عصبانیت مشتشو گره کرده بودفکر کردم االنه که بکوبه تو صورت شعله
دندوناش رو هم قفل شده بود بی اینکه چیزی بگه با عصبانیت از ما دور شد
شعله لبخند پیروزمندانه ای زدو من هنوزدر فکرهای خودم مشغول بود در فکر اینکه این گذشته ی زندگی ماها
بود که االن باعث شده من ودانیال زندگیمون اینجوری بشه.....
بعد از دیدن اون آلبوم شعله گفت:بذار برم ببینم چیزی ندارم که بیارم باهاش سرگرم شیم
بلند شد رفت گوشیمو چک میکردم که متوجه شدم دانیال هم پشت سر شعله وارد ساختمون شدحس کنجکاوی
باعث شدم منم پشت سر اون برم وارد ساختمون که شدم دیدم صدای دانیال از اتاق شعله میاد رفتم پشت در
الی در باز بود نگاه کردم دانیال عصبانی صورت به صورت شعله وایستاده بود
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تو حق نداشتی این مزخرافات رو تحویل سوگند بدی کی بین ما رابطه ای بوده که تو ازش دم میزنی اگه چیزیبوده فقط یه رابطه ی فامیالی بود وبس .اصال تو با اجازه ی کی اون عکس ها رو نشون سوگند دادی؟نگفتی
ناراحت میشه؟
نترس اون ککشم نمیگزهدرست صحبت کن شعله به پرو پای زندگی من نپیچ من زنمو دوست دارم دلم نمیخواد چرت و پرت های توخاطرشو از طرف من مکدر کنه میفهمی من دوستش دارم عاشقشم
سوگند پوزخندی زد.گفت ولی اون تو رو دوست نداره
تو چی گفتی؟چرا داری چرت وپرت میگی؟شعله عصبانی رو به دانیال گفت:احمق چشماتو باز کن زنتو هیچ حسی به تو نداره من یه زنم میتونم بفهمم که یه
زن کی میتونه حسی به کسی داشته باشه زنت تو حسی به تو نداره نسبت به تو بی تفاوته دیوونه من عکس های
دو نفری مونو نشونش میدادم واون به جای ناراحتی لبخند میزنه تازه برگشته میگه دانیال جان حتما تو هم مثل
این عکس ها رو داری بیار بذارم کنار عکس های خودمون واقعا که
نخیر تو نباید این حرفو بزنی زن من خیلی هم منو دوست داره اون اگه واکنشی نشون نداده واسه اینکه فکرکرده شاید تو ناراحت بشی اون بخاطر من به تو احترام میزاره
آره ارواح خاک عمه اش هر کی رو رنگ کنی منو که نمیتونی من خودم آخر این کارام اون براش مهم نیست توقبال با کی ها در ارتباط بودی با کی چه جوری بودی مهم نیست چون دوست نداره زنی اگه بفهمه عشقش قبال با
دیگری رابطه ای داشته دنیا رو به اتش میکشه هیچ دیگه حالیش نمیشه
شعله یه قدم به سمت دانیال برداشت دستشو رو بازوی دانیال وگذاشت وگفت:دانیال من تو رو هزاربار بیشتر از
اون دوست دارم وچون دوست دارم هر وقت تو رو بااون دختره میبینم آتیش میگیرم زندگیم شده جهنم
دست دانیال رو گرفت وگذاشت روی قلبش:تپش های قلبمو میشنوی همه ی قلبم تو رو میخواد دانیال از اون
دختره دست بکش بیا سمت من من این زندگی رو برات بهشت میکنم
حرفاش دانیال رو عصبانی کرد دستشو از الی دست های اون بیرون کشید وبعد به نشانه ی تهدید انگشتشو
گرفت جلوی روی شعله
شعله خوب گوشتو باز کنو ببین چی میگم اگه زندگی کنار سوگند برای من از جهنم هم بدتر باشه باز من اونو بهبهشتی که تو توش باشی ترجیح میدم من هیچ وقت سوگند رو از دست نمیدم زندگی بی اون زندگی نیست مرگه
دلم نمیخواد دیگه دور وبر زندگی من بپلکی شی فهم شد؟
شعله زل زده بود به صورتش دانیال محکم گرفت وتکونش داد:پرسیدم شی فهم شد یانه؟
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شعله:ولی دانیال من....
شعله ساکت شو نمیخوام دیگه چیزی بشنوم پاتو از زندگی من بکش کنار گند نزن به زندگیم اگه اینکارو نکنیکاری میکنم که از زندگی کردن متنفرشی فهمیدی؟
فهمیدی رو چنان بلند ومحکم گفت که منی که پشت در وایستاده بودم ازجام پریدم چه رسد به شعله که رنگش
عین گچ شده بودتا حاال دانیال رو اینقدر عصبانی ندیده بودم بازو های شعله تو دستش بود با حرص ولش کرد
واومد سمت در فورا رفتم تو راهروی تاریک پنهان شدم
یه روزی به حرفم میرسی دانیال خان ولی اون روز خیلی دیره..اینو شعله پشت سر دانیال داد زدولی دانیال قبل از شنیدن این حرف ساختمون رو ترک کرده بود فورا منم
خودمو رسوندم به حیاط تا دانیال متوجه نبودم نشه..
دانیال روصندلی که چند دقیقه قبل من روش نشسته بودم نشسته بود دستشو تو موهاش فرو برده بود کالفگی
ازش میبارید تکیه دادم به دیوار ونگاش کردم دلم براش سوخت اون حرف هایی شنید که همه اش غیر واقعیت
چیز دیگه ای نبودند اما اون انکارش کرد وچقدر این انکار سخته چقدر این انکار تلخه....
مدتی که گذاشت شعله هم از ساختمون اومد بیرون اونم رفت ورو سکویی نشست و زل زد به دانیال با دیدن اون
همه ی وجودم پر از خشم ونفرت شد
نباید بزارم دانیال اینجور شکست خورده بشینه و شعله نابود شدنشو به تماشا بشینه هر چی باشه دانیال
شوهرمه...
دستامو از پشت دور گردنش گره زدم برگشت وبانعجب نگام کردخم شدم بوسیدمش واین تعجبش رو صد چندان
کرد
نبینم تو خودتی.هنوز داشت نگام میکرد آروم توی گوشش زمزمه کردم:دقایقی رو که گذشت فراموش کن حرف هایی رو که
شنیدم هر دوتامون همینجا میسپاریمش به باد
متاسفم(اینو با حالت گرفته ای گفت)رفتم جلوی پاهاش نشستم
فعال دیگه دلم نمیخواد چیزی راجع به این موضوع بشنوم ولی اینو از من داشته باشم آدم همیشه باید جوریرفتار کنه که بعدا از کرده اش پشیمون نشه گاهی وقتها ما کاری هایی رو بدون فکرمیکنیم که بعدا یه روزی یه
جایی خر آدم میگیره
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شعله قضیه رو خیلی بزرگتر از اون چیزی که بوده نشون داد موضوع اینجورها که اون میگه نبود ما....نذاشتم ادامه بده انگشتم رو لب هاش گذاشتم
مایل نیستم چیزی از این ماجرا بدونم چون برام مهم نیست االنم بهتره یه لبخند بزنی و بلند شی بریم کنار آتشچون اوال من اینجا دارم یخ میزنم دوما تو که دلت نمیخوادما دشمن شاد شیم
با گوشه ی چشم به شعله اشاره کردم که از دوربا نگاه تلخش ما رو زیر نظر داشت
دانیال نگام کرد بی هیچ واکنشی دستامو به طرفش دراز کردم ولبخند دلگرم کننده ای تحویلش دادم
دستامو تو دستش گرفت وخم شد آروم بوسه ای بهشون زد  .بلند شدو بازوشو گرفت جلوم دستم انداختم تو
بازوش .برگشت ونگام کرد اینبار همون خنده دوست داشتنی گوشه ی لب اون بود چشمکی بهش زدم لبخندش
پر رنگتر شد

دور آتش که ایستادیم یخ دانیال باز شد شروع کرد برام از خاطرات بانمکی که با دوستاش داشت گفت صدای
خنده مون فضا رو پر کرده بود .
حال شعله لحظه به لحظه خرابتر میشد.نتونست بیشتر از این تحمل کنه اومد پیش ما وبه طعنه گفت:آشتیتون
مبارک
نگاش کردم خنده ی کجی زدم وگفتم:ما قهر نبودیم که حاال آشتی کرده باشیم
ولی رفتارتون اینو نشون نمیدادکدوم رفتارمون من که چیزی یادم نمیادتو چیزی یادت میاد دانیال جان؟دانیالم لبخندی زدوگفت :نه واهلل منم چیزی یادم نمیاد
دانیال همین شما نبودید که وقت ما اونجا نشسته بودیم عصبانی شدی و صورتتو برگردوندی ورفتی؟خوب آره من بودم ولی من که از دست سوگند عصبانی نبودم از دست تو عصبانی بودم پس اگرم به قهر کردنباشه باید از تو قهر کرده باشم نه از سوگند
این حرف دانیال اعصابو شعله رو بیشتر به هم ریخت:پس که اینطور؟یعنی تو االن با من قهری؟
دقیقا-چی؟قهری؟
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باخنده:قهر قهر
با عصبانیت:به درک اصفل الصافلین تو لیاقت دوسی منو نداری همون بهتر که قهر باشی
وبعد از این حرف با عصبانیت از ما دور شدنوع رفتن اون باعپ شد بمبی خندهای رو که تا حاال به زور نگه داشته
بودیم بترکه
میون خنده ها دانیال منو گرفتو کشید سمت خودش ومحکم در آغوشم کشید وآرم زیر گوشم زمزمه
کرد:عاشقتم .تا ابد عاشقتم..

خوشحال بودم که تونسته بودم امور زندگیموبه در دست بگیرم اگرم تو زندگی ما چیزی بود به خودمون دوتا
مربوط نه کس دیگه ای...

خوب میدونستم که شعله عاشق دانیال ودلش االن خونه من هیچ وقت نخواسته بودم که دل کسی رو به درد بیارم
اما شعله فرق میکرد اون با اینکه ادعا میکرد دانیال رو دوست داره ولی اونو خرد کرد زخمشو شناخت وبا بی
رحمی روی اون نمک پاشید.
چند لحظه پیش شکستن دانیالو دیدم وقتی شعله بی رحمانه واقعیت تلخ زندگیمونو برخش کشید .وقتی کسی
نقطه ضعف آدم رو پیدا میکنه آدم مقابل اون شخص ضعیف میشه ونمیتونه از خودش دفاع کنه .شعله نقطه ضعف
دانیال رو فهمیده بودالحق که دختر باهوشی اما من نمیذارم اون از این نقطه ضعف برعلیه دانیال استفاده کنه من
جلوش وایمیستم

داشتم از قفسه فروشگاه بسته های ماکارونی رو برمیداشتم که دستی رو شونه ام نشست جا خوردم برگشتم
ودیدم زنی هم سن وسال خودمه به روم لبخند زدو گفت:نشناختی؟
نگاش کردم نگاش آشنا بودکمی که فکر کردم یهو با صدای بلند گفتم:رومینا..
پریدم بغلش کردم وبعددستاشو گرفتم :وای باورم نمیشه دختر پیدات کرده باشم(رومینا دوست دوران راهنماییم
بود یکی از دوستای صمیم که گمش کرده بودم)
منم وقتی دیدم باورم نمیشد که تویی ولی خوب که دقت کردم دیدن نه بابا این سوگند خودمونه االن که پیداتکردم دیگه گمت نمیکنم کلی حرف دارم برات
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ازش دعوت کردم که بیاد بریم خونه ی ما چون نزدیکتره اونم قبول کرد تو راه کمی از خاطرات گذشته امون
گفتیم تا رسیدیم خونه ازش دعوت کردم بشینه تا برم یه چایی بذارم بیارم
کتری رو که رو گاز گذاشتم برگشتم دیدم رومینا داره به عکس من ودانیال که گذاشته بودم جلوی شومینه نگاه
میکنه وقتی متوجه من شد برگشت سمتم و گفت:شوهرته؟
آرهبابا ایول من از اولم میدونستم تو زرنگیلبخندی تلخی زدم وجوابشو ندادم
راستی خونه ی خیلی قشنگی داره مال خودتونه؟آرهپس طرف تیکه ایه واسه خودشرومینا رفت رو مبل نشست وگفت وحاال بیا بشین برام بگو اینو از کجا پیدا کردی؟دوست پسرت بود؟
رفتم رو مبل کنارش نشستم وگفتم :اول تو باید از زندگیت بگی بعد مناون وقت به چه مناسبتی؟به مناسبت اینکه تو از من بزرگتریاین که نشد دلیل اول من پرسیدمتو مهلت ندادی به من واال من زودتر میپرسیدماصال بیا قرعه بندازیمکیفشو برداشت واز داخلش یه سکه پیدا کرد وبعد گرفت سمت من اگه اینورش افتاد تو میگی وانورش افتاد من
قبوله؟
قبوله؟(یاد دوران مدرسه افتادم اونموقع ها هم اینجوری قرعه مینداختیم)سکه رو انداخت قرعه به نام اون افتاد
بیخودی خودتو خسته کردی من که بهت گفتم تو بزرگتری اول توبگواصال قبول نیست قرعه رو یه بار دیگه میندازیم-نخیرم جر زدن موقوف یاال شروع کن
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نمیشه اول تو بگی اخه من مردم از کنجکاویخوب منم دارم میمیرم از اول بگو ببینم االن داری چکار میکنی؟تا کجا درس خوندی؟کار میکنی؟کی شوهرکردی؟بچه ام داری؟
بابا یکی یکی؟صبرکن ببینم از کجا شروع کنمکال از وقتی که ازهم جداشدیمآره خوبه از همونجا شروع میکنم از اون مدرسه که اومدم بیرون رفتم دبیرستان زینبیه دوم دبیرستان علومتجربی انتخاب کردم وسال اول کنکور قبول نشدم ولی سال دوم ازرشته شیمی کابردی قبول شدم ورفتم دانشگاه
و فعالنم دارم میخونم کنارش تدریس خصوصی شیمی هم میکنم
آفرینحاال تو بگومسخره بقیه اش چی شد پس؟بقیه اش چیه دیگه؟جای مهمش رو نگفتی؟از شوهرت بگو بگو ببینم کجا باهاش آشنا شدی؟چند سال ازدواج کردی؟سال سوم دبیرستان بودم که باهاش آشنا شدم تو را مدرسه.یعنی بعضی از روزها باهم سوار یه اتوبوس میشدیمچند ماهی که از اولین دیدارمون میگذشت اومد بهم پشنهاد دوستی دادی اونموقع  02سالش بود و دانشجوی
مدیریت جهانگردی بود منم پشنهادشو قبول کردم
لبخندی زدوگفت واسه خاطر اون بود که سال اول نتونستم از دانشگاه قبول شم اونقدر که حواسم پرت اون بود
سال اول دانشگاه بودم که باهم ازدواج کردیم چون هم درسشو تموم کرده بود هم یه کاری پیدا کرده بودالبته یه
سال نامزدموندیم تا یه کم بتونیم پس انداز کنیم یه خونه اجاره کردیم البته ایشاهلل داریم پس اندازهامونو جمع
میکنیم تا با کمک پدرمن وپدرشهیاد یه آپارتمان برای خودمون بگیریم
ایشاهلل.پس اسمش شهیاده.حتما خیلی همدیگرو دوست دارین؟دوست داریم اولشه خیلی عاشق همین واسه خاطر همینه که تونستیم جلوی همه ی مشکالت وایستادیم تا بههم برسیم
خدا رو شکر پس حسابی خوشبختی . -تقریبا پدرومادر هر دوتامون مخالف این ازدواج بودند
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نم اشکی به چشماش نشست:خیلی سختی کشیدیم تا بهم برسیم
دستشو تو دستم گرفتم وگفتم:عزیزنم مهم اینکه بعد از همه ی مشکالت بهم رسیدین واالن خوشبختین من
مطمئنم که خوشبختی امروزتون ارزش اون همه سختی رو داشت
لبخندی زد وگفت:آره خوب داره واقعا خوشحالم که جلوهمه ایستادیم تا بهم برسیم من بدون شهیاد هیچ وقت
خوشبخت نمیشدم خیلی دوستش دارم خیلی....
صدای کتری که آبش به جوش اومده بود دراومد من برم چای رو بذارم بیارم
رومینا هم پشت سر من بلند شد:منم باهات میام
باهم رفتیم آشپزخونه رومینا روی یکی از صندلی های میز صبحانه خوریمون نشست منم مشغول کارام شد
حاال نوبت تویه که تعریف کنی.زندگی من چیزی برای تعریف کردن ندارهیعنی چی که چیزی برای تعریف نداره جر زنی نکن شروع کن ببینم از اولش هامنم بعداز اینکه ازهم جدا شدیم رفتم مدرسه ی فاطمیه من ریاضی فیزیک خوندم همون سال اول از مهندسیعمران قبول شدم امسال درسمو تموم کردم االنم بیکار بیعار میگردم
نمیخوای کار کنی؟نه فعال میخوام درسمو ادامه بدماینم بد فکری نیست کار خوبی میکنی امسال میخوای ارشد شرکت کنی؟نه میخوام تحصیالتمو خارج از کشور ادامه بدمایول بابا کارت درسته.میخوای بری کجا؟فعال که هیچ کاری نکردم راستش یه نفر رو میخوام که بهم کمک کنه راه وچاه رو بهم نشون بده اما اون آدممطمئن رو هنوز پیدا نکردم میدونی که االن نمیشه به هر کسی اعتماد کردکلی پول از آدم میگیره وبعدهم میره
گم وگور میشه
رومینا چند لحظه ساکت شدو رفت تو فکروبعد گفت:پدرام میتونه کمکت کنه پدرامو که یادت هست؟
-پدرام پسر خاله ات نبود
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آفرین خودشه اون میتونه کمکت کنه تو یکی از این شرکت هایی که تو کار درست کردن ویزا وبورسیه برایدانشجوها وتاجرهاو از اینجور آدم ها هستند کار میکنه
تو رو خدا؟؟؟آره بابا من که باتو شوخی ندارم ببین پیدا کردن من چقدر به نفع توشد.شانس باهت یار بوددلم پر از شادی شد :وای که چقدر خوب میشه خیلی وقت بود که فکرم مشغوله این موضوع بود ولی هنوز
نتونسته بودم کاری براش بکنم نیاز به کمک وراهنمایی داشتم وای باورم نمیشه اگه پدرام بتونه کمکم کنه خیلی
خیلی خوب میشه..
آره امیدوارم که بتونه کمکت کنه یه روز باهام قرار بذاریم بریم ببینش وازش مشاوره بگیر حتما میتونه کمککنه اون دیگه کارش اینه
فکر نمیکردم اینقدر راحت بتونم یه آشنا پیدا کنم که خبره ی این کار باشهحاال که پیدا کردی برو دعا کن به جون منلبخندی زدم وبلند شدم براش یه چایی ریختم وشیرینی هایی رو که خوشبختانه دیروز دانیال خریده بود چیدم
تو بشقاب وگذاشتم جلوش
ببخشید دیگه اگه یه کم چاییمون طول کشیدعیب نداره بابا کی فکر چایی حاال شروع کنچی رو شروع کنم؟بابا خوب بقیه ماجرا رو دیگه بگو ببینم تو چطوری با شوهرت آشنا شدی؟راستی اسمش چیه؟دانیال.خوب.مال ما مثل مال شما عاشقانه ودراماتیک نیست .من ودانیال فامیل دوریم منو دیده بودن وخوششون اومده بودبعد اومدن خواستگاری و ازدواج کردیم همین
همین؟؟همینجور ساده وسنتی؟یعنی تو قبل از خواستگاری هیچ ارتباطی بادانیال نداشتی؟هیچی کامال سنتی-نگو که هیچ حسی به هم نداشتین دورادور که باورم نمیشه
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دلم میخواست بهش بگم چرا یه حس قوی نفرت بهش داشتم ولی نگفتم بجاش گفتم:هیچ حسی
برو بابا خودتو مسخره کن االن که دیگه عصر حجر نیست که با یه خواستگاری وندیده ونشناخته ازدواج کنییعنی اونم هیچ حسی بهت نداشته
خوب نمیشه که اون هیچ حسی نداشته باشه چون اگه احساسی بهم نداشت که نمیومد خواستگاریمآره خوب اینو راست میگی ولی تو چی تو اونموقع یعنی کسی رو دوست نداشتی با کسی قرار ازدواج نذاشتهبودی؟
نه هیشکیبرو بینم نمیشه که ادم عاشق هیچکی نشده باشه حتما که دلت پیش کسی گیر کرده تاحاالهمچین شخص خیلی مهم نبوده اگرم چیزی بوده گذرا بوده همینمن که نمیتونم هضمش کنمجوابی ندادم
حاال هر چی االن از زندگیت راضی هستی؟خوشبختی؟دلم میخواست بگم نه به هیچ عنوان ولی گفتم:ای بد نیست
من که سر در نمیارم اون کسی هم که تو عکس دیدم برادری هم خوشگله هم خوش قدو هیکل هم خوشتیپهپولدارم که هست این شازده پس با این وضع باید تا حاال عاشق شده باشی
ناخوداگاه پوزخندی زدم
چیه؟واسه چی مسخره میکنی؟طرف تقریبا همه چی تموم اگه بگی خوشبخت نیستی باید بگم یه مشکلی اینوسط هست راستی شوهرت چی کارست؟
مهندس عمران شرکت ساختمانی دارهایول بابا رشته تحصیلیتون هم که یکیه پس تفاهم کامل داریدبا حالت مسخره ای گفتم:کامل کامل
رومینا با حالت جدی نگام کردوگفت:سوگند مشکلی هست احساس میکنم زیاد از زندگیت راضی نیست
بی تفاوت نگاش کرد وگفتم:بیخیال هر چیم که باشه باید فعال تحملش کنم
نگام کرد:پس یه چیزی هست.مشکل چیه؟
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گفتم که بیخیال فکرتو مشغول زندگی من نکن چیز مهمی نیست
چرا بیخیال شم تو دوستمی ناسالمتی هابعدا برات میگم فعال حرف های مهم تری داریم که بهم بگیم کلی خاطره وحرف خوب دارم براتولی من که فکر نمیکنم مهمتر ازاین موضوعی نباشهبلند شدم رفتم سمت یخچال که میوه بردارم موقع رفتن گفتم :بابا اصال من باهات شوخی کردم که واکنش تو رو
ببینم چیه من خیلی هم خوشبختم عاشق شوهرمم اونم عاشق من همه چیزهم روبه راهه حاال خیالت راحت شد؟
نه نشد چون زبونت داره یه چیزی میگه و چشمات یه چیز دیگهبابا بیخیال این حرف های شاعرانه رو برو این حرف هارو تحویل شوهرت بده نه مننگاه نکن به این که این همه سال از هم دور بودیم تو برای من همون سوگندی هنوزم من تورو محرم رازممیدونم تو هم باید با من راحت باشی
توهم برای من همون رومینایی خیلیم باهات راحتمنیستی چون بهم نمیگی چه مرگتهبابا من هیچیم نیست چرا میخوای حرف تو دهنم میزاری اگرم چیزی باشه بهت میگم نگران نباشباشه هر جور راحتی ولی منو محرم رازت بدونحتما مطمئن باشوبعد شروع کردیم از این درو اوندر حرف زدن از خاطرات وماجراهایی که برامون افتادن گفتن از ش خواستم ناهار
بمونه باهم باشیم ولی گفت کالس داره باید بره ازش قول گرفتم که یه روز ناهار بیاد خونه ی ما مفصل باهم حرف
بزنم موقع رفتم ازش خواستم تا هرچه زودتر یه قرار مالقات با پدرام بزاره
اون که رفت نشستم کمی فکر کردم باید موضوع رو به دانیال میگفتم.

بعد شام نشسته بودیم که بحث رو کشیدم وسط.
امروز صبح رفته بودم فروشگاه واسه خرید دوستمو دیدمبرگشت نگام کرد:کدوم دوستت؟
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یکی از دوستای دوران مدرسه ام خیلی وقت بود که ازش هیچ خبری نداشتم یعنی دقیقا وقتی رفتیم دبیرستاناز هم جدا شدیم تا االن که دوباره همدیگرو پیدا کردیم
خوب؟هیچی دیگه یکم از گذشته ها گفتیم یه کم از زندگی امروزمون گفتیم شیمی میخونه شوهرشم مدیریتجهانگردی میخونه از منم پرسید که چه خوندم منم بهش گفتم گفت نمیخوام کار کنم بهش گفتم قصد ادامه
تحصیل دارم فکر کرد میخوام ارشد بدم گفتم نه بابا شوهرم بهم قول داره که بریم خارج از کشور برای ادامه ی
تحصیلی.
دانیال که نگاشواز من گرفت بود باز با این حرفم برگشت وجور خاصی نگام کرد
چیه چرا همچین نگاه میکنی؟مگه دروغ گفتمجواب نداد فقط نگام کرد
دانیال با توام ها؟؟نهچی نه؟همین که دروغ نگفتیپس چرا یه جوری نگام کردینه من عادی نگات کردمنخواستم پیله کنم بجاش حرفمو ادامه دادم
ازم پرسید میخوایم بریم کدوم کشور.منم بهش گفتم فعال که کاری نکردیم گفتم دنبال یه ادم مطمئن میگردممیدونی چی شد؟رومینا یه پسرخاله داشت اسمش پدرام بود دورادور میشناختمش گفت که پدرام میتونه کمکم
کنه کال کارش جور کردن ویزا وبورسه برای دانشجوهاست منم ازش خواستم یه قرار مالقات باهاش بذاره برم
ببینمش .
ساکت نگام کرد فکر کردم یه کم قیافه اش گرفته شد.اهمیت ندادم ادامه دادم
خیلی وقت بود که فکرم درگیر این مسئله بود ولی کاری نمیتونستم بکنم از چند نفرم پرس وجو کرده بودم ولیجواب درست وحسابی نشنیده بود وقتی رومینا گفت که پدرام میتونه کمکم کنه خیلی خوشحال شدم اگه ویزای
یه کشور خوب جور بشه که خیلی عالی میشه
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داشتم حرف هامو با هیجان خاصی میگفتم ولی دانیال همینجور ساکت زل زده بود به من.
نمیخوای چیزی بگی؟چقدر میشناسیش؟با تعجب نگاش کردمو گفتم:کی رو؟همین پسره رو؟پدرامو میگی؟گفتم که دورادور میشناسمشولی بنظر که اینجور نمیادمنظورت چیه؟منظورم اینکه بنظر خیلیم شناختتون دورادور نیست اینجور که تو اسمشو ادا میکنی نشون میده یه زمانیصمیمی بودین؟
نگاش کردم باز بنظر حسادتش گل کرده بود
خوب هر چیم بوده مال گذشته بوده گذشته ام گذشتهیهو جوشید:چیزیم بوده؟؟
از حرکتش خنده ام گرفت:بخودی خودخوری نکن هیچی نبود اگه من پدرام پدرام میکنم واسه خاطر اینکه
فامیلی شو نمیدم چون همیشه رومینا تو صحبتهاش اونو با همین اسم خطاب میکرد منم پدرام از همین حرف
های رومینا میشناسم که چند سالشه؟کیه؟چکار میکنه؟فقط همین دروغ چرا دوبار از دور دیدمش همین
زل زد به من وگفت:مطمئنی همین بوده؟
نمیدونم چرا این حرفش بهم برخورد:وقتی میگم همین بوده یعنی همین بوده از تو که نمیترسم اگه چیزی بیشتر
از این بود میگفتم فهمیدی؟
عصبانیتم یه کم دانیال و نشوند سرجاش:مگه من چی گفتم.فقط خواستم مطمئن شم همین.
الزم نکرده تو مطمئن شیخوب واسه چی من شوهرتم باید بدونم توی گذشته ی زنم کی ها بودنپوزخندی زدم وگفتم:شوهرم!!!مگه من گذشته ی تو رو کنکاش میکنم که تو هم گذشته ی منو کنکاش کنی
شونه هاشو انداخت باال وگفت :خوب کنکاش کن مگه من نمیذارم
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کنکاش کنم؟انگار ماجرای باغ دایی ایتان یادت رفته یادت بندازم؟با حالت جدی نگام کرد رنگ صورت پرید
چیه؟چرا رنگت پرید نترس من عالقه ای به دونستن گذشته تو ندارم چون برام مهم نیستن فهمیدی مهمنیستند با هر کی بودی هر کاری که کردی برام اهمیتی نداره
(تو دلم گفتم تنها بخشی از گذشته تو برام مهمه انقدرمهم که پای زندگیمونو رو اون بنا کردم پایه های که ممکن
یه روز باعث فروپاشیدن این قصر رویاییت )
تو نبایدم به گذشته ی من اهمیت بدی چون مطمئنی که اونقدر دوست دارم که بخاطر تو همه ی آدم هایی رو کهتو گذشته بودن رو پاک کردم ولی گذشته ی تو برام مهم چون تو عالقه ای به من نداری که بخوای به خاطر اون
گذشته تو پاک کنی پس به من حق بده که از گذشته ات بترسم .
جوابشو ندادم از جام بلند شدم وراه افتادم برم سمت اتاقم وسط راه برگشتم وگفتم:من یه بار گفتم که گذشته ی
من چیزی نداره که تو بخوای ازش بترسی دیگه نمیخوام دوباره ودوباره اینو تکرار کنم
اگه تو هم عاشق بودی حال منو میفهمیدی میفهمیدی که حس از دست دادن وحشتناکترین حسیه که همیشهباهام میترسم یکی از گذشته ات بیادو تو از من بگیره وببره
خنده ی کجی زدم وگفتم :اگر همچین کسی بود االن من اینجا وتو خونه ی تو نبودم.
اینو گفتم ورفتم.باخودم فکر میکردم که واقعا راست گفتند که کافر همه را به کیش خود داند دانیال فکر میکنه
منم یکی مثل خودش بودم هر روز با یکی واقعا که.....
تقریبا یک هفته از دیدارم با رومینا گذشته بود که زنگ زد وگفت که با پدرام درمورد من صحبت کرده وبرای فردا
قرار گذاشته اگه کاری ندارم فردا باهاش برم منم قبول کردم
شب قبل از خواب موضوع رو پیش کشیدم وبه دانیال گفتم که فردا قرار با رومینا برم پیش پدرام.
نگام کردو پرسید:ساعت چند؟
 5قراره اونجا باشیمکجا؟محل کار پدراممنم با شما میامباتعجب نگاش کردم:برای چی؟
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همینجوری؟چیه با رگ غیرتت باال زد الزم نکردهعیبی داره منم بیامبله عیبی داره نمیشهواسه چی اونوقت؟گفتم نمیشه یعنی نمیشه والسالم
منم گفتم واسه چی نمیشه؟دانیال خواهش میکنم رو این اعصاب من راه نرو فهمیدی؟زشته فردا دنبال من راه بیفتی بیای رومینا گفته منودوستم میایم نگفته که من و دوستم وبادی گاردش میایم
خوب منم میخوام با این پدرام خان آشنا شمایشاهلل دفعه ی بعدیاینو گفتم واز پله باال رفتم
ساعت 4::2بارومینا یه جای مشخص قرار گذاشتیم تا باهم از اونجا بریم سر ساعت اونجا بودم که البته مثل
همیشه رومینا زودتر اومده بود
 5دقیقه به  5رسیدیم اونجا داخل اتاق که شدیم پدرام برای استقبال اومد جلو ورومینا منو به پدرام معرفی کرد
دوستم سوگند همون که تعریفشو کرده بودمپدرام:خانم از آشناییتون خوشبختم
منم همینطورخواهش میکنم بفرمایید بشینیدپدرام پسری نسبتا بلند قامتی بود سبزه بود با چشم وابروی مشکلی در کل بد نبود اما شیک پوش بود لباسهاش
خیلی بهش میومدند
من در خدمتمرومینا:برات که گفتم دوستم میخواد برای ادامه تحصیل بره خارج از کشوروبه کمک یه آدم کار بلد نیاز داره
-میخواین برین کدوم کشور؟
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 به خواست من اگه باشه آلمانآلمان؟یه کم سخته ویزای تحصیلی گرفتن برای اونجا هزینه برم هستهزینه اش مهم نیستتنها میخواین برین؟نه با همسرماوشونم میخوان ادامه تحصیل بدن؟نه فقط مناگه آلمان نشدچی؟خوب یه کشور دیگه نظر خود شما چیه؟کانادا یا استرالیا چطوره؟عیبی نداره هر چی شما صالح بدونیدسعیمومیکنم که همون آلمان بشهدستتون درد نکنه ممنوندر باز شد وآبدارچی شرکت با چای و شیرینی داخل شد
پدرام :شما باید مدارکتون رو برای من بیارین تا هرچه زودتر اقدام کنم
حتما فقط چه مدارکی باید بیارم؟رو یه کاغذ براتون مینویسمدستتون درد نکنه فقط کی من اونا رو برای شما بیارمهر چه زودتر بهتر پس فردا چطوره؟میخوام وقت بشه تا همه شو یه جا جمع کنیدخوبهکمی که گذشت پدرام مدارکی رو که میخواست رو یه کاغذ نوشت وبهم داد و بعد ما ازش خداحافظی کردم
واومدیم بیرون
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از رومینا خواستم که بیاد بریم خونه ی ما ولی قبول نکرد وگفت کار داره باید بره ولی ازم خواست دکه اخر همون
هفته برای شام بریم خونه ی اون اول قبول نمیکردم ولی چون خیلی اصرار کرد مجبور شدم قبول کردم
شب دانیال ازم درمورد مالقتمون پرسید
چی شد؟امروز پدرام خانو دیدید؟آرهخوب چی شد؟هیچی دیگه چند تا سوال ازم پرسیدمثال میخوام برم کدوم کشور؟با کی میخوام برم؟از اینجور سوالهابعدم گفتکه مدارکمو پس فردا براش ببرم تا هر چه زودتر دست بکار بشه
دانیال:گفتی کدوم کشور؟
من گفتم آلمان ولی گفت گرفتن ویزا برای آلمان سختهگفتی با کی میری؟لبخندی زدم وگفتم:خوب معلومه گفتم میخوام تنها برم
جا خورد:تنها؟
آره خوب تنها نکنه میخواستی بگم با کل خانوادهیعنی چی؟تو میخوایب منو اینجا بذاری بعد تنها پاشی بری اون سر دنیااوال اون سر دنیا نیست همین بغل گوشمونه دوما مگه ایرادی داره؟به نظر تو ایرادی نداره؟خوب معلومه نهعصبانی گفت:ایرادی نداره؟
اینبار بجای جواب خندیدم
به چی میخندی؟خوب معلومه به تو وای چقدر عصبانی کردن تو حال میده آخه پسره ی دیوونه تو چرا عقلتو بکار نمیندازی اصالبا عقل جور در میاد که من برم اون سر دنیا وتنهایی .اسه خودم زندگی کنم تو هم بمونی این سر دنیا  .معلومه که
گفتم واسه دونفرمون میخوام
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جوابی نداد چند دقیقه بعد بلند شد :من میرم بخوابم .اینکار تو رو هم تالفی میکنم
براش شکلک در آوردم وگفتم:اگه تونستی تالفی کن
بخاطر کار من لبخندی زدو چیزی نگفتو ورفت سمت اتاقش
اونکه رفت نشستم وفکرکردم خوب که فکر میکنم میبینم خود من هم یه جورهایی باور کردم که این زندگی قرار
ادامه پیدا کنه وقتی گفتم ویزا برای دونفر یعنی قبول کردم که این زندگی هنوز ادامه دارم ولی نه این امکان نداره
به این که نمیگن زندگی باید افکار بد رو از خودم دور کنم خدا رو چی دیدی شاید جور شدو من تنهایی رفتم وای
اگه بشه که چی میشه...
شب چهارشنبه بود که ستاره زنگ زد وگفت که اومده خونه ی عمو اینا دلش برام تنگ شده ومیخواد منو ببینه
برای همینه ازم خواست که فردابرم خونه ی عمواینا چون قرارهمه جمع شن اونجا قبول کردم
پیش خودم فکرکردم برای ناهار میرم خونه ی اونا واسه شام هم خوشبختانه دلیل وبهونه ای دارم که اونجا نمونم
واین خوب میشد دراینصورت ستاره اصال چشممش به دانیال نمیافتادموضوع رو به دانیال گفتم.اونم قبول کرد
بهش گفتم که عصر برمیگردم خونه وباهم میریم خونه ی رومینا دانیال خواست که بمونم خونه ی عمو اینا تا بیاد
منو از اونجا برداره چون در اونصورت هم میتونه عمواینا رو ببینه وهم برا من برگشتن به خونه زحمت نشه ولی من
قبول نکردم گفتم اونجوری راحتترم از طرف اونم از عمواینا عذر خواهی میکنم
صبح زود از خواب بلند شدم تا سریعتر کارهامو انجام بدم وبرم خونه ی عمواینا که وقت بیشتری رو باستاره
باشم.خوشبختانه من زودتر از بقیه رسیده بودم
ستاره رو که دیدم تنگ در آغوشش گرفتم دلم واقعا براش تنگ شده بود تا اومدن بقیه کلی باهم صحبت کردیم
وقتی بحث به زندگی من کشیده میشد زود بحث رو عوض میکردم تا این ستاره این سوالم ازم پرسید که نتونستم
از زیرش دربرم
هنوزم بین تو ودانیال اتفاقی نیافتاده؟نهجان ستاره؟بجون خودت که میدونی چقدر عزیزی برام هیچ اتفاقی نیافتاده-آخه باور کن باورش سخته اونم با شناختی که من از دانیال اون...
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با اومدن خانواده ی عمه حرف هامون ناقص موند اونروزخیلی بهمون خوش گذشت پر بود از شادی وخوشحالی
.عصر از همه خداحافظی کردم البته ازم خواستنند که بمونم ولی من قبول نکردم گفتم که مهمونم از چند روز قبل
دعوت شدم از ستاهره هم خداحافظی کردم وبهش گفتم که اگه وقت کردم میام ومیبینمش.
رفتم وخونه لباس هامو عوض کردم ولباس مناسبی پوشیدم ودانیال اومد دنبالم وباهم رفتیم خونه ی رومینا.
شهیاد درو باز کرد والبته کنارش رومینا هم وایستا بود ازمون دعوت کردن بریم داخل در نگاه اول که رومینا
وشهیاد بهم میومدند .
آپارتمان نقلی واما شیکی داشتند .همگی روی مبل های پذیرایی نشستیم اولین تفاوت زندگی ماوآنها همونجا
بچشم زد منو دانیال تقریبا با فاصله از هم نشستیم ولی رومینا وشهیاد کنارهم وخیلی نزدیک بهم نشستندچند
دقیقه بعد رومینا بلند دوگفت:برم چایی وشیرینی بیارم
من:رومیناجان زحمت نکش
شهیادهم از جاش بلند شد:عزیزم بذار منم بیام
رومینا وشهیاد چایی وشیرینی ومیوه رو که آوردندنشستیم شروع کردیم به صحبت اول من ورومینا ازآشنایی
مون گفتیم واز خاطرات خوش باهم بودن گفتین این صحبت ها کم کم یخ مجلس رو باز کرد دانیال و شهیاد هم
کم کم وارد صحبت ها شدند بحث وصحبت به قدری گرم گرفت که متوجه گذر زمان نشدیم تا اینکه یهم رومینا
گفت:وای ی ی ی ....ببین ساعت چند شد
همگی باهم ساعتهامون نگاه کردیم وگفتیم:ساعت1::2
من:خوب که چی؟
رومینا از جاش بلند شد وگفت:خوب من باید شام رو حاضر میکردم
بابا بیخیال منم فکرکردم چی شده حاالرومینا رفت سمت آشپزخونه
شهیاد:عزیزم منم بیام کمک
من از جام بلند شدم نه اقا شهیاد شما بشینین باهم صحبت کنید من میرم کمک رومینا
با این حرف رفتم سمت آشپزخونه
تو برا چی اومدی؟-اومدم کمکت
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مرسی کمک الزم ندارم تو برو بشین عزیزمبرم بشینم اونجا که چی اونا دارن حرف های مردونه میزنن اومدم کمی دوتایی صحبت کنیمخوب پس تو بشین اینجا صحبت کن مکنم کارامو انجام بدم
نشستم وبعد گفتن:خونه تون خیلی قشنگه بابا نمیدونستم اینقدر خوش سلیقه ای
پس چی فکر کردی؟ما رو دست کم گرفتی هالبخندی زدم وبعد رومینا ادامه داد:البته به قشنگی وبزرگی خونه ی شما نیست
تودلم گفتم:خونه ی قشنگ وبزرگ به چه دردم میخوره این خونه ی بزرگ گاهی برای من قد سلول انفرادی
کوچیک میشه
چیه رفتی تو فکر؟به خودم اومدم:چیزی نیست
رومینا جور خاصی نگام کردبرای تغییر جو گفتم:تو وشهیاد خیلی به میاین
واقعا؟؟؟آره انگار خدا شما دوتا رو واسه هم آفریدهشماهم خیلی بهم میاینپوزخندی زدم
چیه مگه بد میگم؟خوشت میاد بگم اصالبهم نمیاینبیخیال بابا یه کاری بگو منم انجام بدمکاری ندارم غذا که آماده بود گذاشتم گرم شده وسایل هارو هم که از قبل گذاشته بودم یواش یواش دیگه بایدمیز رو بچینم
بلند شدم :پس بریم میزو بچینیم
من ورومینا مشغول چیدن وسایل رو میز چهار نفره شون بودیم که شهیاد ودانیال هم بادیدن ما اومدن تا کمک
کنند
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رومینا که بشقاب ها رو می چید گفت:شهیاد گفت دو تا بشقاب بذارم یکی برای شما دوتایکی برا خودمون من هی
بهش گفتم زشته ولی زیر بار نرفت گفت اینطوری فضا صمیمی تر میشه از نظر شما که ایرادی نداره ما خودمون
دوتا که همیشه تو یه ظرف باهم غذا میخوریم واسه همین
من ودانیال نگاهی بهم انداختیم وبعد دانیال زود برگشت گفت:نه ایرادی نداره ماهم بیشتر وقتها تو یه بشقاب غذا
میخوریم
شهیاد:دیدی گفتم..
نشستیم سر میز وغذا رو کشیدیم مشغول غذا خوردن شدیم دستپخت رومینا خیلی خوب بودانصافا شهیادحق
داشت که اینقدر از دستپخت رومینا تعریف میکرد
عشق در تک تک رفتارهای اونا دیده میشد برعکس ما دوتا زوج های متضادی بودیم
وسایل شام رو جمع کردیم من ورومینا رفتیم آشپزخونه من ظرف ها رو شستم ورومینا هم خشکشون کرد بعد از
شستن ظرف رفتم سمت دستشویی تا یه نگاهی به آینه بندازم وشالمو درست کنم
موقع برگشتن رفتم سمت آشپزخونه چون میدونستم که هنوز رومینا اونجاست میخواستم وترد آشپزخونه بشم
که متوجه شهیاد شدم .شهیاد پشت سر رومینا وایستاده بود ودستهاشو دورکمر اون گره زده بودخم شد وگونه ی
رومینا رو بوسید
خانمی من خسته نباشهرومینا هم باعشوه ی خاصی جواب داد :میسی
عشقم قرص هات که یادت نرفته؟خوردیشون؟وای نه یادم رفته بوداز پشت سر قیافه ی شهیاد معلوم نبود ولی انگار اخم کرده بودچون رومینا گفت:حاال تو اخم نکن چشم االن
میخورم
تو اصال بفکرخودت نیستی فکرخودتو نمیکنه القل فکرمن بدبخت باش اتفاقی براتو بیافته من چه خاکی به سرمبریزم
اووووووو...چقدر بزرگش میکنی همچین میگی انگار یه بیماری صعب العالج دارم که اگه قرصامو نخورم منومیکشه
خدانکنه زبونت گاز بگیرتو که میدونی من رواین کلمات حساسم واسه چی میگی؟-ببخشید
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شهیاد رفت سمت یخچال وآب برداشت وریخت تولیوان وبعد هم یه قرص رو ازیه قوطی برداشت وآورد گرفت
جلو ی رومینا
دهنتو وا کنبده خودم میخورمگفتم دهنت باز کن بگوچشم خانومیراهمو گرفتم رفتم سمت پذیرایی احساسات گنگی داشتم هم خوشحال بودم هم ناراحت خوشحالیم برای رومینا
بود وناراحتیم برای خودم
دیدن زندگی رومینامنو بفکر فرو برد شب قبل از خواب به رویاهای کودکانه ای که بارومینا داشتم فکر کردم چه
زندگی هایی که برای خودمون تصور نکرده بودیم هر دو آرزو داشتیم پولدار بشیم هر روز یه جای دنیا رو گز کنیم
دکتری بگیریم ومهمتر از همه عاشق یکی بشیم وباهاش ازدواج وخوشبخت بشیم
رومینا پولدارنبود دکتری هم نداشت نمیتونست هر روز یه جای دنیا رو بگرده اما عاشق بود وهمین برای
خوشبختیش کافی بود اما من چی ...
من پولدارم تصمیم دارم دکتری بگیرم وکافیه اراده کنم وبتونم برم هر جای دنیارو که دوست دارم ببینم اما
خوشبخت نیستم که هیچ خیلی هم احساس بدبختی دارم...
دروغ چرا هر روز که تنها میشنم تو خونه سعی میکنم نکات مثبت دانیال رو به خودم یادآوری کنم تا بلکه بتونم
یه کم فقط یه کم دوستش داشته باشم اما ال مصب نمیشه که نمیشه...
خوشبختی رومینا بدبختی مو بیشتر به رخم کشید
بغضم ترکیدوگریه کردم برای خودم برای رویاهام حتی برای دانیال هم گریه کرد امروز حسرت رو توچشمهای
اونم دیدم سرنوشت چه بد برای ما نوشت......
تو اتاقم نشسته بودم وداشتم قبل خواب کتاب میخوندم که دانیال در اتاقم رو زدو داخل اتاقم شد
من فردا عصر قرار برم شمال دوروزه میرم وبرمیگردم با خانواده ات هماهنگ کنیا اونا بیان اینجا یا تو برو خونهشون
واسه چی میری شمال؟یه پروژه ی کاری گرفتیم اونجا-باشه
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شب قبل از خواب یه فکری به ذهنم رسید چند وقتی بود که من ورومینامیخواستیم بریم کوه ولی جور نمیشد
تصمیم گرفتم ازش دعوت کنم تا فردا بیاد وشب پیش من بمونه وبعد صبح باهم بزنیم به دل کوه وکنمدصبح بلند
شدم وبهش زنگ زدم اولش قبول نمیکردومیگفت تدریس دارم واز اینجور بهونه ها ی الکی اما باالخره تونستم
راضیش کنم که بیادتا باهم یه روز مجردی خوب رو بگذرونیم عصر دانیال اومد وسایلهاشو جمع کرده بود
خوب چه خبر؟تو میری پیش مامنت اینا یا اون میان اینجا؟هیچ کدوم.یعنی چی هیچ کدومقراره رومینا بیاد پیشم تنها نباشیمولی بهتر بود میرفتی خونه ی مامانت اینا اینجوری خیالم راحتتربود-تو نگران من نباش

قرار کی بیاد؟ساعت هشت میاد کالس داره بعد اون میاد
باشه پس من برم دیرم شده خداحافظداشت از در میرفت بیرون که صداش زدم
دانیالجونموقتی رسیدی یه زنگ به من بزنواسه چی؟همینجوری میخوام خیالم راحت بشه که سالم رسیدیبا این حرف من برگشت ونگاه معناداری بهم کرد وبعد لبخندی زدوگفت:چشم خانمی کاری دیگه نداری؟
نه فقط آروم رانندگی کناونم چشم امردیگه-هیچی دیگه مواظب خودت باش خداحافظ

242

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان با تو هرگز |  samira16کاربر انجمن نودهشتیا

