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 مقدمه:

 

 گاهی اوقات ما بنده ها میگیم خدایا چرا من ؟ چرا ما؟

می خوام مقایسه کنم شاید بی اثر نباشه یه مقایسه از رابطه ی خدا با بنده ای که خلقش کرده 

 و رابطه ی بنده ای که خودش چیز دیگه ای رو خلق کرده

آزمایش میکنی چرا همش یه روزی یه بنده ای از دست خدا عصبانی بود که چرا همش منو 

 سر من بال نازل میکنیو هزاران گالیه ی دیگه

اون روز اون بنده میره توی باغچه ی خونش تا شاید عصبانیتش کم شه و حالو هواش بهتر 

بعد دو روز رفت توی باغچه و دید اون گل رزی که خیلی براش زحمت کشیده بود چند  بشه

که زیباییش بی نظیر بود و همه چی تموم بود و البته تا غنچه ی زیبا داره به همراه یه گلی 

 قشنگ ترین گل باغچه...

اون بنده از اون روز بیشتر به این گل رسیدگی میکرد به این گل بیشتر کود میداد ، بهش درست تر و 

به موقع تر آب میداد و هر باری که توی حیاط  بود و از کنار این گل رد میشد به ساقش دست میزد تا 

محکم بودنش مطمئن بشه و یا روی گلبرگاش دست میکشید تا از لطافت این گل انرژی بگیره و این  از

گل پیش خودش میگفت چرا این بنده ی خدا انقدر آزارم میده ، مدام دست میگذاره روی گلوم ) ساقه ی 

د میکشم  گل( و راه نفسمو تنگ میکنه .... چرا اینقدر با دستاش گلبرگامو میکشه که من همش در

 اصال چرا به گل های دیگه این باغچه نگاه نمیکنه و هزاران گالیه ی دیگه....

کارهای بنده برای اینه که گل سالمتر و قشنگ تر از بقیه به غافل از اینکه این گل نمیدونست تمام این 

 نظر برسه و نمیدونست که  خودش بیشتر از گل های دیگه ی باغچه برای این بنده عزیزه
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روزی که این بنده میخواست بره مهمونی دسته ای از غنچه های این گل رز رو کند  تا برای عزیز  یه

دیگه ای شادی ایجاد کنه اما این گل رز نمیدونست و تنها از بنده ناراحت بود که چرا غنچه های من 

 رو برد؟؟؟؟؟؟؟

گزین میکرد که شاید قشنگ تر گل های دیگه از بین میرفتن و بنده اون هارو با گل های دیگه ای جای

هم بودن اما رز نمیدونست که تنها خودشه که در نظر بنده بهترینه و آزمایشا و رسیدگی های بنده برای 

 زیباتر شدن و کامل شدنش رو آزار و عذاب میدونست 

عد تا اینکه یه روز باالخره بهش خبر رسید که ثبت اختراعش موفقیت آمیز بوده ... از اون روز به ب

این بنده کمتر به رز سر میزد و مدام با همون اختراع سرو کله میزد تا کامل ترش کنه و حاال این 

اختراع جایگزین این رز شده بود و دیگه این اختراع بود که از دست این بنده عاصی شده بود و به 

 قول خودش زجر میکشید

رز آب میداد چه برسه نوازشو کوددهی و  اما رز.... دورانی شد که که بنده دیگه یک ماه در میون به

دیگه خبری از غنچه ی جدید نبود خبری از گلبرگای سرحالو کم کم رز داشت رو به نابودی میرفت 

خوشبو نبود و حاال دلتنگ بود برای این بنده ، برای توجه هاش و فهمید اون ها محبت بود ، 

براش پیدا شد ، جایگزینی که با وجود تحمل خیرخواهی بود اما رز قدر ندونست و جایگزین دیگه ای 

درد و رنج  گالیه ای به اون بنده نداره چون دیده که با هر بار نوازش و رسیدگی بنده ، مقاوم تر شده ، 

 محکمتر شده، کاملتر شده ....

  و قصه ی ما و حکمت خدا درست مثل همینه 
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           دختر شیرازشدم                           

 به نام خدایی شروع میکنم که هیچ کارش بی حکمت نیست 

اینکه تو این سه ماه اندازه سه سال  فکر میکنم و بازم فکر میکنم بهجلوی کامپیوتر نشستم و 

 ،  مادر شدم ، پدر شدم ، دوست شدم ، اما حیف که خودم هیچکدومو ندارم......بزرگ شدم

 دیگه واقعا نمیدونم.، گاهی وقتا میگم شاید ناشکری کردم شایدم.... نمیدونم 

فقط چند دقیقه مونده تا اعالم نتایج و این آریام توهر دقیقه یه چیزی می خواد...خدا خودش 

 :چند وقت پیشیه لحظه پرت شدم به  .....کمکم کنه... بدجور استرس دارم

 )دراز کشیده بودم رو تختم که صدای در اومد ، رو تختم نشستم و گفتم بفرمایین، 

من با ذوق از جام بلند شدم : سالم داداشم ،اینو  گفتمو خودمو به سمتش پرت کردم: کی  -

 اومدین؟ چرا من متوجه نشدم؟

بیام اول به  االن اومدیم گفتم امیرم محکم بغلم کردو: سالم به روی ماهت قلب داداشش .....

 یکی یدونم سر بزنم ببینم در چه حاله؟؟؟؟؟

 پوففف..... میخوای در چه حال باشه ؟ دارم از استرس میمیرم -

امیر: مگه مردم که انقد نگرانی؟ اصال مگه داریم که آبجی خوشکلم واس این چیزا  -

بیخیال یه فکرشو مشغول کنه و اونوقت داداشش توخونش پاشو رو پاش بندازه؟  ... بابا 
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امتحانه دیگه قبولم نشدی اصال مهم نیست.... مگه ما یه فاطمه بیشتر داریم ؟ نبینم دیگه فکر 

 کنی ها؟

فتم کنارش نشستم که دستمو گرفتو پرت شدم تو بغلش رامیر رفت رو تختم دراز کشید منم 

...... تکیه ،سرمو گذاشتم رو بازوی یه دونه داداشم ، امیرم ، امیری که منبع آرامش منه .

 گاهمه......  

یه لحظه وقتی به نبودش فکر کردم یه قطره اشک از چشمام چکید رو بازوی امیر...و بازم 

 : امیرم متوجه من شد

امیر: آخه کره خر چرا همیشه اشکت دم مشکته؟ با دستاش اشکامو پاک کرد و گفت :هر -

رو نداری که چشماتو بارونی  وقت مردم اینطوری گریه کن هرچند اون  موقع هم این اجازه

؟ فقط وای به میسوزوننکنی حاالم زود تند سریع بگو دلیل این اشکا چیه که دارن جیگرمو

 حالت دلیلت بیخود باشه....

 داشتم یه لحظه به این فکر میکردم که اگه تورو نداشتم چیکار میکردم....؟؟؟؟؟ -

 اون دنیا راحت باشه.... یخیالم حتی توامیر: قلب من اون موقع باید انقدر محکم باشی که  -

 خواستم بحثو عوض کنم چون اگه امیر ادامه بده بند اومدن گریم با خداست....... 

 من: داداش نگران نباش به شوهرم تکیه می کنم  -

 اااا..... امیر با دوتا انگشتاش دماغمو کشید و گفت: چه غلطا

 إإإإإإإإإإإ داداشششششششش ..... دماغم؟!-

امیر: کوفت وداداش ، زهرمارو داداش یه دفعه شروع کرد قلقلک دادنم و ادامه میداد، قلب -

 ، عمر داداش، نفس داداشداداش

 تق تق....
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 امیر : بیا تو نسترن میدونم اون بیرون از فضولی مردی.....

: خجالت نکشی یه وقت و رو بهم گفت کم کال اومد تو نسترن اول سرشو آورد تو و کم

 ... من باید اول سالم کنم؟؟؟؟؟!؟!

 من: بیا منو بزن .....چیه حاال یه بارم تو سالم کن نمیمیری که.....  -

 نسترن : دختره  ی پروو !!!!!..........دوساعته شوهرمو ورداشته نمیگه صاحاب داره.... -

 امیر :فدای صاحابش......-

 بدجور دلت آب شده نه؟زبون درآوردمو گفتم  -

 دای دلش......بزغاله زنمو اذیت کردی نکردیاااااا.....امیر: ف -

نسترن زبونشوبرام دراز کردو گفت حاال ببند فکتو......امیرم نمیخوای بخوابی؟ این بشرم 

صبح امتحان داره هرچند چشم ندارم ببینمش دختره ی شوهر دزد رو اما باالخره آش 

 خالست دیگه ...

 مشب میخوام پیش آبجی کوچیکه بخوابماامیر،  نفسامیر:نه توبرو بخواب  -

 نسترن: تو روح جفتتون.........  -

 خندیدمو باز زبونمو درآوردم و نسترنم رفت.....

 امیر: بزمجه بزنم سیاه و کبودت کنم؟ واس زن من زبون در میاری؟

نسترن دوباره درو باز کرد وگفت: فاطمه باز واس امیرم دلبری کردی نکردیا ایندفعه میام 

 و بازم رفت....گفتنتو میگیرم....شب بخیرجو

امیر باهام شوخی کرد که بی دغدغه خوابیدم و تو امتحان فردام نمره ی کامل  راونشب انقد

 رو گرفتم
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--------------------------------- 

    آخ کجایی امیرم...........؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟و تو دلم گفتم  با صدای آریا به خودم اومدم

؟ آریا : فاطمه باز که آب میوه رو گذاشتی طبقه ی باالی یخچال ، دشمن شدی با من -

 میدونی قدم نمیرسه هااااااا......

 گفتم که هر دقیقه یه چیز می خواد....اسمشو بردم اومد

  من: اول اینکه خوب صحبت کن این صد بارو دوم اینکه نترکیدی تو امروز؟ -

 مرد این خونما...... ده این اوال و دوما فراموش کردی منآریا: هنوز تا هزار بار مون-

 من: بله بر منکرش لعنت.... بریم بهت بدم تا بیشتر بار نشدم یعنی قشنگ پسر پدرتی.... -

بعد دادن آب میوه به آریا برگشتیم اتاقم چشمم که به ساعت صفحه مانیتور خورد باز استرسم 

آریارو مجبور کردم رو پام بشینه تا  گرفتم...شروع شد و با پاهام رو زمین ضرب می 

 آریا بوی امیر منومیده و آرامش امیر منو داره .....تا آروم شم . ....بغلش کرده باشم 

تمام آب میوم ریخت رو زمین ، االن ریحانه ....آریا:اه ه ه ه ه .... عمه چته ؟ دیوانم کردی -

 بود سر جفتمونو میبرید...

 کردنش گفتم : آریااااااااااا.....با حرص ازمدل صحبت 

 ای درد وآریا ، چیه صبح تا حاال آریا آریا راه انتداختی؟ -

  میگم قشنگ صحبت کن نا سالمتی ازت بزرگترما ! -

 فاطمه خانوم بزرگی به سن نیست به عقله....... -

 دیگه حق نداری با سامان حرف بزنی ...با حرص گفتم   -

 دارن مام داریم .. نتیجت معلوم نشد؟برو بابا .. همه عمه  -
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دقیقم گذشته...... خدا نکشتت آریا .....اطالعاتووارد کردم 5دوباره با استرس برگشتم وای 

و....... خدایا باورم نمیشه .... مهندسی کشاورزی شیرازقبول شدم..... همون رشته ی 

 دم بلند داد زدم آریااااااااااااا........ قبول ش مورد عالقم....

یه دفعه آریا از بغلم پرید بیرون و با صدای بلند تر از من گفت : چته آخه ؟ اه گوشم کر شد 

فاطمه .... کوفتم شد این آب میوه ، باز بهش میگم عقل نداری ناراحتم میشه . خجالت 

 .......نمیکشی با این سنت ؟ خوبه همین االن گفتی بزرگتری .

نگاش کردم تا اینکه از در اتاق رفت بیرون و منم  اجآریا یکریز حرف زد و منم هاج و و

 تو بهت موندم......! اصال یادم رفت داشتم خوشحالی میکردم ...

 یه لحظه یاد نسترن افتادم، زنداداشم، اونم همینطور بلبل زبون بود .....

بابا  بازم اشکم چکید بی اینکه بفهمم کی تو چشمام جمع شده ، بازم دلم هوای امیرمو کرده ،

 چرا تنهام گذاشتین؟؟؟؟؟  ، مامان .. کجایین که ببینین بازم باعث سربلندیتون شدم ؟؟؟؟

 صدا زدنای آریا منو به خودم آورد . اصال کی بازم برگشت توی اتاق که متوجه نشدم؟

 آریا: فاطمه باز گریه کردی؟ -

صورتشو بوسیدم ، با  ، آریاروبا تمام وجودم بغل کردم ، جزء به جزءدیگه طاقتم تموم شد 

اگه نبودی دق  تمام وجودم بوش کردم : بوی بابارو میدی عمه .... آرامش باباتوداری..... 

 میکردم ...

آریا : مگه بهم قول ندادیم مرد باشیم و گریه نکنیم؟ مگه قول ندادیم بهم تا بجنگیم؟ فاطمه  -

 زدی زیر قولت؟

 .باشه عمه دیگه گریه نمیکنمازش جدا شدم روبه روش زانوزدم و گفتم  -

 ببخشید اصال امروز ناهار مهمون من...اشکاموپاک کردمو با یه لبخند گفتم 
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آریا جلوی ریزش اشکی که توچشماش جمع شده بود رومردونه گرفت و با لبخند گفت : 

 فاطمه میخوای جفتمونو بکشی؟

 من: خیلی نامردی منو باش خواستم ببرمش رستوران...-

 ؟!؟!......جان من؟! -

 جان تو..... حاالم برو آماده شو بریم..... -

 ای به چشممممم....... -

سالش بیشتر  7آریا که رفت تو دلم خدارو شکر کردم بخاطر داشتن آریا .... بچه ای که 

نیست.... بچه ای که خیلی زود مرد شد.... تمام کارا ورفتاراش شبیه امیر من شده و زبون 

 ..........اری پیوند خورده.....آخ امیرم نسترن به زبونش انگ

باعث شد تا بعد از چهلم به بود که اگه آریا نبود زندگی من تموم شده بود اما این وجود آریا 

 خودم بیام ... حاال من و آریا میشیم ما 

میکنه با شوهرش یحیی که گوشیموبرداشتم تا به ریحانه زنگ بزنم کسی که تو خونمون کار 

چون  سپرده بود دست ریحانه اونم عمرشو مادرانه پام گذاشتو تربیت منو منو مامان کال 

... هرچند خیلی کتک خوردم از دستش اما بچه دار نمی شدن خیلی دوسم داشت و دارن

 و با این سنم هنوزم باید یه جا میرم بهش بگم خیلی دوسش دارم 

هرچند به زور فرستادمش ، واالن دو روزه رفته شهرستان واس پرستاری از خواهرش 

 میگفت خونه رو به گند میکشی.................

 یه بوق دو بوق......

 ریحانه جونمسالم  -

 چیه دست گل آب دادی؟-
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 ... جواب سالم واجبه ها؟؟؟ من: واااااا...... ریحانه ؟؟؟؟؟؟ -

 پس چته سر ظهری؟ خیلی خب  حاال بگوببینم خوبین؟ -

 خوشم دارم ه خبریمن: بله تازه -

 ریحانه: البد اتاقتومرتب کردی...... -

 من: ریحانه منما !!!!!! ..... با بچه ی سه ساله حرف نمیزنیا!!!!!!!!! -

یحیی ذلیل  نساله؟؟؟ تو از سه ساله هم کمتری تقصیر توام نیست تقصیر ای3ریحانه :  -

یعنی دختر خواهر  ......، انقدر لی لی به الالت گذاشت مردست که انقدر پشتت در اومد

سال  3 تواز یحیی چیش از تو سرتره ؟ اون االن داره یه زندگی رو میچرخونه با اینکه 

کوچیکتره اونوقت دختری که من تربیتش کردم باید مواظبش باشم در نبود من خونه رو 

یز ، این سوسن که دماغش رو بلد نبود تمسالم نگه داره دست به کبریت نزنه ؟ که تازه چی

بخاطرت باید مدام سرمو کنه برگرده پشت تلفن به من بگه دختر تو هنوز ازدواج نکرد؟ 

 ؟؟..... منو باش چه دل خوشی داشتم پایین نگه دارم .... آخه تو کی میخوای بزرگ شی 

   ....میگفتم سر پیری دخترم عصای دستم میشه .......... حاال اون دنیام باشم دلم پیشته 

صدای یحیی از داخل  ........زی که تو صدام انداختم گفتم ریحان؟؟؟؟؟؟؟؟؟ با تمام عج -

 میومد که میگفت مجال بده دخترم حرف بزنه .....

 منو باش خواستم خبر قبولی واس دانشگاه رو بهت بدم ، همه ذوقموکور کردی.....

: گفت  رو صدا زد یحیی که گوشمو کر کرد با ذوق و صدای بلندی ریحانهیه دفعه  -

 یحیییییی.........

 سکتم دادی عزیز من چی شده؟که یحیی صداش میومد که به ریحانه گفت  -
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میدونستم دخترم منو سربلندم دیدی یحیی؟ دیدی گفتم دختر من کارش حرف نداره؟ .......

شوهر داده که داده معیوبشو ، امشب زنگ میزنم خواهرتو میسوزونم .... دختر  میکنه 

، دنبال درسو موفقیتشه .... ......همه که مثل خواهرت اینا حول نیستن دخترم با وقاره 

 ......امشب براش زنگ میزنم اصال چرا امشب همین االن میزنم تا نتونه شام بخوره 

، بی جنبم دیگه ، اصال یادم ریحانه حرف میزد و تعریف میکرد ازم منم خرذوق میشدم 

 رفت اولش ذوقمو کور کرد

 گفت:خب کجا قبول شدی؟ یبا خوشحالریحانه تازه یادش اومد من پشت خطم و باز 

کشاورزی شیراز ، االنم با آریا داریم میریم بیرون دور دور ،  مهندسباز با ذوق گفتم : -

 گفتم بهت بگم باز نگران نشی....

برید بهتون برید به سالمت فداتشم خیلی خوشحال شدم یحیی هم داره تبریک میگه ......  -

از داخل صدای یحیی میومد که میگفت مراقب خودتون باشین دخترم  در خوش بگذره... 

 .... خونه رو هم محکم ببند

 خداحافظ چشممممممم....... -

سریع آماده شدم یه مانتو روی لباسم پوشیدم با شالمو انداختم سرم خانواده ی قطع که کردم ، 

تقریبا بازی بودیم بین ما فقط امیر یکم مرد حساسی بود علی الخصوص رو من ونسترن 

منم  ه برسه به بیرون از خونهچیعنی اگه االن بود نمیذاشت با این لباس تا سر در حیاط برم 

اما با این حال  قتا میپیچوندمش چون واقعا با لباس زیاد خفه میشمنامردی نمیکردم و خیلی و

 خط قرمزایی تو  خانوادمون بودو هست

 داشتم رژمو میزدم که پسریم با یه تقه به در وارد اتاق شد: آماده ای فاطمه؟

 آره آمادم بریم  -

 آریا :با این لباس حتما؟!-
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.. چشه لباسم؟ پاشو بینم انقدم واس من ادای پوففف..... آریا یه امروزو رو مخم نرو ..... -

 باباتو در نیار 

آریا رفت رو تخت نشستو دست به سینه رو به من گفت یا نمیریم یا مانتوتو عوض 

میکنی..... تازه نباس آرایش میکردی حاال اون بیخیال ولی مانتوتو عوض کن و اال من 

 نمیام...

تو صورتش و رفتم سر کمدم که آریام خوشحال با حرص مانتو رو از تنم کندم و پرت کردم 

از پیروزیش بلند شد اومد رو به روی آینه ایستاد و مدام با موهاش ور میرفت : فاطمه 

 خانوم بابا نیست من که هستم در ضمن رژتم پاک کن 

 شدبا حرص برگشتم سمتش و گفتم : آریااااا..... میام میزنمتااااا..... بیا بریم........ آریا خو

 یه تیپ اسپرت زد که بد دلربایی میکرد

ردم و زیر لب گفتم : واقعا تو تربیت امیرو نسترن موندم از پشت داشتم براندازش میک  -

 ..... ببین وروجک چه تیپی هم زده

 ... بعدم وروجک عمته شنیدما -

هاج و واج بهش خیره بودم که داشت از در ورودی بیرون می رفت : 

 آریاااااااا؟؟؟؟؟...........

فاطمه بیا دیگه یه ناهار میخوای ؟؟؟!!!!! آریا :ای خدا این باز شروع کرد ..... ها  -

 خدا شانس بده همه عمه دارن منم عمه دارم ........بدیاااااااا............

 واقعا موندم تو کار خلقت امیرو بچش.......

ما امروز دلم میخواست بازم پشت فرمون ماشین ماهه به ماشینای تو حیاط دست نزدم ا3

 داداش بشینم مثل همیشه که منو میبرد دور دور .... سوییچو گرفتمو رفتم 
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امیر ، رانندگی رو امیر یادم داد هنوز گواهی نامه ندارم اما رانندگیم عالیه  206رسیدیم به 

امیر امیر خورد .... مالفه ی روی ماشینو برداشتم روش خاک بود چشمم بازم به ماشین، 

امیر........ کجاییی ؟ باز داشتم بی طاقت می شدم یه نگاه به آریا انداختم که دیدم اونم 

و با سنگ جلو  مردونه داره خودشوکنترل میکنه اما تو دلش آشوبه .... سرشو پایین انداخته

 تا اشکی که تو چشماش جمع شده رو نبینم  پاش یازی میکنه 

تو اما این همه مردونگی چطور یه شبه  سالشه7آریا مرد شد ..... همش خدایا چقدر زود 

 وجودش بیدار شده ؟ اون االن می بایست سرگرم خوشی های بچگانش باشه  نه اینکه ......

 آریا :فاطمه پایه ای اول بریم پیش بابا اینا؟ -

م شیرینی حتی دالمون و درداشون یکیه بی درنگ گفتم : بریم عزیز عمه فقط اول بری

 فروشی بعد بریم اونجا....

 پشت یه چراغ قرمز ایستاده بودیم که یه ماشین کنارمون ایستاد:

 آریا :فاطمه شالتو بکش جلو ماشین بغلی داره نگات میکنه 

 اااا........کور شه نگاه نکنه .... آریا دوباره شروع نکن -

 فاطمه پیاده میشمااااا... -

 باشه  پوففففف........ خیلی خب -

دقیقا خود خودشه ، منو نسترن آرزو به دل موندیم یه ...... یعنی این امیره که کنارم نشسته 

 بار با امیر سر این چیزا موقع بیرون رفتن بحث نداشته باشیم

یه بار که داشتیم میرفتیم عروسی به شوخی گفتم اه امیر گیر نده دیگه اصال شوهرم 

میر افتاد دنبالم وگفت شوهرت غلط کرده با تو جرئت که یه دفعه ااینجوری دوست داره 
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داری یه یار دیگه این زرو بزن .... وقتی منو گرفت اونقدر قلقلکم داد تا به غلط کردن 

 افتادم .......

به بهشت زهرا که رسیدیم ماشینو پارک کردم ودوتایی پیاده شدیم ..... به چند قدمی 

 مقدمه شروع شد مزارشون که رسیدیم اشکای منو آریا بی

 : عمه اینجا دیگه آزاده مگه نه؟ با صدای لرزونش گفت  آریا-

، زار محکم بغلش کردمو گفتم آره دورت بگردم اینجا آزادیم و شروع کردیم به زار زدن 

 برای دلتنگیمون.........  .....به حال یتیمی خودمون زدن 

هم توافق کرده بودیم که تو خونه گریه چند دقیقه ای بود که همونجور گریه میکردیم...... با 

  . و می خواستیم غم این یه هفته رو همینجا خالی کنیم آزاد آزاد بودیم انکنیم اما اینج

آریا و من با هم سر مزار بابا اینا نشستیم ، خانواده ای که من عزیز کردشون و آریا نور 

 چشمشون بود 

 هفت تا کوچه اونورتر می رفت........خانواده ای که یه روزی صدای خنده هاشون تا 

بوسه ای به با هم مسابقه گذاشته بودن ، سر قبر بابا و مامان خم شدم همینجور که اشکام 

، میدونین بازم سربلندتون پیشونی پدرومادرم زدم و گفتم بابا جون براتون خبر خوش دارم 

ن برام سوپرایز دارین ؟ کردم ؟ بابا جون پس چرا کادوی قبولی منو نمی دین؟ مگه نگفتی

  پس کو؟

 ، مامان به قول خودت حاال دیگه واقعا یه باغبون شدم مامان جون میشنوی صدامو؟ 

چرا نیستی منو چرا بوسم نمیکنی؟  امیر داداش توم شنیدی؟ داداشی چرا دیگه بغلم نمیکنی؟

 ببری دور دور ؟ انصافه خودم خودمو ببرم ؟؟؟؟؟؟؟

 انصافه شما همه کنار هم باشین و منو آریا تنها ؟؟؟؟؟؟؟باباااااا آخه این 
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 ....یکی شده مثل خودت ..... داداش مرد خونه ی من آریا شده داداش آریا رو نگاه کن 

اه ه ه ه ه ........ یه چیزی بگین دیگه ...... دلم واس صداتون صدامو باالتر بردمو گفتم 

 تنگ شده ....

دست نوازش  زار زدیم اما کسی نبود آروممون کنه ...... منو آریا به هق هق افتادیم ،

 سرمون بکشه ...

یه نیم ساعتی  مدام میگفتیمو گریه میکردیم از بی کسی هامون ، از سکوت خونه........

 گذشته بود اما ما سیر نشدیم از حرف زدن

م دعوا تو باشگاه  : بابا جون دیروز با دوستمهمونطور که اشکاشو پاک میکرد گفتآریا  -

..... بابا با مشتم زدم تو دماغش ... راست  میدونی چرا ؟ چون بهم گفت بی پدر مادر  شد

 .....دیگه دلم نمیخواد با کسی دوست باشمگفتی بابا اصال پسر خوبی نبود 

پریدم نگاش کردم ، با دستمال صورتمو پاک کردمو یه دفعه هق هقم قطع شد و با تعجب 

صبر کن  گفتم : چرا بهم نگفتی با دوستت سر این موضوع دعوات شد؟وسط حرفشو 

ببینمش حالشو میگیرم که به بچه داداشم اینارو میگه.....رو به قبر امیر گفتم داداش به خدا 

 .....نمی دونستم و اال حالشو میگرفتم

آخه  اتفاقای بد بیرونو واس خانومای خونه بگهبابا همیشه میگفت یه مرد خوب نباید  -

 ...نگران میشن 

واس اینکه از گریه دورش کنم  چشمای پسرم بخاطر گریه بدجور سرخ بود و ورم داشت

ازم این چیزارو قایم وروجک حاال دیگه  خودم اول اشکامو پاک کردمو با یه لبخند گفتم

 ؟ بزنم لهت کنم؟ میکنی
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: بابا این خواهرت یه تختش کمه .... بهشم میگم بهش لبخند مردونه ای زدو گفت آریا -

... فراموش کرده من رزمی کارم  ولی حیف که برمیخوره و تا فردا هی اسممو صدا میزنه 

 گفتی رو زنا نباید دست بلند کرد 

چی میگه ؟؟؟....... نسترن واقعا که با این بچه ادب کردنت إإإإإإإإ ...... امیر نگاش کن  -

 خودت گردن افتادست عین باباشم خر گاز گرفتست ..... .... عینهو

 .......بیا من میگم بهش برمیخوره میگه نه من با جنبم  -

بازم میخوام پسرمو امروز ناهار مهمون کنم .. راستی داداش اصال به حرفش گوش نده  -

 میایم پیشتون 

..... بابا این بابا جون همچین میگه مهمون انگاری خودش میخواد غذا درست کنه  -

 .... دیشب نونو پنیر خوردیم و خوابیدیم.....خواهرت یه نیمرو بلد نیست

إإإإإإإإ راستی از جام بلند شدمو گفتم اگه االن بلند نشی همونم بهت نمی رسه....با حرص 

 ...... پاشو که دست خودتو می بوسه ......آریا ما که شیرینی هارو پخش نکردیم

بابا بزرگ ، مادرجون من میرم اما یه کم به فاطمه یاد ابا جون ، مامان ، تنبلی دیگه ... ب -

 .   بدین ..... خاحافظ

منم به محض رفتن آریا بازم خلوت کردم با خانوادم و کامال سبک شدم بعد ده دقیقه آریا 

 و منم از جام بلند شدم و راه افتادیم......صدام زد 

-------------------- 

 رچون به دستونزدیک ترین رستوران رو انتخاب کردیم ....... یعنی رستوران که نه کافه 

 اولیا حضرت قرار شد فست فود میل کنیم
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یه آقایی از میز بغل با اخم داره نگام میکنه با خودم  مروی یکی از میزا نشسته بودیم که دید

 گفتم مردم خود درگیری دارن ....

..  بچه آریا : فاطمه شالتو بکش جلو ... رومو سمت آریا کردمو گفتم :زهر مارو فاطمه -

، بچه تو هنوز من عمتم ..آخه آدم عمشو به اسم صدا میزنه ؟ خوبه  یک متر قد داری 

 نکن... مدهنت بو شیر میده انقد واسم مثل آقا باال سرا اخمو تخ

میمیره  بعدم ه بگم عمه .... حاال بگم فاطمه انگار ... بابا رو زبونم نمیچرخه ههههههههده -

 حرص نخور شیرت خشک میشه ....... رانقد

 تو فضای ساکت کافه صدای زدن دستم به صورتم بدجور پیچیدهییییییییییییی.........   -

 قشنگ آبروم رفت  .........

مدل حرف  نباید یه فکری به حال ای میدونم تمام این مزخرفاتو از سامان یاد گرفته ........

 زدنش بکنم...

بی تربیت این چه وضع حرف زدنه؟ به خدا یه بار دیگه اینو بگیااا من میدونمو تو میرم  -

 حالتو بگیرهبه ریحانه میگم 

 ....قول میدم فقط ریحانه رو به جون من ننداز ...آریا : باشه باشه -

وسط اخمای درهم اون آقا رو فقط این وردیم ... غذامونو آوردن و مام با اشتهای زیاد خ

 رفتیم سوار ماشین شدیمو پیش به سوی خونه.........بعد حساب کردن  اعصابم بود .......

و بعد چهلم بابا   بابا و مامان هردو پزشک بودن و از سرمایه خداروشکر چیزی کم نداشتیم 

اینا وکیل خانوادگیمون اومد خونمون و وصیت نامه ی بابا رو برامون خوند و تکلیف 

 اموالمون معلوم بود 

تا آریا رو ببرن پیش خودشون اما  نپدرو مادر نسترن خیلی اصرار کردبعد فوت بابا اینا 

اهشو التماس قانعشون کردم که آریا پیش من باشه ...... اونام برگشتن آلمان اما وخمن با 
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پدر نسترن هر ماه پولی رو به حساب بانکیم واریز میکنه تا برای خودمو آریا خرج کنم اما 

 من همه رو برای آریا پس انداز کردم 

ا ایرانو خیلی دوست ون بابچخانواده ی پدری و مادری منم همه آلمان زندگی می کنن و فقط 

 داشت اینجا موندگار شد.

 وارد خونه که شدیم به آریا  گفتم  بشین یه دقه باهات حرف دارم......

چهار سالی رو تو شیراز زندگی کنیم میگم میگم عمه جون ما بخاطر درسم مجبوریم سه  -

 ...که 

 که ؟ -

 میخونم و من دوباره درساگه تو با این قضیه مشکلی داری نمیریم که -

فاطمه ما بهم قول دادیم تا آخرش کنار هم باشیم ... مرد و آریا پرید وسط حرفم و گفت 

منم دلم میخواد بریم شاید اونج دوستای بهتری قولش .. مگه ما دو تا غیر از هم کیو داریم ؟ 

 پیدا کردیم....

  ممنونم عزیزم..... خیالم راحت شد .......آریا رو محکم بغل کردمو گفتم 

 خانوم.....قابلی نداشت فاطمه  -

 منم مثل امیر دماغشو کشیدمو گفتم : وروجک -

....... یه وقت جلو بقیه اینو نگو عمته ...... این صد بار مگه بچم انقدر میگی وروجک  -

 میگن بچه ننست ... من ابرو دارم

 بذاریم ببینیم ها؟ نظرت چیه ؟ مبیا واس شب یه فیلمرد خونه حاال خب حاال توام .........  -

 بزن قدش....  -
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فردام وسیله هامونو جمع میکنیم تا دوروز دیگه بریم شیراز تا هم تورو یه مدرسه ثبت نام 

 ..... کنم هم خونه پیدا کنیم 

--------------------------------------------------- 

 جواب دادم: خوردآریا داشتیم یه فیلم میدیدیم که گوشیم زنگ ومن 

 یحیی: سالم دخترم خوبی ؟ اومدین خونه ؟ -

 آقا یحیی مهربون خودم بله اومدیم . خوبیم . شما خوبین؟ جیگرت خوبه ؟سالم به  -

، باز میخوای این ریحانه رو به جون ما بندازی ؟ بله جیگر مام از دست تو دختر  -

 خوبه....

شی رو ، باز دوتایی جفت شدین جگرکی راه ریحانه گوشی رو گرفت و گفت : بده بینم گو

 ؟ انداختین

 من: اوووووو...... کی میره این همه راهو؟ حاال چقدر عصبانی ؟ -

ریحانه : تنت میخاره ؟ باز هوس جارو کردی ؟ دختره ی چشم سفید دو روزه سرمو دور  -

 در آوردی؟ دیدی باز زبون 

گفت انقدر غر خندیدمو گفتم : ول کن اینارو ... عشقت خوبه ؟ دیروز که برام زنگ زد 

 میزنی می خواد سرت هوو بیاره ...

یحیی   زیر پای این یحیی ذلیل مرده نشینی وی ذلیل مرده عشقم غلط کرده با تو .. اگه ت -

؟ خداشاهده بیام ببینم طمه خونه زندگی رو که به گند نکشیدی اسرش پایین میمونه......... ف

 خونه بهم ریختست من میدونمو تو و آریا....

 بابا خیالت راحت همه جا از تمیزی برق میزنه .... .......فففووووفففففففففاو  -

 آره تو که راست میگی . چند ساعت دیگه که رسیدم معلوم میشه .........-
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 یه دفعه سیخ وایسادمو گفتم چییییییییییی؟؟؟؟؟؟ 

و مبال و اینور ریحانه داشت از خوب شدن حال خواهرش میگفت و من به لباسایی که ر

ریحانه از توراه بودنشون میگفت منم به .............واونور ریخته بودن نگاه میکردم 

ساعت دیگه میرسن و  3............ ریحانه گفت ظرفای نشسته تو آشپزخونه فکر میکردم 

   ی زمین خیره بودم.......من به پوست تخمه های رو

  اوی دختر حواست به منه ؟-

 .......آ...آره  آره ....... بیاین پس منتظرم خداحافظ-

، ریحانه اینجارو ببینه رو به آریا کردمو گفتم آریا بدبخت شدیم فقط سه ساعت وقت داریم 

 سرمونو میبره .....

هم  ب. المصمنو آریا با تمام سرعت شروع به تمیز کاری کردیم دیگه از کتو کول افتادیم 

تمومی نداشت . هرجارو تمیز می کردیم جای دیگه رونمایی میشد از کثیفی .... یعنی واقعا 

 خدا هیچکسو اینجور تو تنگنا قرار نده ............

 قرار نبود بیشتر بمونن؟ گفت مگهغر میزد و آریام همینجور که کمک میکرد 

هم دلش پیش ماست ...... مبادا اتفاقی برامون شانسه دیگه خواهرش خوب شده خانوم  -

 بیفته......

هالک شدیم ....  منو آریا سریع به نوبت رفتیم دوش گرفتیم و آماده شدنمون برابر شد با 

از سر راحتی خیال با هم یه نفس بلند  چرخیدن کلید تو قفل در خونه ....

 کشیدیم..............آخیششششش......

  هردومون با هم سالم کردیم 



20 
 

نه چند قدم جلوتر اومدو گفت :ریحانه همونطور که خونه رو دید میزد گفت علیک سالم ... 

 حاال اگه روزی ازدواجم بکنی دیگه دلنگران پس فرستادنت خوبه امیدوار شدم بهتون...

 نیستم.........

 من : إإإإإإإإإإإإ........ ریحانه؟؟؟؟؟ -

ریحانه و کوفت ریحانه و درد ، مگه دروغ میگم ؟خرس گنده شدی یه نیمرو بلد نیستی  -

 بزنی... دلم به چیت خوش باشه؟

 .......اخالق دخترم یه دنیا می ارزه  یحیی: ریحانه جان چیکار به دخترم داری ؟ -

.... هی تو ساکت شو یحیی که  همش تقصیر توء این دختر اینجوری بار اومده  ریحانه: -

 گفتم طرفشو نگیر . هی گفتم پا به پاش نرو ... گوش ندادی که ندادی ....... 

آریا گفت : اوفففف بخیر  ریحانه داشت میرفت سمت آشپزخونه و همینطور غرغر میکرد که

 گذشت........

 فتنت چی بود؟رمرد حسابی نونت کم بود آبت کم بود زن گ:  مبه یحیی آروم گفت 

با همین غر زدناش چجوری دلبری میکنه اینو نمیگفتی. یکدفعه ریحانه از تو اگه بدونی  -

 آشپزخونه داد زد یحیی باز جفت شدین؟

 .........ریز خندیدمو گفتم ماشاال گوشای تیزیم داره 

 ؟رون بخوابیمیحیی: شر نشو بچه می خوای شب هممون بی -

ریحانه از آشپزخونه اومد بیرونو گفت به به چایی هم دم دادی .... دیدی یحیی دخترم تکه  

 ؟؟؟

انگار نه انگار این ریحانه بود که تا چند دقیقه پیش منو شستو چشمامون در اومد ون سه تام

 تو آفتاب پهن کرد 
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 شماتون در اومد؟؟؟؟!!!!!!!چیه باز چ!!!!!!!!........ریحانه : هااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -

آریا که جرئت نداشت اینجا بخنده با یه شب بخیر رفت اتاقش منم به بهانه چایی آوردن اومدم 

که دیگه نشد جلوی خندیدنمو بگیرم............... آخخخخخخخخ......... برگشتم آشپزخونه 

 ...، ریحانه بود به پشت 

 چرا میزنی ریحانه ؟ -

 لیاقت نداری تعریف کنم ازت ..... دختره ی چشم سفید....  -

همونجور که دمپاییشو پاش میکرد و به سمت سالن می رفت گفت : اونجا عین ماست وای 

دو روز دیگه آبرومو جلو خواستگارا نبری..... اینو گفتو نستا ال اقل دو تا چایی بردار بیار 

 رفت بیرون 

ل من امشب باهاش نپیچ که سوسن باز براش زنگ زد که یحیی که اومد تو گفت عزیز د

 اون یکی دخترشم شوهر داده  و ریحانم االن حکم دیگ بخارو داره....

 یحیی این خواهرتم برامون دردسر شداااا.... -

 بیشتر.....چی بگم واال ابن دوتا از بچگی با هم رقابت داشتن حتی سر این که کی  -

 رفتی اون تو نیومدی بیرون؟ دختر چی شد این چایی؟ یحییییی...... باز  -

 ........یحیی حرفشو نزده از ترس ریحانه رفت بیرون

 ...........با چایی رفتم پیششون.

 یحیی : خب دختر من حاال میخوای چکار کنی؟ -

تو فکر کردی میذارم یه دونه دخترم رو ندونسته بفرستم اون ور دنیا  چیکار کنه مگه؟ -

 ونه ؟درس بخ
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؟ خوبه خارج کشور نمیرم ... یحیی جون میخوام دو روز دیگه من: اونور دنیا کجا بود -

که برم شیراز تا هم اونجا واس آریا یه مدرسه پیدا کنم تا ثبت نامش کنم هم یه خونه پیدا کنم 

وسیله هم که یه سری چیزای ضروری رو از انباری در این چند سال رو اونجا بمونیم ..... 

میارم و همونا رو میبرم  با خودم البته اول میرم وقتی خونه پیدا کردم زنگ میزنم برام 

 .بفرستین 

: عزیز بابا ، راستش یکی از اقوام ما تو شیرازن ، آدمای بدی نیستن و در واقع  یحیی -

نگ زدیم بهشون بعد اینکه گفتیم دخترمون شیراز ... راستش تو راه که بودیم زحتی خوبن 

 ....گفتن محاله بذارن بری جای دیگه  اقبول شده اون

درسته یه خوابست آقای رستگار گفتن خونه ای دارن که طبقه پایینش همه امکاناتی رو داره 

 اما برای شما که دونفرین خوبه ..... 

 من : آخه اینجوری که زشته ....... -

هرچند مجبورم رضایت بدم چون آینده ی خودته اما فاطمه جان ، جون چرا زشته نه مادر  -

 تا اونجاو یه خونه اجاره میکنیم  خودشون تعارف کردن ما که گفتیم خودمون همرات میایم

 ولی اصرار کردن که نیازی نیست برامون پیدا کنن  زحمت بکشن فقط اونا ، تنها نباشین 

  بشون هستیمتو دلشون آب تکون بخوره و مواظنمیذاریم  نگفتو  یایمما ب

 ریحان جدی می خواستین بیاین؟-

. نکنه دلت میخواست یه دونه دخترم تو شهر غریب تنها باشه معلومه که میومدمپس چی ؟؟ -

. اگه اینجا بمونم دلم پیش شماست که چی میخورین اونم با یه بچه که نیاز به نگه داری داره 

 ..چجوری میگذرونین؟...

  یه دونه ای ریحان....یه دفعه پریدم از جام و رفتم محکم بغلش کردمو گفتم 

 اه اه پاک کن اشکاتو همه رو مالیدی بهم ....  -
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و گفتم عاشقتونم و تو دلم گفتم  با لبخند اشکامو پاک کردمو یه بوس مامانی نشوندم رو گونش

 ....متون اونم تو این بی کسیمون یخدارو شکر که دار

دو روز مثل برق و باد گذشت تو این دو روز ریحانه انقدر که بهم سفارش میکرد چجور 

 کردن می افتادم که دارم میرم اونجا ط، دیگه داشتم به غلچطور کارارو انجام بدم رفتار کنم 

گ میزنی تا برای نمونه فقط تو این دو روز صد بار گفت رفتی اونجا هرروز به من زن....

 خوبه .....بدونم حالت 

ولی به هزار زحمت قانعش کردم با ماشین خودم برم درسته گواهی نامه نداشتم و خالف بود 

رانندگیم عالی بود و دلمم نمی خواست مدام چمدون به دست از این ماشین پیاده شم برم اون 

 ماشین.....

..... واس همین ....حد  اقل یه ده ساعتی تو راه باید باشیم .با صدای کوک ساعت بیدار شدم 

شب کوک کردم که حسابی خوابیده باشم که شبانه حرکت کنیم که هم خلوت  12ساعتو رو 

 تا شلوغی تو روزو و ترافیکو. تر باشه و هم خودم رانندگی تو شبو بیشتر دوست دارم

م مدت خوردنمون ریحانه با اریحانه غذا رو برامون گرم کرد و منو آریا خوردیم ........ تم

..... واس خودمم این دوری سخت بود ریحانه هم داشت سخت ترش بغض نگام میکرد 

 میکرد .....

جلوی در که رسیدیم دیگه ریحانه طاقت نیورد و منو آریا روو محکم بغل کرد و بوسید 

به بازم شروع کرد ....... وقتی ازمون جدا شد با گوشه روسریش اشکاشو پاک کردو 

 سفارش کردن به ما......

: می دونم بری انگار خاک مرده می پاشن تو خونه ولی یحیی بغلم کرد سرمو بوسید و گفت 

داره مستقل میشه و باید بهش افتخار کرد ..... اشکای جمع شده از چشمش چکید و دخترم 

حانه فاطمه ی من ...... اگه برات سخت بود زنگ بزن به منو ریگفت عاقبت بخیر بشی 

 زود خودمونو میرسونیم ....... بابا جان دیگه برو ... مواظب خودتون باشین
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می دونستنم سختشه که بازم زبونشو تکون بده و حرف بزنه ..... خودمم دست کمی ازشون  

نداشتم.... خوش به حال آریا که انقدر خوابش میومد رفت تو ماشین خوابیدد اما من یارای 

.....یحیی چمدونارو گذاشت تو صندوق و برگشت کنار ریحان تکون دادن پاهام رو نداشتم 

و با همون حال کلمه به فعه پریدم بغلشونو شروع کردم به گریه و زاری ایستاد .... یه د

 ......کلمه ی دوستون دارم رو تو گوششون نجوا میکردم تا به مغز استخونشون نفوذ کنه 

 ریحانه جان ، حاال که دخترم میخواد راه بیفته اینقدر گریه نکن شگون نداره..... -

ی با یه نگاه کل خونه رو از نظر گذروندم و تو دلم با ...... سرسربه زور از هم جدا شدیم 

و بعد بوسیدن قرآنی که تو خاطراتم که جلوی چشمم رژه میرفتن یه خداحافظی موقت کردم 

 دستای مهربونام بود راه افتادم به سمت ماشین....

یحانم دستشو دور ریحانه حلقه کرده و ر نشستم تو ماشین ... از آینه باال سرم دیدم که یحیی

نمیفهمن حال دالمونو ....که مدام با گوشه ی روسریش اشکاشو پاک میکنه ، اشکایی که 

دلتنگی واس  ........ پاره شددلم بند استارتو که زدم   خرابترش میکنن......دارن چطور 

خداحافظ خونه ی  ریحانه و یحیی ..... واس خونمون.... واس سرخاک بابا اینا رفتن.........

 بابا جون....

-------------------------------------------- 

..... نزدیک یه ساعتی از راه مونده بود  5صبح بود منم خسته شده بودم هنوز یه  7ساعت 

 قهوه خونه 

 نگه داشتم ....

پاشو دیگه ...........دوباره تکونش دادمو گفتم  اوی جون پاشو عزیزم...... آریا  هآریا، عم-

 خرس تنبل با توام..... به خرسم گفتی زکی....... 

 آریا : هوممممممممممم؟؟؟؟؟؟؟؟؟-
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منم یکم استراحت کنم دوباره راه  ،هوم چیه میگم پاشوو . پاشو بریم صبحونه بخوریم -

 .....میفتیم 

.. یه نگاه به دورو برم کردم ..... بعد ما یه ماشین ...با هزار زحمت این پسرو بیدار کردم 

 .....بدجور گشنم بوددیگم پارک کرد .... خوبه الاقل تو این قهوه خونه فقط ما نیستیم 

 آیا رفت رو یکی از تخته ها نشست منم رفتم دستو صورتمو بشورم 

 غذا بخوری؟؟؟.. نکنه می خوای با همون وضع آریا توام پاشو دست و روتو بشور دیگه  -

 .... خیلی خب وایسا اومدم  -

یه نگاه به  بعد خوردن صبحانه بلند شدیم ، منم رفتم حساب کردم و رفتیم تا سوار ماشین شیم

شده دودل بودم زنگ بزنم واس آقای رستگار اینا که نزدم  8ساعت کردم که دیدم تقریبا 

به محض سوار شدن آریا  ن .......گفتم هنوز تو راهیم حاال یکم بگذره ... شاید خواب باش

 تا حالم عوض شه .......باز خوابید حوصلم بدجور سررفت .... آهنگ گذاشتم 

 فاطمه خوابما!!!!!!!!!!!! -

کوفتو خوابم از موقعی که نشستی تو ماشین تا االن یه سره خوابیدی خب یکم حرف بزن  -

 حوصلم سررفت.....

 خب چی بگم؟ -

 بگو چه حالی داری؟ رفتنمون به شیرازاز  اصال اممممممم.......آها -

اونجا بودم واسم راستشو بگم خوشحالم که از خونه آقاجون اینا زدیم بیرون..... فاطمه  -

سخت بود همش فکر میکردم االن بابا امیر میاد دنبالم که بریم خونه پیش مامان .... فاطمه 

شاید اونجا اصال دوستی نداشتم ... همه دلشون می سوخت و باهام دوست می شدن .... 

 اینجا کلی رفیق خوب پیدا کردم ....
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پسری که از االن کلی عقده ساله  7آریا حرف می زدو من گوش میدادم به حرفای یه پسر 

راحت تر باهمه چیز کنار بیاد ........ هرچند بنا بر قولی توی شیراز تو دلشه .... خداکنه 

قرار شد مواظب هم باشیم کم نیاریم ..... به که بعد چهلم بابا اینا منو آریا بهم دادیم 

اندازه ی یه سال بزرگ شد  زندگیمون ادامه بدیم و من از همون روز دیدم که آریا هر روز

....... منم با وجود تمام غمی که داشتم تالشمو کردم تا کنکورمو با خوبی پشت سر بذارم تا 

  دل برادرم اون دنیام شاد باشه....

 آقای رستگار ، خونه ی زنگ زدم به  یه گوشه نگه داشتمو دمنزدیکای شیراز که رسی

 سالممن :الو -

 ؟بله بفرمایینسالم   -

 خانوم رستگار؟ من فاطمم ریحانه جون براتون زنگ زده بود......-

 رم شرمنده نشناختم..... خوبین؟ کجایین االن؟سالم به روی ماهت دخت -

 ....قربون شما ، ورودی شیرازم خواستم اطالع بدم به شما -

به منوچهر خوش اومدی به شهر ما عزیزم .... آدرسو که داری باز هرجا موندی بگو  -

 خان یا به یاسر ، پسرم بگم بیان دنبالتون .....

 ممنونم ... مزاحم میشیم پس فعال خداحافظ -

 ....مراحمین دخترم..... منتظرم پس ... خداحافظ -

 تلفنو که قطع کردم رو به آریا گفتم : زن مهربونی بود ..... 

 فقط دهن مارو سرویس.آریا: ریحانم مهربونه  -

 آریااااااااا........مودب باش  -

 حقیقت تلخه فاطمه ولی همینه که هست........ -
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 تیم ریحانه . یه زنگ بزنم بگم رسیدیم...پوفففففففف........ از دست زبون این پسر..... گف

 یه بوق .....

 سالم بفرمایین -

 سالم ریحانه جونم -

 سالمو زهر مار هیچ معلومه کجایی نباید یه زنگ بهم میزدی؟  -

 خب فکر کردم شاید خواب باشینریحانه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ....... -

 اونم با اون رانندگیت آخه خیره سر تا تو نرسیدی من می تونستم بخوابم؟!!!-

حاال چرا داری میزنی؟؟ اصال تو که انقدر نگران بودی خب چرا  بببب......خب دببخشی -

 خودت یه زنگ نزدی؟

شاید جای بدی باشی حواست پرت شه . چمیدونستم  م..... زنگ بزنگفتم پشت فرمونی  -

زه احاالم قطع کن غذام رو گ خانوم تا خود مقصد می خواد مارو چشم انتظار بذاره ؟؟؟؟؟؟؟

 ته میگیره خداحافظ ... شتلق گوشی رو کوبوند سرجاش.......

 واااااااااا........... گوشی رو از گوشم فاصله دادم و به صفحه نگاه کردم قطع کرد........

 آریا : فاطمه به حقیقت پی بردی؟؟؟؟ -

 واقعنیااااااا...... -

 . پیاده شدیمو زنگ زدیم .........پرسان پرسان رسیدیم جلوی در 

یه دفعه یه پسری درو باز کرد و تا مارو دید نیشش تا بناگوش باز شدد....... واقعا مردم 

 ...مریضن

 سالم  -
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ز کنم و جواب سالم بدم ، صدای یه خانومی از تو حیاط اومد که داد میزد و تا رفتم دهن با

 می گفت یاسر کیه ؟

یاسر سرشو برد تو حیاطو گفت فاطمه اینان دیگه مادر من ... دیگه چرا حنجرتو پاره می -

  کنی؟؟؟؟؟؟؟؟

ان پروانه خانوم: ای بی تربیت ....... دم در نگهشون داشتی که چی خب تعارف کن بی -

 داخل......

 تازه فرصت کردمو سالم کردم ..

با خودم گفتم چه چایی نخورده پسرخاله شده ..... یه خانوم  همینجور که قیافشو دید می زدم 

و به دل می قیافه مردونه ای داشت قد بلندو الغر بود ،  می ذاشت تنگ اسمم بد نبود......

 داره با اخم نگام میکنه ......دیدم نشست...... با سقلمه آریا به خودم اومدم 

 بریم باال بعد منو بخور......، دم در که نمیشه خوردی منو ..... ، یاسر : اوی دختر مردم-

 تازه فهمیدم دو ساعته زل زدم بهش.... 

که خم شدم بگم چیکار میکنی در  داون جلو راه افتاد مام پشتش آریا از پشت لباسمو کشی

تو این شهر آبروی منو نبر .... من واس خودم شخصیت دارم ... : فاطمه الاقل گوشم گفت 

 اینو گفتو راه افتاد ...

 بی خیال بابا حاال یه نگاه که به جایی بر نمیخوره .....البد خیلی ضایع نگاه کردم....

خونه ما می شد و یه پاگرد تقریبا ماال تاحکه بعد پنج تا پله وارد حیاط شدم یه دو طبقه بود  

باز پله می خورد می رفت طبقه باال حیاطشم موزاییک بود و  دبعی جلوش بود و متر 6

بزرگ بود اندازه یه ماشین یه کم بیشتر فضا داشت ولی در عوض کنار ساختمون یه فضای 

متری می شد تو دلم گفتم این فضا جون میده واس گل  500یه  فکر کنم که پر از درخت بود

 خونه ......
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 بیا باال دخترم چرا هنوز همون جا ایستادی؟: با صدای پروانه خانوم به خودم اومدم 

نه دیگه مزاحم شما نمیشیم یه نگاه بهش انداختم و گفتم سالم ببخشید حواسم پرت شد .... 

 میریم تو خونه خودمون اگه اجازه بدین و شب انشاء هللا مزاحم میشیم 

ناهار بخورین بعد  شما هم خسته این بیاین باالتدارک دیده  ، مامان ناهاریاسر: بابا بیخیال-

  بیاین پایین استراحت کنین

 آقای رستگار بودفکر کنم .... صدای دروازه اومد ...یه آقای میانسال اومد تو حیاط 

 واس ناهار....ای پروانه خانوم همه رفتیم باال هبعد سالم و احوال پرسی و اصرار

ه نشسته بودیم که دیدم این آریا هی برام چشمو ابرو میاد اما من آخرش متوجه نشدم ردور سف

چیه که یکدفعه دیدم قاشقو با حرص انداخت تو ظرفش و با صدای بلند گفت : اه  منظورش

 آدم انقدر خنگگگ....

غذاش خوشمزست .... دارم میگم حاال که اینجاییم از پروانه خانوم یاد بگیر یه دارم میگم 

چیزی برامون درست کنی..... اینجا دیگه ریحانه نیست برامون غذا درست کنه .... من 

 که هرچی شد به خورد من بدی .... حاال فهمیدی ؟؟؟؟؟جونمو از سر راه نیووردم 

از خجالت بود یا از پریدن غذا ذا پرید تو گلوم ..... چشمای من در اومده بود که یکدفعه غ

تو تو گلوم اما داشتم میمردم .... با خوردن آب یکم حالم بهتر شده بود که دیدم یاسر داره 

دهنی میخنده و فقط لرزش شونشو میبینم و پروانه جون هم لبشو مدام گاز میگیره تا نخنده 

 .که قشنگ سرخه سرخه ...... آقای رستگارم 

صدای خندیدن یاسر تو اتاق  فقط یه جمله گفتم راحت باشین دیگه آبیه که ریخته شده .....

 زبون بودی بعد آریا شدی نه؟پیچید و پشت آریا رو زد و گفت بچه تو اول 

 آریا : بچه عمته -
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......... یاسر ساکت شد و چشماش داشت ..... خاک به سرم آریاااااااااااا؟  ییییییییییهیییی -

 درمیومد و پدرو مادرش ریز می خندیدن 

همه ساکت بودن و به ما نگاه میکردن که آریا گفت: باز شروع کردی ؟ حاال می خواد هی 

 بگه آریا .....

 من معذرت می خوام آقای رستگار ..... -

شه یعنی مردی شده واس دخترم چکارش داری؟ راست میگه پسرم . همین که مواظب عم -

 ....خودش 

   آریا : خوبه یه نفر می فهمه من چی میگم؟؟؟؟ -

 دیگه بسه آریا .... -

پروانه جون : پسر گلم ، بچه های ریحانه بچه های مام هستن ، اصال نگران غذا نباش ،  -

 ن..... شما به درساتون برسین......خودم هرروز براتون غذا میارم پایی

 اینجوری که نمیشه شما اجاره هم نمیگیرین .....آخه  -

دیگه مثل سپیده شدی واس ما ، توام مثل سپیده آقای رستگار: دخترم دیگه تعارف نداریم  -

دختر این خونه ای و مدیونی که کاری داشته باشی و یا چیزی الزم داشته باشی اما به ما 

 نگی

 ......پروانه و یاسر هستن درسته من در طول روز زیاد نیستم تو خونه اما  

 با خجالت گفتم ممنونم.... -

.... رو سرتو باال کن سروناز..... باال رو نگاه کن سروناز.... خجالت نکش بابا یاسر:  -

 کمک منم حساب کن

----------- 
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، بعد یکی دو ساعت موندن باالخره اومدیم پایین پروانه جون جای همه چیزو نشونم داد 

، بزرگ و آشپزخونه مجهز و تمیز مبله خدارو شکر یه خونه که با سالن  خونه خوبی هست

..... آخه متری رو جا میداد  12که خیلی بزرگ بود فکر کنم راحت دو تا فرش و یه اتاق 

 چرا انقدر بزرگ بود؟؟؟؟!؟!!!!!

 میگم پروانه جون شما واس همه مستأجرا این امکاناتو در اختیار میذارین؟ -

....... یه قطره اشکش چکید و دخترم اینا همه جهاز سپیدست که تو این خونه چیده شده  -

گفت خدا برای هیچ مادری نیاره این روزارو .... سپیده ی من هم سن تو بود که با یکی از 

قرار شده بود همینجا زندگی کنن ..... تا اینکه بعد یه سال فهمیدیم پسرای فامیل ازدواج کرد 

... اما یه دخترم بعد یه ماه فهمید که شوهرش چشماش هرز میره  یلی بی لیاقته ....پسره خ

کلمه نگفت ... یکسال تمام بخاطر نخوردن مهر طالق تو شناسنامش سعی کرد زندگیشو 

که نشد بعد یکسال با سرو صورت خونی اومد خونه ..... شوهرو مادر حفظ کنه اما نشد 

ی من سپیده نشد تا اینکه دانشگاه اصفهان هنر قبول سپیده شوهرش اونو زدن ...... دیگه 

ما و هر چند ماه در میون میاد اینجا .... شد و دوستاش دوباره اونو به زندگی برگردوندن 

بی اینکه به سپیده نشون بدیم گفتیم غافلگیر شه اما خودمون این وسایال رو چیده بودیم 

به زنم که اگه یه روز زن گرفتم ... یاسر گفت : مادر من نگه دار واس خودم غافلگیر شدیم 

بعد اینکه قرار شد تو بیای اینجا پسر برادر  امام قبول کردیم ه میگم جهاز نیاره .... ما

و می بره تو  میخره خودش شوهرم ، گفت وقتی سوئیت جدیدش آماده شد این وسایالرو 

 خونه خودش......

 یعنی چی بعد اومدن من؟ اما به نتیجه ای نرسیدم خودم گفتمیه لحظه با 

دلم برای این مادر سوخت جوری که گذاشتم درد دالش رو بریزه بیرون و خستگی خودم 

 ......یادم رفت

 ..... ببخشید مادر تورو هم ناراحت کردم -
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 الهی دیگه از این به بعد سپیده جون فقط رنگ خوشی رو ببینه..... -

 پروانه جون ، همسایه های شما چجور آدمایین؟راستی 

عزیزم نترس، اینجا کوچه ی بدی نیست ....خوبو بدم همه جا هستن ..... راستی این بن  -

خدابیامرز مرد ....  که فقط یه در توش داره خونه برادر شوهرمه ی ما  بست بغل خونه

رروز غروب با هم خوبی بود خانومشم عین فرشته ها میمونه و اسمش حوریست.... ه

.... توام اگه دوست داشته باشی میتونی باهامون بیای .... بیشتر اوقاتم یا میریم پیاده روی 

خیلی با هم صمیمی هستیم اگر کاری داشتی که ما ما خونه اوناییم یا اونا خونه ی ما .... 

   نبودیم به حوریه بگو.....

 چوب در ایستاده بود ....... تو چهار با صدای یاسر به خودمون اومدیم 

زن عمو گرم حرف زدن می شین که  وقت کم میارین ... مادر و یاسر: همین جوری شما 

 .... مجال بده یکم استراحت کنن... ناینا خست، من 

 درسته حرف دلمو زد اما همین دل نمیذاشت که به حرفای پروانه جون گوش ندم ....

 من دیگه میرم ... پس شام منتظرتونم ..........ببخشید دخترم ...یاسر درست میگه  -

-------------------------- 

شبه  8آریا: اوی فاطمه پاشو حوصلم سررفت .... رانندگی کردی کوه که نکندی؟ ساعت  -

..... 

 یکدفعه سیخ رو تخت نشستم و گفتم چنده؟ هشته؟

ون حموم داد زدم : از تو همبلند شدم لباسامو آماده کردم و چپیدم تو حموم سریع 

  آریاااااا...... تو حموم رفتی؟

 م نشستم تا بیای ....آره من رفتم آماده هم هستم منتظر -
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 !!!!!!!!!!نکردی ؟ ای پدر سوخته خب بیدار شدی چرا منو زودتر بیدارم

.... این رژ رو در عرض نیم ساعت آماده شدم  البته با غرغرای آریا ..... این چیه پوشیدی 

 نزن 

روی این بچه دیکته  ، خیلی بده که بگم امیر تو روحت .... یعنی هرچی غرغر بود رو

 کرد......

چند تا تقه به در زدم که یاسر خان درو باز کرد ..... از بس از پله ها رفتیم باال ...

 خودمونی باهام حرف زد انگار واس منم عادی شده .... 

 سالم مهمون نمیخواین؟ -

 ئتم داره بگه نمی خوایم؟؟؟؟مگه کسی جرنیشش باز شل شد و گفت  -

 پروانه: پسر باز تو این دخترو دم در نگه داشتی؟-

 آریا زیر لب گفت حالیش نمیشه که ....

 توام هی مارو بزن ....... ولی عجیب شبیه یه نفر هستی..........یاسر گفت شنیدما.....

---------- 

های یاسر سپری شد .... خیلی وقت بود اینجوری نخندیده بودم  شب با بگو و بخند و شوخی

اما این نیم وجبی مدام اخم میکرد که چرا صدای خندم بلنده .... اینم واس من آدم شده اما کیه 

 که اعتنا کنه.....

وقتی برگشتیم خونه منو آریا از اینترنت یه فیلم گرفتیم ببینیم تا خوابمون ببره گوشی رو هم 

کردم تا صبح بیدار شم برم دانشگاه ببینم چه خبره ... اول کارای دانشگامو رو به راه کوک 

کنم و به پیشنهاد یاسر اسم آریا رو توی  شیه مدرسه ثبت نامبریم با آریا م شکنم و فردا
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یاسره بنویسم تا ورزششو هم ادامه بده  پسرعمویکالس رزمی ای که مربیش دوست 

......... 

----------- 

با کالفگی بالشو گذاشتم روی سرم و به گوشم چسبوندم تا صدای ساعتو نشنوم ....کاشکی 

می شد یکی بود صدای این زنگو خفه میکرد ...... کاشکی یه روز بشه دیگه ساعتو زنگ 

 نذارم....

طمه پاشو ساعتو خاموش کن دیگه سرم رفت....... میخوام بخوابم .... همه عمه دارن ااه ف -

 داریم  مام عمه

آریا یکریز غر میزد ... غرغراش از زنگ این ساعت بدتر بود ... با حرص از جام بلند 

 شدم و بالشتو کوبوندم تو سرش و گفتم حاال بخواب بچه ی بابات....

 وای خدا باز خوابید ..... پوففففففف ......... خوش به حالش.... بی خیال دنیا ......

از خونه خارج شدم ... رفتم از در که میل به صبحانه نداشتم  زودی آماده شدم و از اونجایی

حیاط برم بیرون که یادم افتاد به پروانه جون سفارش نکردم تا حواسش به پسر منم باشه . 

دوباره راه رفته رو برگشتم و رفتم طبقه باال دو تا تقه به در زدم که بعد چند لحظه پروانه 

 جون درو بازکرد

 نومسالم پروانه خا -

 سالم گل دختر خوبی؟ خیر باشه اول صبحی شالو کاله کردی؟! -

 قربونت برم ، دارم میرم دانشگاه  کارامو ردیف کنم .... راستش..... چه جوری بگم ؟؟؟؟ -

 بگو دخترم تو هم مثل سپیده. چیزی می خوای؟ پول داری؟ -
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.... خونه  نه ممنون .... راستش اگه زحمتی نیست خواستم مواظب آریا باشین -

تنهاست......فعال خوابه ولی بیدار شد نمیخوام تنها بشه و فکرو خیال پدرو مادرشو بکنه 

 .... بچست دیگه ....

برو عزیزم خیالت جمع جمع...... بیدار که شد با هم میریم خونه حوریه اینا اونجا مجید  -

 هست باهم سرگرم میشن .....

 میکنه....خداروشکر باال خره یه همسن پیدا  -

صدای قهقهه از تو خونه بیرون میومد که بعد چند لحظه خود صاحب خنده در حالی که با 

. پروانه جون محکم زد پس سرش دست داشت یه لقمه رو میچپوند تو دهنش جلوم سبز شد 

و گفت خاک برسرت کنن اول قورت بده بعد دهنتو باز کن نشونمون بده ... اه  اه  اه حالم بد 

 ...... مرده شورتو ببرن یاسر که آخرشم آدم نمیشی..... همه چیو شوخی بگیر شد ....

سالشه .....  21یاسر با دست نشون داد که تسلیم شد ..... پروانه جونم گفت : دخترم مجید 

اما همه ی بچه ها خیلی زود باهاش جور میشن ... قدو قواره داره هاااا .... ولی قد همین 

 یز من شیر گذاشتم روی گازه تو برو خیالت جمع منم برم تا سر نرفتهعزآریا می فهمه.....

 لبخندی گوشه ی لبم شکل گرفت...... از وقتی اومدم شیراز چقدر راحت میخندم..........

 پروانه جون رفت 

یاسر که لقمشو قورت داد گفت وایسا امروز امیرعلی زود رفت نیومد دنبالم ..... باید خودم 

 . تو راه میرسونمت.....ماشین بیارم..

 ماشین دارم خودم .... زحمت نمی دم بهت..... -

 ا بقاله.....قمال ممد آ 206جان من؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ فکر کردم اون  -

 بی مزه .......... -
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 سوییچو بده یه دقه -

 می خوای چکار ؟ -

 بده یه لحظه ... نمی خورمش بابا.... -

 فت دیگه ماشین نداری......سوییچو دادم دستش که گذاشت تو جیبشو گ

 بده ببینم ....... یعنی چی این کار؟ -

یعنی همین که هست ....... به اندازه ی کافی دیروز مخم پوکید دیگه واس امروز جا  -

 ندارم ... من زندگیمو دوست دارم ........... حاالم مثل دخترای خوب وایسا االن میام........

 .. چی میگی تو؟ای بابااااااااااااا...... -

 ..... سرت رو تنت زیادی کرده ؟دختر گواهی نامه نداری -

 رانندگی من عالیه بعدم کی گفته ندارم؟ -

 همون کالغی که از دیروز که اومدی مخمونو تیلیت کرده...... -

پوفففففففففف........... خیلی خب بدو پس عجله دارم باید تو از کجا میدونی؟؟!!!!!!!!!!.....  -

 زودتر برگردم....

 آفرین به تو دختر حرف گوش بده......-

ای خدا ریحانه کی میخوای  البد ریحانه به اینا گفته گواهی ندارم ... ازش بعید نیست......

 بفهمی منم بزرگ شدم؟!

---------------------- 

... بود که کارم تموم شد .......... ای ریحانه خدا نگم چکارت کنه . 12ساعت طرفای 

 ماشین داشتم زیر آفتاب هالک نمی شدم  نمردم تو این گرما  اگه اال
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 صدای زنگ گوشیم بود ....... یاسر بود

 احیانا راننده شخصی نمی خوای؟، خانوووووم........ نه خسته  مسال -

 سالم؟! آخ که اگه باشه چی میشه-

 خیلی وقته کارت تموم شده مگه نه؟ -

 آره از کجا می دونی؟  -

باد  چون یه ربعه دارم از تو ماشین نگات می کنم که منتظر سرویسی آخ اگه بدونی این-

 کولر ماشین چه خنکه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

کوفتش بگیره  مرتیکه ی  ،رومو برگردوندم و به اطراف نگاه میکردم که ماشینشو دیدم 

 م می خندهسادیسمی رو....... جلو کولر نشسته داره به کباب شدن

شستم تو ماشینش و گفتم : آرزو دارم یه روز از شدت گرما بمیری ....... بی با حرص ن

 شعور .. ماشینمو ازم گرفتی حاالم بهم میخندی؟!

 جان من نباشه جان امیر علی کیف داد -

 بار از روت رد شم 3ا همین ماشین با کیف محکم زدم توو سرش و گفتم حقته ب

خونه رو  بعدن که بوی ترشیدگیت کل !!!!ستا استارت زد و گفت : انقدر خشونت خوب نی

 برداشت نگو نگفتی

حاالم ساکت شو میخوام یه چرت  . یعنی بدبخت اونکه قراره زنت شه، پوففففففف....... -

 بزنم....

البته باید گفت از جام  نمیدونم چقدر خوابیدم که یکدفعه با صدای آهنگ بلندی بیدار شدم -

 پریدم....
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رومو سمت یاسر کردمو گفتم : دست هرچی بی شعوره  ،چه موقعیتی هستم تازه فهمیدم تو 

 از پشت بستی

 عفت کالم داشته باش خواهر من -

 نمیتونی مثل آدم صدام کنی.......؟؟؟؟؟؟؟ عفتو شوهر دادم رفت  -

 من معذرت می خوام که مثل آدم صدات زدم اما تو عین خرس خوابیده بودی -

 یاااااااااسررررررررر...... ببند دهنتووووووووو...............با داد گفتم :  -

همینجور که می خندید گفت خیلی خب بابا .گوشم کر شد.....جلوی دهنمو گرفتو گفت  -

 نمیشه باهات شوخی کرد؟؟؟؟؟؟

 نخیر نمیشه ... از ماشین پیاده شدم و در ماشینشو محکم کوبیدم بهم.دستشو برداشتمو گفتم  -

 پسره ی بی شخصیت برگشته به من میگه حیوون ..... حیوون خودتی و زنت .......  

تو کیفم دنبال کلید بودم که یاسر از پشتم اومد و درو باز کرد ..... وقتی داخل شدیم دیدم 

 کفشای آریا جلو پله نیست یه کم فکر کردم که یادم اومد حتما رفتن خونه حوری خانم اینا

 که یاسرم پشت سرم راه افتاد .....مت خونه حوری خانوم اینا سداشتم می رفتم 

 چیه دنبالم راه افتادی؟ -

 به تو چه میخوام برم خونه زن عموم -

 ...ی زدم و گفتم رو مخیااااااالبخند -

نیم وجبی واس من بی اعصاب بازی در نیار خودمون یکی داریم واس هفت پشتمون بسه  -

که مردم از گشنگی......... بریم اونجا ...... ناهار همه اونجاییم ..... راه بیفت بریم دختر 

 ظاهرا
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به در انتهای کوچه که رسیدیم صدای داد و فریاد از تو خونه میومد....... منو یاسر سریع 

 مه رفتیم تو حیاط و یکمی جلوتر رفتیم دیدم دو تا مرد افتادن دنبال

وم نیست این مجید چه غلطی کرده که امیر علی یاسر: ای خدا گفتم چی شده ..... باز معل -

افتاده دنبالش همه یه گوشه ایستاده بودن و به دعوای اینا نگاه میکردن و منم به اون پسره 

 امیرعلی نگاه میکردم که خیلی برام آشنا بود ولی یادم نمیومد کجا دیدمش

، ایندفعه دیگه بهت میگم  : کره خر وایسامی گفت   با داد و بهتره بگم عربده کنان امیرعلی-

 حسابتو میرسم

 بی شرف عالمم امروز ولت کنم........میگم وایساااااااااااا

مجید قیافش ترسیده بود و همینجور که فرار میکرد میگفت : داداش غلط کردم 

 علی قسم دیگه تکرار نمیشه ............گوه خوردم ............ داداش به

م که این آد دم خیلی از دعوا می ترسم اونم باا االن سکته کرده بومنم اگه  جای مجید بودم ت

 و غولیه واس خودش اینجوری رگاش زده بیرون

بود گفت: مادر این بار  حوری خانوم با صدای بلندی که تو صدای عربده های امیرعلی گم

 تورو روح بابات ببخشش....... ببخشش .

یر .... دستش به مجید برسه مجیدو و رو به یاسر گفت یاسر تو برو جلوشونو بگ

 میکشه........

یاسر با خونسردی تمام گفت : زن عمو به نظرت من حریف این غول بی شاخ و دم  -

 میشم؟؟؟؟؟؟؟

 ترسناک شده بود. هیچکس جلو نمیرفت تا این دعوا تمام شه .....واقعا هم امیرعلی
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ر کرد و افتاد زمین .. تا رفت بلند شه که فرار کنه ییه دفعه مجید پاش به کنار حوض گ

از پشت لباسشو گرفتو بلندش کرد ........ بازوشو گرفتو روشو امیرعلی رسید باالی سرش 

برگردوند سمت خودش و با صدایی که پر از عصبانیت بود گفت : بهت گفتم اون در بی 

 تم یا نگفتم ؟؟؟؟؟؟ صاحاب شده رو وقتی میری بیرون به امون خدا باز نذار گف

 گفتی داداش به خدا ... -

امیر علی بی توجه به گفته ی مجید پرید تو حرفشو باز تکرار کرد : من بی شرف چند بار 

 به توی بی شرف گفتم درو باز نذار هااااااااا؟؟؟؟؟؟

حوری جون مدام از استرس دستاشو بهم میمالید و پروانه جونم سعی میکرد آرومش کنه دلم 

 سینمایی نگاه میکنه ...... محالش می سوخت آریام که انگار داره فیلبه 

یاسر تازه وضع رو انگاری قرمز دید و رو به امیر علی گفت : بابا داره میگه غلط کرد 

 کوتاه بیا دیگه....

 وگرنه حساب تورو هم میرسم...... : تو خفه شوبا صدای فوق العاده بلندی گفت امیرعلی -

که میکرد  دستشو برد باال تا بخوابونه تو گوشش شو تکرار ور که سواالامیرعلی همینط

 نمیدونم چرا منو جو  گرفتو یه دفعه گفتم : نزززززنننننننن...........

که تنم رو به لرزه انداخت و با تته پته گفتم ، بهم نگاهی انداخت پر از خشم 

 و..... من باز گذاشتمدر:درو....

م.... من ..... مممهمه نگاشون روی من زوم شد ..........رو به امیر علی گفتم: راستش 

اوم....مدم  اینجا.......یه نفس گرفتمو تند تند دروغامو سرهم کردم...... بعد دیدم باید برم از 

خونه یه چیزی بردارم درو باز گذاشتمو رفتم .. با خودم گفتم زودی برمیگردم 

 دونستم اینجوری میشه ی..نم.........
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.. اومد سمت ول کرد  با حرص امیرعلی که معلوم بود متقاعد نشده اما یقه ی لباس مجید رو

من و منم با هر قدمش یه قدم عقب تر می رفتم اومد جلوم و خیره شد تو چشمام انگشت 

، یاسر بازوی امیرعلی رو نگه داشت که درست روبه روی صورتم اشارشو باال گرفت 

مشخص بود کاری نداره باهام اما حجم نفسایی .....ولم کن کارش ندارم ر با داد گفت : امی

که بیرون میداد نشون از خشمی میداد که داره به زور کنترلش میکنه و هرقدر که اون تند 

 نفس میکشید نفس من از ترس حبس شده بود

و گفت: بار آخرت بود که این موقع ظهر تنها رفتی تو کوچه این یک .. حاال پیش اومدو  

رفتی ..... بدون خونه ای که یه زن تنها توش زنگی میکنه نباید در حیاطشو به امون خدا 

 دروغ تحویلم میدی....بارآخرت باشه توی چشمام نگاه میکنی و ......این دوباز گذاشت 

......نفسی رو که حبس شده بود آزاد کردم ....... به رفتنش سمت خونه  بهاینو گفتو رفت 

 خیره بودم.....

همینجور که میرفت  .یعنی این همه عصبانیت فقط واس باز گذاشتن یه در ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!  .... 

 ؟؟؟؟؟؟؟ه ه ه ه ه ه ه ه ددددددددگفت یکی نیست یه لقمه نون بهمون بدبا داد 

 گفت نه فقط واس در.....  شنیدم که یاسر زیر لب

 منظورش چی بود؟؟؟

با صدایی که امیرعلی هم انه جون دست آریا رو که یه لبخند رو لبش بود رو گرفتو پرو

آریا عاشق  ،ن میایم و به سمت خونه رفت برعکس منگفت : برو مادر برو مام االبشنوه 

 یعنی همیشه منتظره یکی دعوا کنه اون نگاه کنه ... خودش دعوا نمیکنه ......دعوا بود 

   بود حوری جونیکی........ یه دفعه رفتم تو بغل بخیر گذشتاااااا هووووففففف

فدات بشم دخترم .........الهی همیشه تنت سالم باشه که سالمتی مجیدمو خریدی.......من  -

ا خدا بیامرزش که اینجوری نمیدونم این پسر به کی رفته که اینجوری شده  ... واال باب
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دورت بگردم بد زمانی با ما آشنا دیگه داره خودشو زندگیشو فدای ما میکنه....نبود.......

من شدی ببخشید .. حاالم بیاین تو دخترم ناهار گذاشتم و شمام باید امروز با ما باشی ......

 ...برم تو که بچم گشنشه

 حوری جونم با جاریش رفت تو خونه

: یکی طلبت آبجی .. به خدا  و با نیش شل گفتمجید که خاکای تنشو میتکوند جلو اومد  -

شانسه به خدا ... دو دقه رفتم تا بقالی سرکوچه این دیو دوسر،  سر  جبران میکنم برات..... 

 رسید. دیگه گوه بخورم در حیاطو باز بذارم

اوندفعه هم میگفتی گوه ... ه بزغالیاسرمحکم زد پس گردن مجید و گفت: نیشتو ببند  -

انگار نه انگار تا االن داشتی به گوه خوردن میفتادی..... حقت نیشتو ببند ... بخورم ...میگم

... بود یه فصل ازش میخوردی.... بعدم مطمئن باش امیرعلی فهمیده که کار فاطمه نبوده 

  میدونست ما تازه رسیدیم خونه

 یا برو حموم که ترکیده ای بحاالم  بازم بهت فرصت داده.، پس آدم شو .

 تا از حموم بیام اااااااا......من رفتم........ نرینا -

 نمی رینم تا از حموم بیای مجید که رفت یاسرگفت:

 یاسر  ههییییییییییییییی........رنگ از روم رفت با حرفش ....... خیلی بی تربیت-

 کمال همنشینه دیگه ...... اثر میکنه صدامو شنیدو گفت: -

ا پسرعمو یاسرم راه افتاد سمت خونه و منم هاجو واج از این آدم بی تریت جلوم ....... دو ت

 کال رد داده هستن
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تازه فرصت کردم به اطرافم نگاه کنم یه حیاط خیلی بزرگ و پر از درختای بلند کاج با 

ر انتهای حیاط با درو پنجره چوبی و رنگی یه خونه نقلی جمعو جوسنگ فرش حیاط     و 

  و مدل سنتی

خودمو به یاسر رسوندم و گفتم : این امیرعلی این همه بد اخالقه اونوقت همه به فکر 

شکمش بودن که گشنه نمونه ... اصال حوری جون چطور تحملش میکنه ؟؟؟؟ این چرا انقدر 

 گندست؟؟؟؟ اصال...

 دقه نفس بگیر.... یکی یکی....یاسر: اوووووووو..... بابا دو  -

بابا این پسرعموی ما درسته که گندست اما دلش خیلی مهربونه .. جونشو واس خانوادش 

... اما اگه یکی که عضو خانوادشه کج بره یا هرز بره پا گذاشته رو خط قرمزاش..... میده 

چشم تو ، مربی  همه هم اینو میدونن .. در ضمن این داداش ما که گندگیش خار شده رفته تو

 بدنسازیه.... باشگاه داره به چه عظمتی...

این مجید خاک بر سرم حقش بود امروز کتک میل کنه ... یه روز درو باز گذاشته و رفت 

پارک سر کوچه یه بی پدر که میدونسته زن عمو تنهاست از در میاد تو حیاط همسایه بغلیم 

خالصه اونروز امیرعلی چیزی رو جا گذاشته بود که تو کوچه بوده فکر میکنه فامیله .... 

بر میگرده که یارو رو تو حیاط میبینه منم باهاش بودم .... یعنی با داد و هوار من همسایه 

ی تونستیم امیر علی رو ازون پیری جدا کنیم.... ازون موقع رها ریختن تو حیاط و چند نف

عث چه اارم به مجید بگه خطاش بامیرعلی مدام به مجید تذکر میداد بدون اینکه یه ب

یا کار دست اون پیری نده  دردسری شد تا مجید یه وقت بخاطر اشتباهش خود خوری نکنه 

 ... حاال میبینی چه دل نازکی داره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بعدم اگه  واال این چیزی که من دیدم دلی نداشت که بخواد نازک باشه یا سنگ باشه ...... -

 میگفت نیاز نبود انقدر تذکر بده ......  از اول قضیه رو به مجید
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اما میدونی چیه یاسر ؟؟ خدارو هزار بار شکر می کنم که تو خونه شمام ..... کی می 

 خواست باهاش کنار بیاد؟؟؟؟

یاسر ریز ریز می خندید و گفت بچه آهش میگیرتتااااااااا........بعدم اگه اجازه بدی بریم غذا 

برگردم مطب ال اقل یه چرتی بزنم........واس اینکه سوال بخوریم دو ساعت دیگه باید 

دارم میگم که بله بنده دندون پزشکم ....تو همون  یبعدی رو به خودت زحمت ندی بپرس

ساختمون که امیر باشگاه داره منم مطب دارم ... حاالم اگه امری نیست بریم و اال امیر علی 

 میاد مارو میبره 

ادم جلو و در خونه رو باز کردم که به محض ورودم دیدم چنان از ترس امیر سریع راه افت

اخمی رو پیشونیشه و به ما زل زده که نگو ...ازش ترسیدم؟؟؟؟؟؟ معلومه که ترسیدم ..... 

تا رفتم یه جای دورتر از امیر علی بشینم حوری جون گفت مادر جون اگه می خوای دستاتو 

ی گیر کردم زیاد اهل دست شستن قبل غذا بشوری سرویس اونطرفه..... تو رودر بایست

آریا یه دفعه  ن... اینبودم . اصال چه معنی میده من که با دست نمی خورم با قاشق می خورم

تک خنده ای کرد و گفت ریحانه جاش خالیه فاطمه....... از کنارش که داشتم رد می شدم یه 

 لگد بهش زدم که یعنی ببند دهنتو...

 میزنی؟آریا: هوی چرا  -

 انقدر بلند گفت که توجه بقیه سمت ما جلب شد

پسرم... ناسالمتی ازت بزرگتره  حوری جون: مامان جان آدم به عمش نمیگه هوی زشته -

 ها

 نداره حوری خانوم بزرگی به عقله که این-

 آآآآآآرییییییییییییییااااااااااا......با عصبانیت الی دندونام گفتم:  -

 ابا توهم خیلی خب ب: آریا  -
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 دخترم در سرویسا بین اتاق خواباست -

که باز با دوتا در مواجه شدم حتما یکی همین جور که حرص میخوردم درو باز کردم 

 دسشوییه یکیم حموم و روشویی ای که بین دوتا در بود 

 و مجید با همینجور به آریا زیر لب فحش میدادم و دستامو میشستم که در کنارم باز شد

 باالتنه ی لخت کنارم دیدم 

رو دیدم هیییینیییییییی کشیدمو رومو برگردوندم که همزمان در ورودی باز شد و امیرعلی 

که حسابی عصبانی بود و رو به مجید با تندی گفت: گمشو برو بیرون دیگه تا بازم سگم 

 باشه...اینجوری لخت از حموم نیا تو اتاق شاید کسی بیرون نکردی هزار بار بهت گفتم 

مجید سریع یه عذر خواهی کردو رفت تو اتاقش و منم که دستمو شسته بودم پشت امیرعلی 

 ....یعنی واس همین موضوع دنبالم اومد؟؟؟؟؟؟؟؟؟ راه افتادم ... عجب آدم گیریه این بشر

 گشنم بود ... اومدم کنار سفره ... تف به این شانس...... آخه کنار این؟!!!؟؟؟؟

 .....مجبوری نشستم 

 غذا که نخوردم همش کوفت خوردم....آخه جا قحط بود؟؟؟

 ظرفارو خودم شستم ..... اومدم تو سالن که دیدم آریا نیست

 یاسر آریا کو؟-

 ید تو اتاق دارن فوتبال می زننرفته با مج -

 پس میرم صداش کنم .....دیگه خیلی زحمت دادیم به حوری جون

 می خوای این طفل معصومو ببری تو خونه سوتحوری: این حرفا چیه مامان جان.....

وکور چه کنه؟ اینجا با مجید هستن بازی میکنن ....مامان جان شمام برو اگه کاری داری 

 انجام بده شب با پروانه خوابیدنی بیاین اینجا ... خان داداش رفته اصفهان به دخترم سر بزنه 
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رد ... منی که چند ماهه عقده ی کمیاین مامان جان گفتنای حوری جون زیر دندونم مزه 

د می شد ......دلم محبت مادرانه رو دارم .... کاشکی قولی نداده بودم و این اشک لعنتی آزا

 پیششون از تنهایی خسته شدمم می خواد منم بر

 گفتم: مزاحم نیستم حوری جون؟؟؟؟؟؟به زحمت خودمو آروم نگه داشتمو 

 دختر ماست ....  منتظرم فدات شم تو دیگه عضو خانواده مایی .... دختر ریحانه  -

ممنونم .... شما خیلی با محبتین کاش .....ادامه جملمو خوردمو رومو برگردوندم تا  خیلی-

 ی سخته به قولت پایبند باشیاشکامو نبینن خیل

به لطف مجید امروز استرحت .داشتم میرفتم که یاسر گفت وایسا مام داریم میایم .......

تو حیاط رو پله بدون اینکه کلمه ای بگم یا رومو برگردونم از در رفتم بیرون .....  کنسله..

 نشسته بودم که امیر علی و یاسر اومدن بیرون سریع صورتمو پاک کردم  

گریه میکردی فاطمه ؟؟؟!!!!!!! چرا آخه؟؟؟؟ از چیزی : از پشت سرم میومد یاسرصدای -

 اراحت شدی؟؟؟ن

بی اینکه مهلت بدم چیز دیگه ای بگه ، برگشتمو بغلش کردم ... دلم یه آغوش میخواست 

.....دلم مامان صدا زدن می خواد ...... دلم بغل امیرمو می خواد......دلم شوخیای بابا رو 

بچه که با این سن مثل ، خرم کنه سم، . من دلم خانواده می خواد، هرکسی میخواد میخاد...

 ها بهونه میگیرم اما من خانوادمو میخوام

صورتمو محکم چسبوندم به سینه ی یاسر تا صدای دلتنگی هام گوش کسی رو کر نکنه .... 

 م.....محکم بغلش کرده بودم یاسر سعی می کرد مدام از خودش جدام کنه ولی نمیذاشت

 ر نصف جونم کردی یه چیزی بگودخت -

صدای تحلیل رفته ی خودم گفتم : دلتنگم یاسر ... دلتنگ..... و یه ذره که آرومتر شدم با  -

من حتی به پای آریا گفتنش حالمو بد تر کرد ....کاش این کلمه رو به زبون نمی آوردم ...
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نمیرسم که مردونه رو قولش مونده ...... دیگه نمیتونم خودمو حبس کنم.... اونقدر تو بغل 

و انگار هردوشون فهمیدن به این بغل حمایت گرانه  یاسر گریه کردم تا آروم شم ......

 ی یک کلمه هم دیگه چیزی نگفتناحتیاج داشتم که حت

 ......و یاسر اونفدر نوازشم کرد تا آروم شدم  -

 ببخشید اگه ناراحتت کردمسرمو از بغلش کشیدم بیرونو گفتم:  

 دختر تو این همه اشکو چجوری تو چشمات جا داده بودی؟؟؟؟؟؟؟ -

میخواد منم ، که یاسر داره میره رواین کوچه ی علی چپی ، لبخندی زدم...... متوجه شدم 

 همراهش باشم.

مثل خودش گفتم   منم که سبک شدم ....گفتم خیلی بیمزه ای منو باش که کیو بغل کردم ؟؟!!!

 دم با جونو دل قبولم میکرد اگه بقال سر کوچه رو بغل میکر

از جا پروند: بقال سر کوچه غلط زیادی کرده با صدای پشت سرم دو متر منو 

ری یه بار دیگه این زرو توووو....رومو برگردوندم که باز خیره به چشمام گفت :جرئت دا

 بزن.