لبخندقشنگی وزدوگفت-توهم مواظبت خودت باش خداحافظ
شب رومینا اومدویه جشن مجردی دور هم برپا کردیم کلی پاستیل ولواشک وپفک خوردیم وبقول خودمونی کلی
هم غیبت کردیم
شب دانیال زنگ وزدو گفت که رسیده از طرفی هم مطمئن شد رومینا اومده تا خیالش راحت شه
شب زود گرفتیم خوابیدیم وصبح بلند شدیم رفتیم کوه کلی تفریح کردیم وکلی هم عکس گرفتیم ناهار رو باهم
خودیم وبعد برگشتیم خونه ی ما خیلی خسته بودیم رفتیم حموم وتا یه کم خستگیمون رفع شه قبل از حموم
داشتم لباسمو ازتو کمد پیدا میکردیم که چشم رومینا به یه نیم تاب شیک واسپورت افتاد
وای ی ی اینو نگاه چه خوشگلهقابل شما رو ندارهخیلی قشنگهگفتم که قابل شما رو نداره ببین برچسبش روشه هنوز نپوشیدمشمرسی عزیزم واسه چی نپوشیدیش بسخیلی وقت خریدم ولی موقعیتش جور نشده بپوشم تازه یه شلوارک کوتاه اسپورتم داره باهم ست ان
رفتم سمت کمدواونم پیدا کردم ودادم دستش
 بیا بپوش ببینم بهت میادنه نمیشه االن باید برم حمومخوب بعد حموم بپوشبرو بابا هوا سردبیرون سرد خونه تون خیلی هم گرمهبیخیال رومینا ای کلک اینو خریدی فقط برا دانیال جونت بپوشی دلشو آب کنی-نه بابا پیش اون بیچاره از این جور لباسها اصال نمیپوشم
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خاک تو سرت عقل نداری که میگم نمیفهمی همینه دیگه اینم نمونه اش خره باهمین لباسها زنهای مردممردهاشونو رو خرمیکنند مخصوصا یکی مثل تو که بزنم به تخته هیکلت خیلی خیلی قشنگه باید یاد بگیره این
کارهارو
برو بابااینا میذارم بعد از همون میپوشیشون من ببینم بگو چشمباشه بابا باشهرفتم حموم وبرگشتم ولباس رو پوشیدم انصافا خیلی بهم میومد
دیدیش؟حاال درش بیارم؟الزم نکرده جان بذار تو تنت بمونه هاباشهعصر شده بود داشتیم تدارک شام رو میدادیم که تلفن رومینا زنگ زد
کی؟مگفتی رومینا مهمونه
حالمن چکارکنم االنهمیشه اون خروس بی محلنعصبانی گوشی رو قطع کرد
چی شده؟هیچی بابا این عمه ی شهیاد که همه اش خروس بی محل زنگ زده که شام میان خونه ی ماخوب شهیاد میگفت بهشون که مهمونیاون گفته میایم اینم گفته قدمتون رو چشمخوب االن میخوای چکار کنیهیچی دیگه باید حاضر شم شهیاد میاد دنبالم که بریم-چه بد....
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راستی تو میخوای چکار کنیهیچیوا یعنی شب تنها میخوای بمونیخوب آره مگه چی میشهنه خطرناکهنه بابا چه خطری فوقش میرم خونه ی مامان ایناباشه فقط هرجا میری برو ولی تنها نمون باشهنیم ساعت بعد شهیاد اومد دنبال رومینا رو رفتند
رومینا که رفت رفتم رو کاناچه ولو شدم با رفتن رومینا دیگه حال غذا درست کردنم نداشتم همونجور که داشتم
تلویزیون ونگاه میکرد چشم سنگین شدند وخوابم برد
گرسنگی باعث شد تا از خواب خوشی که میدیدم بیرون بیام احساس ضعف شدیدی میکردم پتو رو که کنار
میزدم متوجه چیزی شدم صبح شده بود .اما مسئله ی این نبود مسئله این بود که تا اونجا کی یادم میومد من رو
کاناپه خوابم برده بود ولی االن تو اتاقمم
نمیدونم چرا ولی ترسی افتاد به قلبم .من چه جوری اومدم اینجا؟
ولی خیلی زود بر ترسم غلبه کردم به خودم تلقین کردم که شاید وقتی خیلی خواب آلود بودم اومدم واسه همین
یادم نمیاد
گرسنگی اجازه فکر کردن بیشتر رو نداد از پله ها رفتم پایین ورفتم سمت آشپزخونه شیشه آب رو برداشتم وبا
قوطی خرما .یه لیوان آب برای خودم ریختم برگشتم که آب رو بذارم تو یخچال که متوجه ی حضور یک نفر
جلوی در آشپزخونه شدم زهرم ترکید چنان ترسیدم که شیشه از دستم افتاد و شکست صدای شکستن بدجور
تو فضا پیچید
خیلی ترسیده بودم دست وپامو گم کرده بودم وضعم خیلی خراببود یه ان فکر کردم قلبم ایستاده به زور به خودم
اومدم
دانیال بود که به دیوار تکیه کرده بود داشت خیلی ریلکس منو نگاه میکرد خیلی عصبانی شدم میخواستم خفه
اش کنم ولی فعال قدرت کاری رو نداشتم به زور تونستم بگم :این چه وضع اومده مثل جن یهو پشت آدم
ظاهرمیشی نمیگی من از ترس سکته میکنم
همون طور که نگام میکرد گفت:حقته مگه من بهت نگفته بودم تنها تو خونه نمون؟
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تنها نبودم که رومینا پیشم بودیا من کورم یارومینای شما نامرئیهخب االن که اینجا نیست رفته اصال تو کی اومدی؟دانیال صاف وایستاد کم کم که به خودم میومدم بیشتر متوجه وضع دانیال میشدم انگار اصال حالش خوب نبود
موهاش ژولیده بود تو چشماشم خون جمع شده بود
دیشبدیشب؟تو که قرار بود سه روز بری یه روز نشده برگشتی؟جور نشدتو حالت خوبه؟نگاهشو که همینطور رو من زل بودازم گرفت وبا حالت خاصی پشتشو به من کردکالفه بنظر میرسید
یه قدم جلو رفتم شیشه زیردمپایی ها م صدا دادن
چیزی شده ؟جواب نداد چند لحظه بعد برگشت وگفت نه من خوبم
جلوتر رفتم :ولی اینطور بنظر نمیاد
نیا جلوچرا آخه؟جوابی نداد اصال حالت عادی نداشت نگران شدم سعی میکرد نگاشو ازم بدزده واین یعنی یه چیزی هست
قدمی که جلوتر گذاشتم یه قدم عقب رفت
دانیال منونگاه کن؟عکس العملی نشون نداد بجاش مشتشو بیشتر فشرددانیال با توام منو نگاه کنروشو برگردوند خواست بره که بازوشو گرفتم ونذاشتم دستمو که بهش زدم یه آن دستمو ناخوداگاه کشیدم تنش
داغ بود بدون معطلی نزدیکتر شدم دستمو روپیشونیش گذاشتم داغ داغ بود
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میگم حالت خوب نیست میگی خوبم داری تو تب میسوزی باید بریم دکترچشمهاشو بسته بود دستمو کنار زدو گفت :من خوبم
تو به این میگی خوب؟یه نگاه به خودت کردی تو آینه؟آدم نگات میکنه میترسه.برگشت واز اشپزخونه زدبیرون منم معطل نکردم دنبالش رفتم
باید بریم دکتروارد اتاقش شد درو بست با عصبانیت درو باز کردم رو تخت نشسته بود وسرشو بین دستاش گرفته بود
این بچه بازی ها چیه در میاری؟بازم جلوش رو زمین نشستم و دستاشو گرفتم وانداختم پایین .سرشو بلند نکرد همون طور به پایین نگاه میکرد
دستمو زیر چونه اش گذاشتم سرشو باال آوردم زل زدم تو چشماش .نگام میکرد اما انگار نگام نمیکرد.
دانیال تورو خدا بگو چی شده اتفاقی برا کسی افتاده؟چیزی شده؟اگه خبریه به منم بگودارم میمیرم از دلشورهباز سرشو کشید کنار روشوازم برگردندوگفت:تنهام بذار
اخه بگو چی شده تا نگی که من جایی نمیرمبخدا چیزی نشده فقط از اینجا برو خواهش میکنم برو التماست میکنم بروتا نگی چی شده نمیرم همینجا بست میشینمجوابی نداد پتوی روی تختشو تو دستش مچاله کرده بود اتاقشم مثل خودش آشفته بود .
روی تختش دراز کشیدوچشماشو بست وبازوشو رو پیشونیش گذاشت
تکیه مو دادم به لبه ی تخت ونشستم  25-22دقیقه گذشت تو این مدت دلم هزار راه رو رفت چه چیزها که به
فکرم نرسیدحالت تهوع گرفتم بلند شدم و کنارش رو تخت نشستم خم شدم روش و با دستم پیراهنشو گرفتم
دانیال بگو چی شده منم حالم خوش نیست از اضطراب و دلشوره دارم میمیرمعکس العملی نشون نداد
دانیال تو رو خدا...برا کسی اتفاقی افتادهنه اتفاقی نیفتاده چند بار بگم-پس تو واسه چی زودتر برگشتی
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صاحب کار خارج از کشور بود مشکلی پیش اومده براش نتونسته بود بیاد ایران همینپس تو چته؟؟سکوت کرد با دستام شونه هاشو گرفتم :چرا حالت خوش نیست؟بگو دیگه؟
چشمهاشو باز کرد ونگام کرد بی هیچ حرفی طوری نگام میکرد که انگار برای اولین بار که منو میبینه همون طور
که زل زده بود به من جواب داد:تو راست میگی من اصال حالم خوش نیست اصال..
پس پاشو بریم دکترپوزخندی زدوگفت:دوای درد من پیش هیچ دکتری نیست
منظورت چیه؟باز نگاشو ازم گرفت دستشو محکمتر مشت کردو گفت:سوگند پاشو برو بذار خودم با دردهام بسازم
نمیشه ناسالمتی من همسرتم شریک زندگیتم .زن شریک دردهای مرد.به من بگو چی ناراحتت کرده شایدآرومتر بشی
لبخند تلخی زد:همسر شریک زندگی شریک غم ....چه حرفهای مسخره ای
عیب نداره مسخره ام کن ولی تا نگی چته من دست بردار نیستماز تختش بلند شد وایستاد پشت به من :من هیچی ایم نیست خیلی هم حالم خوبه نیاز به همدرد هم ندارم توهم
بهتر گیر ندی وتنهام بذاری همین االن .این بنفع ته فهمیدی؟
لحن آمرانه ای داشت لحنش آزارم داد داشت منو از اتاقش مینداخت بیرون
بلند شدم ایستادم درست پیش سرش و با حالت عصبی گفتم :من خودم میدونم چی به نفعمه چی بنفعم نیستالزم نیست تو برام تعیین تکلیف کنی فهمیدی؟
برگشت سمتم وگفت :ده المصب نمیفهمی نمیدونی اگه میفهمیدی که یه لحظه ام اینجا واینمستادی؟
مراقب حرف زدنت باش من چی رو نمیفهممنمیفهمی که من حالم خوش نیست خرابم .دارم با خودم میجنگممن که از اولش دارم میگم تو یه چیزیت هستخوب پس چرا هنوز وایستادی اینجاو نمیری-نمیرم چون میخوام بفهمم دردت چیه؟چه بالیی سرت اومده
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مگه برا تو مهمه من چه مرگمه؟اگه مهم نبود که اینجا واینستاده بودمبا تردید نگام کرد امروز طرز نگاش با بقیه روزها فرق داشت:شاید بعدا برات گفتم االن خسته ام میخوام برم حموم
بهش نزدیکتر شدم وگفتم
چرا بعدا نمیشه همین حاال بگی؟نه نمیشهاصرار رو بی فایده دیدم انگارنمیخواست کوتاه بیاد با دلخوری گفتم:باشه هر جور راحتی
خواستم از کنارش رد بشم که دستشو انداخت دور کمرم تماس دستهای گرمش با تن سرد من یه شوک کوچیکی
به من داد تازه متوجه لباسهام شدم.
آروم دم گوشم گفت:هوا خوب نیست لباس بهتری بپوش
برگشتم نگاش کردم چشم در چشم .چشمهاش یه دنیا حرف برام داشتند از اتاقش زدم بیرون پله ها رو باال رفتم
وخودم رو تختم انداختم
تازه متوجه حرف هاش شده بوم از صبح که بیدارشدم متوجه لباسم نبودم فکرم درگیر اومدن دانیال وکارهاش
شده بود خودمو از یاد برده بود االن میفهمم چی به چیه ...
تا شب از اتاقم بیرون نیومدم حالم خوب نبود شب لباس هامو عوض کردم آروم از پله ها رفتم پایین خونه
درتاریکی وسکوت بود چراغ اتاق دانیال هم خاموش بود رفتم سمت آشپزخونه وچندتا بیسکویت برداشتم
وخوردم
داشتم برمیگشتم که صدای دانیال رو شنیدم
بیا بشین باهات حرف دارمبرگشتم تو تاریکی نگاه کردم رو کاناپه نشسته بود فقط نور کمی از کوچه میتابیدوبا کمک اون تونستم تشخیصش
بدم خواستم چراغ ها رو روشن کنم که دانیال نذاشت
روشنشون نکنرفتم رو کاناپه ی روبه رویش نشستم
دیشب که اومدم خونه چراغ ها روشن بودن واردپذیرایی که شدم چشم افتاد به تو .روهمین کاناپه خوابت بردهبود
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پوزخندی زدو ادامه داد:برای اولین بار بود که اینجوری می دیدمت برای همین مات وایستادم و تماشات کردم تو
خواب خیلی مهربون ومعصوم میشی نمیدونم چقدر تماشات کردم یهو به خودم اومدم ومتوجه شدم که تو با این
لباسها حتما سردته خواستم برم یه پتو بیارم که متوجه شدم جاتم درست وحسابی نیست برای همین تصمیم
گرفتم ببرمت اتاقت البته دروغ چرا وقتی دیدم خوابی وآروم وقرار داری گفتم از فرصت استفاده کنم وبغلت کنم
اولش ترسیدم نکنه بیدار شی ویه قشقرقی بپا کنی ولی بعد دیدم نه انگار خوابت سنگین شده معلوم بود خسته
بودی اروم بلندت کردم وبردمت وگذاشتمت رو تختت تورو که گذاشتم خواستم برگردم ولی دیدم نمیتونم دل
بکنم برای همین نشستم کنار تخت وباز نگات کردم
سکوت کردومنتظر شدم تا بقیه ی حرف هاشو بگه
دیشب دوست داشتنی تراز همیشه شده بودچهره ات آرامش خاصی داشت که نمیذاشت چشم هامو ازت بردارم
اما برعکس تو من آرام وقرار نداشتم پر از تشویش بودم درونم جنگی برپا بود
سرشو بلند کردونگام کرد
نگات میکردم وباخودم میگفتم هی پسر نگاش کن اینی که روی این تخت اینقدر آروم خوابیده شرعاوقانونامال
تویه اسمش تو شناسنامه ی تویه اما فقط همون اسمشه که مال تویه درحقیقت اون اصال مال تونیستی خیلی
دورتر ازت ایستاده نه روحش ونه جسمش هیشکدوم مال تو نیست اون برای تو دور از دسترس
دوباره سکوت کرد:یه چیزی بهم میگفت که پسر االن وقتشه االن میتونی اونو مال خودت کنی
باشنیدن این حرف درونم لرزیدترسی به دلم افتاد
اما چیزقویتر بهم گفت نه تو نباید همچین کاری کنی چه اهمیتی داره جسمش مال توباشه وقتی روحش مال تونخواهد بود اگه همچینکاری بکنی شاید اونو برای همیشه از دست بدی اون روزنه ی امیدی هم که مونده بسته
میشه
تا نزدیک هایی صبح این جنگ ها ادامه داشت تا اینکه دیدم نه نمیتونم دیگه بشینم وهمینجور تماشات کنم
راستش با اینکار داشتم یه جورهایی خودمو شکنجه میدادم بلند شدم برم اما قبل رفت خم شدم وآروم پیشونیتو
بوسیدم وبعد فورا از اتاقت زدم بیرون
درسکوت زل زده بودیم تو چشمهای هم...
اگه اینها رو برات تعریف کردم واسه اینه که خودت خواستی بدونی چرا حالم خراب بود تمام دیشب رو نخوابیدماتاقمو گز کردم به زمین وزمان لعنت فرستادم ازدست همه عصبانی بودم از دست خودم خودت خدا ...
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دیشب سگی ترین شبی بود که تا حاال داشتم صبح به زور داشتم خودمو آروم میکردم که صدای پاهاتو شنیدم
که از پله ها اومدی پایین خیلی زور زدم از اتاقم نیام بیرون اما دلم راه نیومد باهام برای همین خودم ورسوندم
بهت
لبخند تلخی زدو ادامه داد:دیدنت مثل نمکی بود که رو زخم دلم پاشیدمچشم هامو میبستم تا نبینمت
دستشو گذاشت رو قلبش :ولی تو نمیذاشتی تو با اصرارت با نزدیک شدنت بهم دردشو بیشتر میکردی.....
ساکت شدونگام کرد
صبح وقتی ازت میخواستم بری باید میرفتی وعذابم نمیدادی..
سرشو تکیه داد به کاناپه وساکت شدنمیدونستم چی بگم هنوز هم داشتم حرف هاشو تجزیه وتحلیل میکردم
نمیدونم چقدر تو همون حالت نشستیم اما کمی بعد ترجیح دادم بلند شم برم
من:فکر کنم تنهایی برای هردومون بهتر باشه
داشتم پله ها رو باال میرفتم که گفت:دیشبخیلی شانس آوردی که یه کاری دست خودم وخودت ندادم خیلی...
دیگه هیچ وقت اون لباسهاتو نپوش چون قول نمیدم که دفعه ی بعدی بتونم اینطور راحت ازت بگذرم ....

مدت ها بود که ازخونه نشینی وبیکاری خسته شده بودم من اهل بیکاری نبودم تا حاالم زیاد دوام آورده بودم
وقتی این موضوع رو بادانیال مطرح کردم پیشنهاد داد که تو شرکت خودش کار کنم منم بد ندیدم وقبولش کردم
گفت حتی مواقعی که حضورم ئر شرکت وسر ساختمون ضروری نباشه میتونم کارهامو انجام بدم این دیگه خیلی
خوب میشد چون وقتی خونه باشم هم به کارهای خونه میرسم وهم در آرامش بیشتری کارهامو انجام میدادم از
فردای همون روز دانیال یه کار برام آورد کارهای محاسباتی ستون گذاری یه ساختمون ساده بود برای شروع
خوب بود.
***
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فردا روز تولدم بوداین اولین تولدی بود که تو خونه ی پدرو مادرم نبود برای همین تصمیم گرفتم که فردا عصر یه
کیک کوچیک بگیرم وبریم خونه ی مامانم اینا واونجا دورهم یه جشن خیلی کوچیک وخودمونی بگیریم.اما دانیال
داشت برنامه بهم میزد...
عصرکه نشسته بودم سرم به کارم مشغول بود دوتا چای ریخت وآورد کنارم نشست
فردا مهمونی دعوتیمچی؟گفتم فردا مهمونی دعوتیمچه مهمونی؟جشن نامزدی یکی از دوستامه میریم اونجامن فردا جایی نمیرمباتعجب نگام کرد یعنی چی جایی نمیرم
یعنی اینکه فردا عصر میخوام برم خونه ی مامانم ایناخونه مامانت اینا؟بله خونه ی مامانم ایناخوب پس فردا برونمیشهچرا نمیشه؟واسه اینکه فردا...ادامه ی حرفمو خوردم باخودم گفتم اون که یادش نیست تولد منه بهتره منم بهش نگم فردا یه حالی ازش بگیرم
فرداچی؟؟فردا هیچی فقط من دلم برای مامانم اینا تنگ شدهمیخوای االن پاشو بریم ببینشون-االن؟یه نگاه به ساعتت کردی؟ساعت نه شبه ما تا برسیم اونجا میشه ده
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راست میگی.ولی نمیشه فردا نریم جشن دوستمچرا نمیشه یه عذری بیار بگو ببخشید نشد بیامبابا نمیشه من مهمون ویژه شون هستماونوقت چرا مثال؟برای اینکه من باعث وبانی این ازدواجمیعنی چی؟قضیه اش مفصله خالصه اش اینکه یه بار این دوستام با من اومده بود داتشگاه ما بعد از یه دختر همکالسی ماخوشش اومده بواز شانسم من واون دختر یه دوستی باهم داشتیم بعد من بانی آشنایی اون شدم اونا باهم دوست
شدن االنم بعد چند سال میخوان ازدواج کنن براهمین منو باعث رسیدنشون بهم میدونند االن فهمیدی چی
شد؟من هم دوست دامادم هم دوست عروس باید برم نمیشه نرم
پوزخندی زدم تکرار کردم:دوست عروس.چه جالب عروس خانم قبال دوست دختر شما بودن اونوقت؟؟
نگام کرد لبخندی زد:چه حسودیت شد؟
من وحسودی؟تو که خوب میدونی اوال حسودی تو خون من نیست دوما اگرم باشه در مورد اطرافیان تو عمراباشه
یه ناراحتی کوچکی تو چهره اش پیدا شدوگفت :یادم رفته بود که من برا شما مهم نیستم که اطرافیانمم مهم
باشن
جواب ندادم حوصله ی حرف های تکراری رو نداشتم
در ضمن فردا خیلی از بچه میان که تورو ندیدن دوست دارن تورو هم ببیننمنو ببینند؟واسه چی؟لبخند تلخی زدوگفت:میخوان ببینن همسر پسر یکی یه دونه ی کالس چه شکلیه؟واه واه....جواب نداد
خوب حاال چکار کنیم؟من که نمیتونم نرم خونه ی مامانم اینا حتما باید برم نمیشه نره-مرغت یه پا داره دیگه؟
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دقیقاچند لحظه سکوت کردو گفت:باشه بابا مراسم اونا از ساعت شش شروع میشه تا شب میریم یه دوست میشینیم
اونجا براشام نمیمونیم بلند میشیم میایم خونه ی مامانت اینا جهنم..
فکر کردم دیدم بد نمیگه من که فقط میخوام یه دوساعت بامامان اینا باشم ویه جشن کوچیک بگیرم همون اندازه
وقتم کافیه
باشه قبول ولی نریم اونجا دبه کنی هاا چون میدونی که بد میشهنترس بابا من اهلش نیستمباشه پسبه توافق نسبتا دوستانه ای رسیدیم.

صبح که از خواب بلند شدم برم صبحانه بخورم دیدم دانیال یه یاداشت چسبونده به در یخچال
عشقم میخوام امروز بهترین باشی ...کارت بانکیشو برام گذاشته بودخوشبختانه دوهفته پیش با دیانا رفته بودیم مزون لباس مادر یکی از دوستاش
اونجا یه لباس مجلسی خریدم
االن فقط باید برم آرایشگاه صبحونه رو خوردم رفتم حموم وبعد یه زنگی زدم خونه ی مامانم اینا وگفتم که شب
میریم خونه شون .بعد یه لباس مناسب وست با لباس خودم برای دانیال انتخاب کردم وگذاشتم رو تختش تا
بپوشه
رفتم آرایشگاه ازش خواستم که آرایشمون غلیظ نکنه یه آرامش مالیم ومناسب فصل ازش خواستم اونم کارشو
بلد بود شاهکار کرد دانیال زنگ زنگ پرسید کجام؟
بهش گفتم آرایشگاهم اونم گفت که ساعت  5میاد دنبالم .
ده دقیقه به پنج اومد رفتم پایین وسوار ماشین شدم
نگام کنصورتمو برگردوندم طرفش ورندازش کرد وگفت:محشر شدی
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با افاده ی خاصی گفتم :خودم میدونم
خندیدوگفت:دختریه از خود راضی
ماشین وروشن کردو راه افتادیم لباس های اونم بهش میومدند ولی من بهش نگفتم...
مهمونی خارج از شهر تو یه باغ برگزار میشد
ساعت  1:25رسیدیم اونجا وارد باغ شدیم ماشین وجلو عمارت باغ نگه داشت
پیاده شوماشین وپارک نمیکنی؟تو نگران اون نباشپیاده شدم ونگاهی به عمارت انداختم چراغ هاش خاموش بودند ورقص نورها خودنمایی میکردند
آهنگ الیتی هم گذاشته بودند
لبخندی زدنم وگفتم:فکر کنم عروس وداماد دارن میرقصن
دانیال خندیدوگفت ونه فکر نکنم هنوز زوده
خواستم برم تو که دانیال نذاشت:بذار اول من برم تو ببینم اوضاع چطوره بعد بیام باهم بریم
قبول کردمبعد ازچند دقیقه برگشت وگفت بریم وارد سالن اصلی که شدم ماتم برد
همه ی خانواده و دوستام اونجا بودند ویک صدا تولدمو بهم تبریک گفتم
شوکه شدم وبرگشتم ودانیال رو نگه کردم که فاتحانه کنارم وایستاده بود وبهم لبخند میزد باورم نمیشد چه
بیصدا ویواشکی این جشن وترتیب داده بود وچه خوب بدون اطالع من با همه هماهنگ شده بود خودشم از کار
خودش راضی بود اینو از چشمهاش میشد خوندهمه دورم کردند ومنو کشیدند وسط بزن وبرقصی کردند که نگو
بعد از یه مدت دانیال رفت وبا یه کیک بزرگ برگشت .یه کیک خامه ای بزرگ بود بایه قلب بزرگ روش که توش
نوشته بود
عشقم سوگند جان تولدت مبارک
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کیک وفوت کردم وبعد از اون همه یک صدا ازم خواستند که پاشم با دانیال برقصم از من انکار واز اونا اصرار تا
اینکه باالخره کوتاه اومدم وبلند شدم وبرای اولین بار باهاش رقصیدم البته رومینا ودانیال از قبل برای این موضوع
خوب نقشه کشیده بودنداونا حتی آهنگ مناسبی انتخاب کرده بودند
دانیال رقص رو خوب بلد بود بانت هماهنگ هماهنگ...
رقصمون عالی از آب دراومد بعد از رقص ما بقیه هم اومدند وسط وبساط رقص رو دوباره به پا کردند
بعد از رقص نوبت رسید به بریدن کیک وباالخره نوبت کادوها شد هر کس چیزی برام خریده یکی عروسک یکی
گردنبند یکی ست کیف وکفش مارکدارو. ....انصافا کادو گرفتن لذت زیادی داشت .آخر از همه نوبت رسید به
کادوی دانیال که یک گوشه ایستاده بود وآروم وبیصدا هیجان وخوشحالی منو تماشا میکردوازش لذت میبرد
رومینا:خوب االن دیگه وقتشه بریم سراغ کادوی دانیال خان
دانیال لبخندی زد وگفت:خوب کادوی من همین برگزاری جشن بود دیگه
رومینا:د نه د این قبول نیست این جشن وظیفه تون بودکادوی اصلی لطفا...
دانیال خندید اومد جلو ویه جعبه ی کوچیک گرفت جلوم :تقدیم با عشق
نگاش کردم حس قدرشناسی رو تو چشمهام و کالمم جمع کردم:ممنون واسه همه چی ..
تشکر الزم نیست خوشحالی تو برام کافیهرومینا:اوه ه ه ...دراماتیکش نکونین زود باش کادو رو باز کن مردم مردن از کنجکاوی
آروم روبان جعبه رو باز کردم ونگاش کردم
باورم نمیشد سوییچ یه ماشین توش بودخشکم زد باناباوری دانیالو نگاش کردم
دانیال همون طور که لبخند میزد گفت:میخوای خودشو ببینی
بقیه هنوز نمیدونستند تو جعبه چیه؟رومینا اومد جلو وجعبه رو از دستم قاپید
.…oh my godاینو نگاه سوییچو بلند کردونشون همه داددانیال دستشو بطرفم دراز کرد دستشو گرفتم وراه افتادیم بقیه هم دنبالمون .رفتیم پشت عمارت ماشینه اونجا
بود
یه پرادوی سفید خوشگل با یه پاپیون قرمز روش
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باور کردنش سخت بود من عاشق این ماشین بود دیوونه اش بودم
اونقدر شوکه شده بودم که حتی نمیتونستم برم طرفش....
نمیدونستم چکار کنم اصال صداهای دور وبرم نمیشنیدم
رومینا منو به خودم آوردم :هی دختر ببین دانیال خان برات چکار کرده محشره
بعد برگشت بغلم کردوگفت:مبارکت باشه عزیزم
تبریکات بقیه هم شروع شدولی من هنوز تو کف کار دانیال مونده بودم تو دلم به خیال خام خودم میخندیدم که
فکر میکردم دانیال کال تولد من یادش نیست چه رسد به کادو گرفتند آخه یکی نیست بهم بگو دختره احمق
دانیال تولد تو رو یادش میره عمرا محاله معلوم بود که مدتهاست براش برنامه ریزی کرده بود
نمیدونستم چه جوری ازش تشکر کنم برگشتم سمتش زل زدم تو چشماش لبخندی رو که عاشقش بود تحویلش
دادم
نمیدونم چه جوری ازت تشکر کنم واقعا ممنونم واقعا ...صورتمو گرفت تو دستاش وگفت:گفتم که تشکر الزم نیست خانمی
بی اراده خودمو انداختم تو بغلش و تنگ بغلش کردم:ممنونم مرسی...
موهامو بوسید وگفت :آخیش ...همه خستگیم از تنم بیرون رفت...
این بهترین تولدی بود که تا حاال داشتم
نقشه ی این تولد را با همکاری رومینا کشیده بود البته رومینا از کادوی دانیال اصال خبر نداشت موقع برگشتن
آروم تو گوشم گفت:اینم از مزایای شوهر پولدار
برگشتم نگاش کردم تو نگاش یه کوچولو حسرت بودکاش میتونستم بهش بگم دیوونه من حسرت زندگی تو رو
میخورم اونوقت تو حسرت زندگی درپیت منو میخوری البته خیلی از اونایی که تو این مراسم بودند بگی نگی
حسرت زندگی مو میخوردند اونا ظاهر شیک ودوست داشتنی زندگیمو میدیدند اما هیچ کس واقعیت زشت
زندگیمو نمیدید واین درد داشت برام دردی بی پایان....

ماجرا از یه برنامه ی سفر و یک مریضی نابه هنگام شروع شد
مادروپدر دانیال ومادرجون وپدرجونش تصمیم گرفتند که یه سفر برن ترکیه .پدرجون وپدردانیال برای یه قرار
داد تجاری میرفتند که مادرجون ونسترن جون هم برای تفریح تصمیم گرفتند که همراه اونا برند.همه چیز خوب
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وخوش جلو میرفت که سه روز مونده به سفر مادرجون سرماخوردگی شدیدی گرفت طوری که نسترن جون
تصمیم گرفت سفرشو کنسل کنه ولی مادرجون نذاشت ودربرابر اصرار بقیه گفت که ما ودیانا هستیم وازش
مراقبت میکنیم واینچنین شد که قرار شد مادرجون مهمون خونه ی ما بشه
ازوقتی این تصمیم گرفته شد اضطرابی تمام وجودم رو گرفت اگه مادرجون مهمون خونه ی ما میشد ممکن بود در
جریان زندگیمون قرار بگیره واونوقت بود که....
حتی خودمم نمی تونم آخر وعاقبت این اتفاق رو تصور کنم واقعیت اینکه از تصورش وحشت میکنم
اما دانیال هنوز در جریان ماجرا نبود چون هیچ نشانه ای در چهره اش دیده نمیشد مثل همیشه بود
شب موقع خداحافظی قرار شد فردا باهم بریم فرودگاه واز اونجا با مادرجون برگردیم خونه البته دانیال بخاطر
کارش نمیتونست بیاد فرودگاه .
تو راه برگشت به خونه بودیم نمیدونستم بحث رو چه جوری بکشم وسط..
فردا اگه مادرجون بیاد چکار کنیمزیر چشمی نگام کرد:چی رو چکار کنیم؟
خوب.....خوب چی؟وضعمونو میگم دیگهکدوم وضع؟دانیال چرا خودت زدی به اون راه خوب وضع خودم وخودتو زندگیمونو میگم دیگهآهان ...خوب که چی؟وای ی ی...من آخر سر از دست تو دق میکنم بابا مادرجونت اگه بیاد خونه ی ما بمونه میفهمه که من وتو اتاقهامونو از هم جدا کردیم
لبخندی زدوگفت :خوب بفهمه
منظورت چیه تو هیچ میدونی اونوقت چه قشقرقی به پا میشه؟کورازخدا چی میخواد دوتا چشم بینا-پس بگو قضیه چیه؟چرا آقا عین خیالشون نیست نه جونم کورخوندی به من میگن سوگند بلدم چکارکنم

258

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان با تو هرگز |  samira16کاربر انجمن نودهشتیا

مثال میخوای چکار کنی؟تو بشین تماشا کن نمیذارم بفهمهمن مثل تو بلد نیستم نقش بازی کنم ها..منظورت چیه؟منظورم اینکه من اتاق شما بیانیستمعمرا من بذارم تو بیای اتاقم زهی خیال باطلپس چی؟این قصه بافی هات واسه چیه؟جوابی ندادم
بازی بازی با ما هم بازیراستش تو دلم میخواستم همون خواسته رو ازش داشته باشم اما میخواستم خودش به زبون بیاره که اونم اینکارو
نکرد حاال باید چکار کنم دانیال اتاق مهمون رو گرفته در ضمن مادرجون بیاد دوسوت همه چی رو میفهمه اونم
نفهمه دانیال کاری میکنه که بفهمه حاال چه خاکی به سرم بریزم با این وضع ...
نگفتی میخوای چکار کنی؟فعال نمیدونممن که میدونم آخر سرچاره ای جز همون پشنهاد اول پیدا نمیکنیدلتو بیخودی صابون نزن من هر کاری میکنم جز اونیکه تو فکرشو کردیخود دانی فقط رو من یکی حساب نکن..اینو گفت ولبخند موذیانه ای زد
باید یه فکری میکردم خدایا اینم شانس ما داریم.
صبح به زور از خواب بلند شدم شب رو دیر خوابیده بودم فکرم مشغول بود
پرواز ساعت  2بود حاضر شدم ورفتم خونه ی مادرجون همه اونجا بودن باهم رفتیم فرودگاه
بعد از رفتن اونا من ودیانا ومادرجون سوار ماشین شدیم واول دیانا رو بردیم رسوندیم خونه ی خاله اش.چون قرار
بود چند روز رو با دخترخاله اش باشه وباهم درس بخونن وبعد با مادرجون برگشتیم خونه سر راهم ناهار خریدیم
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وقتی رسیدیم خونه از مادرجون خواستم که وسایلشو ببریم طبقه ی باال .بهش گفتم که گرمایش اتاق مهمون
درست کار نمیکنه وهوای اونجا سرده بهتر تو یکی از اتاق های دیگه بمونند .
شب وقتی داشتم برای شام ساالد درست میکردم دانیال اومد آشپزخونه
کمک الزم نداری؟نه مرسیچه خبر؟نگاش کردم :چی رو چه خبر؟
امشب و میخوای چکار کنی؟هیچی به مادرجون گفتم که اتاق مهمونمون گرمایشش خرابه تو یه اتاق دیگه میمونهخوب؟خوب بعد اول مادرجونت میره میخوابه بعد ما هر کدوممون میریم سی خودمون صبحم که تو زود از خونه میزنیبیرون پس متوجه نمیشه
به همین راحتیدقیقا به همین راحتی فقط باید هر دومون احتیاط کنیمنگام کرد وچیزی نگفت
خواست بره که گفتم:فقط یادت باشه اول مادرجون میره اتاقش بعد ما فهمیدی؟
جوابی نداد ورفت
شب موقع خواب بود تلویزیون سریالی رو نشون میداد نشستیم پای اون که مثال ما تا این سریال رو نگا نکنیم
نمیخوابیم مادرجونم که هم کمی مریض بود وهم خوابش میومد بلند شدوگفت که خوابش میاد ومیره بخوابه ماهم
بهش گفتیم که ماهم بعد فیلم میخوابیم
تا نیم ساعت بعد نشستیم بعد دانیال گفت:حاال میشه برم بخوابم؟
آره ولی بی سرو صدا برو صبحم سرو صدا نکنی ها....باشه شب بخیر-شب بخیر
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فعال که خدا رو شکر همه چیز خوب پیش رفت امیدوارم از این به بعدهم خوب پیش بره
صبح وقتی بلند شدم دیدم دانیال رفته مادرجونم هنوزخوابه رفتم صبحانه رو حاضر کردم منتظر مادرجون
نشستم اونم کمی بعد بلند شد وباهم صبحانه رو خوردیم بعد هم نشستیم پای صحبت
مادرجون خوب صحبت میکرد از گذشته ها گفت از بچگی هاش منم باحوصله گوش دادم
تا عصر خیلی خوب سرمون رو گرم کردیم تا شب دانیال اومد کمی هم با اون دور هم نشستیم وصحبت کردیم
مادرجون از دسته گل هایی میگفت که دانیال به آب داده بوداون میگفت ومنم میخندیدم ودانیال عصبانی میشد
وپشت سرهم به مادرجونش میگفت که آبروشو پیش من نبره زشته
باز موقع خواب که شد اول مادرجون رفت بخوابه وبعد ما رفتیم که بخوابیم البته دانیال هنوز داشت تلویزیون نگاه
میکرد چون فردا جمعه بود بهش گفتم که صبح زود بلند بشه مثل هفته های قبل تا  22-22نخوابه چون اونموقع لو
میریم
صبح ساعت  1بود که از خواب بلند شدم از اتاق بیرون اومدم در اتاق مادرجون بسته بود از پله که رفتم پایین یه
دفعه چشمم به دانیال افتاد که وسط پذیرایی جلو تلویزیون خوابیده خودمو گم کردم فورا رفتم سمتش که قبل از
بیدار شدن مادرجون بیدارش کنم نشستم کنارش که بیدارش کنم
بیدارش نکن بذار یه کم بیشتر بخوابه بچه ام روز جمعه ایدلم فروریخت صدای مادرجون برگشتم دیدم پشت سرم وایستاده زبونم گرفت
مادرجون رفت ومن هنوز مات ومبهوت اونجا نشسته بودم کمی که گذشت به خودم اومد وخودمو دلداری دادم
دختر خوب واسه چی دست وپاتو گم کردی اگه یه چیزی پرسید میگی چون تا دیر وقت تلویزیون نگاه میکردهمونجا خوابیده یه شب که هزار شب نمیشه جرم که نیست....
بلند شدم رفتم آبی به دست وصورتم زدم وبعد صبحونه رو حاضر کردم ساعت تقریبا نه ونیم بود که دانیال هم
بلند شد برعکس من اون اصال دست وپاشو گم نکرد خیلی ریلکس بود در جواب نگاه های چپ چپ من لبخند
موزیانه ای میزد تو دلم گفتم:اقا دانیال به وقتش حال شما رو میگرم
بعد از صبحونه دانیال گفت که قرار با دوست هاش برن استخر وبعد هم میرن ناهار عصر میاد باهم میریم بیرون
وشام ورو بیرون میخوریم
اون رفت ومن ومادرجون باهم موندیم نشسته بودیم جلو تلویزیون وکانالها و باال پایین میکردم
اه تلویزیونم هیچی نداره بشینیم تماشا کنیم-ببندش باهم صحبت کنیم
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چشمتلویزیون وبستم ونگاهمو معطوف مادرجون کردم مادرجون جور خاصی نگام میکرد
دخترم میشه یه سوال ازت بپرسم؟نمیدونم چرا دلشوره گرفتم:بله بفرمایید
اینو که میپرسم ناراحت نشی فکر نکنی میخوام تو زندگیتون دخالت کنم ها نه بحث چیز دیگه ایچند لحظه صبر کند وبعد ادامه داد:بین تو ودانیال مشکلیه؟
باتعجب نگاش کردم وگفتم:نه چطورمگه؟
راستش این دوروز که خونه ی شما بودم متوجه شدم تو ودانیال تو اتاق های جداگانه میخوابینانگار آب داغ ریختن روم پس متوجه شده.آخه چطور؟
ما.....ببین دخترم همه ی زن وشوهرها تو زندگیشون مشکالتی دارن باهم دعوا میکنند قهر میکنند اصال بقول قدیمیها دعوا نمک زندگیه ولی این دعواها نباید باعث ایجاد فاصله بینشون بشه من نمیخوام نصیحتت کنم ولی اینهایی
رو که میگم بخاطر اینکه هر دو تا دوست دارم نمیخوام مشکلی بینتون پیش بیاد هر چی باشه من یکی دو پیرهن
بیشتر از شما پاره کردم اینها رو از من داشته باش تحت هیچ شرایطی میشنوی هیچ شرایطی شوهرتو از خودت
نرون هر چقدر هم که دعوای بینتون شدید باشه که صد البته من میدونم مشکل شما زیادهم بزرگ نیست ولی باز
هر چی هم که باشه نذار شوهرت ازت دور بشه این فاصله باعث میشه نسبت به هم سرد بشین عشق وعاطفه ای
که بهم دارین کمرنگتر شه مرد جماعت واینجوری نگاه نکن که بی احساس دیده میشن نه اونا بیشتر از ما زنها
احساسی ان فقط بروز نمیدند اونا از زنشو عشق میخوان دانیالم یکی مثل بقیه حتی من مطمئنم اون از بقیه هم
احساسی تره اون مطمئنن دوست داره من شق رو تو چشمهای اون میبینم اگرهم مشکلی بینتون پیش اومده
واون قدم جلو نمیذاره واسه خاطر غرورشه مردها همگی مغرورن این تویی که باید نذاری این مشکل بینتون
فاصله بندازه من میدونم که تو میتونی اونو رام خودت کنی خدا به ما زن هاتوانایی هایی دارده که میتونیم باهاش
هر کاری میکنیم از زنانگیت استفاده کن نذار شوهرت ازت دور شه االن زمونه خرابه خودت که میدونی...
ساکت نگاش میکردم اشکهام یکی بعد از دیگری ناخواسته رو صورتم میریختند
دخترم واسه چی گریه میکنی؟نمیخواستم ناراحتت کنم منو ببخشحالم خراب بود همه ی اینارو از چشم دانیال میدیدم اون عمدا همچین کاری کرده تاهمه ی کاسه کوزه ها سر من
بشکنه ولی من نمیذارم این اتفاق بیفته مادرجون راست میگفت االن وقتشه از توانایی هام استفاده کنم
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شدت گریه هامو زیادتر کردم :مادرجون باور کنید تقصیر من نیست من دانیال رو از خودم نروندم این اونه که تا
تقی به توقی میخوره قهر میکنه و اتاقشو از من جدا میکنه
همونطور که گریه میکردم گفتم:بقول خودش میخواد اینجوری منو تنبیه کنه من هر دفعه کوتاه میام ولی باز
دانیال یه بهونه ای داره گاهی وقتها باخودم میگم شاید دیگه منو نمیخواد و ازم سیر شد....
صورتمو با دستهام پوشوندم
مادرجون اومد کنارم نشست سرمو تو آغوشش گرفت :نه دخترم این چه حرفیه من مطمئنم که دانیال تو رو از
جونش هم بیشتر دوست داره اینو ئهمه میدونند که اگه دوست نداشت اون همه اصرار نمیکرد یا سوگند یا
هیشکی دیگه این حرف رو نزن این فکرها رو نکن این کارهاش از بچگیشه از دوست داشته زیاد اینکارها رو
میکنه تا توجه تو رو جلب کنه میخواد مطمئن شه که تو هم دوسش داری
صورتمو بلند کردواشکهامو پاک کرد:االنم پاشو برو صورتتو بشور میخوام واست یه ناهر خوشمزه درست کنم که
دستهاتم بخوری فقط توهم باید کمک کنی
لبخندی زدم وگفتم باشه
تو آینه نگاهی به خودم کردم:آفرین به تو که کارتو بلدی دانیال خان یک هیچ بنفع من ...
ساعت 5بود که از مادرجون که داشت استراحت میکرد اجازه خواستم که برم حموم .احساس خستگی میکگردم
اعصابم هنوز خراب بود خواستم برم حموم تا شاید حالم بهتر شه .وقتی میرفتم حموم حساب زمان از دست
میرفتم .
ازحموم که اومدم بیرون یه کم موهاموخشک کردم وبعد رفتم پایین .از پله که میرفتم پایین متوجه شدم دانیال
اومده نشسته بودند رو کاناپه ها دانیال دستهاشو رو زانوش گذاشته بود وسرشو میون دستهاش گرفته بود
مادرجون هم داشت آروم آروم زیر گوشش یه چیزهایی رو میگفت
متوجه من که شدند مائرجون حرفشو قطع کردو لبخندی به روم زدوگفت:بفرما اینم سوگندجان .
دانیال سرشو بلند نکردکه نگام کنه
مادرجون بلندشد:بهتر کم کم بریم حاضر شیم
مادرجون رفت ومن موندم ودانیال کمی وایستادم اونجا ولی دانیال تو خودش بود
خوش گذشت بهت؟سرشو بلند کرد.چشماش به چشمام که افتاد ترسی به دلم افتاد.یه چیز خاصی تو چشماش بود که درکش نکردم
.جواب ندادحس کردم خیلی عصبانیه همونجور که نگام میکردبلند شد اومد سمت ناخودآگاه خودمو عقب کشیدم
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نمیدونم انگار میخواست یه کاری بکنه ویا یه چیزی بگه ولی پشیمان شد پشتشو بهم کردو مشتشو کوبید به کف
دستش وگفت :لعنتی...
عقب عقب رفتم وبعد سریع از پله رفتم باال یه حسی بهم میگفت که بهتر بیشتر از این اینجا نمونم
رو تختم نشستم وبه فکر فرو رفتم:یعنی چی شده بود؟چه اتفاقی افتاد؟
باخودم گفتم حتما مادرجون حرفهایی رو که به من زده بود به دانیال هم گفته بود وحتما همونها عصبانیش کرده
بود خوب به من چه این که تقصیر من نبود خودش کاری کرده بود که مادرجونش بفهمه االنم حقش بود که
نصیحت بشنوه....
تو فکر بودم که در اتاقمو زدند مادرجون بود:دخترم که هنوز حاضر نشدی
بلند شدم:ببخشید االن حاضر میشم
قرار بریم دیانا رو هم برداریم واسه همینآهان چه خوب که دیانا هم باما میاد بریم شاممادرجون لبخندی زدوگفت:ما پایین منتظرتیم
زود حاضر میشمشلوار لی سفیدمو پوشیدم با یه مانتوکوتاه نارنجی مانتوی شیکی بود انتخاب دانیال بود بایه کت زمستانی سفید
از روش یه شال نارنجی هم سرکردم آرایش مختصری کردم ورفتم پایین .
مادرجون تو پذیرایی نشسته بود ولی دانیال نبود
دانیال کجاست؟اون گفت تا تو حاضر شی تو حیاط قدم میزنه بریم؟بریممتوجه شدم که مادرجون کیفی رو که وسایلش توش بود رو هم برداشته خواستم بپرسم که اونو چرا برمیداره ولی
بهتر دیدم نپرسم
سوار ماشین شدیم وراه افتادیم اول رفتیم خونه ی خاله ی دانیال و دیانا رو برداشتیم وبعدرفتیم سمت یکی از
رستوران های معروف .ساعت تقریبا 1بود که رسیدیم

264

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان با تو هرگز |  samira16کاربر انجمن نودهشتیا

غذاهارو سفارش دادیم نشستیم دیانا باشور و نشاط اتفاقاتی رو که تو این چند روز گذرونده بود تعریف میکرد از
شیطنتهایی که با دخترخاله اش کرده بودند میگفت اون تعریف میکرد ومن به گذشته ها برگشته بودم به جایی که
من وستاره ها باهم بودیم چه روزهای خوشی رو باهم داشتیم حیف که زود گذشتنددلم هوای اونروزها رو کرد.
باهم دیگه صحبت میکردیم ومیخندیدم ولی دانیال تو خودش بود نه حرفی میزد ونه میخندید این حالتش منو
میترسوند
غذاش رو هم نمیخورد باهاش بازی میکردکمی بعد هم بلند شد ومن میرم حساب کنم وبرم بیرون هوای اینجا
خفه است شما هم هر وقت تموم کردین بیاین
مادرجون:تو که چیزی نخوردی؟
میل ندارم ناهار رو زیاد خورده بودمبعد از رفتن دانیال دیانا گفت:این امروز چش بود؟
مادرجون:هیچی فکر کنم چون رفته استخر یه کم خسته است واسه همین
غذا که تموم شد رفتیم بیرون دانیال تکیه داده بود به ماشین وبا سنگی که زیر پاش بود بازی میکرد.
سوار ماشین شدیم راه که افتاد متوجه شدم که سمت خونه ی خودمون نمیره داشت میرفت سمت خونه ی
مادرجون
کجا داری میری؟برگشت جورخاصی نگام کردولی جواب نداد
دخترم داریم میریم سمت خونه ی مابرای چی؟میخواد اول ما رو برسونهشما رو برسونه؟آره من ودیانا میخواییم این دوروز رو تو خونه ی خودمون باهم بمونیمبرای چی؟اتفاقی افتاده؟نه دخترم چه اتفاقی این چند روز رو کم بهت زحمت ندادیم که دیگه بسه یه کم هم برم خونه ی خودمون-آخه چرا مگه تو خونه ی ما راحت نبودین؟
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چرا دخترم خودت ازت راضی باشه تو این چند روز رو کم نذاشتی ولی دیگه نمیخوام مزاحم شما شماین چه حرفی شما مزاحم ما نبودید مگه نه دانیال تو یه چیزی بگودانیال با بی تفاوتی گفت:اصرارت بی فایده ست مادرجون میخوان برن خونه خودشون شاید اونجا راحتترن
از حرفش جا خوردم دیگه چیزی نگفتم .نمیدونم چرا دلشوره گرفته بودم یه حسی بهم میگفت که امشب قرار یه
اتفاق بدی بیفته دلم گواه بد میداد مخصوصا که رفتار دانیال هم یه جوری بود علی الخصوص امشب رو
نمیخواستم باهاش تنها باشم..
رسیدیم دم خونه ی مادرجون موقع خداحافظی گفتم:مادرجون کاش که میموندین اینجوری من خوشحال میشدم
مرسی دخترگلمدانیال:سوگند بیا سوارشو خداحاظ مادرجون خداحافظ دیانا
باشه اومدماز مادرجون ودیانا خداحافظی کردم وسوار ماشین شدم
همین که سوار شدم دانیال پاشو گذاشت رو گاز وباسرعت شروع به رانندگی نکن اعتراضی نکردم چون احساس
کردم مثل یه بمب که اگه بهش دست بزنی هر آن ممکن منفجر شه هر ازگاهی برمیگشت ونگام میکردو پوزخندی
میزد ولی من واکنشی نشون نمیدادم
رسیدیم که خونه بی هیچ حرفی پیاده شدم وسریع رفتم سمت اتاقم جلو آینه وایستاده بودم وآروم آروم دکمه
های مانتومو باز میکردم وبه این فکر میکردم که دیر یا زود ترکش های این ماجرا بهم برخورد خواهد کرد پس
باید خودمو آماده کنم همینطور که تو فکر بودم دیدم در اتاقم باز شد ودانیال اومد داخل برگشتم سمتش کتی رو
که دستش بود انداخت رو صندلی اتاقم نمیخواستم نگاش کنم چون مطمئن بودم اگه نگاش کنم خودمو گم میکنم
کاری داشتی؟خیلی خونسرد گفت :نه
پس میشه بپرسم برا چی اومدی اینجاچون اینجا اتاقمهجا خوردم:
انگار حالت خوش نیست ها اینجا اتاق منهیه قدم اومد سمتم:اینجا از اول اتاق ما بوده هست وخواهد بود