به معنی واقعی کلمه الل شدم ........ صورت سبزش قرمز بود و رگای گردنش جای کمی 

بی  این شوخیا هآدمی نیست که بفهمیدم ....... توش و در حال ترکیدن بودداشت واس خون 

اما انگاری با ... اما من که غریبمو ظاهرا با بقال سر کوچم مشکل داره ...تفاوت باشه 

  هستم حساسه اینکه غریبم روی منم که کنار این خونواده

 اینو گفتو راه افتاد 

گوه زیادی با انقدر با اعصابش بازی نکن...در ضمن اون بقاله دختر کرم داری تو؟؟؟؟ با -

 میخوره
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فکر : اعصاب پسرعموت خودش خدایی خراب هست نیاز به من نیست....گفتم  با حرص

 کنم فقط یادگرفته واس زنا صدا بلند کنه..... ایششششش

 اقبت مارو بخیر کنه با شما دو تاخدا آخرو ع -

 .ول بی شاخو دم جمع نبندااااامنو با این غ -

 خیلی خب بابا بریم

صدای پچ پچ این دو تا رو از پشت می شنیدم که بعدش یاسر به من به جلو در که رسیدیم 

 ..... بذار اعصاب من آروم باشهگفت فاطمه رفتی تو درو از پشت قفل کن ... خونه تنهایی

 ببند تا نبستم یاسر : رو به یاسر گفت امیرعلی -

... تو خونه زیاد بری خونه زن عمو.یاسر : خیلی خب بابا....... و فاطمه سعی کن زودتر  -

 تنها نمون

 ؟؟؟؟؟؟ باید باهاش کنار بیام بابا چرا انقدر جناییش میکنی آخه ......؟ -

یاسر زد رو دماغمو گفت فعال که ما هستیم پس دیگه نشنوم این حرفارو....... حاالم برو  -

 تو...

 . میزد رو دماغم..... خندم گرفتیه لحظه یاد امیر افتادم که همیشه باهام اینکارو میکرد..

اینقدر این دو خانواده ساده ومهربونو  بی آالیشن  که فکر کنم نه تنها من بلکه هرکی دیگه 

 شد و خیلی زود اونارو میشناخت.جای من بود زود باهاشون صمیمی می 

می ای خودمو آریا باید تا شب همه ی کارامو کردم ..... لیست خریدمو آماده کردم که بر

 گرفتم

-------------- 

 شدی که یادت رفته منم هستم. چنان با مجید رفیق بی نمکای آریای 
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به ریحانه زنگ زدم و گزارش روزمو دادم .... یعنی اگه خدا ولم کنه ریحانه ولم نمیکنه ، 

 چرا اونکارو نکردیمیگه چرا اینکارو کردی 

 گوشیم زنگ خورد 

 یاسر؟؟سالم بر برادر گرام، جانم  -

 سالااااااااااممممم.... به به .... خانوم به کدوم پریز وصل بودی انقدر شارژی؟؟؟؟ -

 .... حاال چی شده ؟، به پریز یحیی جونم وصل بودمچشمت درآد تا  -

 کجایی؟ -

 خونم چطور؟ -

ای بابا نرفتی هنوز؟ خیلی خب آماده شو مام دیگه نزدیک خونه ایم ، میایم دنبالت ، راه  -

وصله غرغرای امیرعلی نیفتی تو این تاریکی تنها بیای تو کوچه ها!!!!! جان فاطمه خستم ح

 رو ندارم

 شجاع شدی؟! غیبت میکنی؟! کنارت نیست نه؟؟؟ -

نبودم..... با بود که االن دیگه پشت خط  رفته تو سوپری .....ای تو روحت دختر هی..... -

 روحم حرف میزدی

  ه ازش حساب می برن حتی مادرش.... همخندیدم... مستانه خندیدم 

 وسایلمو میگیرم و لباس می پوشماالن سریع  -

بعد خداحافطی سریع رفتم حموم یه دوش فوری گرفتم ...... موهام بلند بود و لخت ...تا زیر 

و باال بستم .... گرفتم  نمشوباسنم بود....چون عجله داشتم و از طرفیم تابستون بود فقط 

و برداشتم با یه دست اضافه واس آریا . داشتم مانتو تنم میکردم که یاسر به تندی لباسام
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بود سالم کردم که با یه من  تو حیاط گوشیم پیام داد برم دم در ..... رفتم بیرون فقط امیرعلی

  ن دکمه ها برای بستنه نه دکور اخم گفت : او

 تو رب.......در ضمن به خوایم بریم .... یه دقه راههمگه کجا می  -

 صداشو باال برد و گفت : می بندی اون وامونده رو یا خودم ببندم ؟؟؟؟  -

...اونم با کسی تعارف نداشت حتی منی که و حرفمو کامل نکردم از عصبانیتش ترسیدم  -

سریع گفتم : خیلی خب  تازه وارد که نه کنار این خونواده دارم زندگی میکنم......

 بگیر اینارو  یزنی ؟؟؟؟؟؟؟حاالااااا..... چرا داد م

وسایلو دادم دستش و تند تند دکمه هارو با اینکه بهش ربط نداشت اما از ترس داد و بیدادش 

 به دورم نگاه کردم یاسر پس کجا بود؟!بستم 

 رفته باال لباس عوض کنهذهنمو خوند  که گفت  -

رو شکر شبه واال گفت خداتو کوتاه تر نداشتی؟؟؟؟ این خیلی بلنده..... بعد زیر لب نما -

 حالیت میکردم

.... حرصم در اومد خواستم بگم به تو چه اما می ترسیدم جوابشو رو مخم می رفتداشت 

 این زمزمه های زیر لبشو نشنیده گرفتم بدم .....

 راه افتادیم سمت خونه حوری جونبا  اومدن یاسر 

 سالم مارو دادن  با صدای سالم امیر علی همه توجهشون سمت ما اومد و جواب

 حوری جون : خوش اومدین مامان جان -

اصال چیزی رو که میدیدم باور نمیکردم .... امیرعلی جلو رفت مادرشو بغل کرد و 

 رفت پیشونی زن عموشو بوسید  پیشونیشو بوسید و گفت : سالم به تاج سرم.... بعد اونم



51 
 

بود که با سقلمه یاسر که میگفت ببند یعنی واقعا از این کارام بلده؟؟؟؟؟؟ فکر کنم دهنم باز 

تش مثل یه آهو تو دهنتو به خودم اومدم: ها؟ چیه بچه ؟ نگاه به اخالق سگیش نکن... به وق

 دل برو میشه

 اه اه .. توام با این مثالت -

 ستفاده شد  و بعد بلند خندیدا از هر مدل حیوونی خندید وگفت : چشه به این خوبی -

: به یاسر گفت و همون صدای زمختشروشو برگردوند و با تشر  امیرعلی -

 مرررررگگگگگگ

 آریا اومد تو سالن : سالم فاطمه -

 امیرعلی: سالم بر شیر مرد کوچک-

 سالم داداش،  -

 به به آقا آریا...... احوال شما؟؟ خوش میگذره؟ -

 کردم توپ..... مجیدو میگفت اومد دم گوشم گفت : رفیق پیدا -

 یه وقت کامال مشخصه .....خوش به حالتون ...... مزاحم فیلم دیدنتون نشم بله -

 نخیر مزاحم باشی میگم بهت  -

 برو بینم  لنگه ی باباش-

این ذوق کردناش همیشگی بود اونم وقتی میگفتم کپی برابر اصل  آریا خندید ورفت......

 باباتی....

------------  
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زیر نظر امیرعلی بود و نمیدونم چرا انقدر  مینشستم کههرجور ، هرکاری که انجام میدادم

... دنبال چی بودخدامیدونه ...امامجید که اونقدر با معرفت بود رفیق به رفتارام دقت میکرد

 فاب منم شد

تا خانوما تو اتاق حوری جون خوابیدیم ، آریا و مجید تو اتاق پسرا و یاسرو 3اونشب ما  

عاشق این بودم اتاق یخ شه و روم پتو باشه تا بخوابم و ..امیرعلی تو سالن خوابیدن ...

ه دونه از ی حوری جونم به حرفم گوش داد و دمای اتاقو سرد کرد واز طرفی رفت واز کمد

تایی زیر یه لحاف  3ف بزرگای قدیمی که از مادرش بهش ارث رسیده بود آورد و ااین لح

.... چه کیفی داد بهم .... هم من از رفتیم و تا نزدیکای خود صبح حرف زدیمو خندیدیم 

زندگیم گفتم هم اون دو تا ....... چقدر خواستنین این دو تا فرشته .. موقع خواب که شد با 

گیر.....دلم نمیخواست صبح خودم گفتم من بین دو تا مادر بخوابم ... خدایا این لذتارو ازم ن

 شه

---------  

تو این یه مدت بیشتر تو خونه بودم اما اریا بیستو چهار دو هفته ای از اینجا موندنم میگذره  

حتی اگه مجید نباشه پیش حوری جونه از بس  ساعته خونه حوری جون و پیش مجید بود

... و مدام براش خوردنیای جور با جور میارهشکموء حوری جونم مدام قربون صدقش میره 

البته یه سالی از دانشگاهشم یکنه کار م بچه خونگرمیه......... توی یه شرکت مهندسیمجید 

.... حوری جون که سرچشمه مهربونیه و مادرانه برام احساس خرج میکنه و منم  از  مونده

ن تکیه گاه شدن برام...... یاسرم یخدا خواسته.......پروانه جونو آقای رستگار که واقعا بهتر

ها امیرعلیه رستگاره که که جای خودشو داره....... با همشون فوق العاده صمیمی شدم تن

و زمانایی میرم پیش حوری جون که امیرعلی  سعی کردم ازش دور باشم و اصال نبینمش

آریا  رو تو کالس رزمی اسم نویسی کردم ....یعنی امیرعلی خودش .... سر کارش باشه

م تا به نظر خودمیا هم عاشق امیرعلی شده و میگه خود بابا امیره......رآریا رو برد ...... آ
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چقدر اسماشون شبیهه اما برابر امیرمه....  10حدی شبیهن اما دز رفتارای امیرعلی کمه کم 

 تا حاال دقت نکردم

------------ 

باید بره مدرسه و منم باید برم دانشگاه ....ساعتو کوک کردم....  اولین روزه .....آریافردا 

 فته میشه که شده جای خواب ماتخت دو نفره ای که نزدیک به دو ه دوتایی خوابیدیم......

با صدای ساعت هردومون بیدار شدیم سریع چای سازو روشن کردم و رفتم دست و  

صورتمو شستم که صدای در خونه اومد حتما باالییان....یه تی شرتو شلوار تنم بود واس 

 همین گفتم کیه؟

دیدم آقای رستگار  که باز کردم یه چادر سرم کردم و درو بابا جان.... غریبه نیست... ممن -

یه لحظه تو یه نون دستشه که سمت من گرفته: دخترم رفتم نونوایی یکیم برای شما گرفتم ....

اصال میدونی چیه؟ حاضر شین بیاین باال با ما صبحانه  فکر رفتوبعد سریع گفت

 ......حواست هست...؟؟؟؟؟؟بخورین..... تو این دو هفته اصال به ما سر نزدیاا 

آخه اینجوری که نمیشه .... اجاره که نمیگیرین.... ازون طرفم پروانه جون شامو ناهار  -

 برامون میاره....

 منتظرما.....دیگم این حرفارو نشنومای بابا یه لقمه نون این حرفارو نداره ..... دخترم  -

م به لباس بپوشیم میای گفتم چشماین گرمای محبت باعث شد لبخندی از ته دلم زدم و -

 صاحبخونمونم سری میزنیم

وقتی اومدم داخل آریا پشتم ایستاده بود و داشت ریز ریز می خندید: چته اول صبحی می 

 خندی؟

: فاطمه اگه منو  همونجور که داشت با دستاش موهاشو جلو آیینه حالت میداد گفت آریا-

 نداشتی چیکار میکردی؟ من باعث شدم اینا به تو هم غذا میدن و اال از گشنگی میمردی
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 منظورت چیه؟؟؟؟-

یعنی اینکه می دونن بلد نیستی  غذا درست کنی برای اینکه منو نکشی برام غذا میارن  -

 ......اینو گفتو رفت تو اتاق 

آریا......آخرش یه روز یه غذایی درست میکنم روی  ی بی نمکیییلییییییداد زدم و گفتم خ -

 .... حرصم در اومد .... این بچم دست میندازه منو تو و ریحانه رو کم میکنم.

جفتمون حاضر و آماده رفتیم باال ..... دور سفره نشسته بودیم که آریا گفت فاطمه به مجید 

 زنگ بزن بیاد دیگه

 کجا بیاد؟-

 قرار شده امروز همرام بیاد مدرسه ازون طرفم بره سر کارش.....  

خب خودم میام باهات این اولین روزو ، روزای دیگه خودت برو و بیا .. خدارو شکر  -

 نزدیکم هست...

 آره تو بیای که بعدا بچه ها دست بندازن منو که بچه ننست با مادرش اومده.... -

... با مجید میره تو هم میتونی با ما بیای روزایی که صبح یاسر : خب راست میگه دیگه .. -

 کالس داری مثل امروز....

پریدم رو حرفشو گفتم وای دیرم شد ... خیلی خب اریا با مجید برو . سریع از جام با یه 

تشکر بلند شدم و خداحافظی کردم و راه افتادم ...........وقتی اومدم بیرون یه نفس راحت 

 ماشین بشینمو همراهش جایی برم همینم مونده با اون دیو دو سر تو یه کشیدم ...... 

با خوشحالی بند کفشمو بستم و د برو که رفتیم .......درو که باز کردم ...... وای خدایا 

 همینو کم داشتم......
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آخه مگه من اخماشو چنان تو هم گره زد که تا فردا نمیتونستی از هم بازشون کنی....-

آروم سالم کردم و داشتم از کنارش رد می شدم ...... کردم بیای دنبالم ؟؟ .....مجبورت 

 جواب سالم نداد هیچ با دستش جلو راهمو بست 

 و نیم صبح؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!! 7 م  ..... خیر باشه ساعتاااااااااعلیک سال -

چرا از لحن  نمیدونمخودمو زدم به اون راه که مثال نمیدونم اومدی دنبال منو یاسراما   -

مو با صدایی که خودم به زور شنیدم گفتم: تصداش ترسیدم واسه همین سرمو پایین انداخ

 کالس دارم 

 صبر کن میرسونیمت و یه دفعه رو به طبقه باال کردو با عربده ای کر کننده:-

 یاااااااسسسسسرررررررر......... -

 با صدای عربدش چهارستون بدنم لرزید  

مد بیرون امیر علی گفت : پر نشد اون کاهدون وامونده ه ه ه ه ؟؟؟؟؟ بیا یاسر که سریع او

 ....... دو ساعته کاشتی منو دیگه

 ا عصبانی می شد ترسناک می شدواقع

  و ماشین که یاسر استارت زدنشستیم ت

تو ماشین داشتم با خودم فکر میکردم آخه چرا رفتارای من واسش اینقدر مهمه نه نسبتی 

حتی دوستیم ..... کال فکر کنم مشکل روانی داره .نسبت به خانوما اینجوری جبهه داریم نه 

می گیره ..... اما همه خیلی دوسش دارن ...... ایشششش اصال چرا دارم به اون فکر میکنم 

.... پسره ی روانی زنجیری . آخه به تو چه ؟ تو چکاره حسنی؟؟؟  حیف که پسر عموی 

آقای رستگار که برادرزادش تویی....... حیف  هل میبردم .. حیفیاسری و اال آبروتو تو مح

 که محبتای حوری جونو نمیشه نادیده گرفت..... 
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: باز چته امروز سگرمه هات تو یاسر همونجور که رانندگی میکرد رو به امیرعلی گفت -

 همه

 امیرعلی: کوری یا خودتو زدی به کوری؟ -

 نفهمیدم منظورش چیه؟؟؟؟؟؟

میتونی ماست  ساختمون  فاطمه ظاهرا دانشگات تو راه ........امروزو بخیر کنه یاسر:خدا-

 با ما بیایو برگردی.. راستی کالس امروزت کی تموم میشه ؟

ای یاسر... ای یاسر که هرچی االن حرص میخورم بخاطر پیشنهادات مذخرفه توء... : با 

 تمومه بی خیال بابا خودم میام.... 8حرص گفتم 

گفتم امیرعلی چنان گردنشو برگردوند عقب و با اخم زل زد بهم که چسبیدم به پشتی  اینو که

صورتش سرخ سرخ بود...میترسیدم حتی نفس صندلی و اگه بگمم یخ کردم دروغ نگفتم...

 بکشم....

شب تو  8: البد با این هفت قلم رنگو این ظاهرت انتظار داری بذارم با فریاد گفت امیرعلی-

 آرررررررررره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بماله و بره چرخی که هر ننه قمری بهت خیابونا ول ب

مگه ممممم.....: رگای گردنش همه بیرون زده بود....با ترس از تو آیینه جلو به یاسر گفتم 

 ظاهرم چشه؟؟؟؟

فت: چششششششههههههههه؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هه یاسر گمیرعلی ایاسر بدجور کالفه بود که یکدفعه 

 داره میگه چشه؟

 ..آروم باش. امیرعلییاسر:  -

؟؟ مگه نمیبینی داره طبل بی غیرتیه امیرعلی رو   امیرعلی: مگه نمیبینی چی داره میگه -

 می کوبه؟؟؟؟؟ کوررررررییییییی؟؟؟؟؟؟
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 آروم امیرعلی.... مگه نمیبینی ترسیده؟؟ -

و با هر اما مگه امیرعلی آروم می شد ؟ لحظه به لحظه صدای عربده هاش بلند تر می شد 

 دادش محکم رو داشبورد می کوبید

امیر علی: درد وامیر علییییییی...... زهر مارو امیر علیییییی...... بذار حالیش کنم .چقدر  -

 جلوی خودمو بگیرم .... اون دستم امانته......میفهمییییییی؟ امانته

 ه منو بهشون سپرده  ذهنم یاریم نمیکرد ... ترس کل وجودمو به لرزه درآورد......البد ریحان

 د میگم بکن توووووووو اون بی صاحاب شده هارووووو....... -

که به  یع و با ترس مقنعمو جلوتر آوردم  که بازم با دادش و صدای مشتشرناخواسته س

مگه میخواستی عروسی بری که اینقدر از جام پریدم :  داشیورد زد

 ؟؟؟؟؟؟؟هاااااااااااااا..........مالیدی؟؟؟؟؟

یاسر دست امیر علی رو گرفتو گفت : بابا سنگ کوپ میکنین دو تاتون .. بسه  -

 دیگه........نگاه به رنگو روش بکن .........

امیر علی چند بار محکم کوبید رو داشبرد و یه دفعه جعبه دستمال کاغذی رو از جلو پرت 

پاک کن اون کوفتی رو تا بی غیرتی امیر علی همه جا  شروع کرد به داد زدن:کرد سمتم و

..... از سگ گل بگیرن در اون خراب شده رو که تو دانشجوش نباشی پخش نشددد......

....حالیت میکنم جلوی چهارتا انتر جولون بدی....فکر کردی کمترم بذارم با این وضع بری 

... 

، دلو به درد می آورد  و فریاد ،داد داد و جمله هایی که از صد تا هامیرعلی همینجور ب

ادامه میداد ... هرچی از دهنش در اومد بارم کرد .....منو مثل یه هرزه میبینه منی که کج 

.... اونقدر داد و فریاد میکشید که حتی زمان نداد بخوام بهش تشر بزنمو نرفتم ، هرز نرفتم

 با اینکه جرئتم نداشتمبگم به تو چه؟؟؟!!!!! ....
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ردم .... آروم رژمو پاک کردم ..... اولین قطره اشکم چکید ..... از بی پناهیم...... بغض ک

تو خودم بودم سرمو تکیه دادم به شیشه و آروم گریه میکردم ... تا دانشگاه یه کلمه ازدهن 

 در نیومد....حالم از این ضعیف بودنم بهم میخورد دوممونهیچک

گفت وایسا کارت دارم: در ماشین با تندی به دانشگاه رسیدیم خواستم پیاده شم که امیر علی 

میری دانشگاه آسه : بشنوم .....  شدممنتظر اونقدر محکم گفت که پیاده نشدم نیم باز بود اما 

میری آسه میای .... وای به حالت فاطمه کالغی بهم برسونه که پاتو کج گذاشتی اون موقع 

یدونمو تو .... در ضمن هر وقت میخوای بری خونه  خودم میام دنبالت منم نبودم یاسر من م

 میاد .... یه کپی از برنامه کالسیتو هم به یاسر میدی..... حاالم به سالمت......

صدامو بردم باال و گفتم فکر رفتم کنار شیشه ی سمتش که باز بود اشکمو پاک کردمو  -

......یاسر از ماشین پیاده شد وداشت شیدی خیلی مردی؟؟؟؟ کردی سر یه دختر عربده ک

با عصبانیت میومد سمتم تا ساکتم کنه چون میدونست پسرعموش یه روانیه شکاکه....

وصدای بلند ادامه دادم فکر نکن زبون ندارم به احترام حوری جونه که چیزی بهت نمیگم 

وری میگردم مرتیکه ی گاو که فقط کجا میرم با کی میرم یا چجولی به توهیچ ربطی نداره 

 بلدی شاخ بزنی 

 اینو گفتمو رفتم 

تند تند نفس میکشیدم ، امیرعلی داشت با عصبانیت پیاده میشد که یاسر هلش داد توماشین و 

 درو بست 

 اصال به چه حقی باهام اینجوری حرف میزنه؟؟؟؟؟ واقعا اولین روزم چی شد؟؟؟؟؟ 

خودشو بهم رسوند.... نخواستم اشکامو ببینه رومو یاسر صدام زد که ایستادم ، 

برنگردوندم.... اما اومد روبه روم ...زل زد به چشمام....کالفه گفت: نمیگم حق با توء یا 

امیرعلی... فقط یه خواهش دارم ازت....درکش کن ازش دلخور نشو.... به خدا امیرعلی 

ه بددترین شکل ممکن میگه..... اصال بد نیست فقط نمیدونه چطور حرفاشو بیان کنه و ب
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خودش میگه اما خودش بیشتر ناراحت میشه ..... نگاش کن چطور سرشو با دستاش 

 گرفته.....؟؟؟؟؟؟

اگه باهاش مدارا کنی میبینی اون چقدر خوش قلبو مهربونه ....... باور کن تو این دو هفته 

که هرز نمیری.... با شناختم چه جور دختری هستی اما سعی کن به اونم اطمینان بدی 

 آبروی رستگارا بازی نمیکنی

 االن همه همسایه ها فکر میکنن تو خواهر زاده ی بابایی و اومدی اینجا درس بخونی

امیر میترسه از بی آبرویی  حتی نخواسته کسی بفهمه اینجا غریبی تا اذیتت نکنن.......

تا حاال نذاشته هیچکس بعد فوت عمو برای زن عمو حرف در  ......تو مطمئنش کن.....

 بیاره اما حاال میترسه ..... تو دستش امانتی.... 

حتی اگه گفتم :  و ته مونده عصبانیتمبا صدای تو دماغیمهمونجور که اشکامو پاک میکردم  -

ظر بی آبرو هم باشم به اون چه؟ به اون چه که توی کارام دخالت میکنه ؟ کی ازش ن

 خواسته هااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟ کورخونده که بخواد دخالت کنه 

 تورو به قرآن آروم باش فاطمه ... گوش کن ب من یه دقیقه  -

اشکمو با حرص پاک کردمو توی حرفش پریدم ..... هیسسسسسس .... هیچی نگو دیگه  -

... 

 و گرنه به اون هیچ ربطی نداره..... ستفقط بخاطر محبتای شماهاآدم نمک نشناسی نیستم ، 

حاالم این اولین  یاسر سرمو بوسید و گفت : معرفتتو عشقه .. برو دیرت نشه با مرام......

 روزو بخند 

اونو ناراحت نکنم ...اونکه باید عذاب وجدان داشته باشه یکی تا  لبخندی زدمبه زحمت 

 دیگست که اصال به روی خودش نیاورد

 ی کردمو رفتماز یاسر خداحافظ
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و  برعکس چیزایی که شنیدم همه ی کالسا تشکیل شد اونم با یه سری استادای سخت گیر

 منم که از صبح قشنگ واس این کالسا آرامش داشتم

اولش نخواستم سوار شم اما چون درست دم در  برگشتنی امیرعلی خودش اومد دنبالم

حتی سالم نکردم و  دانشگاه بود ترسیدم آبرو ریزی راه بندازه پس رفتم سمت ماشین....

...حتی عارم میاد باهاش همکالم نشستم عقب ماشین که اونم خداروشکر چیزی نگفت

 شم...تمام مدت اخمو بود

 

زمانایی که فقط یاسر و من هاشون بر میگشتم ماهی همینجور گذشت با بچه ها میرفتم با سه

تنها بودیم ، میگفتیمو میخندیدیم اما وقتی امیرعلی با ما بود ساکت یه جا مینشستم اصال 

 ......حرف نمیزدم ، حوصله بحث نداشتم 

تو این مدت تا جای ممکن با خواسته ها که نه با اجباراش کنار میومدم اونم فقط واس اینکه 

دو خانواده آریا رو تبدیل به یه بچه ی شاد کرده و اال یک لحظم اینجا نمیموندم محبتای این 

چون سر هر چیز کوچیکو بزرگ با امیرعلی بحث دارم حاال یا مستقیم که باخودش بحثم 

 میشه یا با یاسر که به نمایندگی از اون چیزی بهم میگه

ماهی حتی یاسرم بخاطر سخت گیریای امیرعلی کالفه شده میگه خیلی چیزارو  3تو این 

امیرعلی انقدر آدم گیری پیش تو نمیگه اما وقتی تو نیستی غرغراش مال منه بدبخته..... 

  نبود تو این سه ماه بدتر شده...

یا داره تو کوچه آریام که قربونش برم اصال یادش رفته منم هستم کال خونه حوری جونه.... 

رفیقای خوبی اینجا پیدا براش  ... خوشحالم یا باشگاهه وتبال بازی میکنهفبا بچه ها 

منم آخر هرروز باید به ریحانه گزارش رسانی کنم و اال اگه خودش زنگ بزنه تا کرده..... 

 خود فرداش زنگ میزنه و غرغر میکنه
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خودمم که آدم ضعیفی هستم هیچ بماند ، امیرعلیم وقتی عصبانی میشه خیلی وحشتناک میشه 

حتی بارها وبارها به  و در نهایت کوتاه اومدمواس همین تا حاال جرآت نکردم جلوش وایسم 

خودم جرأت میدادم که به اون چه ربطی داره اما تا قیافه ی قرمزشو رگای گردنشو میدیدم 

 کوتاه میومدم

ولی امیرعلی در برابر حوری جون انقدر آرومو مهربونه که آدم شاخ در میاره که میتونه 

انگاری آماده پاچه  منو میبینه تاشخصیت آرومی داشته باشه ....اما بر شانس من لعنت که 

 گرفتنه

... نگار دختر خیلی خونگرمیه ..... و اینکه تو این تو دانشگاه فقط با یه نفر دوست شدم 

متوجه شدم گاهی اوقات که یاسر میاد دنبالم این نگار گور به گوری واس یاسر سوسه مدت 

اد سمتم بیاد رگای گردن وپسر جماعت که میخحاال من ، میاد یاسرم نخو میگیره.....اما 

 امیرعلی یادم میاد و عین جن دیده ها در میرم... بماند که نگارم کلی میخنده و شاد میشه 

ایستاده بودم تا امیرعلی بیاد دنبالم و منو برسونه خونه جلو در دانشگاه  هفته  ی پیشهمین 

تا اینکه یکی از همکالسیام آقای امجد صدام زد .... اونقدر از پسرا فراری شدم که حتی اسم 

اونارو نمیدونم فقط به فامیلی می شناسم. این امیرعلی پاک خلم کرد رفت......رومو که 

فاطمه خانوم مزاحمت شدم راستش اگه به جزوت احتیاجی نداری  برگردوندم گفت: ببخشید

که تورو باخودم میبرم تو شهر از من ازت بگیرم باز برات بیارم ... اگر سخته برات 

 خودم میرسونمت بعدشم مبگیرجزوت کپی 

یه باره با صدای امیرعلی از جام پریدم و به پشتم برگشتم که دیدم رگای گردنش زده باال و -

، رو به من گفت فاطمه برو  شششبرسونیشخودت گوه زیادی میخوری   روش به امجده: 

 تو ماشین االن میام 
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لی به امیرعبا تته پته گفتم : ام.. ، ....االن آبرو ریزی میکنهبا شنیدن صداش یخ کردم -

 خدا.....

 فاطمه برو توماشییییین....... با داد گفت :پرید تو حرفمو 

خیلی بلند بود از ترس اینکه بیشتر آبروم تو دانشگاه بره یا یه همکالسی دیگه تن صداش 

 سریع رفتم تو ماشین نشستم منو ببینه 

 با امجد دست به یقه شد ... داشتم میمردم از استرس که نکنه بالیی سرش بیاره 

 چند نفر اومدنو جداشون کردن ...دیدم جداشدنشونو ، دیدم خطو نشون کشیدن امیرعلی رو 

 تو این چند وقت دیگه همه کارا و رفتاراشو حفظ بودم 

 بدجور عصبانی بود... تو ماشین اومد

  سته ....چته تووووووووووووو؟ فقط جزوه خواهمکالسیمه ، گفتم: صدامو بردم باال و -

غلط کرده جزوه خواسته سر کالس چه گوهی می خورد که از تو خواسته؟؟؟؟ فکر کرده  -

 ؟؟؟؟؟؟همه مثل خودش احمقن

  

تو چکاره حسنی که توی همه چیز  آخه به تو چه ؟ صدامو بردم باال و با عصبانیت گفتم  -

......یه نفس و با عصبانیت گازشو گرفته دخالت میکنی؟ آبرو برام نذاشتی تو دانشگاه 

 بودم.....

شدم جن و پسرا ، ات ه و آبروریزی من ازدست تو و کارات.... بیا دخترای دیگه رو ببین 

 هم بسم هللا 

حالیت شه من بزرگ شدم میدونم چی درسته چی غلط 

 فهمیییییییییددددددددییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 
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 اعصابم با این حرفا خورد شده بود وبیشتر و تند تر نفس میکشیدم

مشتی که رو فرمون ماشین زد و رفتم با نفس بعدی دوباره دادو بیداد راه بندازم که با 

 ففففففففففففففففففهههههههههههههههههههههه.................الل شدم: خفففففففففففف عربدش

من این چیزایی که گفتی حالیم نیست .. خوب گوشاتو باز کن ببین چی میگم فاطمه ...

..فاطمه به والی علی ببینم بازم با این انتر همکالم شدی خودم قیمه قیمت میکنم  

 فهمیییییییددددددددددددددددددی؟

کر شدم ا ه ه فهمیدم، ررررآر: منم جیغ زنان گفتم ...بازم کم آوردم .

 انقدر داد نزن هههههههههههه.......

 ماشینو روشن کرد و راه افتاد.....مثل همیشه سرمو تکیه دادم به شیشه و اشکام می ریخت

 : فاطمه؟؟؟؟ زددقیقه سکوت تو ماشین .... صدام  5بعد 

 .......جواب ندادم

 مه خانوممم؟؟؟؟؟؟طفا

-........ 

فکر کردی احمقم با یه خانوم گذاشتن تنگ اسمم جوابتو بدم ؟ انگار نه انگار تا حاال داشت 

 عربده میکشید

 چرا جواب نمیدی فاطمه؟....... خانوماااااااا؟؟؟؟؟؟ خانوم-

-...... 

 به همین خیال باش که بی معذرت خواهی حرف بزنم باهات تو دلم گفتم:

با خودش  ونمم اما اون آبروی منو جلوی همکالسیم برده اومدراه میم باهاش شتمدرسته که دا

... البد با خودش میگه چجور دختری هستم که انقدر ردنمیککه چه فکرایی راجع به من 



64 
 

محدود شدم اونم از جانب همچین آدمی ...... حداقل االن که امیرعلی تا حدودی فهمیده که 

آدم هرز رفتن نیستم نباید این کارهارو بکنه.با اینکه اون هیچ کارمه اما من بهش احترام 

 میذارم پس اونم باید... 

اه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ........ لعنت به هرچی د رو فرمون ماشینو گفت : تش کوبیدفعه با مشیه 

 مسئولیته.....

شاید در حالت عادی سالمو احوال یه هفته گذشت و من کماکان باهاش حرف نمیزدم ...

 پرسی ای که به سه کلمه ختم میشد بینمون رد و بدل میشد اما تو این یه هفته همینقدرم نبود

و چون میدونست جوابشو نمیدم یک کلمه هم  میکرد و برگشتنی هم پیاده منو سوار ماشین 

حرف نمیزد اما جواب یاسرو میدادم یا خودم باهاش حرف میزدم تا قشنگ بسوزونمش  مباها

...یاسرم که جریانو بهش گفتم بیشتر بساط خنده رو جور هرچند بعید میدونم اثری داشته باشه

 امیرعلیم که فقط رنگ عوض میکرد میکرد

امروز خودش میومد دنبالم و با نگار با ماشینش رفت و منم منتظر امیرعلی ... امروز 

 مریض زیاد داشت و صبح زود رفت صبحماشین خودش آخه یاسر امروز

بعد ....  گوشیم زنگ خورد ... امیر بود و چون نمیخواستم باهاش حرف بزنم جواب ندادم

 ...سوار ماشین شدم و بازم سالم نکردمینشو از دور دیدم ... رفتم جلو ماشیک ربع 

کدوم قبرستونی بودی جواب امیر با صدایی که داشت عصبانیتشو نشون می داد گفت:  -

با مشتش کوبید به فرمون ماشین....کار ..........؟!!ندادی؟ کالست که یک ربع پیش تموم شد

 همیشگیش.....

 حتما باس یه چیزیو به زور بهت بفهمونم ؟ 

 ه با زبون خوش میگی واس همونهنه که همیش -
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آرومتر از قبل گفت دلیل نمیشه انگار توان عصبانی شدن نداشت ....معلوم بود چون یه دفعه 

 ... شاید کار واجب داشتمخانوم قهرن بخوان گوشی رو جواب ندن

 استارت زدوراه افتاد

سرشو میمالید ..... معلوم بود کالفست....اما فکر شتر حرصش بدم ....یب جواب ندادم تا -

شاید چون دیگه اخالق گندشو ...دلم براش سوخت ، البد بازم میگرنشه کنم سردردم داشت

با یه بطری آب معدنی ... هردورو بیرون آوردم و بی ... تو کیفم مسکن داشتم میشناختم 

... صدای آب از دستم گرفت.اینکه رومو برگردونم سمتش ، دستمو به سمتش گرفتم ... 

 خوردنشو میشنیدم

... ظاهرا خیلی بد سرش درد میکرد جان عزیزت انقدر با اعصابم بازی نکن...، فاطمه  -

تا کی میخوای ادامه بدی ؟ یه هفته گذشته حتی ... ه لحظه صداش آرومتر میشدچون لحظه ب

 یه کلمه هم باهام حرف نزدی

 فکر کردی حواسم نیست؟

نمیدونم چرا اما از اینکه تونستم حرصش  شوکه شدم از حرفش. امیرعلیو این حرفا؟؟؟؟؟؟؟

ناراحت شدم و انگاری یه چیزی تو وجودم بخاطر این نه تنها خوشحال نشدم بلکه بدم 

نه برای  مجواب ندادتکون خورد.اما بازم توجهی که بهم داره و اصال ازش انتظار نمیرفت، 

 ... یعنی حرف نزدن من باهاش براش انقدر سخته؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!لج، حرفی نداشتم که بگم

 خیابونو دور زدو به سمت دیگه ای رفت ....

 میتونم ببینم ، خیابون شلوغه سرمم داره میترکه راه گوشیش زنگ زد : فاطمه ببین کیه نتو 

 حوری جون بود ....تماسو وصل کردم نوشته تاج سر.... دیدمگوشیشو برداشتم 

 جون سالم حوری -
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 سالم به روی ماهت عزیزم ، خوبی مامان جان؟ فکر کنم اشتباه زنگ زدم -

دین امیرعلی پشت فرمونه ...اگه خصوصی نیست کارتون فدای شما نه درست زنگ ز -

 میذارم رو بلند گو صداتونو بشنوه

 تو دیگه از خانواده مایی بذارمامان جان  -

سابیدن از مامان جان گفتن یماهه خانواده دار شدم ........ تو دلم قند م سهچقدر خوبه که 

 شد منم مامان صداش میکردم حوری جون کاش می

 ن جان ؟اخوبی مام، م سالم پسر -

 سالم تاج سر ، جان دلم؟ -

 صدات چرا گرفتست مادر؟ مریضی؟ -

 ، چی شد زنگ زدی؟ چیزی میخوای واس خونه ؟ حالت خوبه؟نه تاج سرم بگو جان دلم  -

 انگار نه انگار تا حاال با مشتاش داشت فرمونو له میکرد

مامان جان یه چیز می خوام برام بخری شب مهمون داریم حاال که فاطمه هم همراهت  -

فاطمه جان سبزی ...میدونه چیا بگیره ، فاطمه هست اگه زحمتی نیست همراهت ببرش 

 نفرمیتونی مامان؟ 50خوردن میخوام اندازه 

 آره حوری جون .... همیشه به مهمونی -

 نفر ؟  50ین امیرعلی با تعجب پرسید؟ کین ا -

اما حوری جون طفره رفت و گفت : مادر یاسر جان کارت داره از من خداحافظ... حتی  -

ره های ابروش بیشتر تو مهلت خداحافظی به امیر علی نداد.... امیرعلی هم که اخمو بود گ

 هم رفت

 یاسر:  به به سالم شادوماد، چطوری؟-
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 چیه؟ امیر علی: زر مفت نزن بنال چته ؟قضیه مهمونی-

هیچی بابا دخترا دیدن تو دست نمی جنبونی خودشون صف کشیدن دم خونتون زن عمو  -

 مجبوره بهشون شامو ناهار بدهطفلی هم 

 یاسر میام دهنتو گل میگیرما.....میگم کی قراره بیاد؟ اصال تو تو خونه ما چیکار میکنی؟ -

 مگه مریض نداشتی؟

 م که دهن منو میگ...ش ، اگه بگپسر گلم انقدر سگ اخالق نبا -

امیرعلی با صدای بلندی که صدای یاسر توش گم می شد : هوووووشششششش....... صدا  -

 ، فاطمه کنارم نشستهبی شرف رو بلند گوء 

امیرعلی که خودش هر چی میخواد میگه رو کار نداره اما مدام بقیه واقعا بی تربیتن اینا....

 رو الل میکنه....

 فاطمه باجی.....به به سالم به  -

 سالم به یه دونه کاکا  -

 ی یا بیام خونهیاسر مینال -

هوووووووففففف...  خیلی خب بابا ..... کی می خواستی باشن عمه اینا  به همراه عزیز  -

اید خونه خانوم....االنم اومدم خسته از مطب این پروانه خانوم افتاده به جونم که تو و مجید ب

 رو آبو جارو کنین

میرعلی زیر لب گفت امروزو بخیر بگذرون ،گل بود به سبزه نیز آراسته شد.......... بعد ا -

به زن عمو   با عصبانیتی که دست کمی از چند دقیقه پیش نداشت گفت:صداشو بلند کردو 

بگو به احترام عمو و مامان چیزی نمیگم اما ایل بابات  شامو که کوفت کردن  اینارو 

وه خوردن که ووو.اون موقع که باید می بودن نبودن پس حاال گ.... میدارن میبرنبر
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میان...... حیف که به مامان قول دادم و اال قلم پاشونو میشکوندم بیان. عزیز خانوم قدمش 

 نرن خودم میندازمشون بیرونرو چشمام اما بقیه خدا شاهده بعد شام 

 ر راهی بودیو نمی دونستم؟یاسر خندید و گفت : اونوقت ایل بابای تو نیستن؟ نکنه س -

شمام به نوبت میاین میرینین بهشو که اعصاب ندارم امروز ، گل بگیر اون بی صاحابو  -

 میرین

 خداحافظی قطع کرد و گوشی رو پرت کرد تو بغلمبی 

 ...سرشو گذاشت رو فرمون ماشین ..هنوزم درد داشت جلو یه پاساژ ایستاد

 میترسیدم چیزی بگم اما گفتم اینجا ....... 

واس خودت چیزی نخریدی؟ ماه  سهبه خیالت حواسم نیست؟ فکر کردی نمی بینم تو این  -

 که شد ه چیزایی حالیش می شداون بی شرف که ادعای مردونگی میکرد دم دانشگات باید ی

اما منم آدمم. این  بقیه گفتیو خندیدی و به من رسیدی روزه سکوت گرفتیدرسته که با 

 ماجرام باید همینجا تموم شه ....شددددددد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

... مشخصه که چقدر حرف نزدنم باهاش اونو سوزوند .... یه نقطه ضعفشو متوجه شدم 

  ...اما چرا ؟؟؟؟؟؟؟ چرا من براش مهمم؟؟؟؟گرفتم

 هنوز اونقدرسنگ دل نشدم که نسوزم از این قهرا پس تمومش کن -

هرچند معذرت خواهیشم  عذرت خواهی میکنه اما غرورش نمیذاره به زبون بیارهداره م

 برام همینقدر بسه دستوری بوداما

 با لبخند سمتش برگشتمو گفتم داری معذرت خواهی میکنی دیگه؟

 دیگه دور برنداربا یه لبخند قایمکی که دیدمش گفت:  -
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آدمی نبودم که بعد از شنیدن عذر خواهی بازم کش بدم از  زیر لب گفتم : غد یه دنده ... -

چون می خواستم با نگار بیام گفتم:بریم من لباس زیاد میخوام همراه خودم چیز زیادی طرفی 

 حوری جون سبزی می خواد و کمک نیووردم گفتم اینجا میخرم ...... االن وقت کمه ... 

....... حاال میفهمم چرا حوری جون این  اسم حوری جونو که آوردم بی معطلی استارتو زد

بچه ی بی ادبو بداخالقشو انقدر دوست داره .... واقعا مادر داشتن یه نعمته ...... مامان 

کاش تو هم زنده بودی و من بازم با عشق صدات میکردم بازم شکایت ریحانه رو پیشت 

 ترین لبخند دنیا بود یرینمیکردم و تو بازم به حمایت از ریحانه یه لبخند میزدی که ش

جلو بازار روز نگه داشت و رو به من گفت فاطمه ازم جدا نمیشیا...... اینجا شلوغه ..... 

 اون شراره هارو بنداز تو بعد پیاده شوو.

دستاشو دور کمرم گرفتو راه  و پیاده شدم... مقنعمو کشیدم جلوتریعنی آخرش دقم میده.... 

 سالم انگار بچه ی چهار  راش....... برام جالب بود این کا افتاد

تا به سبزی فروشی برسیم قشنگ کالفم کرد...... یا منواز سمت چپ به راستش هدایت 

میکرد یا خودش از سمت راستم میومد به چپم ....... فقط واس اینکه مردی بهم تنه نزنه 

 ....... دیوانم کرد با این کارش..

نفس آسوده کشیدم که از چشمش دور نموند و به محض اینکه رسیدیم به سبزی فروشی یه 

دم گوشم گفت البد انتظار داشتی هر کی بماله بهتو بره ..... مگه اینکه اون روز نباشم..... 

 انقدرم اینجوری نگام نکن  بیا سبدو بگیر

 غیر خودش  به همه شک داره  یعنی

یه آرامش خاصی سبزی خریدنو دوست داشتم اصال بوی سبزی ها که با هم ترکیب می شد 

 داشت..... همیشه همراه ریحانه میرفتم.....
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 مامیرعلی رفت حساب کنه و کارت بکشه با دستگاه منم ایستاده بودم به فروشنده نگاه میکرد

که سبزی هارو داشت میذاشت تو نایلون امیر علی با اخم رفت سبزی رو ازش گرفتو رو به 

 اه بیفت ببینممن گفت به چی دو ساعته زل زدی تو؟؟؟؟؟؟ ر

 دم که همشو بذاره تو نایلون ها؟؟؟؟؟ داشتم به سبزی ها نگاه میکر -

 اینور اونور رفتنو شروع کردای خدا باز راه افتادیم این پسر 

به ماشین رسیدیم رفتم نشستم امیر علیم سبزی هارو میذاشت رو صندلی که بهم گفت فاطمه 

 این چیه ؟ مال توء؟؟؟؟؟؟؟

 چی؟؟؟؟؟ -

 ذ داد دستمو گفت  اینو میگم غیه کا

کاغذونگاه کردم دیدم روش شماره نوشته با تعجب گفتم نه......... من اصال این کاغذو ندیدم 

ته حواست نیست..... من هر جمله ای که میگفتم صورت امیرعلی به د.... شاید مال خو

 کبودی می رفت تازه فهمیدم چی شد

که دو متر از  شینو محکم بهم کوبوند و نعره ای کشید....در مایه دفعه امیر علی فوران کرد

اومد جلوم سینه به بی شرررررررففففففف ........ زندت نمی ذارم........  جام پریدم......

به والی علی بفهمم بهش فاطمه ، گفت :  ، دستشو تهدید وار جلوم گرفتوسینه ی من ایستاد

  نخ دادی وسط همین میدون چالت میکنم

به به ..به ،جونم باال اومد تا با تته پته گفتم : تنم داشت یخ میکرد از شکی که بهم داشت  -

  خدا من هیچکاری نکردم

و بهت شماره  منه نره خرو همرات دیدعربده ای کشیدو گفت: یعنی اون بی ناموس  -

 .......ررررره؟آآآآآآآآآآآآآآآ ؟داااااااااااد
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 موند باید خدارو شکر کنه امروز زنده ،علی قسم تیکه تیکش میکنم به 

 بند نمیومد اینو گفتو دوباره به سمت بازار راه افتاد ... باید جلوشو میگرفتم .... گریه هام 

خدا وروامیرعلی غلط کرد ولش کن ..... امیرعلی من میترسم تبازوشو گرفتمو گفتم  -

 برگرد

ر میدویید منم با گامای بلندش انگااما اصال صدای منو نمیشنید تا سبزی فروشی امیر علی 

 ....امیراش کشیده میشدم ... گریه میکردم و التماس به برگشتن آویزون به بازوش باه

هرچند قدمی که باهاش می دویدم یه بار تعادلم بهم می خورد و در حال ....... خداوروت

 . افتادن بازوی امیرعلی رو میگرفتم

ول کن .....ایستاد اونم یکدفعه ، تعادلم بهم خورد تورو به خدا : امیرعلییییییی داد زدمو گفتم 

شتم بازم می افتادم که بازومو گرفت و خیره تو چشمام با عصبانیتی که قادر بود سنگو تو دا

 دستاش له کنه گفت

 میفهمیییییییییی؟؟؟؟؟ بیشرف عالممم اگه لهش نکنم ،خفه شو تا دهنتو پرخون نکردم -

همه نگامون میکردن. مهم نبود چه فکری می کنن....فقط میخواستم امیرعلی 

امیرعلی میکشت اون پسرو ...رو این برگرده.......از دعوا و کتک کاری میترسیدم....... 

 چیزا شوخی نداره

  مدام التماسش میکردم اما اون کر شده بود تاد و فا هدوباره را

شماره رو گرفت...تند نفس می کشید ایستاد با تلفنش به سبزی فروشی که رسیدیم امیرعلی 

گوشی رو برداشتو گفت  کهو زیر لب گفت دعا کن مال تو نباشه...گوشی پسره زنگ خورد 

 : فکر نمیکردم انقدر زود دلت برام تنگ شده باشه 

ت سینه ی پسره ،محکم کوبوند تخرفت جلو گوشیشو انداخت رو زمین و با شتاب امیر علی 

یه مشت  که افتاد زمین ....دوباره بلندش کرد ....اون بدبخت هول شد که امیر به حدی
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امیرعلی  تا نبینم اما عربده های ......صورتمو با دستام گرفتممحکمی خوابوند تو صورتش 

.....میلرزیدم و گریه هام بیشتر شده بود و  چه برسه به مغز استخونم حتی تا آسمونم میرفت 

و دوباره چشمامو باز کردم بازم امیرعلی بود که با لگدش داشت  و زمین با هق هق افتادم ر

رفت سمت اون بدبختو یقشو گرفتو بلندش  ...بازم همه ی مغازه رو با خاک یکسان میکرد

حاال کارت به جایی     ی عوضیییییییییییمرتیکه و با نعره های کر کنندش گفت: کرد 

آآآآآآآآرررررررره  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اری رو ناموس امیرعلیییییییی؟؟؟؟؟ ذرسیده که دست می

 .....حنجرش داشت پاره می شدمیکشمت ، امروز وسط همین میدون دارت میزنم 

نفری امیرعلی رو نگه داشتن ....یکی داد میزد پس  5، همه جمع شدن تا جداشون کنن 

صدای یکی بود که گفت زنگ ببند ....کجاست این حاج رضا؟ ، یکی داد میزد پیمان دهنتو 

 زدم به پلیس 

 ، خون کنار لبشو پاک کردو گفت:اما این پسر امروز از جونش سیر شده بود

  تورو سننه؟می خواد ؟آدم زنده که وکیل وصی نمی خواد -

  نفرم حریفش نشدن نگهش دارن  5یک دفعه خیز برداشت به سمتش و حتی اون  امیرعلی-

            زاده امروز خونتو میریزمحروم : بی شرف 

 ش بود که پرت می شد بیرون خون دهن ،صورت پسره سرو به رو کوبوند ش ااینو گفتو مشت

اونقدر محکم زد که پرت شد پایین... دوباره گرفتنش این بار جوونا نگهش داشتن تا  .....

ا با زبونش داشت ام .... با هزار زحمت بردنش یه گوشه حریفش شن تا امیرعلی قتل نکنه 

 تهدید میکرد

یعنی هیچکس میگن حرف مرد یکیه .............. خون میریزه واقعا میریزهوقتی میگه 

 نیست به دادمون برسه ؟؟؟؟
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، خون تمام پسره آشو الش افتاده بودترس داشت خفم میکرد.... به زور نفس میکشیدم، 

 صورتشو گرفته بود 

یه پیر صدای ضعیف یه مرد از دور میومد که داد میزد نزن ، نزن ... تورو خدا نزن... 

با  زانو زدو مردی جمعیتو کنار زد و با قرآن اومد جلوی پسرش که رو زمین افتاده بود

گفت: پسرم تورو به این قرآن رو به امیرعلی دست گذاشت رو قرآن  چشمای بارونیش

سرشو انداخت پایینو به گریه افتاد : پسرم توروبه همین قرآن  .نزنش خودم آدمش میکنم ....

....سرشو گرفت سمت آسمونو رو به آسمون گفت : خدایاااا کاش همین یه بچه رو ولش کن 

 هم بهم نمیدای

غلط زیادی کرده .... تورو خدا ولش کن .... به  آقا ، این پسردوباره رو به امیرعلی گفت : 

 ش کن ....احترام منه پیرمرد ول

خودشو  ندارم...... شبا داد گفت ولم کنین کارخواست بیاد جلو که محکم گرفتنش  امیرعلی

میتونستم از رفت جلو پیرمرده ....تند تند نفس میکشید ...... خالص کرد، اونااز دست 

 نفساشو حس کنم  همینجا داغی

 بودم؟؟؟؟؟؟یعنی این همه داستان سر من بود ؟ آخه چرا براش انقدر مهم 

....... ولی مرد باشو دیگه نذار پسرت هرز به احترام این قرآنی که دستته کاریش ندارم  -

بره ..... مرد باشو نذار دیگه تو این شهر پسرتو ببینمش که اون موقع اگه قرآنو هم وسط 

 بیاری تا نکشمش ولش نمیکنم 

 دیگه حرفای امیرو نمیشنیدم تنم مثل بید میلرزید... 

 دخترم حالت خوبه ؟  -

حس کردم ....نگاه به خانومی کردم که دستش لیوان یه چیز شیرینو مزه ی بعد چند دقیقه 

اما کمکم کرد و زیر لب گفت امان از دست این پسر که بود... ازش گرفتم دستام میلرزید 
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نبال ... اشکامو پاک کردم و د... جون گرفتم تا آخر خوردمشآبرو واس پدرش نذاشت .....

   امیرعلی بودم 

سمت من . از ترس تو خودم جمع شدم و زانوهامو بغل کرده بودم حتما االن با داشت میومد 

خودش میگه من بهش نخ دادم .......بهم که رسید با تشرگفت: پاشووو...... این چه وضع 

 نشستنه؟؟؟؟؟

بازم منو دنبال  ....واقعا ازش می ترسیدم  بازومو گرفتو از رو زمین بلندم کرد........ 

یعنی ندید حالم بد خودش می کشید و نفس من هر لحظه انگار بیشتر حبس می شد....

 بود؟؟؟؟؟

تو ماشین که نشست از ترس رسیدیم به ماشین منو نشوند تو ماشین و درو محم کوبید ، 

امیرم کاری نکردم ، به روح امیرعلی به خدا من  :اینکه فکر کنه من عشوه ای اومدم گفتم 

  به خدا بی تقصیرمامیرعلی  دست از پا خطا نکردم .....

م رو فرمون کوبوند: اه ه ه ه ه ه.... بسه دیگه .......داری میری رو اعصابم .... د کمح -

آخه اگه کج رفته بودی که االن زندت نمیذاشتم....پس انقدر گند نزن به اعصاب 

 ؟ی...؟؟؟؟؟؟؟ییییییییییییییییییییییییییم شدنداشتم......گریه و زاری هم تعطیل ....شیرفه

ی این ماشین چه تکیه ااز ترس ساکت شدم سرمو تکیه دادم به پنجره ..... شونه های شیشه 

 گاه خوبی شدن واس اشکام..... این چندمین باره که تو این ماشین میشینم و گریه میکنم.....  

امیرعلی یه دفعه ماشینو نگه داشت.....با صدای بلندی گفت : دارم میگم گریه نکن بخاطر 

منه بی غیرت  .....اون وقت نشستی عزا گرفتیییییی؟؟؟؟؟، گهی که این بی همه چیز خورده 

 م که بانی این گریه ها شده.یست گردنشو بشکونامی ب

 بهم نگاه کرد: ،یکم که گذشت یه جا نگه داشتدوباره راه افتاد ، 

 صداش آرومتر شدپووووفففففف....... آخه گریت برای چیه ؟؟؟؟؟......
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.  همین نیم  چه آرامششاز ماشین پیاده شد ...... با نگام دنبالش میکردم....آرومتر شدم با 

ترسم کم شد..... رفت جلو آب میوه فروشی ....وسط گریه لبخندی به لبم اومد از اینکه رفته 

با همونجورکه اشکامو پاک میکردم ترسم کنار رفت  و میوه و بستنی خریده ... برام آب 

خاک تو سرت میمیری با آرامش باشی که آدم ازت نترسه؟؟ صداشو حرص با خودم گفتم :

واس معذرت خواهی زبونشو تکون نمیده میره بستنی میخره...... واقعا بعدم تازه  بلند میکنه 

 چه موجودی هستی تو؟؟؟؟

 همینم مونده تو چیزیت بشه تو ماشین که نشست: بیا بخور تا نیفتادی رو دستم .... -

 ببین چقدر خوبه همیشه مهربون باشی؟؟؟؟، گفتم : ممنونم اشکامو پاک کردمو  -

 بذار دو دقیقه خبر مرگم آروم باشمسخنرانی نکن واس من انقدر  -

...سفیدی چشماش قرمز تر شده بازم داشت سرشو میمالید... حقم داشت سرش درد بگیره 

 بود

رسیدیم به خونه حوری جون......وقتی رفتیم تو به همه سالم کردیم ...... یاسر که دم در 

 بود با دیدنم اخماش رفت تو همو گفت تو باز با این رفتی بیرون گریه کردی؟؟

 له .... نترس کتکو من نخوردم قضیش مفص -

: حاال دیگه وقتی با ه از شدت سردرد چشماش به زور باز بود گفتکدر حالی  امیرعلی -

منه ازش گزارش میخوای کره خر؟ کتکم خورده باشه البد دلیل داشته ، تو چرا کاسه داغ 

 تر از آش میشی؟

 من : حاال بریم تو تعریف میکنم -

م کردم که با گرمی ازم استقبال کردن.. منو آریام که دو ساعت رفتم آشپزخونه به همه سال

البته فقط من تف مالیش کردم اون به قول باباش مرد و این لوس همو تف مالی کردیم......

 ؟؟؟بازیااااااا...
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آورد روی میز گذاشت و مثل همیشه پیشونی حوری من امیرعلی نایلون سبزی هارو بعد 

 . گاهی وقتا به حوری جون حسودیم میشه رفتجونو بوسیدو 

یاسرم مامان بازم سردرد داری؟ بمیرم الهی برات ....مادر امیرعلی جان حوری جون : -

برو دستو روتو بشور و بیا  فت صبر میکنه با شما ناهار بخوره، گ خیلی وقت نیست اومده

 یه چیز بخور و برو استراحت کن مامان

 خدا نکنه تاج سر... -

 د: قیافه فاطمه میگه باز شازدت گلو جر داده ... مگه نه فاطمه؟مجی -

 حوری جون: خاک به سرم ، آره مامان؟ -

امیرعلی با تشر رو به مجید گفت: گل میگیری یا خودم گل بگیرم برات؟ نمیببینی داره  -

 جلز ولز میکنه؟؟؟؟

 نگران نباش تاج سر ، چیزی نشد میبینی که سالم جلو روت نشستم 

 صدای زمزمه ی مجید رو از کنارم میشنیدم که میگفت : منم باور کردم 

.. خودتم بشین  فاطمه ، مامان جان بی زحمت از تو یخچال یه مسکن بده به امیرعلی -

 غذاتو بخور

وایسین االن میام  من گشنم نیست .. آب میوه خوردم جلوی اشتهامو گرفته ....... -

 کمکتون..

 ...خودمون پاکش میکنیم خسته ایمامان جان  -

یاسرو امروز اووردی جلو ومادر من اجداد من مجید توی ورودی آشپزخونه ایستاد و :  -

 بذارین کار کنه زنگاش بریزه انوقت به این میگی جیزه؟؟؟؟ یکم  چشممون 

 دیگهراست میگه زن عمو  -
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زاده نشده  ببندم ؟؟امیر علی که تازه اومد از پشت زدپس گردنشونو گفت : می بندین یا 

 کسی که به این دو تا فرشته امرو نهی کنه .. حالیتون شد؟؟؟؟؟؟؟

 .دورت بگردم مادر الهی  -

نامادری... راس راستی خودت بله دیگه به امیرعلی میرسه میشه مادر به ما میرسه میشه  -

 منو زاییدی ؟؟؟؟؟؟ یا از تو جوب پیدام کردی دلت به حالم سوخت؟؟؟؟

کنین تا تو حلقتون  .... بیاین کوفتامیرعلی: نبستی میبرمت تو همون جوب پرتت میکنم  -

 اینجا وایسادن سخنرانی میکننفرو نکردم، 

  رفت تو اتاق تا تکلیفشو انجام بده ناهار بخورن و آریا تا تاشون رفتن سر میز  3

 مسکن رو با یه لیوان آب دادم دست امیرعلی

تمو شستمو دکمه ی مانتوو باز کردمو شالمو گذاشتم رو مبل و سرویس دستو صوررفتم 

   برگشتم تو آشپزخونه

داشتن راجع ب امروز با هم حرف تا که هنوز داشتن میخوردنو پچ پچ میکردن ،  3اون 

اما معلوم بود اون دوتا دارن به زور از امیرعلی حرف میکشن ... خندم گرفت باز میزدن 

 میگن زنا اینجورین 

خونه رو فرش نشسسته بودن و سبزی پاک که وسط آشپزاینا  حوری جونرفتم کنار منم 

کمک کنی خسته ای برو نشستم که حوری جون گفت : مامان جان نمیخواد ، میکردن

 استراحت کن 

 بگین چکار کنم ..؟؟ حوری جون خسته نیستم ... دوست دارم کنارتون باشم -

 مامان جان ، پس ساالد و ژله با تو -
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له ای برات درست کنم ژیه ساالد و مامان جونی........با لبخندی گفتم ای به چشمممممم  -

 که همه دهنشون باز بمونه .....

تازه متوجه شدم چی یه دفعه هردو سرشونو باال گرفتنو با تعجب و لبخند نگام کردن .........

 چی گفتموشد 

منی که چند ماهه داشتن مادر ... آورد کاش میدونست این مامان جان گفتناش چه به حال دلم 

دلم عوض زبونم جواب داد ....آره من مادر میخوام . من  ....صدا زدنش برام عقده شده ،

  کسی میخوام که مادرانه هاشو برام خرج کنه، برای آریا خرج کنه

حوری جون از جاش بلند شد ومحکم بغلم کرد و اشکای منم که منتظر یه بهونه برای 

گم کردم و اونم مادرانه هاشو خرجم کرد.... نازم کرد  حوری جون سرمو تو بغل باریدن....

 ه کرد ... قربون صدقم رفت باهام گری

رزه به داشتن هر نوع می ا: منبعد من یه دخترم دارم ..... دختری که حوری جون -

 جواهراتی

 یاسر : یکی به مام بگه چه خبره؟؟؟ -

حاال که اینجوریه پس منم از این ر از جاش بلند شد و بغلم کرد و : زن عمو بی توجه به یاس

 به بعد زن عموتم فهمیدی یا نه؟؟

 .. شما زن عموی حسود خودمی: چشمممممم....بین گریه هام لبخندی زدمو گفتم 

 یاسر: به به ظاهرا همه رو طاق زدی  -

هیچی نمی گفت.....شاید دلم میکرد.....دونه دونه حرکاتمو نگاه نگام به امیر علی افتاد که 

منبعد برادرانه های منم شاملت میشه........ نه بابا دلم غلط کرده با خودم میخواست بگه 

 مینجوریشم نمیشه تحملش کرد...... ه
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----------  

 ..چه کردی فاطمه خانوم؟؟بعد چند ساعت کارم تموم شد و به آثار هنریم نگاه میکردم

استعداد باشم تو تزیین غذا یک یکم ... نا سالمتی کالس سفره آرایی  تو هر غذایی بی

 رفتم... دم ریحانه گرم که مجبورم کرد کالسشو برمو یاد بگیرم

یادم نمیره اون روزو که ریحانه به مامان میگفت خانوم جان همینی که گفتم این ذلیل مرده 

زی یاد بگیره و اال رو دستم ما آشپباید بره این هنرو یاد بگیره تازه بعدشم میفرستمش 

میمونه ... دختره ی خیره سر هیچ هنری ندارهجز خرابکاری .... و مامان بود که با یه 

 لبخند رو به ریحانه گفت ریشو قیچی دست خودته

 همه رو از آشپزخونه بیرون کرده بودم تا بعدش سوپرایزشون کنم  

جونو زن عمو اومدن که گفتم :چطوره  ... حوریبعد این چند ساعت صداشون زدم تا بیان 

 ؟

یبم شد...... صو آخرشم یه بوس خوشکل نمن از روع کرد به تعریف کردن حوری جون ش

 با دستش بست......خخخخخخخخ حوری جوندهن زن عمو رو هم که 

 گفت کجا عزیزم ؟ حوری جونشد و منم عزم رفتن کردم که  6ساعت تقریبا 

 سختمه تو این جمع باشم.... راستش برم دیگه  -

 اگه تو دختر این خونه ای پس نباید بری -

 داشتیم بحث میکردیم که آخر سر گفتم دقیقه تمام ما5

 خودم میرم ، خب آریا اینجا بمونه من  فردا امتحان دارم باید برم یه دور دیگه نگاه بندازم -

 میگم بچه ها برات بیارن...... بعدم شام درست نکن باز فقط چون امتحان داریااااا -

   ...رفتم صورت دوتاشونو بوسیدمو با یه چشم گفتن 
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حوری .....زیر گرمای آب مدام آرامش بغل به محض داخل شدن به خونه رفتم سمت حموم 

بغل ریحانه این آرامشو نداشتم....نمی خوام هیچوقت مادرانشو از یادم میومد که حتی  جون

سریع لباسامو پوشیدمو  اومدم بیرون .سریع یه دوش گرفتمو به خودم اومدم ، دست بدم....

 بره زدمرو کتابو جزوه هام چن

به ساعت نگاه کردم اووووو یه دو ساعتی میشه که سرم یه سره رو شکمم هی سیخم می داد 

بلند شدم رفتم سر یخچال که یه آب میوه برای خودم کتابه. میگم چرا گردن درد گرفتم؟؟؟؟

 جا میوه ای هم که خالیه...... ای بابا ....... نیست.....پوففففف....م ........بریز

 ستیکاشکی امروز یخچالو پر میکردم ...... بدجور هوس آب میوه خنک کردم .چاره ای ن

 میخرم .یه مانتو تنم میکنم میرم بقالی سرکوچه 

بن بست حوری سوپر مارکت سر کوچه بود....... یه نگاه به لباس تنم کردم و  رفتم .....

 ن بود ....پس مهمونا اومدنجون اینا انداختم که پر ماشی

رسیدم به سوپری و با یه سالم داخل شدم ....رفتم سمت یخچال که پسره گفت :چی می 

 ؟خوای 

اب میوه  با خودم گفتم چه بی ادبه ؟ اصال این چه وضع صحبت کردنه؟ بیتوجه به حرفش

 ترازوش گذاشتمو و گفتم بی زحمت حساب کنین و بردم رو رو از یخچال گرفتم 

 از فامیالی رستگاریشنیدم  -

 بله میشه حساب کنین یا باید هنوز توضیح بدم؟ -

 ......؟؟؟؟؟؟؟ برو مهمون منبابا دختر به این جذابی حیف نیست اخمو باشی . -

  امیرعلی: می کشمت مرتیکه ی عوضی -
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که امیرعلی هجوم برد  به پشتم نگاه کردم  پریدم.... ..یه دفعه با صدای امیرعلی جا خوردم 

دیگه .........وای حتما حرفاشو شنیده..... از ترس داشتم مثل بید میلرزیدمبه سمت پسره 

 واس امروز بس بود 

مثل سبزی  دهنم نگه داشتم .....باید یه کاری کنم واال واقعا می کشتشدستامو رو از  ترس 

یاسرم هرکار میکرد آخه  بیرون تا یکیو پیدا کنم اینارو از هم جدا کنه.داشتم میرفتم وشه...رف

    فقط میزد اون بدبختوجداش کنه نمی شد ....... 

زندت نمیذارم فاطمه امیرعلی با عربده ای که زد گوشم کر شد: قدم از قدم برداشتی  -

نداشتم  جرئت یه حرکت اضافی ........سرجام متوقف شدم ....لرزم بیشتر شد.....

آروم برگشتم می بارید.......حتما فکر میکنه منم پا دادم............اشکام مثل ابر بهار 

پام میشکست نمی کاش قلم .....من خورم ب....کوفت ......چشماش دو تا کاسه ی خون بود 

 اومدم بیرون

 کشتیشششششکرد امیرعلی .... ولش کن .......غلط یاسر:  -

یقه ی پسره رو که بی هوش شد ول کرد و یقه ی یاسرو گرفت: خفه یه دفعه امیر علی  -

 رو همراه این بیشرف میریزمو ن تویک کلمه دیگه گفتی خشوووو.....  

 ینو ول کن .. امیر علی تو رو به روح عمو ولش کناما ا بریز خون منو بریز -

 حتما می شکوندتند نفس می کشید اگه می شد گردن یاسرو میشکوند که قسمش داده..... 

از ترس پریدم عقب..... خون تو چشماش ته دلمو خالی که  سمت من.. اومد یقشو ول کرد 

 می کرد

اما محکم گرفت..... یه تف انداخت رو پسره و گفت این بار در رفتی ه من که رسید دستمو ب

 ه و رو به یاسر داد زد و گفت د گمشو بیرون دیگ...دفعه ی دیگه واقعا میکشمت نسناس
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یاسر پا تند کرد و همراه ما اومد ...دستام داشت تو دست امیرعلی خورد می شد به درخونه 

این وامونده  کن دیگه که رسیدیم امیرعلی محکم به در لگد زد و رو به یاسر گفت : باز

 روووووو.

یاسرم هول بود...کلیدا تو دستش مدام قرو قاطی می شد .پسرعموی بی اعصابو روانیشو 

ش باز نشه. .کاهر لحظه که صدای کلیدا میومد تو گوشم ....بیشتر میلرزیدم میشناخت.....

 این پسره روانیه

...امیرعلی پرتم کرد به جلو و من... من تایی رفتیم تو خونه 3باز شد و انگار من مردم . 

 ت نداشتم به چشماش نگاه کنمحتی جرئ

 کردی؟؟؟؟؟؟؟ این چه رفتاریه که با .......یاسر: امیرعلی چته تو ؟؟ هاااااا؟؟؟؟؟ رم  -

 ؟ خفه ... نمیتونی گمشو بیرونیاسر فقط خفه شو خب  :تهدید وارگفت امیرعلی-

گفت : فاطمه به والی تو صورتم پرت میکرد با خشمی که از الی دندوناش به من و رو 

 اگه جونتو پس خودت آرومم کن تیکه و پارت می کنم چنان آتیشم که راحت علی

                         خب می شنوم میخوای....

 از این روانی هر کاری بر میادجرئت نداشتم یک کلمه بگم ... 

 دو متر پریدم هوابا دادی که زد 

بناااااااااااال......تا نکشتمت بگو اون بیرون این موقع شب با اون بی شرف چه غلطی -

 ؟؟ی ی ی میکردی

یاسر با نگاهش آرومم می بود فکر میکرد من پا دادم بهش ......میلرزیدم ... حدسم درست  -

درس می خوندم .. هوس آب میوه کردم د..د..د..داشتم دا.. یکم روح گرفتم و گفتم کرد ... 

رفتم مغازه تا بخرم ...به خدا من کاری ..یه نفس گرفتم... تو یخچال نه میوه بود نه آب میوه 

 گفت.... من اصال.....نکردم اون پسره خودش چرتو پرت 
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ردی این موقع شب تنها رفتی وووگوه خوتو  :با مشت کوبید به دیوار -

مگه من بهت نگفتم هرچی میخوای به ما بگو  ون......ووووووووووووووووبیر

مگه منه بی شرف مرده بودم این موقع شب رفتی بیرون  ااا؟؟؟؟؟؟؟؟اااااااااااااهاااا

 نگفتمممممممممممممممم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

، گفتم مهمون ببخشیدآروم گفتم :فقط می خواستم آروم شه ....میترسیدم از خشونتش...... -

 دارین مزاحم نشم

.... هنوز متوجه نشدی که بین فاطمه و  حت شد؟؟؟ا: خیالت ررو به امیرعلی گفت  یاسر -

 !! ؟؟؟؟؟؟اون دختر عمه های بی سرو پات یه فرقی هست.....

ش بود که به دیوار کوبیده میشد و انگار روی سر خودش داشت داد و بیداد میکرد بازم مشتا

مدام اینور و اونر می  یکم آروم شد اما ....تند نفس میکشیدما دوتا نگران دستاش بودیم و 

گفت  و یاسرم سعی داشت با حرفاش آرومش کنه تا اینکه بازم صبر امیر لبریز شد و رفت

بود که این آخرت اول و و تو فاطمه ... باراومد جلوم ... ند یاسر.. بببببببببببببببببببببببببببب

 موقع شب تنها از خونه بیرون میری حتی اگر نصف شب بود و کاری داشتی به ما زنگ

 میزنی حالیت شد یا حالیت کنم؟؟

  باشه متوجه شدم :  نمیخواستم ضعفو بغضمو ببینه واس همین سرمو انداختم پایینو گفتم -

 گوشی یاسر زنگ خورد: جانم زن عمو 

-......... 

 اومدیم سر کوچه ایم تا شما سفره بندازین ما اومدیم -

زن عمو منتظر نوشابه پاشو که دادشون در اومد  یاسر که قطع کرد رو به امیر علی گفت :

 هاست که اونم به لطف شما نخریدیم

 ... خونه تنهایی...آریام نیسترو به من گفت  بپوش بریم کوفت بخورن جای نوشابه و -
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با ترس اینکه دوباره عصبانی بشه با تته پته گفتم اما من نمیتونم بیام فردا امتحان  دارم  -

 باید بخونم ....

بیاد وسط یاسر که دید امیر علی دوباره داره فاز میگیره گفت : امیرعلی چکارش داری ؟  -

 صال بریم باز میایم بهش سر میزنیم......اون قوم بگه چی ؟ ا

دستی بازم مشتش بود که حواله ی دیوار شد...........  اههههههههههههههههههامیرعلی:  -

...صداشو باال برد و گفت: بجمب به پس گردنش کشید و گفت بیا درو از پشت قفلش کن

 که چی؟؟؟دیگه عین ماست اونجا وایسادی 

دعام اینه دیگه سریع رفتمو در رو قفل کردم .... هوفففففف بخیر گذشت .... از امروز 

 .... پسره ی بی اعصاب... تا میام بگم آدم شده، آروم شده بازم جن میگیرتشنبینمش

 چند بار نفس عمیق کشیدم تا سر حال شم

همینقدر اینجا شاده برام این آریام نمیگه من عمه دارما؟؟؟؟ اشکال نداره فراموشم کنه ... 

 بسه

ده دقیقست نزدیک االن پوشیدم که ریحانه زنگ زد و میلباس راحتی تو خونه داشتم رفتم 

... صدای زنگ آیفون اومد از ریحانه خداحافظی کردم  ،دارم به ریحانه گزارش کار میدم 

 آروم شدم با حرف زدن با ریحانه

 کیه؟ -

 ، درو باز کنین تا بدم بهتونمنم منم مادرتون ، غذا آوردم براتون -

   بی مزه ..... درو باز کردم -
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قفل در خونه رو باز کردم و رفتم رو پله .. یه مجمه ی  چادر تو خونه ایمو سر کردم و 

.... از دورم معلوم بود چقدر پر از غذا و دسر و ساالدبزرگ دست یاسر بود 

 .... داشتن میومدن باال ... رفتم کنار خوشمزست

 .. یاسر خندون و اون روانیم طبق معمول

 امیرعلی رفت سمت سرویس، به محض اومدن به خونه 

 رو به یاسر گفتم خب؟؟؟؟

 خب به جمالت آبجی کوچیکه ... غذا آوردم برات -

 برید دیگه ... -

 ... نه دیگه  مام همینجا میل می کنیم -

 مگه مهمون ندارین؟زشته بابا  -

 

واال از شما چه : میخورد  وساالد یخیار تواپن و همینطور که  رنشست رو صندلی کنا -

با یک  امیر علی خان ، داداش بنده چشم دیدن فامیالی بابا اینارو ندارن و خواستن  پنهون 

و به بهانه ی غذا آوردن برای شما  نبچه ی بد ذات در بیفتن که مادرشون زود متوجه شد

اونو از خونه انداختن بیرون و ازون جایی که شما دو تا رو یه دقیقه هم نمیشه تنها گذاشت 

 بنده هم تشریف فرما شدم 

 دستمو به کمرم زدمو گفتم نه که جنابعالی خیلی حریفش میشین؟!

بود ..اخمای  صندلیروی بهش تو همین لحظه امیرعلی اومد تو سالن و یاسرم پشت 

تازه متوجه شدم با زدن دست امیرعلی به شدت تو هم رفته بود و به پاهام اشاره میکرد....

جلو یاسر تره هو شلوارکم که نه شرت بگم ببه کمرم چادرم رفته کنار و با شلوارک 
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 ... حاال خوبه یاسر در حال خوردن برگ کاهو بود وآوردم ایستادم... سریع دستمو پایین  

 : خیلی  خب حاال انقدر فک نزن برم لباس بپوشم بیامگفتم  .... ن نبودمنگاهش به 

از کنار امیرعلی که رد میشدم بازوموگرفتو دم گوشم گفت: بار آخرت بود جلوی این کره 

 ....بازومو ول کردو منم رفتم اتاقمخر اینجوری دیدمت

... موقع لباس پوشیدن واسم سوال ک و شلوار اسپرت طوسی پوشیدم و رفتم بیرون ییه تون

شد باز که چرا این بشر انقدر به من توجه داره ؟ جالبه خودشو از بقیه نامحرما سوا 

ولی هرچی که هست آخرش می  اصال خلقت این بشر خودش یه سوال بزرگه......میدونه....

 فهمم

حق نداره سرم داد ، از سرشب هنوز دلخور بودماومدم بیرون اما به امیرعلی توجه نمیکردم 

 و بیداد کنه

 یاسر: بدو مردیم از گشنگی -

سریع با هم میزو چیدیم و نشستیم .. حوری جون از هر غذایی و دسری برای ما هم 

 و مثل همیشه خوشمزه...فرستاد....

امیرعلی از خانواده ی پدریش بیزاره...سوالمو واسم از صبح تا حاال سوال بود که چرا 

 پرسیدم

 یاسر ...میگما  -

 ها؟ چرا از خانواده ی پدریمون فراری هستیم؟یاسر:  -

 با تعجب نگاش میکردم: ببینم تو علم غیب داری؟ 

.... عزیز من با شکم خالی زبونم کار نمیکنه بذار علم غیب ندارم اما میدونم خیلی فضولی -

 بخورم حاال .. زمان زیاده میگم برات...
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 ئه..دیگه اه ... دو ساعت طول میکشه یه لقمشو بجوخیلی بیشعوری ....خب بخور  -

بلند شد رفت تو امیرعلی قاشقو زد به بشقابشو : اگه گذاشتین یه لقمه غذا کوفت کنیم ...  -

 حیاط

منم هاجو واج به رفتنش نگاه میکردم : یاسر مطمئنی این نیاز به تیمارستان نداره؟ به خدا 

 دین...وضعیتش خیلی حاده به یه دکتر نشونش ب

... صداشو کلفت کردو مثل التا گفت : خوش ندارم پشت   دختر باز چشمشو دور دیدی؟ -

 حرف بزنی ضعیفه ، حالیت شد؟؟؟برادرم 

 ایشششش...چندشششش....-

اتفاقای خیلی خیلی زیادی هست که باعث شده امیرعلی اینجوری بیزار باشه هرچند فاطمه  -

خالصه بگم اینکه عمو اول یه ش بخوام اگه از شروعخودمم خیلی بهشون دلخوش نیستم اما 

ده بزرگ بعد از فوت یکی مغازه لوازم الکتریکی داشت مغازه که نه یه فروشگاه فوق العا

عمو بدجور بهم که از قضا بابا اینا خیلیم دوسش داشتن بخاطر آتیش سوزی از عمه هامون 

، عمو مدام دنبال این بود که بره تا  ریخته بود ، خواهرشون همش سیزده سال داشت

مغازه رو  سال دوندگی باالخره موفق شد 3آتشنشانی بشه خالصه بعد هرجور شده جذب 

، عمه های ما خیلی سعی کردن سالش بود  15اون موقع امیرعلی  رفت.فروخت به بابا و 

اما میتونم جلوی این کار عمو رو بگیرن اما عمو میگفت من نتونستم خواهرمو نجات بدم 

که همه جا و تو هر شرایطی مطیع ، زن عموی طفلی هم عزیز یکی دیگه رو نجات بدم 

تصمیمای عمو بود .تا اینکه عمو تو یه عملیات فوت میکنه و عمه ها هم میفتن به جان زن 

... تا میتونستن بهش توهین میکردن و اونو مقصر میدونستن که چرا با عمو مخالفت عمو 

هرچند از قبل این ماجراها چون میدونستن اگه زن عمو بگه نه عمو هم بیخیال میشه نمیکرد 

... بابا و مامان خیلی هم خواهرشوهر بازی در میاوردن چون از زن عمو خوششون نمیومد

به مدالی مختلف زهرشونو میریختن ... حتی نمیگفتن بچه با عمه اینا بحث میکردن اما اونا 
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هوای زنداداششونو داشته باشن ... زن عمو اونارو نو بکنیم یا ها هستن یکم مراعاتشو

چند سال اومدن حاال بعد بخشیده اما امیرعلی کینه گرفته و اون روزارو هنوز یادشه 

 هرچند هنوزم زهر داره حرفاشوناینجا...

.... دلیل ناراحتی قلبی فاطمه امیرعلی تو زندگیش سختیای روحی و روانی زیادی کشیده 

  همون سختیاست و همینم کینه ی امیرعلی رو بیشتر میکنههم و زن عم

هم درس فاطمه امیرعلی با وجود اون سنو شرایط مردونه پای مادرو برادرش ایستاد .. 

مواظبشون بود و هست اما امیرعلی مردونه واس آرامش با اینکه بابا میخوند هم کار میکرد 

وضع زندگیشون خانوادش میجنگه ، واس رفاهشون تالش میکنه االنم که خداروشکر 

 خوبه...

امیرعلی نذاشت یه حرف نامربوط پشت سر مادر جوونش در بیاد ... کل این کوچه رو 

 سرش قسم میخورن

 کن تو دو راهی بدی گیر افتاده االنم اگه میبینی باهات بد تا میکنه باور 

 چه دو راهی؟ -

یه نگاه به ما کرد و دوباره قیافه جدی به امیرعلی ، با صدای در برگشتم و دیدم اومده تو 

باورم  اماگریه کرده  .. کامال مشخص بود ... خودش گرفت اما با همون یه نگاه فهمیدم 

 انقدر براش زجر آوره ؟؟؟ ، وجود فامیالش تو خونشون نمیشه یعنی مرور خاطراتش 

غذاشو بخوره .. غذام که سرد شده بود اما گشنمون بود و اومد باز پشت میز نشست که 

برنامه امتحانیت پرینت ازگفت : راستی فاطمه با اشاره به امیرعلی خوردیم که یاسر 

 ؟؟؟گرفتی

ساعتایی امتحان روزا و چه خوان بدونن چه فهمیدم منظورش چیه . البد آقا امیرعلی خان می

 چطور؟.. حوصله بحث نداشتم و گفتم آره از هفته دیگه شروع میشه دارم 
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  فاطمه بیشتر نداریم گفتیم حیفه پیاده بره پیاده بیاد ما که یه  -

... برگه رو بهم بده تا بدونم چه روزایی رو باید تو خودم میبرمتو خودم میارمت امیرعلی: -

 باشگاه جایگزین بذارم...

 گار با همیم تنها نیستم ممنون.... اما گفتم : نیازی نیست منو نهمینو کم داشتم 

 یا نه گفتم میبرمتو میارمت نگفتم ببرمت زل زد بهم،: با اخم نگام کردو -

 گفتم ممنونبه اجبار ادامه ندادم و حوصله ی دعوای دوباره نداشتم واس همینم 

 خبر داری یه جماعتی امشب منتظرن ببیننت؟؟؟؟؟؟راستی فاطمه  -

 امیرعلی: ببیننش بگن چی؟ فاطمه جایی نمیره -

 باالخره که میبیننش مثل اینکه یادت رفته عزیز خانوم امر کردن بیاریش -

: پوووفففف این عزیزم وقت گیر آورده ، آخه عزیز من بیارمش بین اخم کرد  امیرعلی -

 اون همه مرد بگم چی؟؟؟

  یکی بگه چی شده ؟؟؟ -

 فضولکم .....صبر چیز خوبیه... -

بلند شدم رفتم موهای یاسرو کشیدم و گفتم یه بار دیگه بگو فضول تا این شویداتو دونه دونه 

 .. اونوقت ببینم نگار نگاهت میکنه یا نه....بکنم 

به ما دوتا خیره بود تا اینکه با صدای بلندش جفتمون  میکی یاسر میگفت یکی من امیرعلی

گوه تو  و رو به یاسر گفت : تو دکتر مملکتی؟؟؟؟ : بسسسسسسسه دیگهسر جامون نشستیم

 اون مدرکت ... 

فاطمه امشب سر سفره همه تا چشمشون به ساالدا و دسرا افتاد : گفت که میخندید یاسر-

 . دهنشون اندازه ی غار باز شد 
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دخترعمم پرسید زندایی اینارو دادین بیرون صداشو نازک کرد و تو دماغی گفت :یاسر 

، هنرمنده ... اونام براتون حاضر کنن ؟ زن عموم در جوابش گفت اینا کار دخترم فاطمست

 به زن عمو گفت بابا اگه مجرده برام... روشاخکاشون فعال شد تا اینکه پسرعمم 

 ی یانه؟: خفه میشرو به یاسر کرد امیرعلی-

اوشون للللههههه..... این داداش ما با همین جمله که بنده رو مستفیض کردن ببببببیاسر:  -

تر خرو هم مستفیض کردن و قبل هرگونه رخداد زن عمو مارو شوت کردن بیرون تا واس د

 غذا بیاریم... و عزیز خانومم امر کردن که شمارو برگشتنی با خودمون ببریمهنرمندشون 

 و یه چیز دیگه اینکه فاطمه تماشا کنون 

 باید شب بیای خونه مااگه مشکل نداری ، فاطمه امیرعلی: جون به جونت کنن دلقکی -

 بخوابی 

.... هرچی پشتمو میزدن نفسم داشت بند میومدسرفه پشت سرفه....غذا پرید تو گلوم .....

 ...نمیدونم یاسر یه دفعه چیکار کرد که راه نفسم باز شد ، داشتم تموم میکردم فایده نداشت 

 باا آتیشی که از صورتم میزد بیرون ولوو شدم کف آشپزخونه 

 نگران تو صورتم زل زد : فاطمه خوبی؟ فاطمه؟؟؟ امیرعلی -

 خوبم ....خوبمسخت نفس میکشیدم اما گفتم : -

رو به امیر گفت  ......رو کشتی: هووووفففففففف دختر تو که ماولو شد رو صندلی یاسر -

تو که دلقک نبودی شد این .... آدم خبر به این بدی رو اینجوری میده ؟ نمیگی دختر مردم 

 هستم ، میشنوی صدامو؟؟؟؟؟؟؟ خفه میشه ؟؟؟؟.... هوی با تو

 اما امیر انگار نمیشنید صدای یاسرو و تمام توجهش به من بود

...امیرعلی متوجه لرزشم شد ... امیرعلی یه لیوان آب جلو صورتم گرفت ... دستام میلرزید 

 آب کنار لبمو پاک کرد ...با کف دستاش خودش آروم آروم آبو به خوردم داد 
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دستاش مردونه و زمخت بود خورده .... صورتمبه  نوازش وار اولین بار بود دستش

واس خانوادش جون میده میگفت کارگری کرده ... تو گوشم زنگ میزد...حرف یاسر

نگران یه حس خاصی داشتم ....صورتم بیشتر گر گرفت....خیره بودم بهش ... بدجور ......

بود .. دستپاچه بود......دونه دونه حرکاتشو زیر نظر داشتم ....بازم سوال... چرا اینقدر 

چرا با این دلنگرانی هاش خوشحال  اما حاال یه سوال دیگه اینکه من براش مهمم....؟؟؟؟؟

 ...... انگار هرروز به سواالم اضافه میشهمیشم؟؟؟؟!!!!!!!

 شونه هامو ماساژ میداد ، صورتمو ناز میکرد،  بود که زل زده بود به من و دستای مردونش

 یاسر: خوبه حالش امیر -

 حتی یاسرم متوجه رفتاراش شده....

با اخم تا به خودش اومد مطمئن شد خوبم......امیرعلی با آرامشی که از نگاه یاسر گرفت 

مگه غذا میخواد فرار کنه که اینجوری دهنتو پر  :گفت صدای بمشبازم با  برگشت سمتم

 باید غذا خوردنم بهت یاد بدم؟؟؟؟؟ میکنی؟

 م انداختم تو سینک . امیرعلی رفت تو سالن دجمع کر وعجب شامی شد امشب. ظرفار

فاطمه اگه اجبار عزیز جون نبود امیرعلی محال بود تورو یکم آرومتر شدم که یاسر گفت: 

همه تو خونش باشه واس همین ی اونا سایه دوس نداره حتی ببره اونجا..فاطمه امیرعلی 

جا نمیشن ... اگه تو  همهم که نجان طبقه باالقراره خوابیدن بیان خونه ما فردام که ناهار ای

میشه در ،  مشکلی نداری یه امشبه رو برو خونه عمو... فردا غروب برمیگردن شهرستان

 حقمون این لطفو بکنی؟

و مادرت رو در  یاسر فکر کردی اینقدر بی معرفتو نمک نشناسم که محبتای حوری جون -

حاال بنده خداها یه چیزی بعد این همه مدت ازم خواستن مگه میشه نه  حق خودمو آریا نبینم؟

 بیارم؟
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 یاسر اومد جلوم و روی سرمو بوسید و گفت : تکی فاطمه تک.... -

 خب حاال توهم....مگه چیکار کردم؟؟؟؟!!! -

... راستی مامان گفت امیرعلی رختخوابارو هم پهن کنه پشت سر بیاین شمامپس من میرم  -

 تون نره ها.. یاد

 خیلی خب باشه خیالت راحت.... -

جان من باز نپیچین به پرو پای هم یه امشبه رو راه بیا بذار اینا برن جان یاسر ، فاطمه  -

 این چند دقیقه  رو با هم کنار بیاین...بذار با خیال راحت برم...

 فقط بخاطر تو -

 رفت...با مجمه ای که توش ظرفارو چیدم دوباره سرمو بوسیدو 

 حاال به چی خدا داند وخدا بعد تموم شدن کارم رفتم تو سالن ...غرق فکر بود

 من میرم وسایلمو جمع کنم چند دقیقه وایسی تموم میشهامیرعلی  -

االن به امیر بگم که نمیاد بندازه میگه یادم افتاد لحافارو ننداختم که کردم میوسایلمو جمع 

 کورشن خودشون پهن کنن ...کمد رو باز کردم سنگین بودن 

و بی اینکه اجازه بدم اومد تو..... واقعا بی شعوره نمیگه شاید تنم لباس صدای در اتاق اومد 

 ...نباشه ، اصال خودشو نامحرم نمیدونه

حرفشو عوض اخمش جای تعجب گرفتو ودید کجا موندی دو ساع.....؟؟؟؟؟؟؟ ......تا من -

 کرد و گفت: اون باال چیکار داری تو؟

 جون گفت واس مهمونا جا بندازیم پروانه -

از رو صندلی بلندم کرد و گذاشت زمین : چرا صدام نزدی تو؟ دوباره اخم کرد اومد جلو  -

  جا پهن نکنیخواب به خواب شن که تو براشون فکر کمرت نیستی؟؟ نمیگی اینا سنگینن؟ 
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 باید همه جا مواظبت باشم؟ یعنی خودت حالیت نیست اینا واست سنگینه؟؟؟؟؟؟؟؟

  زیر اندازارو میبرد تو سالناون همینجور که غز میزدو زیر لب بهشون فحش میداد 

اما نمیدونم چرا برام شیرین بود و برام این توجهاش تازگی نداشت توحال خودم بودم ...