266

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان با تو هرگز |  samira16کاربر انجمن نودهشتیا

دست وپامو گم کردم نمیدونستم چی بگم از حرفاش چیزی حالیم نمیشد مثل گیج ها زل زده بودم به صورتش
اومد سمتم درحالیکه لبخندی میزد گفت بذار کمک کنم مانتوتو در بیاری دستشوآورد جلو ودوتا دکمه ی مانتو
مو که مونده بود باز کردبه خودم اومدم دستشو پس زدم:میشه منظورتو از این کارها وحرفا بگی؟
منظورم؟.....منظوری ندارمپس بهتر از اتاقم بری بیرونبالحن خاصی گفت:
د نشد دیگه ...اول خودت گریه وزاری التماس میکنی تا من بیام اتاقت بعد میزنی زیرش وحاال از اتاق منو بیرونمیکنی نه خانم خوشگله من عروسک خیمه شب بازی تو نیستم
من ؟من؟....کی تورو دعوت کردمنزن زیرش که شاهد دارم مگه تو امروز به مادرجون نگفتی که من ازت قهر کردم مگه نگفتی که تو راضی به اینفاصله نیستی ونمیخوای که من اتاقمو از اتاقت جدا کنم گفتی این منم که باعث میشم بینمون فاصله بیفته واین
منم که به وظایفم اهمیت نمیدم بعدم کلی گریه وزاری کردی ومادرجونو واسطه کردی
نگاش میکردم
االنم اومدم به وظایفم عمل کنماحساس ضعف میکردم منظورش از این حرفها چی بود دانیال میخواست چکار کنه؟
نمیدونم چرا یهو لحنش عصبانی شد:آره تو راست گفتی همه ی این اتفاقات تقصیر منه من احمقی که فکر
میکردم اگه کارهایی رو که تو میخوای انجام بدم ورام تو باشم تو عاشقم میشی ولی اشتباه کردم نفهمیدم که تو
میخوای من برای به دست آوردنت تالش کنم خودمو به آب وآتش بزنم التماست کنم اصال تو ذاتت اینه دوست
داری برای به دست آوردنت سختی بکشن دوست داری برای هر چیزی بهت اصرار کنن وتو طاقچه باال بذاری آره
تو دلت میخواست بعد اون شب که تو منو از اتاقت بیرون کردی من برمیگشتم تو نظرت این بود که من نباید پا
پس میکشیدم ولی من ابله نفهمیدم همه راست میگن که روابط نزدیک زناشویی که زن وشوهر بهم نزدیکتر
میکنه عاشقتر میکنه
دهنمو باز کردم تا چیزی بگم ولی صدام درنیومد
بهم نزدیکتر شد منو کشید سمت خودشو موهایی رو که یک طرفه رو صورتم ریخته بود کنار کشید وزل زد توچشام:امروز میخوام طور دیگه ای برای به دست آوردنت تالش کنم محکم بغلم کردوزیر گوشم گفت:امروز همه ی
عشقمو به پات میریزم اونقدر که دیگه نتونی جلوش مقاومت کنم
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مثل یه عروسک شده بودم نه قدرت حرکت داشتم ونه قدرت حرف زدن حتی مثل همیشه نمیتونستم گریه کنم
عروسکی که دانیال میتونست هر جوریکه میخواد باهاش بازی کنه فقط چشام بودند که نظارگر سوختن تمام
زندگیم شدند
میخواستم داد بزنم با مشتهام به سروصورتش بکوبم یا حتی التماسش کنم که دست از سرم برداره اما نمیتونستم
نمیتونستم...
خودمو سپردم به دانیال وعشقش .عشقی که تموم زندگیمو فنا کرد....
اون شب دانیال خوشبخت ترین بودو من بدبخترین ...
چشامو که باز کردم نور خورشید مستقیم خورد به چشم احساس خستگی وضعف میکردم نمیدونم چم بود به زور
خودمو بلند کردم
تازه به خودم اومد وفهمیدم که چه بالیی سرم اومده تمام اتفاقات دیشب مثل یه فیلم از جلوی چشام رد شدند
باالخره اشکی که تو چشام خشک شده بودند رها شدند دوباره افتادم روی تختم و سرم تو بالشتم فرو کردم
وضجه زدم اشک چشام تمومی نداشت احساس میکردم دنیا برام تموم شده ...
حالم بهم میخورد احساس خفگی میکردم حس میکردم االنه که خفه شم چشام سیاهی میرفت به زور بلند شدم
رفتم سمت دستشویی
تو آینه که نگا کردم از چهره خودم وحشت کردم مثل مرده ای بودم که از رو تخت غسالخونه بلند شده
احساس میکردم درو دیوار این خونه دارن بهم دهن کجی میکنن ناخودآگاه جیغ کشیدم موهامو گرفته بودم
ومیکشیدم رفتارام دست خودم نبودند مثل دیوونه ها شده بودم هرچی رو که دم دستم بودند وپرت میکردم
شیشه عطر وادکلنام ها جعبه ی آرایشم صندلی ....قاب عکسی رو که عکس عروسیم توش بود رو برداشتم وباهمه
ی توانم کوبیدم به آینه میز آرایشم...
اونقدر دیوونه بازی کردم که آخر سر از خستگی پای تختم افتادم وباز سرمو گذاشتم رو تختم وگریه کردم
تحمل این خونه برام مشکل بود باید از اینجا میزدم بیرون واال یه کاری دست خودم میدم چون چند لحظه قبل
تکه شکسته ای از ایینه رو برداشتم وگذاشتم رو مچ دستم میخواستم خودمو بکشم واز دست این زندگی راحت
شم ولی هرچی زور زدم نتونستم جز یه خراش کوچک کاری بکنم
به زور بلند شدم وزخم دستم رو شستم وباند پیچیش کردم ولباسهامو پوشیدم پله هارو آروم اروم پایین رفتم
تشنم بود رفتم سمت آشپزخونه چشم افتاد به میز صبحانه ای که چیده شده بود کاغذی رو میز بود برش داشتم
برای همسر عزیزم
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دور کلمه ی همسر یه قلب کشیده بود این کارش آتیشم زد اون میخواست پیروزی شو به رخم بکشه گوشه ی
رومیزی رو گرفتم وباتمام توان کشیدمش همه ی چیزهایی که روش بودند ریختند زمین احساس میکردم صدای
شکستن اون وسایل بهم ارامش میداد
از خونه زدم بیرون یه تاکسی دربست گرفت
خانم کجا برمحواسم به راننده نبود
نمیدونمببخشید خانم نمیدونید؟یعنی چی؟فعال همینطور برین بعدا بهتون میگمخانم شما حالتون خوبه؟با حرف راننده متوجه شدم که دارم گریه میکنم
بله خوبممطمئنیدبله اقا مطمئنم شما به راحتون ادامه بدینشما که هنوز نگفتین کجا برمفکر کنید من یه توریستم میخوام تو خیوبون ها گشت بزنم میتونید همینطور تو خیابونها گشت بزنید نگرانپولشم نباشید
راننده که احساس کرد اصال حالم خوش نیست دیگه چیزی نگفت
سرمو تکیه دادم به پنجره ی تاکسی وچشامو بستم بازم اتفاقات دیشب از جلو چشم رد میشن وشکنجه ام میدن
دستامو مشت کردم اونقدر محکم فشار دادم که ناخن هام کف دستمو زخمی کردند
تنها چیزی که اون لحظه به فکرم میرسید این بود که فعال نمیتونم به اون جهنم برگردم دلم نمیخواست چشم به
دانیال بیفته اما جایی رو نداشتم که برم کجا برم برم بگم چرا اومدم چی شده
دلم خیلی گرفته بود دلم خدا رو میخواست دلم کمی گالیه ودردل میخواست ...
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یه ان چشم به تبلیغات یک شرکت مسافرتی افتاد سفر مشهد
آره خودش بود باید میرفتم مشهد حرم امام رضا همیشه حالمو خوب میکرد اونجا که میرفتم از دنیا وآدم هاش
دور میشدکم خودم بودوخدای خودم میتونستم یک دل سیر باهاش حرف بزنم
اقا نگه دارید؟راننده پاشو گذاشت رو ترمز فورا پریدم پایین:منتظرم بمونید برمیگردم
خانم خانم....باعجله داخل شرکت شدم
من یه بلیط مشهد میخوامبلیط چی میخواینهواپیمااولین پروازی که براش بلیط داریم فردا عصرفردا عصر؟زودتر نمیشه؟نه متاسفانه مال امروز پرناامید شدم تا فردا جایی رو نداشتم که برم
برگشتم وسوار تاکسی شدم باید به شرکت های دیگه سر میزدم به راننده گفتم که دنبال شرکتهای هواپیمایی
بگرده به چند تا دیگه شونم سر زدم ولی یا پروازهاشون خارجی بودند یا پر شده بودند
نمیدونستم چکار کنم بازهم گریه ام گرفت:یعنی امام رضا منودعوت نمیکنه االن که بهش نیاز دارم
همینطور که غرق ناراحتی بودم جرقه ای تو ذهنم زد شهیاد همسر رومینا اون تو یه شرکت مسافرتی کار میکرد
شاید اون بتونه یه کاری برام بکنه
شماره رومینا روگرفت
سالم خانمیسالم چطوری؟خوبم چه عجب یاد ما افتادی-کارم بهت افتاده
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آهان میگم چرا این بی وفا یاد من افتاده بفرما ببینم چکار میتونم برات بکنممیخوام برم مشهدبه سالمتی خوب؟شهیاد میتونه برام یه بلیط پیدا کنهآره واسه کی میخوای؟همین امروزهمین امروز؟آره امروز حتما باید برمسوگند اتفاقی افتاده؟نهپچس چرا اینقدر عجله داری؟همینجوری دلم بدجور گرفته اگه امروز نرم دیوونه میشماونکه گفتم باز زدم زیر گریه
سوگند تو داری گریه میکنی؟خودمو کنترل کردم وگفتم:نه نه .....
کجایی؟بیرونممیخوام ببینمتواسه چی؟بنظر میاد حالت خوب نیستنه خوبم گفتم که فقط یکم دلم گرفته همینآخه واسه چی؟-بیخیال رومینا فقط تو یه لطفی بکن به شهیاد بگو یه بلیط برام پیدا کنه حتی حاضرم باالی قیمت بخرمش
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باشه بهش میگم فقط کاش میومدی میدیدمت بیا خونه مون کمنم دلرم میره خونهنه تو بلیط برام پیدا کن اونوقت میام همدیگرو میبینیمباشه فقط بلیط دوتا بگیرمنه یکی برا من فقطدانیال باهات نمیاد؟نهباشهزودخبرشو بهم بدهباشهفعالفعالاز راننده خواستم که یه گوشه نگه داره پیاده شم دلم میخواست قدم بزنم پیاده شدم با اینکه هوا آفتابی بود ولی
سوز شدیدی داشت اشکهایی که میریختم رو ورتم میریختند باعث میشدند صورتم یخ بزنه گاهی عابرانی که از
کنارم رد میشدند برمیگشتند ونگاهی بهم مینداختند وبعد میرفتند اما برام مهم نبودند
تو خودم بودم که گوشیم زنگ زداول فکر کردم رومیناست ولی بعدش دیدم که دانیاله دلم میخواست گوشی رو
بکوبم زمین وبا پام خوردش کنم حتی اعصاب دیدن اسمش رو هم نداشتم ماشاهلل دست بردارم نبود زنگ پشت
زنگ.
گوشیمو خاموش کردم بعد نیم ساعت زنگ زدم به رومینا
دختر گوشیتو چرا خاموش کردی نگرانت شدمببخشید خوب چی شد تونست پیدا کنه؟آره با خیلی خوش شانسی یه نفر بلیطشو برگردنده اونا برات رزو کرد پرواز ساعت 1:42دقیق عصرمرسی جبران میکنم از شهیادم تشکر کنباشه فقط شهیاد گفت یه سر بری شرکتشون-باشه آدرسو بفرست برم فقط یه چیزی؟
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چی؟نمیخوام کسی در مورد سفرم چیزی بدونه؟منظورت کیه؟منظورم.....دانیالهبا صدای بلند گفت:چی؟
همینکه شنیدی دانیال نباید بفهمه من کجا رفتم اصال اگه اومد سراغتون میگی چند روزه از من خبرنداریشنیدی؟
متوجه نمیشم یعنی تو بدون اطالع دانیال داری میری؟دقیقاوای خدایییییییی من سوگند چی شده؟ببین رومینا فعال حوصله ی توضیح رو ندارم فقط کاری رو که میگم بکنمن نمیتونمقسمت میدم به جون شهیاد که میدونم برات عزیز که نگی من کجا دارم میرمسوگند معنی این حرف ها چیه؟میدونی داری چکار میکنی؟آره میدونم تو کاریت نباشهنمیتونم کاری باهات نداشته باشم تو دوستمی میفهمی؟خواهش میکنم بحث وطوالنی نکن بعد از برگشتن شاید دلیل کارهامو بهت بگممثل گذشته ها کله شقی کله شقکاری نداری؟من که هر چی بگم تو آدم بشو نیستی نه بروزودتر بلیطتو بگیرباشه خداحافظ-خداحافظ
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تاکسی گرفتم ورفتم سمت شرکت شهیاد بلیطو ازش گرفتم وبعد رفتم سمت فرودگاه میخواستم این ساعت ها رو
تو همون فرودگاه بگذرونم احساس ضعف میکردم یه بیسکویت خردیم ولی به زور تونستم یکیشو بخورم حالم
هنوزم خراب بود به دوروبرم نگاه میکردم دیدن آدمهای خندونی که دوروبرم بودنند عمق دردهامو بیشتر به رخم
میکشید.....

رسیدم که مشهد یه ماشین گرفتم رفتم هتل .میخواستم برم یه دوش بگیرم وبعد برم حرم دلم براش پرپر میزد
ولی تازه متوجه شدم که با خودم هیچی نیاوردم .از هتل زدم بیرون از اولی فروشگاهایی که سر راهم بودند لباس
و چیزهایی که الزم داشتم خریدم وبرگشتم رفتم حموم ولباس هامو عوض کردم وزدم بیرون تو ماشین که میرفتم
حتی فکر اینکه دارم میرم حرم دلمو آروم میکرد
همین که رسیدم همون جلوی در وایستادم زل زدم به گنبد حرمش واشکهامو رها کردم نمیدونم چقدر همونجا
وایستادم اما انگار آرومتر شده بودم رفتم وضو گرفتم ورفتم داخل ویه گوشه دنج پیدا کردم اول چند رکعتی نماز
خوندم وبعد شروع کردم به دردودل از سرنوشتم گفتم
ازاین روزگار نامرد براش گفتم از اینکه چرا رسم دنیاش اینه چرا آدم ها اشتباهی میشند کسی رو دوست که
دوستشون داره ورو دوست ندارند و عاشق کسی اند که دوستشون نداره چرا دانیال نباید عاشق ستاره ای بشه
که هم از من احساساتی تر هم عاشقشه وهم از من زیباتره اگه دانیال سهم ستاره میشد ستاره از عشق چیزی
براش کم نمیذاشت اما من چی هر کاری میکنم نمیتونم حتی اندازه ی یک سر سوزن احساس بهش پیدا کنم این
جواب کدوم گناهمه ....اونقدر گفتم وگریه کردم که خودمم خسته شدم ولی بجاش خالی شدم وقتی از حرم اومدم
بیرون احساس کردم حالم خیلی بهتره نفس عمیقی کشیدم
به گنبدش نگا کردم:حتی هوای حرمتم دوای درده....
رفتم هتل احساس گرسنگی شدیدی میکردم برای شام رفتم خوشبختانه تونستم کمی غذا بخورم برگشتم اتناقم
وافتادم رو تختم خوابم میومد اما فکر دیشب خوابو از چشام گرفته بود دلم یه رویای زیباست رویایی که حتی
براتی چند ثانیه هم که شده منو از این کابوس رها کنه بلند شدم وپرده ی اتاقمو کنار زدم حرم از اتاقم دیده
میشد هر چند کمی دور با خودم دعاهایی که بلد بودم رو زمزمه کردم کمی همونجور موندم وبعد برگشتم سر جام
سعی کردم فکرم رو حرم وگنبد طالی امام رضا متمرکز کنم....
وسط حرم وایستاده بودم یه چادر سفید خوشگلم انداخته بودم رو سرم دور وبرم خالی بود یه کبوتری جلو پام
نشست تو دستم گندم بود بطرفش دراز کردم اونم اومد و دونه ها رو نوک زد چه حس خوبی داشت....
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با صدای اذان صبح از خواب بلند شدم بلند شدم وضو گرفتم ونمازمو خوندم باز از هتل زدم بیرون ورفتم سمت
حرم .آرامششو دوست داشتم ....
شب بعد از اذان برگشتم هتل تقریبا به حالت عادی ایم برگشته بود باالخره اتفاقی بود که افتاده بود هرچند
بقیمت بربادرفتهآرزوهاورویاهم تموم شد

دلم هوای مادرمو کرده بود رفتم هتل گوشیمو که خاموش بود روشن کردم با روشن کردنش سیل پیامک بود که
سرازیر شد میدونستم همه اش از طرف دانیاله براهمین نخوندم میدونه بودم به مادرم زنگ بزنم یانه؟میترسیدم
که دانیال بهمشون خبر داده باشه
ولی باالخره دلم طاقت نیاورد وزنگ زدم خود مامانم گوشی رو برداشت وبعداز سالم واحوالپرسی وچکارها میکنی
برگشت بهم گفت:چرا دیروز زنگ نزدی؟
دیروز؟آره به دانیال گفته بودم وقتی از خواب بلند شدی بهم زنگ بزنی نگفته؟نه یادش رفته بگه ببخشیدبعد دوباره کمی صحبت کردم وگوشی رو قطع کردمرفتم دستشویی یه آبی به سروصورتم زدم داشتم تو آینه
خودمو نگاه میکردم که گوشیم زنگ خورد رفتم سمتش شماره ی رومینا بود
گوشی رو برداشتم
سالمسالم وزهرمار سالم وکوفت ....اه اه چه خبرته؟این چه طرز حرف زدنه چرا فحش میدی؟مرض حقته باید بیشتر از اینها فحشت بدم دختر تو عقل تو کله ات نیست تو کی میخوای آدم شی آخه کی؟-چته تو؟چرا قاطی کردی؟

275

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان با تو هرگز |  samira16کاربر انجمن نودهشتیا

تازه میپرسه چته؟چرا گوشیتو خاموش کردی نمیگی آدم نگرانت میشهاوال نیاز به آرامش داشتم دوما نیازی به نگران شدن نبودبچه که نیستمنیازی نبود با اینکارهایی که تو وشوهرت میکنید دیوونه نشدم برو خدا روشکرکنمگه ما چکار کردیم اگه اتفاقی افتاده بین ما دوتاست شما چرا دیوونه شیدچرا ؟میپرسی چرا؟اون از تو که آدمو میذاری تو کف کارهاتو بعد غیبت میزنه اینم از شوهرت که صبح زودمیادحال آدمو میگیره واعصابشو قاطی میکنه میره
دانیال؟چکار کرده مگه؟تن صدای رومینا عوض شد آرومتر شد:سوگند این کارهای بچگونه چیه که میکنی؟آخه چی شده؟بین تو ودانیال
چه اتفاقی افتاده؟
رومینا چیزی شده؟دانیال چی بهت گفته؟دانیال هیچی بهم نگفتهپس چی شده؟درست وحسابی تعریف کن ببینم چی شده؟هیچی امروزصبح تازه ساعت 7از خواب بلند شده بودم که درو زدن تعجب کردم که کی میتونه باشه درو که واکردم دیدم دانیال چشم که بهش افتاد وحشت کردم اصال نمیتونم بگم شبیه کی ها بود ولی وضعش خیلی خراب
بود سوگند خیلی خراب بود ...
رومینا حرفشو قطع کرد منتظر موندم تا خودش ادامه بده
ازم سراغ تورو گرفت بهش گفتم که ازت خبر ندارم بهم گفت که راستشو بگم گفت حالش اصال خوش نیستتمام دیشب رو دنبال توگشته منم دوباره دروغمو تکرار کردم وگفتم که ازت خبری ندارم همونجا جلو در خونه
مون وا رفت ونشست بعدم برگشت با خودش حرف زد اولش فکر کردم با منه ولی دیدم نه با خودشه دایم تکرار
میکرد که اکه بالیی سرش بیاد خودمو نمیبخشم پشت سر هم به خودش فحش ولعنت میدادسوگند بخدا وضعش
خیلی خراب بود باورت میشه اون گریه کرد خواستم بهش دلداری بدم ولی دیدم اون اصال متوجه من نیست تو
خودش بود همونطور که نشسته بودیهو بلند شد ورفت هر چی صداش کردم نشنید اصال سوگند تروخدا بهش
زنگ بزن ممکن یه بالیی سرش بیادها....
بادمجون بم آفت نداره تو نگرانش نباشسوگند باورم نمیشه که این خود تویی سوگندی که من میشناختم اینقدر بی رحم نبود-اون سوگند خیلی وقته که مرده
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چه بالیی سرت اومده؟آخه تو چت شده؟رومی بیخیال درد من مال دیروزو امروز نیست یه زخم کهنه ست همه ی دنیا دست به دست هم داد تا نابود شمدیگه حتی نمیخوام برای خودم گریه کنم من تموم شدم ..
سوگند این حرف ها رونزن قوی باش مثل قبال ها یادته این تو بودی که همیشه هر وقت مشکلی برام پیشمیومد دلداری مون میدادی میگفتی زندگی بخاطر همین سختی هاشه که شیرینه پس کو اون سوگند چرا حاال
شکسته چرا حاال کم آورده
رومینا حرف میزدو گریه میکرد
اما من بی هیچ حسی گوش میکرد
رومینا بسه خودتو ناراحت نکن ببخشید نباید تورو وارد این زندگی لعنتیم میکرد گریه نکن من خودم یه جوریبا زندگیم کنار میام
پوزخند تلخی زدم وادامه دادم:تو راست میگی من هنوزم همون سوگند قوی وصبور بلدم چه جوری درستش کنم
اینا رو که میگفتم بغض لعنتیمو قورت دادم
فدات شم ببخشید که اعصاب تو رو هم خراب کردممن دوستتم سوگند میفهمی دوستت دوست به چه درد دوست میخوره دوست شریک شادی وغم دوستشه مگهنه؟
آره عزیزم ممنون که به فکرمیسوگند به دانیال زنگ بزنباشه تو نگران نباش خودمون همه چیز رو درست میکنیموقتی برگشتی حتما باید بیام ببینمتحتماعزیزم حتمااگه کاری نداری باهام من قطع کنم تا تو زودتر به دانیال زنگ بزنی و اونو از نگرانی در بیارینه عزیزم برو به زندگیت برس نگرانم نباشخیالم راحت؟-راحت راحت من حالم خوبه االنم زنگ میزنم دانیالم حالش خوب میشه
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باشه پس خداحافظخداحافظگوشی رو قطع کردم رفتم تو فکر تو رو خدا بدبختی رو میبینی خودم بس نبودم االن یکی دیگه رو هم قاطی این
زندگی مزخرف کردم لعنت به من خودم بجهنم چرا باعث شدم اعصاب یکی دیگه اینقدر بهم بریزه آخه بیچاره
رومینا مشکالت خودش بس نبود االن فکر منم رو هم میکشه منی که دیگه تموم شدم دیگه همه چیزم رو از
دست دادم ..
سرم تکیه داده بودم به دیوار و تو افکارم غرق شده بودم گاه امیدواربودم وگاه ناامید گاه سوگند همیشگی
میشدم قوی و استوار وگاه سوگند شکست خورده میشدم ...

سرم تکیه داده بودم به دیوار و تو افکارم غرق شده بودم گاه امیدواربودم وگاه ناامید گاه سوگند همیشگی
میشدم قوی و استوار وگاه سوگند شکست خورده میشدم ...
گوشیم زنگ خوردرو عسلی بودنگاهی بهش انداختم شماره ی دانیال بود زل زده بودم به گوشی نمیدونستم چکار
کنم
گوشیم رفت رو پیغامگیرش
میدونم که صدامو میشنوی پس قسم ت میدم گوشی رو بردار دلم میخواد صداتو بشنوم میخوام بدونم که حالتخوبه تو رو خدا گوشی رو بردار اصال اگه دلت نمیخواد حرف نزن الاقل بذار صدای نفس هاتو بشنوم
عکس العملی نشون ندادم
سوگند تو رو بجون عزیزترین کست قسمت میدم جواب بدهدستمو بردم سمت گوشیم وبازش کردم گذاشتمش رو گوشم هیچ صدایی اون سمت نیومد فقط صدای آروم نفس
هامون بود زمان سپری میشد اما ما هیچ کدوم حرفی برای گفتن نداشتیم
صدای نفس هات آرومم کرد....نمیدونی تواین مدت چی کشیدم تو این مدت مردم وزنده شدم فکر میکردمبالیی سر خودت آوردی باور کن به مرض جنون رسیدم....
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سوگند حالم خیلی خرابه بخدا این حقم نبود من اشتباه کردم درست ولی این تاوان کارم نبود هر ثانیه بی خبری
برام قد یه سال گذشت ....
ساکت شد حس کردم داره گریه میکنه
من اشتباه کردم نمیدونم چرا اون روز اون کارو کردم همه چیز دست به دست هم داده بودند تا منکنترل خودمواز دست بدم وکاری رو بکنم که نباید انجام میدادم اما االن پشیمونم بخدا پشیمونم سوگند .غلط کردم ترو خدا
برگرد دیگه نمیتونم تحمل کنم دارم دیوونه میشم دیشب با این فکر که کجایی و چکار میکنی و چه بالیی سرت
اومده تا صبح مثل ولگردهای خیابونی تو کوچه هاپرسه زدم خیلی حال بدیه خیلی ...اینکه ندونی عزیزترین کس
زندگیت کجای این دنیای لعنتیه فکر اینکه که چه اتفاقات وحشتناکی ممکنه براش بیفته دیوونه ات میکنه به مرز
جنون میرسونتت ...
نفس عمیقی کشید وادامه داد:سوگند برگرد .سوگند برگردو هربالیی که میخوای سرم بیار هرکاری که میخوای
بکنی بکن اما برگرد التماست میکنم برگرد....
حتی اگه تو بخوای تا هر وقت که بگی من از این خونه میرم اما تو برگرد خونه .این خونه بدون تو یه جهنم
واقعیه...
هیچی نگفتم منتظر بود جوابی بدم اما من جوابی براش نداشتم
نمیخوای چیزی بگی؟؟یعنی اونقدر ازم متنفری که حتی منو الیق اون نمیدونی که یه کلمه بهم بگی خفه شو...جواب ندادم
القل بگوکجایی؟قول میدم نیام اونجا فقط میخوام دلم آروم بگیره فقط میخوام بدونم که جات خوبهسکوت....
لعنت به من لعنت به من که این بال رو سرخودم آوردم لعنت به من که تو رو از خودم روندم لعنت به من که کاریکردم که نفرتتو ازخودم بیشتر کرد دلم خوش بود که شاید بتونم یه کم نظرتتو به سمت خودم جلب کنم اما با این
کارهام باعث شدم که ازم دورتر شی...
ساکت شد....
باشه جوابمو نده اما بدون که عاشقت از کارش سخت پشیمونه بدون که یکی تو این خونه منتظرت مونده حتیاگه این انتظار تا پایان عمرش ادامه پیدا کنه بدون که هر بالیی هم که سرم بیاری بازم من عاشقت میمونم تا ابد...
دلش نمیومد تماسو قطع کنه من قطع کردم روی تختم ولو شدم حالم خراب بود
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خدایا صدامو میشنوی بریدم دیگه خسته شدم دیگه تحملشو ندارم نه میتونی بی رحمانه ازش بگذرم ونهمیتونم عاشقش باشم موندم تو برزخ خدایا کمکم کن.....

زمان برگشتن بود برای آخرین بار که از حرم اومدم بیرون دیگه اون دخترکی نبودم که بخاطر از دست رفتن
رویاهای زیباش میخواست خودشو خالص کنه دیگه کبوتر شکسته بالی نبودم که نمیتونست پرواز کنه
ومیخواست برای همیشه پرواز رو فراموش کنه من دباره تونستم رو پاهام بلند شم درسته چیزی مهمی رو تو
زندگیم از دست دادم ولی این پایان کار نیست هنوزم میتونم خودمو از این باتالق نجات بدم هنوزم هم امیدی
هست مثل همیشه ....
از هواپیما که پیاده شدم رفتم یه تاکسی دربست گرفت وقتی راننده مسیر رو ازم پرسید رفتم تو فکر
جایی رو جز خونه ی دانیال نداشتم که برم
ادرسو همونجا رو بهش دادم بعد از چند روز دارم برمیگردم جایی که بدترین خاطره ی عمرم اونجا رقم خورده
اونجا همونجایی که روز اخر برام قبر شده بود تنگ وکوچیک ....
اما من خودمو پیدا کردم شدم سوگند قبلی نه حتی قوی تر از اون سوگند شدم قرار نیست عقب نشینی کنم
وبخاطر گذشته آینده رو به آتیش بکشم من میمونم وبا سرنوشتم میجنگم برای اولین باربعد از اون اتفاق
بااعتمادبنفس کامل لبخندی زدم
تو افکار خودم بودم که رسیدیم پیاده شدم ازدر خونه رو باز کردم ووارد خونه شدم دروپشت سرم بستم وبهش
تکیه دادم خونه تو تاریکی بود هیچ چراغی روشن نبود نگاهی بهش انداختم دروغ چرا باید با خودم رو راست
باشم راستش دلم برای خونه مون تنگ شده بود
به خونه که نگاه میکردم چراغ حیاط روشن شد در داخلی هم باز شد دانیال تو آستانه در ایستاد نگاهی به سمتی
کرد که من ایستاده بودم چند قدم با ناباوری جلو گذاشت رفتم جلوتر هر چقدر نزدیکتر میشدم بیشتر حس
میکردم که این دانیال نیست وسط حیاط که رسیدم وایستادم وزل زدم تو چشماش
این دانیال نیست باورم نمیشه کسی که جلوم وایستاده دانیال باشه نه این مرد با چشمهای به خون نشسته
وسرووضع ژولیده دانیال نبود..
یه قدم عقب گذاشتم یه آن میخواستم برگردم وتاجایی که در توان دارم بدوم واز اونجا دور شم اما نتونستم اون
چشمهایی که پر اشک شده بودن چشمهای دانیال بودند همون چشها بودند که نذاشتن برم
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به خودم اومدم آروم به طرفش قدم برداشتم سرمو انداختم پایین میخواستم از کنارش زودتر رد بشم وبرم وقتی
از کنارش رد میشدم صدای ضعیفشو شنیدم
خوش اومدیبرگشتمو نگاش کردم اونم نگاه میکرد االن که بهش نزدیکتر ایستاده بودم بیشتر باهاش احساس غریبی میکردم
این اون دانیالی نبود که اون شب تا صبح تو گوشم عاشقانه ها زمزمه میکرد..
دانیال خراب شده بود دور چشماش کبودکبود بودند وبه گود نشسته بودند استخوان گونه هاش زده بودن بیرون
وضع موهاش آشفته بود صورتشومثل همیشه اصالح نکرده بود مثل همیشه تنش بوی ادکلن های خوش بو رو
نمیداد بجاش لباسهاش بوی سیگار گرفته بودند سیگار.....
دیگه نتونستم بیشتر از اون بایستم اونجا تحملشو نداشتم تحمل دیدن یه مرد شکسته رو نداشتم همیشه از
دیدن شکستن ابهت وغرور یک مرد ناراحت میشد فرقی نمیکرد اون مرد کی باشه من حتی نمیخواستم دانیال رو
تو این وضع ببینم هر چی باشه اونم یه مرد بود یه مرد باغرورومردانگی خاص خودش...
وارد اتاقم که شدم باز خاطره ی اون شب تو ذهنم زنده شدم بازم اون بغض لعنتی راه نفسمو گرفت خودم
وانداختم رو تختم چنگ زدم به روتختیم خوشبختانه اشکهام سرازیر شدند واون بغض لعنتی شکست
خدایا یه راهی جلو پام بذار یه کاری کن که هم من کمتر عذاب بکشم هم دانیال دیگه حتی نمیخواستم عذاب
کشیدن دانیال رو ببینم دیگه نمیتونم تحمل کنم برای هر دو تامون بسه خدایا نخواه که زندگی برامون سختتر از
این بشه شاید دیگه نتونیم سربلند از این امتحانت بیرون بیایم....
چشامو که باز کردم صبح شده بوداز جام که بلندشدم تو آینه یه نگاهی به خودم انداختم لبخند تلخی زدم
وگفتم:سالم کاسپر
واقعا شبیه روح شده بودمرفتم یه آبی به دست وصورتم زدم وازاتاقم زدم بیرون به طبقه ی پایین که رسیدم
نگاهی به دورتا دور خونه انداختم وتعجب کردم دیشب که از اینجا میگذشتم با این که تاریک بود ولی آشفتگیش
معلوم بوداماحاال ....خونه داشت از تمیزی برق میزدرفتم سمت آشپزخونه یادمه آخرین روز میز صبحونه ای رو که
دانیال برام درست کرده بود رو زمین ولو کردم اما االن همه چیز تروتمیزسرجاشون بودند
مثل اونروز بازم صبحونه حاضر بودکتری روی گاز صدا داد رفتم گازو خاموش کردم وچایی رو دم کردم .
زل زده بودم به میز صبحونه که دانیال اومد
-سالم خانمی صبحت بخیر
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سرمو بلند کردم ونگاش کردم یه تی شرت سفید پوشیده بود با یه شلوار ورزشی سفید حوله ی کوچیکی رو که
داشت باهاش موهای خیسشو تمیز میکرد انداخت رو شونه اش
صبحت بخیراومد سمت میز:دارم از گشنگی میمیرم
نگاهش به کتری وقوری چای افتاد:به به چایی رو هم که دم کرده دستت درد نکنه بیا بشین
صندلی رو برام کشیدعقب نشستم وبعد از من خودش نشست رو صندلیه کناریم
نگام به نون تازه بود که دانیال لقمه ای رو که گرفته بود گرفت جلوم :بفرمایید
نگاش کردم درست تو چشماش خیره شدم چقدر این چشمها با چشمهای دیروزی فرق داره اصال چقدراین آدم با
آدم دیروزی فرق داره
با اینکه هنوز چشماش خسته بودندوبیخوابی ازشون میبارید ولی به جاش شادی توشون موج میزد
االن که خوب دقت میکنم بیشتر متوجه میشم که تو این چند روز کلی الغرتر شده .حاال که صورتشو مثل همیشه
اصالح کرده بود گونه های استخوانیش بیشتر تو چشم میومدند
این چند روز به هردومون سخت گذشته ....
دستم خشکش زدها نمیخوای بگیریشلقمه رو ازش گرفتم وزیر لب آروم گفتم:مرسی
نوش جونتلقمه هامو تموم نکرده دانیال یه لقمه دیگه برام میگرفت
بسه بذار این یکی روتموم کنم بعد یکی دیگه برام بگیردیگه میل ندارمچرا؟تو که هنوز چیزی نخوردی.چیزی نخوردم؟؟همه ی نونها رو من خوردمعیب نداره ببین چقدر الغر شدی باید یه جوری جبرانش کنی یا نه؟لقمه ی دیگه ای گرفت جلوم
بخدا میل ندارم-باشه فقط همین یکی رو بخور آخریشه
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از دستش گرفتم بلند شد وچایی برام ریخت وگذاشت جلوم
چایی خودشو رو سریع خوردوگفت:من میرم شرکت یه سر بزنم وبرگردم چند روز نرفتم توهم بهتراستراحت کنی
چون عصرقراره بریم بیرون
کجا؟میخوام شام مهمونت کنم اونم تو یه رستوران عالی برم حاضرشماونو گفت ورفت سمت اتاقش ولباسشو پوشید داشتم سفره رو جمع میکرد که سرک کشید تو اشپزخونه:
امری نیست؟برگشتم نگاش کردم پیراهن اپوت شطرنجی سبز رنگی پوشیده بود با یه شلوار کتان سبز تیره چقدر رنگ سبز
بهش میومد
نه کاری ندارمپس فعالخداحافظخداحافظبعد از رفتن اون رفتم رو کاناپه ی دراز کشیدم وتلویزیون رو روشن کردم اما فکرم اصال به تلویزیون نبود
مطمئنم اون تموم شب رو نخوابیده چقدر امروز خوشحال بوددیشب شبیه مرده بود اما امروز پر از انرژی بود انگار
داشت رو ابرها پرواز میکرد
خدای من هیچ وقت فکر نمیکردم رفتن واومدن من اینقدر روش تاثیر بذاره نگران آینده بودم اگه یه روز تونستم
به خواسته ی قلبیم برسم وموقعیتش پیش اومد که ترکش کنم چی به روز دانیال میومد میتونست بانبودم کنار
بیاد یانه؟؟
حتما که میتونه یعنی باید بتونه همونطور که من تونستم با بالیی که به سرم آورد کنار بیام اونم باهاش کنار میاد
شاید اولش سخت میشه ولی بعدخود به خودحل میشه زمان هر دردی رو التیام میبخشه...
ظهر بود که برگشت برام پیتزا خریده بود میدونست که من عاشق پیتزام خودش تو شرکت ناهارشو خورده بود
گفت میره کمی بخوابه تا عصر سرحال باشه
البته اون االنشم سرحال بود ولی چشماش بدجور از بیخوابی قرمز شده بودند

283

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان با تو هرگز |  samira16کاربر انجمن نودهشتیا

منم رفتم تو اتاقم تا کمی استراحت کنه تصمیم گرفته بودم بهش بگم که از این به بعد بیاد اتاق خودمون اب که از
سر من گذشته بود دیگه چه اهمیتی داشت که در اتاقمو به روش ببندم دوست نداشتم دیگه اتفاقی مثل اتفاق
اخیر بیفته دیگه دوست نداشتم کسی متوجه این بشه که من واون اتاقامونو از هم جدا کردیم
خوابم برده بود که با نوازش دست دانیال بلند شدم
خانمی نمیخوای بلند شی شب شده هاساعت چنده؟ 7::2پاشو زودتر حاضر شو
باشه منم میرم اتاقم حاضر شمدانیال.برگشت سمتم:جونم؟
وسایالتو بیاراتاقمونچشاش گرد شدند:اتاقمون؟
با دست اشاره ای به یکی از کمدها کردم وگفت:اون کمد خالیه میتونی وسایالتو بذاری اونجا
با ناباوری نگام میکرد:منظورت اینکه.....من بیام ....اتاق تو
با سرم گفتم آره
اومد کنار تختم نشست دستمو گرفت تو دستش
تو که با من شوخی نمیکنم؟بازم با سرم گفتم نه
باورم نمیشه اصال باورم نمیشه که تو اجازه دادی من پامو تو اتاقت بذارم تا دیروز همه ی آرزوم این بود که توفقط برگردی خونه حتی اگه منواز این خونه بیرون کنی حتی اگه منو از دیدن خودت محرومم میکردی بازم راضی
بودم به اینکه جایی نفس بکشم که پره از نفس های تو همین برام کافی بود اونوقت تو االن جلوم نشستی بهم
میگی که میتونم با تو تو یه اتاق شبم صبح کنم خدای من باورش برام خیلی سخته خیلی...
به زور لبخندی زدم وگفتم:فقط بایدقول بدی بچه ی خوبی باشی
منظورم متوجه شدلبخندی زدوگفت:قول میدم
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دستمو بلند کردوبوسیدوگفت:تا آخر عمر ازت ممنونم
اینو گفت وبلند شد از اتاق رفت بیرون بلند شدم ولباسی انتخاب کردم وپوشیدم وآرایش مالیمی کردم ورفتم
پایین دانیال منتظرم بود باهم رفتیم وسوار ماشین شدیم
رفت سمت رستورانی که من دوستش داشتم این رستوران محیطی آرامی داشت دکوراسیونش جوری بود که بهم
آرامش میداد
وارد رستوران شدیم خوشبختناه میزی که من دوست داشتم خالی بود این میز کنار پنجره بود وبه بیرون دید
داشت رفتیم سر میز نشستیم
تازه نشسته بودیم که دانیال بلند شد ازجاش:گوشیم مونده برم بیارمش
باشهداشتم بیرون رو تماشا میکردم که دانیال برگشت یه جعبه ی کادوی بزرگ گذاشت جلوم باتعجب نگاش کردم
این چیه؟بازش کن ببین چیهمناسبتش چیه اونوقت؟مناسبتش برگشتن شما به خانه ی من آشتی کردن شما با من ولطفی که در حقم کردی البته ناقابلهدر جعبه رو باز کردم یه عروسک سگ پشمالو بود که یه قلب تو دستش بود از اون قلبم یه گردنبند ظریف فرشته
آویزون بود
برش داشتم نگاش کردم خیلی قشنگ بود روش با نگین های کوچولو وظریفی تزیین شده بودناخودآگاه
گفتم:خیلی قشنگه...
تو فرشته ی زندگی منی اگه فرشته نبودی منو هیچ وقت نمیبخشیدیهنوز داشتم گردنبند رو تو دستم نگاه میکردم که گارسون اومد سفارش بگیرهدانیال خودش سفارش داد چون
میدونست چی دوست دارم
در جعبه رو باز بستم وگذاشتم رو صندلی کناریمون
تو کی اینا رو خریدی؟خندید وگفت :ظهر رفتم خریدمشون
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مگه ظهر نرفته بودی شرکت؟چرا یه سر رفتم بعد از اونجا رفتم خریدمچه زرنگبله پس چی فکر کردیندر طول شام خوردن دانیال از شرکت برام گفت از این که در نبودش شرکت چقدر بهم ریخته بود اما خوشبختانه
دوستش که معاون شرکتشو تونسته بود جمع وجورش کنه میگفت تو شرکت همه نگرانش شده بودند وفکر
میکردند یه بالیی سرش اومده واسه همین از دیدنش کلی خوشحال شدند
شام رو که خوردیم برگشتیم خونه تو ماشین دانیال هر چی آهنگ شاد داشت پلی کرد