....کاش اینقدر کنه  هم داد میزد یکاری کن بازم نازتو بکشه ، بهت توجانگار حسی از درون

 بداخالق نبود که تمام این شیرینی هارو زهر مار میکنه

 فاطمه اومدی؟-

 با صدا زدنش به خودم اومدم

یه کوچولو ارا ویرا کردم ، شالمو انداختم رو سرم و رفتم  ه جین پوشیدم با بافت فیروزه ایی

 داره میاد سمت اتاقرعلی دوباره یبیرون از اتاق که دیدم ام

 چی شده برگشتی؟ چیزی میخوای؟ -

.. صداشو اخماشو تو هم کرد و گفت اوال نه چیزی نمی خوام اومدم بگم در اتاقتو قفل کن

بری عروسی ؟ همین االن میری اون وامونده رو پاک مگه میخوای در ثانی  باال برد و گفت

 کوتاه تر نبود؟؟؟؟؟...میکنی در ضمن مانتوت رو هم عوض میکنی

اه .. امیرعلی بازم گیر دادیا .. آخه کجای مانتوم ایراد داره؟ بعدم من که فقط یه رژ  -

 !!؟؟زدم

و بکوبم به دیوار فاطمه انقدر رو اعصاب من پا نذار من امشب دنبال بهونم سر یکی ر -

 نذار اون یه نفر تو باشی

 آخه امیر علی من .. -

 با عربده ای که کشید تا مغز سرم سوت کشید و از ترس دو متر پریدم هوا.... -

 سگم نکن میگم برو .. .......فاطممممممممممممممممممممممممممممممممه -
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که اینجا شاد ترین مکان  ... حیفسریع رفتم تو اتاقم ... یه قطره اشک از چشمام چکید 

.. اشکام  اینا برای آریا شده و اال همین االن برمیگشتم تهران .... دلم تنگ شده واس بابا

کاشکی تنها نبودم کاش امیرعلی نبود... بیشتر شد....رو تخت نشستم و سیر گریه کردم ......

 متنفرم ازت.....

رگشتم تو اتاق.. پسره ی روانی به ... ببلند شدم رفتم دستو صورتمو شستم سبک که شدم 

 فامیالشم بدبینه...

رفتم بیرون حوصله بحث نداشتم سرم درد گرفته بود  با کنایه گفتم : این یه مانتو پوشیدم 

 خوبه ؟؟ میپسندین؟

پسره خیره شد به چشمام متوجه شد گریه کردم اما انگار براش مهم نبود اشکمو در آورده  -

میگه : خیلی نازکه برو عوضش کن.. چیو میخوای نشون بدی  ی پررو با عصبانیت تمام

 تو؟؟؟ چرا داری دنبال شر میگردی امشب ؟؟؟؟ هااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟

دلم شکست از حرفش ... چقدر راحت دل میشکونه....من تو این مدت کی هرز رفتم و اون 

 دیده؟؟؟

 فاطمه تحمل کن بخاطر آریام که شده تحملش کن......

پوشیدم ایندفعه صداش زدم اومد تو اتاق تا منو دید گفت اصال حرفشم نزن ... یکی دیگه 

زیادی بهت میاد یه چیز معمولی تر بپوش .. همینم مونده اون نر خرا تورو با این لباس 

 ببینن....

... باالخره چند تا مانتو پوشیدم اما همشون رد شدن.... دیگه عصبانیتم جاشو به کالفگی داد 

 پسندشون واقع شد .....  آخری مورد

 گفتم قفل کن نشنیدی؟ -

 تو اتاق ندارم که قفل کنم  یچیز -
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البد عکسای لخت منه که تن درو دیوار آویزونه ...... فاطمه  با کالفگی و صدای بلند گفت-

 نذار صد دفعه یه چیزو بگم

خدایا امشبو بخیر حاال خوبه تو عکسا فقط روسری ندارم و اال میشدم چیز دیگه......

 فل کردمقدرو ظرفیت امشبم تکمیل بود و جای دعوای دیگه رو نداشتم بگذرون ........ 

دست منو باالخره از حیاطم رفتیم بیرون .. ساکم تو یه دست امیرعلی بود و با دست دیگش  

وبی اما دستای مردونش حس خ داشت ... انگار بخوان بدزدن منو......روانیه به خدا........

طوری که عربده های چند دقیقه قبلشو از گوشم و دلم پاک میکرد منم که دارم خل بهم میداد 

 حیف این دستا که صاحابش اینه...میشم اما 

فاطمه ازوون جایی که زود با همه گرم میشی دارم بهت هشدار میدم نبینم رفتی اونجا  -

طمع  بیی درستی نیستن .......صدای خندت بلند شه یا  با پسراشون گرم بگیری ...آدما

ین بهانه رو اپس   سمت دختری نمیرن .. نذار اونجا آبروریزی کنم ... میدونی دنبال بهانم

 دستم نده چون برام اصال مهم نیست جلوی اونا آبروریزی کنم فهمیدی ؟؟؟؟؟؟؟؟

 امیرعلی اصال بلدی آروم حرف بزنی؟کالفه گفتم :....خیلی خب فهمیدم  -

آروم بودن پیشکش ... بکش جلو دم درآوردیاااا.....انقدر گند نزنین به اعصاب نداشتم  -

 شالتو

تا کامل آورد جلو کالفه خیره شدم بهش که اونم بی اینکه روشو سمت من بکنه با دستش-

از کالفگی پامو کوبیدم زمینو جیغ وار گفتم  .....کالفم کرده بود روی چشمم

 اممممممیرعلییییی.... شالمو خراب کردی اه ه ه ..... 

یعنی گیره ای نیست که این وامونده رو محکم کنه؟ تقصیر خودته ... لبخندی زد و گفت:  -

 پس بعضی از این دخترا چجوری روسری هاشون عقب نمیره؟
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اونوقت حوری جون بیچاره فکر میکنه چقدر دقیق...:  با همون کالفگی خندم گرفت -

 پسرش چقدر سر به زیره

به :  و دیدم که هیچ تالشی برای جمع کردنش نکرددیدم لبخندشو که گوشه ی لبش بود و  -

  در ثانی من که کور نیستم روت میخندم پررو نشو

واقعا خیلی پوست کلفتم ... در حیاطو باز کرد  باز  خندیدم که گفت ببند نیشتو تا نبستمش....

 که با این همه تشرش بازم به روش میخندم

اینو گفتمو  ؟؟؟؟؟مثل آدم رفتار کنی و بخندیجلو خندمو گرفتمو گفتم دیدی توام میتونی 

 دوییدم سمت خونه 

 یاسر داشت از در خونه میومد بیرون بهش که رسیدم گفت باز رو دمش پا گذاشتی؟

 گیر میکنه خب دمش درازه زیر دستو پا -

 دنبال شر هستیا؟؟؟؟؟ حاال چرا انقدر دیرکردین؟ داشتم میومدم دنبالتون -

 پسرعموتو نمیشناسی؟ دیوانه شدم تا یه دست لباس بپوشم این تنگه این اله اون بله -

فاطمه از کنار من جم  امیرعلی رسید بهمو گفت چیه دو ساعته اینجا ور ور میکنین؟ -

 نمیخوریا!!!!!

 بابا فاطمه آدمه حیوون نیست یه جا می بندیشیاسر: -

 تو خفه شو خودم میدونم چی میگم بریم تو -

وقتی رفتیم تو همه از جاشون بلند شدن یه سری هم تو آشپزخونه داشتن ظرف میشستن  با 

همراه بیشتر همه سالم علیک کردم و رفتم پیش حوری جون اینا که تو آشپزخونه بودن 

 خانوما
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هنرام تعریف کردن که معنی خر ذوق شدن رو فهمیدم ... جای ریحانه خالی که اونقدر از 

 این حرفارو میشنید

با خانوما که کارشون تموم شد رفتیم بیرون نشستیم و حاال مقدمه ای شد واس تعریف کردن 

اما با هر تعریف امیرعلی اخموتر میشد  پسرا از هنر تزیین ساالدو ژله ها و بقیه دسرا

 ای ی ی ی ی..... ....عقده

جالب بود همه میدونستن امیرعلی از حضور اونا تو خونشون راضی نیست اما به روی 

 ؟!حتی نمی گفتن چرا اخم کردی و اصال با ما حرف نمیزنی خودشون نمی آوردن

اشاره گفت شالمو بکشم جلو.. پوفف.. آخرش دیوونه  اخمای تو همش و با امیرعلی با

انقدر با اخمو تخم مدام به  ده دقیقه ای میگذشت .. تو این مدت جلو.....شالمو کشیدم ...میشم

که یه دفعه مادربزرگش گفت: امیرعلی مادر اشاره میکرد و جلوی لباسم که باز می شد شالم 

چپو راست بهش اخمو تخم میکنی بذار دختر بیچاره راحت  با این بنده خدا چیکار داری تو ؟

 از وقتی اومده مدام داری بهش اشاره میدی  باشه...

زن خوب... این که حالیش نمیشه....زهرمارم کرد این تو دلم گفتم خدا امواتتو بیامرزه 

مهمونی رو ولی عجب زن تیزیه..... حوری جون میگفتا اما من فکر نمیکردم انقدرتیز 

 باشه...

  امیرعلی از جاش بلند شد اومد جلوی مبل عزیز جون خم شد

آخه بدجور کالفه بود نمیدونست چطور به عزیز خانوم جواب بده که دلش نشکنه  امیرعلی -

شما تاج عزیز خانوم : همیشه به گفته ی حوری جون هواشونو داشت اما در نهایت گفت

 مگس بشنوم تو خونموز وز  صداینمیخوام اما پس شما به کنار سری اینجا 

.... باز خداروشکر که آروم گفت .....خیلی داره تالش میکنه تا حرفشو زدباالخره امیرعلی 

  نکردن به مهمونا نشکنهقولشو به حوری جون  واس بی احترامی 
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 عزیز خانوم آهی کشیدو گفت : هنوز نبخشیدی مادر؟ گذشته ها....-

 امیرعلی: برای من نگذشته مادر من .. نگذشته و نمیگذره ...... مادر من خانومی کردو -

، نمیشه بگم بیخیال بخشید اما من نمیتونم چشممو ببندم بگم گور بابای قلب مریض مامان

 و رفت سر جاش نشست .... ......حمله های قلبی مامان

 ؟عزیز خانوم رو به یاسر که کنارش نشسته بود گفت : نمیدونم این بچه به کی رفته 

 یاسر: فکر نداره عزیز من... مثل خودتون قلدره .... -

هم صحبتش که تو : ساکت شو بچه عزیز خانوم محکم با عصاش زد به پای یاسر و گفت 

 اصال تو چرا زن نمیگیری؟باشی بهتر از این نمیشه 

یکی از پسرا یه دفعه گفت عزیز کاش یه ذره هم به فکر ما بودی .... این همه دختر دورو 

 ... اونوقت ما هنوز عذبیم  برته 

 ستو درمون گرفتی چشمعزیز : هروقت کار در -

شمارمو که  میزنم راضیش میکنماون دخترو  یه شماره تلفن بگیریا خودم مخ اصال عزیز-

 داری  

گفت اون با صدای بلندی که توجه همه جلب شد اینور یه دفعه امیرعلی از جاش پاشدو  -

رسیده که تو چلغوز حاال کارت به جایی ه ..... پسره ی ده شماره بدختر گوه زیادی میخور

 خونه ی من شماره میدی

 که آقا منو چهر و یاسر اومدن جلوش رو بگیرن  امیرعلی داشت می رفت سمت پسرعمش

 عمو جان شوخی کرد ولش کن -
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......... خورده شوخی کرده . : گوووووه ه هعربده ای که کشید هوش از سر همه پروند -

بی شرف تو خونه ی  ........ تا شوخی رو نشونش بدممیگم ولم کنین 

 ن؟؟؟؟؟؟؟؟مممممممممممممممنننننننننننننننننم

... اما من .... ترس از  بازی میکردنخدارو شکر میکردم که بچه ها تو حیاط داشتن 

 ... عصبانیت امیرعلی وجودمو میلرزوند

 پسرعمشو نگه داشتنو بقیه شوهر عمش به زور نگهش داشتن مجید ، یاسر، پدرش، 

 تو رو روح مصطفی ...... امیرعلیعمو: 

 بمب ترکیدمثل امیرعلی 

آرررررررره ه ه ه ه   عمو انقدر قسمممممممممم نده ... منو بی غیرت میدونی؟؟؟؟؟  -

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 اینو میخوای؟؟؟؟؟؟ بشینم اینجا تماشا کنم چجوری دست رو ناموسم گذاشتن؟ 

 ها؟؟؟؟؟؟ نکنه پسره : تو چرا کاسه داغ تر از آش میشی؟ -

امیرعلیییی مثل افسار پاره کرده ها : بیییینددددددددددددد  -

 دهنتووووووووووووووووووووو.......

 ، بفهم چی میگیمیالد: ساکت شو  داد زد عمو -

 ولش کن  حوری جون از اونور صدا زد : امیرعلی مادر تورو به این قرآن مامان جان -

 ها جلوی دهنشو گرفت .......یکی از شوهر عمه که میالد قصد ساکت شدن نداشت 

علی توروبه  ... امیراون ساکت شو ادامه نده  ر.. بخاط رو ببینزن عمو،یاسر: امیرعلی -

 نگاه رنگشوزن عمو ..... جان
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ری جون کرد که پیش بقیه یخ کرده ایستاده بودن ...... آروم تر شد وامیرعلی یه نگاه به ح

 هنوز زهرشو نریخت اما 

عموو بقیه شوهر عمه یاسر امیر علی رو برد بیرون از خونه  تا آرومش کنه و ازون طرفم 

 خونه عمو.......ن ها  میالد رو برد 

من یه گوشه بودم اما اشکم دم مشکم بود و به یه تلنگر نیاز داشتم برای باریدن که یاسر 

می دونستم سرت بخوره ......بیا بریم یه باد به  برگشت تو خونه و صدام زد : فاطمه تو هم

از خدا خواسته از  حتما امیرعلی خواسته اینجا نباشم از اولشم راضی نبود به اومدنم اما من

 حمایتاگه بی کس نبودم حالم این نبود ....نمیدونم چرا اما دلم اون محیط دور شدم ...........

 الق نداره اما محکمهاخ اد که بگه تو توی این دعوا بی تقصیری ....وامیرعلی رومیخ

صدای بازی بچه ها میومد  اونطرف وقتی اومدم بیرون  همه ی این اتفاقا سر من بود.....

....اشکام یاسرو دیدم که با امیرعلی یه گوشه کنار حیاط رو تاب نشستن ... رفتم پیششون 

.. تو ند شد بهم مجال نمی دادن جلو چشممو ببینم.... وقتی رسیدم به اونا امیرعلی از جاش بل

یه حرکت بغلم کرد... شوکه شدم .... اما آروم شدم .... اشکام بیشتر شد اما آروم شدم 

اونقدر گریه کردم چیزی برای گفتن نداشتم پس آروم شدم .... ......دلم پر بود از گالیه اما 

 تا سبک شدم ....

من چطور متوجه یاسر کجاست؟ به خودم اومدم، من امیرعلی رو بغل کردم؟آخه چرا؟ پس 

 رفتنش نشدم ؟!

گریه  امیرعلی منو از خودش جدا کردو گفت چیه تقی به توقی میخوره گریه میکنی تو ؟ -

رو باید اون بی شرف میکرد که امشب از دستم در رفت هرچند به وقتش گریشم در میارم 

 ....ببین منو

و بلند کردم و خیره شدم به : گفتم منو نگاه کن ....سرم صداشو باال تر برد  سرم پایین بود

بازم نگاهامون بود که توی هم قفل بود ..... که حمایت ، محبت توش بیداد میکرد  چشماش
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: دیگه نبینم بخاطر گوه خوری یکی دیگه تو گریه کنی اشکامو پاک کرد.... با انگشتش 

اونم  اشک از چشماش بیاد،امیرعلی باید اون روز نباشه که دختر خونش  فهمیدی یا نه؟

 بخاطر یکی دیگه ، آزار یکی دیگه

و گفتم : ممنونم ولی توی دلم ادامه دادم ممنونم که هستی ، با اینکه بداخالقی اما  دلم گرم شد

 هستی

اون روزی که کج رفتی گریه  هر وقت خودت خطا کردی به حال خودت گریه کن ... -

 با من...... کن...چون اون روز با من طرفی

.... داشتم آروم میشدم اما باز همه چیزو خراب یعنی واقعا مرده شور حمایتاشو ببرن 

 آخرش یه تهدید باید توش باشه.....کرد....

 منم با حرص گفتم زحمت نکش خودم میتونم از پس خودم بر بیام 

 فاطمه باز منو س.... -

 امیرعللللللللللیییییییی  یاسر صدامون زد: 

 ررررررگگگگگگگگ چیه؟امیرعلی: مررررر -

 زن  عمو میگه بیاین تو دیگه بیرون سرده...یاسر: اخالق نداری دیگه .....  -

 ؟؟و اال........این مهموناست  ءحیف که عزیزم جزپوففف.......امیرعلی:  -

صدای خنده ی عمه هاش تا بیرونم میومد ... عجب باحالن اینا ... انگار نه رفتیم تو خونه 

چشماتو عین وزغ نکن ...  حاال اینجا دعوا بود انگار امیرعلی تعجبمو دید که :انگار تا 

 پررویی تو ذاتشونه.... 

منو صدا زدن تا ، همه یه جا با هم بودن که  و پسرعمه هاشدختر عمه ها تو همین لحظه 

 رفتی جفت پاهاتو شکسته بدون..... :زیر لب گفت رم امیرعلیبرم پیششون تا رفتم ب
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 نه ممنون راحت باشین من با حوری جون کار دارم میرم اونجا بشینمبااالجبار گفتم : -

ساعته اینجایی دو دقیقم با ما باش.....فاطمه جون فردا  24یکی از دخترا : ای بابا  تو که  -

 تو هم بیا ......  بریم شیراز گردیقراره با جوونا 

 امیرعلی: فاطمه فردا امتحان داره تا رفتم جواب بدم ، -

اصال تو  ما تا فردا ظهر هستیم ..... امیرعلی خیلی لوس شدیااااا....خب بعد امتحانش بیاد  -

 مگه زبونشی؟ اون خودش زبون داره  

امیرعلی با دستتش به پشتم ضربه ی آرومی زد که یعنی رد کنم ... دنبال شر نبودم .. من  -

امتحاناتم شروع شده باید به درسام نه ممنون  :فقط آرامش میخواستم واس همین گفتم 

 برسم......

.....منو امیرعلی کنار حوری جون بودیم و نگاه مادربزرگش تمام مدت اونام بیخیالم شدن 

 دم گوشبود که  11و گاهی اوقات لبخندای مرموزی میزد .... ساعت بود .... رو من 

همه بلند شدن تا برن خونه حوری جون گفتم میشه برم تو اتاق شما درسمو بخونم ؟ همزمان 

 ی پروانه جون بخوابن ...

 بعد اینکه رفتن منو حوری جون رفتیم تو اتاقش مجیدو آریا رفتن تو اتاق مجید و امیرعلیم

 که مثل همیشه ظاهرا تو پذیرایی می خوابید اینو یاسر جلوی تلویزیون جاشونو انداختن.....

با درد شکمم داشتم کتابمو میخوندم که همینجوری خوابم برد ... نصف شب بود فکر کنم که 

... این مدتم از جام بلند شدم دردش مشکوک بود اما االن وقتش نبود هنوز دو هفته مونده بود

ل بیمارستان زیر سرمم .... یه و... منم که تا دو روز ا ه جون به دادم میرسید اما حاالپروان

صبح بود ..... پتو رو بیشتر دورم پیچوندم تا گرم شم اما این درد  3نگاه به ساعت کردم 

 امونمو برید مجبور شدم حوری جونو بیدار کنم و نیم بود که دیگه 3دست بردار نبود ساعت 
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که اشکام میچکید رو پتوی حوری جون آروم تکونش می دادم تا بیدار شه ی لدر حا -

 ؟.. حوری جون ... بیدار شو یه دقیقه.... حوری جون حوری جون  صداش زدم:

یه دفعه بیدار شدو : جانم مامان جان ؟ ساعت چنده ؟ ... خوب که بیدار شد نگاهش دقیق  -

چی شده مامان چرا گریه میکنی؟ خوبه حالت؟ چرا رنگ به رو  یا فاطمه ی زهرا....شد :

 نداری؟

 گریه هام بیشتر شد دیگه توان حرف زدن نداشتم ...فقط به خودم میپیچیدم .... -

نگرانی تو صورتش بیداد میکرد ....شکمت درد : حوری جون پتوشو کنار زدو بلند شد  -

  میکنه مامان؟

  ...فقط با سر بهش اشاره دادم آره 

 درد کشیدنمو نمیتونستم خفه کنم : آخخخخخخخخخ...مامان جااااااننننننن.......دیگه صدای 

کمک کرد جان مامان جان .... بمیرم الهی ... پاشو لباس بپوشمت بریم بیمارستان ...  -

.....رو یه مبل نشسته بودم به خودشم تندی آماده شد با هم رفتیم تو سالن لباس پوشیدم ...

: امیرعلی .. امیرعلی ... حوری جون رفت باال سر امیرعلی ... صداش زد خودم میپیچیدم 

 ن جان پاشو یه لحظه....امام

 امیرعلی: هوممممم.... -

 باید ببریمش بیمارستان ستمامان پاشو فاطمه حالش خوش نی -

از جاش  چش شده ؟ ؟؟؟؟ یه نگاه به من کرد ؟؟؟: فاطمه نشستو سیخ امیرعلی یه دفعه  -

سوییشرت روش پوشید.... سوییچشو از  سریع یهیه تابو شلوار مشکی تنش بود بلند شد ....

 ... خوبی میتونی راه بیای؟رو میز برداشتو سمت من اومد 

 من میارمش.....بیار جلوتر...مادر تو برو ماشینو روشن کن  -
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 شین مامان کمکم کرد رفتیم تو ما

امیرعلی تخته گاز میرفت تا به دل داد میزدم ...... دیگه نمیتونستم ناله هامو خفه کنم و از ته

 ... نزدیک ترین بیمارستان رسیدیم 

بعد از اومدن نتیجه ....شدم  م... یه کم آرودنزیه مسکن بهم شیفت رتپرستارا به دستور دک

 ؟دکتر باال سرم اومد: همیشه همینجور میشی یا اولین باره ی آزمایشوسونویی که ازم گرفتن 

 دکترهمیشه همین وضعو دارم  -

و حتما پیش یه دکتر زنان  حتما بخور ....سرمت تموم شد میتونی بری برات دارو نوشتم  -

 برای معاینه ی کامل برو

 تو  اومد... حوری جون بیرون رفتندکترو پرستار که 

کنار تختم که اومد : مامان جان چرا نگفتی مشکلتو منم جای مادرت ..... یعنی انقدر غریبه 

 بودم 

مردمو زنده شدم تا دکتر بگه چت شده بود....امیرعلی که مثل مرغ پرکنده اون بیرون بال 

 بال میزد...

 وای آبروم رفت ...... اشکم چکید از این بی آبرویی

 االن آبروم نمی رفت.... مثل  ومامان زنده بود ... همیشه خودش درمونم میکرد کاش 

تند حرف زدم ، دردت به جونم  حوری جون اشکامو پاک کرد و گفت :ببخشید دخترم  -

 گریه نکن...

 مامااااااااننننن....... -

چرا گریه میکنی ؟؟؟؟ دورت بگردم  جان مامان: ....مادرانه هاشو خرجم کردبغلم کرد -

 درد داری؟آره مامان؟ گریه نکن ....
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من مادرمیخوام ...  مامان....آره مامان... مگه برام از مهر مادری چی کم گذاشته؟؟؟؟ ......

محکم تر  من مهر مادری میخوام .... میخوام بچه باشم ......میخوام بچگانه رفتار کنم .....

.... من این آغوش بغلش کردم مهم نبود جای سوزن دستمو میسوزوند ... مهم نبود درد دارم

 مادرانه رو میخوام

..... نازم میکرد ..... و اونقدر قربون صدقم رفت تا گریم بند دستو صورتمو می بوسید 

 اومد

 اشکامو پاک کرد و گفت :سبک شدی؟

 آره....... -

 ؟؟؟؟؟؟ان اااامامقطره قطره میچکید صدا زدم، چشمم به سرمم بود که

 جان دلم؟ -

 حاال با چه رویی به امیرعلی نگاه کنم ؟ آبروم پیشش رفت-

اتفاقا واس این پسر دختر ندیده این اتفاقا الزمه لبخندی زد و ادامه داد د توهم ....ارو نمیخو -

بار خجالت بکشی؟ دکترتم که  یست هرنقرار ... بعدشم خجالت نداره ... یه اتفاق طبیعیه....

 ...میگفت گفتی همیشه اینجوری میشی......دورت بگردم خجالت نکش

نزدیکم شد و دست مردونشو روی موهام نوازش دو تقه به در خورد و امیرعلی اومد تو 

 : خوبی؟ وار کشیدو گفت

 م بردمو گفتم اره ممنون ... ببخشید بدخواب شدی ه ی لباسسرمو تو یق

 .....داروهارو گرفتم ... یه آمپولو فردا باید بزنیآخرت باشه این حرفا .....بار -

من بیرون  فقط آخر حرفشو متوجه شدم که گفت:سرم پایین بود و به حرفاش گوش میدادم ...

  ینصدام بزن ننشستم کاری داشتی
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 برو مادر... -

لند شدم و رفتیم سرمم تموم شد ... با کمک امیر و مامان بیک ساعتی طول کشید تا 

   بیرون....

 رانندگی میکرد اما تمام حواسش به من بود .... هر دو دقیقه می پرسید خوبی؟  -

نگرانی توی صداش، توی چهرش بیداد میکرد و انگار فهمیدم ناخوشی من یکی از نقطه 

به  ضعفای امیره و چقدر برام خواستنی تر میشد اینجوری .... چی دارم میگم من؟؟؟؟؟

ونمی درد داره هنوز؟ خودم اومدم و دوباره این امیر بود که پرسید : مامان حالش خوبه ؟

دنبال یه جاییم برای آب شدن..... مامان کنارم نشسته بود و ریز دونست با هر بار سوالش 

از بس با یاسر گشته و ریز میخندید یه بارم در گوشم گفت : ای پسر دختر ندیده ی من....

 وده که یادش رفته جنس مخالف چه مصیبتایی دارن....همکالم ب

 کی جرئت داره سمتش بیاد؟ گازش میگیره :منم آروم دم گوشش گفتم  -

چی میگین بهم خب بلندتر بگین بشنوم ...چیه درد مامان اخم شیرینی کرد که امیرعلی :  -

 داره هنوز؟

و صورتم که از شدت حرارت داشت می سوخت.. و  وبازم این من بودمو هزاررنگ شدنم

 درد نداره  فعال...خنده های ریز مامان: نه مامان جان خوبه 

   فردا مهمه ؟ میخوای نری دانشگاه با این وضعیت؟فاطمه امتحان امیرعلی:  -

 خدایا این چرا دست بردار نیست... فکر کنم قصد کشتن منو داره ... با هزار تا خجالت :-

... کالس دیگه ایم ندارم .... تا شنبه که امتحانای برم فردا امتحان میانترمش مهمه نه باید 

 اصلیم شروع شه تو خونه میمونم

جالب بود برام نگرانیش که سر سوزن مثل زمانای دیگه نیست که با تشر حرف میزنه... 

 یش نیست.......حتی اخمی هم رو پیشون.....حرف بزنهبی تشر پس بلده مهربون باشه و 
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همه دور هم نشسته بودیمو صبحانه  حالم بهتر بود.. رفتم آشپزخونه صبح که بیدارشدم

 آمپولتو بزنیبرو  قبل دانشگاهدخترم گفت  مامانمیخوردیم که 

 امیرعلی اخم کرد که یاسر گفت :

 مریضه مگه؟فاطمه یاسر: آمپول چی هست ؟  -

 نه پسرم فاطمه .....

 امیرعلی: آمپول تقویتی داره  -

 یاسر : خب بده من میزنم چه کاریه تا درمونگاه برین -

 دیگم ادامه نده : الزم نکرده . تو برو آمپول مریضای خودتو بزن .....اخم کردوامیرعلی  -

 مجید : داداش خب راست میگه دیگه -

 ت کنیمامیرعلی: دهههههههههههه.......... اگه گذاشتین یه لقمه کوف -

 تو دلم میخندیدم یک درصد اگه امیر بذار یاسر آمپولمو بزنه

 ....سریع اماده شدم ......... رنگ به رو نداشتم فاطمه خوردی پاشو

تا سرممو وصل کنه ... امیرعلی که یه تو درمونگاه محل منتظر بودیم که یه پرستار اومد 

رو بهم اشاره لحظه رفته بود برای حساب کتاب تا مارو دید بازم اخم کرد .... جلو اومدو 

 زد که نیشمو ببندم ... و این ته خنده ای بود از شوخی پرستاره با من 

 خیلی خب برگرد آمپولتو بزنم  -

... گمشو اینور بینم هی هیچی نمیگم ... امیرعلی صدا بلند کردو : یعنی چی برگرد ... -

 ؟؟؟؟؟یعنی تو این خراب شده یه پرستار زن پیدا نمیشه؟
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خیلی خب آقا این دادو بیداد نداره از اول بگو پرستار خانوم میخوای....... چون کنار من  -

...اصال خیالشم ممکن ..... چه خیال خامی بود زیر لب شنیدم که گفت به زنشم شک داره 

 نیست که بخواد خامو پخته باشه

 پرستاره که رفت امیرعلی گفت : بد موقع مزاحم شدم نه؟ -

 یعنی چی؟ -

 واس چی جلو پرستاره هرو کر میکردی؟ -

 خب شوخی کرد منم خندم گرفت ... این رفتارا چیه ؟ دکترو پرستار محرم مریضن -

 ببینه آرررررره؟؟؟؟؟؟؟ ببند دهنتو فاطمه البد انتظار داشتی بذارم دارو ندارتو -

 رنگ از رخم رفت ..... چه بی پرده حرف میزنه و مراعات حال منو نمیکنه........ -

 میفهمی داری چی بهم نسبت میدی ؟ دیگه داری شورشو در میاری ها؟؟؟؟؟امیرعلی  

 به خداا یک کلمه دیگه حرف بزنی همینجا تو و اون پرستارو زنده زنده دفن میکنم.... -

اما نمیشد ساکت بود ، تا میترسیدم ... اخه تا حاال هرکاری رو  که میگفت انجام میداد....

 پرستاره اومد تو و منم الل شدم اما از درون داشتم میترکیدم از حرص....رفتم جوابشو بدم 

تا دستمو بگیره ...دستشو پس وقتی سرمم تموم شد خواستم از جام بلند شم که امیر اومد جلو 

 و گفتم نیاز به کمکت ندارمزدم 

و با وجود سرگیجه ای که داشتم از خود تخت کمک گرفتم اما اون بازم اومدو دستمو گرفت 

گفت: لجبازی همه جا خوب نیست نزار به زور متوسل شم که اگه بخوام اون موقع اینجا 

 آبروت میره خودت منه سگو میشناسی...

کنه از در درمونگاه رفتم بیرون نمیخواستم امیر  وقتی رفتیم بیرون تا امیرعلی بخواد حساب

 منو برسونه
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تا اینکه درست کنار با اینکه صداشو از پشت سرم میشنیدم که میگفت وایسا اما اهمیت ندادم 

خیابون بهم رسید بازومو محکم گرفتو با داد گفت : دختره ی خیره مگه من نمیگم وایسا 

ناراحت شدی......دیگه سرتو عین بز نمیندازی بری ناراحت شدی؟ به درک که هااااااااا؟؟؟ 

 فهمییییییییییییییددددی؟؟؟؟؟؟؟؟ ... حاالم گمشو تو ماشین تا بیشتر از این سگم نکردی

چرا باید آش نخورده و دهن سوخته نمیام.... هیچ گوریبا تو با حرص گفتم میدونی چیه ؟  -

 بفهمم؟ امروز اینقدر اینجا می ایستم تا مزشو باشم 

 گوشم سوت میکشید مزه ی خون بود که تو دهنم حس کردم .....

تو گووووووه میخوری اینجا وایسی .......خودم آدمت  بازمو کشیدو به طرف ماشین برد:-

به این فکر کردی میذارم  میکنم ......خود بی شرفم بهت رو دادم خودمم آدمت میکنم......

... پرتم داغشو به دلت میذارم   رررههههههههه؟؟؟؟هرزه بازیات ادامه بدی؟؟؟؟؟؟؟ آرررر

 کرد تو ماشینو درو محکم بست

 داد زدمو گفتم : روووووووووووااااااانیییی.....نشست تو ماشین ، 

رررررررررهههههه..... من و فرمونو عربده میکشید: آآآآآآآآآآربا مشتاش میکوبید هربار  -

 روانیم

دیدم رو چشمای ناموسم هرز میرفت ،  که ناموس روروانیم که جلوی چشمای یه بی 

 میگیرم

 نمیذارم عالمو آدم بهت چپ نگاه کنن دوباره کوبید: روانیم که 

 نمیتونم.... اه ه ه ه ه ه ه ه ه ه.........لعنت به هرچی امانته......روانیم که 

 چی؟! و عربده هاش من ساکت تر میشدم.. اما چرا حرفشو خورد نمیتونهبا هر مشتش 

 ، سکوت بودو سکوتتا خود دانشگاه یک کلمم حرف نزدیم 
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قضیه امروزو براش بود و بعد اینکه امتحانو دادم منو نگار رفتیم تو محوطه  10ساعت 

 گفتمو گریه کردم 

نگار: از لبات معلومه چه کتکی خوردی نیاز به آبو تاب تو نداره...اما خوب کردی اون  -

 آخه چرا اینقدر روی تو حساسه میگم نکنه...حقش بود اما حرفارو گفتی 

 گمشو بینم منو باش با کی دارم دردو دل میکنم ، حتی فکر به این موضوع دردآوره.... -

 خیلی خب خونه نمیری؟اگه بخوای میرسونمت امروز ماشین آوردم  -

 ...حوصله یه داستان دیگه رو ندارم دستت درد نکنه خودش میاد دنبالم تو برو -

که ماشین امیرعلی رو دیدم رفتمو بدون سالم  نشستم تو ماشین و با نگار تا دم دانشگاه رفتم 

 اونم راه افتاد 

زیر چشمی متوجه بودم که داره به لبای باد کرده ی من نگاه میکنه و مدام زیر لب به 

 خودش فحش میده  اما مهم نبود برام 

 خوبی فاطمه؟  -

 تو هم جواب ندادم که باز اخماش رفت

امیرعلی پیغام گیر رو روشن مامانو بقیه نبودن البد خونه عمو اینان ... ، وقتی رفتیم خونه 

 کرد

، فاطمه مامان بی زحمت گرمش مامان: سالم بچه ها ، خدا قوت غذاتونو گذاشتم رو گاز -

... کن دوتایی بخورین ما به اصرار فامیال همراهشون رفتیم بیرون و تا غروب نمیایم 

فاطمه مامان جان فامیال فردا صبح میرن و امشبم مهمون مایی دخترم بازم ببخشید اذیت 

دم نوش درست کردم رو سماوره حتما بخور دردت کم میشه میشی....در ضمن برات 

 ....فعال خداحافظ بچه های من....امیرعلی جان مواظب دخترم باش 
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زیر قابلمه هارو کنم امیر رفت حموم....  رفتم لباسمو عوض کردمو اومدم تو آشپزخونه فکر

 که اومد تو آشپزخونه  روشن کردم

 کشیدمو نشستم پشت میز بدون اینکه سر سوزن بهش اهمیت بدم واس خودم غذا 

وفی کشید و بلند شدو برای خودش غذا کشید و اومد نشست وقتی دید اهمیت ندادم به بودنش پ

  داشت واس اینم من غذا بیارم .... البد انتظارتو دلم حسابی شاد شدم

تا اینکه امیر  ای توی سکوت گذشت و تنها صدای قاشق و چنگال بود که میومد چند دقیقه

 .. این چهارمین لیوانهانقدر بین غذا آب نخور بدون اینکه بهم نگاه کنه گفت:

که هر  گفتم اما آب خوردنم بخاطر این بود ریوج... اینمعده ی خودمه میخوام نابودش کنم -

اما اون با وجود قهرم بازم حواسش به من  لحظه حس میکردم یه چیزی تو گلوم گیر کرده

، اینکه یکی با تمام بدخلقیا بازم مواظبمه....واقعا حس شیرینیه اما بود و اینو دوست داشتم

 االن تو شرایطی نبودم که به این حس بها بدم

و با داد گفت : نمیدونم چندمین لیوان آب بود که امیرعلی با عصبانیت آبو از دستم گرفت 

 غذا خوردنم باید بهت یاد بدم؟

نمیومد و لحظه به لحظه بیشتر  سرفه هام بندنفسم تنگ شد و شروع کردم به سرفه کردن ..

 میشد

فقط گفتم دارچین داشت  با صدای نسبتا بلندیتازه متوجه ی مزه ی دارچین تو غذام شدم ...

سریع بغلم کرد برد تو ماشین وقتی دید کاری از دستش برنمیاد اونم نگران و دستپاچه شد ...

 ... از بس سرفه کردم کاسه ی مغزم داشت میترکید 

: ماشین پرمیکشید و صدای امیرعلی بود که مدام صدام میزد 

جاااااااننننننن؟؟؟؟؟؟؟؟ االن میرسیم یکم طاقت فاططططططططممممههههه؟؟؟؟؟ ... فاطمه 

 .....بیار االن میرسیم
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.... واقعا یه لجبازی و به لحظه ی ورودمون به بیمارستان فکر میکنم زیر سرم بودم 

با دادو فریاد .... اینجور هواسمو پرت کرد که متوجه ی مزه ی دارچین تو قیمه نشدم

م دستاشو به زور ازم جدا کردن مشخص بود چقدر باال سرامیرعلی دکترو پرستار اومدن 

 به زور از اتاق انداختنش بیرون ترسیده و نگرانه ....

.....حالم لحظه به لحظه داشت بهتر صل کردنوو اکسیژنی که بهم متوجه گزش آمپوال بودم 

 میشد

نشون همه چیزی  اخماش که بدجور تو هم بود باالسرم وامیر اومد بعد اینکه پرستار رفت 

 بود...

و نشست رو به تخت بغل دستم یه نگاه انداخت و همه ی پرده های دور تختمو کشید 

 ..صندلی

 تو بچه ای؟ چرا مدام لرزه میندازی به تنم؟ میخوای پیش بری؟بخاطر یه لجبازی تا کجا  -

فاطمه چرا نمیخوای بزرگ شی؟ چرا باید انقدر بچه باشی که حتی سر کارمم به تو فکر کنم؟

بیاد  به خدا میمیرم اگر سر یکیتون بالیی ی؟ی من، عزیز من، آخه چرا مراقب خودت نیست

.... فاطمه جان ،عزیز دلم من به اندازه ی کافی ناراحتی و و خدانکنه اون یه نفر تو باشی

 انقدر تنمو نلرزونمریضی مامانو دیدم تورو به روح امیر 

نذار بدتر بارت کنم .تو باهام راه بیا من آره من بد گفتمو تو هم شنیدی اما تو کوتاه بیا 

 .................................... دنیارو برات بهشت میکنم نمیذارم بد ببینی، بد بشنوی

 اون میگفتو اشکای من میچکید

میشه ...آرومه آروم.... اما نه مثل هامیرعلی نزدیک به یک ساعت یک بند باهام حرف زد 

واس اینکه اونم جوری منو مخاطب قرار میداد که بند بند وجودم بیشتر حس عطش داشت 
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 فقط شنونده بودمبیشتر باهام مهربون باشه ، همیشه مواظبم باشه ...چه مرگم شده؟؟؟؟ چرا 

مو کم .....حرفاش آرومم میکرد، عقده هاانگار نه انگار چند ساعت پیش دعوامون شده بود

 میکرد

واقعا این آدم امیرعلی بود؟ چقدر دوس داشتنی تر میشه اینجوری؟؟!!!!!!!! کاش همیشه 

 اینجوری باشه...

توی مسیر برگشت مدام به حرفای امیرعلی فکر میکردم شاید اولش چند تا سوال پرسید اما 

 .....یکم بعدش اونقدر گفت که غرق در حرفاش شدم

میگرفت منو با عزیز دلم ، جانم صدا میزد واس اینکه بفهمم امیری که همیشه پاچمو 

به چه قیمتی؟ به قیمت بد  !!!!!!!!!!!!مواظبمه ، میخواد مواظبم باشه اما آخه چرا؟؟؟؟؟؟

 نشون دادن خودش پیش من؟؟؟؟!!! 

توراه چند جا ایستاد، برام کباب گرفت، میوه خرید تا برام آب میوه بگیره و من بودم که 

  شیرینی ای بودم که به وجودم تزریق می شد غرق در

که کمبود محبت داشته باشم که بخوام با محبت من آدمی نبودم یا تو خانواده ای بزرگ نشدم 

و کوچیکترین توجه و محبتش به بند  کور و کر بشم اما انگار امیرعلی استسثناستیه پسر 

و نداشتن خانواده ی شاد قبلم داره  شایدم این چند ماه بی محبتی دیدنبند وجودم رخنه میکنه 

 اثراتشو میذاره

متنفر که نه دلچرکین میشم اما با محبتش انگار به خودم میگم درسته وقتی جوش میارم ازش 

 جون میگیرم

تا امیرعلی غذایی رو که برام گرفته بود گرم کرد و آورد تو اتاق ....وقتی برگشتیم خونه 

د ، شکممو گرم میکرد و منم که چند ماه عقده ی محبتو شب کنار من بود کمرمو ماساژ میدا
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با این محبتاش سیراب میشدم تا خود شب برام یه پرستار مهربون توجه داشتم مثل تشنه ها 

 بود 

و شبم که مامان اینا برگشتن انقدر به خودش فحش داد که چرا تو غذا دارچین ریخته بود 

، بس که اشکای مامان جیگر اگر دلقک بازیای مجید نبود حالمون تا خود فرداش گرفته بود 

 ....سوزه

مامان اونقدر درگیر شده بود با خودش که لبم به چشمش نیومد و خداروشکر که متوجه 

 نشدن و آریا که یکسره از خوش گذرونیش با مجید تعریف میکرد 

و تمام حواسش به من بود ... روتخت دراز کشیده  نمیخورداما امیرعلی که از کنارم تکون 

حرف میزد ، خاطره تعریف میکرد تاحالم عوض شه ....  بودم واونم کنارم نشسته بود باهام

 موهامو ناز میکرد

 و من سرخوش از این همه محبت .... اصال دلم نمیخواست از کنارم بلند شه 

.... نمیدونم امروز چند بار این جمله این محبتا ودلنگرانی های مردونش واقعا خواستنی بود 

 اما اگر میشد تا خود فردا با خودم تکرار میکنم رو به خودم گفتم

شب شام همه خونه ی عمو رفتن و بازم امیرعلی نرفت و موند پیشم ومریض بودنمم بهانه 

 سرو آریا اومدن اینجا پیش مامجیدو یای خوبی شد براش که البته 

وامیرعلیم که بخاطر من همش سر اونا تشر میزد که باهام میکردم ومن که خودمو لوس 

 خوب حرف  بزنن یا چیزی که میخوامو برام بیارن ...منم کیف میکردم

------------------ 

خدا پدرو مادر مجید رو بیامرزه که همه  میگذره ..... ی منو آریایک هفته از شروع امتحانا

 جوره جور منو کشیده ......
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 آریا: فاطمه کر شدی؟ گوشیت داره زنگ میزنه  -

من میمیرم تو آخرش آدم نمیشی....... حاال بری برام گوشی رو بیاری به کالستون بر  -

 میخوره ؟

راحت بازی میکنی ..  با خیالبا حرص از جام بلند شدم و غرغر کنان گفتم : نشستی داری 

 منه بدبخت باید فردا امتحان بدم .... کو پس این گوشی؟

صداش از زیر تخت میاد .... حاال خوبه غذامونو یکی دیگه میاره و اال میگفتی درسم  -

 بخونم به شکمتم برسم؟

ن وسطا رفته؟ بیا برو آریا.. گوشی تخت ........ آخه این چجوری تا اوبیا برو زیر  -

 کشت خودشو

پوفففففف...... اخرش بلندم کردی.....عمه های مردم نازشونو میکشن عمه ی ما دستور  -

 میده ...

 بیا بگیرش...

 وای ریحانست.. چی بگم حاال ؟؟؟؟ از صبح یه زنگم نزدم..... -

 صدامو صاف کردمو گفتم : سالم جیگر

دل من اینجا قرار  سالمو زهر مار ... هیچ معلومه از دیشب کجایی؟ نمیگیریحانه:  -

ساعت چنده فاطمه؟ هاااا؟ حیف که دم دستم نیستی و گرنه میدونستم جواب بیخیالیتو  نداره؟

چرا  میدونی این سوسن ذلیل مرده از صبح تا حاال چجوری ته دلمو خالی کرده؟ چطور بدم؟

  الل شدی به حق پنج تن؟ آریا خوبه ؟ جواب نمیدی؟

... یه ساعته یکریز داری سرش صدای ضعیف یحیی میومد که : زن بذار دخترم حف بزنه 

 داد و بیداد میکنی
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 ها ؟ مگه من جلوشو گرفتم حرف بزنه ..... جوابی نداره که الل شده..... -

 من: دار-

 ابی میکنه خودشو بیگناه نشون میدهو...عوض عذرخواهی داره حاضر جساکت شو ببینم  -

 خوبی بابا جان؟ شی رو گرفت : سالم دختر من ....یحیی گو

 سالم به یحیی خودم . خوبم شما خوبین؟ باز چشه ریحانه که موتور گازیشو روشن کرده؟ -

خندیدو : هیچی دخترم من آخرش از دست این خواهر شوهرو زن داداش دیوانه -

 میبینی ترکش هاشه بابا...امروز سوسن اومد تهران به ما سر بزنه .. اینایی هم که میشم

 دوتایی بلند خندیدیم که صدای داد یحیی اومد: چی شد؟؟؟ یحیی؟؟؟؟

 .....رفته بودا....ریحانه شنید با دسته جارو زد به کمرم -

 درکت میکنم یحیی جونی.... تو اونجا یه دیو دو سر داری منم اینجا .... -

ما  .... از دل ریحانه طال در بیار....یحیی جون به خدا نمیرسم زنگ بزنم یا یادم میره 

 هردو خوبیم

 ....مزاحمت نمیشم برو به درست برس دختر  -

 فدات بوس بوس -

 به شما هم-

دقیقه  5که کردم  یخداحافظ خندیدم فهمیدم ریحانه پیششه و نمیتونه لوس بشه مثل من....

 نشد نگار زنگ زد :ها؟؟؟؟

 خودتم میگی ها؟؟؟؟؟ دتو زنگ زدی بع -
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، معلومه انقدر خوندی که گوشاتم از کار  نگار : بیشعور نگفتم ها گفتم های یعنی سالم -

 افتاده... خرخون

 خب؟حسودی دیگه.... -

زنگ زدم بگم یاسر خانتون ازم امروز خواستگاری کرده باز نگی نگار: خب به جمالت  -

 ؟نگفتی

 چییییییییییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!خواستگاری کرده که کرده..........  -

دختره ی منگل آخرش ده سانت با گوشی فاصله زهر مار گوشم کر ششششدددددد........ -

 داری

 خیلی مارمولکین شما دو تا ...... -

دیگه دیگه ... البته جواب من قطعی نیست این یاسر خان شما نصف مخاطباش دخترن ...  -

  شد میتونه جلو بیاد و اال نچ نچ....هر وقت آدم 

 شارژم داره تموم میشه خداحافظتا رفتم حرف بزنم ادامه داد 

من االن زنگ نمیزنم اما تو هم بمیری ....گدای بدبخت این دو تا..... موزی انخیلی 

 و میگیرمتدانشگاه حال

صبح بود .......کتابو  5با خوشحالی رفتم سر کتابام ....... آریا خواب بود ...... ساعت 

 شم .... با استادش لج بودم .....  20این درسو زیر بستمو خوابیدم... نمیخواستم 

... با صدای زن عمو که محکم به در خونه میزد دو متر پریدم ... یه نگاه به ساعت انداختم 

 ونیم امتحان داشتم8شد؟ سریع رفتم درو باز کردم ... ساعت  ونیم7وای کی 

حاضر شو  یه ساندویچ نونو پنیر بگیرمسالم دخترم تو که باز خواب موندی ... بجنب تا  -

 امیرعلی ویاسر دم در منتظرتن ...
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کردمو نشستم کنار سفره تند تند  باال یه سالمرفتم سالم باشه رفتم پس..... جلدی آماده شدم  -

غذا خوردم که دیدم داره دیرم میشه از زن عمو یه ساندویچ گرفتمو از خونه زدم 

:   دوتاشون تو ماشین بودن و ماشینم روشن ... هوا سرد بود و زود رفتم نشستم بیرون......

 سالم

فاطمه تو که باز چشمات  : پوففففف ......... علیک سالم ........یه نگاه بهم کرد  امیرعلی -

 پف کردست... بازم نخوابیدی؟

 ...... استارتو زدمیشه شامیر علی روشن کن بریم دیریاسر: -

آخه کدوم خر اینطوری درس  میخونه که تو میخونی؟ یه هفتست خوابو یاسر: فاطمه  -

 ........ تا آخر دانشگاه اینجوری پیش بری چشمات میزنه بیرون خوراکو از خودت گرفتی 

 به خدا من عاشق درس خوندنم اما وقتی تورو میبینم از هرچی درس خوندن بدم میاد.....

شوهرم زن درس خون دوس اصال به تو چه .....خندیدمو یه گاز از لقمم گرفتمو گفتم:  -

 داره

 امیرعلی از تو آینه بهم اخم کرد و : شوهرت غلط کرده با تو -

  خندیدم ... خوشم میاد حرصش بدم

 واسم شوهرم شوهرم راه انداختهیاسر: دختره ی چشم سفید.... چه  -

  با جفتتونم میبندین دهنتونو یا نه؟ خودم ببندم ؟  -

 امیرعلی: آخه کدوم آدم سالمی اینجوری درس میخونه؟ اصال به جهنم که رد شدی؟ -

الک داره واس بیست خودشو هرد بشه؟ ؟؟؟؟؟؟؟.... خانوم خرخون کالسه...یاسر:  -

 میکنه...... دختر مهم سواده نه نمره
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شمام..... جان یاسر این یکی رو باس همونجور که ساندویچو میخوردم گفتم : خب حاال 

االنم بدجور روم بیست شم... استادش بام لجه ... فقطم خودش این درسو تو دانشگاه داره....

حتما با میمون بهم میگه منتظرم ترم بعد که باز اومدی کالسم  مشایخزومه که گاف بدم....

 شدم چی؟ اونم گفت یه ناهار به هزینه من......  20گفتم اگه  منمشیرینی بیای....

 با تو لجه؟یاسر: حاال چرا  -

 ای بابا اخبارو نرسوندن بهتون؟؟؟؟؟؟   -

 ...... ، بهت گفته؟؟یاسر بلندخندید و گفت ای دهن لق

ش کردم اونم عدرسی ضایی سئله سر کالس جلو شاگردا سر یه م ومشایخادامه دادم بابا این 

خوب میمیری قبول کنی حق با من پسره ی غد.....  بهش برخورد منتظر نمرمه

 همینکارارو کرده که کسی بهش زن ندادهبوده؟؟؟؟؟

 خوردم به پشت صندلی یاسریه دفعه ماشین ترمز زد که چون بی هوا بود 

برگشت سمتم و گفت : تو غلط کردی با یه پسر مجرد  و سرعت نور  امیرعلی با اخم -

فاطمه بزنم دهنتو پر  .. اصال چه معنی میده باهاش دهن به دهن میشی؟شرط بندی کردی

 خون کنم ؟ یادت رفته روز اول دانشگات چی گفتم؟؟؟؟

مگه از کوره در میری تو؟ یاسر دست امیر علی رو گرفتو گفت بابا استادشه چرا یه دفعه

 میشه با استادش حرف نزنه ؟

... واس امیر: استادشه که استادشه ....... غلط میکنه همچین گوهی با شاگرداش میخوره  -

 بیشرف.......من پول ناهار میده؟ گوووه خورده داده.....

 دردت چیه؟؟معلومه آخه چته تو؟؟؟؟؟؟؟؟؟ استادو شاگردن .. این رفتارا چیه امیرعلی  -
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ببند یاسر. فقط ببند....... فاطمه به والی علی یک بار دیگه باهاش همکالم شی من  -

 حتی بهش سالم نمیکنی فهمیدی؟میدونمو تو....

یعنی چی؟ آخه چرا باید همچین کاری کنم ؟ من هر کاری که دلم بخواد میکنم به کسیم  -

 ربطی نداره

 ..... توم راه بیفت از امتحانش جا میمونه..یاسر: ای بابا فاطمه تو کوتاه بیا -

 کاری رو کنم که نبایدامیر: سگم نکن فاطمه نذار -

؟ باز ساکت شدم و تا انتهای راه یک کلمم حرف نزدم .....اصال به اون چه من چکار میکنم 

  باهاش مدارا کردم فکر کرده کیه؟یه هفته 

: تموم شد زنگ بزن خودم میام با اخم و تشرگفت امیرعلی .…جلوی در دانشگاه رسیدم

 ، فاطمه وهللا بفهمم به حرفم گوش ندادی من میدونمو تو حاال پیاده شودنبالت

موفق باشی.. ازش دلگیر : فاطمه بوسیدو گفتجواب نداده پیاده شدم یاسرم پیاده شد سرمو 

 .…نشو

 یاسر یاد میگرفتواقعا چقدر فرقه بین این دو تا .... کاش یکم از  ممنون من برم خداحافظ -

بیرون داشتم با نگار حرف میزدیم تا یکی بیاد دنبالمون تلفن نگار امتحانوو عالی دادم ... 

داشتم بر نگار رفت ... قرار بود برن خونه عمش...زنگ خورد و پدرش اومد دنبالش ،

 میگشتم که چون سرم پایین بود خوردم به یه نفر تا سرمو بلند کردم ......

 سیاوش؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اینجا؟؟؟؟؟

 .....اونم تعجب کرده بود انگار به چشماش شک داشت 

سیاوش: به به .... ببین کی جلومه؟؟؟؟؟؟؟؟ پارسال دوست امسال آشنا؟؟؟؟؟؟؟!!!!!.......  -

 ؟؟؟؟؟؟ببینم نکنه دانشجوی اینجایی؟
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چشمام برو گمشو نمیخوام از جلوی به خودم اومدم :این اینجا چکار میکرد؟؟؟؟؟؟؟ ......  -

 ببینمت....

کجا گم شم تازه پیدات کردم ......کار خدارو ببین خونتونو عوض کردین فکر کردی خدا  -

م ....فکر ؟؟؟؟؟؟؟... دنیا خیلی کوچیکه فاطمه خانوم ......مام خدایی داریبیکار میشینه؟

 کردی ولت میکنم؟

 سیاوش میری کنار یا نه؟ -

 بفرما برو  لبخندی زدو گفت : -

رو مخم بود... از  ، همیشه این لبخنداش که تو هر شرایط به لب داشت موقع عصبانیت من

امیر علی این دورو برا باشه که اگه باشه خون کنارش رفتم یه لحظه به این فکر کردم نکنه 

 نبود..... هوففففف..... خداروشکر ...... سریع اطرافو دید زدم ...به پا میکنه....

چیکار کنم ؟ سیاوش اونقدر سمجه که ولم نمیکنه .... تا زهرشو نریزه ول کن  حاال

 ....پیش خانوادش بردم و این کم چیزی نیست نیست..... من آبروشو

آخرای باید یه فکری به حال این قضیه بکنم.. یعنی دانشجوی اینجاست؟....آخه اونکه 

 منو از فکر در آورد خدایا خودت کمکم کن....صدای زنگ گوشیم....درسش بود

 سالم دختر گلمیاسر:  -

. همین االن بهت بگما ، اگه زنگ زدی بگی به امیرعلی بگم بیاد علیک سالم یاسر خان -

  دنبالم کور خوندی نمیزنم

یاسر: ای بابااااااااا........ فاطمه هنوز ازش ناراحتی؟ دیگه باید شناخته باشیش.....امیرعلی -

 خداهیچی تو دلش نیست به 

 اون حق نداره از مدارا کردن من سوء استفاده کنه و هرجور دلش خواست بتازونه -
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برای از دست شما دوتا من آخر سر به بیابون میذارم ...... زنگ زدم بگم میخوام برم  -

 مطبم مواد سفارش بدم اگه امتحانت تموم شد بیام دنبالت ... تو راه برسونمت

 ببینیااااااا... اما محض اطالعت نگار با پدرش زودتر رفتخوب منو بهانه کردی نگارو  -

 ..... حاال پاشو بیا دنبالم راننده ی من........خونه عمش

صبر کن بینم نکنه همون عمش که ..... چرا به من چیزی نگفت پس؟....تو روحت دختر -

 پسرش خواستگار نگاره رو میگی؟

شدی امیر علی  به تو چه که دخالت میکنی؟پسرعمویین دیگه نمیشه کاریش کرد......آخه  -

 ...؟؟؟؟؟ن.ااااااال

 فعال خداحافظ مین دیگه دم دانشگاهم.... 5.....وایسا کار دارم باهاش -

... جلو دانشگاه یه بوفه کوچولو داشت ... رفتم یه چایی گرفتم تا دقیقه شد اما یاسر نیومد 5

 یکم گرم شم...دوباره گوشیم زنگ خورد

 ...یه قلپ از چاییمو خوردمبفرمایینبله  -

 سالم مجدد به شما ..... -

 از دهنمتمام چایی رو

 ......ریختم بیرون

 ای وای دختر این چه وضع چایی خوردنه؟  -

 به اطراف نگاه کردم .. ندیدمش

... عزیزم زیاد به  داری فکر میکنی شمارتو تو این فاصله ی کم از کجا آوردم درسته؟ -

... پس برام کاری نداشت پیدات کنم ... نیار خودم بهت میگم من کارمند اینجامذهنت فشار 

 اینم بدون اگه صد بار دیگم شمارتو عوض کنی بازم پیدات میکنم..... فعال خداحافظ گلم....
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فقط تو زندگیم همینو کم داشتم یعنی میخواد چجوری تالفی کنه؟ ....اونقدر فکرم مشغول بود 

 زدنای یاسرو نمیشنیدم که اصال صدای بوق

 رفتم کنار ماشین

 کجایی دختر دو ساعته دارم صدات میزنم -

 هااااا؟؟؟؟؟؟؟؟ هیچی.. همین جام  -

 ...........کامال معلومه بیا سوارشو دیرم میشه

 تو ماشین اینقدر یاسر شرو ور گفتو خندیدیم که همه چیز یادم رفت

 منو دم در خونه پیاده کردو رفت

 گفتم:سالم به اهل خونهبلند  -

 فاطمه ..... یه جور میگی اهل خونه که انگار بابا اینام هستنسالم -

یه لحظه دلم از حرف آریا گرفتو یاد قدیما افتادم .... اشکامو قورت دادم و برای اینکه آریا  -

تا مردو انجام میدی . دست کم  3ه به حالو هوای قبل برنگرده گفتم: شما خودت کار دوبار

 گرفتی خودتو ها

ما یه بار حرف درست ازت شنیدیم ......راستی پروانه خانوم امروز ، چه عجب فاطمه  -

 خونه مجید اینا میریم دیگه؟که برام ناهار آورد گفت شب بریم 

 حاال ناهار چی داریم؟ باشه میریم  ..تو هم که فقط منتظری من تایید کنم -

 قرمه سبزی -

تو هم لباس الزم  آریا گفتم غروب میخوام برم خرید لباس. میای؟غذا رو که خوردم رو به 

 داری
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این امتحانم بدم دیگه  ....نه قراره غروب برم خونه مجید  اینا باهام ریاضی کار کنه -

 خالص میشم

امروز واس خودم میخرم باز یه روز برای تو میریم  خیلی خب پس من خودم میرم -

فقط نگو بد دادی که یه عالم برات  بقیه امتحانارو چطور دادی؟.... خب حاال بگو بینم خرید

 وقت گذاشتم

 مثل اینکه من پسر امیر خانم .... بد تو کارم نیست -

.... کم از بابات تعریف کن ... اگه منو میگفتی یه چیزی بابات که همه رو با خبه خبه  -

 قبول می شد 10

از ظهر میرم پیش مجید تو هم که وقت داری تا من که بعد میگم فاطمه حاال ول کن اینارو  -

  فیلم ببینیم ؟االن با هم میای شنبه ..

 پایم بد جور االن یه فیلم باحال از اینترنت میخرم .... -

 ونیم بود 4فیلم که تموم شد منو آریا با هم خوابمون برد که با زنگ گوشی بیدار شدم ساعت 

 جانم مامان؟ -

 دید آریا نیومد گفت یه زنگ بزنم ببینم کجا مونده ؟ خوبی؟ مجیدسالم دخترم  -

خندیدمو گفتم مامان خوابمون برد ... االن بیدارش میکنم ... راستی مامان جون منم میخوام -

 بعد میام اونجابرم بازار یکم واس خودم چیز میز بخرم 

 برو به سالمت مامان جان .... بیا اینجا بهت پول بدم بعد برو -

 گذاشتنم دارم ... خدارو شکر بابا اینا برای منو آریا فدات عشق -

 خدا رحمتشون کنه .. باشه دخترم برو خدا به همرات -
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آریا رو بیدار کردم و فرستادم خودمم تندی آماده شدم که به شب نخورم ... حوصله 

 خودش شبه 6و  4ساعت همین االنش غرغرای امیرعلی رو ندارم ...

گوشیمو چک کردم که دیدم مامان اما فقط یه دونه مانتو خریدم ....ی ساعته دارم میچرخم 

 زنگ زده 

 گوشیو برداشتمو زنگ زدم به مامان 

 سالم مامان خوبی؟ زنگ زدی؟ -

سپیده شیراز کار داشت واس همینم  یکی از دوستای سالم عزیزم خوبم ، زنگ زدم بگم-

 اما صبح زود برمیگردن ... اگه دوست داری زودتر بیا سپیده هم باهاش اومده 

خیلی خوشحالم کردی ..باشه مامان جون سعی میکنم زودتر بیام .... راستی مامان اگه  -

 زنگ زدین جواب ندادم نگران نشین شارژ گوشیم رو به اتمامه

  باشه باشه ... فعال خداحافظ -

نمیدونم چرا هیچی به دلم نمیشینه ... لباسامو می آوردم چند دست بیشتر از کاش با خودم  

... هرچند من هنوز آدرسارو خوب بلد نیستم و پرسان پرسان دنبال مغازه هایی که میخوام 

یه نگاه به ساعت انداختم ...... وای کی میگردم ... دفعه ی دیگه حتما با مامان میام...

 شد  8ساعت 

.... حاال از کجا بود ... حتما مامان اینا خیلی منتظرمننگوشیمو نگاه انداختم .. خاموش 

نه میاد خونه ساعت خودمو به ایستگاه تاکسی برسونم ؟؟؟؟؟؟؟؟...... وای امیرعلی...... 

ترس کل وجودمو گرفت.... امشب داستان دارم ......... خدا بخیر بگذرونه ..... خدایا  .....

دیرتر بیاد خونه ...... خدایا قول میدم آدم بشم فقط یه کار کن زود برسم یه کار کن امشب ِ

 خونه 
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یه تاکسی از دور دیدم ..... آقا دربست ........نگه داشت سوار شدم ........ خدایا تو شهر 

چقدر ترافیکه ..... یه نگاه به ساعتم کردم ..... دقیقه شمار داره کورس میذاره 

 انگاری.......

 را وایسادی؟آقا چ -

شد  9خانوم ظاهرا جلو ترافیکه بخاطر یه تصادف..... اشکم در اومد ساعت یک ربع به  -

 ... از استرس مدام ناخونامو می جوییدم ...... 

 آقا میشه از گوشیتون استفاده کنم ؟ خانوادم نگرانم میشن ... گوشیم خاموش شده   -

 شماره مجیدو گرفتم ...  -

 بله بفرمایین -

 سالم مجید منم  -

 کجایی تو دختر ؟ -

 مجید موندم تو ترافیک ....... امیرعلی اومده ؟ -

چرا تنها رفتی بیرون و نگو که به پا کرد تو خونه که ه بابا یک ساعته اومدن ... قیامتی آر -

که باهات بد رفتار .. همه نگرانن هنوز نیومدی. االنم یاسر اینو برد بیرون آرومش کنه 

ی مستقیم طدو ساعت همه باهاش حرف زدیم تا آرومش کنیم اما به هیچ صرانکنه.....

جان هر کی دوس داری باهاش دهن ،فاطمه مامان قسمش داد اما آروم نشد که نشد نیست....

 این شب کوفتی......جوابی نکن بذار بخیر بگذره 

ت دادمو گفتم اصال به مجید حرف میزدو من بیشتر لرز میکردم ....... به خودم یکم جرئ

کی میرم کی میام ؟ بذار بیام اون چه ربطی داره که من چیکار میکنم چیکار نمیکنم ......

 حالیش میکنم....
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 مجید داشت التماسم میکرد که گوشی رو قطع کردم و دادم به راننده

.....اصال به خودم جرئت میدادم که جلوش بایستم حال بدی داشتم هم مثل بید میلرزیدم هم 

. همه از مدل حرفا تا خودمو آروم کنم . ولی  آروم بشو نبودم که نبودم  ناون چکارمه و ای

 امیرعلی میترسیدن من که جای خود دارم 

از دور امیرعلی رو دیدم که مدام اینورو اونور راه میره و با یاسر رسیدم سر کوچه ....

گفتم آقا پیاده میشم با جون کندن ده ببره بحث میکنه ...... نخواستم آبرومو پیش این رانن

 صدام لرزش داشت ..  راننده هم متوجه شد و خدارو شکر که به روم نیاوورد .............

هرچی نزدیک تر  پاهام یاری نمیکرد پیاده شم ..... با هر جون کندنی که بود پیاده شدم ....

 یشد و میرفت هوا....تمام اعتماد به نفسی که به خودم میدادم دود ممیشدم 

نبود ...شاید هیچ همسایه ای منو دیدن .... تو کوچه آدمی نبود ...... و چقدر بد بود که 

 ....امیرعلی جلوش مراعات میکرد 

از همین جا رگ گردنشو میدیدم که داره پاره میشه ..... یاسر کوچه انقدر روشن بود که 

 اما من که میدونم حریفش نمیشه .... محکم نگهش داشته بود تا یه قدمم جلو نیاد 

... با رسیدم بهشون که جلوی در بودن .... امیرعلی با دندون قروچه ای که کرد 

 خشموعصبانیتی که با صدای آروم همراه بود : فقط گمشو برو تو خونه ...زود ...

.. ولی .به خودم اعتماد به نفس بدمتو این لحظه صداش تنمو میلرزوند ..... خیلی مسخرست 

 تنها امیدمه ...سریع رفتم تو حیاط ..

....کاش همه صدامونو تا امیرعلی در حیاطو کوبوند یاسر دوباره محکم نگهش داشت 

 .... اما نه ظاهرا همه خونه ی عمو هستن چون برقا خاموش بود بشنون و بیان تو حیاط

میگم ول گفت کرد واز زیر دندوناش:  ولم کن یاسر کاریش ندارم ... صداشو بلند تر -

 ننننن......کن
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 گفتم یا نگفتم؟...یه بار بهت گفتم بد دارم زن تا دیر وقت تو خیابون بمونه ..... 

-............ 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.....باصدای عربدش دو متر از جام پریدم ......الل شدییییی؟ -

 ساعت چنده؟ : کدوم گوری بودی؟گفتبا خشم تمام  -

 باشم به تو چه؟ دوست داشتم بیرون -

امیرعلی یاسر رو پرت کرد یه گوشه ی حیاطو به سمتم خیز برداشت محکم خوابوند تو 

...همه اینا تو صدم ثانیه اتفاق افتاد حتی از جام تکون نخوردم ...... دستشو برد باال گوشم 

 محکم گرفتش رتا دوباره بخوابونه که یاس

 تنم مثل بید میلرزید.. گز گز میکرد ...... اشکام می چکید ... دستمو گذاشتم رو صورتم 

  دعربده میکشیدو حرفاشو تو صورتم میکوبون

حاال دیگه واس من زبون در میاری ؟؟؟ هااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟آدمت میکنم .... خودم  -

..... فکر کردی هر غلطی بخوای میتونی بکنی ؟آآآآآآآآآآآآآرررررررر ه آدمت میکنم 

 دم میکشمت خودم زنده زنده میکشمت ......خو ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 رنگش مثل گچ سفید شده ...نگاش کن ،یاسر مدام جلوشو میگرفت تا دیگه سمتم نیاد : امیر 

..... بگو  یییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟فهمیده اشتباه کرده .... رو به من با داد گفت : فاطمه الل شدی

 .....دیگهقال قضیه رو بکن  ... بگو کجا بودیو   ببخشید

..... اشکام با هم مسابقه داشتن اما ایستادم . تا کی نشون دادم از خودمبلند شدم ....جرئت 

: صدامو باال ز رفتم که این بار دومم باشه رمی خواست دخالت کنه ؟ زور بگه ؟ من کی ه

فکر کردی کی هستی  م .. اااااااادرست حرف بزن باها جیغ میزدمو حرفامو میگفتم: بردمو

ی  وچکارهت ؟؟؟؟؟یییییییییییییییییییییییکه هر جور دلت خواست با من رفتارمیکنی

هااااااااااااااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اصال به توچه من چیکار میکنمو   یییییییی؟؟؟؟؟؟؟....نم
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تو خودتو مرد مممممممممممممممم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟............  کجا میرم

؟؟؟؟ یییییییییییمیدونی

از مرد بودن فقط آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآاااررررررررررررررررررههههههه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟....... 

 صداشو داری وگرنه آدم نیستی ... حالم ازت بهم میخوره ... اصال میدونی چیه ؟

  انقدر جیغ زدم فکر میکردم صدام داره قطع میشه

 ه ... شر نشو امشب ... مممممممممخفه شو فاطمیاسر:  -

... میخواد بدونه کجا بودم پس بذار ه ؟؟؟؟ ییییییییییییییییچرا باید خفه شم ؟ فکر میکنه کی -

 جوابشو بگیره  

 گم .....گگگگگگگگگگگگگمی تقاات: فاطمه برو تو داد زدو گفتیاسر-

رزگی اما من رفته بودم هاشکامو پاک کردمو بی توجه به یاسر برای چزوندن امیرعلی :

 به تو هم ربطی نداره  جور نشد برام برگشتم خونه 

امیرعلی رو گرفتو دوباره بهم حمله کرد حتی یاسرم نتونست اینو که گفتم خون جلو چشمای 

 جلوشو بگیره 

با هزار جون .... به جنون رسیده بود ..... یاسر  دستای امیرعلی بود که زیر گلوم بود 

خواست پرتم کرد رو تخت اتاقم برد سمت اتاقم ......  کشید بیرون دستش منو از زیر کندن 

 .درو قفل کنه که با لگد امیرعلی  در باز شدو اومد تو

روش دست بلند کنی فاطمه رو باز خواست سمتم بیاد که یاسر داد زد : به خاک عمو قسم  

 ازاین خونه میبرم جایی که دستت هیچوقت بهش نرسه......

قسمش کارساز بود میخ شد و با حرص به یاسر نگاه میکرد ...... امیرعلی سرجاش

.....حاال ازش میترسیدم .... از عصبانیتش.... از بازی کردن با رگ غیرتش که خیلیم 
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دستم رو گلوم بود و سرفه خودمو جمع کردمو گریه میکردم ..... تختحساسه..... رو 

 میکردم

عزیز من آخه چرا ،: فاطمه جان مون کنه یاسر خواست آرومامیرعلی قدم رو میرفت و 

... یه دختر تو شهر نمیگی کجا بودیو این ماجرا رو تموم کنی؟ به خدا ما نگرانت بودیم 

.....تو هم مارو درک کن.....اگه که جایی رو بلد نیست جز مسیر خونه و دانشگاهشوغریب 

 بالیی سرت میومد ما چیکار میکردیم؟؟

عین مرغ پرکنده بال بال .....به خدا اومد کنارم نشستو گفت آبجی کوچیکه ببینشششش 

چرا یادش رفته فاطمه لباس می خواست که حاال میزد... به خودش فحش میدادو میگفت 

فاطمه اگه دهن به دهنش نمیرفتی اینجوری نمی شد تو مجبور نباشه تنها تو شهر بچرخه...

...آبجی کوچیکه نمیخوای بگی چرا کن تو هم اشتباه کردی  دست اون امانتی .... قبول

 اینقدر دیر کردی؟

با صدای لرزونم و اشکام که زانومو خیس کرده بود گفتم : به خدا خودم نمیخواستم دیر  -

شد آدرسارو خوب بلد نبودم مجبور بودم یه  8سرمو بلند کردم دیدم ساعت بیام خونه ...

وقتی ساعتو دیدم اسر به خدا من تا حاال هرز نرفتم ...........جاهایی رو پیاده برم..... ی

اولین چیز چهره ی عصبانی امیرعلی جلو چشمم اومد بیشتر هل شدم نمیدونستم چطور 

... ماشین گرفتم تو راه بودم تو تاکسی که بخاطر یه تصادف تو ترافیک برگردم خونه 

 موندیم به خدا فقط همین بود

بی شرف بهت نگفتم اینجا پر از گرگه  چیزی میخوای یا جایی امیرعلی: مگه منه  -

 میخوای بری بهم بگو

تو حق نداشتی اونجوری بهم از دستت عصبانی بودم ... نمیخواستم باهات حرف بزنم  -

 دستور بدیو حرف بزنی
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با منه الدنگ قهر بودی با این نره خری که کنارت مشت محکمی به دیوار زد و گفت:  -

 ررره؟؟؟؟؟ررررررآر؟ ییییییییییییقهر بودی هم نشسته

اما ظرفیت من تکمیل بود ...... قبول کردم که نمیتونم در برابرش  داشت داد میزددوباره 

  بایستم .. حالم از این ضعفو ترسم بهم میخورد.......

 نمیخواستم مزاحمش بشم -

یاسر: آخه تو کی مزاحم من بودی که این دفعه دوم باشه ... تو هم برام مثل سپیده ای  -

 ماپاشو دستو صورتتو بشو بریم خونه ...

امیرعلی : فاطمه جایی نمیاد ... امشب باید تکلیف خیلی چیزا مشخص شه یاسر تو    -

 برو...

 میترسیدم باهاش تنها باشم هنوزم عصبانی بود... 

 ... بذار واس بعدا یاسر: امیرعلی االن وقتش نیست 

مشتشو کوبید به دیوارو با عربدش رو به امیرعلی: یاااااااسسسسسسررررررر........  -

  نننننننن................ونووووووووووومیگم بیرون یعنی بیریاسر گفت: 

تو رو به روح عمو باشه باشه فقط تو داد نزن .... امیرعلی نگاش کن ترسیده ......  -

 کاریش نداشته باش

 تکلیف چی قراره مشخص بشه؟چی میگفتن؟؟؟؟؟ 

تمام وصدای در حیاطو که شنیدم  با التماس به یاسر نگاه کردم که از در میرفت بیرون .....

 تنم لرز کرد 
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با انگشت تهدیدشو سمت من گرفت صداشو باال برد و با عصبانیت سمت من برگشتوامیر

: این گوهی رو که امشب خوردی  گفتکه توی صورت و رگای گردنش بود ،تمام خشمی 

  دیگه نمیخوری  چه عمد چه غیر عمد این یک

 فهمیدی؟ حاالم خوب گوشاتو باز میکنی و وسط حرفم نمی پری

میگم مشتشو به دیوار کوبید و گفت: : زبون نداری مگگگگگگه؟ که گفتسرمو تکون دادم -

 ه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ننننننننننننننننننننفهمیدی یا ن

داد گفتم :  جیغ زدموبا عربده ای که زد دو متر از جام پریدم گوشمو گرفتموبا گریه  -

بازم شروع کرد به قدم رو و منم خیره  ....فهمیدم  .. داد نزن،ن زززززززززززنز

کنارم نشست و  اومد رو تختمیدونستم داره خودشو آروم میکنه... میشناختمش....بهش.....

 من گوش شدمو گوش

همیشه از شیطنات میگفت از دلتنگی فاطمه من و امیر داداشت تو خدمت با هم بودیم.... -

.... با هم دوست شدیم ، فهمیدم مثل روحی توی وجودش هاش برای تو پیش من حرف میزد

هر از گاهی بعد پایان خدمت ما  شدیم برادر،نه یه دوست معمولی خیلی صمیمی بودیم ....

.... آخرین بار که با هم تو تهران همدیگه رو میدیدیم اما اکثرا با تلفن با هم در ارتباط بودیم

باید زودتر برمیگشتم اما بدون دیدن  حرف زدیم من اومدم تهران برای خرید یه سری وسایل

بال پدرش ... اما امیر گفت داره میره دن....قرار شد همو ببینیم ..زنگ زدم بهشامیر هرگز

 اینا و برگشتنی یه جا قرار میذاریم تا همو ببینیم 

و میگن مام میخوایم تورو  م همراه مننبابا اینابعد دو ساعت امیر به من زنگ زد گفت 

 ببینیم 

یه جایی قرار گذاشتیم همو دیدیم ... میدونستم میخواین برین مسافرت .. قرار بود بیان دنبال 

... ماشین امیر جلوی ماشین من بود .... واس همین از هم زودتر خداحافظی کردیم تو و آریا

.... 
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صورتمو اشکاشو پاک کردو ادامه داد و غمای من تازه شد اشکام با هر جملش امیرعلی 

 میسوزوند....

معلوم بود راننده مسته حالت  یه ماشین با سرعت تمام از فرعی پیچید تو اصلییه دفعه 

 خیابون خلوت بودو سرعت امیرم زیاد امیر نتونست ماشینو کنترل کنه شت.....نرمال ندا

ماشینش پشتک زد ...... فاطمه امیر جلوی  فرمونو جهت مخالف گرفت تا نزنه بهش....

ماشینو نگه داشتمو پیاده شدم ...سریع  ، میفهممممممممممییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟چشمام پرپر شد

...... پدرو مادرت و زنداداشت تموم کردن ... اول امیرو آوردم هر آن احتمال انفجار بود 

....مردم آمبوالنس خبر کردن .....امیر یه سریع بقیه خانوادتو کشیدم بیرون بیرون ......

به سرشم ضربه خورده بود .....  و نگاهش به ماشینو خانوادش بود سره خون باال می آورد

گوشمو بردم جلو دهنش تا بشنوم ....... میدونی به منه  ....... امیر داشت حرف میزد .......

 بی غیرتی که خواهرشو این موقع شب تنها گذاشتم چی گفت؟؟؟؟؟؟

 گفت سایه سر فاطمه و آریا باشآآآآآآآآآآآآارررررررررررهههههههه؟؟؟؟؟؟؟؟؟............. 

دستبند دستشو من ... ما کسی نداریم مواظبشون باشه .... فاطمه قبول نمیکنه بگو امیر گفت 

االن خونه  ....براش خریدم .....خواهش میکنم تنهاشون نذار.....مواظب خواهرو بچم باش

کنارشون تنهان ، اون خونه اونقدر بزرگه که همتون با هم باشین ....االن خونن ...تنهان... 

....سرفه میکرد اما ذهنش پیش شما دوتا بود ... نفس نمیتونست یه ی سرشون باش، ساباش

بکشه اما شمارو بهم یادآور می شد میفهمی اینارو؟ میفهمی 

 حالموووووووووووووو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟..............

تا رسیدن به بیمارستان هرکاری کردم امیر ساکت نمیشد و با خواهش و تو آمبوالنس بودیم 

منه بی شرف انقدر کم اقبالم که درست دم در ....... ا سالمتی شمارو از من میخواست تمن

تو بغل  ،برادر من، امیر دستمو محکم گرفتو چشماشو بست ....... دوست من بیمارستان 

یعنی  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ییییییییییییییییییییییمیفهمی یعنی چی.......داد زدو گفت :من جون داد 
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بغلت پرپر شه؟؟؟؟؟؟ میفهمی چی برادرت تو 

  اینااااااااارررررررررررروووووووووووووووو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 زار زدنتو میدیدم .... صدای جیغات هنوز توی گوشمه رفتیم بیمارستان خبرتون کردم... 

نمیخواستم خودمو به شما تحمیل کنم ..... دورادور حواسم به شما بود نمیدونستم چکار کنم ،

 شبا تا چهل روز تو ماشینم خوابیدمو صبح بیدار شدم تا حواسم به شما وخونتون باشه ....

هر روز هر لحظه از ریحانه خانوم راجع به شما می پرسیدم ......عین خر تو گل موندم ... 

 خانوادم تو شیراز بودن ....... شما تهران...... امیر مسئولیت شمارو سپرد به من .....

موندم چکار کنم .... اگه به تو میگفتم از خاطراتت دل نمیکندی با من بیای ......به مامان 

و بهش بگم داداشش اونارو سپرده به من حاضرم برم پیشش متقاعدش کنم ، گفتم گفت مادر

دیگه مغزم  از طرفی آلودگی تهران واس قلب مامان سم بود...اما منو از بابات دور نکن  تو

 اد .......جواب نمید

دلم نمیومد بیام اینارو بهت بگمو غمتو تازه  میدیدم چطور سر خاکشون زجه میزنی ...... 

کارم شده بود کنم ....اما میدیدم چطور بیرون میگردی دلم میخواست خودمو دار بزنم .....

بهم خبر داد شیراز قبول شدی  وقتی ریحانه یه هفته زندگی شیراز یه هفته تهران......

شروع کردم به ساختن سوییت کوچیکی که تو یدونستم از خوشحالی چکار کنم ......نم

ت... به تو یه شهر غریب تنهاس، برادرم ، نمیتونستم ببینم امانت رفیقم  حیاطمون میبینی....

یه ریحانه و یحیی گفتم بهت بگن بیای خونه ی عمو تا کار این سوییت تموم شه بعدش 

هم به مامان اینا باشه و هم به تو و آریا .... جوری بهت بگیم باید با ما زندگی کنی تا هواسم 

اما کارای تو رو که دیدم کارگرارو چند برابر کردم تا کار سوییت زودتر تموم شه 

نمیتونستم و نمیتونم اجازه بدم هر کاری دلت میخواد انجام بدی...من قول شرف دادم ....

از این به بعدم  فاطمه به خدا من خیرو صالح شما دوتا رو میخوام  ا باشم .....مواظب شم

به هیچ عنوان اجازه نمیدم خود سر باشی ... نمیخوام فکر کنی زندانی منی فقط میخوام اگه 
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اگه کاری میخوای انجام بدی من  مشکلی داری اگه چیزی الزم داری اگه جایی میخوای بری

 در جریان باشم

  پاک کرد ، دوباره جدی شد ... دوباره اخمو شد و ادامه داد اشکاشو

و بذار یه چیزایی رو همین االن برات روشن کنم : خوش ندارم با پسری بگردی این یک ، 

به بعد تنها بیرون از خونه باشی ، و این تنها نبودن باید با یکی از  7از ساعت خوش ندارم 

هر مشکلی بین ماست بین ما میمونه و بین ما حل میشه ،  مردای دوتا خونه باشه این دو،

اگه ازم بدت میاد اگه ازم دلخوری فقط باید خودمو خودت بدونیم .... حوصله ندارم هر 

سری یکی قسمم بده باهاش فالن رفتار رو نکن یا فالن کارو انجام نده...... شیر فهم شدی یا 

 نه؟؟؟؟؟؟؟

دلتنگیام باز اوج گرفت . شروط امیرعلی توجه نداشتم .....به شرطو داغای دلم تازه شد ... 

با نعره ی امیرعلی به صحنه های جون دادن برادرمو خانوادم جلو چشمم شکل میگرفت ... 

من که کسی رو ندارم ... قبوله با تمام بی کسیم سرمو تکون دادمو گفتم باشه خودم اومدم ....

تا میکنه ... زور میگه.... تو هم  کسی که یتیمه هر کی هر جور خواست باهاش

بار عین امروز  4قبولت کردم اما اگه بخاطر برادرم و قولی که ازت گرفت ....من روش

 بذار دلم خوش باشه یک بار به دادم برس زدی تو گوشم حداقل یک بار باهام همراه باش

؟؟؟؟؟؟؟ میفهمی چی داری ااااها ؟؟؟؟؟صبر کن ببینم تو از من تو ذهنت چی ساختی -

..... سگ اخالقم درست اما بی دلیل با کسی در نمیوفتم ..  دل دارممیگی؟؟؟؟؟؟ من آدمم 

همه مدله می پامت که خار به پات نره ی تاما تو دستم اماندرست نمیتونم خوب حرف بزنم 

چون کج رفتی ...... تو درست  پس اگه بد حرف زدم حتی اگه ناراحتم بشی مهم نیست برام

پاکیتو حفظ کن من بی غیرت عالمم اگه از باش من از سگ کمترم امشبی پیش بیاد..... تو 

برگ گل کمتر  بدونمت... تو به خواسته هایی که بهت گفتم احترام بذار من بی شرفم اگه 

 بهت بی احترامی کنم ....... 
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میشکنم قلم  اشکتو در بیاره ......نشونه بره، به موال در میارم چشمایی که به سمتتفاطمه 

پس آسه میری ......از امروز تو رسما دختر خونه ی مایی ...اون دستی که به دستت بخوره 

.....دیگه نبینم سوییتت آماده شه میبرمت خونه خودت . جایی که باید باشیآسه میای.....

 ........گریه هاتو . پاک کن اون اشکارو که جیگرمو خون میکنه 

 از دلتنگیه از بی کسیه -

، پس خدا چیه باال سرت؟؟؟؟؟ هااااا؟؟؟؟؟؟ فاطمه تو خانواده داری از االن عمو داری  -

کسی  برادر داری دوست داری مادر داری ...... میدونم بد خلقم اما تو بساز باهام تمام بی

 خودم میخرم هاتو 

آغوشش برام انگار امن ترین جا بود ... گرمترین امیرعلی اومد جلو بغلم کرد ..... گرمای 

اونقدر تمام خاطره های اون روز نحس برام مرور شد گریه هام بیشتر شد جا بود انگار...

 از امیرعلی جدا شدم و اونم رفت تا یه لیوان آب برام بیارهگریه کردم تا سبک شدم 

و گوش میدادم ه شونش نزدیک یک ساعت امیر باهام حرف میزد ... سرمو تکیه دادم ب

باید این آروم شدم خیلی آروم شدم جوری که دلم میخواست بازم از اول شروع کنم پس ...

..... امیر مارو به امیرعلی دلخوری هامو تمومش میکردم ....من کینه داشتنو یاد نگرفتم

 امیرعلی؟گفتم : وقتی حرفاش تموم شد ...  سپرده پس باید بپذیرمش

 جان امیرعلی ؟ -

 ببخشید دیر اومدم خونه-

برو دستو  یار .......نبسه دیگه حاال هی گوه خوریمو به روم :امیرعلی سرمو بوسیدو گفت 

 فلکت کردمصورتتو بشورو بیا بریم .. االن اون فلک زده ها فکر میکنن 

با همون صدای تو از مدل معذرت خواهیش خندم گرفت و برای اینکه حالمونو عوض کنم  -

 دیو دو سری دیگه...گفتم :دماغیم 
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در ضمن فکر نکن ندیدمت با یه باز من به روت خندیدم ؟؟؟؟؟ بدو برو لباس بپوش بریم  -

من آرایش از بیرون اومدی خونه ..... اون وامونده هارو هم پاک کن شبیه اجنه شدی .. 

 منبعدم آرایش بی آرایش فقط تو خونه ..

بابا هنوز دو دقیقه از عذر خواهیت نگذشته ها بذار  خیلی خباز کنارش بلند شدم و گفتم : -

 یکم باهاش حال کنم

 فاطمه میام میزنمتا .. بدو برو تا ... -

 فقط وایسا یه دوش بگیرم میام رفتم بابا..... -

م اونقدر گریه کردم تا سبک شم ، تا کینه هامو از امیرعلی بشورمو ببرم، تا دوباره تو حمو

 وع کنم و این بار با داشتن حامی، این زندگی رو از نو شر

امیرعلی باز دستمو گرفت .... رو بهش گفتم آخه کی جرئت داره با وجود در خونه رو بستم 

 تو به من نزدیک بشه اینجوری دستمو محکم گرفتی؟

، جای دستای تو همینجاست پس دیگه این حرفو نشنوم خیلی حرف میزنی فاطمه  -

گرم شد و وقتی دستام تو دستش فشرده میشد قلبم میخواست از وجودم لرزید اما بعدش .....

....یه جوری شدم که تا حاال نشدم ، حالی که نامعلومه دلیلش اما شیرینه مثل جاش در بیاد

  هربار که حمایتشو داشتم، توجهشو دشتم

ان ما دوتا تو حیاط ایستاده بودن یه لحظه امیرعلی زنگ خونه رو زد رفتیم تو . همه نگر

 حقم دارن نگران باشن طرفشون به قول خودش سگ اخالقه.....خندم گرفت 

....شانسه منه دیگه من شدم ببند نیشتو.... من که میدونم داری به چی فکر میکنی؟؟؟؟؟  -

دیو دوسر تو شدی مظلوم عالم که همش از دست من میکشی دیگه نمیدونن با کارات آدمو 

حرف آخرو میزد یکی پیدا شده که قانوناشو ریخته ، امیرعلی ای که به جنون میرسونی

 .........بهم
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 وسالم کردن  جلوتر رفتیم که همه با دیدن آرامش ما نفس راحتی کشیدن

 ..... نبا ما زندگی میکنو آریا امیرعلی: هر وقت سوییت آماده شه فاطمه  -

 مامان اومد جلومو بغلم کرد و گفت قدم دخترم رو جفت چشمام .... 