ته دلم یه جورهایی خوشحال بودم دلم براش خیلی میسوخت رسیدیم خونه از پله ها که میخواستم برم باال
برگشتم وبهش گفتم:لباسهاتو عوض کن بیا باال
میدونستم تو رودرواسی مونده بود که بپرسه امشب میتونه بیاد پیشم یا نهچند بارم اومد بپرسه ولی نتونست
دیگه خوب شناخته بودمش
تو اتاق رو تخت دراز کشیده بودم که درو زد:اجازه هست؟
بی زحمت اون چراغم خاموش کن بیابه روی چشماومد گوشه ی دیگه ی تخت دراز کشید چند لحظه که گذشت گفت:سوگند
بلهبازم ممنوم ازت تو با بخشش منو تا ابد شرمنده ی خودت کردیجوابشو ندادم این حرفهاش بیشتر عذابم میداد اون به بودم دلخوش بود اما بودم شاید زیاد طول نکشه من
موندنی نبودم نباید به بودم دل میبست .....
چهارشنبه سوری مهمون خونه ی عمه ی بزرگم بودیم دور آتیش جمع شده بودیم وبگو بخندی راه انداخته بودیم
هستی رو به من کردوگفت:سوگند برا عید برنامتون چیه جایی میرین؟
-برنامه ی خاصی نداریم همینجاییم
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باتعجب پرسید واقعا؟
آره چطور مگه؟من فکرمیکردم حتما میرین سفری جایینهدرواقع دانیال اصرار زیادی داشت بریم سفر.دوهفته پیش یه روز دانیال با دوتا بلیط اومد خونه مقصدش آنتالیا
بود
اتفاقات اونروز از جلو چشم رد شدندبلیط ها رو گذاشت رو میز آشپزخونه
تقدیم به خانمیه خودمرفتم سمتش
اینا چی ان؟بلیط سفر میخوام فرشته کوچولومو برای عید ببرم آنتالیا میخوام عید رو تو بهترین هتل آنتالیا بگذرونیمپوزخندی زدم وگفتم :آنتالیا....
چیه خوشت نیومد؟من جایی نمیرممنظورت چیه؟برگشتم سمتش وگفت آنتالیا به درد من وتو نمیخوره آنتالیا جای آدم های عاشق جای لیلی ومجنون هاست نهجای من وتو که به زورباهمیم
این حرفها چیه که میزنی؟ببین اصال خوش ندارم که باهات بیام آنتالیا همینم مونده پاشم باتو برم اونجا وبعد تودوباره هوایی شی و کاردستم بدی الزم نکرده برو بلیطها رو برش گردون
چهره اش گرفت:آخه چرا؟من وتو تاحاال باهم حتی یه سفردوروزه هم نرفتیم خوب من دلم میخواد باهمسرم برم
یه جایی دور از این شهر رو چند روز باهاش خوش بگذرونم فارغ از هر فکرو خیالی
پوزخندی زدم وگفتم:آرزوتو نگه داره برای یه وقت دیگه...
بقیه حرفم رو خوردم میخواستم بگم :با یه آدم دیگه ولی نگفتم هنوز زوده برای این حرف ها...
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کی مثال؟تو که همه اش از من فراری هستی ما حتی باهم ماه عسلم نرفتیماز حرفش خنده ام گرفت:ماه عسل؟من وتو؟وای خدای من فقط همین یه کارمون مونده بود نه داش من .من
باتوبهشتم نمیام چه رسد به ماه عسل.خجسته ای ها...
این حرفم بدجور بهش برخورد.خیلی ناراحت شد:فکر نمیکردم تا این حد ازم بدت بیاد..
نمیخواستم دلشو بشکنم با خودم عهد کرده بود که از در صلح واردشم دوست نداشتم آینده ی منم مثل دانیال
بشه
جوابشو ندادم با ناراحتی گفت:باشه هرجور تو راحتی قصد من از اینکار خوشحال کردن تو بود فقط همین بلیط ها
رو برمیگردونم
اینو گفت واز آشپزخونه زد بیرون
داشتم به اون روز فکر میکردم که صدای هستی منو به خودم آورد
سوگند نظر تو چیه؟چی؟تو باغ نیستی ها؟میگم نظرتو چیه؟راجع به چی؟پونه :بابا این اصال فکرش با ما نبود اصال فهمیدی ما چی گفتیم
خودمو جمع وجور کردم وگفتم :نه ببخشید یه لحظه حواسم پرت شد
هستی عیب نداره راستش ما درمورد سفرمون صحبت میکردیم
سفر؟چه سفری؟ما تصمیم گرفتیم  4ام عید بعد دیدوبازدیدها بزنیم بریم شمال وبعد اونجا یه ویال اجاره کنیم وچند روز دورهمیخوش باشیم ..
خوب االن من این وسط چکاره ام؟ما گفتیم شما هم که جایی نمیرین وبرنامه ای ندارین بیاین آقا دانیالم گفتم بستگی داره به نظر تو اگه راضیباشین شما هم باما میاین در ضمن اونموقع الزم نیست ویال اجاره کنیم میریم ویالی شما
-ویالی ما؟باتعجب دانیال رو نگاه کردم
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منظورم ویالی پدرجون ایناستآهانهستی:حاال نظرت چیه؟
من که هنوز داشتم قضیه رو سبک سنگین میکردم گفتم :واهلل نمیدونم چی بگم...
این که فکر کردن نداره بگو آره وتمام شما که جایی نمیرین برنامه ای هم که ندارین پس بیاین باهم بریم شماوخوش بگذرونیم مطمئن باش بد نمیگذره بهتون میدونی چند وقت ما باهم جایی نرفتیم بیاین دیگه
نگاهی به دانیال انداختم
دانیال:هر چی تو بگی من که راضیم االن مونده به نظر تو
نگاهی به هستی وپونه انداختم بنظرم بدم نبود اوال از خونه ئتنهایی موندن که بهتر بود دوما بابچه ها بودیم
ومسلما خوش میگذشت سوما یه جوری میتونستم دل دانیال رو خوشحال کنم چهارم اگه مانمیرفتیم بد میشد
چون یه جورایی دانیال با پشنهاد ویال اونو رو دعوت کرده بود که مهمون ما باشن من با رد کردن تقاضاشون یه
جورایی نشون میدادم که از پشنهاد دانیال استقبال نمیکنم پس بهتر بود که موافقت میکردم
باشه منم راضیم قضیه حل قرار میزاریم ومیریمهستی وپونه باهم:ایول پس جمعمون جور شد
هستی :وای که چقدر خوش میگذرونیم
من:راستی کی ها قرار بیان؟
خودمون کس خاصی نمیاد ما وپونه اینا وشما وستاره ایناباشنیدن اسم ستاره ناخودآگاه گفتم:چی ؟ستاره اینا
آره ستاره اینا چطور مگه؟حالم گرفته شدبدجور
هستی:چی شد سوگند تو باستاره مشکلی داری؟
مشکل؟نه...پس چی؟من فکر میکردم اگه بشنوی اونام میان خوشحال میشی توکه همیشه از اینکه با ستاره باشی خوشحالمیشدی
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خودم وجمع جور کردم:آره خوشحال میشم االنم فقط تعجب کردم همین
مطمئنی تو با ستاره مشکلی نداری؟مشکل؟من وستاره؟اصال بهمون میاد؟نه انصافا نمیاد شما دوتا جونت براهم درمیرهلبخند تلخی زدم وگفت:االن اینجوریه
خوب پس مشکلی نیست خدا رو شکر ایشاهلل اگه خدا خواست قرار مدارامونو میزاریم و 4ام راه میوفتیمباشهخدایا اینم شانس ما داریم نه جان من شانسه؟؟حاال چکار کنم نمیتونم زیر حرفم بزنم اونموقع همه فکر میکنن
من با ستاره مشکلی دارم
خدایا پس من حاال چکار کنم؟؟از وقتی با دانیال ازدواج کردم سعی کردم ستاره زیاد مارو باهم نبینه زیاد چشش
به دانیال نیفته اماحاال چی االن اگه بریم شمال تموم وقت باهمیم..
این موضوع رو االن من کجای دلم بذارم...
خیلی پکر شدم بد از فهمیدن این موضوع اونقدر فکر مشغول شد که نفمیدم کی مهمونی تموم شدو برگشتیم
تو راه به این فکر کردم حاال کاری که شده انگار سرنوشت نمیخواد با ما راه بیاد باید بشینم وببینم این سرنوشت
دیگه قرار چی ها برام بنویسه...
عید باهمه ی خوبی هاوخوشی ها از راه رسید روزهای اول به دیدوبازدیدگذشت چون تازه عروس بودم باید خونه
ی بیشترفامیل رو میرفتم ستاره رو همون روز اول دیدم چقدر دلم براش تنگ شده بود چقدر دلم میخواست بازم
برای مدت طوالنی به دورازهمه کنار هم باشی برای اولین بار از اینکه قرار با اونا بریم سفر خوشحال شدم سفر به
ما فرصت باهم بودن رو میداد...
روزسوم عید هستی زنگ زدو زمان ومکان قرار رو گفت شب ساک کوچیکی بستیم صبح زود از خواب بلندشدم
وکمی هله هوله برای راهمون برداشتم وصبحانه ی مختصری خوردیم واز خونه زدیم بیرون سر قرار که حاضر
شدیم دیدیم هستی اینا وستاره اینا اومدن ازماشین پیاده شدیم ورفتیم باهاشون سالم واحوالپرسی کردیم
5دقیقه بعد پونه اینا هم اومدند وراه افتادیم
ماجلوتر از همه راه افتادیم وپشت سرما زانتیا نقره ای ستاره اینا بود بعد از اون پرشیای سفید هستی اینا واخر از
همه  021آلبالویی پونه اینا ....
بعد از دوساعت از رانندگی کشیدیم کنار تا اقایون استراحت کنند وچایی بخورند
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هستی:وای عید امسال چقدر خوش بگذره
پونه:جان من حال کردی حکومت و..
من:منظورت چیه؟
منظورم اینا که حال کردی چه جوری خودمون برنامه ریختیم ما چهارتا دخترتا باهم باشیم واجازه ندادیم آقایونتصمیم بگیرنن اگه به اینا باشه که همه اش دوست دارن با دوستای خودشون یا خانواده ی خودشون بریم سفر
والال....
من:اهانم االن گرفتم مطلب چیه؟راست میگی خیلی خوب (واقعا ته دلم از اینکه با بچه ها هستم خیلی خوشحالم
تنها دلیل ناراحتیم ستاره بود که البته خوشبختانه اونم فعال هیچ عکس العملی نشون نمیدادوخوشحال به نظر
میرسید)
ستاره:آره منم خوشحالم دلم خیلی واسه باشما بودن تنگ شده بود ..
تو دلم گفتم:ای جان ...بیچاره ستاره تو غربت چی میکشی با تنهایی
دانیال:خانم ها اگه صحبت تموم شد راه بیفتیم تا وقت ناهار برسیم
سوار ماشین شدیم وراه افتادیم سرم تکیه دادم به پشتی وکم کم چشام بسته شد
چشامو باز کردم ونگاهی به دورو بر انداختم
چه عجب خانم بیدار شدن نمیگی من حوصله ام سر رفت یه کم از دخترعمه هات ودختر عموت یاد بگیریخوبه تو هم انگار چقدر خوابیدم که  0ساعت بیشتر نیستطلبکارم شدیم میخوای بازم بگییر بخوابکی میرسیم؟کم موندهالکی گفتم:پس من میخوابم رسیدیم بیدارم کن
الزم نکرده بخوابی صدای ضبط رو بلند میکنم ها...باشه بابا نخوابیدم مردم آزار...لبخندی زدوچیزی نگفت
آروم جاده ها رو پشت سر میذاشتیم ومن از مناظر لذت میبردیم واقعا خدا چه نقاش ماهریه
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خیلی خوشحالی؟برگشتم سمتش:چطور؟
هیچی همینجوری پرسیدمآره خوشحالم ولی نه خیلیباتعجب پرسید:چرا؟
اونش دیگه به خودم مربوط یه رازه...نگاهی بهم انداخت وگفت:ولی من خیلی خوشحالم
چرا؟خوب معلومه چون این اولین سفر من وتوست بعد ازدواجمون واین اولین بار که من مجردی نمیرم شمالولی مجردی که کیفش بیشترنه اشتباه میکنی کیف سفر به اینکه که کنار آدمهایی باشی که دوستشون داری االن تو این سفرم من کنار کسیام که بیشتر از هر کس وهرچیزی تو دنیا دوستش دارم
زیر چشمی نگاش کردم راست میگفت خوشحالی از چشاش میباریدسرمو برگردوندم وبازم خودمو با نگاه کردن به
مناظر بیرون گرم کردم
دیگه تا رسیدن به ویالهیچ حرف خاصی نزدیم بار اول بود که ویال رو میدیدم البته تو عکس ها دیده بودم ولی از
نزدیک چیز دیگه ای بود انصافا خیلی قشنگ بود حیاط جلویی بزرگی داشت طوری که هر چهارتا ماشین به
راحتی توش پارک شدندبنای اصلی یه ساختمون سفید بود با پنجره های بزرگ طبقه ی اول پذیرایی واشپزخونه
ویه سرویس بهداشتی بود با یه اتاق بازی کگه توش میز بیلیاردواستریو گذاشته بودند طبقه دوم هم اتاق ها بودند
که 1تا اتاق بزرگ با سرویس وحموم های مجزا
پنجره ی پذیرایی تمام قد بود که به سمت دریا باز میشد که منظره ی فوق العاده ای داشت البته پنجره ی اتاق
های ما وستاره اینا هم به دریا باز میشد
تا ما خودمونو جابه جا کنیم تو اتاقهامون دانیال رفت که برامون ناهار بگیره همه مون گرسنه بودیم ناهار کباب
کوبیده گرفته با مخلفات که انصافا خیلی چسبیدبعد از ناهر هر کسی رفت سی خودش بعضی هامون رفتیم حموم
وبعضی هام رفتند که استراحت کنند دانیال خسته بودبرای همین ولوو شد رو تخت منم رفتم حموم اومدم بیرون
دانیال هنوز خواب بود شیطنتم گل کرد رفتم نشستم لب تخت وبا تمام توان تکونش دادم
-دانیال دانیال دانیال دانیال....
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بیچاره از خواب پرید با حالت نگرانی نگام کرد:چیزی شده؟اتفاقی افتاده؟
لبخند ملیحی زدم وگفتم:نه فقط بیدارت کردم که بپرسم کی بیدارت کنم؟
باحیرت نگام میکردمیکرد بیچاره هنگ کرده بود
باشیطنت نگاش کردم:چیزی شده؟
دختر تو دیوونه ای دیوونه.....برو بابا دیوونه خودتی منو باش که میخواستم خوبی کنمخوبی کنی؟این شکلی؟من که سکته ناقص رو زدم فکر کردم اتفاقی افتاده که اینجوری بیدارم میکنی.خندیدم وگفت:حقته این به اون در..به کدوم در؟همون که نذاشتی تو ماشین بخوابمبا حالت خاصی نگام کردوگفت:که اینطور؟؟؟
داشتم ژست پیروزی میگرفتم که یهو منو کشید تو بغلشو وبا یه دستش دستام ونگه داشت وبا دست دیگه اشم
شروع کردبه قلقلک دادم منم که قلقلکی داشتم میمردم ازخنده
ولم کن جان مادرت ولم کن دانی ولم کنمگه ولم میکردم
حقته تا تو باشی ومردم آزاری نکنیدانی جون هر کی دوست داری ولم کن...ولم کردفورا از دستش فرار کردم دورتر وایستادم وحوله کوچیکی رو که دم دستم بود پرت کردم طرفش
دیووونه تالفیشو سرت درمیارم ببین کی گفتمدانیال تی شرتشو نشون داد وگفت :ببین چکار کردی؟
سرمو گذاشته بودم رو سینه اش برای همین موهای خیسم باعث شده بودند که تی شرت سفیدی که تنش بود
خیس بشه
زبونمو درآوردم وگفتم:حقته....
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ایننو که گفتم دانیال از تخت پرید پایین واومد سمتم :که حقمه آره؟
دویدم که از اتاق برم بیرون از پشت منو گرفت وکشید سمت خودش دستاشو دورم حلقه کرده بود ومن الکی تقال
میکرد
بیخودی زور نزن نمیتونی بیای بیرونولم کن ...نوچدانیال...نوچمن هرچی بیشتر تقال میکردم اون حلقه ی دستاشو تنگتر میکرد
دانیال ولم کن له شدمدیگه تقال نکردم چون راست میگفت:هرچقدرهم که زور میزدم فایده نداشتوقتی دید آروم دستاشو شل کرد ومنو
برگردوند سمت خودش
موهامو که روصورتم ریخته بود با دست کنار زدوزل زدوتو چشام
سوگند ....بله...سعی کن همیشه بخندی وقتی میخندی چشات برق میزنن اونموقع خواستنی تر میشی..اگه شما بذارین حتما....الکی اخماشو کشید تو هم :من که هر کاری میکنم فقط برای اینکه تو بخندی ولی این تویی که مقاومت میکنی
جوابشو ندادم خم شدوپیشونیمو بوسید وبعد ولم کرد
رفت سمت ساکشو لباس وحوله برداشت ورفت سمت حموم منم رفتم ولوو شدم رو تخت وبا گوشیم ور رفتم
 22دقیقه بعد از حموم اومد بیرون یه شلوار ورزشی تنگ مشکی تنش بود مشکی باعث میشد پوستش سفیدتر
دیده شه یه حوله هم روشونه هاش بود پیرهن نپوشیده بود وموهای خیسش رو صورتش ریخته بود چقدر
اینجوری خواستنی میشد حوله رو انداخت رو دسته صندل رو رفت وجلو آینه وایستاد وبا موهاش ور رفت نگا به
اندامش کردم انصافا خوش هیکل بود جون میداد واسه اینکه آدمو بغل کنه من که بین دستاش گم میشدم
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تموم شدماز افکارم اومد بیرون
چی؟برگشت سمتم وست به سینه جلوم وایستاد:گفتم تموم شدم اینقدر که تو باچشات منو خوردی
تازه متوجه حرفش شدم گونه هام سرخ شدسرمو انداختم پایین اومد جلو وسرمو بلند کردولپ هامو گرفت
وکشید:دانیال بمیره برا شرم وحیات..
نمیدونستم چی بگم:هوا سرده برو لباس بپوش
مشکوک نگام کردوگفت:فقط چون هوا سرده لباس بپوشم؟؟
منظورت چیه؟راستشو بگومن وتو که باهم رودرباسی نداریم من که میدونم تو میخوای من لباس بپوشم تا بیشتر از این دهنتآب نیوفته..
بالشتی و که دم دستم بود پر کردم سمتش:پسره ی پر رو اصال به من چه میخوام صد سال سیاه لباس نپوشی تا
سرما بخوری بمیری وخیال من یکی راحت شم
خند ه ی کجی زدوگفت:آره جون عمه ات تو گفتی منم باور کردم
از تخت بلند شدم وراه افتادم برم:به درک میخوای باورکن میخوای باور نکن
دیدی نمیتونی دووم بیاری داری فرار میکنیبا دستم گفتم :برو بابا پسره خودشیفته...
رفتم بیرون ودر ومحکم کوبیدم صدای خنده شو از پشت در شنیدم تودلم گفتم کاش االن تو اتاق بودم وخنده
اشو میدیدم اینجوری از ته دل که میخندیدخیلی بانمک میشد...
از پله ها که اومدم پایین دیدم پونه وهستی تو پذیرایی نشستند رو کاناپه پونه با دیدن من لبخندی زد
شیطون اون باال داشتین چکار میکردین؟صداتون کل ساختمون رو برداشته بودبا تعجب پرسیدم:واقعا؟؟
واقعا واقعا ...میگم چرا این اقا دانیال اینقدر برا تو مایه میذاره ماشین شاسی بلندو تولد آنچنانی ...خانم بلدهچطور دل همسرشو ببره مثل ماها نیست که ..
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هستی:آره بابا این باید برا ما کالس خصوصی بذاره...
با گفتن این حرف هر دوتاشون خندیدند
دیوونه هاااااا....اینو گفتم ورفتم سمت اشپزخونه
باخودم:نکنه ستاره هم صدای ما رو شنیده باشه وای خدایا چه فکرها که پیش خودش نمیکنه
کمی میوه از یخچال برداشتم واومدم پیش بچه ها
ستاره کجاس؟؟هستی:خوابیده
تو دلم گفتم آخیش .....
بعد از نیم ساعت همه دورهم جمع شدیم ونشستیم به گپ وگفت وگو
دانیال:حیف که بیرون بارون میباره واال میرفتیم لب ساحل یه اتیشی رو شن میکردیم ودورش میشستیم
پونه:واقعا حیف...
هستی:عیب نداره ایشاهلل فردا پس فردا ما تازه امروز اومدیم کلی وقت داریم
ستاره:راستی بچه ها شامو چکار کنیم
من:هیچی آقایون زحمت میکشن میرن از بیرون وسایل ساندویچ میخرن میان موافقا دستها باال؟
دانیال:خانم ها که موافقن حتما آقایونم مجبورن موافق باشن
آفرین که به وظیفه تون آشنایین پس بهتر بلندشین برینهمگی از جا بلند شدند
هستی:این همه ادم میخوایین برای خرید برین؟
وحید:نه بابا هستی خانم داریم میریم گشتی هم بزنیم
اقایون که زدند بیرون پاشدیم اهنگ گذاشتیم ورقصیدیم جمع های دخترونه خیلی حال میده انصافا.....
یاد دوران مجردیمون افتادم چقدر جنگولک بازی در میاوردیم ومیخندیدیم
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آقایون که برگشتند من وستاره بلند شدیم وشام رو درست کردیم.بعد از شام به پشنهاد پونه نشستیم ویه فیلم
اکشن که آورده بود رو تماشا کردیم ساعت حدود دوونیم بود که بلند شدیم رفتیم بخوابیم
صبح بلند شدم که نمازمو بخونم بعد از نماز پرده ها رو کنار زدم هوا تاریک بود هنوز دلم خواست برم بیرون تا
طلوع خورشید رو تماشا همینطور که زل زده بودم به دریا متوجه کسی شدم که تو ساحل داره قدم میزنه کنجکاو
شدم تا ببینم کیه از ویال زدم بیرون دم در ویال ایستادم وبا دقت نگاش کردم دیدم ستاره ست آروم رفتم سمتش
با شنیدن صدای پام برگشت و با دیدن من لبخند زد
من:دختر این موقع صبح اینجا چکار میکنی؟
تو خودت اینجا چکار میکنی؟من اومدم طلوع خورشید رو تماشا کنم توچی؟منم خوابم نمیومد اومدم قدم بزنمرفتم کنارش وایستادم وزل زدم به دریا شفق های نور خورشیدی که میخواست طلوع کنه تو افق پیدا شد
چرا خوابت نمیبرداونم به دریا زل زده بود
همینجوری.برگشتم نگاش کردم از چهره اش نمیتونستم چیز زیادی بخونم چقدر از هم دور شدیم قبال نگفته حرفهای دلمو با
نگاه کردن بهم میخوندیم اما حاال....
آروم دستشو گرفتم تو دستم :خوشحالم که اینجایی.
بعد باهم ایستادیم وطلوع آرام آرام خورشید رو تماشا کردیم
لبخندی زدوگفت :دلم برای بچگی هامون تنگ شده چه دنیای قشنگی داشتیم دنیامون مثل بهشت بود نه غمی
بود ونه غصه ای من وتو بودیم وبا یه دنیا شادی هیچ غریبه ای حق ورود به دنیای ما رو نداشت یادته من وتو حتی
باهم دعوا وقهر هم نمیکردیم برعکس بقیه بچه ها کاش زمان به عقب برمیگشت کاش دوباره بچه میشیدیم وغرق
بازی وخوشی میشدیم کاش دوباره وقتی پیدا میشد تا من وتو از بقیه ببریم وفقط خودمون دوتا باشیم.حیف چه
زود گذشتند

نگاهمون به دریا بود که یه فکری به ذهنم رسید
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ستاره؟؟جونمپایه ای واسه شیطنت؟برگشت نگام کرد :چه شیطنتی؟بیا یه امروزه رو ماله خودمون باشیم وبیخیال بقیه شیمباتعجب نگام کرد:منظورت چیه؟
از جام بلند شدم وگفتم:هیچی االن پا شو بریم لباسهامو بپوشیم ودوتایی بزنیم بریم عشق وحال
دوتایی؟اره دوتایی بیخیال بقیه میشیم یه نامه براشون میذاریم وتوش مینویسیم که امروزه رو بیخیال ما شن چونمیخوایم دوتایی تا شب خلوت کنیم وباهم باشیم
پس هستی وپونه چی؟هستی و پونه رو که االن خوابن تا اون بلند شن بقیه هم بلند شدند اونوقت خر بیار باقالی ببر چون اونا میخوان باما بیان در ضمن ما میخواییم یه روز دوتایی باهم باشیم فقط من وتو اکی؟
باشه فقط من که میدونم اگه بریم وحید ودانیال تا شب دقمون میدن از بس که زنگ میزنن کجایین؟کیمیاین؟دیره؟زوده....
فکر اونجاشم کردم گوشی هامون میزاریم خونه وبعدش میگیم یادمون رفتباشه فقط با چی بریمبا ماشین ما میریمدانیال ناراحت نشه؟نه بابا واسه چی ناراحت شه من واون نداریم کهباشه پس بریمپس آروم برون لباس هاتو از اتاق بردار رو بزن بیرون-باشه
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هر دوتا مون رفتیم تو اتاقهامون ولباسامونو برداشتیم واومدیم پایین لباسهامونو پوشیدیم ویه آرایش مالیمم
کردیم وبعد یه نامه نوشتیم وتوش از هستی وپونه معذرت خواهی کردیم وبعدم نوشتیم نگران ما نباشن ما میریم
دور دور شب برمیگردیم
نامه رو چسبوندیم به در یخچال و بعد زدیم بیرون
چه روزی بشه امروزستاره:آره من که میخوام کلی خوش بگذرونم
احساس رهایی میکنممنمصدای موزیک وزیاد کردم وپامو گذاشتم رو گازو از ویال دور دورتر شدیم.

اول رفتیم کلی کیک وشیرکاکائو وتنقالت خردیم وبعد رفتیم کنارساحل ساعت 7صبح بود یه نفر تنهایی داشت
تو ساحل می دوییدیه گوشه یه زوج عاشق ایستاده بودند یه جا هم چند تا پسرو دختر جوان دور آتیشی که
روشن کرده بودند جمع شده بودند جای دیگه سه تا پسر کنار ماشین X6شون وایستاده بودند وآهنگ گوش
میدادند ماهم یه گوشه پیدا کردیم ووایستادیم وپیاده شدیم وتکیه دادیم به ماشین مشغول خوردن صبحونه
شدیم
ستاره:بنظرت االن بیدار شدند؟
نه با با فکرنکنم دیشب دیر خوابیدنپس چرا ما زود بیدارشدیم؟با حالت خاصی گفتم که :واسه اینکه ما با اونا فرق داریم اونا تا بیدار شن ما کلی گشت زدیم وحال کردیم
بعد از خوردن کیکهامون گفتم:میای خاک بازی؟
خاک بازی ؟آره دیگه با این ماسه ها-ولی آخه اینا خیس ان
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بهتر ما میخوایم روش بنویسیمباااااااااااااااشهدوتا چوب پیدا کردیم وشروع کردیم به بازی اول من یه دوتا آدمک خوشحال کشیدم بعد ستاره اسممونو کنارش
نوشت .خوشبختانه صبح دقایق اخر یادم افتاد که دوربین رو بردارم برای همین تونستیم کلی عکس بگیریم
بعداز کمی شیطنت توساحل تصمیم گرفتیم که بریم مکانهای تاریخی شهر رو ببینیم اولین جایی که رفتیم یه
خونه ی قدیمی بودبعد از اونجا رفتیم یه پارک جنگلی.
داشتم رانندگی میکردم که متوجه بی ام X6شدم که پشت سر ما میومد این همون ماشینی بود که کنار ساحل بود
این ماشینه افتاده دنبالمونستاره:کدوم؟
این بی ام وهاینی ماشین همون سه تا پسرها نیست تو ساحلاره خودشونن از همونجا با ما امدند تو تو اون خونه قدیمیه هم بودند دیدیشوننه متوجه شون نشدمولی من متوجه شدم ولی گفتم شاید اونام مسیرشون اینجوریه ولی حاال فکر میکنم که دنبال مان تو ساحلممتوجه نگاهاشون شده بودم
آره راست میگی اونجا منم متوجه شدم ولی بهش اعتنا نکردمنگاهی به ساعت کردم ساعت یه ربع به  20بود
میریم پارک کمی قدم میزنیم بعد اونجا چندتا رستوران سنتی هم هستند ناهارم میریم یکی از اونا نظر مناینکه برا ناهار غذای سنتی بخوریم برا شام میریم فست فود نظرت؟
موافقمماشین رو یه گوشه پارک کردیم همون بی ام وه هم کمی با فاصله از ما پارک کرد وپیاده شدند
مشغول قدم زدن شدیم
-بنظر تو بچه ها قیافه شون بعد از خوندن نامه چه شکلی میشه؟
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من:هستی که اول ژست خاصی میگیره(سعی کردم همونطوری وایستادم واداشو در بیارم) وبعد میگه این دوتا
خیلی نامردند مگه اینکه برنگردندپوست سرشونو میکنن حاالدیگه ما رو قال میزارن پونه هم همونطور ولی بعدش
میزنن به بیخیالی.
خوب؟خوب که چی؟قیافه ی بقیه چه جوری میشه؟منظورت کیان؟وحیدو دانیال رو میگی؟آره دیگهوحید رو تو باید بدونی چه شکلی میشه واما دانیال کارد بزنی خونش در نمیاد فورا گوشی رو برمیداره وشمارمومیگیره تازه قیافه اش وقتی قشنگ میشه میبینه گوشیم تو خونه جا مونده وای حیف که اونجا نیستم که
عصبانیتشو ببینمو وکیف کنم
چرااااا؟مگه مرض داری؟آره انصافا عصبانی کردنش خیلی حال میدهبرای چند لحظه چیزی نگفت:سوگند
جونمتو هنوز دلتو با دانیال صاف نکردی؟جوابشو ندادم
باورش سخته آخه چطور ممکنه؟چطور ممکنه که این همه وقت کنار دانیال باشی وهیچ احساسی بهش نداشتهباشه غیر ممکنه من فقط یه مدت کوتاه باهاش بودم اما تا این حد عاشقش شدم اونوقت تو تمام مدت پیشش اما
هیچ حسی خدایا من باورش خیلی سخته .
برای اینکه من از همون اولش جبهه گرفتم مقابلش در قلبمو به روش بستم چنان قفلش زدم که حتی خودممنمیتونم بازش کنم
دستمو تو دستش گرفت:سوگند با سرنوشتت بازی نکن میدونم همه تقصیرات گردن منه اما میخوام یه چیزهایی
رو بدونی یادته میگفتم خبر ازدواج دانیال داغونم میکنه اما من این خبر وشنیدم ولی داغون نشدم اینم فقط
وفقط به خاطر اینکه که فهمیدم تو قرار عروس دانیال بشی یه زمانی از فکر اینکه دانیال قرار مال کسی دیگه ای
باشه قراره تو گوش کسی دیگه ای عاشقانه زمزمه کنه وقرار بجای من اونو تو بغلش بگیره دیوونه میشدم
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صداش گرفته بود:اما حاال هر وقت به اینا فکر میکنم میگم هی دختر اونیکی دانیال دوستش داره وجونشو براش
میده سوگند تویه عزیز تویه اینا آرومم میکنه اینکه بدونم دانیال مال تویه آرومم میکنه اینکه بدونم اون دختر
خوشبختی که دانیال براش عاشقانه ها میگه تویه آرومم میکنه برای من خوشبختی تو مهمتر از هر چیزی حتی
مهمتر از احساس خودم دومطمئنم که دانیال بهترین اون میتونه هر دختری رو خوشبخت کنه ومن خوشحالم که
تو اون دختری ...
اونو که گفت قطره اشک مزاحمی رو که تو صورتش غلط میزد با انگشتش پاک کرد لبخندی زد ومنو محکم تو
بغلش گرفت
از اینکه تو همسر دانیالی خوشحالممیخواستم داد بزنم وبهش بگم :اما من خوشحال نیستم اون خوشبختی رو که داری ازش دم میزنی من حسش
نمیکنم اما بجاش منم اونو تنگ در آغوشم گرفت اینجوری آرومتر میشم
من وستاره هر دومون آرزومون خوشبختی همه وحاضر برای این خوشبختی فداکاری کنیم اما هیچ کدوممون
اونطوری که میخوایم خوشبخت نشدیم

پیشخدمت سفارش رو که گرفت رفت من وستاره روبه روی هم نشسته بودیم
ستاره:هی سوگند متوجه شدی که اون پسرهام بعدما اومدن اینجا
آره یواش یواش دارن میرن رو نرومآره رو اعصاب منم رفتنبیخیال بیا فکرمون به خودمون باشهمیخواستیم شروع کنیم به صحبت کردن که متوجه شدیم که دوتا از اون پسرها اومدند سمت ما
آره ستاره جون برات میگفتم یه یادته دوهفته پیش گفتم که با رومینا دارم میرم بیرون اون روز جات خالیاونقدر خوش گذشت که نگو رفتیم یه مانتو...
سالمبرگشتیم سمتشون لب تختی که ما نشسته بودیم وایستاده بودند
-میشه چند لحظه وقتتون رو بگیریم؟
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ستاره با حالت جدی گفت:بفرمایید امرتون؟
یکی از پسرها برگشت گفت :من فرازم اینم دوستم مهرشاد
خوب که چی؟فراز قدبلند بود وهیکلی معلوم بود کلی رو هیکلش وقت گذاشته بودیه پیرهن سفیدتنگ با یه شلوار کرم رنگ
پوشیده بود دکمه بالیی پیرهنشم باز گذاشته بود تا عضالتش خوب معلوم شه پوسته سبزه ای داشت وچشم
وابروش مشکی بودند در کل میشد گفت قیافه ی مردانه وشیکی داره
مهرشاد قدش کوتاهتر از فرازکال ریزنقشتر از فراز بود یه شلوار کتان زیتونی پوشیده بودبا یه پیرهن تنگ با
همون تن رنگ که باعث شده بود چشای عسلیش قشنگتر دیده شه پوستش سفید بود وقیافه اش برعکس فراز
بی بی فیس بود
فکر کنم ماشین مال مهرشاد بود چون اون پشتش نشسته بود دوست دیگشون رو تخت خودشون نشسته بود وما
رو دید میزد انگار منتظر بود ببینه چه اتفاقی میوفته
فراز:ما شما رو تو ساحل دیدیم شما متوجه ما نبودین ولی ما همه حواسمون به شما بود از اونموقع تا االنم هم
دنبال شما اومدیم الن دیدیم وقت مناسبیه برا همین اومدیم ازتون خواهش کنیم که افتخار بدین بقیه ی روز رو
باهم باشیم
من:جان؟
مهرشاد که چشمشو از رو من برنمیداشت گفت:منظور دوستم اینه که اگه میشه بیشتر باهم آشنا شیم
ستاره:نه داش من نمیشه
فراز:اونوقت میشه بپرسم چرا؟
اگه خودتون خوب نگاه میکردین متوجه میشدینمهرشاد:متوجه چی؟
دست چپمو بردم باال وگرفتم جلو صورتش :متوجه این
مهرشاد نگاهی به فراز کرد وفراز برگشت گفت:خوب که چی االن خیلی از دخترها انگشتر دستشون میکنن
این انگشتر ساده نیست حلقه استبازم توفیری نداره-ستاره:توفیری نداره؟منظورتون چیه؟
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فراز:منظورم اینکه که خیلی هااز این حلقه واسه کالسش دستشون میکنن
ولی مال ما واسه کالس نیست واقعی واقعیهمن:اینم یعنی که ما صاحب داریم
فراز پوزخندی زدو گفت:اونوقت میشه بپرسم االن کجان؟
االن خونهبا این حرف من فراز زد زیر خنده وگفت:خیلی بانمک بود
ستاره عصبانی گفت:کجاش بانمک بوداونوقت
فراز:خوب یعنی شما میخواین باور کنیم که مثال شوهرهای شما شما دوتا خوشگل خانومو ول کردن تنهایی بیای
دور دور بعدم خودشون تو خونه نشستن حتمانم دارن ظرف میشورن یا نه دارن خونه رو جارو میکنن
بعد با حالت خیلی جدی گفت:هر گاوی میفهمه که تو این موقع سال اینجا خیلی شلوغ میشه وپرمیشه از
پسرهای جوان ومجرد ونمیذاره زنش با این تیپ وقیافه وبا این دک وپز بیفته تنهایی شهر گردی
مهرشادکفراز راست میگه اصال معلومه که شما تنهایید واال تا حاال تنهایی نمیگشتین
ستاره:همچین میگین تا حاال که انگار ما از کی بیرونیم ما صبح زدیم بیرون االنم ظهره درضمن ما شاید دوست
داشته باشیم که دوتایی بگردیم بدون شوهرامون ایرادی هست؟
فراز:اره هست اگه شما همسر من بودی عمرا اگه اجازه میدادم اینجوری بیای بیرون
اوال که شما همسر من نیستی خدارو شکر دوما مگه ما چمونه؟بگی چتون نیست خوشگل که هستی خوش هیکل که هستی شیک پوشم که هستی از دک وپزتونم معلومه بچهمایه دارم تشریف دارین دیگه چی میخوای..
رنگ ستاره بنفش شده بود فکر کردم االنه که پاشه فک پسره رو بیاره پایین که خوشبختانه پیشخدمت از راه
رسید و سفارش ها رو اورد تو این مدت ستاره کمی به خودش اومد
پیشخدمت روبه ما پرسید:آقایونم با شمان؟
ستاره عصبانی جواب داد :خیر
فراز :تخت ما اونه ولی اگه میشه سفارشات ما رو بیارین سر همین تخت
-من :یعنی چی اینجا تخت ماست شما حق نداری اینجا بشینی
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مهرشاد:یعنی ما نمیتونیم اینجا بشینیم؟
خیر نمیتونید بشینید دیگه بهتر مزاحم نشینفراز باحالت عصبانی روبه من گفت:باشه ولی اینو بدونید که من کوتاه بیا نیستم من از دوست شما خوشم اومده
دست بردار هم نیست
مهرشاد:منم همینطورمنم دست از سر شما برنمیدارم
اینو گفتن وسریع رفتن سمت تخت خودشون..
من:تو رو خدا کار مارو میبینی عجب سریشی بودن ها
ستاره:دلم میخواست ریخت صورتشوبهم بزنم پسره ی بیشعور
من:آروم باش خون خودتو کثیف نکنم ولشون کن
ستاره:نشنیدی چی گفت گفت دست بردار نیست
زر زیادی زد بیخیال یه کم پا پیچ میشه بعد ببینه محلشون نمیذاریم میرن رد کارشون غذاتو بخور تا سرد نشدهاینو گفتم وشروع کردیم به خوردن غذا اما سنگینی نگاه اونا رو رو خودمون حس میکردیم..
ناهار رو که خوردیم بلند شدیم فراز اینام با بلند شدن ما بلند شدند بی اعتنا بهشون حساب کردیم وسوار ماشین
شدیم گازشو گرفتم
دارن پشت سرمون میانستاره یه نمه برگشت :حاال چکار کنیم انگار اینا ول کن نیستن
خیلی سریشن با شیطنت گفتم:ولی بدجور چش پسره رو گرفتی ها؟کی ؟من؟نه پ عمه ام خوب معلومه دیگه تو رو میگم چشم ازت برنمیداشتغلط کرده پسره بیشعور بدجور رو اعصابم راه میرفتولی خداییش خوشتیب بود ها
خوشتیپیش بخوره تو سرش-خوب حاال توهم اینقدر اعصابتو خورد نکن مثال اومدیم خوش بگذرونیم ها بهشون فکر نکن
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نگه داشتیم و از یکی از افراد محلی جاهای دیدنی شهر رو پرسیدیم اونم یه دریاچه خارج شهر بهمون پشنهاد
کرد
.....
دور واطراف دریاچه پر بود از ادم .یه گوشه پیدا کردیم ونشستیم غروب آفتاب رو هم از همینجا تماشا میکنیم
نظرت چیه؟
موافقمنگامون به دریاچه بود که ستاره گفت:یادته چقدر موقع غروب آفتاب دلم میگرفت..
آره همیشه هم اعصاب منو خورد میکردیآره راست میگی من دردودل میکردم و گریه میکردم توی احمقم با من گریه میکردی.عجب احمق هایی بودیم ماکمی از گذشته حرف زدیم نگاهی به ساعت کردم ساعت 5بعدازظهر بود چقدرزمان زود میگذشت بلند شدیم وراه
افتادیم تا کمی پیاده روی کنیم همینجور که داشتیم میرفتیم صدایی از پشت سر اومد
خانم ها افتخار همراهی میدنبرگشتیم دیدیم دو تا پسراز این جفنگ هاشون پشت سرمان با دیدن ما نیششون تا بناگوش باز شو
ستاره با عصبانیت گفت:لطفا مزاحم نشین
برگشتیم ولی مگه اینادست بردار بودن
خانومی حاال چرا اخم میکنی ..اخم نکن اینجوری رو پیشنیت چین میفته زشت میشی هایکی از پسرها که اومد شونه به شونه ی ستاره ایستاد
خانم خوشگله یه نگاه به ما کن با اون چشای قشنگتستاره جوابشو نداد اما پسره پر رو تر از این حرف ها بود یهو بازوی ستاره رو گرفت وکشید
یه دقیقه صبر کن ببین چی میگمستاره خواست یکی بخوابونو دم گوش پسره ولی زودتر از اون یه مشت خوابید زیر چشم پسره
-عوضی بیشرف داری چکار میکنی؟
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فراز بود که زد زیر چش پسره تا ما به خودمون بیان فراز اینا با پسرها درگیر شدند این بزن اون بزن همدیگرئو
خونین ومالین میکردن ما دوتاهم مات ومبهوت نگاشون میکردیم زور فراز اینا به اونو دوتا میچربید چون هرچی
باشه اینا سه نفر بودندفحش ولگدومشت بود که نثار هم میکردن جمعیت جمع شدن وبه زور از هم جداشون
کردن
ولی مگه فراز دست بردار بودم
ولم کنید میخوام بکشم این بی شرف بی ناموسوکه مزاحم ناموس مردم میشه...باالخره مردم هر کدوم رو طرفی بردند فراز اومد سمت ما که هنوز خشکمون زده بود چیزیش نشده بود فقط یه
کم از گوشه ی لبلش خون میومد با دستمال خون وپاک کردوگفت:همینو میخواستین؟
ستاره:چرا اینکارو کردی؟چرا باهاشون دعوا کردی؟
فراز باعصبانیت:چرادعوا کردم؟میخواستی عین گوسفند وایستم وتماشا کنم پسره داشت مزاحمت میشد
مزاحم میشد که میشد به شما چه مربوط؟نه انگار تو متوجه نشدی من از اون پسرهاش نیستم که وایستم وتماشاکنم هر کس وناکس مزاحم دوست دخترمن شه
ستاره باتعجب گفت:دوست دخترتو؟؟؟
آره دوست دختر منمنظورت منم؟پ نه پ عممه خوب معلومه توییمن به چه زبونی حالیت کنم که من شوهر دارم شوهرفراز داد زد:پس اون شوهر بی صاحب کجاست؟
به تو ربطی نداره که کجاستچرا ربط داره اگه شوهر تو غیرت نداره وهویج بجاش من غیرت دارم واینمیستم اینجا که هر کس وناکسیدوروبرت بپلکه
ستاره بادرماندگی گفت:خدایااااا من از دست این چکار کنم چرا نمیخواد بفهمه بابا دست از سر من بردار
-من که گفتم نمیتونم تا راضیت نکنم دست بردار نیستم
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ستاره عصبانی دستمو گرفت ومنو باخودش کشید :هر غلطی که دلت میخواد انجام بده
افتادن دنبالمون فراز:سایه به سایه تون میام تا کسی جرات نکنه چپ نگاتون کنه
دم دم های غروب آفتاب بود وایستادیم تا نگاش کنیم فراز ومهیارو دوستشون هم پشت سر ما ایستاده بودند
ستاره:منظره ی قشنگیه خیلی قشنگ
فراز اروم خم شد طرف ستاره وگفت:وعاشقانه ست ...
ستاره برگشت وچپ چپ نگاش کرد فراز قیافه ی معصومی به خودش گرفت که باعث خنده ی ستاره شدخنده ی
ستاره لبخند رو رو لب های فرازهم نشوند
بعد از تماشای غروب خورشید من گفتم:بریم؟
مهرشاد:کجا؟
نگاهی تندی بهش کردم وگفتم :باشما نبودم
ستاره:بریم
از کنارشون رد شدیم که بریم اونام پشت سر ما راه افتادند
فراز:هنوز نظرتون عوض نشده؟
ستاره:نه
مهرشاد:ماچکارکنیم که عوض شده؟
ستاره:نظر ما عوض بشو نیست بی خود وقتتونو تلف نکنید
فراز:ولی من مطمئنم که عوض میشه
من:اعتماد به سقفتون منو کشته
در ماشین رو باز کردم وگفتم:خداحافظ بهتره دیگه دنبال ما راه نیفتین برین به زندگیتون برسین
فراز:اینم جز زندگیمونه
ستاره:پس شما رسما عالف تشریف دارین
نه ما عالف نیستیم برعکس کلی ام کار داریمستاره با پوزخند:آره معلومه
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من اگه چیزی رو بخوابم تا بدستش نیارم ول کن نیستممن:ای بابا ما میگیم نره تو میگی بدوش برادر من ما اگه میخواستیمم نمیشد چند بار بگیم ما متاهلیم
اگه تاچند ساعت پیش احتمال میدادم که متاهل باشین االن دیگه مطمئنم که مجردیناونوقت ازکجا مطمئن شدیناز اونجایی که تا این وقت شوهرهاتون حتی یه زنگم به شما نزدن وشما باخیال راحت دوتایی میگردینستاره:اوال دلیلتون خیلی مزخرف بود دوما شما ازکجا میدوننین ما زنگ نزدیم سوما ما که گفتیم یه امروزه رو
عشق کردیم دوتامون تنها باشیم بی سرخر
دیدی گفتم مجردیم واال دلتون نمیاد به شوهراتون بگین سرخمن:توبا این دالیلت ماروکشتی
ستاره:ببخشید ما مثل شما عالف نیستیم باید سر وقت برگردیم خونه خداحافظ
اینوگفت ودر ماشینو بست ماشین رو روشن کردم راه افتادیم باز فراز اینا دنبال ما راه افتادن .رفتم سمت شهر
ودنبال یه فست فود گشتم جلوش پارک کردم وپیاده شدیم فراز اینام پارک کردن وپیاده شدند
سوگند اینا ول کن نیستن حاال چکار کنیم اگه تا دم در ویال بیان دنبالمون چی؟صبر کن یه کاریش میکنیم نگران نباشداخل شدیم وسر یه میز نشستیم اونام سر یه میزی نشستند که به میز ما دیدکامل داشت غذا روکه سفارش
دادیم بلند شدم رفتم سمت دستشویی تا دستامو بشورم فکر مشغول فراز اینا بود میخواستم یه راهی پیاده کنم
که بپیچونیمشون که برگشتی پیداش کردم
ستاره فهمیدم چه جوری قالشون بذاریم؟چه جوری؟برای ستاره راه حلمو توضیح دادم به نظرش خوب بودقرار شد همون کاری رو که من میگم انجام بدیم.
بلندشدم که کیف خودمو با کیف ستاره ببرم بذارم ماشین ستاره نشست قبل از رفتن سمت ماشین رفتم با
مدیریت رستوران صحبت کردم اول پول غذامون رو حساب کردم یه چیزیم روش بعدم براش توضیح دادم که فراز
اینا افتادن دنبالمون برای همین ازش خواستم که اجازه بده ما از در پشتی که مخصوص کارکنان بود بریم بیرون
این در از داخل اتاق کارکنان عبور میکرد که اونم تو راهرویی بود که سرویس بهداشتی اونجا بود انصافا مدیر

319

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان با تو هرگز |  samira16کاربر انجمن نودهشتیا

رستوران هم برادری کردو اجازه داد بهش گفتم که من کیفمو رو میز جا میذارم که اگه زحمتی نباشه کمی بعد از
رفتن ما برش دارن وبرام نگهش دارن که باز اونم قبول کرد
رفتم سمت ماشین محتویات کیفمو داخل کیف ستاره خالی کردم وباکیف خالی برگشتم
ستاره:چی شد؟
حله نگران نباشغذا رو آوردن باخیال راحت نشستیم وغذامونو نوش جان کردیم بعد هم طبق قرار بلند شدیم ورفتیم سمت
دستشویی که مثال دستهامونو بشوریم چون کیفم رو میز بود پسرها خیالشون راحت شد که برای برداشتن کیف و
پرداخت صورت حساب برمیگردیم واز در پشتی رفتیم بیرون سوار ماشین شدیم وگازشو گرفتیم ودور شدیم
ستاره:وای که چقدر قیافشون موقع فهمیدن موضوع دیدنی میشه
حیف که نیستیم ببینیمفکر کن االن نشستن منتظرن که برگردیماونقدربشینن که علف زیر پاشون سبزشهآره بمونن تو کف زرنگی ماهردوخندیدیم وقتشه که بریم سمت ویال
ستاره:بنظرت وحیدودانیال االن وقتی مارو ببینن چکار میکنن
وحیدونمیدونم ولی دانیال یکی میخوابونه زیرگوشمستاره باتعجب:واقعا؟
از تعجبش خندم گرفت:نه بابا غلط میکنه همچین کاری کنه فوقش یه کم باال پایین میپرنولی من نگرانمنگران نباش من همه چی رو گردن میگیرم میگم من اغفالت کردم بریم در ضمن هر اتفاقی هم بیفته به ارزشخوشی امروز رو داره مگه؟
آره به من یکی که خیلی خوش گذشت خیلی وقت بود که مثل امروز از ته دل خوشحال نشده بودممنم همینطور..واردویال شدیم ماشینو پارک کردیم پونه وهستی از خونه اومدند بیرون پیاده شدیم
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هستی :دیوونه ها شما کجا رفتین؟
من:اول سالم بعدا کالم یادت نداد
حرف نزن بابا شما خیلی بیفکرین خیلی ...اصال یه کم به ما فکرنکردین نمیگین نگران میشیممن:واسه چی نگران شین ما که براتون یادداشت گذاشتیم
پونه:یادداشتتون به درد خودتون میخوره.نه گفتین کجا میرین چه جوری میرین گوشیهاتونم تو خونه جا
گذاشتین دلمون هزار راه رفت
ستاره:چرامگه ما بچه ایم
اتفاق که فقط برا بچه نمیفتههستی:اصال ما هیچی ما روآدم حساب نکردین این شوهراهای بیچارتون چی؟بیچاره ها از صبح آروم وقرار
نداشتن عین مرغ پرکنده شدند نمیگین گناه دارن
من:اه ه ه ه ه ه.....چه بزرگش میکنین یه روز خواستیم خوش باشیم ها انگار ما دوتا نی نی کوچولو هستیم ما دوتا
آدم بالغ هستیم نیاز به نگرانی کسی هم نداریم خودمون بلدیم مواظب خودمون باشیم والسالم
هستی:نه شما خیلی بچه این چون اگه بچه نبودین این کارها رو نمیکردین
هستی تورو جون عمه بیخیال شو روز قشنگمونو خراب نکناره واسه شما قشنگ بود واسه ما که گند بوداگه بگم ببخشید رضایت میدی؟خیلی نامردین خیلی ما رو اینجا گذاشتین بعد خودتون رفتین خوش گذرونیستاره بغلش کرد:ببخشید دیگه دفعه بعدی باهم میریم
آره ستاره راست میگه ما که نمیتونستیم شما رو صبح از خواب بیدارکنیم واال باهم میرفتیمهستی:الزم نکرده همون شوهرهای شما امشب دق مرگ شدن کافیه
عیبی نداره بابا گاهی براشون الزمه مگه نه ستاره؟آره اینجوری قدر ما رو بیشتر میدوننهستی:واقعا که عقل تو کلتون نیست
من:ممنون از لطفتون
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همونجور وایستا بودیم که همسران محترم هستی وستاره اومدندخواستن دهن باز کنن چیزی بگن ولی مجال
ندادیم
سالم آقایون لطفا شما نصحیت نکنین که از صبح این همسران محترمتون یه دست کتک مفصل زدنمونهستی:سوگند
چیه مگه بد میگم از صبح ما رو دم در نگه داشتی ومثل مامان بزرگ ها داری ورور حرف میزنی ودعوامونمیکنی
هستی:حقتونه
باشه بابا قبول حاال میشه ما بریم توبفرماییدوارد خونه شدیم نگاه سرسری به اطراف انداختیم نه وحید بود نه دانیال
ستاره نگاهی به من انداخت آروم گفت:اینا کجان؟
من چه بدونم حتما باالنرا افتادیم سمت اتاقهامون هرکدوم رفتیم سمت اتاق خودمون وارد اتاق شدم نگاهی به اطراف انداختم دانیال تو
اتاقم نیست
باخودم:یعنی کجاست؟
بعد شونه هامو باال انداختم لباسهامو عوض کردم یه آبی به سرو صورتم زدم از سروصداهایی که از اتاق ستاره اینا
میومد معلوم بود که وحید تو اتاق بود صداشون باال بود مخصوصا صدای ستاره
رفتیم که رفتیم....من بچه نیستم....هرکاری بخوام میکنم....ستاره بود که اینا رو میگفت وخیلی حرف دیگه ام گفت که زیاد بهشون دقت نکردم رفتم سمت پنجره نگاهی به
بیرون انداختم
نگام به دانیال افتاد لب ساحل بود دستهاش تو جیبش بود وسرش پایین وآروم قدم میزد تصمیم گرفتم برم پیش
نمیدونستم چه اتفاقی قرار بیفته اما میدونستم که االن بدجور عصبانیه اما مهم نیست هر چه بادا باد...
رو به دریا ایستاده آروم رفتم سمتش شونه به شونه اش با کمی فاصله ایستادم برنگشت نگام کنه همونجور زل
زده بود به دریا ساکت ساکت
-سالم (آروم زیر لب گفتم)
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بازم چیزی نگفت
جواب سالم واجبه ها....برگشت نگاهی بهم انداخت چشاش سگی بودن
نگاهی به ساعتش انداخت
تا االن کجا بودی؟سعی کرد فریاد نزنه وآرامش داشته باشه
بیروندقیقا کجای بیرون؟خوب خیلی جاها ما رفتیم لب دریا پارک جنگلی دریاچه رستوران.با لحن نسبتا بلند:اونوقت باکی؟
باتعجب نگاش کردم
بلندترگفت:باتوام باکی بودی؟
خوب معلومه با ستارهدیگه؟منظورت از این سوالها چیه؟منظورام واضحه میخوام بدونم تو تا این وقت شب باکی بودی؟این پرسیدن داره من که صبح تو یاداشت نوشته بودم که با ستاره میریم بیرونآره ستاره رو نوشته بودی ولی اون یکی ها رو نگفته بودینزدیکش شدم دستمو گذاشتم رو پیشونیش دستمو کنار زد
داری چکار میکنی؟میخوام ببینم تب داری یا نه؟داری هذیون میگیدستمو گرفت تو دستمو محکم فشارش داشتم
-من هذیون نمیگم تبم ندارم حالمم خیلی خوبه حالیمه چی به چیه؟
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دستم درد گرفت:ول کن دستمو تو حالیت نیست چی میگی اگه حالیت بود دم به دقیقه نمیپرسیدی با کی بودی
با اینکه میدونی با کی بودم
داد زد:د اگه میدونستم کیه که با دستهای خودم خفه اش میکردم مرتیکه رو
خشکم زدمنظورش از این حرف چی بود
منظورت چیه؟منظورم واضحه میخوام بدونم امروز با کی قرار داشتی که برای دیدنش صبح زود از خونه زدی بیرون این موقعشب برگشتی میخوام بدونم اون کیه که برا دیدنش اونقدر هول بودی که گوشیت یادت رفته
سگ شدم اونم سگ هاربا دست آزادم سیلی محکمی دم گوشش خوابوندم دستمو ول کرد دستشو گذاشت رو
گونه اش
وحشی شده بودم داد میزدم :پیش خودت چی فکرکردی؟فکر کردی من کیه ام
محکم هلش دادم وگفتم :یاال د بگو بگو راجع به من چی فکر کردی فکر کردی منم مثل اون دخترهاییم که
باهاشون بودی فکر کردی منم مثل اونا خرابم؟ یاال جواب بده عوضی!
کوبیدم رو سینه اش
فکر کردی من کیم هان؟عوضی یه نگا به من کن من سوگندم سوگند با خودت چی فکر کردی من اون موقع کهدختر بودم و آزاد کسی رو به زندگیم راه ندادم اونوقت انتظار داری حاال راه بدم؟ مگه من ...
مات وایستاده بود و منو نگاه میکرد:تو کی هستی که جرات میکنی این حرف ها رو به من بزنی اصال تو چیکاریه
تو یه عوضی پست فطرت هستی فکر کردی همه مثل خودتن همه مثل خودت آشغالن ...
حال خودمو نمیفهمیدم همینطور داشتم دیوونه بازی در میاوردم هرچی به دهنم میومد میگفتم گاه خودمو فحش
میدادم گاه اونه هر از گاهی یکی میزدم تو سینه اش دست آخرم شروع کردم به زدن خودم
میزدم تو سرم :ای خاک بر سرمن ای خاک بر سرمن با این زندگیم
جیغ زدم:خدایا چرا نمیکشی راحتم خدایا همین مونده بود که این اشغال عوضی به من تهمت بزنه خدایا چرا
صدامو نمیشنوی دارم تقاص کدوم گناهمو میدم
رو زانو هام افتادم رو زدیم انرژیم تخلیه شده بود داشتم میلرزیدم حلقه شدن دستاشو دور شونه ام حس کردم
برگشتم سمتش هلش دادم کنار وگفتم:به من دست نزن دستهای کثیفتو به من نزن از جلو چشام گم شو برو
چشاش رنگ نگرانی داشت:سوگند اروم باش
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جیغ زدم:اسم منو تو اون دهن کثیفت نیار .خفه شو خفه!
قلبم تو دهنم میزد اعصابم بدجور خراب شده بود .زار زار گریه میکردم؛ حالم از خودم و دنیا بهم می خورد.
آروم آروم تونستم آرامش خودم رو بدست بیارم دانیال رفته بود کمی اونجا نشستم وزل زدم به دریا وگوش
سپردم به صدای موج ها اینها آرومم میکردند
نمیدونم چقدراونجا نشستم اما اونقدری بود که چراغ ها خاموش بشن کسی مزاحمم نشد خوشبختانه....
به خودم اومدم :دیوونه امروز یه روز خیلی خوب بود بیشترین ساعتهاش به خوشی گذشت اونوقت تو نشستی
اینجا زانوی غم بغل کردی که چی؟؟...
ویژگی خوبی که تو زندگیم داشتم این بود که با مشکالتم کنار میومدم بلد بودم چه جوری تنهایی خودم خودمو
اروم کنم
رو زانوهام نشستم دستامو قفل کردم و نگامو دوختم به آسمان:خدایا ....
خدای مهربونم میدونم صدامو میشنوی منو بابت حرفهایی که زدم ببخش من بنده ی بدی هستم این همه خوبی
رو به یه بدی کوچیک فروختم میدونم که منو میبخشی بابت امروز ازت ممنونم هرچند آخر قصه مون بد تموم شد
اما برای همون قسمت خوبش ازت متشکرم دوست دارم خیلی زیاد....
با خدا که حرف میزدم آروم میشدم از جام بلند شدم لباس هامو تکوندم وراه افتادم سمت ویال ...
اتاقمون تقریبا تاریک بودفقط نور کم سوی چراغ خواب بود وبس ....
دانیال کنار در نشسته بود تکیه داده بود به دیوار زانوهاش خم کرده بود وبازوهاش رو اون آویزون بود وسرش
میان بازوهاش بود
دیدنش اعصابمو یه کم خط خطی کرد باید خودمو کنترل میکردم رفتم سمت پنجره دربالکن رو باز کردم هوای
خنک رو بلعیدم .نفسهای عمیقی کشیدم وبعد سرمو تکیه دادم به لبه ی در وچشم دوختم به دریا یاد حرفام با
خدا افتادم من باید آروم باشم آروم....
.........
همه ی زندگیم شده نگرانی ودلشوره .همه زندگیم شده اضطراب.اضطراب از دست دادنت .میدونم هیچ احساسیبه من نداری وهمین دونستنه که عذابم میدم
از کنار چشمم نگاش کردم یکی از پاهاشو دراز کرده بود سرشو تکیه داده بودبه دیوار صداش بازم غم همیشگی
رو داشت
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وقتهایی که بیرون از خونه ای انگار کسی چنگ میزنه تو دلم.یه صدای لعنتی تو سرم می پییچه :نکنه کسی روببینه نکنه اتفاقی بیفته وهزارتا فکروخیال دیگه ....
نگاشو دوخته بود به من
:خودم عاشق شدم رسم عاشقی رو میدونم همه چیز تو یه آن اتفاق میوفته شاید همون اولش نفهمی ولی بعدکم کم اون میشه همه زندگیت نفست.. .عاشقی دست خودت نیست که خواستی عاشق بشی ونخواستی نشی
چشم که باز میکنی میبینی ای دل غافل همه چی تو باختی رفت...
لبخندتلخی زدوگفت:مثل موقعی که من عاشقت شدم هیچی حالیم نبود فقط وفقط یه چیزی میدونستم اونم
رورسیدن به تو مهم نبود این رسیدن چه جوری باشه یا چه مانع هایی سر راهم باشه فقط میخواستم بهت برسم
وبس..
واسه همینم نگرانتم میدونم تو از گل پاکتری خطا نمیری اما افسار دل آدم دست خودش که نیست عشق که وارد
قلبش میشه همه چیز رو فراموش میکنه وعقل ومنطق حالیش نمیشه
از جاش بلند شدو اومد سمتم منم که برگشته بودم ونگاش میکردم:اگه ....زبونم الل یه روزی چشای قشنگت یکی
رو ببینه وبعد دلتو پیش اون جا بزاره چی؟؟میدونی اونوقت چه بالیی سرم میاد....
چند لحظه سکوت کرد:میمیرم...
زل زدم به چشاش نزدیکتر شد.
اگه امروز اون حرفارو بهت زدم واسه خاطر این بود که این افکار لعنتی از صبح راحتم نذاشته من خوب میدونمکه االن تو این وقت سال شمال شلوغتر از هروقتیه اینجا پره ازآدم هایی که شاید یکیشون بتونه کلید قلب تو رو
بدست بیاره وتورو از چنگم در بیاره اونموقع ست که من هر کاری ام بکنم تو مال من نمیشی شاید جسمت پیش
من باشه اما روحت پیش اون میمونه واین یعنی ته ته بدبختی من ....
دستاشو گذاشت رو شونه هام :منو ببخش بابت کارام اما بدون که همه ی این کارام از عشق زیادیه عشق عقل آدم
وضایع میکنه مثل عقل من که ضایع شده رفته اونقدریکه کنترل حرفامم دست خودم نیست اونقدریکه باحرفام
دل عشقمو میکشنم واشکشو درمیارم منی که حتی طاقت دیدن یکیشونو ندارم باعث سرازیر شدن کلی اشک از
چشای قشنگش میشم..
نمیدونستم چی بگم خودمم حال خودم رو نمیدونستم حرفاش ناراحتم میکرد با دستم دستاشو کنار زدم ورفتم
رو تخت دراز کشیدم پاهامو جمع کردم تو بغلم خسته بودم خیلی خسته.
خسته تر از اونیکه حتی به حرفاش فکر کنم اما حرفاش قطره اشکی رو سرکشانه رو گونه ام غلت دادند دانیال
راست میگفت عاشقی دست خود آدم نیست که اگه بود اون اشتباهی عاشق من نمیشد
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در بالکن بسته شد اینبار دانیال بود که به دریا زل زده بودومن حتی تو تاریکی ام میتونستم لرزش شونه
هاشوحس کنم..

نمیدونم کی خواب به چشام اومد وخوابیدم اما ظهر بود که از خواب بیدار شدم چشامو که باز کردم ماتم برد
دروتادورم پر بود از گلبرگ های گل رزقرمز پرپر شده رو تخت رو زمین رو میز..
بلندشدم رفتم سمت میز آرایشم یه جعبه چوبی قلب شکل اونجا بود داخلشو که باز کردم یه مجسمه ی کوچیک
بود مجسمه ی یه فرشته بایه کاغذ تاشده

فرشته ی زندگیم...صبح قشنگت بخیر.بابت کارهای دیروزم معذرتم میخوام وازت میخوام منو ببخشی ومیدونم که حتما منو خواهی
بخشید چون اونقدر دلت پاک ومهربونه که نمیتونی توش کینه ی کسی رو نگه داری منو ببخش
عاشق همیشگیت دانیال...

من نمیدونم این پسر کی وقت کرده این همه کار رو کنه تازه منم اصال متوجه نشم نگاهی به ساعت کردم ساعت 2
بود خدای من یعنی من تا حاال خوابیده بودم اصال سابقه نداشت بخاطر دیشب بود چون هم خسته بودم هم
دیرخوابیدم ...
احساس خستگی میکردم باید میرفتم حموم .
از حموم که اومدم بیرون ساعت یه ربع به دو بود سرمو از بال بستم خودش خشک شه شالمم دور سرم محکمتر
بستم ورفتم پایین باید طوری وانمود میکردم که انگاری نه خانی اومده نه خانی رفته ...
از پله ها اومدم پایین آقایون جلو تلویزیون نشسته بودند داشتندپلی استیشن بازی میکردند
اما دانیال پیش اونا نبود یه گوشه دورتر از اونا نشسته بود وسرش رو با گوشیش مشغول کرده بود صدای پامو که
شنید سرشو بلند کرد وزل زد به چشام منم خیلی رلکس نگاش کردم واومدم ورفتم آشپزخونه بچه ها اونجا بودند
هستی سر گاز وایستاده بود وپونه وستاره داشتند ساالد درست میکردند
-سالم همگی..
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با صدای من همگی برگشتند نگام کردند بیچاره خشکشون زده بود
سالم عرض کردم ها...آروم جواب سالممو دادن رفتم سمت قابلمه غذا چیه بذار ببینم
غذا ماهی بود ماهی دوست نداشتم اما نتونستم غر بزنم چون باالخره بیچاره ها وقتی من خوابیده بودم زحمت
کشیده بودن ودرستش کرده بودند
کم کم به خودشون اومدند
خوب من چکار کنم؟تو هم بشقاب ها ولیوان ها رو حاضر کن یواش یواش میزو بچین ناهار اماده ستباشهرفتم سمت کابینت ها و بشقاب ولیوان وقاشق وچنگالها رو آماده کردم بعد از اماده کردنشون رفتم که میزو
بچینم داشتم از آشپزخونه میرفتم بیرون که با دانیال روبه رو شدم از حیاط اومده بود بشقابها رو از دست من
گرفت
بذار کمکت کنمآروم گفتم:مرسینمیخواستم باهاش قهر بازی کنم چون نمیخواستم دیگه ماجرا بیشتر از این کش پیدا کنه از بچه ها خجالت
میکشیدم باغید فکر میکردند این یه دعوای ساده بود که بین هر زن ومردی اتفاق میوفته نه بیشتر نمیخواستم
کسی از عمق فاجعه بویی ببرن نمیخواستم تصور قشنگشون راجع به ما بیشتر از خراب شه

دانیال هم از این وضع راضی بود از نگاش معلوم بود خوشحال بود که ظاهرا باهاش قهر نیستم
به کمک دانیال میز رو چیدم میخواستیم سر میز بشینیم که زنگ ویال رو زدند به همدیگه نگاه کردیم که یعنی
کی میتونه باشه دانیال رفت سمت آیفون گفت:اومدم
بعد از چند دقیقه برگشت دستش یه نایلون بود
من:کی بود؟
-از رستوران بودند
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من:رستوران؟
آره رستوران سفارشاتمون رو آوردندهستی:سفارشات؟کی سفارش داده بوددانیال از داخل نایلون کباب هایی روکه داغخل نون سنگک بودند اورد بیرون گذاشت رو یه بشقاب
من سفارش داده بودمهستی:چرا ما که ناهر درست کرده بودیم
دانیال نگاهی به من انداخت وگفت:خانمی من یه کم ماهی دوست نداره واسه همین
قند تو دلم اب شد میخواستم نون خالی بخورم کلی ام گرسنه بودم چقدر خوب شد
با نگام ازش تشکر کردم اونم به جاش لبخند کوچکی زد ...
....چه خوب که دانیال حواسش به من بود

پایه ی گردش هستین؟وحید:گردش؟
آره عصر بریم بیرون از اونجام بریم بیرون شامو بخوریمپونه:وای من پایه ام از وقتی اومدیم همه اش تو این خونه بودیم مثال اومدیم مسافرت همه اش تو این ویال موندیم
بقیه هم موافقت کردند
دانیال:خانمی نظرتو چیه؟اوم....من موافقمپس حله بعد ناهار کمی استراحت میکنیم وبعد میریم حله؟همگی باهم جواب دادیم-حله..
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بعداز ناهار هرکس یه طرف برا خودش استراحت میکرد دانیال هم رو یه کاناپه نشسته بود رفتم باال وارد اتاق شدم
اتاقم پر از بوی گلهای سرخ رفتم از پایین یه بشقاب آوردم تا گلها رو تو اون جمع کنم مشغول جمع کردن گلبرگ
ها بودم که در اتاق و زدند
بفرماییدستاره بود:اجازه هست
در بازکردو اومدتو .نگاهی به من کردوبعد نگاهی به دوروبرانداخت
پس گلها رو واسه این خریده بود....اینها برای آشتیه؟آره مثالچه رمانتیکجوابی ندادم ومشغول جمع کردن شدم
باتردید پرسید:دیشب چه اتفاقی افتاد؟
نگاش کردم:چی میخواستی بشه یه کم باهم بگو مگو کردیم
بگو مگو یا دعوا؟چه فرقی میکنه؟فرقش اینکه صداتون بقول گفتی هفت تا کوچه اونورترم رفتجواب ندادم
چی گفت که اونجور عصبانی شدی؟چرا خودتو اونجور میزدیخجالت کشیدم سرم وانداختم پایین اومد کنارم نشست دست ومنو تو دستش گرفت
-نمیخوای بگی؟من غریبه شدمنه اصال گفتم که چیز خاصی نبود فقط باز این پسره دیوونه شده بود همینچی میگفت؟لبخند تلخی زدم وگفتم:چی میخواستی بگه میگفت حتما با یکی قرار داشتین که خودتون تنها رفتین
ستاره باتعجب گفت:چی؟
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هیچی بابا طرف تحول زده فکر میکنه من عاشق یکی دیگه شدم دیروزم با اون قرار داشتمپوزخندی زدوگفت:پسره ی احمق پیش خودش چی فکر کرده؟
واهلل خودشم نمیدونه چی به چیه .فکرنکرده حرف میزنه .یه وقتهایی خون به مفزش نمیرسه هر چی از دهنشدر میاد میگه
تو چرا اونجوری داد میزدی؟میخواستی چکار کنم علم واشکار داشت بهم تهمت میزد میخواستی وایستم تو روش وبگم هر چی شما میگیندرسته؟
نه ولی نباید اونکارو میکردی البته خداییش اگه منم بودم همین کارو میکردمجوابی ندادم
کاش دیروز نرفته بودیم دیشب که شما رو دیدم پشیمون شدمبا دستم زدم رو بازوشو گفت:بابا بیخیال خدایی ارزششو داشت خیلی به من چسبیدتو چی؟
خوب به منم چسبید ولی شما دوتا که...گفت بیخیال راستی وحید چی گفت؟هیچی بابا اونم یکم باال پایین پرید ولی من کوتاه نیومد راستش چون با تو بودم زیاد جروبحث نکرد میدونی کهآقامون بدجور به شما اعتماد دارن
ما اینیم دیگه.راستی عصر که میریم بیرون میخوام پشنهاد بدم ما خانم ها با یه ماشین بریم آقایونم با ماشینبیان چطوره؟
یعنی فقط دوتا ماشین ببریمآره دیگه میخوام چکار چهارتا ماشینو وقتی تو دوتا جا میشیمفکر نکنم قبول کننباید قبول کنن مگه دست خودشون .پا شو بریم پیش هستی وپونه با اونام هماهنگ شیم بعد من به دانیال میگمباشه
هستی تو اتاق خودشون بود وپونه تو اتاق خودشون رفتیم صداشون کردیم وجمع شدیم تو اتاق
ستاره اینا ونشستیم کمی صحبت کردیم بعد از تقریبا یک ساعت وحید از پایین صدا زد:
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خانم ها کم کم حاضر شینهر کس سمت اتاق خودش رفت تا حاضر شه رفتم سمت اتاق و دانیال رفته بود وداشت موهاشو جلو اینه خشک
میکردو شونه میزد رفتم لباس هامو بردارم
دانیال:لطفا لباس های منم آماده کن
یه شلوارکتان خاکی ویه پیرهن قهوه ای تیره براش گذاشتم کنار وبعدخودم رفتم حاضر شدم خود من هم یه
شلوار به همون رنگ برداشتم ویه مانتو که کمی روشنتر از پیراهن دانیال بود برداشتم با یه شال توهمون تن
رنگی.رو همون تن هم آرایش مختصری کردم تا من حاضر شم دانیال هم حاضر شده بود
دانیال:حاضر شدی بریمدستم دراز کردم جلوش:سوییچ ماشین لطفا
باتعجب سوییچ واز جیبش بیرون آوردوگفت:واسه چی میخوای؟
قرار ما خانمها با ماشین ما بریم شما با یکی از ماشین های دیگهچرا؟همین جوری عشقمون میکشهجوابی نداد سوییچ وگذاشت کف دستم ودربرام باز کرد که برم
رفتیم پایین سواروماشین ها شدیم آقایون هم با ماشین وحید اومدند
رفتیم سمت ساحل دریا دخترها صدای ضبط رو بلند کرده بودند وداخل ماشین کنسرت گذاشته بودند البته
خوشبختانه پنجره های ماشین بسته بود ندتقریباصدا بیرون نمیرفت
وحید ماشین رو لب ساحل پارک کرد منم کنارش خداییش دست فرمونش عالی چنان قشنگ با زست پارک کرد
که نگوازماشین پیاده شدیم
میثم(:شوهر پونه)خداییش دست فرمون وحال کردی دست فرمون ما آقایون حرف نداره
من:آقا میثم من خودم نخواستم واال من بهتر از اینا پارک میکردم
واقعا؟ با ژست خاصی اینو گفتدانیال :خانم من دست فرمونش عالیه کسی حق نداره چیزی بهش بگه-او له له ..آقا چه طرفرداری خانمشه میکنه
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پونه:اینکارو کرد که تو یاد بگیری
معذرت من مثل بعضی ها زز نیستموحید:بابا بیخیال از طبیعت لذت ببرین اینو عشقه
تقریبا لب ساحل شلوغ بود تصمیم گرفت کمی قدم بزنیم داشتیم قدم میزدیم من با فاصله کنار دانیال قدم میزدم
ستاره هم کنار من ووحید هم کنار اون هستی وپونه وشوهرهاشونم به همین ترتیب کنار ما
همینطور که قدم میزدیم ودورواطراف رو نگاه میکردیم یهو چشم به دوتا اشنا خورد
فرازومهرشاد بودند که تکیه داده بودبه ماشینشون واز دور مارو میپاییدن آروم یکی زدم پهلوی ستاره وباچشمم
بهشون اشاره کردم ستاره هم با دیدن اونا شوکه شد ورنگش پرید آروم بهم نزدیکتر شد
اینا اینجا چکار میکنن؟چه بدونم اینم ازشانس گند ماستحاالچکارکنیمهیچی مگه باید کاری کنیم خودتو بزن کوچه علی چپ اصال انگار نمیشناسیشون نگاشون نکن اصال االنم بروبچسب به شوهرت
چی؟جوابشو ندادم بجاش به دانیال نزدیکتر شدم ودستم ودوربازوشو حلقه کردم وخودمو چسبوندم بهش اینکارم اونو
که تو فکربود به خودش آورد برگشت ونگام کرد ولی من هیچ واکنشی نشون ندادم همونطور مستقیم جلو رو نگاه
کردم کمی که زل زد بهم بازم برگشت جلو رو نگاه کرد سرمو تکیه دادم به شونه اش
آروم گفت:چیزی شده؟
منم آروم گفتم :نه
مطمئنی؟آرهیه مدت همونجورقدم زدیم بعد لب ساحل وایستادیم دریا رو تماشا کردیم
ستاره:دریا به آدم آرامش میده
هستی:آره مخصوصا وقتهایی که اینجوری آرومه
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پونه:بچه ها بیاین عکس بگیریم
شروع کردیم باژست های مختلف عکس گرفتیم آقایون اونقدرادا واصول در آوردن که نگو کلی موجبات شادی رو
فراهم کردند
بعد از کس گرفتن میثم پشنهاد داد بریم نزدیک آب تا موج دریا به پاهامون بخوره
من:من نمیام
دانیال:واسه چی؟
لباسام خیس میشهخوب خیس بشهخیس بشه ؟بعد اونوقت تا شب چکار کنم با لباس های خیس سر کنمزیاد نمیریم که جلو کفش ها دربیار شلوارتم یه کم از پایین تا کنستاره:راست میگه بیا بریم زیاد جلو نمیریم همین لبش وایمیستیم
همگی کفش هامون در آوردیم آقایون بیشتر رفتن داخل آب ولی ما نه کمی وایستادیم وبعد من احساس کردم
پاهام داره یخ میزنه چون یواش یواش آفتابم داشت غروب میکردوهوا کمی سردتر شد
بچه ها من میرم سمت ماشین پاهام یخ زدستاره:منم همونطور
هستیکشما برین ما هم میاین
اومدیم سمت ماشین پاهامو با دستمال خشک کردیم وبعد کفش وجورابهامون پوشیدیم کمی که گرم شدیم از
ماشین اومدیم پایین تا غروب آفتاب رو تماشا کنیم
کنارماشین وایستاده بودیم هستی وپونه هم دورتر از من لب ساحل وایستاده بودند وآقایونم هنوز مثل بچه ها تو
آب بازی میکردند

منظره ی قشنگ وعاشقانه ای مگه نه خانومها؟از شنیدن صدا شوکه شدیم صدای فراز بود برگشتیم سمت صدا خودش بود با مهرشاد وایستاده بود کنارمون وباپوزخند نگامون میکرد
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سالم خانم های زرنگرنگ هر دوتامون پریده بود
مهرشاد:انگار از دیدنمون زیاد خوشحال نشدین
ستاره:شما اینجا چکار میکنین؟
اومدیم تفریح مثل شماکمی جلوتر اومدوآرومتر گفت:فقط با این تفاوت که ما مثل شماها جفت نیومدیم
نگاهی به ساحل کردم خوشبختانه حواس هیشکی به ما نبود
من:بهتره از اینجا برین ممکنه ما رو ببینن
چشمم به ساحل بود دلم آشوبی بود که نگو ونپرس
فراز:فکرنمیکردم به این زودی برا خودتون جفت دست پا کنین نه انگار واقعا زرنگین
لطفا برین خواهش میکنمفراز:چقدرم ازشون حساب میبرن میترسین ما رو باهم ببینن وشما از دستشون بدین
مهرشاد:فقط سر درنمیارن اینا چی داشتن که ما نداریم.تازه ماشین من خیلی بهتراز ماشین اوناستخواستم سرشون داد بزنم ولی خودمو کنترل کردم:شما چرا حالیتون نیست بابا اونا شوهرهای مان شوهرها
بفهمین
ستاره:ما خانوادگی اومدیم شما ما ودختر عمه هامون با شوهرهامون
واقعا از دیروز تا حاال شوهردار شدیناصال به شما چی اگه دیروز صاحب نداشتیم االن داریم پس بهتر بزنین به چاکفراز:که اینطور؟باشه میریم ولی قبلش میخوامدوکلمه با شوهران جناب عالی صحبت کنم
شما اینکارو نمیکنینفراز لبخند مرموزی زد:چرا اینکارو میکنم میخوام ببینم چطوری تونستن مخ شما رو بزنن
تو دلم گفت:خدایا چی میشد میتونستم یه کشیده جانانه بزنم تو صورت این پسره تا دلم خنک شه ولی حیف فعال
باید خودمو کنترل کنم
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من:خواهش میکنم دنبال دردسر نباشین برین
چه دردسری؟ما فقط میخواییم دو کالم اخطالت کنیممیخواستم بهش بگم :شما بجا میکنین که چشم افتاد سمت دریا دانیال داشت میومد سمت ما پشت سر اونم
وحید سکته رو زدم کامل ستاره دستمو تو دست فشار داد اونم مثل من فشارش افتاده بود یخ زده بود
فراز که ال مارو دید برگشت ودانیال اینا رو نگاه کردهرچی دعا بود زیر لب میگفت که خون به پا نشه اینجا
دانیال سریع خودشو رسوند به ما نگاه عصبی به فراز ومهرشاد کرد
امری باشه؟فراز نگاهی به ما کردوپوزخندی زد
دانیال با عصبانیت گفت:پرسیدم امری باشه
باید خودمو جمع وجور میکردم وقبل از اینکه گندی باال بیاد یه کاری میکردم
فورا رفتم بازوی دانیال وگرفتم وگفتم:ایشون همسرم دانیال هستند ماشین مال ایشونه هر سوالی دارین ازخودشون بپرسن؟
بعد برگشتم سمت دانیال وگفتم:این آقایون درمورد ماشین سواالتی داشتند فکر میکردند مال منه منم داشتم
توضیح میدادم که ماشین مال من نیست واطالعاتی ازش ندارم خوب شد که خودت اومدی
دانیال نگاه مشکوکی به من انداخت
مهرشاد با غیظ خاصی گفت:پس شما شوهر این خانم هستین؟
دانیال:بله مشکلی هست
فراز:مطمئنید شما همسرشون هستید
رنگم پریددانیال عصبانی گفت:منظورتون چیه؟
فراز گفت:منظورخاصی نداشتم فقط یه کم به هم نمیاین واسه همین
دانیال:به هم اومدن یا نیومدنمون به خودمون ربط داده به شما مربوط نیست
فراز:بهتره مواظب حرف زدنت باشی
نباشم چی میشه مثال؟وحید که تازه رسیده بود هنوز منگ بودگفت:اینجا چی خبره؟
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دانیال:انگار بعضی ها تنشون میخواره
فراز:تن من میخواره یا تو ؟
دانیال خواست بپره سمت فراز که خودم انداختم جلو:دانیال آروم باش چته؟چرا عصبانی هستی؟این بیچاره که
چیزی نگفتن تو عصبانی شدی؟
عصبانی نگام کرد:تو چرا طرفداریشونو میکنی
دستامو دور گردنش حلقه کردم:عزیزم من کی طرفداری اونا رو کردم فقط دلم نمیخواد تو الکی اعصابتو خرد کنی
الکی؟تو به این میگی الکی؟این دوتا مزاحم شما شدن بعد تو میگی من وایستم چیزی نگمدانیال....چه مزاحمتی این آقایون فقط چندتا سوال میخواستن درمورد ماشین بپرسنمگه اینجا بنگاه معامالت ماشینخوب حاال تو خودتو ناراحت نکنبرگشتم سمت وحیدوبا چشم ازش خواستم که دانیال واز اینجا ببره
وحید بیچاره که خودش هنوز گیج میزددست دانیال رو گرفت که ببره
وحید ول کن دستمو من از اینجا جم نمیخورم میخوام ببینم حرف حسابش چیهدستامو دور کمرش حلقه کردم ومعصومانه زل زدم تو چشاش میدونستم جواب میده:دانیال....خواهش میکنم
بخاطر من تو االن عصبانی هستی بهتر از اینجا دور شی اعصابت بیاد سرجاش خواهش.....
چرا من برم اونا برناونام االن میرن تو برو االن اونام میرن بخاطر منخودمو یه کم براش لوس کردم:خواهش...
باشه میرم ولی این دوتا بهتره هرچه زودتر بزنن به چاک واال بد میشهبا عصبانیت رفت سمت لب دریا
برگشتم سمت فرازومهرشاد که مثل لبو قرمز شده بودند
من با عصبانیت:بهتره هر چه زودتراز اینجا برین تا دوباره برنگشته وشر نشده
فراز:بزار برگرده ببینم میخواد چی بشه؟
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خواهش میکنم برین دیدین که ما شوهر داریم شوهرامونم خیلی دوست داریمشما لیاقتتون همینه ..اینو گفت وباعصبانیت برگشت رفت.مهرشادهم پشت سر اون
پسره الدنگ فکر میکنه کیه دانیال من خیلی هم از اونا سرترهاینو گفتم برگشتم سمت ستاره که با تعجب داشت نگام میکرد
بهتره بریم پیششونراه افتادیم سمت وحیدو دانیال باید یه جورایی از دلش درمیاودم تا باز دعوا نشه
رفتم وبازوشو بغل کردی برگشت نگام کردومن لبخندی تحویلش دادم
ازت ممنونمخوب خرم کردیدور از جون این چه حرفیه من فقط نمیخواستم الکی شر بشهزدم تو فاز بی غیرتیدانیال ....خواهش میکنم شروع نکن یه اتفاق کوچیک وبی اهمیت بود بود که افتاد لطفا بهش فکر نکن وروزمونرو خراب نکن
ولی برا من کوچیک وبی اهمیت نبودجلوش وایستادم وگفتم:نکنه میخوای اتفاقات دیروز رو باز تکرار کنی؟؟
لبخند تلخی زدوگفت:نه دیگه تا اون هدم احمق نشدم به زور باهام آشتی کردی
خوب پس دیگه چی میگی؟هیچی این مثل بقیه میریزم تو دلمبا اخم گفت:دانیال...
چیه؟من که کاری به کار تو ندارمسرمو انداختم پایین:من دوست ندارم تو الکی خودتو ناراحت کنی
آروم نزدیک شدو پیشونیمو بوسیدوگفت:تو نگران من نباش
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زل زدم تو چشاش باز همون نگاه غمگین لعنتی
لبخندی زدو گفت:بهتره بریم پیش بقیه االنه از دستمون ناراحت شدن که داریم خودمون دوتایی داریم الو
میترکونیم
اینو گفت ودستمو گرفت ومنو کشید تو دلم هر چی فحش بلد بودم نثار فرازومهرشاد کردم که اعصاب من و
دانیال رو بهم ریختند.میدونستم االن تو دلش چه خبره .بیچاره دانیال از این عشق لعنتی که چه ها نمیکشه...

تولد دانیال نزدیک بود تصمیم گرفته بودم کارش رو تالفی کنم ومن یه جشن بزرگ براش بگیرم از مدت ها قبل
برنامه ریزی کردم وبا همه هماهنگ کردم قرار بود مهمونی رو خونه ی مادرجون اینا بگیریم یه هفته تمام
بازارهاوفروشگاه ها رو گشتم تا باالخره تونستم یه کادوی خوب پیدا کنم
یه ساعت :2میلیونی پولش رو ازحسابی برداشتم که دانیال هروقت میتونست برام به اون حساب واریز کرده بود
منم تا اون موقع زیاد بهش دست نزده بودم .
صبح روز تولدش خودمو زدم به خواب تا حاضر شه بره سر کار.بعداز اون خودم از خونه زدم بیرون ورفتم سمت
خونه مادرجون اینا .همه اونجا جمع شده بودند همه ی کارها انجام شده بود جز تزیین که اون رو هم من ودیانا
خودمون تصمیم به انجامش گرفته بودیم.
با بابک کارهارو هماهنگ کرده بودم .بابک معاون شرکت بودوصمیمی ترین دوست دانیال وتنها کسی ازافراد
شرکت بود که من میشناختم.
قرار بر این بودکه سه ساعت قبل از تعطیلی شرکت وقبل از قراری که با یکی ازکارفرماها داشتند بابک یه فنجون
قهوه رو رو لباس های دانیال خالی کنه البته خیلی اتفاقی .
وقتی بابک قهوه رو میریزه بلوز رنگ روشن دانیال وشلوارش کلی کثیف میشه ودانیال عصبانی میشه بابک فورا
برمیگرده عیب نداره واسه چی خونتو کثیف میکنی االن زنگ میزنم سوگندخانم برات یه لباس میفرسته اینکه
ناراحتی نداره ما یه ساعت تا اومدن کارفرما وقت داریم وکلی زورمیزنه تا آرومش کنه وبعد بابک زنگ میزنه به من
که قبال باهاش هماهنگ شده بودم ولباسهایی رو که دوست داشتم اون شب بپوشه رو براش میفرستم .
لباسش یه پیراهن اسپورت سرمه ای بود که فیت تنش بود خودم براش خریده بودم ویه شلوار کتان سفید بود
یدونستم که تو این لباس ها خیلی جیگر میشه.میخواستم شب تولدش بهترین باشه
بعد از فرستادن لباس ها زنگ زدم بهش گفتم که میرم خانه ی مادرجون دیانا اونجاست از منم خواسته برم وچون
حوصله ی ماشین سواری ندارم با آژانس میرم عصر خودش بیاد تا برگردیم خونه .
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همه چیز خوب پیش رفت مهمون ها هم خوشبختانه همگی قبل از اومدن دانیال رسیده بودند منم دوساعت قبل
از اومدن دانیال آماده شدم اول میخواستم یه پیراهن کوتاه دکلته داشتم که اونو بپوشم ولی بعد دیدم مناسب
مجلس مختلط نیست وممکنه دانیال ناراحت شه امشب رو نمیخواستم براش خراب کنم بجاش یه لباس مناسبتر
پیدا کردم .
لباسم یه دامن نسبتا کوتاه پلیسه دار قرمز بود با یه تاب دکلته قرمز که روش یه کت کوتاه سفید وقرمز شطرنجی
داشت .لباس عروسکی وشیکی بود اینو م وقع نامزدمون دانیال یه سفرسه روزه رفت کره وازاونجا برام گرفته بود
ولی تا حاال نپوشیده بودم .خیلی بهم میومد همه ازلباسم خوششون اومده بودچون خیلی بهم میومد.
وقتی از شرکت اومد بیرون بابک بهم زنگ زدو خبرداد وماخودمون آماده کردیم تقریبا ساعت 7شب بود که رسید
زنگ رو زد خودم آیفون رو جواب دادم وبهش گفتم که بیاد تو ویه چایی بخوره بعد بریم درباز کردم اومدتو .رفتم
جلو در ورودی ساختمان وایستادم درو که باز کرد وچشمش به من افتاد سرجاش خشکش زدولبخندی بهش زدم
وگفتم :تولدتون مبارک دانیال خان
مات ومبهوت جلو در وایستاده بود رفتم جلو ودستشو گرفتم ووارد سالن شدیم مهمون با ورود ما همصدا باهم
براش تولدت مبارک خوندند.هنوز متعجب بود وبه دورواطراف نگاه میکرد.
موزیک رو پخش کردندوچراغ ها تقریبا خاموش کردو وسط سالن رو خالی کردند .همون آهنگی بود که تو تولد
من پخش شدوما باهم رقصیدیم.دستم گرفتم جلوش ودعوتش کردم به رقص امش میخواستم بهترین شب
زندگیمون براش باشه .
به خودش اومده بود دستمو گرفت وباهم رفتیم وسط .صدای جیغ وهورا بلند شدوبعد همه آروم شدند تا ما باهم
برقصیم ...
تو چشماش نگاه میکردم از چشاش شادی میبارید خوشحال بودم که برای یه بار هم که شده کار درست رو انجام
دادم بدون هیچ خودخواهی.اینبار فقط به اون فکرکردم ..
بعد از رقص دونفره مون همه برامون کف زدندوبعد آهنگ های دیگه ای پخش کردند وبقیه هم به ما ملحق
شدند.برعکس همیشه باز ازش جدا نشدم وکنارش موندم وباهاش رقصیدم بعد ازکلی رقص تصمیم گرفتیم بریم
سراغ کیک تولد نشوندمش رو صندلی وبعد خودم رفتم کیکشو بیارم یه کیک بزرگ گرفته بودم که کال کاکائویی
بودوروش با یه کرم زرد رنگ نوشته بودم
عزیزم دانیال جان تولد مبارکدورتادور نوشته هم قلب های کوچیک قرمز بود.
کیک روباناز وعشوه گذاشتم جلوش وبعد خم شدم ولپشو بوسیدم .آروم دم گوشش گفتم :تولدت مبارک

331

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان با تو هرگز |  samira16کاربر انجمن نودهشتیا

نگام کرد :خیلی عاشقتم خیلی...
کنارش نشستم:قبل از فوت کردن شمعت آرزوتو بکن
آرزو....باشه...میشه آرزومو بلند بگماگه دوست داری چراکه نه.چشماشو بست وگفت:آرزو میکنم تا لحظه مرگم کنار همسرم سوگند باشه
یه چیزی درونم فروریخت.نگاش کردم چشاش برق میزد.
دانیال تو نباید این آرزو رو میکردی نباید من سهم تو نیستم از این زندگی .آخه چرا اینو میخوای چرا....میخواستم داد بزنم واینا رو بهش بگم ولی نتونستم وفقط شادیشو تماشا کردم

نوبت کادوها رسید .همه یکی یکی کادوهاشون رو آوردند .هرکس درحدوسع وسلیقه اش کادوی مناسبی برای
دانیال گرفته بودند تا اینکه نوبت شعله رسید اومد جلو ودرکمال پرروئی دانیال وبغل کردوبا کلی نازوعشوه
گفت:عزیزم تولدت مبارک
کادو روگرفت سمتش وگفت:مطمئنم خوشت میاد چون من بهتر از همه با سلیقه تو آشنام
فکر کردم این یه تکه بود که به من انداخت اما نمیدونم چرا اونکه هنوز کادوی من رو ندیده بود
دانیال کادو رو بازکرد یه دستبند طال بود انصافا دستبند شیکی بود
دانیال برگشت سمتش وگفت :مرسی شعله خیلی قشنگه
شعله:ببند دستت میخوام دستت ببینم
دانیال:حاال بعدا میبندم
شعله خودشو لوس کردوگفت:نه ...االن ببند میخوام ببینم
دانیال مردد بود
اصال بده خودم ببندم دور دستتبعد هم سریع دستبند رو از دست دانیال قاپید
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دستتو بده مندست دانیال گرفت تو دستش ودستبند وبست دورش وبعد دست دانیال رو گرفت باال تا بقیه هم ببینن.نسترن
جون ومادرخودش فورا شروع کردند به تعریف وتمجید دانیال برگشت وبه من نگاه کردمنم زدم رو فاز بیخیالی
ولی خداییش میخواستم همون لحظه گردن شعله رو خردکنم دختره ی ایکبیری
.نمیدونم چرا بین این همه دختری که قبال وحاالدوروبر دانیال بودند از این شعله بدجورمتنفر بودند وبرعکس بقیه
که روشون حساس نبودم رو این یه قلم خیلی حساس بودم دوست نداشتم بعد از من دانیال سهم این دختر شه
دانیال فورا دستبند رو بازش کرد که این باعث شدشعله اخم کنه ولی برای اینکه نشکنه اعتراضی نکرداین کار
دانیال به دلم نشست تو دلم گفتم بعدا تالفیش میکنم
بعد دوباره چند نفری کادوهاشونو دادند تا اینکه نوبت من رسید بلند شدم ورفتم کادویی رو که گرفته بودم اوردم
وکنارش نشستم وکادو رو گرفتم سمتش
کادو رو با شوق از دستم گرفت وبا وسواس خاصی بازش کرد چشاش وقتی به ساعت افتادبرق زدند
امیدوارم خوشت بیادسرشو بلند کردوزل زد تو چشام :این بهترین کادویی که توعمرم گرفت
لبخند ملیحی بهش زدم فورا ساعت رو بست دور دستش ودستشو بلند کردوساعت رو نشون همه داد چشای
خیلی ها ساعت رو گرفته بود المصب خیلی شیک بودهمه شروع کردند به تعریف وتمجید
دانیال برگشت سمت دستشو گذاشت روی گونه هام :عشقم برای همه چیز ممنونم
وبعد آروم پیشونیمو بوسید.
شعله داشت دیوونه میشد لبخندی به روش زدم وحرصشو بیشترکردم
آخرهای شب کم کم مهمون ها رفتند دانیال مهمون ها رو کامال بدرقه کردرفتم تو اتاقمون .خیلی خسته شده
بودم کتم ود اوردم وانداختمش یه گوشه وبعد شروع کردم به باز کردن سنجاق های سرم
دانیال اومده بود داخل اتاق و تکیه داده بود دیوار ونگام میکرد ولبخند رو لبش بود از تو آینه میدیدمش
سنجاق های سرم کالفه ام کرده بودند
کمک نمیخوای؟-نیکی وپرسش
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اومد جلووبا احتیاط سنجاق ها رو از موهام جدا کرد.موهام که آزاد شد سرم وتکون دادم وموهامو پخش کردم
دورم
دستشو دور کمرم حلقه کرد وسرشو کرد تو موهام ونفس های عمیقی کشیدبرمگردوند وزل زد تو چشام وبعذد
آروم خم شدو بوسیدم
میدونستم چی ازم میخواد نمیخواستم مخالفت کنم امشب باید براش خوب تموم میشد برای همین باهاش
همراهی کردم...