 یا:  ایول داش مجید.... از چند وقت دیگه من میام پیش شماآر-

تا فردا میخواین اینجا احوال پرسی  یعنی یکی پیدا نمیشه تو این کاهدون وامونده کاه بریزه؟

 کنین؟

 ...راست میگی زن عمو: بریم دورت بگردم -

 همه با هم راه افتادیم که یاسر اومد کنارمو گفت دوباره نزدت که؟

یاسر این دومین باره داری از زبونش حرف میکشی ....کاری نکن با این  .... منزدنخیر  -

 ...... همین خزعبالتو تو گوشش میگی که فکر میکنه من دیودو سرم دیوار یکیت کنم 

 حاال نه که اصال کاری نمیکنی؟ -

حاال که این تا خودم گل نگرفتم . ببین میتونی دوباره سگم کنی؟ گل بگیر اون وامونده رو  -

 کوتاه اومده تو سوسه میای؟

شبی که با هزار ...این شبم باالخره بخیر گذشت...به دعوای این دو تا پتو مت میخندیدم .

 فکرو خیال به آینده ی منو آریا خوابم برد

------- 

هستی اما مثل ترم یکیا داری کور میشی از خوندن  4انقدرر نخون فاطمه مثال ترم نگار :  -

 .... 

 راستی از این پسره دیگه خبری نشد؟
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 کی؟ -

 سیاوشو میگم  -

 یه دفعه با صداش برگشتم به پشتم  

 ،....از رو چمن بلند شدیم سیاوش: چرا اتفاقا یه خبرایی هست ازم البته در چند روز آینده  -

 از جلو چشمام گمشو کناررو بهش گفتم سیاوش 

 ..... چی شده حاال ؟ دلتو زدم؟قبلن با ادب بودی .... دورم میگشتی  -

 ساکت شو همه رو مثل خودت نبین من اینجا آبرو دارم  -

هه ببین کی داره از آبرو حرف میزنه تو اصال میدونی آبرو یعنی چی؟؟؟؟ اگه میفهمیدی  -

آبروی منو جلوی خانوادم نمیبردی اول میومدی از خودم سوال میکردی تا توجیحت کنم بعد 

... احمق جان من دوست داشتم .. مگه نگفتی دوسم تحویل خانوادم میدادیمیرفتی اراجیف 

 داری ؟ مگه آدم با کسی که دوسش داره اینکارو میکنه؟

دام تو  ی. خدارو شکر که چشمو گوشم باز شد و تومن اون موقع خربودم نمیفهمیدم  -

ن ... تا اونا باش فتادم ... میدونی چیه خوب کاری کردم پتتو پیش خانوادت ریختم رو آبین

 که اینقدر پز پسر بی لیاقتشونو ندن .....

منو خار کردی پیش خانوادم پس منتظر باش خار کنم اشتباه کردی فاطمه ..... با اشتباهتم  -

 از امروز منتظر باش.... پیش خانواده ی جدیدت .... امیرعلی رستگاره اسمش دیگه ....

د، صداشو باال بردو گفت: فکر کردی شهر هرته ؟ نگاریه دفعه با عصبانیت جلوش ایستا -

 رفت اما تنمو لرزوند .....سیاوش بی توجه به ما  همون امیرعلی پدرتودر میاره.....
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تا آخر دانشگاه هرچی نگار بهم روحیه میداد فایده نداشت ....دلم و فکرم پیش حرفای  

منو زنده زنده دفن میکنه.....از اگه به امیرعلی چیز نامربوط بگه امیرعلی سیاوش بود .....

 نگار قول گرفتم چیزی به کسی نگه تا این مشکل رو حل کنیم .....

نگارم باهام بیاد خونمون کمکم کنه وسایال رو یاسر اومد دنبال ما ..... امروز قرار بود 

 جمع کنم تا فردا صبح برم سوییت جدیدی که امیرعلی برای منو آریا ساخت

علی خیلی خوب شد ...... دیگه باهام دعوا نمیفته .... اما اگه دوباره رابطه ی منو امیر

 می دونم دوباره قاطی میکنه  چیزی ازم بشنوه اونم همچین چیزی

از وقتی اومدی تو ماشین یک  کجایی فاطمه ؟ ... بعد چند دقیقه یاسر گفت:نشستیم تو ماشین 

 کلمم باهامون حرف نزدی

 ندارمستم فقط ......حوصله خ -

 اسمس اومد برام......: چند تا راننده شخصی داری؟ -

 جواب دادم خواهش میکنم دست از سرم بردار ..من تازه دارم مزه ی آرامشو حس میکنم .

 در جواب برام نوشت: حتما . یه عکس لبخندم کنارش

 داره عصبانیم میکنه 

سالم دختر داشتم لباس عوض میکردم  که امیر علی زنگ زد : رسیدیم خونه و 

 خونه......خوبی؟

از وقتی قرار شد بریم اونجا امیرعلی مدام منو دختر خونه صدا میزنه ... هرچند به خودمم 

 اما االن حالم درست نیستاین صدا زدناش مزه میده 

 خوبم سالم  -

 یه کالغی میگفت امروز رو فرم نبودی؟! -
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دقیقه بگذره ..... سریع بهش زنگ  5نذاشت تو دلم به یاسر فحش دادم .. پسره ی دهن لق 

 زدو گفت 

 گفتم : خوبم فقط یکم خستم 

و واس شام  عمو اینام رفتن مهمونی آریا اینجاست، شام برای استراحت کردین بیاین اینجا  -

 ... با یاسر بیاین .....میان اینجا

 ....کاری نداری؟ میخوام برم دوش بگیرم باشه میایم  -

 نه برو ...  -

رو به نگار گفتم : یعنی این یاسر دست هرچی زنه از پشت بسته ... پسره ی دهن لق...... 

 نگار یه فکری واسش بکن .... نمیدونم عاشق چیش شدی؟

زنده به امیرعلی دلت میاد اینارو بگی؟ .... اصال اگه یاسر تا حاال نبود که صد دفعه  -

 گورت میکرد ...

 آره ارواح عمش نه که حریفش میشه .... -

 ....ه طرف تو  دیو دو سریه برای خودش... شوهر من استاندارد استاندارد -

 گمشو بدبخت شوهر ندیده ... حاال خوبه حتی یه صیغه محرمیتم بینتون خونده نشد.... -

فاطمه میخوای سیاوشو چکار کنی؟ به نظرم به امیرعلی بگوو و اال اگه خودش بفهمه یا  -

 .... از من گفتن بود و از تو نشنیدنزنده به گور میشیاون چیز نامربوطی بگه سیاوش به 

اینارو بذاریم تو تا پاشو تن لشتو بیار کمکم  میمیری یه ذره امید بدی؟ -

دنم میلرزه تو هم بدترش میکنی.....برم بهش بگم چی ؟ بگم همینجوریش تنو بکارتون.....

و باهاش تو یه دانشگاهم ؟ اول منو آتیش میزنه  دوست پسر و خواستگار سابقم رو باز دیدم

 بعد اون دانشگاهو آتیش میزنه ....
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رفتم یه دوش گرفتم نگارم برای یاسر بود که کار جمع کردن وسیله ها تموم شد  7ساعت 

 بهش اطالع داد زنگ زد و 

دم در  .....سیاوش بیرون  ........کاش قلم پام میشکستو نمیومدم از در حیاط اومدیم بیرون 

با یاسر داشت صحبت میکرد .....تمام تنم شروع کرد به لرزیدن ......نفسم به زور خونم 

 دیگه آدرسمم فهمیدهمونجا کنار در نشستم رو زمین ..... باال میومد ...

، حالمو فهمید اومد یه طرف بازومو گرفت . اما نگاه من خیره نگار که سیاوشو دیده بود  

 ی سیاوش بود که با صدا زدن نگار ، همراه یاسر به سمت ما میومد 

 یاسر: چت شد فاطمه؟ خوبی؟ -

 سیاوش: خانوم اگه میخواین بریم بیمارستان ماشین من هست -

 ممنون خودمون هستیم شما بفرمایین   نگار با اخم رو به سیاوش گفت : -

 خوبم فقط کمکم کنین بلند شم... -

 سیاوش خداحافظی کردو رفت که نگار گفت: کی بود چی میگفت؟ -

 جلو خونه ما بود ، راهنماییش کردمدنبال یه آدرس می گشت  :یاسر -

...خدایا واس یاسر سرهم کرد اما منو نگار خوب میدونستیم اینا دروغایی بود که سیاوش 

 ؟؟؟؟؟یعنی چی تو سرشه

 چیزی شده؟ سرسفره نشسته بودیم که یه دفعه عمو گفت دخترم چرا تو فکری؟

 هواس همه به من جمع شد

 مامان: مامان جان نکنه این غذارو دوست نداری؟ -

 نه مامان اتفاقا خیلی خوشمزست.... -
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بد شدن روز یه چیزت هست ....... اون از ساکت بودنت تو ماشین اون از یاسر : تو ام -

 جلو ی در اینم از غذا نخوردنت... حالت

 امیرعلی: یعنی چی؟ واس چی حالش بد شد؟ من االن باید اینارو بفهمم؟ -

خیره بودم تو چشمای امیرعلی که اونم میخواست همه چیرو از چشمام در بیاره کاش اینقدر 

یک لحظه نگاهش از روم برداشته  ...اج نبودیو میتونستم بهت همه چیزو بگم...عصبی مز

 نمیشد

 نگار سری از روی تاسف برام تکون داد که یعنی گند زدم

.... فاطمه عرضه نداره چیزی رو قایم کنه . خیلی زود گندش آریا : غصه نخور داداش -

 در میاد ...

 درست حرف بزن ...امیرعلی به شوخی زد پس گردن آریا و گفت: بزغاله  -

امتحانمو؟ ...مثال به آریا: مگه بد میگم؟ فاطمه خودت بگو .....یادت رفته همون قضیه  -

خودمو زدم به مریضی تا فاطمه گفتم من واقعنی مریض نیستم الکی جو نده پیش بابا اینا ....

اداشش که رسیده بهش میگه بابا آریا چیزیش نیست انقدر نگران نرم مدرسه .....خانوم به د

خب دکترو بیارین اینجا.....تمام برنامه هامو بهم نباشین چه لزومی داره ببرینش دکتر 

... یعنی عمه ای که من دارم ریخت حاال خوبه دکتر باهام راه اومد و پیش بابا اینا لوم نداد 

 میشه  20چجوری امتحاناشو هیچکس نداره .... بعضی وقتا میگم 

 همه داشتن میخندیدن که رو به آریا گفتم : میخوای یه نفس بگیری؟

 مجید : دمت گرم دختر از این به بعد اگه مشکلی بود بیام به تو بگم حله.... -

 خودتو مسخره کن بیشعور -

 هم بی شعوره هم خل ،سپیده : گل گفتی دختر -



144 
 

 نمیدارین حرمت سفره رو نگه دارین مامان: بچه ها حرمت عمو رو نگه -

 حتما باید زور باال  سرشون باشه.....همین دیگه امیرعلی تو چشمام زل زد و گفت :  -

 و این حرفو به من زده فهمیدم امیرعلی بیخیال امشب نشده.....

، تو هم مثل سپیده ای برام ....اون خونه در اختیارته تا هر وقت که گفت: دخترم عمو 

.. تا رفتم جواب بدم امیرعلی پرید ..اگه دوست نداری همونجا باش ما مشکلی نداریمبخوای..

 وسط

، هم شما هم نه عمو دست شما درد نکنه تا همینجاشم برام سنگ تموم گذاشتین امیرعلی :  -

 ......فاطمه نزدیک خودم باشه خیالم جمع تره ....زن عمو 

...... باشم رفتم آشپزخونه تا ظرفارو خودم بشورمرار خودم و برای اینکه یه کم تنها صبه ا

حتی عموش دیگه ، که وقتی گفت نه این پسر اینقدر ابهت داره داشتم با خودم فکر میکردم 

نه ای که میگه تبدیل به آره نمیشه ....همه هم ازش میترسن هم دوسش دارن  ....ادامه نداد 

حتی منم فهمیدم که آدم خوبیه جانشو برای تو این چند ماه هم همه جوره قبولش دارن .......

... دیگه آدم حساسیه به همون اندازه آدم مهربونو خوش قلبیه فوق العاده .... خانوادش میده 

خیلی تالش کردم تا از ازش متنفر نیستم اما خیلی از عصبانی شدنش میترسم تو این چند ماه 

 دستم عصبانی نشه و تا حدی اعتمادشو جلب کردم .....

 حالاز ... شده بعضی وقتا رو پله میشینه  خونه ی من میاداگه روزی همدیگرو نبینیم شب 

آخر شب میاد دنبالم .... بعضی وقتا  اینکه چیزی الزم دارم یا نه اون روزم سوال میپرسه 

 با هم حرف میزنیم از همه چیز از همه کسبا هم با ماشین میریم تو شهر دور دور .....

یه نه از چیزی میترسم و نه نگرانم و انگار بهترین زمانای عمرمه ....هر هفته  وقتی پیشمه

و گاهی اوقات میشنوم که مامان بهش میگه به دختر خونه شاخه گلم که شده برام میخره 
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محبت کنی دنبال محبت بیرون از خونه نمیگرده و اونم انگار این حرفو آویزه ی گوشش 

  کرده 

ارم نسبت بهش حسود میشم . یادمه هر وقت امیر یا بابا بعضی اوقات حس میکنم د

پیش خانوماشون بشینن من حسودیم می شد و میرفتم بینشون مینشستم چقدرم حتی میخواستن 

و حاال امیرعلی  بهم میخندیدن اما برام مهم نبود من اون محبتارو فقط برای خودم میخواستم

 برام شده بابا، امیر....

:  هو میگ نهبلند سالم میک برگردهو امیرعلی از سر کارش  باشماینا هر وقت خونه مامان 

سالم بر خانومای خونه ی خودم ... اول مامانو بغل میکنه و میبوسه .. حتی اگه چند بار در 

ه و د سمت منو سر منو میبوسامیعد روز بیاد خونه چند بار این کارارو تکرار میکنه .. ب

 ؟ حالمو میپرسه

حاال دیگه بیشتر دلم میخواد  ه....... کن، بغل کردناش زیر دندونم مزه میاین بوسیدناش 

، وقتایی که اونجام منو مجید نزدیکش باشم نه تنها کنار خودش بلکه کنار مامان و مجید هم

و میخندیم و مامانم درست عین ریحانه میخواد مارو از هم  مدام تو سرو کله ی هم میزنیم

 جدا کنه و حرص میخوره

م نمیخواد از این خانواده ی دوست داشتنی هیچوقت جدا بشم ..... حاال میفهمم چرا آریا دل

ساعته اونجاست و دیگه باهام کاری نداره و اگه جلوشو نگیرم مجبورم میکنه هرشب  24

.... واقعا منو آریا عقده ی محبت تو وجودمون بیداد میکنه ...... حتی خوابیدن اونجا باشیم

 ..واد همه اینارو از ما بگیره اما سیاوش میخ

 آدماگه امیرعلی و عصبانیتاش نبود میرفتم بهش میگفتم اما االن ...... خدایا خودت سیاوشو 

 این خر بازیاش برداره..... کن تا دست از

ام فکرمو از سیاوش دور کنم اما نمیشه ...... چیزی پیدا نمیکنم..آها فهمیدم .....  ومیخ

کامل که چسبیده به خونه ی مامان اینا یا شایدم یه خونه ی ....یه اتاق سوییتم خیلی خوشکله 
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که در این خونه به سالن  یه سالن کوچیک و سرویس بهداشتیاتاق خوابو تا 2آشپزخونه ...

 .....امیرعلی همه کار برای رفاه من انجام داده .. خونه مامان اینا باز میشه

 اونقدر غرق افکارم بودم که اصال متوجه نشدم شیر آب بسته شد 

 مجید: آخه چی از صبح تا حاال اینجوری کرده تو رو؟ -

پس ایرادی نداشت بهش بگم اون دهنش قرصه پس گفتم مجید با مجید مثل نگار رفیق بودم  -

 قضیش طوالنیه 

 منو تو با هم این حرفارو داریم ؟ بگو میشنوم  -

باز کردم تا صدای مارو نشنون و بقیه ظرفارو با کمک مجید شستم و تمام قضیه شیر آبو 

 رو برای مجید تعریف کردم

آخه خنگ خدا االن باید اینارو بهمون بگی؟ دیوانه اگه بالیی سرت میاورد یا یه جایی  -

ده حداقل به من میگفتی...... االنم دیر نشده شمارشو ب خفتت میکرد چیکار میخواستی بکنی؟

 بهم خودم باهاش قرار میذارم ببینم حرف حسابش چیه؟؟؟؟

خیلی آرومه تو نمیشناسیش حتی تو مجید سیاوش اصال اهل خفت گیری و این حرفا نیست  -

بد ترین شرایطم لبخند به لب داره از بس اینجوری بوده هرکی ببینتش فکر میکنه داره 

 ... فقط نمیدونم چی تو سرشه میخنده

 امیرعلی برگشتیم به پشت: چی میگین دو تایی پچ پچ میکنین ؟با صدای 

 مشکوک بهم نگاه میکرد میدونستم قانع نشده

ظرفا تموم شد ...شیر آبو بستیم.....همینجور که از آشپزخونه میرفتیم بیرون مجید گفت : 

ای این یاسر بز یکیو پیدا کردی یکیم برداشتم بهش میگفتم تو که اینقدر دست بخیری واس 

 من جور کن
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تو هنوز دهنت  هنوز مجرده و: آخه بچه خجالت بکش از تو بزرگتر م اومد تو و گفتمامان -

 بو شیر میده اونوقت دنبال زن میگردی؟

؟؟!!! زنه رو درسته قورت میده آخه با این اخالق پسرت کی میاد زنش شه مادر من مجید: -

... 

 ؟؟ امیرعلی: زنم زن باشه چرا باید قورتش بدم -

 مامان : مادرت دورت بگرده الهی..قربون قدو باالت بره -

مجید: آره دیگه به این که رسید قدو باالشو قربون به من که میرسی تازه منو از شیر  -

 گرفتی... مامان جان دقیقا چند سال بهم شیر دادی بگو بدونم؟

 ،میشنوهمامان لبشو گاز گرفتو به عمو اشاره کرد که یعنی زشته

 ...شیشه شیر میارم میندازم دهنت تا بسته شه  همی االن نگیری دهنتو گل -

 ؟؟؟؟؟؟بارزش.. این بی اعصاب چی داره که من ندارم بیا اینم نمونه -

 زن عمو دورت بگرده خودم زنت میدم زن تو با منه  -

 سپیده : آدم قحط اومده ؟ کی به این زن میده -

 زن عمو : خیلی دلشون بخواد  -

آخر سرم موقع رفتن شماره سیاوشو به این موضوع باعث شد که کلی خندیدیم......اونشب 

 مجید دادم

 کیه؟بح با صدای زنگ آیفون بیدار شدیم .... رفتم جواب دادم .....ص

 درو باز کردمو رفتم بیرون ...... امیرعلی بود.....ساعت دهه هنوز خوابین؟ -

 سالم صبح بخیر چقدر زود اومدین ؟ -
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ین لباس میان اسالم و زهرمار بی چادر اومدی بیرون ؟اگه یاسر پایین بود چی؟با  -

 !!!!بیرون؟

 خیلی خب توهم ... یاسر که غریبه نیست...... -

بدو یه لباس مناسب بپوش االن یاسر با کارگرا میاد ال اله اال هللا .... تا جنی نکردی منو  -

 .... دیگه همچین چیزی نبینما........

... معلوم نیست با خودش به یاسرم داره حساس میشه  پوففففف....... خیلی خب رفتم...... -

 چندچنده

 دیشب تا دیروقت بیدار بودیم هنوز خوابم میومد....... -

اول صبحی چی ، سیاوشه  گفتم:نگار رو به......داشتیم آماده میشدیم که تلفنم زنگ زد 

  میخواد؟

 چمیدونم خوب بردار -

 .....اسمس اومد برام ..... خونه ی نو مبارک.......ولش کن اصال  -

 بهش فکر نکن باز امروز گند میزنی........ -

یکم  آریا اومد تو اتاق : فاطمه با من کاری نداری؟ میخوام برم باشگاه با مجید ..... امروز -

 دیرتر میام ... تمرین داریم واس مسابقه....

 آریا ببخشید که من نمیام باهات واس تشویق.....برو به سالمت عزیزم  -

 انگار بچه ننم باهام اینجوری حرف میزنه صد بار گفتم با من مثل بچه ها حرف نزن -

 امیرعلی: فاطمه لباس پوشیدیییییی؟ -

 منم بلند داد زدم آره بگو بیان تو .....
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تو هم بود ....... رفتم بیرون رفتیم که دو تا کارگر رو دیدیم اما امیرعلی حسابی اخماش 

 گفتم امیر چرا دوباره اخماش تو همه .....پیش یاسر و 

... االن  منم رفتمیاسر: دیگه دارم دیوانه میشم از دستش..... بهم گفت برو دنبال کارگر -

آوردی اینارو دید از خیابون پسر عذب باهام دعوا افتاده که دو تا دختر جوون توو این خونن 

 خدا دیگه داره روانی میشه ........ اصال معلوم نیست چشه......بزنن؟... به 

: یاسر بیاین اینجا کارتون دارم ... با هم رفتیم پیشش که امیر علی امیرعلی بلند داد زد  -

گفت فاطمه همین االن با نگار میرین خونه ما.... اینجا نباشین. ما خودمون همه وسایالرو 

و وسایل شخصیت جمع تو هم که همه کارتوناتو جدا کردی  میاریم شما اونجا بچینین ...

 شدست......

 یاسر: خب االن منو چرا صدا زدی؟ -

.... برین شما البد میخواستی پیش این دو تا نره خر اسم فاطمه رو بلند صدا بزنم  -

 ...فاطمه اون وامونده رو هم بکش جلو تردوتا

 پوففففف.....شالمو کشیدم جلو  -

فاطمه تو چجوری میخوای باهاش یه جا زندگی کنی ؟؟؟؟ واس : گفتگارافتادیم که نراه  -

  آدم اعصاب نمیمونه؟

تورو هم میبینیم ... فکر نکن یاسر بهتره دو تا پسرعمو لنگه ی همن حاال یاسر دوزش یه  -

 کم پایین تره

ساعته این دو تا  24ی زن عمو هم اونجا بود ..... یعن ......منو نگار رفتیم خونه مامان اینا 

 ....سپیدهه هم صبح رفتواقعا سواله؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ جاری کنار همن......سیر نمیشن از هم؟

مامانو نگار با زن عمو رفتن تا بساط ناهارو  شد که تمام وسایالرو چیدیم ..... 1ساعت 

گوشیم آماده کنن ... ای نگار خود شیرین میدونم دیگه ... االن رفته داره دلبری میکنه......
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میز کنارته پرت کن بیاد .... حال ندارم دیگه از جام بلند ی زنگ خورد : یاسر گوشیم رو

 شم

فسم رفت ... دستام میلرزید...... حاال جلوی یاسر گوشیمو داد بهم تا چشمم به شماره خورد ن

 امیرعلی چکار کنم؟

 امیرعلی: فاطمه چرا جواب نمیدی؟خوبی؟ رنگت چرا پریده؟-

 خوبم واس خستگیه -

 وشکر قطع شد تا رفتم بذارم رو سایلنت دوباره زنگ خورد...خدار

 باال سرمو گفت : بده گوشیو ببینم امیرعلی با اخم از جاش بلند شد و اومد

 ......تا بخوام مخالفتی بکنم گوشیو از دستم گرفت ....خداروشکر که شمارشو سیو نکردم 

........ نخیر اشتباه جواب دادو گفت بفرماییناخماش هر لحظه بیشتر می شد امیرعلی 

: گرفتین دیگم به این شماره زنگ نزنین. قطع کرد با شک نگاهی بهم انداختو گفت 

 بگیرش... گوشی انداخت بغلم 

 این نگاه پر از حرفو تهدید بود ....میدونم باور نکرده.... نگاهشو میشناسم........

بچه ها بیاین ناهار آمادست مجید معلوم نیست کی بیاد .... همین لحظه زنگ خونه مامان:  -

 زده شد 

 درو باز کردم ....... بعد دو دقیقه مجید اومد توخونه

 مامان: یا امام هشتم ............. -

 مجید با سرو صورت خونی اومد خونه ... همه رفتیم پیشش 

 تصادف کردی؟  ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!هاین چه وضعی: اخمو شدو گفت امیرعلی -
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 یاسر: تصادف چیه این مال دعواست ...... دعوا کردی؟آررررره؟؟؟ -

 امیرعلی: با کی دعوا کردی تو ؟ الل شدی؟ -

... حاالم اگه اجازه بدین برم خندیدو گفت: بابا چرا جو میدین یه دعوای ساده بود مجید  -

 ....و صورتمو بشورم....... مجید رفترس

میره دعوا میکنه .......اخه من از دست این بچه ن: ای خدا خرس به این گندگی ماما -

 چیکار کنم؟ باید عین این بچه های دو ساله مواظبش باشم .......

 خیلی خب مادر من .....حاال وایسا بعدا ازش میپرسم چی شده؟! -

 شده................دل تو دلم نبود حتما دعواشون من میرم پیشش االن میام -

مجید که از دستشویی اومد بیرون دستشو گرفتمو سریع رفتم تو اتاق خودش: مجید چی شده 

 با سیاوش دعوات شده؟

آره ... دیگه نتونستم اون خنده های مسخرشو تحمل کنم ... داشت زر مفت میزد .......با  -

 زد یکی من.....یکی اون  مشت زدم پای چشمش...... تو دعوام که حلوا خیرات نمیکنن

 فاطمه خوب گوشاتو باز کن اگه بازم مزاحمت شد به من میگی فهمیدی؟

 چی گفت بهت؟ -

 باشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟،....فاطمه بهم میگی هرچی بود نه من باور کردم نه گذاشتم ادامه بده..... -

ت تو دلم گفتم دیگه رو تو هم نمیشه حساب کرد عین امیرعلی دعوا راه میندازی ... اگه به

 ....لمه قیامت میکنی پس برخالف دلم گفتم : باشه بگم االن اسمس داد که عین سایه دنبا

 باهم برگشتیم کنار بقیه امیرعلی خیره ی من بود ... زیر نگاهاش داشتم میمردم



152 
 

که چه خبره ...کنارم نشسته بود ... دستامو گرفت تو دستش و محکم فشار  مجید متوجه شد

... واقعا هم حالمو بهتر کرد...ممنون بودم و شروع کرد به دلقک بازیاش  داد تا آرومم کنه

 ازش

نگارگفت: خوب فاطمه من دیگه باید برم ...پروانه جون خیلی به شما زحمت دادم  بعد ناهار 

 حوری جون دست شمام درد نکنه........

 زدمو گفتم خب وایسا یاسر میرسونتت...... ریه چشمک به یاس

  .....باهات میام یاسر،خرید  برایبریم بازار من میخوام برم دنبال آریا  امیرعلی: -

 هااا؟ چرا به من نگفت -

چون دلش نمیخواد با خانوما بره خرید...لبخند زد......میگه خانوما حوصله آدمو سر  -

 میبرن

مامان جان این پسر بویی از بچه بودن نبرده ... نمیدونی روزا چه  وای وایمامان: -

میخواستم برم دم در از شاگرد حسین آقا ، بزاز سر کوچه پارچه دیروز حرفایی میزنه.....

که آخر مجبور شدم زیر چادر هایی که سفارش دادمو بگیرم.... این بچه قیامتی به پا کرد 

سالش باشه....... میگه یا خودم  12شاگردش آخرش روسری سر کنم برم دم در ... حاال 

 لباس بپوش بعد برومیرم یا 

 به باباش رفته مامان جان ... تخسه.....گیر میده ول کن نیست -

 امیرعلی لبخندی زدو گفت : خوبه دیگه خیالم جمعه وقتی خونه نیستم یه مرد تو خونست 

 دمت گرم داداشمجید : من بوقم اینجا؟ -
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...اما یکی میخواد مواظب تو باشه در حیاطو به امون خدا باز نذاری ..... بوق نیستی  -

.. درست نیست تنها بری سر   دیروزم باز بود فکر نکن ندیدم......نگار پاشو ... دیرت نشه

 ظهره...... یاسر پاشو برو کولرو روشن کن اینم میاد . تو ماشین جهنمه.........

؟ به همه خانومای خونش محبت داره حتی کسی که قراره یه روزی واقعا چه مردیه ؟؟

و نمیدونم چرا من به خودم میبالیدم برای وجود همچین بیاد... حواسش به همه چیز هست 

 مردی.....

...... گفتم یاسرم اینقدر دهن منو نگار تا در حیاط رفتیم ... تو راه قضیه مجیدو بهش گفتم 

 امیرعلی میذاره و اال بهش میگفتم......لقه که درجا کف دست 

 اوی راجع به شوهرم درست صحبت کن هی هیچی نمیگم......شوهرم یه پارچه آقاست -

 همین لحظه در حیاط باز شد و امیرو یاسر دوباره اومدن تو ......

 اگه بدونی چیا از پشت این در شنیدم.. خدا این دروازه رو براتون نگه داره امیرعلی..... -

ما ازش در و  خانومیال جان داشت ازم تعریف میکرد.... زلزله چی بهش گفتی که زبون ع

 نبات بیرون میزد؟

 نگار: از چیت باید تعریف کنم ؟ نه که خیلی صفات خوبت زیاده .. البد از اونا....-

ببرن ..... شما که همو میخواین این ادا و اصوال چیه  نوامیرعلی: مرده شور عاشق شدنتو -

 ؟

امیرعلی خان من که مشکلی ندارم هر وقت این یاسر خان شما روزی رسید که یکی از  -

 دوست دختراش براش زنگ نزنه اونوقت میتونه بیاد خواستگاری

تو : خاک بر سر بی عرضت بکنن ... کل زندگیامیرعلی محکم زد پس گردن یاسر و گفت 

 گذاشتی کف دستش؟
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 بابا اونا ولم نمیکنن-

 خالصه من گفتم .... خداحافظ فاطمه....... -

بهم همه رفتنو من رو پله نشسته بودم به سیاوش فکر میکردم ..... همین بهانه شد تا دلتنگیم 

 نسترنفشار بیاره .....گریه هام بند نمیومد دلم تنگ شد واس امیر واس بابا مامان غرغرای 

نمیدونم از کی تا حاال دارم گریه میکنم... مامان چند باری اومد دلداریم داد اما من .. دل ....

 صاحاب مرده ی من آروم نشد که نشد

رفتم تو خونه و با سرو صدای آریا و امیرعلی به خودم اومدم سریع اشکامو پاک کردم .... 

مستقیم رفتم تو اتاقم ...حاال دیگه تنها تر شدم ... آریا اتاقشو با مجید یکی کرده...تنها تو 

.. رفتم سر آلبومای خانوادگیم ....عکسارو نگاه میکردمو گریه میکردم.... اتاق نشسته بودم 

دونی که ... اصال میدونی دارم به چی نگاه میکنم ؟ نه نمیاومد برام ... سیاوش بود:  ساسم

 .....بذار برات بفرستمشون..... ای بابا اینترنتم داره تموم میشه حضوری برات میفرستم

 ترس برم داشت سریع اسمسو پاک کردم ... دوتا تقه به در اتاق خورد که گفتم بفرمایین....

 امیرعلی اومد تو .... حس میکردم هر لحظه میخواد گردنمو بشکنه ...

نشست . یه ذره عقب رفتم .....گفت انقدرام ترسناک نیستم....اما من ترسیدم ....اومد جلو ...

دستاشو گذاشت رو صورتمو اشکای باقی مونده رو پاک کنارم ، نگاهشو قفل نگاهم کرد ، 

 ......کرد

مگه امیرعلی مرده ؟ بگو  دردونه ی خونه ی ما چرا باید صورتش اینجوری باشه ؟ -

....یه لحظه خواستم دهن باز کنم دردت چیه؟ ناز خریدن بلد نیستم اما اگه بگی بد نمیشه

 قضیه سیاوشو بگم اما با جمله ی بعدیش باز ساکت شدم

...... بازم دلم هوای امیرمو کرده...... هوای دردودل هر کس اذیتت کنه گردنشو میشکنم -

نستم طاقت بیارم و نمیدونم این چکاری بود کردم.......رفتم جلو ...دیگه نتوکردنامونو
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وامیرعلی رو محکم بغل کردم....جوری که حس میکردم هر لحظه انگشتام 

دلش به حالم سوخت  مسرمو تو بغلش قایم کردم و زار زدم اونقدری که آسمونمیشکنه.....

لی سرمو می بوسید.. نازم رد......امیرع...صداشو میشنیدم که به پنجره ی اتاقم میخو

بلند گفتم : امیرعلی دلم برای خانوادم تنگ شده .... میکرد... اما من دلم امیرمو میخواد......

تونم گریه نمیمن  ؟؟؟؟؟؟دلم واس دوستت ، هم خدمتیت تنگ شده تا کی باید تو دلم بریزم

اینجا بمونم میخوام برم میخوام از دانشگاه بیام بیرون دیگه دلم نمیخواد نکنم من نمیتونم 

تهران شده بدون آریا میرم اینجا باشم میخوام برگردم گلخونه داشته باشم دلم نمیخواد 

 امیرعلی من ....

مگه من مردم ؟ هیشششششش......... دردونه ی خونه ما چه دل پری داشتو نمیدونستم ... -

.... هرچی هست بگو .... فاطمه فقط حرف رفتن نزن .... به خدا تازه  ؟و دلتچرا بریزی ت

 خیالم جمع شده ....

با مشت میزدم به سینشومیگفتم : میخوام برم ... نمیخوام اینجا باشم .... چرا ولم نمیکنی؟ 

خسته شدم از بیکسی من دلم تنگ خانوادمه ... میخوام برم میفهمی؟..... اصال نمیفهمیدم 

بغلم  ارم چکار میکنم.... تن صدام لحظه به لحظه باالتر میرفت ...... مامان اومد تو اتاقد

.....مهم نبود قولم شکسته کرد و من زجه میزدم تو بغل مامان ...آریا و مجید اومدن تو اتاق

 ....آریا چشمای گریونمو دیده .....

 ....آریا که اشک توی چشمش جمع بود گفت: بازم نتونستی نامرد

مجید آریا رو برد بیرون .....بغل مامان آروم بودم اما بغل مادر خودمو میخوام .... لبخندای 

 نمیدونم چقدر تو بغلش گریه کردم که خوابم برد........مادر خودمو میخوام .....

چشمامو اذیت میکرد.....به پهلو برگشتم..... چشمامو که باز کردم .......مامانو نور آفتاب 

. سرش روی تختمه و خوابیده ..... امیرعلی یه طرف دیگه ی که رو زمین نشسته  دیدم

شرمنده شدم ...آروم  دیشبو یادم اومد ،رو زمین یه بالشت انداخته و خوابیده ......اتاق 
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و باز این شرمندگی بود مامانو صدا زدم اما امیرعلی و مامان هردو باهم از جا پریدن ....

 بود ...که دامن گیرم شده 

 مامان : خوبی عزیزم؟ -

 ..... ... پشت دستشو گذاشت رو پیشونیمامیرعلی از جاش بلند شد و اومد باال سرم  -

 هوووووفففففف ...... خداروشکر خنکه -

 مگه دیشب مریض بودم؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!

 چرا با خودت این کارو میکنی؟ دیشب تا صبح داشتیمامان: عزیز من ، دختر من ، آخه  -

 خودتو داری نابود میکنیتو تب می سوختی....خانوادتو داری عذاب میدی با کارات....

یه قطره اشکم باز چکید که امیرعلی با داد گفت: فاطمه خدا به سر شاهده باز بخوای گریه 

......اون بچه ی بیچاره چه گناهی  یه چک میخوابونم تو گوشت... گریه هم حدی دارهکنی 

یه پام تو اون اتاق بود  تو خواب حرف میزد...ه ؟ فکر آریا رو میکنی؟تا صبح اون بچه دار

 یه پام این اتاق

بریم یه چیز بخور دیشب شامم نخوردی تو صورتتو بشور پاشو مامان جان .... پاشو دس -

برو یه کباب بگیر بچم جون بگیره.....آریا رو هم با  مان جانما ،االنم ظهره... امیرعلی

 ......خودت ببر حالو هواش عوض شه

تنگی دارم شرمنده بودم ....فکر آریا رو نکردم ... واقعا بیفکرم اما همچنان زیر فشار این دل

 ...له میشم

از جام بلند شدم.... مجیدو همونجور که چشمامو با پشت دستم پاک میکردم یه چشم گفتموو 

امروز همه رو از کارو زندگی  بی فکریمآریا داشتن تو حیاط فوتبال بازی میکردن ...... با 

...مجیدم سر کار نرفت ....... آریا خوشحاله ... صدای خنده هاشو میشنوم...... انداختم

 که شماهارو دارم ...خداروشکر 
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نگاه میکردم به همه  تم رو پله نشستم به همه جاغروب که شد امیرعلی رفت باشگاه منم رف

 چیز و همه کس فکر میکردم

 مامان اومد پیشم اونقدر اونجا بودم که نفهمیدم کی شب شد به خودم اومدمو رفتم تو اتاقم

، درسته که آریا بچست اما یکم از آریا یاد بگیر، مامان عزیز دل مامان تو که بازم دمغی -

 اید ببازی، نباید کم بیاریجان زندگی همینه...نب

 صدای امیر علی پیچید تو خونه 

 مامان: جاااااانم مامان جان توی اتاق فاطمم-

: ای بابا دختر خونه ی من که باز پنچره ...امیر اومد تو اتاقم و تا منو دید گفتدر باز بود 

 ...جلو اومد پیشونی جفتمونو بوسیدو سالم کرد

 فاطمه بپوش بریم بیرون -

 کجا؟-

 .... پاشومیگم بپوش، بپوش -

 مامان: پاشو مادر برو بیرون یه هوایی به سرت میخوره -

 ناچار بلند شدم

 توماشین منتظرتم....تاج سر چیزی نمیخوای؟ -

 شما برین خوش باشین ، دخترم حالش خوب شهنه مادر-

 سوار ماشین شدم امیر اول با یه نظر لباسمو چک کرد و ماشینو روشن کرد

 پوووووووفففففف...... پسندیدین؟-

 ......کجا بریم؟بیایالبد میخواستی بذارم با هر لباسی بیرون  -
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و ازون جایی که امیرعلی  نمیدونم فرمون دست توء ......یه دفعه به ذهنم رسید اذیتش کنم -

 از شهر بازی رفتن آدم یزرگا بدش میاد گفتم بریم شهربازی....

 ؟؟؟؟؟کجااااااااااااااااا؟ -

 شهربازی....اگه نمیبری پیاده شم -

نو تو پوووووففففففف امشب با خداست........ زیر لب گفت :ببین نیم وجب قد چجوری م -

 هوا چرخ میده

 تودلم کیف کردم

 سوار بیشتر وسیله ها شدیم البته اینقدر مثل بچه ها به زمین پا میکوبیدم تا قبول کنه

قد دارم سوار  دهبا هر جون کندنی که بود سوار چرخو فلک شدیم... همش میگفت دومترو 

 ؟؟؟چرخو فلک بشم که چی

روبه روی هم نشسته بودیم ومن با اینکه صدای جیغ بقیه رو میشنیدم غرق در امیرعلی شده 

...حس میکردم هیچوقت بودم .... امشب بخاطر خوشحال کردن من دست به هر کاری زد 

میر هست ... اصال جیغ نمیزدم بلکه محوتماشای امیرعلی بودم اما اون تفاقی برام نمیفته تا اا

، شال روی سرمو محکم نگه می فقط مواظبم بود ... سعی میکرد دستامو محکم نگه داره 

  داشت....غرق بودم تو حمایت هاش و این شیرینی ها که چرخو فلک ایستاد

 رودیدم..... پیاده شدیم .... تاب و سرسره

با این قدوقواره فقط مونده برم تاب بازی یا سر بخورم فاطمه اصال نگاهشم نمیکنی ....  -

 بیام پایین

 امیر توروخدا همین یکی...قول میدم آخری باشه -

 اصال حرفشم نزن -
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 امیرعل...-

 هیسسسسسسسس -

 نامرررررررررردددددد........ -

 همینی که هست -

 شدیم.... دستشو دور شونم حلقه کرد و منو به داخل گلفروشی برد از جلوی گلفروشی رد

 دردونه یه گلدون انتخاب کن واس خودت -

...حتما میدونه باورم نمیشد آدم جلوم امیرعلی باشه....اونو این همه مهربونیییییییی؟؟؟؟؟!!!!!

 چقدر عاشق گل خریدنم

 و خاب کردم و به امیرعلی گفتمیه گلدون سرامیکی که توش گل قشنگی داشت واس خودم انت

ده تا شاخه گل رز هم برای مامان جدا کردم تا دسته بشن .... حالم با دیدن این همه گل خیلی 

اونقدر حالم خوب بود که توی ماشین یکسره حرف میزدم و امیرعلی هم با بهتر شد....

که چقدر حالم  ...حتی اونم فهمیدهمون چهره ی مردونش که با جدیت بود فقط گوش میکرد 

 بهتر شده و اینو مدیون خودش بودم

وقتی رسیدیم خونه صدامو باال بردمو مامانو صدا زدم و با همون حس و حالم مامانو بغل 

  و بازم مثل این مدت عشق و مهرمادریش بود که نصیبم شد کردمو گالرو بهش دادم

یک ماه گذشت و من امروز آخرین امتحانمم دادم.... تو این یه ماه خیلی تالش کردم خودمو 

اما خیلی برام سخته.... سخت تر از همه تحمل کارای سیاوشه که دلتنگی هامو کنترل کنم 

اسمسایی که وقتو بی وقت میده ....به حدی که یه بار نگار همه جا سایه به سایه دنبالمه....

بکنه که هر لحظم با گریه میگذره .... نمیدونم حالمو  اش شد که حداقل مراعاتباهاش دعو

 ....واقعا دلش سوخت که یه هفته ازش خبری نشد اما باز سروکلش پیدا شد
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تالشم برای نفهمیدن امیرعلی از وجود سیاوشه که از همه ی کارا سخت تره ... بعضی وقتا 

از ترس ی دستته ..... میزنم میشکونمش آخر...ساعته گوش 24چه خبره مدام گیر میده که 

اینکه یه وقتی زنگ بزنه و امیرعلی ببینه همش تو دستمه.... حتی مجیدم  شک کرده اما 

 بهش گفتم یکی از دوستای تهرانمه با هم حرف میزنیم.....

منو رسوند دم خونه و رفتن ...... منو نگار منتظر یاسر بودیم تا بیاد دنبال ما 

 خوشگدرونی...

ناهارو خوردمو اومدم رو پله ی حیاط نشستم .... دلتنگی امونمو برید دیگه حال هیچی رو 

 نداشتم

 زنگ زدم برای ریحانه تا یکم آروم شم

 بوق خورد اما کسی برنداشت... زنگ زدم برای یحیی.....

 سالم دخترمن -

 سالم به آقا یحیی خودم خوبین؟ خونه نیستین؟ -

صبح برادرم زنگ زده که مادرم مریض شده برادرام میگن حالش بده نه واال ..خوبیم ما..-

ریحانه راه افتادیم ... االن توی اتوبوسیم ... داریم  چشم به راهمه....دلم طاقت نیوورد منو

 میریم کردستان......

 ریحانه خوبه؟ -

 خوبه بابا جان کنارمه خوابیده.... -

اون همه بالیی که مادرت سرش آورد؟ البته ببخشید  ریحانه چطورر حاضر شد بیاد با -

 اینجوری گفتم

 خود ریحانه پیشنهاد داد بریم ... غرغراشو نبین دلش خیلی صافو مهربونه.... -
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صدای ریحانه میومد که میگفت بازم این ذلیل شده زنگ زده دارین پشت من حرف 

 گاریخندم گرفت..... بو میکشه انمیزنین؟بده گوشی رو ببینم...

 ذلیل شده تو باز پشتم حرف زدی؟ -

 نه جان ریحانه من چیزی نگفتم -

 صدات چرا اینجوریه؟ -

زدم زیر گریه و گفتم ریحانه دلم واس بابا اینا تنگ شده ... دلم میخواد برم سر خاکشون  -

... دیگه نمیتونم این دلتنگی رو تحمل کنم .....آریا خوبه خوبه اما من داغونم ....دلم 

 سشون تنگ شده واس صداشون واس....وا

 ...... اما این دل بیقرار تر شد .....و گریه کردیم دقیقه منو ریحانه حرف زدیم  20نزدیک 

نمیخواستم آریا رو دوباره به اون شهر و اون خونه که براش خاطره ها زنده میشن ببرم . 