چند هفته ای بود که سر دانیال شلوغ بود قرار بود توفراخوان طراحی یه پروژه ی بزرگ شرکت کنند .از سراسر
ایران شرکت های بزرگی برای شرکت در این فراخوان می اومدند .
این پروژه قرار بود یکی ازبزرگترین پروژه های کشور بشه وهر کسی هم که این برنده ی این فراخوان میشد آینده
ی کاریشو تضمین کرده بود وبعنوان یکی از شرکت های ساختمانی ایران مطرح میشد
شرکت دانیال تو این مدت شبانه روز کار میکردند تا بتونند بهترین طرح رو بدند برای همین دیگه دانیال شب
وروزشو گم کرده بود.
فردا قراره که شرکت ها طرح هاشو برای ارائه ببرند دانیال خودش به عنوان نماینده ی شرکت میرفت .عصر اومده
بود خونه ولی از وقتی اومده بودیکراست رفته بود تو اتاق کارش .تو این چند هفته کلی وزن کم کرده بود.
یه چایی دم کردم ورفتم اتاقش وارد شدم داشت رو لب تاپ طرحشون رو دوباره مرور میکرد چایی رو گذاشتم رو
میزش سرشو بلند کردو گفت:ممنونم
از نگاش بیقراری میبارید .ناآرام بود.معلوم بود که خیلی استرس داشت از اتاقشو اومدم بیرون ولی نتونستم برم
یه حسی به من میگفت که میتونم آرامشو بهش برگردونم اون به من احتیاج داشت
تکیه کردم به در اتاقش.همیشه هروقت ناراحت بودم ویا بیقرار اون کنارم بود ویه جورایی آرومم میکرد یه چیزی
از درونم میگفتم :هی سوگند االن وقتش برای یه بارم که شده وظیفه اتو درست انجام بدی برای یه بارهم که شده
براش خانمی کنی .واقعا شریک زندگیش باش
برگشتم در اتاقشو زدم و وارد اتاق شد رفتم سمت میزش ولب تاپشو بستم
داری چکار میکنی؟کاربسه دیگه-سوگند من فردا ..
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دستموم به نشانه ی سکوت گذاشتم رو لب هاش
خودم میدونم فردا ارائه داری ولی به حد کافی روش کار کردی مگه نه؟آره ولی بازم استرس دارم نمیدونم چمهکالفه دستهاشو تو موهاش کرد
این یه پروژه ی ملی کلی شرکت سرشناس براش طرح دادند....
بهش نزدیک شدم دستامو گذاشتم رو گونه هاشو آروم سرشو بلند کردم
دانیال منو نگا ...شما همه ی سعی خودتونو کردین ایشاهلل طرحتو قبول میشه اگه نشدم که دنیا به آخر نمیرسهکه
برا من میرسهجلو پاهاش زانو زدم وگرفتم:چرا؟؟
میدونی اگه من این طرح وببرم چی میشه؟چی میشه؟آینده زندگیمون تامین میشه اونوقت میتونم تو رو خوشبخت کنمخوشبختی منو تو تو چی میبینی؟دانیال خوشبختی که همه اش پول نیست خیلی از آدم ها هستند که به نونشبشون محتاجند ولی خوشبختنداما بعضی ها شب ها رو پول میخوابند ولی درآرزوی خوشبختی اند
(تو دلم گفتم یکیشون خودم همه فکر میکنند چون همسر یه مردپولدارشدم خوشبختم ولی نیستم )..
مظلومانه نگام کرد:یعنی براتو مهم نیست که شرکت من برنده ی این فراخوان نشه
من دوست دارم شرکت توبرنده ی این فراخوان بشه ولی اگه نشدم که زندگی متوقف نمیشه اگه واسه خاطرمنهمن نمیخوام اینجوری خودتو عذاب بدی واعصابتوخرد کنی بردوباخت تو این پروژه برای من چیزی رو عوض
نمیکنه تو همون دانیال سابق میمونی توکلت به خداباشه اگه اون صالح بدونه همه چیز به راحتی درست میشه
اگه هم نشد حتما صالح اینه
دستاشو تو دستم گرفتم:من به تو اعتماد دارم میدونم که تو موفق میشی یادت رفته توکی هستی؟یادت رفته بهم
چی میگفتی؟تو کسی هستی که بهم میگفتی به من میگن دانیال هرچی رو که تو این دنیا بخوام به دست میارم
االن تو رو میخوام پس بدست میارم میبینی که همونی شد که تو میخواستی من شدم مال تو .االنم اون پروژه رو
میخوای من مطمئنم که بدست میاریش
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باحالت خاصی نگام کرد:ولی من هنوزم نتونستم تو رو به دست بیارم
االن وقتش نبود که ناامیدش کنم اون به امیدمن وحمایتم نیاز داشت لبخندی زدم وگفتم:پس میشه بگین اگه شما
منو بدست نیاوردین پس من اینجا توخونه ی تو چکارمیکنم؟
شونه هامو گرفت وصورتشو نزدیکترکرد:ولی من جسمتو نمیخوام من روحتو میخوام قلبت ومیخوام عشقتو
میخوام
نگاش کردم وآروم گفتم:زمان همه چیز رو درست میکنه ..
لبخند تلخی زدوگفت:منم به همین امیدوارم
باید فضا رو عوض میکردم ازجام بلند شدم:پاشو بریم بیرون
نگاهی به ساعت کرد:ساعت ده ونیم شب بود :االن؟
آره؟آخه االن کجا بریم(باتعجب پرسید)بریم قدم بزنیماواخر اردیبهشت بودهوابهاری بودونم نم بارون بهاری هم میبارید
باتردید نگام میکرد خودمو مظلوم کردم:خواهش بخاطر من
باشهرفتیم لباس پوشیدیم وزدیم بیرون .هوا عالی بود
حاال کجا بریم؟همینطور قدم میزنیم تا هرجا که تونستیم میریمباشهاینو گفت ودستمو تو دستش گرفت وآروم راه افتادیم خیابونها چون خیابونهای اصلی نبودند نسبتا آروم
بودندماهم ساکت بودیم وهیچ کدوم چیزی نمیگفتیم سرمو به بازوش تکیه دادم صدای قطرات بارون که به زمین
میخورد درسکوت ملودی زیبایی روایجاد میکرد این بهم آرامش میداد.میدونستم که حال دانیالم خوب میکنه
آرومترش میکنه .
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ساعت دوازده بود که برگشتیم خونه .جلو در دانیال منو گرفت سمت خودش وبازوهام گرفت وخم شد سمتم
وپیشونیمو بوسید
نگاشو به نگام دوخت:تو بهترین چیزی هستی که خدا بهم داده تا آخر عمرم بخاطر وجودت ممنونشم .آرامشی رو
که توبهم میدی هیچ چیز وهیچ کس دیگه ای نمیتونه بهم بده
لبخندی زدم وگفتم :خوشحالم که تونستم آرومت کنم.
برعکس همیشه صبح زودتر از دانیال بلند شدم دست وصورتمو که شستم رفتم نشستم کنار تخت وآروم موهاشو
نوازش کردم
دانی...دانیال ...نمیخوای بلند شدی؟چشماشو باز کرد وباتعجب نگام کرد هراسون نیم خیز شدوگفت:اتفاقی افتاده؟
از حرکاتش خنده ام گرفت:نه ..مگه قراربود اتفاقی بیفته
آخه تو..اینجا؟چیه یه امروزه رو خواستم برا همسرم صبحونه درست کنم از نظر شما ایرادی دارهباتعجب گفت:صبحونه؟برای من؟
بلند شدم وگفتم:بله صبحونه برای شما .تا تو بری حموم وبیای منم صبحونه رو آماده کردم.
اینو گفتم چشمکی زدم واز اتاق اومدم بیرون رفتم پایین ومشغول آماده کردن صبحونه شدم
صبحونه رو آماده کردم وداشتم چایی رو آماده میکردم که دانیال هم اومد
نگاهی بهم انداخت وگفت:مطمئنی چیزی نشده؟
اخمی ساختگی کردم وگفتم:چرا اینجوری میکنه یه روز خواستم زن خونه بشم اونم تو نذار
لبخندی زدونشست سر میز:این صبحونه خوردن داره ها....
منم نشستم روبروش ومشغول خوردن صبحونه شدم .دانیال خیلی خوشحال بود
بعد از صبحونه گفت:بهتر برم حاضر شم
صبر کن منم بیا بگم چی بپوشینگاه معناداری بهم انداخت ومنم در جوابش لبخند ملیحی بهش زدم دستش وبطرف دراز کرد وباهم از پله رفتیم
باال
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رفتیم اتاقمون من مشغول انتخاب لباس شدم اونم نشسته بود رو تخت ومحو تماشای من شده بودباالخره تونستم
یه لباس شیک انتخاب کنم
ست مشکی رنگی رو براش انتخاب کردم.مشکی بهش میومد.دادم دستش
مرسیخواهشلباس هاشو وعوض کردواومد جلوم وایستاد
خوب شدم؟نگاش کردم خیلی خیلی جذاب شده بود تو دلم گفتم:مامانت فدات شه که اینقدر جیگری
انتظار داشتی خوب نشه انتخاب من حرف ندارهلبخندی زد وتو آینه نگاهی به خودش انداخت
دیرت نشهساعت چنده؟ 5دقیقه به1اوه اوه دیرم شد..رفت سمت در
صبر کن صبر کن..برگشت سمتم:چی شده؟
ادکلن یادت رفتادکلنی رو که دوست داشتم برداشتم وخالی کردم روش
از ارکان خوشتیپیه...لبخندی زدواز اتاق خارج شدوسط پله ها برگشت
چی شد؟-ساعتم یادم رفت
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من برات میارمتند رفتم تو اتاق وساعتشو برداشتم وآوردم
بیا..اینو نه کهپس کدومو میخوای؟همون که تو برام خریدی رو بیارحاال چه فرقی میکنه اینم خوبهفرق میکنه که میگم اون اگه دستم باشه هر وقت بهش نگاه کنم یاد تو میفتم یاد تو هم بهم آرامش میدهنگاهی بهش کرد این حرفاش همیشه متاسفم میکردبرگشتم سمت اتاق وهمون ساعتی رو که براش خریده بودم
آوردم
دستتو بده من ببندممثل بچه ها باخوشحالی دستشو آورد باال.ساعتو بستم دستش وبعد راه افتادیم تابره
دم در موقع خداحافظی منو گرفت جلوش وسرشو آورد پایین ومحکم منو بوسید
سرشو که بلندکرد زل زدتو چشام:بهش نیاز داشتم آرومم میکنه
لبخندی زدم وگفتم:مطمئنم که موفق میشی
درجوابم لبخندی زدو گفت:مواظب خودت باش
تو هم همینطورخداحافظخداحافظاون رفت ومن بانگام بدرقه اش کردم برگشتم وخونه وافتادم رو کاناپه:خدایا خودت کمکش کن.....
قرار بود  22روزدیگه نتایج رو بدن .تو این ده روز دل تو دلش نبود استرس رو میشد از تک تک رفتارهاش خوند تو
مدت سعی کردم ارومش کن دائم بهش میگفتم تو سعی خودتو کردی حاال بسپارش دست خدا خودتو عذاب بدی
که درست نمیشه
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روزی که قرار بود نتایج رو بدن منم استرس داشتم نمیدونم چرا ازش خواستم همراهش برم قبول کرد باهم رفتیم
وقتی وارد سالن شدم تازه فهمیدم منظور دانیال از اینکه همه ی شرکت ها میان رو متوجه شدم سالن نسبتا
شلوغ بود چندتا اساتیدمون رو اونجا دیدم که عضو شرکت های صاحب نامی بودند وقتی مسئول پروژه اومد رو
سن تا اسم شرکتی که طرحش قبول شده رو بگه حس کردم قلبم تو دهنم میزنه اگه دانیال نتونه موفق شه
روزهای سختی رو پیش رو خواهیم داشت چون مطمئنم حالش بدجور گرفته میشه
مسئول پروژه اول شروع کرد به تقدیر وتشکر از شرکت ها وبعد گفت که طرح انتخاب شده بخاطر خالقیت های
جالبی که در طراحی بکار بردند برنده این فراخوان شده وبعد گفت که طرح انتخاب شده متعلق به
چشمها بسته بودم دست دانیال رو تو دستم فشار دادم
شرکت انتخاب شده شرکت کاسپینحس کردم گوش هام درست نشنید فورا چشمها باز کردم دانیال وبابک یه هورای بلند کشیدندودانیال برگشت
سمت من ومنو در آغوش کشید وگفت:ما بردیم ما یردیم باورت میشه خدایا.....
فورا دانیال رو از خودم جدا کردم و گفتم:زشته این کارها چیه میکنی ؟؟؟
چی چی رو زشته ما بردیم...لبخندی زدم ودستهاشو گرفتم وگفتم :خوشحالم خیلی خوشحالم...
بابک رو شونه ی دانیال زدوگفت وبرو جلو منتظرت هستن
دانیال رفت جلو وبا مسئولین خوش وبشی وکردو بهش تبریک گفتن وحرف های تخصصیشون رو زدند وبعد
برگشت نمایندگان بعضی از شرکت ها اومدند پیش دانیال وبهش تبریک گفتن اون لحظه یه حس غرور خاصی
داشتم خیلی به دانیال افتخار کردم
اومدیم بیرون وسوار ماشین شدیم
دانیال به بچه ها خبر دادی؟بابک:نه خواستم رودررو این خبرو بهشون بدم
من رانندگی میکردم :من میرسونمت شرکت بعد میرم منم به مامان اینا خبر بدم
تو نمیای شرکت؟نه من واسه چی بیام جمعتون خودمونیهدانیال اخمی کردوگفت:منظورت چیه تو که غریبه نیستی
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اره میدونم ولی من با اونا آشنا نیستم شاید پیش من کمی معذب باشن منم میرم خونه مامان اینا بعد میرم خونهبرا شب آماده شم
شب؟مگه قرار اتفاقی بیفته؟آره دیگه امشب باید شام بدی.باید جشن بگیرم خودم وخودتلبخندی زدوگفت:شما جون بخوا شام که چیزی نیست
اول یه سر رفتم خونه مامانم اینا وخبر بهشون دادم خوشحال شدند وگفتند بایددر چند روز آینده براش جشن
بگیرند
سر راه خونه رفتم یه کیک کوچیک وشیرینی گرفتم رفتم خونه وشروع کردم به آماده شدند اول خونه رو آماده
کردم وبعد خودم آماده شدم یکی از لباس هایی رو جدیدا خریده بودم وخیلی بهم میومد پوشیدم یه پیراهن
دکلته بود که پایینش فون باز میشدو بعد نشستم کلی آرایش کردم میخواستم یه جشن واقعی براش بگیرم
ساعت دوروبر 1بود که اومد وارد خونه که شدرفتم جلو در با دیدم هاج وواج موندونگام کرد
یه چرخی زدم که باعث شد فون لباسم وهم خوب باز شه :خوجگل شدم
لبخندی زد وگفت:ماه شدی
دستشو گرفتم وکشیدمش بیا برو حموم بعدم لباسهاتو عوض کن که جشنمونو شروع کنیم
با تعجب نگام کرد:کی ها قرار بیان مگه قرار نبود خودم وخودت باشیم
چرا خوب خودم وخودتیم دیگهپس یه جشن حسابیهیه جشن حسابی حسابیهتا دانیال بره حموم وحاضر شه منم یه آهنگ الیتن باز کردم بعد شمع های عطر داری رو که گرفته بودم روشن
کردم وشیرینی وچایی وکیک رو حاضر کردم
از پله ها که میومد پایین با تعجب نگام میکرد رفتم جلو پله ها دستشو گرفتم همون لباسی که گذاشته بودم رو
پوشیده بود یه پیراهن اسپورت مشکی با یه شلوار کتان زرشکی وای که چقدربهش میومد
رفتیم سمت میز غذاخوریمون که کیک وشمع وگل ها رو رو اون گذاشته بودم
نگاهی به میز کردلبخندی زدو گفت:سنگ تموم گذاشتی
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پس چی؟من که گفتم میخوام جشن بگیرم االنم بشین اینجا میخوام چند تا عکس خوشگل بگیرم یادگاریچی؟دستشو گرفتم ونشوندمش :همون که شنیدی
رفتم دوربینمون رو آوردم
ژست بگیرپس تو چی؟تو کنارم نباشی که نمیشهمهم نیست بعد تو چندتا عکس از من میگیری با فتوشاپ کنارهم میزارم تو غصه نخورخندید از اون خنده های قشنگش
اول چندتا عکس ازش گرفتم وبعد اون چندتاعکس از من گرفت موقع گرفتم عکس کلی شیطنت کرد عکسام
خیلی بانمک شدند وبعد شروع کردیم به فیلمبرداری وای که چقدر دوتایی شیطنت کردیم دوربین رو گرفتم
سمتش:خوب دانیال کمی صحبت کنین مستفیض شیم
چی بگم؟بگین االن چه حسی دارین؟اول ژستشو درست کردودرست وحساب رو صندلی نشست
راستش این پروژه خیلی برام مهم بود خیلی فکر میکردم با این پروژه میتونم خودمو به خیلی ها ثابت کنم ماهمه ی هنرمون ووقتمون روبراش گذاشته بودیم خیلی براش استرس داشتم مخصوصا شب قبل از تحویلش دل تو
دلم نبود اما اونشب فرشته ی زندگیم اومد ومنو از مخمصه ای که توش بودم نجات داد
نگاش کردم چشامش تو چشام زل زده بودند
اون شب واقعا به این باور رسیدم که خدا خیلی خیلی دوستم .اون بزرگترین لطفشو در حالم کردوتو رو برای منآفریدو سر راهم گذاشت آرامشی که تو اون شب بهم دادی هیچ چیز وهیچ کس دیگه ای نمیتونست بهم بده من
خوشبخترین مرد روی زمینم که کسی مثل تو رو کنارم داره اونشب بیشتر از هر شب دیگه ای منو عاشق خودت
کردی االن مطمئنم که بدون تو نمیتونم زندگی کنم تو برای من نفسی نباشی میمیرم
دوربین رو گرفتم پایین از حرفهاش ناراحت شدم اون نباید چنین فکرهایی میکرد
باناراحتی گفتم:دانیال این حرفها یعنی چی؟یعنی چی تو نباشی میمیرم
نگام گفت:حقیقتو گفتم تو باید همیشه کنارم باشی نباشی منم نیستم
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پشتم وبهش کردم وگفتم:اصال من باهات قهرم
بلند شد اومد سمتم واز پشت سر بغلم کردوگفت :چرا آخه مگه حرف بدی زدم
برگشتم سمتش وگفتم:بله من از این حرفها خوشم نمیاد فکرمو خراب میکنه
چرا آخه؟خوب شاید یه روز من دیگه کنارت نباشم اونوقت قرار چی بشههیچی همین جا وسط این اتاق دراز میکشم میمیرمبا مشت زدم رو بازوش وگفتم :من جدی ام ها..
خوب منم جدی گفتم
نزدیکتر شدم :دانیال هیچ وقت دیگه این فکرها رو نکن چه من باشم چه نباشم تو باید به زندگی عادی خودت
ادامه بدی من اگه نباشم بجاش تو خیلی هارو داری که باید بخاطرشون باید زندگی کنی اونم نه زندگی معمولی یه
زندگی عالی من نباشم خیلی ها هستن که میتونن جای من رو خیلی خوب برات پر کنن
اومد جلو دستاشو دو طرف صورتم گذاشت وسرمو بلند کردوزل زد تو چشام
هیچ وقت قرار نیست من بدون تو بمونم تنها چیزی که میتونه منو از تو جدا کنه مرگه والسالم غیر اون توهمیشه کنار من میمونی چون من بی تو یه ثانیه ام دووم نمیارم وقتی میگم میمیرم یعنی واقعا میمیرم اینم یادت
بمونه که هیچ کس وهیچ چیز نمیتونه جای تورو تو قلبم بگیره
بغض گلومو گرفته بودم نباید اینجوری میشد هر روز وضعیت ما دوتا بدتر از دیروز میشه خدایا....
خم شد منو محکم بوسید مجبور شدم بغضم رو بخورم
کشید کنارو دستشو گرفت سمتم
افتخار رقص میدیندستشو گرفتم ولبخند تلخی زدم رفت وآهنگ رو گذاشت و اومد کنارم منو کشید تو بغلش و شروع کردیم به
رقص چشم تو چشم هم بودیم چشاش عاشقونه نگام میکردن سرمو انداختم پایین واشکی از چشم اومد پایین
ولی نذاشتم ببینه خودمو تو بغلش قایم کردم تا حرفامو از چشام نخونه
نخواستم بدونه که هنوز من دلم تو خونه اش بند نشده نخواستم بدونه که من هنوزم خالی از احساسم .....
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جمعه بود دیانا ونسترن جون قرار تولد دوست دیانا دعوت بودند دیانا لباس جدیدی برای این مهمونی گرفته بود
اما کفش مناسبی براش پیدا نکرده بود یکی از کفش های من خیلی با لباسش ست بود برای همین پشنهاد دادم
دادم که کفش منو بگیره اونم قبول کرد قرار بودقبل از رفتن به آرایشگاه بیان خونه ی ما .
صبح که از خواب بلند شدمحس کردم حالم خوب نیس یه جورایی حالت تهوع داشتم میلی به صبحونه نداشتم
وبه زور دانیال یه لقمه خوردم اونم به زودانیال ازم پرسید چمه منم گفتم فکرنکنم چیز خاصی باشه یه حالت
زودگذر باشه اما نمیدونم چی شد که یهو حالم خراب شد خودمو رسوندم دستشویی دانیال سریع خودشو رسوند
پشت در دروزد
سوگند سوگند...درو باز کردم واومدم بیرون
حالت خوبهآرهچته؟میخوای بریم دکترنه خوب میشم فقط کمی آبلیمو بیار بخورمباشه رفت سمت آشپزخونهدرو زدند دیانا ونسترن جون بودند دروباز کردم اومدند تو وکمی خوش وبش کردیم ونشستند رفتم آشپزخونه
وشیرینی وچایی آوردم
نشست
دیانا:آرایشگاه برا ساعت یک وقت داده
گوشیشو در آورد ویک عکس نشونم داد:میخوام موهامو این شکلی کنم بنظرت خوب میشم
نگاهی کردم وگفت:آره فکر کنم بهت بیاد
نسترن جون کیف دستی که دستش بود رو برداشت واز داخلش یه ظرف در بسته بیرون اورد وگرفت سمت من:
دیشب کمی دلمه برگ درست کردم گفتم برا شما هم بیارم
نسترن جون اینجوری بود اگه چیز خاصی درست میکرد فورا برا ماهم میاورد کال خیلی هوای پسرش رو داشت
از دستش گرفتم وگفتم:وای مرسی خلی وقت بود که درست نکرده بودم
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در ظرف رو باز کردم من عاشق بوی غذا بود بوی غذا روحتی از خود غذا بیشتر دوست دارم
بوی غذا که بهم خورد حالم یه جوری شد دانیال از قیافه ام فهمید ولی تا اومد یه چیزی بگه من دویدم سمت
دستشویی
ته دلم یه جوری بود آبی به سروصورتم زدم واومدم بیرون
همه شون وایستاده بودند ومنتظر من بودم اومدم که بیرون نگاشون به من بود
دانیال اومد سمتم ودستشون دور شونه ام انداخت:اآخه تو امروز چت شده میگم بریم دکتر از صبح این بار دومته
حالت بهم خورده
به زور لبخندی زدم وگفتم :نترس چیزی نیست شاید مسموم شدم
نسترن جون:نه فکرنکنم این ازمسمومیت باشه
دانیال با تعجب نگاش کردوگفت:پس چیه؟
نسترن جون چشاش برق زدوگفت:فکرکنم خبریه
چشای هرسه تام گرد شدن
دیانا پرسید:مامان منظورت چیه؟
نسترن جون برگشت سمت دیانات وگفت:فکرکنم داداشت داره پدرمیشه
باناباوری تکرار کردم:پدر...
نسترن جون اومد سمتم ودستاش گذاشت رو بازوهام وگفت:آره عزیزم فکزکنم تو بارداری
دنیا دور سرم چرخید چشام سیاهی رفت
چشامو که باز کردم دیدم هر سه تاشون با نگرانی باال سرم وایستادند
سوگند خوبی؟دانیال با نگرانی پرسید بیچاره رنگش مثل گچ دیوار شده بود
نسترن جون گفت:دانیال جان نگران نباش فکرکنم فشارش افتاده
قطره ی اشکی آروم از چشم پایین اومد سعیمو کردم جلوی اشکامو بگیرم
نسترن جون لیوانی گرفت جلوم:عزیزم اینو بخور
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لیوان رو به زور گرفتم آب قند بود
دانیال :باید ببریمش دکتر
نسترن جون:باشه میبریم ولی بذار حالش جا بیاد زودهم دست وپاتو گم نکن تو باید االن خوشحال باشی نه
ناراحت
نگران سوگندمنگران نباش چیزی خاصی نیستع من االن یه اژانس میگیرم دیانا میفرستم خودم باهاتون میام بریمیش دکتربرگشت سمتم وگفت:قربون عرومس خوشگلم بشم
به زور دهنمو بازکردم وگفتم:نه شما بخاطر من ازمهمونی بمونید
دلم نمیخواست کنارم باشه ونمک به زخمم بپاشه
دانیال:آره مامان راست میگه شما برین من خودم میبرمش
من نرم هم مهم نیست مهم عروس گلمنه مامن زشته شما بین خودتون گفتین که چیز خاصی نیستمن میبرمش دکتر خبرشو بهتون میگمبا التماس به دانیال نگاه میکردم که هرجور شده مادرش رو بفرسته بره بعد ازکلی اصرار قبول کردند برن
موقع رفتند گفت:بریدیش دکتر منو در جریان بذاری ها..
حتمانسترن جون اومد سمتم پیشونیمو بوسیدوگفت:با بدنیا آودن بچه همه ی خانواده رو غرق خوشحالی میکنی عزیز
دلم من منتظر این لحظه بودیم
به زور دهنمو کج کردم تا لبخندی بزنم
خداحافظی کردند که برن دانیال رفت تا بدرقه شون کنه
همین که پاشونو از در گذاشتن بیرون دوباره حالم بد شد خودمو رسوندم دستشویی.
سرمو بلند کردم ونگاهی تو آینه به خودم کردم همه ی بغضی رو که تو گلوم جمع کرده بودم شکست .دیوانه وار
گریه میکردم صدای هق هقام شبیه ضجه بود
من بچه نمیخوام فکراین بچه زنجیری میشه که منو همیشه اسیر دانیال کنه دیوونه ام میکرددانیال پشت در بود با دستش محکم به در میکوبیدوفریاد میزد
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سوگند سوگند...سوگند جواب بده...سوگند دروبازکن ...سوگند چی شده...سوگند خواهش میکنمچنان به درمیکوبیدودسته ی در رو باال پایین میکرد که گفتم االنه که دربشکنه
درو باز کردم با دیدم وحشت کرد یه قدم به عقب رفت تکیه دادم به دیوار نمیتونستم تعادلم رو نگه دارم سر
خورم ورو زمین افتادم
دانیال فورا جلوم نشست
با ناراحتی پرسید:سوگند حالت خوبه؟چرا داری گریه میکنی؟....
نگاش کردم حس کردم برای گریه هام به شونه هاش نیاز دارم
خودمو انداختم تو بغلش وسرمو گذاشتم رو شونه اش از حرکتم تعجب کرد ولی منو محکمتر بغل کرد
عزیز دلم چی شده؟دانیال من این بچه رونمیخوام....با تعجب نگام کرد:چرا؟
کاش میتونستم همه ی حرفامو بهش بگم ولی نمیتونستم بهش بگم که من بچه ی تو رو نمیخوام
دانیال هنوز زوده......اوال کاریه که شده دومااصال شاید تو باردار نیستی این فقط یه حدس وگمانیه نوری تو قلبم روشن شد شاید من باردار نباشم...
اما بازم فکر اینکه بچه دار بشم اعصابمو خراب میکرد تکیه دادم به دانیال ودوباره آروم آروم اشک ریختم
دانیال موهامو نوازش کرد:عزیز دلم چرا داری خودتو اذیت میکنی دیر یا زود باالخره این اتفاق باید میافتاد حاال
یه کم زودتر چره ایرادی داری؟؟؟
جوابشو ندادم
خم شد پیشونیمو بوسید:متاسفم عشقم متاسفم
ناراحتی تو صداش موج میزد
نمیدونم چقدر تو همون حالت موندیم ولی بعد ازمدتی به خودم اومدم
-باید بریم دکتر
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دوست داشتم اون نور ضعیف امید رو تو دلم نگه دارم
باشه عزیزم پاشو آماده شو بریمکمکم کرد بلند شم وبعد از دستم گرفت تا پله ها رو باال برم وآماده شم
تو دلم فقط از خدا یه چیز میخواستم اونم اینکه همه ی اینا یه کابوس مسخره باشن
سوار ماشین شدیم
دانیال:االن کجا برم؟
برو یه درمانگاهدرمانگاه؟آره یه درمانگاه خوب تو درمانگاهها هم دکتر عمومی هست هم مامائیباشهرفتیم به یکی از درمانگاه های بزرگ ومجهز در طول راه چشامو بسته بودم وسرمو تکیه دادم بودم به پشتی اما
سنگینی نگاه دانیال رو رو خودم حس میکردم اون بیچاره حالش بدتر از من بود
رسیدیم در روبرام باز کردپیاده شدم اول خواستم بریم سراغ دکتر عمومی
دکتر ازم سواالتی کرد
فکر کنم همسرتون مسموم شده باشهمسموم؟البته احتمالهدکتر..میتونه از بارداری باشه..دکتر نگاهی بهم کردوگفت احتمالش هست شایداالن چکار کنیم؟برین پیش دکتر عزیزی متخصص زنانه بهتر اونم همسرتون رو معاینه کنهکجا باید بریماز پذیرش بپرسین راهنماییتون میکنن
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ممنوندانیال دستمو گرفت رفتیم بیرون از پذیرش سوال کردورفتیم سمت اتاق دکترعزیزی
دونفر منتظر بودند نشستیم اونجا سرمو تکیه دادم به شونه ی دانیال
احساس سر گیجه داشتم بلند شدم برم آبی به سروصورتم بزنم
کجا میری؟دارم میرم دستشوییدانیال از جاش بلند میشد که چشام سیاهی رفتن متوجه چیزی نشدم فقط متوجه شدم دانیال بغلم کردو دکتردکتر صدا میزنه....
چشامو که باز کردم دانیال دستشورو شقیقه هاش گذاشته بودودستاش رو تختم بودند یه سرم بهم وصل بود
من ...دانیال فورا سرشو بلند کرد
وای به هوش اومدی.من چم شد؟نترس چیزی نشده سرت گیج رفت وبیهوش شدیقطره اشکی از چشم اومد پایین
دانیال بلند شد برم دکتر رو صدا بزنم گفت هر وقت به هوش اومدی صداش کنم
دکتر اومد باالی سرم یه دکتر دیگه بود سنش از قبلی بیشتر بودلبخندی زدوگفت:شوهرتو تا مرز سکته بردی ها...
لبخند تلخی زدم:من چمه؟
چیزیت نیست نترسبرگشت سمت دانیال:توهم زیاد هول نکن چیزیش نیست فقط خانم یکم زیاد ناز نازیه..
دکتر برگشت سمت من:تو این چند روز فست فود خوردی؟
فکر کردم دیروز ناهار رو با رومینا رفته بودیم بیرون
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بله چطورمگه؟تازگی ها یه جور مسمومیت شایع شده چند موردم تو بیمارستانی که کار میکنم دیدم از سوسیس وکالباس هایتاریخ مصرف گذشته اومده هر کسی هم که از لحاظ بدنی کمی ضعیفتر باشه بیشتر روش اثر میذاره
برگشت سمت دانیال:بروخدا رو شکر کن وضع همسرتو خیلی بهتر از دختری که چند روز پیش آورده بودند اون
بیچاره تا دم مرگ رفت وبرگشت
رنگ دانیال پرید:مرگ؟؟
بله مرگ.ولی تو نترس خانم تو سرمش تموم شه میتونی ببریش ولی باید چهارچشمی مواظبش باشیدانیال حتما...دکتر رفت دانیال نشست کنارمو دستمو گرفت:باید قربونی بدیم وای اصال فکر کردن بهشم وحشتناک اگه زبونم
الل تو چیزیت میشد ...
برعکس اون که ناراحت بود وگرفته من یه حس خوشحالی وجودمو گرفته بود:پس من باردار نیستم .وای خدایاعاشقتم خدایا ممنون
دانیال نگاهی بهم کردولبخند خیلی تلخی زد
چند لحظه همونجور نشست وبهم زل زدوبعد گفت:راستی برم به مامان زنگ بزنم خبر بدم
االن اگه بشنوه باردار نیستم ناراحت میشهبالحن خاصی گفت:آره بیچاره بدجور دلشو صابون زده بود که مامان بزرگ میشه
دانیال رفت وبرگشت اما چیزی از مکالمه با مادرش نگفت منم نپرسیدم فعال تو دنیای خوشحالی خودم بودم
بعد از تموم شدن سرم مرخص شدم اومدیم دانیال پیش دکتر رفت اونم یه نسخه داروهای تقویتی داد وکمی
سفارش کرد اومدیم بیرون
موقع رفتن دانیال چند تا آب میوه گرفت مجبورم کرد بخورم وتا شبم هم دوروبرم مثل پروانه چرخ میزد اما من
حس میکردم بعد از شنیدن اون خبر حالم خیلی بهتر شده بود حس اینکه فعال زنجیری نیست که منو پایبند این
زندگی کنه خوشحالم میکرد...
از وقتی شرکت دانیال برنده اون فراخوان شده سرشون خیلی شلوغه برای همین بیشتر کارهای خردوریزشون
میمونه .من مئولیت بیشتر این کارها رو قبول کردم مشغول انجام اونا بودم که زنگ خونه به صدا در اومد ساعت
 20:02ظهر بود تعجب کرد منتظر کسی نبودم رفتم سمت آیفون
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کیه؟صدای جیغ مانندی اومد:منم
رومینا بود خاک تو سر چنان جیغ زد که نزدیک بود پرده ی گوشم پاره بشه
در خوه رو باز کردم پرید تو بغلم ویه ماچ محکم ازم گرفت
سالم چته تو؟دیوونه شدی باز؟نوچ ..خوشحالم خیلی وای راستی سالم..چی شده چرا خوشحالیتا مژدگونی ندی نمیگمبا تعجب نگاش کردم:مژدگونی؟
بله مژدگونیچی شده مثل بچه ادم بگو(کنجکاو شده بودم)نوچ تا مژدگونی ندی نمیگمگمشو زود باش بگوبا سرش گفت :نه نه...
صبر کن ببینم مربوط به منهبا سرش گفت:بله بله
بیشتر کنجکاو شدم یعنی چی متونه باشه؟؟؟؟...
برگشتم سمت پله ها که برم باال
داری کجا میری؟دارم میرم مژدگونی توی خاک بر سر رو بیارمالزم نکرده بری بیا میگم ولی قبلش باید قول بدی منو یه بستنی مهمون کنیدیوونه تو خبر رو بگو خوب بود من دوتا بستنی مهمونت میکنم-باید کم کم وسایلت وجمع کنی وبری سفر
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با تعجب نگاش کردم :سفر؟؟؟اومد سمتم :آره دیوونه با درخواست ادامه تحصیلت موافقت شده باید وسایلتو جمع کنی وبری آلمان
یه ان حس کردم قلبم وایستادباتردید گفتم :موافقت شده....
اره دیشب پرهام بهم زنگ زدگفت فردا برم دفترش منم صبح رفتم گفت با درخواستت موافقت شده و باید تادوماه دیگه بری آلمان واسه کارهای ثبت نام ...
به دیوار تکیه دادم از خوشحالی نمیدونستم چکار کنم از خوشحالی اشک میریختم رومینا اومد جلو وبغلم کرد
من اون دانشگاه رو حتی تو رویاهامم نمیدیدم خدای من .....کمی که آروم شدم به رومینا گفتم:پاشو بریم بیرون امروز رو باید جشن بگیرم امروزناهار مهمون منی
نه من...نذاشتم ادامه بده:غلط کردی باید هرچی میگم بگی چشم خوشیمو خراب نکن
نگاهی بهم کردوگفت:باشه
برم حاضر شم بدو رفتم اتاقم داشتم رو ابرها سیر میکردم خدای من هنوزم باور نداشتم حتما دانیال از شنیدنش
خیلی خوشحال میشه..
باهم رفتیم بیرون اول رفتیم ناراحت بعدا باهام رفتی یکی از پارک ها ی خوب شهر وقدم زدیم من از رویاهام
گفتم از اینکه برم چکار میکنم کلی حرف زدم وبعد باهم رفتیم وبراش بستنی گرفتم وبعد از اون اونو رسوندم
خونه وخودم رفتم شیرینی گرفتم
رسیدم خونه رفتم حموم اومدم یه لباس خوشگل پوشیدم وآرایش کردم رفتم پایین یه اهنگ شاد پخش کردم
ویه چایی دم کردم داشتم شیرینی ها رو میچیدم
در باز شد ودانیال اومد تو من تو آشپزخونه بودم متوجه شد اومد سمت آشپزخونه
سالمبرگشتم سمتش ولبخندی زدم :سالم خسته نباشی..نگاهی بهم انداخت کمی تعجب کرد :خبریهباخوشحالی گفتم :اوف ........اونم چه خبری
تکیه دا دبه در :چی شد؟
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دستشو گرفتم :بیا بریم لباستو عوض کن وبعد بیایم یه چایی لب ریز لب سوز بهت بگم وبرات تعریف کنمباهم رفتیم باال لباس هاشو عوض کرد درتمام این مدت مشکوک نگام میکرد وبعد از تعویض لباسش رفتم جلو و
خودم وتو بغلش جا دادم وباهم اومدیم از پله ها پایین
سوگند تو امروز یه چیزیت هست ها...نگاه شیطونی بهش انداختم وگفتم:امروز یکی از بهترین روزهای زندگیمهباتعجب نگام کرد:چی شده مگه؟
رسیدیم نزدیک یه کاناپه تو بشین اینجا من برم چایی رو بیارم وبعد بیام تعریف کنم
تا تو بری وبیای من از فضولی میمیرمنترس چیزیت نمیشهرفتم وبا چایی وشیرینی برگشتم چقدر من امروز خوشحال بودم
نشستم کنارش
خوب تعریف کن ببینم چی باعث خوشحالی خانمی ما شده..آب دهنمو قورت دادم
امروز یکی از بزرگترین ارزوهای من براورده شدهاونوقت چه آرزوییدستامو کوبیدم بهم وبا خوشحالی مضاعف گفتم:با درخواست ادامه تحصیل من تو دانشگاه مورد عالقه ام موافقت
شده
باتعجب نگام کرد:موافقت شده
آره امروز خود پرهام به رومینا گفته گفته اوناباالخره موافقت کردند باید تادوماه دیگه برم آلمانحس کردم گرفته شد:چه خوب...
خوشحال نشدیلبخندی به زور زدوگفت:چرا اتفاقاخیلی خوشحال شدم-ولی قیافت اینو نشون نمیده
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آخه تو شوکم هنوزآره راستش منم اولش رفتم تو شوک باورم نمیشد قبول کنن این بزرگترین آرزوم بودکه اونجا درس بخونمباورت میشه اولش که شنیدم کلی گریه کردم از خوشحالی
منو نگاه کردولبخند تلخی زد دست بردویه شیرینی برداشت:پس این شیرینی اونو
بلهچاییشو گرفتم جلوش
بفرماییدمرسینوش جونتاون مشغول خوردن شیرینی وچاییش شد منم شروع کردم به تعریف کردن روزهای که تصور میکردم تو آینده
میتونم داشته باشم
مشغول گفتم بودم که متوجه شدم دانیال حواسش به من نیست تو افکار خودش غرق بود حرفمو قطع کردم
ونگاش کردم
دانیال دانیال....از افکارش اومد بیرون
کجایی؟همینجامبه چی فکرمیکردی؟هیچینخیرداشتی به یه چیزی فکر میکردی اصال حواست به من نبودببخشید عزیزم فکر به کارها شرکت یه لحظه رفت معذرتتو این روز قشنگ عوض اینکه بامن خوشحالی کنی به فکر شرکتیبا ناراحتی صورتمو ازش برگردوندم دستو انداخت دور شونه مو منو کشید سمت خودش وانداخت تو بغلش
وموهامو بوسید
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خانمی من که معذرت خواستم.حاال میبخشیبه شرطی که دیگه تکرار نشهبچشمبلند شد وگفت نمیخوای برامن برقصی مثال جشن گرفتیم ها
دستشو گرفتم ورفتم آهنگی پخش کردم وشروع کردم به رقص امشب رو باید شادی میکردم وای که چقدر منتظر
همچین روزی بودم..
دو روز بعد پرهام زنگ زدتا برم ببینمش برا ساعت  5عصر قرار گذاشتم ورفتم .پرهام درمورد شرایط ثبت نام
واینکه باید چکارها کنم مفصال توضیح دادوگفت که خودش کارهای اولیه رو انجام میده ونیازی به برخی مدارک
داشت که گفتم براش جور میکنم
اومدم خونه تو پوست خودم نمیگنجیدم وارد خونه که شدم دیدم دانیال اومده بهش گفته بودم که به مالقات
پرهام میرم..
سالمسالمخیلی وقت اومدی؟؟؟نگاهی بهم کردوگفت:آره
وای ببخشید یکم طول کشید آخه پرهام مفصال همه چی روتوضیح داد واسه همین برم لباسهامو عوض کنم بیامبهت بگم چی گفت...
رو پاهام بند نبودم ازخوشحالی
سوگند بیابشین کارت دارمبرم باال لباس...بعدا میریشال ومانتوم تو دستم بود نگران شدم حس کردم اتفاقی افتاده
دانیال اتفاقی افتاده؟؟با دستش کنار خودش رو کاناپه زد یعنی بشین
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باتردید نگاش کردم
سوکند جان نمیدونم چه جوری بهت بگم دو روز باخودم کلنجار میرم که چه جوری بهت بگم که ناراحت نشیولی راهی پیدا نکردم
دانیال چی شده؟باحالت خاصی نگام کرد
سوگند ما.....چند لحظه سکوت کردوبعد ادمه داد:ما نمیتونیم بریم آلمان
شوکه شدم ماتش شده بودم
دانیال...شوخی ...میکنی دیگه...آره؟؟دستمو تو دستاش گرفت دستش مثل یخ بودند:نه سوگند جدیم
نمیدونستم چه واکنشی بدم:ما باید بریم.چرا نمیتونیم بریم؟؟
دستمو نوازش کرد:ببینم عزیزم میدونی که شرکت ما وارد ساخت یه پروژه ی عظیم ملی شده االنم قدم های اولیه
مونه ومن نمیتونم شرکت رو به حال خودش رها کنم وباتو پاشم بیام آلمان این پروژه ام کار یکی دوماه نیست
حرف چند سال وسطه توهم که نمیتونی منو ول کنی وبری وچند سال دور از من زندگی کنی پس ازت خواهش
میکنم بیخیال این سفرشو همینجا بمون وادامه تحصیل بدی چه فرقی میکنه اینجام دانشگاه های بین المللی
داریم هزینه اش هرچقدرهم باشه من ....
دانیال ساکت شو...حس میکردم خون به مغزم نمیرسه دستمو گذاشتم رو شقیقه ام
سوگند..دانیال ساکت....برای چند دقیقه سکوت بینمون بود به خودم اومدم چشمامو که بسته بودم بازکردم
امکانش نداره من باید برمببین سوگند منطقی فکر کن اینکار امکا ن نداره من وتو نمیتونم بریمعصبانی از جام بلند شدم
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ببین دانیال خوب گوشاتو باز کن وببین چی میگم آسمان بیاد زمین زمین بره آسمان من میرم توهم خود دانیخواستی میای نخواستی هم که هیچ میمونی اینجا وبا شرکت وپروژه هات زندگی میکنی
خواستم برم که دستمو گرفت:سوگند این حرفها یعنی چی؟چرا مثل بچه ها رفتار میکنی؟کمی منطق داشته باش
من منطق داشته باشم یا تو؟؟؟تو که میدونی این فرصت برای من چقدر مهمه اونوقت ازم میخوای بخاطر تو واونشرکت لعنتی ولش کنم عمرا من اینکارو بکنم فهمیدی؟
دستام از عصبانیت میلرزیدن ناخودآگاه اشک چشام سرازیر شدند من نمیتونستم حتی فکر نرفتن رو بکنم این
بزرگترین آرزوم بود که االن به واقعیت تبدیل شده نه من نمیتونستم ازش دست بکشم
دانیال که حالمو دید فورا شونه هامو گرفت:سوگند اروم باش چرا همچین میکنی؟
نگاش کردم حس کردم درونم تهی شده :دانیال من نمتونم از خواسته ام دست بکشم دانیال این بزرگترین آرزومه
من باید برم
هق هق گریه هام شدیدتر شد
سرمو گذاشت رو سینه اش:هیس ...آروم باش دختر اروم عشقم ...
من اگه نرم دیوونه میشم حتی فکر کردن بهشم دیوونه ام میکنهوضعم خیلی خراب بودمنو محکم تر تو آغوشش گرفت موهامو نوازش کردوبوسه ای بهشون زدوگفت:باشه باشه
میری فقط آروم باش بسه دیگه گریه نکن....
نمیدونم چقدر توهمون حالت موندیم ازش که جداشدم با دستش قطرات اشکمو پاک کرد دستشو که رو صورتم
بود تو دستم گرفتم زل زدم بهش وگفتم:ما میریم دیگه؟آره دانیال؟؟؟
پیشونیمو بوسید وبعد چند لحظه نگام کردوبعد سریع رفت سمت در
دانیال...دانیال...صدای کوبیده شدن در بهم گفت که دانیال رفت
رو کاناپه ولو شدم سرمو بین دستام گرفت ودوباره زدم زیر گریه
چرا وقتی همه چیز آرومه یه طوفان میاد وحال خوشومونو ویران میکنه خدایا چرا.....االن که دیگه من کوتاه اومده
بودم......
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چند روزی بود که هر کدوم از ما توخودمون بودیم هردو داشتیم فکرمیکردیم که آخرو عاقبت این قصه چی میشه
ازطرفی هم وقت داشت سپری میشد ما باید یه تصمیمی بگیریم
یه شب تا خود صبح نشستم وفکر کردم اساسی هم فکر کردم فردا باید تکلیف رو روشن کنیم
اون روز که دانیال اومد خونه بعد از سالم مثل روزهای قبل رفت تو اتاق کارش کار بهونه بود داشت به همین
مشکلی که پیش اومده فکر میکردرفتم جلوی در ودرو زدم
بیا تورفتم جلو میزش وایستادم یه کاغذ رو بهروش بود که خط خطی کرده بود نگاهمو که به کافذ دید فورا از رو میز
برش داشت وگفت:عزیزم کاری داشتی؟
اومدم باهم صحبت کنیم
راجع به چی؟راجع به همین موضوع که یه هفته است ذهن منو تو رو مشغول کردهسرشو انداخت پایین
نشستم رو یه صندلی که دم دست بود
دانیال ما نمیتونیم از این مشکل فرار کنیم با تنهایی فکر کردن هم به جایی نمیرسیم که اگه میرسیدیم تا حاالمشکل حل شده بود

چند دقیقه سکوت کردم وادامه دادم
باید شرایط رو کنار هم بذاریم راه حل های ممکنم وبعد از بین اونا بهترین رو انتخاب کنبمساکت شدم ونگاش کردم
راستش سوگند من تو این چند روز فکر کردم اون روزم بهت گفتم که ما پروژه رو تازه شروع کردیم برا اینپروژه هم کلی زحمت کشیدم فقط من نه ها کل بچه های شرکت زحمت کشیدن اوال من نمیتونم به همین راحتی
پامو از این پروژه بکشم کنار چون هم نمیزارن تازه اگر هم گذاشتند من باید کلی پول ضررو زیان وخوابیدن پروژه
رو بدم که فکرکنم دراون صورت ورشکست میشم دوما گفتم که فقط من نیستم کل بچه ها شرکت هستند اونا
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بخاطر این پروژه ازجون مایه گذاشتند االن اگه بگم که انصراف میدم ....اصال نمیتونم فکرشو بکنم که چه واکنشی
نشون میدن تنها راهمون اینکه تو از خواستت دست بکشی میدونم سخته ولی بخاطر اینکارت هرکاری که بگی
میکنم کاری میکنم که جبران شه خواهش میکنم کوتاه بیا....

میدونستم جوابش همینه وعوض نشده فکرشو کرده بودم عزممو جزم کردم که حرفمو بزنم تصمیمو گرفته بودم
البته راحت نبود رسیدن به این تصمیم و مطرح کردنش اما باالخره که چی این اتفاق یه روزی میفته....

آب دهنمو قورت دادم وزل زدم بهش منتظر حرف های من بود

-یعنی هیچ راهی وجود نداره که تو بیای بریم آلمان

سرشو به عالمت نفی تکون داد

ببین دانیال من خیلی فکر کردم خیلی....میخوام در مورد فکرام ونتیجه گیری هام بهت بگم اما قبلش ازتمیخوام که وقتی حرف میزنم حرفمو قطع نکنی ناراحت نشی وعصبانی هم نشی فقط میخوام خوب گوش کنی
وبعد منطقی به همه چیز فکرکنی باشه

باحالت خاصی نگام کرد وباتردید گفت باشه
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تو دلم رخت میشستن نمیدونستم واکنشش چی میشه وباید دلمو به دریا میزدم

 ازوقتی معنای عشق وعاشقی روفهمیدم به خودم قول دادم دراینده باکسی ازدواج کنم که عاشقش باشمهروقت یه زوج عاشق وخوشبخت میدیدم میگفتم من وشوهرمم اینجوری میشیم هرخواستگاری هم میومد به
امید اون مرد رویاهام نه میگفتم وهمیشه منتظر بودم تا وقتیکه تو اومدی وقتی مامانم گفتم که شما میخواین
بیاین شوکه شدم هیچ وقت اون حس خوب رو نسبت به تو هم نداشتم تو بامرد رویاهای من خیلی فاصله داشتی
خیلی فکر کردم توهم مثل بقیه یه نه میگم وخالص اما نشد یعنی تو نذاشتی اونقدر اومدی ورفتی که منو مجبور
کردی دست به اون کار احمقانه بزنم وجواب مثبت بدم

-دانیال خواست چیزی بگه اما با دستم اشاره کردم که ساکت باشه

نمیخوایم که خودمو قول بزنیم راستش اینکه من از همون اول تو رو نمیخواستم تو مرد زندگی من نبودی ازهمون لحظه که جواب مثبت دادم فکر این بود که چی جوری میشه به این کابوس پایان داد....

نگاش کردم مات ومبهوت نگام میکرد دلم براش سوخت...

دروغ چرا از وقتی باهات ازدواج کردم به چیزهایی رسیدم که شاید اگه باهر کدوم از خواستگارهای دیگه امازدواج میکردم عمرا بهشون میرسیدم ماشین مورد عالقه ام خونه بزرگ تولد آنچنانی وهزارویک چیز دیگه که
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فقط میشد در کنار تو تجربه کنم اینها منو به زندگی با تو دلگرم کردند درست روزی که رومینا اومد تو خونه مو
واز عشق خودشو وشهیاد گفت دلم پر شد از حسرت منم یه زندگی میخواستم عین زندگی اون وقتی رومینا خونه
رودید وگفت که به حال من حسرت میخوره خواستم بگم نه من حاضر بودم تو یه چادر زندگی کنی اما درکنار
کسی زندگی کنم که دوستش دارم دوستم داری..

چند لحظه سکوت کردم:اما با این وضعم گفتم عیب نداره سوگند یکی تو زندگیش عشق داره ویکی پول
میخواستم خودمو با پولهایی که تو منو توشون غرق کرده بودی گول بزنم سخت بود اما کم کم داشتم با این وضع
کنار میومد اما این اتفاق منو به خودم آورد ...

خیره شدم به روبه رو گفتم:منو به خودم آوردوگفت که هی تو این زندگی رو نمیخوای این برای تو زندگی نیست
بلکه گذران عمر بی هیچ لذتی ازش این زندگی تو رویاهای بچگی من جایی نداشت من خوشبخت نیستم اصال
خوشبخت نیستم...

نگاه کردم تو چشاش وگفتم:تو منو دوست داری مگه نه؟

هنوز شوک حرفام بود چند لحظه طول کشید تا بگه:خوب معلومه

-خیلی دوستم داری مگه نه؟
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-آره خوب

-حاضری هرکاری برا خوشبختیم بکنی مگه نه؟

کالفه گفت:بله حاضرم هر کاری بکنم تا تو احساس خوشبختی کنی

-هر کاری؟

-بله هرکاری...

سرم انداختم پایین دستامو محکم درهم پیچیده بودم فشارشون دادم

-پس طالقم بده....
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خودکاری که دستش بود وداشت باهاش بازی میکرد از دستش افتاد سرمو بلند نکردم نمیخواستم چشم در
چشمش بشم
آروم گفت:چی گفتی؟
با احتیاط جواب دادم:گفتم طالقم بده...هم خودتو وهم منو...خالص کن.
چیزی نگفت سرمو بلند کردم ونگاش کردم ومات ومبهوت خیره شده به من
میفهمی داری چی میگی؟باسرم اشاره کردم:آره
یهو زد به سیم آخر محکم دستاشو کوبید رو میزوبلند شه:د المصب نمیفهمی .اگه میفهمیدی که نمیگفتی
طالق.....نه واقعا طالق...این راه حلی که براش وقت گذاشتی عین این بچه مهدکودکی ها که تا اسباب بازیشونو از
دستشون میگیری میگن قهر االن تو هم تا بهت گفتیم از یه آرزوی مسخره دست بکش فورا گفتی طالق میدونی
نقطه ضعفمه واسه همین مثال باخودت فکرکردی با اینکار میتونی مجبوربه رفتن کنی واسه همین گفتی بذار
پشتش این چرندیات بگم چون من مخالف رفتنت هستم پس توهم درکنارمن احساس خوشبختی نمیکنی آره؟؟...
اومده بود جلوم وایستاده بودخم شد به سمتم دستشو اورد جلو صورتمو گفت:خوب گوشاتو وا کن وببین چی
میگم دنیا هم به هم بریزه من طالقت نمیدم چون دوست دارم وبدون تو هم نمیتونم زندگی کنم فهمیدی؟بفکر یه
ایده ی بهترباش وفکر طالقو ازسرت بیرون کن چون محاله
حرفاش عصبانیم کرداز جام بلند شدم وسینه به سینه اش وایستادم:حاال تو خوب گوشاتو واکن وببین من چی
میگم االن دیگه مطمئنم که تو اصال عاشقم نیستی تو منو دوست نداری بلکه فقط وفقط خودتو دوست داری چون
اگه فقط یه سرسوزنم عاشقم بودی به زندگی و خوشبختی من فکرمیکردی نه زندگی وخوشبختی خودت
زل زدتوچشام وگفت :به فکرخوشبختی توام که میگم نه
پوزخندی زدوادامه داد:چون مطمئنم که کسی رواحمقترازمن پیدا نمیکنی که اینجوری عاشقت باشه اونقدر که
تااسم جدایی میاری بندبند وجودش بلرزه...
دانیال توچرانمیفهمی؟؟نمیخوام کسی روپیداکنم که عاشقم باشه میخوام کسی روپیداش کنم که عاشقش باشمنگام که میکردنگاش عصبانی بودمشتشو چنان محکم بسه بود که فکرکردم االنه که خودش استخونهای دست
خودشو خردکنه
دردتو نمیفهمم ازهمون اولم نفهمیدم نفمیدم که چرا تو یکی عاشقم نمیشی مگه من چی کم دارم من مردرویاهای خیلی از دخترهای دوربریم ...
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خوب براهمینم میگم طالق چون دلم میخواد توهم درکنار کسی که واقعا دوستت داره وعاشقه خوشبخت بشیدرکنار یکی ازاونایی که مرد رویاهاشی
اومدجلووسرشونه هامو گرفت طوریکه بشدت دردم اومدوباصدای بلندگفت:توچراحالیت نمیشه این بارهزارومه که
میگم چندبار باید بگم تاحالیت شه من فقط تورو میخوام وهیچ دختری رو غیرتو نمیخوام چندباربایدبگم که
خوشبختی من یعنی تو...
به زورخودمو ازش جداکردم وبافریادگفتم :پس خوشبختی من چی؟؟
دیگه کارم به اشک کشیده شده بود اشکامو که دید مثل همیشه آرومتر شد مظلومانه اومدجلووباحالت ملتماسانه
ای گفت:خوب من که بهت گفتم یه کم که بهم فرصت بده کاری میکنم که حس کنی خوشبخترین زن روی زمینی
...
دانیال چقدرباید فرصت بدم تااخرعمرم ؟بعد وقت مردن خودمو بدبختترین زن دنیا بدونم خوب نگاه کن بهخودم وخودت ما وضعمون مثل یه سال پیش مثل وقتی که اومدی خواستگاریم وگفتی بهم که قسم میخوری
کاری کنی تا عاشقت بشم ولی االن یه سال که عاشقت نشدم ازاین به بعدم نمیشم..
حس کردم نمیتونه رو پاهاش وایسته دستشو گرفت به میزش وهمون جا رو زمین ولوو شد
درخشش اشک رو توچشماش دیدم که آرومم آروم سر خردن روگونه های مردونه اش آروم رفتم سمت در
نمیخواستم شکستنشو ببینم اون هرچی هم باشه شوهرم وپشتم بهش گرمه...
اومدم اتاق وافتادم روتختم وزار زارگریه کردم :خدایا من نمیخواستم اینجوری شه خدایا من اینکاره نیستم من
بلد نیستم دل کسی روبشکنم ودل خودمم نشکنه نه من بلدنیستم.....

اون روزنمیدونم که تاکی گریه کردم اما تاخواب به چشمم بیاد گریه کرده بودصبح که بلندشدم دیدم دانیال
پتوکشیده روم بلندشدم سرم بخاطر گریه های شب بشدت دردمیکرد رفتم پایین دانیال رفته بود صورتمو گرفتم
زیرآب سرد رفتم یه چندتا خرما برداشتم وخوردم وبعد یه مسکنم خوردو رفتم بازم رو تخنم ولوو شدم وچشم
دوختم به سقف ورفتم توفکر..
بارفتارهایی که من دیشب از دانیال دیدم مطمئنم راه سختی رو در پیش دارم ولی باید تااخرش وایستم این شاید
اخرین فرصتم باشه برای رهایی ....
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حاضربودم هرکاری بکنم تا رضایت بده حتی حاضربودم التماس کنم که ازم بگذره هرچی فحش وبدوبیراه بود
نثارخودم کردم چون الحق که هربالیی بیاد سرم حقمه چون این خودمن بودم که خودم ودستی دستی انداختم تو
هچل حاال دانیال به کنار جواب بقیه روچی بدم چه قشقرقی که به پا نشه خدای من....
بجهنم هرچی میخواد بشه بشه نمیتونم که بخاطر حرف دیگرون مثل شمع تو این خونه بسوزم وآخرشم چراغ
زندگیم خاموش شه وتموم دیگران که بجای من نیستند تا بفهمن چی میکشم همین دیگران بودند که گند زدند
به زندگیم ورویاهای دخترونه ام دیگه نمیذارم بیشتراز اینم خرابش کنن....
ساعت ها توهمون حال موندم وباخودم جنگ وجدل کردم ونقشه ها برای خالصی کشیدم ....
امروز برخالف روزهای دیگه دانیال زنگ نزد خونه از دستم بدجورناراحت بود چون دفعات قبل هم که باهم دعوا
میکردیم طاقت نمیاورد وحداکثرتا ظهر زنگ میزد اما حاال عصره وزنگ نزده بلند شدم شام رو آماده کردم
ومنتظرش نشستم ساعت 1شد نیومد9شد نیومد 22شدنیومد......ساعت  :نصفه شب بود وهنوز نیومده بود کم کم
داشتم نگران میشدم که صدای باز شدن در خبر اومدنشو دادبدوبدو رفتم جلوش با صدای پاهام سرش رو که
پایین بود آوردبال وبا دیدنم تعجب کرد
چشاش پر خون بودند رنگشم عین گچ روی دیوار سفید سفید بود حس کردم بوی سیگار میده
تو هنوز نخوابیدی؟باقیافه ی حق به جانب گفتم نخیر منتظر شما بودم میشه بپرسم تا این وقت شب آقا کجا تشریف داشتن ؟
نگام کردوبعد گفتم :معذرت میخوام که تا این وقت شب بخاطر من بیدارموندی
دیدم حالش مناسب نیست برا همین بحث و ادامه ندادم
شام خوردی؟نهپس بذار برم شامتو گرم کنمنه دستت درد نکنه میل ندارم خسته ام اینو گفت واز پله ها رفت باالخودمم شام نخورده بودم ولی احساس گرسنگی نمیکردم بجاش احساس خستگی میکردم رفتم باال رو تخت
افتاده بود وخیره شده بود سقف چراغ ها خاموش بودند منم روشنشون نکردم وهمونجوری رفتم سر جام دراز
کشیدم
زمان میگذشت ولی من نمتونستم بخوابم با این که پشتم به دانیال بود اما میتونستم بفهمم که اونم بیداره
خواستم باهاش حرف بزنم ولی دیدم موقعش نیست برای همین هونجور ساکت توجام موندم بعد ازمدتی دانیال از
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جاش بلند شد چشامو یکم الکی بستم ولی زیر چشمی پاییدمش بلند شد رفت بیرون نشست رو صندلی که تو
بالکن گذاشته بودم سرشو انداخته بوپایین د از حرکت شونه هاش متوجه شدم داره گریه میکنه قلبم به درد اومد
نمیدونم چقدر تو اون حال موند وبعد آروم برگشت تو چیزی برداشت رو رفت بیرون چون پشتم تو اون لحظه
بهش بود متوجه نشدم چی برداشت ولی بعد که دقت کردم متوجه شدم سیگار
خدای من آخه چرا این مردها هروقت کم میارن میرن سراغ این لعنتی...
فکرکنم دونخ سیگارکشید وبعد اومد داخل اینبار از اتاق رفت بیرون کمی بعد منم بلند شدم رفتم بال پله ها
نشستم وبهش نگاه کردم رو مبل نشسته بود وتو فکر بود بعد بلند شد راه رفت از اینور به اونور دوباره نشست
مدتی بعد بلندشد از رفتار معلوم بود بیقراره آروم از پله ها رفتم پایین بدجر تو فکربود اونقدر که متوجه اومدنم
نشد
آروم رفتم وجلوش نشستم دستمو گذاشتم رو پاهاش که این باعث شد بخودش بیادهنوز نگام میکرد که
گفتم:آخه پسر خوب چراهم خودتو اذیت میکنی هم منو بیا وکوتاه بیا هم خودتو راحت کن هم منو یه نگاه به
خودت ومن بنداز از دیروز تاحاال نه خواب داریم نه خوراک این زندگی نه خدایی این زندگی؟؟؟
جوابی نداد زل زده بود به چشمهام اشک توچشماش موج بازی میکرد وقتی دیدم جواب نمیده بلند شدم که برم
سوگند من بی تو میمیرمبرگشتم ونگاش کردم:زمان همه چیز رو درست میکنه اولش شاید سخت باشه ولی بعد کم کم فراموش میکنی
وچه بسا شاید یه روزی یادت بره زمانی یه سوگندی هم بوده که تو عاشقش بود
زمان آتش عشق روخاموش نمیکنه بلکه شعله ور ترش میکنه عاشق نشدی نمیفهمیرفتم جلوی پاهاش نشستم دستمو رو زانوهاش گذاشتم وزل زدم توچشماش
پس این فرصت رو به منم بده بذار منم مثل تو عاشق بشم تا بفهممصورتش گرفته تر شد
دنی خواهش میکنم....صورتم رو گرفت تو میون دستاش وگفت :حتی فکرکردن به این که یه روزی تو عاشق کسی دیگه ای جزمن بشی
منو تا سرحد جنون میبره میفهمی حاضرم بمیرم ولی اونروز رو نبینم
صورتمو کشیدمو کنار وسریع بلند شدم روبروش وایستادم با گریه گفتم:پس من چی ؟اگه تو با این فکر هراز
گاهی تا سرحد جنون میری باید بگم من هرروز وهر ثانیه ای رو که کنارتم میمرم وزنده میشم سهم من از این
زندگی اینه سهم کسی که ادعا میکنی تا سرجنون دوستش داری اینکه هر روزشکنجه بشه وبمیره وزنده شه
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دستامو وباز کردم وگفتم:این خونه برا حکم قفس رو داره هر روز حس میکنم که دیوارهای این خونه بهم فشار
میارن ومطمئنم آخر سر یه روز زیر این فشارها جون میدم اگه اینو میخوای باشه حرفی نیست بشین وذره ذره
مردنمو خوب تماشا کن ....
اینو گفتم وبسرعت برگشتم واز پله ها رفتم باال حالم خیلی خراب بود خیلی همونجا پشت در اتاق نشستم وضجه
زدم ...

صدای در به من فهموند که دانیال از خونه زدبیرون منم همونجور نشستم وزار زار گریه کردم سردرگم بودم دلشو
شکسته بودم ونمیخواستم اینجوری شه
کاش هیچ وقت بین اونو ستاره هیچ اتفاقی نمیافتاد کاش هیچ وقت دانیال منو نمیدید کاش هیچ وقت بهش جواب
مثبت نمیدادم کاش میتونستم یه کم دوستش داشتم...

زمان از دستم خارج شده بود بس که درافکارم غرق بودم تاریکی هوا نشون میداد شبه حس میکردم اصال حالم
خوش نیست حالت تهوع داشتم سرگیجه داشتم از جام که بلند شدم چند قدم به سمت دستشویی برداشتم
ودیگه هیچی نفهمیدم ....

زمزمه ای به گوشم خورد ودستم قطره آبی رو حس کرد ولی هنوز یاراری بازکردن چشامو نداشتم
صدای دانیال بود:نفسم عشقم جونم سوگندم....تورو به اون خدایی که میپرستی چشماتو واکن قلبم داره ازهم
میپاشه ...
نمیدونم دارم تاوان کدوم گناهمو میدم اما هرچی هست بد تاوانیه سخته نمیتونم به خدا کم آورم اصال نمیدونم
چرا خدا تورو سر راه زندگیم قرار نمیدونم چرا کاری کرد که منه دانیال اینجور مجنون وار عاشقت بشم نفسم به
نفست بند باشه زندگیم به با تو بودن خالصه شه به بودنت ناراضی نیستم ها نه اصال...به نبودنته که
ناراضیم.ناراضیم به اینکه دلت با دل من نیست ....
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سوگندم تو بهترین هدیه ای بودی که خدا به من داد کنارت زیباترین احساسات دنیا رو لمس کردم کنارت به همه
چیز رسیدم کنارتو من خوشبخت ترین مرد روی زمین ام اما بدون تو......
صداشو میشنیدم اما نمیتونستم واکنشی نشون بود قطرات اشکشو که رودستم میچکید رو حس میکردم اما بازم
نمیتونستم واکنشی بدم
بدون تو من بدبخترین آدم روی زمین اگه بری هیچ میشم یه مرده ی متحرک میشم بدون تو.....
هق هقش شدیدتر شد :تصورشم سخته خیلی سخته آخه المصب چطور دلت میاد ازم بخوای بی تو باشم آخه
چطور میشه از یه ماهی خواست که بدون آب زندگی کنه هان ....
وقتی گفتی طالق دلم به درد اومد ولی باخودم گفتم شاید عصبانی شدی واین حرف رو زدی چند روز که بگذره
یادت میره اما نرفت از همون اولش هم همیشه میترسیدم که یه روزی کم بیاری همیشه ترس از دست دادنت بامن
بود ولی بازم خودم دلداری میدادم که نه من دانیال میتونم سنگ ترین دلها رو نرم کنم دل مهربون سوگند روهم
میتونم نرم کنم یه روزی اما دل تو بادل من نیست ....
وقتی گفتی میخوای بری وطعم عشق رو درکناردیگری بچشی دلم شکست بدجورم شکست اونقدر که حتی
خودم صدای شکستنشو شنیدم ولی تو مثل همیشه نشنیدی
وقتی گفتی کنار من هر روز میمیری وزنده میشی حس کردم دنیا دور سرم چرخید حس کردم االنه که دیگه
نفسم باال نمیاد
هیچ وقت فکر نمیکردم تا این حد موجود نفرت انگیز و زجر آوریم ....از وقتی دیدمت همه ی هم وغمم این بود که
تو رو خوشبخترین زن روی زمین کنم اما حاال چی تو خودتو بدبخترین زن روی زمین میدونی ازخودم بدم میاد
خیلی ام بدم میاد....
تو راست مگفتی آدم عاشق نباید به فکر خودش باشه منم عاشقم پس نباید به فکر خودم باشم اصال من بی تو
میمیرم مهم نیست مهم اینکه تو شاد باشی خوشبخت باشی حاضر برای یه لبخند توجونمو بدم ...
دستمو تو دستاش گرفت برد باال وبوسه بارانش کرد .میبوسید واشک میریخت قطرات اشکم آروم از چشام پایین
اومدند ....
به زور چشمهامو بازکردم دستم تو دستاش بود وتکیه کرد به اونا چندلحظه نگاش کردم حسم کرد سرشو که بلند
کرد لبخند تلخی زد
-باالخره چشای خوشگلتو بازکردی؟
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خواستم چیزی بگم ولی نتونستم وفقط نگاش کردم دستمو بوسید وبلند شدرفت وبعد ازچند دقیقه
باپرستاربرگشت پرستار چکم کردو بعد نگاهی به سرمم انداخت وگفت:االن میرم به دکترش خبر میدم
خوشبختانه همه چیز روبه راهه ظاهرا....
به زور لبهامو از هم بازکردم گفتم:من چم شده؟
دانیال اومد کنارم نشست آروم صورتمو نوازش کرد وگفت:همه اش تقصیر من گردن شکسته است ببخش
نگاش کردم وادامه داد
یادته دیروز ما باهم بحثمون شد بعد من زدم بیرون انگارتو حالت خوب نبوده پاشدی رفتی اتاق بعد نمیدونم چیشده که خوردی زمین و سرت خورده به لبه ی تخت وبیهوش شدی سرت  1تا بخیه خورده
جمله ی آخر رو سرشو انداخت پیین وبا شرمندگی ادا کرد چیزی نگفتم صورتمو گرفتم سمت پنجره وبیرون رو
نگاه کردم
چند دقیقه بعد دکتر اومد بعد ازکمی معاینه پرسید چشمهاتون تارنمیبینه ؟
نهسرتون زیاد درد میکنه؟
یه کمچندتا سوال دیگه ام پرسیدوبعد گفت تا فردا تحت مراقبت باشه بعد میتونید ببریدشون
بعد از رفتن دکتر دانیال هم از اتاق رفت بیرون وبعد از چند دقیقه باچندتا آبمیوه وکیک برگشت برام آبمیوه
ریخت وکیک رو باز کرد میلی نداشتم اما دلم نیومد دستشو پس بزنم کمی خوردم وبعد گفتم که بقیه اشو بعدا
میخورم
گوشیمو گرفت سمتم وگفت:مامانت زنگ زده بود گفتچندبار زنگ زده خونه برنداشتی نگران منم گفتم خونه
نیستیم اومدیم شمال تو هم خوابی گفتم بعد از این بلند شدی بهش زنگ میزنی بهتر بهش زنگ بزنی
گوشی رو گرفتم زنگ زدم مامانم کمی گله کرد که چرا دیر زنگ زدم وچرا بیخبر رفتیم منم گفتم یهویی پیش
اومدو از اینجور حرفا ...
دانیال حین صحبت کرده من از اتاق رفت بیرون بعد از قطع کردن گوشی رفتم تو فکر حرفای دانیال بدجور حالمو
گرفته بود از لحظه ای که چشم باز کردم حرفاش تو گوشم زنگ میزنه از خودم بدم میومد حس میکردم که نفرت
انگیزم منم شده بودم مثل قبلن های دانیال بی رحم وبی احساس ...
یه آدم خودخواه که فقط وفقط خودش بربخودش مهم بود وشکستن دل دیگران اهمیتی براش نداشت
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نمیدونستم چکار کنم مطمئن بودم که دیگه نمیتونم حرفی از طالق بزنم باید تا آخر عمر میسوختم ومیساختم اما
مهم نیست من نمیخوام مثل دانیال باشم نه من مثل اون نیستم....
سرمو بیشتر تو بالشت فرو دادم وقطرات اشکم رو صورتم غلت میخوردن ومیومدن پایین صدای باز شدن در منو
به خودم آورد تا به خودم بیام دانیال باالی سرم بود
سوگند داری گریه میکنی؟چیزی شده؟به زور لبخندی زدم وگفتم :مهم نیست
دستشو آورد جلو واشکامو پاک کرد ناراحتی تو صورتش موج میزد خم شد پیشونیمو بوسید وگفت:دیگه نمیزارم
یه قطره اشکم به چشات بیاد
اینو گفت ورفت سمت پنجره ونگاهشدوخت بیرون
سوگند میخوام یه چیزهایی رو بهت بگم این چند روز خیلی به خودمو نفکر کردم وبالخره تصمیممو گرفتم...ساکت شد منم ساکت شدم منتظر چشم به دهنش دوخته بودم...

نفش عمیقی کشیدوشروع کردبه صحبت کردن :

عشق چیز عجیبیه هیچ وقت نمیفهمی کی دچارش میشی چشم که باز میکنی میبینی ای دل غافل عاشق شدی
رفت هیچ جوری ام نمیتونی مقابلش بایستی عاشق که میشی چشمات رو همه ی دنیا بسته میشه فقط وفقط اونو
میبینی وهیچ
خنده ی تلخی کردوادامه داد:راست میگن که عشق جنون وعاشق مجنون .گاهی اونقدر برای بدست آوردن
عشقت مجنون میشی که حتی نمیتونی خوب رو از بدتشخیص بدی حتی گاهی کارهایی ازت سرمیزنه که موجب
ناراحتی معشوقت میشه اما اونقدرغرق لذت عشق میشی که نمیفهی
نگاشو تو نگام انداخت وادامه داد:منم مثل بقیه عاشق ها اونقدر غرق عشقت بودم که ذره ذره آب شدن تو رو
ندیدم ناراحتی هاتو ندیدم بیقراری هاتو ندیدم ....
دلم میخواست تورو خوشبختترین زن روی زمین کنم اما ندیدم که تو خوشبخت نیستی که هیچ احساس بدبختی
ام میکنی برای من مهمترین چیز این بود که تور رو بدست بیارم واونقدر خودخواه بودم که خواسته های تو رو
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ندیدم من حس میکردم که هر زنی کنا رمن خوشبخت اما هیچ وقت نخواستم واقعا قبول کنم که تو با بقیه فرق
داری تو هر زن نیستی بلکه توعشق همیشگی من سوگند....
این هارو که میگفت توچشماش برق اشکی رو دیدم صورتشو برگردوند سمت پنجره وادامه داد:
جدا شدن از تو بزرگترین مصیبتی که میتونه سرمن بیاد چون نمیتونم زندگی رو یک ثانیه بدون تو تحمل کنم
حتی فکرشم زجرآوره برای یه عاشق همه چیز دز معشوق خالصه میشه وبرای من زندگی یعنی تو ....
ساکت شدوگفت:وقتی بدست آوردم به خودم قول دادم که هیچ وقت هیچ وقت تا لحظه ی مرگم یک دم هم ازت
جدانشم که جداشدن همانا ونابودی زندگیم همانا
اومد سمتن کنار تختم نشست دستمو تو دستاش گرفت وبعداز یک سکوت طوالنی دستم گذاشت روچشماشو
وگفت:آخه لعنتی من بدون تو چطور بمونم؟؟؟
نمیدونستم چه جوابی بهش بدم چشای منم پر اشک شده بود ازخودم ودنیام متنفر بودم کاش هیچ وقت پامو به
این دنیای لعنتی نمیذاشتم...
وقتی متوجه اشکام شد فورا دستشو آورد جلو واشکامو پاک کرد:کاش دانیال میمرد واینقدر باعث ناراحتی
نمیشد.خواهش میکنم گریه نکن قول میدم دیگه باعث ناراحتی نشم .خواهش میکنم گریه نکن طاقت دیدنشون
رو ندارم
به زور جلو خودمو گرفتم که دیگه اشک نریزم دانیالم به زور لبخندی زدوگفت:اونقدرچرت وپرت گفتم که اصل
کاری یادم رفتم بذار یه خبر خوب بدم خوشحال شی
نگاهم وبه چشماش دوختم با اینکه رو لباش لبخند بود اما تو چشماش غم پر رنگی موج میزد نمیدونم چرا اما
دلشوره گرفت
خم شدو آروم پیشونیمو بوسی وبعد سرشو کنار گوشم گرفت وگفت:خانم خانم ها ازحاال به بعد میخوام بفکر
خوشبختی تو باشم نه خودم...
سرشو بلند کردونگام کرد باتردید نگاش کردم متوجه حرفش نشده بودم :منظورت چیه؟؟؟
بازم همون لبخند تلخ رو زدو گفت:منظورم اینکه شما باالخره موفق شدین منو شکست بدین
تو نگام بازم تردیدبود بلند شدرفت سمت پنجره با اینکارش میخواست احساساتشو پنهان کنه نگام به مشتش
افتاد که محکم گره خورده بود
-من با طالقمون موافقم ....
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از حرفش شوکه شدم نه میدونستم خوشحال باشم نه ناراحت حالم دگرگون شد احساس ضعف کردم خواستم
چیزی بگم اما صدایی ازگلوم درنیومد من هنوز مات ومبهوت به کنار پنجره چشم دوخته بودم که صدای بسته
شدن درمنو متوجه خودم کردم یکباره همه ی افکار خوب وبد به ذهنم هجوم آوردند
حقیقت بود یاخواب بود؟؟باورش برام سخته که دانیال باطالقمون موافقت کنه نه این امکان نداره حتما داشتباهام شوخی میکرد نه نه فهمیدم حتما دیده حالم خوب نیست برا همین گفته دیده ناراحتم خواسته کمی
دلخوشم کنه واال محاله دانیال از من دست بکشه محاله ....
حس کردم سرم داره منفجر میشه چشامو محکم روهم فشار دادم ودوباره به چندلحظه پیش فکرکردم حرف
دانیال تو گوشم زنگ میزد:
من با طالقمون موافقممن با طالقمون موافقم من با طالقمون موافقم من با طالقمون موافقم.....خدایا یعنی همچین چیزی امکان داره؟؟؟یعنی میشه؟؟
دوباره اشک تو چشام نشست اما اینبار اشک خوشی بود نه غم.....
اما هنوز ته قبلم چیزی بهم هشدارمیداد که اینا همش رویا ان وبس ....
صبح روز بعد دکتر مرخصم کرد برگشتیم خونه بین راه هیچ کدوممون حرفی نزدیم هرکدوم توافکار خودمون
غرق بودیم رسیدیم خونهدانیال کمکم کرد برم اتاق لباس عوض کردم وسرجام دراز کشیدم تمام شب رو
نخوابیده بودموفکر میکردم از وضع دانیالم معلوم بود که دستکم از من نداره برای همین زود خواب به چشمم
اومد

حرکات دستی که رو صورت وموهام کشیده میشد من از خواب بیدار کرد چشمامو باز کرد دانیال با یه لبخند
مهربون کنارم نشسته بود
ببخش بیدارت کردم وقت قرص هات البته قبلش ناهارساعت چنده؟ساعت چهارونیم ظهرهچی چهارونیم؟یعنی من تاحاال خواب بودمبله خواب بودی منم دلم نیومد بیدارت کنم االن میتونی بیای بریم پایین برا ناهار یا میخوای ناهاروبیارم اینجا-نه میام پایین

371

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان با تو هرگز |  samira16کاربر انجمن نودهشتیا

پی دستتو بده من کمکت کنمدستشو گرفتم وباهم رفتیم پایین منو نشوند رو صندلی وبعد خودش رفت غذاها رو کشید
تو ناهار نخوردی؟نه منتظر تو بودم بدون تو غذا نمی چسبهاینو گفت پشت سرش یه اه خفیف کشید میدونستم به چی فکر میکنه به اینکه تا چند وقت دیگه سوگندی
نیست که دانیال غذاشو کنارش بخوره
بعد از ناهار قرصامو برام آورد که بخورم وبعد کمکم کرد که برم بشینم جلو تلویزیون وخودشم نشست کنارم
دستشو انداخت دور شونه مو کشید منو سمت خودش سرمو تکیه دادم به سینه اش و مشغول تماشای تلویزیون
شدم
البته اسمش تماشای تلویزیون بودهر دومونم تو حال وهوای خودمون بودیم
تو فکر این بودم که یعنی یه روزی میشه من اینجوری کنار کسی بشینم که دوستش دارم...
بعد ازمدتها یه حس آرامش داشتم خودمو درآغوشش رها کرده بودم تا هرچقدر میخواد تنگ دراغوشم بگیره
نزدیک به یک ساعت همونجور نشستیم وبعد دانیال بلند شدرفت اتاقش من موندم وافکارم...
از پشت اتاقش صدای گریه ی آرومش رو میشد شد.....

چندروزی میشد که از بیمارستان مرخص شده بود با دانیال نشسته بودیم وچایی میخوردیم که تلفن زنگ زد
برداشتم صحبت کردمو وبعد گذاشتم سرجاش وبرگشتم دانیال پرسید:پدرام بود؟

باسر گفتم آره
چی میگفت؟
گفت که فردا برم دفترش کارهامو تقریبا راست وریست وبرامون بلیط گرفته
با پوزخندی گفت:برامون.....
جوابی ندادم دوباره پرسید:برا کی اه؟
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چی؟بلیطها؟
برا 04ام ماه آینده04ام.....چقدر زودتقریبا میشه یه ماه دیگهنگام کردناراحت وغمگین
یه قولی بهم میدی؟چه قولی؟قول بده تاروزهای آخر رفتنت کنارم باشی؟نمیدونستم چه جوابی بهش بدم
خواهش میکنمبا اینکه روزهای آخررو دوست داشتم باخانواده ام باشم ولی دلم نیومد خواهششو رد کنمباشهلبخند زدی وگفت:ممنونم
منم جوابشو بالبخند دادم
راستی سوگند تا حاال به این فکرکردی که باید به پدرومادرامو چه جوری بگیم؟میدونی اگه بفهمن چه قشقرقیبه پا میشه
دانیال راست میگفت تااون موقع به این موضوع فکرنکرده بودم اگه والدینمون میفهمیدن ....
احساس کردم یه کوه بزرگ کذاشتم رو پشتمحی استیصال بهم دست داد.
دانیال؟؟جان دانیال ...اونا نمیذارن ما اینکارو بکنیمبغض کرده بودم خدایا قضیه دانیال حل شدولی یه مشکل بزرگتر سر راهمونه
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دانیال که حالمو دید اومد جلو ودستشو گذاشت رو بازوهامو وگفت :تو نگران اونا نباش اصال تامنو داری نگران
هیچی نباشم
نگاش کردم همیشه وقتی کنارم بود یه حس آرامشی داشتم آرامش از اینکه یه حامی مطمئن دارم که درهمه حال
به فکرمه...
من برم بال کمی استراحت کنمبرو عزیز دلم برو...رفتم باال دراز کشیدم رو تخت افکارم سمت حرفای دانیال رفت خانواده هام ....خدای من عمرا اگه بذارن اما من
وقتشو ندارم که بمونم واونا رو راضیشون کنم اما دانیال گفت که درستش میکنه آره اون میتونه اون اگه بخواد
کاری بکنه حتما میکنه وکسی جلودارش نیست االن میخواد برا خوشبختی من کاری بکنه هیچ کسم نمیتونه
جلوشو بگیره مطمئنم...
کمکم چشامو خواب گرفت .وقتی بیدار شدم هوا تاریک شده بودم از پله ها رفتم پایین خونه تاریک بود اولش
فکر کردم تنهان ودانیال رفته ولی بعد دیدم از اتاق کار دانیال صدا میاد نزدیکتر شدم صدای آهنگ بود جلو در
اتاقش وایستادم وگوش دادم.....

اگرغم هاتو ازیادم نبردم ولیکن پابه پات غصه خوردم

اگر به قول تو من هیچی نداشتم واست ازمهربونی کم نذاشتم
اگرواسه تو دلگرمی نبودم ولی درحد سرگرمی که بودم
بی انصافی نکن تغییر کردی منو از زنده بودن سیر کردی
ولی باز به تو حسی خاص دارم عزیزم خوب منم احساس دارم
از عشقت بی رمق شدتاروپودم منو برگردون اون جایی که بودم
پیشم بودی ولی مغرور بودی بهت نزدیک بودم دوربودی
ستاره بودی اما توی شبهام همیشه سردوسوت وکوربودی
بالهایی سرم آوردی اما بگومن کی شکایت کرده بودم
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بیا برگردهمونجوری که رفتی به بی مهریتم عادت کرده بودم
کی مثل من کنارت پابه پات بود که باخوب وبدتو زندگی کرد
چقدرآسون تو رفتی وندیدی یکی پشت سرت خون گریه میکرد
یکی پشت سرت خون گریه میکرد...............................

آهنگ:بی انصافی از مجیدخراطها..

صدای گریه دانیال پشت بند آهنگ به گوشم خورد همونجا جلو در نشستم ومنم گریه کردم سرنوشت گاهی وقت
ها چقدر برای بعضی ها بد مینویسه خدایا آخه چرا.....

آروم وقرار نداشتم همه اش فکرم سمت موضوع پدرومادرهامون میرفتم نمیدونستم چطور قضیه رو براشون
توضیح میدیم مطمئنا که مخالفت میکنن البته حقم دارن با هزارامیدوآرزو بچه هاشون رو فرستادند خونه ی بخت
اما هنوز به سال نکشیده میخوان طالق بگیرن اونم سرچی هیچی ...دلیلی براطالق ندارن که ....
تو این چند روزام دانیال تو اتاقش بست نشسته وتو غم وغصه هاش غرق شده درحالیکه بهم قول داده بود یه
فکری برا این موضوع بکنه
اونروز صبح نمیدونستم چکار کنم نشسته بودم ورفته بودم تو فکر دراتاق اتاق دانیال باز شد واومد بیرون تو این
چند روز کاری به کارش نداشتم جز اینکه چند بار رفتم دم دراتاقشو دعوتش کردم بیاد برا شام وناهار که اونم
نیومد
نگاش کردم چقدر این دانیال که روبه رومه با اون دانیال که رفته بود تواتاق فرق داشت دانیال شکسته بود
بدجورم شکسته بود نگامو که دید لبخند زد به روم اما لبخندش از بارغم انگیزتر از بغض بود سرمو انداختم پایین
بازم یه بغض لعنتی اومد تو گلوم دانیال رفته بود ومن اشک میریختم
یه مدت که گذشت رفتم باال تو اتاقمون دانیال رفته بود حموم رفتم پایین براش صبحونه آماده کردم تو این چند
روز خودمم نتونستم یه لقمه درست وحسابی بخورم چایی دم کردم ومنتظر شدم دانیال بیاد از پله ها که اومد
پایین رفتم جلوش وایستادم
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صورتشو اصالح کرده بود موهای خیسشو مثل بیشتر مواقع ریخته بود رو پیشونیش مثل همیشه دوست داشتنی
شده بود نگاش کردم
تودلم هرچی فحش وناسزا بلد بودم نثار خودم کردم که چرا نمیتونم عاشق این بشر بشم نه واقعا چرا؟مگه این
کسی که جلوم وایستاده چیش شبیه مرد رویاهم نیست
سوگند داری به چی فکرمیکنی؟این حرف دانیال منو از افکارم کشید بیرون:هیچی هیچی...مطمئنی؟؟اره مطمئنمدستمو بردم وجلو ودستشو گرفتم کشیدم :بیا بریم صبحونه بخوریم
دستمو تو دستش محکمتر گرفت ودنبالم اومد ونشستیم پای میز صبحونه تا اومدم لقمه بگیرم براخودم دیدم
دانیال یه لقمه گرفت سمتم منم نه گذاشتم ونه برداشتم دهنمو باز کردم که بذاره تو دهنم اینکارم باعث شد که
لبخند نمکینی بشینه رو صورتش بعد از اون یه لقمه واسه خودش میگرفت یه لقمه واسه من
شب میخوام مامان اینا رو دعوت کنم ..با این حرفش لقمه پرید تو گلوم بیچاره دانیال هول شد فورا یه لیوان اب برام ریخت و چندتا ضربه زد رو پشتم
سوگند چت شدیهویی؟؟واسه چی؟؟دلشوره افتاد به دلم دانیال میخواست چکار کنه؟نکنه مثل زمان ازدواجمون اونا بفرسته جلوتا وساطت کنن اگه
همه چیز رو بهشون میگفت بی شک همه رو سرم هوار میشدند که چرا میخوای طالق بگیری رو؟خوشی زده زیر
دلت وعقلت کم شده و....
چی واسه چی؟باتردید نگاش کردم :واسه چی میخوای دعوتشون کنی؟
میخوام موضوع رو بهشون بگمدلم ریخت پس حدسم درست بود دانیال کوتاه بیا نیست مثل دفعه ی قبلی میخواد با کمک بقیه شکستم بده با
دستای لرزونم لیوان رو گذاشتم رو میز از تغییر حالتم متوجه حالم شد دستشو اورد جلو ودستمو تو دستش
گرفت انگاری که فکرمو خونده بود
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نترس نمیخوام کاری کنم که سرزنشت کنن من تصمیمم رو گرفت دیگه نمیخوام بیش از این آزارت بده نمیخوامبیش از این ازم متنفر باشی
زل زدم توچشماش .توچشماش میتونستم صداقتو ببینم بلند شد از جاش ورفت من میرم بهشون زنگ بزنم رفت
وبعد ازمدتی برگشت لیوان ها رو برداشت وبرا دوتامون چایی ریخت ودوباره کنارم نشست
هم به مادرخودم زنگ زدم هم به مادر تو گفتم شب بیان خونه ی ما هردوش تعجب کردن وپرسیدن براچی؟منمگفتم من وتو حرف مهمی براشون داریم
دانیال میخوای چکارکنی ؟؟لبخندی زدوگفت:منتظر باش وببین
نمیتونمچرا میتونی.فقط سوگند یه خواهشی ازت دارم امشب هر چی من گفتم تو تایید کن در ضمن سعی کن واکنشهای غیرعادی نشون ندی هر اتفاقی که بیفته میخوام توپشتم وایستی
حرفاش نگرانم کرد:دانیال میخوای چکارکنی؟چرا بمن نمیگی؟
خم شد اروم پیشونیمو بوسید:عشقم الکی خودتو نگران نکن من همه چیزو درست میکنم بسپارش به من مطمئن
باش من تو رو با خوشی میفرستم بری
اینو گفت واز اشپزخونه رفت بیرون
راستی بفکر شام نباش از بیرون سفارش میدیمدانیا رفت لباس پوشید واز خونه زد بیرون بازم من موندم وافکار اشفته ام
یعنی اون میخواست چکارکنه؟چرا بهم گفت که پشتش وایستادم؟مگه قرار چه اتفاقی بیفته؟...

عصر همان روز قبل از اینکه مهمون ها بیان دانیال خودشو رسوند خونه .مهمون ها اومدندمثل همیشه کامال عادی
ازشون پذیرایی کردم قبل از شام پدر دانیال علت دعوتشون رو پرسید دانیال در جوابش لبخندی زد وگفت :تا
بعد شام باید صبر کنید
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همگی نگاههای معناداری بهم کردند وبعد چیزی نگفتند بعد از شام دور هم نشسته بودیم من بلند شدم رفتم
اشپزخونه تا چایی بریزم دانیال همخ دنبال من اومد
اومد کنارم وایستاد وآروم دم گوشم گفت:سوگند یادت که نرفته صبح چی گفتم بهت هر چی من گفتم تایید کنی
سعی کن زیادم شوک زده نشی از حرفام
بانگرانی نگاش کردم:مگه میخوای چی بگی بهشون؟
یه کم صبر کنی خودت میفهمی؟نمیشه االن بگیخم شدوپیشونیمو بوسید وگفت:نه نمیشه عشقم صالح نیست االن بگم
میدونستم که اصرار بی فایده ست برای همین دیگه چیزی نگفتم چای وریختم وبعد باهم رفتیم پیش جمع با
ورود ما همه سکوت کردند وبه من نگاه کردند وبهم دیگه لبخند زدند
چایی ها تعارف کردم وبعد رفتم نشستم کنار دانیال
پدر دانیال:خوب حاال دیگه شامم خوردیم نمیخواین شروع کنیددانیال که انگار میخواست همه ی نیروشو جمع کنه تا حرفشو بزنه نفس عمیقی کشیدو شروع کرد
راستش نمیدونم از کجا شروع واقعیتش اینکه من وسوگند از وقتی ازدواج کردیم تصمیم گرفتیم که هرچهزودتر بچه دار شیم
لبخند تلخی زدوگفت:خوب ماهردومون بچه دوست داریم عالوه بر این بچه میتونست پایه های پیوندمون رو
محکمتر کنه وعالقه مون به همدیگه رو بیشتر کنه
نگاهی به جمع کردم یه خوشحالی محسوسی تو چهره شون پدیدار شداز حرفهای دانیال تعجب کرده بودیم این
حرفا چی بود که میزد نگاهی بهش کردم جواب نگامون با نگاهش داد تو نگاهش خوندم که ازم خواست بهش
اعتماد کنم
دانیال حرفشو ادامه داد:اوایل زیاد تالش کردیم ولی نتیجه ای نداد تصمیم گرفتیم تحت نظر یه متخصص باشیم
وازراهنمایی های اون کمک بگیریم
با ناراحتی سرشو انداخت پایین وساکت شد همه ی نگاه ها به دانیال بود تا حرفشو ادامه بده
چند لحظه بعد سرشو بلند کردوگفت:وقتی رفتیم پیش متخصص متوجه ی یه حقیقت تلخ شدیم اونم اینکه ما
نمیتونستیم بچه دار شیم
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نگاش کردم پس نقشه اش این بود میخواست اینجوری قضیه طالقمون رو بگه آخرین جمله اش آب سردی بود که
به روی همه ریخته شد
نسترن جون با صدای بلندی گفت:چی؟؟
دانیال نگاش کردوگفت :ما نمیتونیم بچه دار شیم اینو اون دکتر گفت البته ما به حرف اون اعتماد نکردیم پیشچندتا دکتر دیگه ام رفتیم همشون حرف همون دکتر رو تایید کردند وحتی گفتند که هیچ درمانی وایسش نیست
همه تو شوک بودند هیچ صدایی از هیچ کس در نمیومد
دانیال دوباره ادامه داد :دکتر گفت با پیشرفت علم االن میتونن بیشتر ناباوری ها رو درمان کنند موارد کمی
هستند که هنوز درمانی براشون نیست وما هم جز اون موارد کم هستیم شاید در اینده درمانی براش پیدا بشه
البته معلوم نیست کی این اتفاق بیفته  .....من وسوگند قبل از اینکه بفهمیم ایراد از کدوممونه به همدیگه یه قولی
دادیم قول دادیم ایراد از هر کدوممون باشه مرد ومردونه از زندگی اون یکی بریم بیرون وحسرت مادریاپدر شدن
رو به دل اون یکی نذاریم
باز دانیال سکوت کردو دست منو که با ناباوری نگامو بهش دوخته بود تو دستش گرفت
ایراد از کدومتون؟این صدای پدرم بود که به زور از حنجره اش اومد بیرون
دانیال نگاش کرد ولبخند تلخی زدوگفت:ایراد از منه من هیچ وقت نمیتونم پدر شم
با این حرف دانیال مادر دانیال جیغی کشید وغش کرد همه مات ومبهوت نگاش میکردیم مادر من که تا چند
لحظه پیش رنگ به چهره اش نبود با شنیدن اینکه ایراد از من نیست کمی به خودش اومده بود زود بلند شد
ورفت سمت آشپزخونه وآب اورد وپاشید رو صورت نسترن جون .نسترن جون چشماشو باز کرد وبه دور وبرش
نگاه کرد وبعد زد زیر گریه ورو به مادرم گفت:
دیدی بدبخت شدم دیدی چه خاکی به سرم شد؟خداایا این چه مصیبتی به سرمون اومد آخه چرا اینجوریشد.....
اینا رو میگفت ومحکم با دستش میکوبید رو پاهاش مادرم رفت جلو واونو تو اغوش کشید وبعد باهم گریه کردند
دلم نمیومد گریه شونو ببینم خواستم دهنمو باز کنم وهمه چیز رو بگم ولی دانیال دستمو تو دستش محکمتر
فشار داد وباسرش گفت که نه این کارو نکن
سر جام نشستم وبیصدا پا به پای اونا گریه کردم
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یه مدت که گذشت پدر دانیال رو به مادرهای هردومون گفت:بسه دیگه چند لحظه اروم باشین ببینیم چی
میشه؟دنیا که به اخر نرسیده شنیدید که دانیال چی گفت گفت دکتره گفته شاید تا چند سال دیگه درمانش بیاید
این دوتام هنوز جوونن وقت برای بچه دار شدند دارند ویه مدت صبر میکنن تا ببینیم چی میشه فوقش برا درمان
میرن خارج
دانیال فورا وسط حرف پدرش پریدوگفت:نه پدر ما تصمیمون رو گرفتیم نمیخوایم صبر کنیم در ضمن درد من تو
خارجم درمون نداره
پدرش با اوقات تلخی گفت:یعنی چی که نمیخواین صبر کنین
پدر من میخوام سوگند رو طالق بدم نمیخوام اون پاسوز من شهقبل از اینکه پدر دانیال چیزی بگه پدرمن گفت:ولی پسر زن وشوهر شریک خوشی ها وناخوشی های هم ان
همونطور که سوگند تو خوشی ها کنارت بود االن باید تو ناخوشی هم کنارت باشه
دانیال:اما پدرجون من نمیخوام که باشه
آخه چرا؟اگه قضیه برعکس بود من مطمئنم تو کنار دخترم میموندیدانیال نگاهی به که با چشمای ترم بهش زل زده بودم انداخت وگفت:نه نمیموندم
همه باتعجب به دانیال نگاه میکردند چون این حرف ازش بعید بود
نمیموندم برای اینکه پدر شدن رو حق مسلم خودم میدونستم همونطور که این حق رو برا سوگند قائلممادرمن:ولی پسرم بچه همه چیز زندگی نیست حیف زندگی عاشقانه ی شما نیست که بخاطر یه بچه خرابش کنی
نسترن جون با صدای گرفته اش درحالیکه هنوزاشک میریخت گفت:ولی تو هنوز سوگند رو دوست داری مگه نه؟
دانیال:از دوست داشتن زیاده که میخوام طالقش بدم نمیخوام زندگی اونو بخاطر خودخواهی خودم تباه کنم
نسترن جون نگاشو به من دوخت وگفت:دخترم حیف زندگی به این خوبیه که ازهم بپاشه بیا وخانمی کن کنار
پسرم بمون مطمئن باش با اینکارت عشق پسرم بهت دوبار میشه دنیاشو به پای تو میریزه اگه خیلی دلت میخواد
حس مادر شدن رو بچشی میتونید یه بچه رو به فرزندی قبول کنید مهم این نیست که بچه از وجود خود ادم باشه
نخواه که زندگی پسرم خراب شه من مطمئنم پسرم با رفتن تو بدجور شکسته میشه سوگند تو دختر عاقلی
هستی....
دانیال نذاشت مادرش ادامه بده وگفت:مادر فکر نکن سوگند ازم خواسته تن بدم به این موضوع نه برعکس
سوگند خیلی خانمه خیلی ...طالق تصمیم منه تو این مدت سوگند خیلی تالش کرده منو منصرف کنه شما
نمیدونن اما بذارین بگم تا بدونید سوگند بیشتر روزها وشبها رو گریه کرده تا من نظرم عوض شه اون بیشتر از
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شما سعی کرده تا زندگیمون رو حفظ کنه اما من دیگه این زندگی رو نمخوام با رفتن سوگن ممکنه من بشکنم اما
با موندنش نابود میشم طاقت دیدن زجر کشیدن سوگند رو ندارم طاقت ندارم ببینم که با حسرت به زندگی
دیگرون نگاه میکنن ممکنه بعد از جدایی از سوگند داغون شم امامهم نیست ارزشدیدن خوشبختی سوگند
روداره ارزوی من خوشبختی اونه ..
با گفتن این حرف پدرم بلند شد اومد سمت دانیال دستشو گذاشت رو شونه ی دانیال وگفت:خیلی مردی
دانیال دست پدرمو تو دستش گرفت وگفت:مردی من از خانمی دختر شما نشئت میگیره دختر شما اونقدر خانمه
که آدم نمیتونه دربرابرش مرد نباشه...
احساس خفگی میکردم دیگکه نمیتونستم بیشتر از این تو اون فضا بمونه با شنیدن حرف آخر دانیال بغضم ترکید
دستم جلو صورتم گرفت وبلند شدم از اتاق زدم وبدو بدو رفتم سمت اتاقم افتادم رو تختم وباصدای بلند زدم زیر
گریه
ازخودم متنفر بودم خیلی متنفر بودم از دانیالم متنفر بودم بخاطردوست داشتنم بخاطر فداکاریش بخاطر
مهربونیش وبخاطر مرد بودنش بود که ازش متنفر بودم.....

هق هق گریه هام فضای اتاق رو پر کرده بود صدای در اتاق منو به خودم آورد از رو تخت نیم خیز شدم دانیال بود
تا چشمم بهش افتاد مثل یه ماده ببر درنده حمله کردم سمتش زورم رو تو مشتهام جمع کردم وکوبوندم به سینه
اش هر چی از دهنم دراومد بارش کردم
ازت متنفرم ازت بدم عوضی اشغال میخوام با دستهای خودم بکشمت تو کثیف ترین ادمی هستی که تو عمرمدیدم خیلی پستی خیلی............
اونقدر گفتم وزدم که باالخره از نا افتادم نفسم باال نمیومد جلوش وایستاده بودم ونفس نفس میزدم یهو دستمو
گرفت منو طوری کشید سمتش که افتادم بغلش سرمو تکیه داد به سینه اش اونقدر بی حال شده بودم که تکیه
دادم بهش اشک بود که از چشمم سرازیر میشد آروم آروم نوازشم میکرد وبوسه هاشو رو موهام میزد
آروم باش عسلم اروم باش قشنگترینم اروم باش زندگیم.......زمان سپری میشد من گریه میکردم واون ارومم میکرد گرمای آغوشش ولحن ارومش یواش یواش ارومم کرد
آرامشمو حس کرد منو از بغلش کشید بیرون جلو خودش نگه داشت خم شد وزل زد تو چشام دشتشو آورد جلو
اشکامو از صورتم پاک کرد
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دیوونه من خودمو دتارم به درودیوار میزنم که اشک تو رو نببینم اونوقت تو با گریه هات دلمو خون میکنی آخهاین انصافه؟؟
سرمو بلند کردم نگام تو نگاش گره خورد
چرا این کارو کردی؟من هر کاری میکنم فقط وفقط به خاطر تو و خوشبختیتهاینجوری؟؟؟فکری بهتر از این نتونستم بکنم این تنها راهیه که میتونستیم بکنیم بی دلیل که نمیشه کاری کرد میخواستیچکارکنم برم بهشون بگم که زنم منو دوست نداره ومیخواد ازم جدا شه ومنو تنها بذار وبره اونور دنیا پی زندگیش
....نه واقعا تو میخواستی بهشون چی بگم ؟تازه با این دلیلی که براشون آوردم حاضر نیستن به جدایی مون
رضایت بده همه اش دنبال این بودن که منو قانع کنن از خر شیطون بیام پایین دستشون به هر جا بند بود رو
گرفتند التماس کردند تهدید کردند ....
دانیال پوزخندی زدوادامه داد:تو هم نبودی که پشتم وایستادی تنهایی وایستادم جلوشون وگفتم یه کالم طالق و
والسالم
نگام رو صورتش بود اسم طالق رو که میاورد صورتش یه حالت خاصی پیدا میکرد صداش میلرزیدبا لحن خاصی
گفتم:چرا با من اینکارو میکنی؟؟
کدوم کار عشقم؟چرا رفتنو برام سخت میکنی؟چرا جدایی رو زجرآور تر میکنی؟چرا کاری میکنی که از خودم متنفر باشم؟چراکاری میکنی که من احساس گناه کنم؟ آخه چرا؟
صورتمو میون دستاش گرفت :تو هیچ وقته هیچ وقت نباید از خودت متنفر باشی نباید احساس گناه کنی تو یه
فرشته ی معصومی تنها گناهت اینکه منو دیوانه وار عاشق خودت کردی..
بی اختیار خودمو انداختم تو آغوشش دستمو دور کمرش سفت قالب کردم بازم داشتم گریه میکردم:تو خیلی
خوبی خیلی.....
اونم دستاشو دور شونه هام قالب کرد ومنو بیشتر به خودش فشار داد موهامو نوازش کردوگفت:این تویی که باعث
میشی من خوب باشم
تو آغوشش اروم میشدمحس داشتن یه حامی بهترین حس دنیاست واغوش گرم دانیال این حس بهم میداد.......
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صبح که از خواب بیدار شدم دیدم دانیال صبحونه رو حاضر کرده یه کاغذگذاشته بود رو میز برای مهربونترین
فرشته دنیا
کاغذ رو که خوندم پوزخندی زدم من مهربونترین فرشته ی دنیا نیستم بلکه بی رحمترین فرشته ی دنیام
ذانیال پریز تلفن ها رو کشیده بود تا من راحت باشم به زور یه لقمه صبحونه خوردم وبعد لباس پوشیدم و زدم از
خونه بیرون وبی هدف خیابون ها رو گز کردم
به همه چیز فکر کردم از اول تا آخر این قصه رو مرور کردم زندگیمون مثل یه فیلم از جلوی چشمام گذر کردند به
یاد آوردم که اول زندگیمون چقدر از دانیال متفر بودم واحساس بدی بهش داشتم اما حاال.....
در کمال ناباوری نه تنها اون حس تنفر روو بهش ندارم بلکه یه حس دوست داشتنی خاصی رو تو دلم نسبت بهش
پیدا کرده بود حس دوست داشتنی متفاوت از دوست داشتن های دیگر ....
خدایا چکار باید میکردم دانیال رو دوست داشتم ولی عاشقش نبودم دانیال مرد رویاهام نیست اگه کنارش
میموندم زندگیمون همینی میشد که حاال هست اون گرم ومن سرد اون عاشق ومن بی تفاوت ....
ترک کردنش هم عذابم میداد نمیتونستم زجرکشیدنشو ببینم وبی تفاوت باشم من اونقدرها هم بی رحم وبی
وجدان نبودم .....
پس چکار باید میکردم برم یا بمونمم ؟؟؟............

همون روز دانیال پیش هردو خانواده رفته بود وباهاشون اتمام حجت کرده بود وراضیشون کرده بود که به این
طالق رضایت بدند مثل همیشه همه رو برای انجام تصمیمش مجاب کرده بود البته من اونموقع نفهمیدم که چی به
دو تا خانواده گفته بود بعدا فهمیدم .خیلی بعدا دیانا برام تعریف کرد که دانیال رفته بود اونجا ودر جواب
پدرومادرش وپدرجون ومادرجون اینها روگفته بود:
تو این قضیه سوگند هیچ تقصیری اون خیلی تالش کرده تا منو منصرف کرده شما نمیدونید اون چند شب وچند
روز گریه کرده تا من اینکارو نکنم چقدر در گوشم خونده که برای اون من خیلی مهمتر از بچه ام چقدر گفته که
حاضر یه بچه از پرورشگاه بیاریم وبزرگ کنیم گفته که براش مهم نیست که حتما باید بچه ی خودشو وبزرگ کنه
.ما خیلی وقت این موضوع رو میدونیم اگرم میبینید تا حاال تعلل کردیم وموضوع رو دیرتر به شما گفتیم برا اینکه
سوگند نمیذاشت که اینکارو بکنم اما من رو تصمیمم جدی هستم اینها رو گفتم که بدونید عروس شما کسی
نیست که پشت شوهرشو تو مشکالت خالی کنی نه اصال اون مردتر از هر مردی پشتم وایستاد اما من راضی به
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این نیستم هیچ کسم ندونه شما که بهتر ازهمه میدونید من چقدر عاشق سوگند وهمین عشقم ایجاب میکنه
خودخواه نباشم وبه جای اینکه به خودم فکر کنم به سوگندو خوشبختیش فکر کنم البته دروغ چرا این وسط
کمی هم بفکر خودم بودم من نمیخوام تا آخر عمر یه باری رو دوشم باشم وهر وقت که سوگند رو میبینم درد
بکشم من بهتر از هر کس دیگه ای خودمو میشناسم من نمیخواستم توآینده هر وقت سوگند رو دیدم که رفته تو
فکر یا غمگین به خودم طعنه بزنم که هی همسرت داره به بچه ی نداشته تون فکر میکنه نه من نمیتونستم این
موضوع رو تحمل کنم عالوه بر این یه لحظه خودتونو بذارین جای خانواده ی سوگند نه اصال بیاین فرض کنیم تو
این قضیه بجای من این سوگند که این مشکل رو داره خداییش بعد یه مدت که صبر میکردین نمیرفتین پیش
سوگند ونمیگفتین دخترم بیا وخانمی کن از زندگی پسر ما برو وبذار اون با یکی ازدواج کنه که بتونه به اون حس
پدر بودن رو هدیه کنه نذار ماهم تا اخر عمر حسرت به دل دیدن فرزند ی یکی یدونه پسرمون شیم نه جان من
اینکارو نمیکردین ؟من مطمئنم که میکردین همونطور که بزرگتر از شماهاش کردند حاال چطور نمیخواین این حق
به خانواده ی سوگند بدین که بخوان بچه ی دخترشونو ببینن البته من مطمئنم ما اگه از هم طالقم نمیگرفتیم وتا
آخر عمر باهم بودیم بازم اونا اونقدر بزرگوارن که یه کلمه هم حرفی از این موضوع نمیزدننداما من نمیخوام آدم
نامرده ی این قصه باشم اگه من االن دارم اصرار میکنم به طالق برای اینکه درخواست ادامه تحصیل سوگند تو
یکی از دانشگاههای آلمان مورد قبول واقع شده واون تا چند وقت دیگه قرار بره آلمان وچند سالی اینجا باشه
برای همین جدائی ما االن بهتر چون اگه سوگند بره وازدید من دور بشه من راحتتر میتونم فراموشش کنم وچه
بسا آمادگی اینو پیدا کردم که همسر دیگه ای برای خودم انتخاب کنم مثال یکی که یه بچه خودش داره یا القل
یکی که از اول بدونه من این مشکل رو دارم وقبول کنه که باهاش کنار بیاد تا درآینده هم باهم به مشکلی
برنخوریم ومنم خیالم راحتم باشه که خودش منو انتخاب کرده با این شرایط..
خالصه دانیال با این حرف ها وبا قولها ووعده های الکی راجع به ازدواجش در آینده تونسته بود خانواده شو راضی
کنی بعد از اونم رفته بود سراغ خانواده من گفته بود:
هیچ وقت این فکر به ذهنتون نزنه که دختر شما نخواست یا نتونست زندگیشو حفظ کنه نه دختر شما مثل یه
شیرزن جلو من وایستاد تا منواز این تصمیم منصرف کنه اما شما که بهتر میدونید من یه دنده ولجم وهر تصمیمی
که بگیرم حتما عملیش میکنم این مدتی که دخترتون همسرم بود بهترین ساعت زندگی من بود دخترتون
اونقدرخانم وفرشته است میتونه هر مردی رو خوشبخترین مرد رو روی زمین کنه برای همین نگران آینده اش
نباشین نگران این نباشین که مهر طالق میخوره رو پیشونیش واحتمال داره تو زندگی اینده اش به مشکل بخوره
نه اصال من مطمئنم یه مدت کوتاه که از طالقمون بگذره خواستگارهای خیلی بهتر از من پاشنه ی خونه تونو از جا
میکنن چون دختر شما جواهری برا خودش
بعدهم با شوخی گفته بود:اصال اگرم اینطور نشد ودخترتون موند تو خونه دانیال که نمرده خودم میام میگیرمش
شما نگرانی به دلتون راه ندین
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بعد دوباره خیلی جدی ادامه داده بودین:بخاطر حرف مردم وافکارغلطشون نخواین که دخترتونو از حق مادر بودن
محروم کنین هر زنی دوست داره که یه روزی خودش بچه اشو به دنیا بیاره وبزرگش کنه این آرزو رو از دخترتون
نگیرید بذارین اون خوشبخت باشه همین برای من کافیه .....
پدرومادر منم راضی شدند دانیال به قولی که بهم داده بود عمل کرد من هم تصمیم گرفتم اخرین خواسته ی اونو
انجام بدم همونروز که برگشت خونه ومنو دید که تو تاریکی نشستم وزانوی غم بغل کردم اومد نشست جلوم
دستامو تو دستاش گرفت وبوسه ای بهشون زد
نبینم خانمیم غمگین باشهتا اومد حرفی بزنم انگار حرفامو از نگاهم فهمید برای همین فورا دستشو گذاشت رو لب هامو
گفت:هیس....نمیخوام چیزی بشنوم
نگاشو به نگاه غم زده ام دوخت وگفت :میخوام ازت یه خواهش بکنم وانتظار دارم قبولش کنی تو این چند وقتی
که تا رفتن وقت هست بذار زندگی کنیم اگه میخوای دل منو شاد کنی این چند هفته رو یه همسر واقعی باش برام
بذار یه زندگی رویایی داشته باشم یه زندگی پر از لحظه های عاشقانه تو این مدت کم القل نقش یه زن عاشق
پیشه رو برام بازی کن بذار خاطرات این چند روز برای همیشه تو قلبم بمونه وبعد از رفتنت من باهاشون زندگی
کنم
بغضم ترکید خودمو انداختم تو آغوشش آروم آروم نوازشم کرد
این یعنی اینکه خواهشمو رد میکنی؟فورا از بغلش خودمو کشیدم بیرون وباحالت مظلومانه ای گفتم:نه نه اصال ..هر چی تو بگی قبوله.
خوب پس این گریه هات اونوقت واسه چیه؟یکی از شرطهای اجرای خواهشم اینکه دیگه تا وقت رفت نبایدحتی یه قطره اشک بیاد تو چشای خوشگلت باشه تو که نمیخوای با گریه هات دل منو خون کنی وکاری کنی که
بعد از رفتنت من یاد اشکات بیافتمو خودم لعنت کنم که باعث وبانیشون من بودم میخوای؟
سرموبه نشانه نه تکون دادم دستشو آورد جلو واشکامو پاک کرد خوبه پس االن پاشو مثل یه بچه ی خوب دستوصورتتو بشور بدو برو باال لباسهاتو بپوش وتیپ بزن چون میخوام باخانمی خوشگلم برم شام بیرون
لبخند تلخی به روش زدم چقدر سعی داشت غم خفته تو دلشو سرکوب کنه نباید بذارم که تو این کار شکست
بخوره باید کمکش میکردم تا با این موضوع کنار بیاد باید این چندروز مانده رو باهاش خوب تا کنم من بابت
مردونگیش خیلی بهش مدیونم بلند شدم رفتم تا کاری رو که اون ازم خواسته براش انجام بدم بخودم قول دادم
که از این به بعد تا وقت جداییمون همونی باشم که اون میخواد....
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روزها از پی هم میگذشت ومن شده بودم خانمی دانیال و رام ومطیع کنارش بودم هر روز گردش هر روز تفریح
وهر روز خوشگذرانی....
تویکی از این روزها با هم به نظاره ی غروب آفتاب ایستاده بودیم اون جمعه قرار گذاشته بودیم بریم کوه روی یه
سنگ نشسته بودیم سرمو تکیه داده بودم به شونه هاش ونگاش میکردم که دانیال آروم گفت:وقتی رفتی
هرغروب دلگیر جمعه میام اینجا و وایمیستم وغروب افتاب رو تماشا میکنم اونجوری حس میکنم کنارمی اونوقت
کمتر دلتنگ میشم
سرمو از رو شونه اش بلند کردم ونگامو انداختم رو صورتش که زل زده بود به غروب آفتاب .اشعه های نور قرمز
ونارنجی رو صورتش غمگینش شادمانه می رقصدند.
ولی تو نباید اینکارو بکنی بعد از رفتنم باید سعی کنی فراموشم کنیبرگشت سمتم نگاش به نگام گره خورد:فراموشت کنم؟؟چطوری؟من گوشه تا گوشه ی این شهررو با خاطرات تو
پر کردم هرجا که برم تو رو میبینم
تو این مدت دانیال هر روز منو با خودش به یه گوشه ی شهر میکشید امروز این پارک فردا اون یکی امروز این
رستورا فردا یه رستوران دیگه وهر وقت من ازش میخواستم که مثال امروز بریم همون رستورانی که هفته پیش
رفتیم جواب میداد نه بابا چیه بریم جاهایی رو که یه بار دیدیم وغذاشو چشیدیم دوباره ببینیم بیا بریم یه جای
تازه ویه فضای تازه رو تجربه کنیم اونوقت ها فکر میکردم چقدر دانیال تازگی ها تنوع طلب شده اما االن دلیل
اصلیشو می فهمم اون میخواسته کل این شهر رو پر کنه از خاطرات من لعنتی چرا بفکرم نرسید.....
بازوشو گرفتم:دنی تو نباید این کارو میکردی.تو بعد از رفتن من باید سعی کنی منو فراموش کنی جوری که انگار
هیچ کسی به اسم سوگند تو زدگی تو نبوده تو باید یه زندگی نو برا خودت بسازی وباید دوباره عاشق بشی
ودوباره ازدواج کنی میخوام وقتی برگشتم تو رو خوشبخت ببینم
خوشبختی من برات مهمه؟بعله که مهمه ببین دانیال شاید یه زمانی من نسبت به تو حس خوبی نداشتم شادی وغمت ,بودونبودت برام مهمنبود اما حاال مهمه تو که دوست نداری من یه عمر با یه عذاب وجدان زندگی کنم
پوزخندی زدوچیزی نگفتم
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ببین دانیال من میدونم تو اگه بخوای میتونی به راحتی منو فراموش کنی پس ازت میخوام اینکارو بکنی حداقلبخاطر اطرافیانت بخاطر مادرت بخاطرت پدر بخاطرمن.....
دوباره نگام کرد:تو نمیتونی درکم کنی اصال نمیتونی میدونی چرا؟چون تو عاشق نشدی که بفهمی عاشقی درد بی
درمون ...تو ازم میخوای فراموشت کنم درحالیکه غیرممکنه روزوشب من با یاد تو سرمیشی میخوای دوباره عاشق
بشم درحالیکه میدونی همه یآدمها فقط یه بار عشق رو تجربه میکنن وتمام میخوای دوباره ازدواج کنم درحالیکه
میدونی بعد از تو دیگه نمیتونم به هیچ زن دیگه ای حتی فکر کنم چه رسد به اینکه باهاش همخونه بشم سوگند
تو هیچی نمیفهمی هیچی...
بغض کردم:اگه ازت خواستم فراموشم کنی اگه ازت خواستم دوباره عاشق بشی یا اگه ازت خواستم دوباره ازدواج
کنی برای اینکه که نمیخوام تا پایان عمرت بخاطر یه اشتباه زجر بکشی اینطوری منم زجر میکشم اینطوری منم
هر روزوهر شب به خودم تف واعنت میفرستم که باعث خراب شدن زندگی یه ادم شدم من نمیخوام تا آخر عمرم
این بار سنگین رو به به دوش بکشم میفهمی؟؟؟
برگشت سمت بادستاش شونه هامو گرفت:ببین سوگند این تویی که باید منو فراموش کنی باید یادت بره یه نفر یه
گوشه ی این دنیا همه زندگیش شده مرور خاطرات روزهایی باتو بودن باید یادت بره یکی هست که آرزوش
دیدنت خوشبختیت یادت بره یکی این گوشه دنیا هست که تو رو حتی بیشتر ازخودت دوست داره وبرا دیدنت
خنده هات حاضره همه دنیاشو بده .فراموشی آدمی مثل من برا تو راحتتره...
اشکام سرازیر شد هوا تاریک شده بود دانیال دستشو آوردجلو واشکامو پاک کردولبخندتلخی زد :خانم خانم
انگار یادتو ن رفته چه قولی دادین ها؟؟مگه قرار نبود تا وقت رفتن شما اون چشای قشنگتونو اذیت نکنید....
جوابشو ندادم سرمو انداختم پایین غمگینتر از اونی بودم که حتی یه کلمه حرف بزنم میدونستم اگه دهنمو باز
کنم بغض محبوس تو گلومو بدجوری میشکنه ..
دست دانیال رو تو دستم گرفتم وبه راه افتادیم متوجه حالم شد وسط راه منو برگردند سمت خودش و خم شد
صورتشو نزدیک صورتم کرد
وای وای این خانم کوچولو غمگین نگا.نفسی شما حرفای مارو باور کردی؟؟نمیدونستم انقدر ساده اید شما.باباهمین که شما پاتو از این مملکت بذاری بیرون آقاتون برمیگرده به دوران خوش مجردیشون وعشق وحال
ودختربازی ...خدارو چه دیدی شاید یکی از دوست دخترامونم پسند کردیم وگرفتیمش اصال شایدتا برگشتن شما
آقاتون پدرچندتا بچه ی قدونیم قدم شد...
میدونستم حرفاش الکیه ومیخوادمنو قول بزنه دلم براش سوخت که حتی تو بدترین وضع خودشم باز به فکر منه
این حرفاش بیشتر جیگرمنو سوزوند خودمو انداختم تو بغلش و های های زدم زیر گریه محکمتر بغلم کرد انگار
اونم به یه آغوش برای گریه نیاز داشت .پابه پای من گریه کرد صورتمو چسبوندم به صورتش اشکای هردومون
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باهم تالقی کرد لحظه های سختی بود خیلی سخت .هردومون رنج بزرگی رو تحمل میکردیم خیلی بزرگ بزرگتر
از توان هردوتامون.....

چشمامو به زور باز کردم دانیال کنار تخت نشسته بود وزل زده بود به من وقتی دید بیدار شدم یه لبخند تلخ رو
صورت نشست آروم گفت:سالم خانمی صبحت بخیر باالخره بیدار شدی؟
جواب لبخندشو دادم :صبح شمام بخیر
نگاش کردم نگام کردنیم خیز شدم از جام دستمو گرفت وکمکم کرد تا بلند شدم خودشم بلند شدو رفت سمت
در:پایین منتظرتم
رفت ومن وتنها گذاشت نگاهی به دورتادور اتاق انداختم امروز آخرین روزیه که چشامو تو اتاق ورواین تخت باز
میکنم بلند شدم رفتم سمت دستشویی ویه ابی به سرو صورتم زدم ویه نگاه تو اینه به خودم کردم نه خوشحال
بودم نه غمگین یه حس مبهمی داشتم همون حسی که تموم این مدت کنارم بود....
از پله ها رفتم پایین مثل بیشتر اوقات دانیال صبحونه رو اماده کرده بود نشسته بود سرمیز ورفته بود تو فکراز
دور نگاش کردم چقدر با اون دانیالی که روز خواستگاری دیدم فرق داشت انگار سالها از اون زمان گذاشته االن
دیگه اون پسر مغرورخودشیفته شروشیطون نبود بلکه االن چهره یه مرد با کوله باری از غم جلوم بود یه مردکه
االن غرورش شکسته بود وتو سکوت داشت به سرنوشت تلخش فکر میکرد...
آروم رفتم نشستم سر میز صبحونه بادیدم لبخند زدمیخواست غم هاشو پشت لبخندهای مصنوعیش پنهان کنه
بازم برام لقمه گرفت مثل بیشتر وقتهایی که صبحونه رو باهم بودیم هردو تو سکوت خودمون غرق بودیم احساس
کردم سیر شدم برای همین وقتی لقمه رو گرفت جلوم گفتم:نه دیگه مرسی سیر شدم
این لقمه رو هم بخور این اخرین لقمه ای که من دارم برات میگیریمتو صداش غم بزرگی بود امروزاز تمام روزها غمگین تر بودلقمه رو ازش گرفتم وبه زور قورتش دادم بغضمم همراه
اون خوردم بلند شدم چایی ریختم برا هردوتامون چایی رو که گذاشتم جلوش گفت:برا ساعت 5از محضر وقت
گرفتم
اُکی...دیروز لباسهامو جمع کردم تو چمدون فقط چندتا از لباسهامو برداشتم اونایی که الزمم بود واونایی که دوستشون
داشتم وقتی داشتم از بین لباسهام انتخاب میکردم چشمم افتاد به اون مانتوی قشنگی که دانیال قبل ازدواج برام
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خریده بودوفرستاده بود خونه ی ستاره نمیدونم چرا ولی دلم خواست که اونو نگه دارم بقیه لباسهامو که خیلی
هاشون حتی یه بارم تنم نکرده بودم گذاشتم تو کارتن .
دنی؟؟جانم...لباسهامو گذاشتم تو کارتن البته اونایی که نیاز نداشتم خیلی هاشون حتی نپوشیدم میتونیم بدیم به ادم هایی که
بهشون نیاز دارن اونیکی هام گذاشتم تو نایلون اگه زحمتی نیست اونارم با آشغالها بذار دم در باشه؟؟
باشه عزیزمنگاهی به دورو برم کردم وسایل خونه کردم دلمو غم عجیبی گرفت تمام این وسایل جهیزیه ام بودن جهیزیه هردختر عزیزترین وسایلش بودند اما من نمیتونستم نگهشون دارم چند تکه از وسایل کوچکمو انتخاب کرده بودم
وفرستاده بودم خونه ی مامانم ولی بقیه رو باید میفروختیم چون اوال فکر نمیکنم دانیال دیگه تو این خونه تنهایی
زندگی کنه دیر یا زود باید این خونه خودشو برای اومدن خانم خونه ی جدید باشه ولی نه بهتر دانیال این خونه رو
بفروشه موندن تو این خونه خاطرات روزهای تلخ رو به یادش میاره
دنی....جانم...ببخش دیگه زحمت فروختن وسایل خونه ام میفته گردن تو...لبخندتلخی زدوگفتکتو خودتو واسه همچین چیزهایی ناراحت نکن چند روز دیگه یکی رو میارم وهمه شونو
میفروشم وپولشو میریزم بحسابت ..
پوزخندی زذم و گفتم:پولش برام مهم نیست
دانیال:میدونم
رفتم بال تو اتاقم چمدونم گوشه ی اتاق بود یه بار دیگه وسایلمو چک کردم بازم نگاهی به دورتادور اتاق
انداختم:شاید یه روز دلم برای این اتاق تنگ بشه شاید....
ناخوداگاه قطره اشکی به چشم اومد
فکر نمیکنم این اتاق خاطرات خوبی برات داشته باشه که بخاطرش ناراحت باشی واشک تو چشات بشینه..دانیال بود که جلوی در وایستاده بود.به در تکیه کرده بود
-میشه کمک کنی چمدونمو ببرم پایین
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دانیال اومد سمت چمدون چقدر سنگین قدم برمیداشت دسته ی چمدون روگرفت متوجه لرزش دستاش شدم
چقدر براش این لحظه سخت بود نگاهمو ازش گرفتم نمیخواستم این لحظات رو ببینم...
از پنجره ی اتاق چشم دوختم به حیاط خونه :امیدوارم بعد ازمن کسی بیاد تو زندگی دانیال که منو تمام خاطرات
تلخمو از ذهنش محو کن اونقدر غرق دوست داشتن اون باشه که حتی یادش بره زمانی سوگندی تو زندگیش بود
که عاشقانه دوستش داشت اونقدر دوستش داشت که رفتنش نابدش کرد اونقدر دوستش داشت که بخاطر اونو
وآرامشش تلخی های زیادی رو چشیدو خودشو فدای خواسته ی اون کرد
یه زمانی اونقدر ازش متنفربودم که دوست داشتم سختترین سختی های رو بچشه دوست داشتم غرور له بشه
قلبش بشکنه وروحش نابود شه میخواستم حتی برای یه روزم طعم خوشبختی رو نچشه اما حاال.....
دلم میخوادکنار یکی که الیق عشقشه خوشبخت بشه اونقدر خوشبخت که حتی من حسرت از دست داشتنشو
بخورم دانیال الیق همچین خوشبختی هست...
اشکهای صورتمو پاک کردم :اون بدون من خوشبختتره پس نباید ناراحت باشم ....
میخواستم برای بار اخر هم که شده خودم تو این خونه غذا درست کنم میخواستم غذای مورد عالقه ی دانیال رو
درست کنم میخواستم این روز اخر رو خوش باشیم رفتم سمت آشپزخونه وسایل مورد نیازمو اماده کردم
داری چکار میکنی؟برگشتم پشت سرم دانیال ایستاده بود لبخند زدم وگفتم:میخوام ناهار رو درست کنم
نمیخواد زنگ میزنیم از بیرون میارننه میخوام خودم درست کنم فقط یه چیز..چی شدهسرم خم کردم وباحالت مظلومانه ای گفتم:کمکم میکنی؟
با دیدن حالتم لبخندی رو لبهاش نشست :چرا که نه شما جون بخواه
پس تو ساالد رو درست کن من غذا روبچشمهردو مشغول شدیم تمام حواس دانیال به من بود از هر فرصتی برای تماشای من استفاده میکرد.این بشر چرا از
تماشای من خسته نمیشدکارم که تموم شد نشستم روی صندلی درست روبه روش اونم کارشو تموم کرد
وبعدظرف ساالدرو گذاشت کنارو دستشوگذاشت زیر چانه اش وزل زد به من
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چیزی شده؟نهپس چرا اینجوری زل زدی به من؟جواب ندادهمینطور تو سکوت نشستیم بعد از چند دقیقه گفت:میخوام تک تک اعضای صورتتو بخاطر بسپارم
نمیخوام تا دم مرگ از یادم بری
با اوقات تلخی گفتم:دانیال........
جوابی نداد صورتمو ازش برگردندم:قرار ما این نبود تو باید سعی کنی هر چی زودتر منو فراموش کنی چند بار این
حرفو بگم...
منم چند بار باید بهت یاد آوری کنم که عاشق نشدی نمیفهمی ‚نمیفهمی اگه خودتم بخوای این دل المصبتنمیذاره یاد بره که با تک تک سلولهات عاشق یکی هستی حتی فکر میکنم بعد از مرگ هم فراموشت نمیشه
عشقتو ....
اما تو باید بخاطر من هم که شده فراموشم کنی نذار من تا ابد با یه عذاب وجدان دست وپنجه نرم کنممن بخاطرتو هر کاری میکنم هر کاری اما این دیگه دست خودم نیستاشک تو چشام جمع شد-چرا دست خودته این خود تو هستی که نمیخوای
بلند شد اومد نشست جلوم و دستامو تو دستش گرفت:نمیخوام خاطراتتو فراموش کنم چون اونا تنها بهونه های
من برا زندگین نخواه که بعد رفتنت نفس کشیدن برام محال شه
قطرات اشک روی گونه هام سرازیر شدند :چرا این کارو با من میکننی؟
اینبار برعکس همیشه که اشکامو پاک میکردصورتشو برگردند وبلند شد ورفت سمت در موقع رفتن آروم زیر لب
گفت:اینها آخرین تالشهامن برای نگه داشتند شاید هنوز امیدی به موندنت دارم....
اون رفت ومنو با قلبی که میخواست متالشی بشه تنها گذاشت سرمو گذاشت روی میز وهای های گریه کردم
نه میتونستم بمونم ونه میتونستم برم یه چیزی از درونم میگفت االن وقت پشیمونی نیست خوب میدونستم که
اگه نرم تا آخر عمر حسرتش به دلم میموند این بزرگترین آرزوی من بود شکی درش نبود اما حاال...
باز همون عذاب وجدان لعنتی اومد سراغم من دل کسی رو شکسته بود واین تنها کاری بود که همیشه ازش نفرت
داشتم متنفر بودم از آدم هایی که پا رو قلب آدمها میذاشتند وراحت ازش رد میشدند واسه همسنم بود که از
دانیال متنفر بودم حاال خودم هم شده بودم یکی از همون ادمها....
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دانیال دل ستاره رو شکست ومنم دل واونو شکست دور نیست روزی که کسی هم دل ومنو بشکونه....
سرم از روی میز بلند کردم باز همون خوی سرکشم اومد سمتم االن وقتش نیست بلند شدم ورفتم یه ابی به
صورتم زدم غذا اماده بود رفتم سمت اتاق دانیال تا صداش کنم این قصه باید پایان خوشی داشته باشه....
پشت در اتاقش که رسیدم دیدم الی در باز بود رو کاناپه ولو شده بود مثل بیشتر اوقات بازوشو گذاشت بود رو
پیشونی وچشاش ندیده میدونستم که االن صورتش با اشکاش خیسه اهنگی که گذاشته بود نظرمو به خودش
جلب کرد
این اخرین تالشمه واسه به دست آوردنت باور کن این قلبو نرو این التماس اخره چقدر میخوای تو بشکنی غرور
این شکسته رو هرچی میخوای بگی بگو اما نگو بهم برو این دلو عاشقش نکن اگه منو دوست نداری راحت بگو اگه
میخوای قلب منو جا بذاری دلم پر از شکایته اما صدام در نمیادمیترسم از دستم بری کاری ازم بر نمیاد این اخرین
تالشمه واسه به دست آوردنت باور کن این قلبو نرو نرو این التماس اخره چقدر میخوای تو بشکنی غرور این
شکسته رو هرچی میخوای بگی بگو اما نگو بهم برو
نرو نذار که بعد از این دنیا به عشق شک کنه هر کی دلش جای دیگه ست عشقو بخواد ترک بکنه نفس زدم از ته
دل معصوم این قلب بخدا نذار بشه محال واسش باور عشق آدمها
مرگ دلم پای تویه اگه ازش گذرکنی لب تر کنی رفیقتم کافیه با ما سرکنی
مرگ دلم پای تویه اگه ازش گذرکنی لب تر کنی رفیقتم کافیه با ما سرکنی
این دلو عاشقش نکن اگه منو دوست نداری راحت بگو اگه میخوای قلب منو جا بذاری دلم پر از شکایته اما صدام
در نمیادمیترسم از دستم بری کاری ازم بر نمیاد...
سرمو تکیه دادم به درگاهی من نمیخواستم دل دانیال و عاشق خودم بکنم این سرنوشت بود که این چنین برای
ما نوشت من نمیخواستم دل اون بمیره نمیخواستم ....
متوجه حضورم شد بلند شد اومد سمتم وقتی رسید جلوم منو کشید سمت خودش افتادم تو بغلش یرمو تکیه
دادم به سینه اش وبغضمو شکستم
مثل همیشه مو هامو نوازش کرد وبوسه بارانش کرد همیشه همینجوری آرومم میکرد چقدر دلم برای این کارش
تنگ خواهد شد .....
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برای آخرین بار نگاهی به خونه انداختم وآروم باخودش وخاطراتش وداع کردم سوار ماشین شدم هر دو در سکوت
خود به فکر رفته بودیم اونقدر در افکار پریشان خودم غرق شده بودم که نفهمیدم کی رسیدیم پیاده شدم چشم
به تابلویی که روبه روم بود افتاد دفترخانه ی ثبت ازدواج وطالق قبال هم از این تابلوها زیاد دیده بودم اما هیچ
وقت حدس نمیزدم شاید روزی برسه که برای طالق گرفتن قدم به یکی از اونا بذارم روزگار چه کارها که با ادم
نمیکنه
بریم؟بی هیچ واکنشی دنبال دانیال رفتم هنوز هم کشمکشهای درونیم دست از سرم برنداشته بودند متوجه اتفاقات
دورو برم نبودم ذهن بدجور درگیربود همه چیز رو قاطی کرده بودم میدیدم که دانیال وسردفتردار با هم صحبت
میکنند اما هیچی نمیشنیدم بابک ویه نفر دیگه از دوستای دانیال اومدند قرار بود اونا شاهد طالق باشن دفتر دار
که اسناد رو آماده کرد دوتامونو صدا زد
دفتردارکه مرد نسبتا مسنی بود رو به هردومون که :دخترم پسرم هنوز هم دیر نشده با اینکه طالق حرام نیست
ولی کراهت داره اگه هنوز حتی اندازه ی سرسوزنی امیدی به ادامه ی زندگیتون هست بهتره اینکارو نکنید شاید
کمی صبر باعث دوام زندگیتون بشه
هردو به هم نگه کردیم من امید رو درچشمهای دانیال میدیم جنگ درونم شدت یافت رفتن یا ماندن ....
اما چیزی در درونم بهم نهیب زد این زندگی به ضرر هر دوتون جلوی ضرر رو هم از هر جا بگیری بهتره بیشتر از
نباید زجر بکشیم طالق برای هردومون بهتره
نگاهمو از نگاه دانیال گرفتم صورتمو برگردوندم وقطره اشکی رو که میخواست از چشام بریزه رو پاک کردم
نه حاج آقا ما تصمیمون قطعیه طالق برای هردومون بهترهاگه اینطوره که من حرفی ندارم وظیفه بود قبل از انجام اینکار این حرفها رو بهتون بگم حاال که اینجوره در موردمهریه به توافق رسیدین
میبخشمش .بی هیچ تردیدی این کلمه رو گفتمدانیال دست کرد تو جیبشو پاکتی رو بیرون آورد وگذاشت رو میز این تقریبا 4/2مهریه است فعال تو دست وبالم
همینو داشتم بقیه اشم اگه راضی باشی بعدا جور میکنم ومیریزم به حسابت
با تعجب نگاش کردم:ولی من همه شو میبخشم
مهریه حق تویهبا لحن تندی گفتم:نه نیست خودتم اینو خوب میدونی
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من مهریه تو میدم وتمام وکمال چه بخوای چه نخوایمن این پول رو نمیخوام اصال بهش احتیاجی ندارمیهو تن صدای دانیال رفت باال :چرا داری؟هیچ فکر کردی که میخوای با کدوم پول اون سر دنیا زندگیتو سر کنی
به حد کافی دارم من این پولو نمیخوامبهم نزدیکتر شد:پس طالق بی طالق
شوکه شدم زل زدم تو چشاش :ولی ما باهم توافق کردیم
آره ولی دادن مهریه هم جز توافق بود که حاال میزنی زیرشنه نبود..بود چون من میگمدانیال خواهش میکنم...یا قبول میکنی مهریه میگیری وطالق نامه رو امضا میکنی یا همین حاال از اینجا یک راست میرم خونه ی پدرتوهمیچیزو میگم ومیزنم زیر همه ی حرفهایی که زدم اونوقت تو میمونی ورویاهای بر باد رفته...
همیشه بلد بود بود چکارکنه میدونست چطوری طرف مقابلشو خلق سالح کنه میدونست که پدرو مادرم نقطه
ضعف منن واینم خوب میدونست که اگه بابام بویی از ماجرا ببره چه قشقرقی به پا میشه اونوقت حتی باید قید
ادامه تحصیل تو ایرانم از سرم بیرون کنم
برای تو چه فرقی میکنه که من مهریه امو ببخشم یا بگیرم؟مگه حق من نیست؟زل زدتو چشامو وگفت:حتما یه فرقی میکنه که میگم باید بگیریش
من دلیل اصرارتو نمیدونمیه قدم اومد نزدیکتر وخم شد وصورتشو جلو صورتم نگه داشت:میخوای دلیلشو بدونی باشه چون دلم نمیخواد
زنم تو شهر غربت لنگ پول بمونه دلیلش اینکه نمیخوام بعد رفتم یه فکرودلهره هم به فکرها ودلهره هام اضافه
بشی نمیخوام همش به این فکر کنم که خدایا االن اون چی میخوره چی میپوشه نکنه به چیزی احتیاج داشته
باشه ونتونه بگیره وهزارتا فکروخیال دیگه غم از دست دادنت برام کافیه نمیخوام غم دیگه ای داشته باشم خیلی
مرد باشم با همون یکی میتونم کنار بیام میدونی که من اگه تو هیچی هم که فکرت نبودم همیشه تو فراهم کردن
وسایل زندگی راحت همیشه بفکر بودم همیشه دوست داشتم اونی رو که میخوای داشته باشیش االنم نمیخوام
بعد از من آرزوی چیزی به دلت بمونه حاال فهمیدی؟؟

394

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان با تو هرگز |  samira16کاربر انجمن نودهشتیا

صورتمو ازش برگردوندم نخواستم غم بزرگی رو که تمامو وجودمو گرفت ببینه آخه چرا؟چرا باید این مرد
خودپسندهمیشه به فکر من باشه منی که جز غم واندوه چیزی بهش ندادم....
دانیال راست میگفت اون همیشه بفکرآسایش من بود همیشه هرچیزی رو که دلم خواسته بود برام فراهم کرده
بود وحتی چیزهایی رو که ازش نخواسته بودم ماشینی که زیر پام بود چیزی بود که همیشه آرزوشو داشتم اما
هیچ وقت بهش نگفته بودم اما اون آرزومو برآورده کرد چقدر من بدم ...
باصدای محضردار به خودم اومدم دخترم االن میخوای چکارکنی؟
به دانیال نگاه کردم از نگاش خوندم که ازم میخواد این حداقل برای آخرین با هم که شده مطیع حرفش باشم
بخاطر آسودگی خیال اونم که شده باید قبول میکردم
قبول میکنمدانیال لبخند تلخی زد:آفرین دختر خوب
طالقنامه رو امضا کردیم البته هر دو با دستان لرزان.پایان تلخی بود برای این زندگی....

ازدفترخانه اومدیم بیرون هنوز تو شوک بودم سوار ماشین شدم هردو مون تو افکارخودمون غرق بودیم دانیال
همینطور بی هدف تو خیابون ها ول میگشت به خودم که اومدم دیدم جلوی امامزاده ایم هومن امامزاده ای که
قبل عقد رفته بودیم همونجایی که من ازخدا جدایی خواسته بودم ودانیال وصال من به فکر انتقام بودم ودانیال به
فکر عشق زمان چه زود گذشت ....
نمیخوای پیاده شی؟برگشتم نگاش کردم االن جای من واون عوض شده بود بی هیچ حرفی پیاده شدم
یه ساعت بعد جلو منتظرتمدانیال اینو گفت ورفت از پشت سر نگاش کردم دشتاش تو جیب شلوارش بود سرشو انداخته بود پایین وبسختی
قدم برمیداشت چقدر با دانیال یک سال پیش فرق داشت دانیالی که دستاشو کنارش رها میکرد سرشو باال
میگرفت و با اعتمادبنفس ومحکم قدم برمیداشت...
صورتمو برگردندم باید براش دعا میکردم باید از خدا براش خوشبختی میخواستم اون تاوان کاراشو به حد کافی
پس داده این تنها کاری بود که میتونستم براش انجام بدم رفتم داخل ونشستم دردودل کردم ازخدا خواستم تا
مهر منو از دل دانیال دربیاره و بعد فرد مناسبی رو وارد زندگیش کنه
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اومدم بیرون رفتم سمت ماشین دانیال هنوز برنگشته بود هوا کم کم داشت تاریک میشد چراغهای امامزاده
وحیاتشو روشن کرده بودند که باعث زیباتر شدن اونجا شده بود زل زده بودم به گنبدوگلدسته های امامزاده ..
معذرت میخوام که منتظرم موندیبرگشتم سمتش پشت سرم وایستاده بود چشاش تو پیاله خون بودند معلوم بود زیاد گریه کرده بود به زور
لبخندی زدم وگفت:نه ایرادی نداره
سوار ماشین شد منم سوار ماشین شدم با لحن مهربانانه ای پرسیدم :االن سبکتر شدی؟
با لحن بی تفاوتی گفت :شاید....وبعد از چند ثانیه ادامه داد نمیدونم چرا اومدم اینجا همه ی آرزوهایی که دفعه ی
قبلی کرده بودم همه شون بر باد رفت....
پوزخندی زدو نگاش ودوخت به چشام :حتی خدا هم تو رو دوست داره ....
صورتمو برگردوندم سمت پنجره تا قطره اشکی رو که از چشام لغزیدو اومد پایین نبینه اون راست میگفت آخر
این قصه با برد من تموم شد...
جلوی رستوران نگه داشت تو این رستوران خاطرات زیادی باهم داشتیم بی هیچ حرفی پیاده شدم بعد ازانتخاب
غذا دانیال به آرامی گفت:باورم نمیشه که این آخرین شامی داریم باهم میخوریم
سرم انداختم پایین وبا دستمال کاغذی که دستم بود بازی کردم نمیخواستم چشمهای غمگینشو ببینم من
تصمیمو گرفته بودم وعملیش کرده بود االن وقت پشیمونی وعذاب وجدان گرفتن نیست..
وقتی رفته اونجا مواظب باش .مواظب خوردوخوراکت باش سرت گرم درس ودانشگاه نشه وبعد ازضعف بیافتی یهگوشه مریض شی .باشه؟
هنوزم نگران من با صدای آرامی گفتم :باشه..
غذا رو که اوردند شروع کردم به غذا خوردن با اینکه احساس گرسنگی میکردم لقمه رو به زور قورت میدادم
دانیالم که اولش با غذاش بازی کرد بعد هم نشست زل زد به من نگاشو که رو خودم حس کردم سرمو بلند کردم
ونگام به نگاش گره خورد با تعجب پرسیدم :چیزی شده
لبخندی زدوگفت:نه تو غذاتو بخور
پس چرا زل زدی به من؟
هیچی فقط میخوام تو این لحظات آخر تا میتونم تماشات کنم
از حرفش خنده ام گرفت:واقعا که دیوونه ای...
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بعد از تموم شدن غذا بلند شدیم رفتیم جلوی یه آبمیوه فروشی نگه داشت پیاده شد ودوتا آب انار گرفت
میدونست عاشق آب انارم
باخوشحالی دستامو کوبیدم بهم :آخ جون آب انار
این کارم لبخندو آورد رو لبش آب انارو داد دستم وگفت:بعد رفتنت چقدر دلم برا این ذوق کردن هات تنگ میشه
با شوخی اخمهام تو هم کشیدم که باز خندید تو دلم گفتم :منم دلمک برای خنده هات تنگ میشه...
ازدفترخانه اومدیم بیرون هنوز تو شوک بودم سوار ماشین شدم هردو مون تو افکارخودمون غرق بودیم دانیال
همینطور بی هدف تو خیابون ها ول میگشت به خودم که اومدم دیدم جلوی امامزاده ایم هومن امامزاده ای که
قبل عقد رفته بودیم همونجایی که من ازخدا جدایی خواسته بودم ودانیال وصال من به فکر انتقام بودم ودانیال به
فکر عشق زمان چه زود گذشت ....
نمیخوای پیاده شی؟برگشتم نگاش کردم االن جای من واون عوض شده بود بی هیچ حرفی پیاده شدم
یه ساعت بعد جلو منتظرتمدانیال اینو گفت ورفت از پشت سر نگاش کردم دشتاش تو جیب شلوارش بود سرشو انداخته بود پایین وبسختی
قدم برمیداشت چقدر با دانیال یک سال پیش فرق داشت دانیالی که دستاشو کنارش رها میکرد سرشو باال
میگرفت و با اعتمادبنفس ومحکم قدم برمیداشت...
صورتمو برگردندم باید براش دعا میکردم باید از خدا براش خوشبختی میخواستم اون تاوان کاراشو به حد کافی
پس داده این تنها کاری بود که میتونستم براش انجام بدم رفتم داخل ونشستم دردودل کردم ازخدا خواستم تا
مهر منو از دل دانیال دربیاره و بعد فرد مناسبی رو وارد زندگیش کنه
اومدم بیرون رفتم سمت ماشین دانیال هنوز برنگشته بود هوا کم کم داشت تاریک میشد چراغهای امامزاده
وحیاتشو روشن کرده بودند که باعث زیباتر شدن اونجا شده بود زل زده بودم به گنبدوگلدسته های امامزاده ..
معذرت میخوام که منتظرم موندیبرگشتم سمتش پشت سرم وایستاده بود چشاش تو پیاله خون بودند معلوم بود زیاد گریه کرده بود به زور
لبخندی زدم وگفت:نه ایرادی نداره
سوار ماشین شد منم سوار ماشین شدم با لحن مهربانانه ای پرسیدم :االن سبکتر شدی؟
با لحن بی تفاوتی گفت :شاید....وبعد از چند ثانیه ادامه داد نمیدونم چرا اومدم اینجا همه ی آرزوهایی که دفعه ی
قبلی کرده بودم همه شون بر باد رفت....
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پوزخندی زدو نگاش ودوخت به چشام :حتی خدا هم تو رو دوست داره ....
صورتمو برگردوندم سمت پنجره تا قطره اشکی رو که از چشام لغزیدو اومد پایین نبینه اون راست میگفت آخر
این قصه با برد من تموم شد...
جلوی رستوران نگه داشت تو این رستوران خاطرات زیادی باهم داشتیم بی هیچ حرفی پیاده شدم بعد ازانتخاب
غذا دانیال به آرامی گفت:باورم نمیشه که این آخرین شامی داریم باهم میخوریم
سرم انداختم پایین وبا دستمال کاغذی که دستم بود بازی کردم نمیخواستم چشمهای غمگینشو ببینم من
تصمیمو گرفته بودم وعملیش کرده بود االن وقت پشیمونی وعذاب وجدان گرفتن نیست..
وقتی رفته اونجا مواظب باش .مواظب خوردوخوراکت باش سرت گرم درس ودانشگاه نشه وبعد ازضعف بیافتی یهگوشه مریض شی .باشه؟
هنوزم نگران من با صدای آرامی گفتم :باشه..
غذا رو که اوردند شروع کردم به غذا خوردن با اینکه احساس گرسنگی میکردم لقمه رو به زور قورت میدادم
دانیالم که اولش با غذاش بازی کرد بعد هم نشست زل زد به من نگاشو که رو خودم حس کردم سرمو بلند کردم
ونگام به نگاش گره خورد با تعجب پرسیدم :چیزی شده
لبخندی زدوگفت:نه تو غذاتو بخور
پس چرا زل زدی به من؟
هیچی فقط میخوام تو این لحظات آخر تا میتونم تماشات کنم
از حرفش خنده ام گرفت:واقعا که دیوونه ای...
بعد از تموم شدن غذا بلند شدیم رفتیم جلوی یه آبمیوه فروشی نگه داشت پیاده شد ودوتا آب انار گرفت
میدونست عاشق آب انارم
باخوشحالی دستامو کوبیدم بهم :آخ جون آب انار
این کارم لبخندو آورد رو لبش آب انارو داد دستم وگفت:بعد رفتنت چقدر دلم برا این ذوق کردن هات تنگ میشه
با شوخی اخمهام تو هم کشیدم که باز خندید تو دلم گفتم :منم دلم برای خنده هات تنگ میشه...

رسیدیم دم در خونه وقت خداحافظی رسیده بود از ماشین پیاده شدیم اومد جلوم وایستاد دستامو گرفت تو
دستش وزل زد به چشام بعد از چند دقیقه سکوت به زورگفت:
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برای همه ی زجرهایی که بهت دادم حاللم کن بخاطر خراب کردن زندگیت حاللم کن بخاطر بدی هام حاللمکن...
خواستم لب باز کنم وبگم :این منم که زندگی اونو خراب کردم واون باید حاللم کنه ولی دانیال اجازه نداد
انگشتشو گذاشت رو لبهام
هیچ وقت بخاطر من عذاب وجدان نداشته باش هیچ وقت...این زندگی که خودم انتخابش کردم االنم اصال پشیمون
نیستم اگه هزار بارم برگردم به عقب بازم همین راه رو انتخاب میکنم چون با تو بودن نهایت خوشبختیه بهترین
روزهای زندگیم لحظه هایی بودن که تو درکنارم بودی لحظه هایی که وقت مردن هم فراموش نمیکنم تو شتاره ی
بخت واقبال من بودی
بغض گلومو گرفت سرمو انداختم پایین کدوم بخت کدوم اقبال؟من برا تو فقط بدبخ...
انگشتشو گذاشت رو لبهام وادارم کرد سکوت کنم تو سکوت زل زد به چشام وبعد منو کشید سمت خودشو
محکم بغلم کرد برای چند ثانیه زمان ومکان رو فراموش کردیم تو یه حال خلسه فرو رفتیم بعد از چند دقیقه
رهام کرد دستامو گرفت همیشه خوب بمون خوب ومهربون امیدوارم خوشبخترین دختر عالم شی خوشبختیه تو
برای من همه چیزه ..
دستمو گذاشت رو قلبش وگفت :هیچ وقت یادت نره یه گوشه این دنیا قلبی هست که فقط وفقط به عشق تویه که
میزنه وهرجا وهر موقع که به مشکلی برخوردی من برای کمک به تو اماده ام
سرمو انداختم پایین از چشای عاشق ومهربونش خجالت میکشیدم یه قدم اومد جلو سرشو خم کرد وپیشونیم
بوسید بعد گفت:دل کندن سخته ولی باید این کارو انجام بدم بهتردیگه بری تو
آه سوزناکی کشیدوگفت:به امید دیدار
آروم زیر لب گفت:به امید دیدار بغضم ترکید فورا برگشتم سمت در تا اشکامو نبینه این دم آخر نمیخواستم
ناراحتش کنم در باز کردم برای بار آخر برگشتم نگاش کردم خنده ی تلخ وچشمای پراز حسرتشو دیدم مطمئن
بودم هیچ وقت این صحنه رو فراموش نخواهم کرد هیچ وقت....
به زور دستمو بردم باال وبه نشانه خداحافظی تکون دادم درو بستم وهمونجا پشت در نشستم رو زمین پاهام نای
وایستادن نداشت بعد از چند دقیقه صدای چرخ ماشین نشان داد که دانیال رفت همونجا با صدای آروم زار زدم
وتو دلم از خدا خواستم از این پس روزگار برا هردوتامون بهترین رو بنویسه ....
هفته ی آخر به سرعت برق وباد گذاشت ورسید روزی که باید خانواده ووطنم ترک میکردم از صبحش حالم یه
جوری بود یه جور حس خفقان داشتم لحظه های اخر خیلی تلخ نگاههای آخرم به خونه ی پدریم انداخت اینجا
بهترین روزهای زندگیمو گذروندم خداحافظی ازش سختترین کار دنیا بود به زور ازش دل کندم ...
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فرودگاه نسبتا شلوغ بود باید کم کم از خانواده ام خداحافظی میکردم ستاره کنارم ایستاده بود ناخودآگاه چشام
دوروبرمو جستجو میکرد نمیدونم چرا یه امیدی تو دلم بهم میگفت دانیال اون دوروبرهاست وچشام دنبالش
میگشت ستاره متوجه شد آروم زیر گوشم گفت:دنبال دانیال میگردی؟
به خودم اومدم وگفتم:نه بابا
نگام کردوگفت:هیچ کس تورو بهتر از من نمیشناسه پس بهم دروغ نگو
سرمو انداختم پایین وبا گوشه شالم بازی کردم وگفت:خوب راستش فکر کردم شاید این لحظه های آخر بیاد ولی
انگار نیومده
ناراحتی که نیومده؟سرمو آوردم باال وگفتم:نه برعکس بهتر که نیومده هر جقدر زودتر شروع کنه به فراموش کردن من براش بهترهدیگه نمیخواستم بهش فکر کنم فکر کردن بهش قلبمو میشکست پس حواسمو دادم به خانو.ادهام لحظات تلخ
خداحافظی سخت بود خیلی سخت وقت خداحافظی از مامانم نفسم درنمیومد اشکام امونمو بریده بودند به
زورخودمو راضی کردم ازشون دل بکنم سوار پله ها که شدم اشکام دیگه نمیزاشت جایی رو ببینم هیچ وقت فکر
نمیکردم اینقدر سخت باش باالی پله ها برای بار آخر برگشتمو خانواده مو نگاه کردم
خداحافظ عزیزترین عزیزان دنیا خداحافظ عشقهای زندگی من خداحافظ امیدوارم خیلی زود دوباره بازهمدیگرو ببینیم من روزهای تلخم تو غربت به عشق شما سپری خواهم کرد......

پایان(ادامه دارد)....

منبع تایپ http://www.forum.98ia.com/t806080-14.html:
www.negahdl.com
نگاه دانلود مرجع دانلود رمان
در صورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و میخواهید که رمانها یا شعرهایتان در قالب نرم
افزار موبایل ساخته و منتشر شوند میتوانید به وبسایت ما مراجعه و ما با تماس بگیرید
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