 از طرفی سختم بود اینجا بذارمشو برم

 چطوری دختر خونه؟ -

 با صدای امیرعلی برگشتمو سالم کردم 

باز که دمغی....اومد کنارم نشست...دستشو دور علیک سالم به دردونه ی خونه ..... -

گردنم گذاشت... سرمو به شونش تکیه داد ...... چه حال خوبیه واقعا وقتی کنارمه .... واقعا 

 هر موقع که حالم خوبه که .....چقدر؟؟؟چطور یه روزی از آدم به این مهربونی بیزار بودم؟

 بده اون کنارمه...

 امیرعلی بهترین تکیه گاهم شده ......اندازه ی امیرم میخوامش...

 دلم تنگه.. تنگ -
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کال دو تا گل بیشتر نداره خونه ی امیرعلی مگه امیرعلی بمیره بذاره اینجوری باشی.... -

 ام بخوان پژمرده باشن که باس بمیرماون دوت

 پس مجیدو آریا چین ؟...خدانکنه  -

 اونا گل خارشترن -

 اونوقت خودت چی هستی؟ -

 من؟؟؟؟ اممممممم؟؟؟؟؟ گل خر زهره -

 بلند خندیدم جوری که مامان از خونه اومد بیرون.....

 .... میدونی چقدر دلم واس خنده هات تنگ شده بود؟فدای خنده هات بشم مامان جان -

 دادم؟ببند نیشتو ... باز من بهت رو  -

 من فقط میخندیدم...... با خودم تکرار میکردم...... خر زهره...........و باز میخندیدم

 میگفتم خارشتر....خنده هام تمومی نداشت که امیر دستشو گذاشت جلوی دهنم .....

 چشماتو ببند برات یه سوپرایز دارم......یه لحظه ساکت شو دختر ...  -

 چشمامو بستم اما شونه هام میلرزید از شدت خنده....به زور خندمو کنترل کردم و 

نخواستم ببندی بابا ، یه بارم خواستیم ادای بقیه رو در بیاریم نمیتونی ؟ مرگ.... دو دقیقه  -

 خودت نخواستی ... بیا بگیر اینو 

وای باورم نمیشه ... بلیطه پروازه از دستش گرفتم پاکتو بعدم با همون خنده بازش کردم ...

 خنده هام آسه آسه تبدیل به گریه شد....... اشک از چشمام چکید ... ای تهران.......بر

 ای بابا ااااااااا.... فاطمه گریه کنی زدمتااااااا -
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..... گریه هام از پریدم بغلشو ... دستامو دور گردنش حلقه کردم و محکم گونشو بوسیدم...

 ... خیلی مردی.....رو خوشحالی بود ....گفتم: ممنونم امیرعلی ...

خیلی خب حاال چرا عین امیرعلی که از شادی من شاد شد واس عوض کردن حالو هوام :  -

بیا پایین االن یکی از در بیاد تو نمیگه این میمون درختی  کواال ازم آویزون شدی؟؟؟؟؟؟؟؟

 کیه از این درخت آویزونه؟ اونوقت حیثیت برام نمیمونه.......

 زنته....ایششش... میمون  -

 مامان : یعنی میشه اون روزو ببینم؟ -

امیرعلی: مادر من این بچه نخ میده تو هم میگیری ؟ داره میگه میمون .. تو دوس داری  -

مادر من اگه اینقدر میمونارو دوس داری میبرمت باغ وحش اونجا  عروست میمون باشه؟

 .....ببین

 خدا مرگم بده از دست تو فاطمه....... -

 یر با هم گفتیم خدانکنه مامان.......منو ام

یکی خودش یکی من..... بله البد انتظار داشتم منو تنها بفرسته...... امیر دو تا بلیط گرفت 

آریا رو ببریم ....نمیخوایم حال خوب  یماون روز آفتاب از غرب طلوع میکنه.......نخواست

 . آریام چندان میل به اومدن نداشت  االنش خراب شه......

و مامان رفت درو باز کردو دوباره اومد  بلیط برای هفته ی دیگه بود...صدای زنگ اومد

 بیرون پیش ما

 امیرعلی: کی بود تاج سر؟ -

 ....فکر کنم دارن میان باال....مامان: خانواده ی آقای سرمستن -

 یه چیز تنت کن تو ....... فاطمه برو چییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -
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سریع از پشت در  نمیداد برم توی اتاقممو وقتو واس لباس پوشیدن تلف کنم فضولی اجازه

 .... یه آقا و خانوم میانسال بودن که با لبخند نزدیک میشدن چادر مامانو گرفتمو سرم کردم

 خودشون پررو پررو بدون تعارف اومدن خونه و تو سالن نشستن 

 انداختو گفت عروسته حوری جون؟ شرمنده مزاحم شدیم... یه نگاه به منخانومه گفت : 

 شه فکر نکنم آدمای این خونه به شما ربطی داشته باامیرعلی با ترشرویی جواب داد  -

برادر شوهرتون نبودن  خونه رفتیم دم درخانومه یه رویی از امیر برگردوند و گفت واال  -

...گفتیم این دخترمونو آوردیم ظاهرا این بود که مزاحم شما شدیم راستش کارت عروسیه 

پسرمو سپیده از اول هممون خوب میدونیم که بهانه ای بشه برای رفع کدورتا....

ازدواجشون اشتباه بوده و حاالم باعث کدورت دوتا فامیل شده مام اومدیم این کدورتا رفع 

 بشه

جواب بده مامان پرید رو مامانو امیرعلی داشتن از حرص میترکیدن و امیر علی تا رفت 

و هنوزم که هنوزه خواستگاراش  فت بله لیاقت سپیده ی ما خیلی بهتر از ایناست حرفشو گ

 ، انشاءهللا خوشبخت شن ...ما هم اگر شد حتما میایم شما درست میگین ول کن نیستن ...

 امیرعلی داشت میترکید و من تازه فهمیدم چی به چیه

 رفتناونا که حرفاشونو زدن بلند شدنو 

 چرا نذاشتی مثل سگ از خونه بندازمشون بیرونامیرعلی: مادر من  -

 صبور باش پسر اول اینکه مهمون حرمت داره دوم اینکه گاهی اوقات زبون بهترین دفاعه -

با حال پریشون اومد خونمون و همش به مامان میگفت چی شده ده دقیقه نشد که زن عمو 

دست از سرمون بر ؟ در زدن اما من باز نکردم...آخه چرا اینا اینجا چکار داشتن
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تازه بچم داره آرامش زن عمو همونجور که اشکاشو پاک میکرد گفت:  ؟؟؟؟؟....نمیدارن؟

 میگیره

 و جریانو گفت که زن عمو فقط حرص میخورد مامان زن عمو رو با زحمت آروم کرد

مطمئن باش این زن هفت خط تو میتونی بری یا میتونی نری با خودته اما پروانه مامان: -

آشتی، االن تو کل فامیل پخش کرده که من همیشه پیش قدم بودم و االنم پیش قدم شدم برای 

و من همیشه خوبی و خوشی بچه هارو خواستم اما خانواده سپیده بینشون جدایی انداختن 

زدواج کنه دلیل جداییشون خانواده ی دختره هست و این خانواده همینن و هر کس با سپیده ا

 عاقبت پسر من عاقبتش میشه 

پروانه مطمئن باش شاید دو برابر این حرفا رو تو فامیل همین االن پخش کرده و نرفتن ما 

مهر تاییدی میشه برای حرفاش .....حاال با آقا داداش مشورت کن هر تصمیمی گرفتی ماهم 

نه کسی که  دور...میریم اما مثل یه فامیل همونو انجام میدیم با سپیده هم خودم حرف میزنم 

که فقط منتظر یه بار دیدن سپیدست رابطه ی خیلی نزدیک داشتن بی خبر نیستم از پسرشون 

و سپیده ....تازه قدر سپیده روفهمیده اما ما دیگه جنازه ی سپیده رو هم رو دوشش نمیداریم 

قلب اون پسر عیاشو که قلب دختر  که باید اونشب شادترین دختر باشه تا با شادیش بسوزونه

 حاالخوب فکراتونو بکنین تا عروسی فرصت زیاده..... مارو سوزونده

 ما سه تا گوش شده بودیمو به حرفای مامان فکر میکردیم

--------------------------------------------------------- 

اینا....تو کیفم دنبال کلیدم بودم ... دم در خونه بابا شب بود که رسیدیم  10ساعت تقریبا 

از در اومد ...در حیاط همسایه کناریمون باز شد .... پسرش عرفان  ریحانه اینا نبودن

کنکور من بود واس همین یه لحظه رفتم جلو اونم ماشینو نگه داشت..پیاده  بیرون..... معلم

 شد که سالم کردم و بهش دست دادم
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 نتیجه کنکورت چی شد؟ ومه کجایی؟علیک سالم دختر خرخون معل -

 که دوست داشتم....رشته همون اونم شیرازمهندسی کشاورزی قبول شدم  -

...خدا خانوادتو بیامرزه ....جای امیر خالی که ببینه این روزارو......اگه شب آفرین دختر -

 تنهایی بیا خونه ی ما.. مامان اینام هستن خوشحال میشن

شحال شدیم از ومد و گفت : من هستم تنها نیست ......خامیرعلی از پشتم در او -

 دیدنتون..... دستمو کشیدو با خودش برد تو حیاط..... پسر تخس بی ادب....

رفتیم تو حیاط تا رفتم بگم این چه رفتاری بود که با معلمو همسایمون کردی....برگشت .... 

 واقعی کلمهچشمام به دو تا کاسه ی خون افتاد ....الل شدم به معنی 

فاطمه یک بار دیگه من ببینم  به و با اخمو تهدید گفت : دتند و کنترل نشده نفس میکشی -

 دست دادی به خدای احدو واحد دستاتو میشکونم فهمیدی یا نه؟مردی 

سریع گفتم باشه ..... ، تازه متوجه شدم از هواس پرتی چکار کردم؟ترسیدم دوباره -

 خونمون میومد .. بابا اینا میشناختنش... ،اون معلمم بود ، به خدا شکوندی دستمو امیرعلی 

 با صدای بلند داد زدو گفت: برو تو خونه تا کار دستت ندادم -

دقیقه اومدم  20......رفتم تو اتاقم تا لباس عوض کنم ......بعد سریع دوییدم سمت خونه 

چشماشه میترسیدم صداش کنم .... اما بیرون ... دیدم رو کاناپه دراز کشیده و دستاش رو 

 صداش زدم

 امیرعلی -

 هوممم؟ -

 لباستو عوض نمیکنی؟ شام نمیخوری؟  -

 با صدای بلندو قاطع گفت : نه  -
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امیرعلی ببخشید .....جلو رفتمو دستشو از رو صورتش کنار زدم گفتم امیرعلی یه دقیقه  -

 باز کن چشمتو

 به خدا .... فاطمه برو اونور یه چیزی بهت میگم -

 خدا .....وروامیر علی پاشو ت -

گفت  انگشت اشارشو روبه روم گرفتواومدد روبه روم ایستاد...یه دفعه از جاش بلند شدو

دیگه قول نمیدم عین امروز  ر دیگه همچین غلطی ازت ببینمفاطمه به والی علی یک با

 ماست باشم ......

... امیرعلی فقط عصبانی نشو من شه باشه ......گفتم باباز داشت از کوره در میرفت  -

 میترسم...

نم از ... زنگ میزعوض کنتو اتاق امیربرو لباستو  گفتم که ببخشیدددد....ببین منو ....

بیرون برامون شام بیارن... تمام التماسو بدبختی و تنهاییمو ریختم توی چشمام و بهش زل 

 زدم ... 

 ..... چشماتو اونجوری نکنپوفففففففف...........خیلی خب  -

 گوشیم زنگ خورد

 ؟این وقت شبکیه  -

 یاسره -

 بذار رو بلندگو -

 امیرعلی؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!! -

..... ببین میتونی این دوروزه رو بهم زهر اعصابم نرین به میگم بذار رو بلند گو انقدر  -

 کنی؟
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.... امیر بهم مشکوک شدهمعلومه اینا همش بخاطر سیاوشه که مدام گوشی تو دستمه.... 

 امیر علی مهربونم رو تبدیل به یه مرد شکاک کرده

 سالم یاسر -

 به آبجی کوچیکه خوبی؟ رسیدین؟ مسال -

 آره خوبم ... همین االن رسیدیم -

یاسر: اون دیو دو سر خوبه ؟ جان فاطمه انقدر سیخش نده ... ببینم میتونین این دو روزو  -

اما تو کوتاه بیا...تو سگ اخالقه مدام پاچتو میگیره ین؟.... میدونم اون با هم تو صلح باش

 خرش کنی کارت ندارهخانومی کن.......

امیرعلی خیالش راحت شد و داشت میرفت سمت اتاق که با حرف یاسر برگشتو نشست رو 

 مبل

همین االن راه ببند اون گاله رو تا بوزینه  : کره خراخم کردو با صدای بلند گفت امیرعلی -

.....حاال کارت به جایی من بیام شیراز حالیت میکنم کی خره؟!  نیفتادمو نیومدم شیراز...اما

 رسیده که فاطمه رو پر میکنی؟!

 ؟؟؟؟؟؟فاطمه صدا رو آیفون بودیاسر: یا خود خدا..... -

 .... که جوابتو دادم... رو اسپیکر بود معیوب ذهنی .... باید برینن تو مدرک دکتریت -

 داداش منظورم این بود که به حرفت گوش بده  -

 ؟نسناس؟؟؟؟؟؟؟ آره ارواح اون عمه هات .....عر عر کنم برات -

اومد گوشی رو ازم گرفت و با گوشی من همینجور که با یاسر حرف میزد سمت اتاق رفت 

ردم ترس کل وجودمو گرفته بود .... خدا خدا میک..اما دل من مثل دل گنجشک میزد....

 سیاوش زنگ نزنه یا اسمس نده....
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دقیقه گذشت اما  10دل تو دلم نبود .... ....به رستوران زنگ زدمو سفارش غذا دادم 

 به بهانه ی غذا رفتم در اتاق صدا زدمنیومد....

 امیرعلی؟ -

 بیا تو دردونه -

رفتم تو اتاق.... حموم  خیالم یکمی جمع شد که عصبانیتش خوابید و سیاوشم زنگ نزد....

 بود....داشت با حوله سرشو خشک میکرد

 جانم ؟ -

 با صداش چشم از گوشی که رو پاتختی بود برداشتمو به امیرعلی نگاه کردم -

 میگم االنا دیگه غذارو میارن ... نمیای بخوریم؟ -

 بریم دردونه -

جونم افتاده بود این مزه ...اما استرسی که به این دردونه گفتناش زیر دندونم مزه میکرد

 زهر میکردهارو تلخ میکرد...

جرئت نداشتم بگم گوشیمو میدی یانه ... بیشتر شک رفتیم بیرون.... میاز اتاق داشتیم 

..... از دش گفت : فاطمه گوشیتو گذاشتم رو پاتختی ، بگیر یادت نره و....یه دفعه خمیکرد

اما انگار رو مبل دراز کشید... روشن کرد ....تلویزیونو ته گرفتمو رفتم بیرون....سخدا خوا

د دستش روی سرش بود رفتم کنارش و درست باال سرش ایستادم و فکرش جای دیگه بو

و اونم حسابی قلقلکم  میذاشتمو قلقلکش میدادمدستمو توی گوشش ، مثل عادت این چند وقت 

کنار خودش رو و آورد میداد، دوباره اینکارو تکرار کردم که ناغافل مچ دستمو گرفتو من

 مبل نشوند.... زل زد تو چشمموگفت:

 فاطمه چرا گوشیتو رو سایلنت میذاری؟ -
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واسش به کارای منه..... حمعلوم نیست تلویزیون میبینه یا یه دفعه پرسید هل شدم ....

صف شب مزاحم میشه تا مثال منو از خواب مصنوعی لبخندی زدمو گفتم : آخه نگار شبو ن

 ....کال آزار داره ....بیدارکنه 

 باور نکرده آخه یه جوری گفت اهمممممممم...............امیرعلی مشخص بود 

  اسمس اومد برام جرئت نداشتم دوباره گوشی دست بگیرم همزمان صدای زنگ خونه اومد

 البد پیکه غذارو آورده ... االن میرم میگیرم -

 ....انقدری نره خرو جلوت نمیبینی؟م در بشین ببینم همینم مونده این موقع شب بری د -

امیرعلی که از در خونه رفت بیرون سریع اسمسو باز کردم ... بازم سیاوش: فردا میرسم 

...... ، اگر اومد خاطرجمعم کنیااااخدمتت... البته خودم که نه یه بنده خدایی زحمتشو میکشه 

 شبت بخیر خانوم خانوما.......

 یعنی میخواد چکار کنه ؟ .... استرس کل وجودمو گرفت ..

موقع شام مدام دستام میلرزید حالم زیاد خوب نبود.... با اینکه به امیرعلی نگاه نمیکردم اما 

 ....همین بیشتر لرز مینداخت به جونم.....نگاهشو رو خودم حس میکردم 

 فاطمه؟ -

 جان؟چیزی میخوای؟ -

 میدونی یه مدته حرفای آریا خیلی اذیتم میکنه -

 کدوم حرفاش؟ -

 اینکه میگفت فاطمه عرضه پنهون کاری رو نداره و باالخره گندش رو در میاره ..... -

نفسم انگار با این حرفش قطع شد .... سعی کردم خودمو نبازم . با لرزی که توصدام بود 

 جدی نگیر... فقط میخواد منو اذیت کنه ....گفتم آریا شرو ور زیاد میگه 
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 اهمممممم........ -

طبق عادت سرمو رو پاش  شامو که خوردیم اون روی مبل نشسته بودو فوتبال میدید منم

آخه هر وقت سرم رو پاش بود موهامو ناز میکرد و منم از خوشی تا گذاشتمو دراز کشیدم 

و چقدر توی این مدت بد عادتم کرده و من چقدر وابسته ی این آسمون میرفتمو برمیگشتم 

تو اینترنت رو داری زهرم میکنی  که همهشدم .... ای سیاوش خدا نگم چکارت کنه  محبتا

که یه دفعه امیر گوشی رو با دستم آورد تا شاید حواسم پرت شه  و مقاله میخوندم میچرخیدم

کاری بود  گفتم: حالت خوبه؟؟؟!!!!!!... این چهباال و به صفحش نگاه انداخت 

 ن؟؟؟؟؟؟؟ااااااااااال

 گفت : دیگه دارم روانی میشم ....که زیر لب  سرشو با دستش گرفت ، شنیدمپوفی کشیدو 

منم رفتم تو موقع خوابیدن امیر علی تو سالن جاشو انداخت ....آخه تو اتاق خوابش نمیبره 

 اتاق خودم

برای اولین بار میخواستم غرورمو جلوی سیاوش بشکنم و ازش خواهش کنم کاری به کارم 

..سیاوش احساساتمو ... مدام متن اسمسمو مینوشتم و پاک میکردم اما نتونستم .باشه نداشته 

ازی گرفت ... سیاوش دلمو شکوند ... بازم دستمو از رو گوشی برداشتمو بی خیال پیام به ب

رو با پرواز برگردیم ....  شبپس فردا قرار شد فردا بریم سر خاک مامان اینا و شدم .......

 کاش  ریحانه بودو میدیدمش بعد میرفتیم ......با فکرو خیال به بد بختیام خوابم برد 

بود ... با فکر به حرفای دیشب سیاوش سریع از جام بلند  10چشمامو که باز کردم ساعت 

شدم و نشستم... گوشیم نبود .....وای نکنه امیرعلی اومد تو اتاقمو برداشته؟؟ سریع از رو 

.........هوووووووففففففففففف...... الی مالفه بود ین رو تختی رو تکون دادم تخت اومدم پای

بازم اسمس.. سالم خانوم صبح ........ یه کم نشستم تا آروم شم .......قلبم تند تند میزد....

 میگم خیلی صبح قشنگیه نه؟؟؟؟بخیر.... 

 مرده شورتو ببرن سیاوش که برام جهنم درست کردی....
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اشت صدام میکرد: فاطمه جان بیدار نشدی هنوز؟.......دردونه پاشو نمیرسیم امیرعلی د-

 همین االنش ظهر شد.......

خااااااانومممم..... پاشوو م ااااااااارفتم درو باز کردم اومد جلو و سرمو بوسیدو : علیک سال

 رفتم نون گرفتم یه صبحونه ی مشتی درست کردم بدو بیا 

....... واقعاا خجالت آوره اون مهمونه اینجا اونوقت من باید میامصبح بخیر .... االن  -

 پذیرایی بشم ..... جای ریحانه خالی

 سر میز نشسته بودیم که گفتم: کاش ریحانه بود تا میدیدمش دلم براش تنگ شده .....

  برک نزن......دفعه دیگه میبینیش ....حاال انقدر غم -

یه دو ساعتی هست ...حتی ماشینم بوی مامانو میداد .......با ماشین مامان اومدیم سر خاک ..

که سرخاک نشستم .... امیرعلی رفت یه کناری ایستاده تا راحت باشم ...... اونقدر حرف 

زدمو گریه کردم تا سبک شم ... انگاری دوپینگ کردم ... از هر چی که تو دلم بود 

 م ...براشون حرف زدم بوسیدمشون .... کنارشون دراز کشید

م شدی از بس گریه کردی.... پاشو دیگه انقدر این بنده خداهارو وامیرعلی: دردونه تم -

 عذاب نده ...

 باشه ..... امیرعلی میشه باز بیایم؟ اشکامو با پشت دستم پاک کردمو گفتم:-

شده فقط اسم برگشتنو دیگه نیار اسم ترک تحصیلو دیگه نیار... هر وقت خواستی میایم -

به داداشم قول شرف میارمت اما دیگه این حرفارو نزن من به برادرت قول دادم ....هرهفته 

 دادم همه جوره مواظبت باشم و تو رو مثل اعضای خانواده ی خودم بدونم......

 ببخشید اگه همتونو این مدت اذیت کردم ،باشه  -
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پاک کرد و بعد از سرمو بوسیدو دوباره رفت کنار قبر امیرنشست یه فاتحه خوندو اشکاشو 

 جاش بلند شد

....بستنی خوردیم ... سرحال شدیم .... بازم اسمس: هرچی  با هم رفتیم یه بستنی فروشی

همه رو آب میکنه......  بستنی پرید رستگار امیرعلی بستنی میخوری بخور گرمای جهنم 

 تو گلوم اونقدر سرفه کردم تا حالم جا اومد

گفت : آخه چرا همیشه غذا میخوری امیرعلی که باال سرم بود و داشت پشتمو میمالید  -

 میپره تو گلوت؟

 خوبم امیرعلی .... بریم خونه؟...گفتم :نگران بود مثل همیشه  -

پاشو .... تو تا منو سکته ندی دست بردار نیستی... ببین میتونی منو اون دنیا جلوی  -

 ...پاشو .. پاشو بریمسرافکندم کنی؟ تداداش

 تو ماشین نشسته بودیم که گوشیم زنگ خورد.....وای یادم رفت بذارم رو سایلنت

 جواب چرا نمیدی؟ -

 هل شدم و گفتم :نمیدونم کیه حتما مزاحمه.. وای این چی بود گفتم -

با امیرعلی از کوره در رفتو گفت : چیییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟غلط کرده مزاحمه...... گوه خورده -

 هفت جدش که مزاحمه .... بده من اون وامونده رو ........

امیرعلی . خواست جواب بده که قطع شد . دوباره زنگ خورد .....گوشی رو ازم گرفت 

قرار بود  جواب داد وگذاشت رو بلند گو : کجایی آخه عزیز دلم؟ نمیگی نگرانت میشم ؟

 امانتیت دستت رسید خاطر جمعم کنی

با کی کار امیرعلی که لحظه به لحظه رنگ صورتش به کبودی نزدیک می شد گفت:  -

 داری بی شرف ؟
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 ای بابا مگه گوشی فاطمه خانومو نگرفتم؟ -

با تهدید نگاهی به من کرد که نزدیک بود شلوارمو خیس کنم و گفت: بی شرف امیرعلی 

د کسی گذاشتی مادرتو به . مرتیکه ی بی ناموس دست رو بعالمم حسابتو کف دستت نذارم

 عذات مینشونم ...... فهمیددددددددییییی؟؟؟؟؟؟؟

گوشی رو قطع کرد انداخت صندلی پشت ...... تند تند نفس میکشید ... بی شباهت به یه 

منو میسوزوند....... امروز  شیر زخمی نبود...آتیشی که از نفساش تو ماشین پخش می شد

مام تنم مثل بید میلرزید. امیر بهم مشکوک شده بود تمنو تو حیاط خونه دفن میکنه ...

 ......االن داره به چی فکر میکنه؟؟؟....

 ...برات گفتم : امیر علی بذار

خفه  ،:یه دفعه با پشت دست زد تو دهنم 

ووو............با نعره ای که زد دو متر از جام پریدم ووووووووووووووووووووووشوووو

خودشونو گرفتن .... ترس کل وجودمو گرفت ... شوری خونو حس ....... اشکام راه 

فقط منتظر یه راه فرار بودم ...  میکردم اما جرئت نداشتم دست به دستمال بزنم .......

امیرعلی مدام مشت میزد رو فرمونو به منو خودش فحش میداد  امیرعلی منو میکشه.....

.... 

.... اونم تا دید سریع درو باز کردمو دوییدم به محض اینکه ماشینو تو حیاط خاموش کرد 

. وسط راه از پشت موهام که باز شده بود رو گرفتو کشید که دارم فرار میکنم دنبالم دویید 

 افتادم رو زمین ......

 داشت منو با خودش میبرد تو خونه.... گریه امونم نمی داد  

 امیرعلی به خدا من کاری -

 کج نرو  ه بودم.صدات در بیاد میکشمت ....بهت گفتخفه شو میکشمت امروز  -
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..... صدای در اومد .. همونجوری که موهام تو دستش بود منو کشون کشون جلوی در برد 

یه ذره درو باز کرد با دستش منو پشت در نگه داشت .... هرچقدر تقال میکردم خودمو آزاد 

کجا......پیک بود .... یه پاکت تو کنم فایده نداشت که نداشت .. این دیو کجا و زور من 

عین کوره ی در دستش بود پاکتو باز کرد . عکس بود ..... چند تا عکس بود ... امیرعلی 

 اما به قدری شکه شد که یه لحظه دستاش شل شدحال انفجار بود ...

یکم خودمو جلو کشیدم تا عکسارو ببینم ....... وای . اینا ....... با گریه و عجز رو به 

یر علی بذار برات توضیح بدم .....امیر اینا اون چیزی که تو فکر میکنی امیرعلی گفتم ام

 نیست ...

 امیر به جان آریا.....لو میومد من عقب می رفتم یه قدم یه قدم ج امیر گوشش نمیشنید اون

میترکید داغی نفساشو حس میکردم ... خود جهنم  داشت از خشمهیسسسسسس..... -

عکسارو پرت کرد تو صورتم فاطمه فقط یک کلمه بگو اینا....  بود....گریه اللم کرد...

  ....؟؟؟؟؟؟؟؟واقعیه یا فتو شاپه...

 واقعیه اما -

 چرا اینکارو کردی؟  -

م زمین اما همینجور . افتادخدا ... داری میترسونی منووروامیرعلی یه دقه آروم باش.. ت -

 که عقبی می رفتم بلند شدم

 نمیبینی؟ خب میگفتی، آرومم من  -

 همچنان اون جلو میومدو من عقب میرفتم آرامشش آرامش قبل طوفان بود....

 امیرعلی ، سیاوش -

 خب پس اسمش سیاوشه ... دیگه؟؟؟ -
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 من .. من...امیرعلی  -

 ات نکردم بنال.... تو چی ؟ ... چی فاطمه ؟ ... تا تیکه تیکه -

 به خدا... -

قسم ................. قسسسسسسسمممممم نخووووورررررر.......... با نعره گفت:  -

 باشه دردونه؟ .....نخور

داد نزن  فقط علیگفتم باشه نمیخورم .. امیربوی مرگ میداد......این دردونه گفتناش 

 ....خواهش میکنم داد نزن میترسم

 هه تو میترسی؟ -

 رفتم تو خونه .....عقبی عقبی باال رفتم  اونقدر که  ماز پشت به پله خوردم آرو

چی میگفتم تا متقاعد شه ؟ همه چیز علیه من اون منتظر توضیح از زبون من بود .... 

..... یه نگاه به در که کاش می ایستادمو توضیح میدادم  فرارو به قرار ترجیح دادم بود......

 ....گریه هام جلو دیدمو میگرفت ن اتاق رو به راه پله ها  بود ....اتاقم کردم . اولی

 کجارو نگاه میکنی به من نگاه کننننن........ -

وسط پله ها بودم که دیدم امیر علی سر خورد و افتاد رو زمین ... ترسیدم بالیی سرش  

صداش زدم اومده باشه .. صدای هق هقم کل خونه رو گرفته بود ... دو تا پله برگشتم عقب 

که دیدم داره بلند میشه بیاد دنبالم دوباره دوییدم به سمت اتاقم ... یه لحظه پامو گرفت اما 

نرسیدو ول کرد ... به اتاقم رسیدم ... رفتم تو تا خواستم ببندم با لگد درو باز  دستش کامل

امیرعلی  تمام تنم از ترس به لرزه افتاد :...... پرت شدم یه گوشه عقبی عقبی میرفتم  کرد 

 من .... تا دیدم داره کمربندشو باز میکنه الل شدم  به خدا 



177 
 

صدای زجه و  ... امیرعلی غلط کردم ....... خداوروامیرعلی تگریه هام اوج گرفت  ...

... میزد و من .... صورتمو با دست نگه داشتم تا به صورتم نخوره التماسم رو نمیشنید ...

کر شده بود ... میزدو من کمک میخواستم از خودش........حوری رو صدا میزدم ... مامان

 کمر بندو انداختبه جنون رسیده بود ....

 مشتاش بود که با هر حرفش کوبیده میشد به دیوار :ده میکشید....... عربداد میزد

مگگگگگگگگه منه بی شرف نگفتم کج بری  دیگه داشت خودشو میزد: 

 میکشمممممتتتتتتتتتتتتتتت؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  منو خر فرض میکننننننننننننننننننننننننننننییییییییییییییییییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟دیگه حاال 

فکر کردی هر غلطی  آرررررررررررررررررررههههههههههههههه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟......

        خواستی میتونی بکنی؟

 آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآااررررررررررررررررررررههههههههههههه؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 چرا الل شدددددددددددددددددددددددددددددددییییییییییییییییییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 بی ناموس روز اول بهت چی گفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمممممممممممممممممم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟منه 

.... هر لحظه امکان داشت جلوی در افتاد زمین و به زمین مشت میکوبیدو عربده میکشید

 صداش قطع شه... رگاش پاره شه

یه دفعه موبایلش زنگ خورد . خدا صدامو شنید ... مامان  س شد .......حتنم بی 

...... زار زدم ... آسمونم از اتاق رفت بیرون خودش خسته شده بود ....امیرعلی بود......

 داشت زار میزد ...... صدای رعدو برق میومد......

 سیاوش.....میمردی خیلی نامردی امیرعلی ... کاش به حرفام گوش میدادی........ کاش 

هق هق میکردمو با فریاد به سیاوش بدو بیراه میگفتم..... نفرین میکردم مسبب بدبختیامو ... 
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داد میزدمو لعنت میکردم کسی که باعث کتک خوردنم شد...... بی حال شدم.. از درد 

 جسمو روحم

رعدو برقم صدای نعره هاش از صدای امیرعلی دوباره با قیافه آشفته اومد تو اتاق...... 

 بلندتر بود...

چی میگم: برگشتیم ببببببببببببببببببببببببببییییییییییییییییییننننننننننننننننن گوشاتو باز کن خوب 

موس....تو نبری خودم پیداش میکنم...خودم ااااااااااااااااشیراز منو میبری پیش اون بی نا

بدون من پاتو از خونه بذاری منبعد حق نداری  م......رررررررزندش نمیذارپیداش کنم 

 ه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟نننننیان ییییییییبیرون فهمیدی

، عربده تقصیر خود بیشرفم بود.......مشت میزد به دیوارو تکرار میکرد حرفاشو

 ...... خودم آزادت گذاشتم....خودم آدمت میکنمهاشو

 باشهنای کتک خوردن نداشتم گفتم  -

 نشنیدم بگی چشم -

 از اتاقم رفت بیرون....چکید و گفتم چشم........یه قطره اشکم  -

دیگه اعتمادش ازم سلب شد ....... دیگه رابطمون مثل سابق نمیشه که برام همه چیز شده 

نمیخواستم محبتای امیرعلی دوباره پشتم خالی شد.....بود.. پدر ، مادر، برادر، دوست.......

کوفتگی جای سیلی هاش و جای کمربندش .... با رو از دست بدم .... آخرین تالشمو کردم 

 با سختی از جام بلند شدم .... پام درد میکرد ... پوست سرم گز گز میکرد ...، رو تنم 

رفتم پایین ......در لنگان لنگان رفتم بیرون .... از باال راه پله ها تو سالن رو دیدم نبود....

..سرشو با دستاش گرفته بود ... کالفه بود تو این مدت رو پله ها نشسته بود ..خونه باز بود 

 ....االن داره به خودش بد میگه چرا منو زده.............. تمام دستاش کبود بودشناختمش 

... نمیدونم میدونستم بفهمه سالم نمیمونم اما بهش نگفتم اما اگه بفهمه سیاوش سالم نمیمونه 
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باید امیرعلی رو متقاعد کنم باید لم بازی کرده.....چرا دلم براش میسوزه با این که با د

 آرومش کنم

 امیرعلی؟گرفتمو با لرزی که تو صدام بود صداش زدم :دستشو  -

مهم نبود داره غرورمو میشکونه .... نمیخوام  گمشو تو خونه نبینمت... دستمو پرت کرد:

 بازم بدون حامی و خانواده بشم

 بزنی نمیرم.... نمیرم امیرعلی... باور کن بازم -

  برو تو فاطمهصداش لرزش داشت.......میگم  -

از درد تنم افتادم خدا بذاربرات توضیح بدم ....... وروگریم گرفت .... امیرعلی ت -

زمین....درسته ازش رنجیدم اما باید از خودم دفاع کنم ...... رومو بهش کردمو گفتم 

جیغ کشیدمو .....یرعلی یه دقه منو نگاه کنامها؟؟؟امیرعلی مگه من غیر تو کی رو دارم؟ :

 م دردای تنمو بیشتر کرداصداش زدم ....جیغی که تم

 نگگگگگگگگگگگگگگگگگگااااااااااااااااام کنننننننننننننننننننننننننن.

 ؟؟؟؟؟؟نننننننمممممممممممممممممممممممممم به یدیوش نمگ رااااااچ

 .....بخوای شرو ور تحویلم بدی من میدونمو توفاطمه خدا به سر شاهده صداشو باال برد:  -

 جانم رفت با جیغایی که کشیدم صدام دیگه از ته چاه میومد  -

 ......... یه دقه منو نگاه کننمیگم امیرعلیشرو ور نمیگم.....:گفتم  التماسبا گریه و 

 میشنوم ... -

 از کجا شروع میکرم؟؟؟؟؟؟ داشتم فکر میکردم 

 اگه نمیگی گمشو تو خونه -
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 اما شروع کردمدلم میگرفت از این مدل حرف زدنش......

 پسر خوبو مهربونی بودما با خانواده سیاوش اینا رفتو آمد داشتیم ... -

 خدا اینجوری نگام نکن حرفام یادم میره...وروامیرعلی با تشر نگاهی بهم کرد ..گفتم امیرت

... اون  سرمو انداختم پایین و ادامه دادم: خانوادش کال دو تا پسر داشتن یکی هم دختر -

دوتا هم مثل بقیه فامیال خارج از کشور زندگی میکردن ....البته هنوزم اونجان...اما سیاوش 

 نور چشم پدرو مادرش بود ... هرجا مینشستن پز بچشونو میدادن که اله و بله...

شوخ بود که کم کم با هم دوستای خوبی شدیم اما بعد یه مدت اون بهم اونقدر مهربون و 

خدا اینجوری نگام نکن..... بعد من به امیر گفتم .. امیرم ورو... امیر تپیشنهاد ازدواج داد 

.... هرجا و هر که خیلی قبولش داشت به بابا و مامان گفت ... ما با هم بیرون میرفتیم 

... لحظه سیاوش با دوربینش عکس میگرفت از خودمون .... به دیدنش وابسته شده بودم 

پس هرروز همو میدیدیم ... تا اینکه خانوادش تصمیم گرفتن رسما بیان خواستگاری.... اما 

معشوقه های یکی از روز قبل خواستگاری یه نفر بهم زنگ زد و گفت اگه میخوای 

 ی بیا به این آدرسشوهرتو ببین

سیاوشو با چشمای خودم دیدم که با یه دختری که ازش نگم بهتره تو دو دل بودم اما رفتم ... 

یه کافی شاپ خارج از شهر نشسته بودن .... دستای دختره تو دستاش بود و هر چند دقیقه 

ه اما همونجا با خودم عهد کردم آبروشو جلو همدستاشو میبوسید ... خورد شدم ....

من آبروشو جلو خانوادش بردم فیلمارو نشون اونا میبرم...شب بعد که اومدن خواستگاری 

و مجلس زد زیر گوشش ... هرچی میخواستن بارش کردن .... بابا دادم ....پدرش همونجا ت

گفت پسرم چرا با آبروی ما میخواستی بازی کنی؟ اما اون فقط انکار میکرد ....همونجا به 

....از خونه زد بیرون .... پدرو مادرش دیگه به فی امروزو سرم در میاره همه قول داد تال

خونه راهش ندادن .... هرروز میومد دم خونمون تا باهام حرف بزنه ....... بابا خونمونو 

و انگار  من بود که شیراز اتفاقی دیدیم همودانشگاه عوض کرد .....اومدیم اینجا....اوایل 
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اونم داغش تازه شد ........امیرعلی به خدا من هرز نرفتم ... میخوای از نگار 

یادته اون روز صورتش داغون به مجید گفتم ....وقتی خیلی اعصابمو بهم ریخت بپرس......

بود؟ با سیاوش دعواش شده بود اما سیاوش بدتر کرد ... خواستم باز به مجید بگم ترسیدم 

......این ، فقط ترسیدممن هرز نرفتم تو بگم ترسیدم .... به خداوندی خدا قسم  ....خواستم به

 عکسا مال همون موقعست......امیرعلی

 فاطمه برو تو خونه ...... -

 امیرعلی -

 صداشو باال برد و گفت  یه دفعه از جاش بلند شد و روبه روم قرار گرفت بازم عصبانی بود

 مممممممم........ من تو این مدت از گل نازکتر بهت گفتمترسیدی؟ آرررررررره؟؟؟؟.....: 

فاطمه روز چقدر بهت گفتم فاطمه اگه چیزی اذیتت میکنه بگو ..........؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟........

گفتم از دروغ بدم  باالتربرد و :بازم صداشو اول بهت گفتم مشکلی هست به من بگو.......

دختر خونه ی من نباید حرف پشتش باشه....... در میارم اون چشمایی که  میاد...... گفتم

 بخواد سمتت نشونه بره ......همه رو گذاشتی زیر پات ... غیرتمو به سخره گرفتی ......

 اگه اون عوضی بالیی سرت میوورد من چه گلی سرم میریختم؟ هاااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

....... چجوری بزرگ شدی چقدر آزادی داشتیفاطمه خوب گوشاتو باز کن .. کاری ندارم  

االن مسئولیتت با منه ......امروزو بخاطر داشته باش.....منبعد بدون من و اجازه ی من پاتو 

 از خونه بیرون نمیذاری......فهمیدییییی؟؟؟

 خدا دادنزن و به روآره فهمیدم ... داد نزن ... ت -

 نشنیدم بگی چشم -
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م که گفت انداختم پایینو آروم گفتم چشم.... سمت در میرفتخیلی سنگدل شد ...سرمو  -

پرواز شب فردا  10ساعت   جمع کن... دیرمون نشهبیاری با خودت هروسیله ای میخوای 

 اشکمو پاک کردمو گفتم : چشم داریم....

جای سیلی امیرعلی از جلوی آینه رد شدم ... چشمم به صورتم افتاد......تنم درد میکرد ... 

لبم کبود بود و ورم کرده  و می شد.. رد انگشتاش مشخص بود .....رتم داشت کبود رو صو

 جای کمربندش که به لباسم میخورد گز گز میکرد

 اون شب با آه و ناله گذروندم ... نامرد حتی تا صبح نیومد سراغمو بگیره.....خوابم برد

حق نداشت دست روم بلند : منم دل خوشی نداشتم ازش .... صبح بیدار شدم و رفتم بیرون 

کنه .... دیوانه شدم من از یه طرف بهش حق میدم و از طرفی میخوام باهاش قهر باشم اما 

اگه منم که قهر کردن بلد نیستم .... سالم کردم اما جواب نداد و از پشت میز بلند شدو رفت 

 بیرون از آشپزخونه.....

 یه کلمه هم بینمون ردو بدل نشد ..... غروبتا 

اما نمیگه داره تنبیهم لم واس مهربونیش تنگ شده واس دردونه گفتناش تنگ شده ....د

میکنه.... حق داره همه چی رو ازش پنهون کردم چند ماه بهش دروغ گفتم ..... بعضی 

اوقات به این فکر میکنم نکنه واقعا در حق سیاوش ظلم کردم ... اما نه من خودم با چشمای 

 خودم دیدم....

تم بهت نرسه دادو بیداد امیرعلی از تو حیاط میومد: بیشرف نسناس برو دعا کن دسصدای 

و گرنه مادرتو به عزات میشونم.... دست رو بد کسی گذاشتی ... کاری کردی دستم روش 

خواهیم دید .. از سگ کمترم ستن دستات باش... ببند دهنتو بیشرف....شکبلند شه منتظر 

 اشی پیدات میکنم....ولت کنم.... اون سر دنیام ب
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خیلی ترسیدم.... صحنه های دیروز جلو چشمم مرور میشد تا اینکه یه دفعه در اتاقم باز 

 الدنگ چی میگه ؟اومد تو اتاقم نعره زد : فاطمه این  ...شد

 دیگه ظرفیت کتک خوردن نداشتم.... با تته پته گفتم .. چی میگه؟ -

تو غرور  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟........ه ؟ررررررررربهش پیام میدادی آرمیگه  -

 نداریییییییی؟؟؟؟؟

 جان آریا دروغ میگه من حتی جواب تلفناشو نمیدادم ....اون همش اسمس میداد -

 امیرعلی محکم زد به دیوار و گفت حالیت میکنم بی پدر ..... از سگ کمترم آدمش نکنم -

لی رو صدا زدمو سرمو با امیرع ... حس کردم سرم گیج میره .....تنم مثل بید میلرزید 

 دستام گرفتم

 .....فقط یه لحظه دیدم امیرعلی داره میدوئه طرفم و چشمام بسته شد  -

 تو بیمارستان بودم و امیرعلی که کنار تختم بود....سرشو با دستاش گرفته بود

 امیرعلی؟ -

  ....: سرمت تموم شه میریم خونه سرشو بلند کردو گفت  -

 پروازمون ؟ساعت چنده امیرعلی ؟؟؟؟  -

 میریم  تازه.... بریم خونه 7ساعت  -

 ... نمیخوام امیرعلی، محبتاش ، حمایتاش واس کسی دیگه باشه ...باز داشت گریم میگرفت 

به اندازه ی کافی دندوناتو تو حلقت میریزم.... فاطمه به والی علی باز بخوای گریه کنی  -

 سگم کردی

 مالفه رو دادم رو سرم و صدای گریمو خفه کردمو اشک ریختم تا یکم آروم شدم 
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... رومو کردم از خواب بیدار شدم یه نگاه به سرم انداختم آخراش بود امیر تو فکر بود 

که با انزجار به امیرعلی نگاه میکرد که حتما اونورو به پرستار روبه روم نگاه میکردم 

م به سیاوش فکر میکردم ... اون که اینقدر مهربون بود چرا داره و بازدلیلش قیافه ی منه 

چرا من دارم انقدر بهش فکر میکنم ؟ چرا به امیر نمیگم آدرس این بالهارو سرم میاره ؟ 

 دوباره اشک تو چشمم جمع شدمحل کارشو ؟ چرا اینقدر هواشو دارم ؟ 

 که گفت: و سریع اشکامو پاک کردم با صدای امیرعلی رومو برگردوندم

جواب فاطمه یه سوال میپرسم راستو حسینی جواب میدی.... حرف اضافه نمیخوام ... فقط 

 سوالمو میدی

 فاطمه تو هنوز به این پسره فکر میکنی؟ -

 امااگه منظورت برای ازدواجه نه  -

 اما چی؟ -

اون تقاص چون یه دورانی با هم رفتو آمد خانوادگی داشتیم ....دلم میسوزه براش ... اما  -

باور کن..باور کن پسر  کارشو پس داد... دیگه دلم نمیخواد اصال کاری بهش داشته باشم ...

یه جوری انکار میکنه بدی نیست نمیدونم چرا داره اذیتم میکنه ... گاهی وقتا به خودم میگم 

 که شاید من اشتباه کردم

 اگه اشتباه کرده باشی بازم بهش فکر میکنی یا نه؟ -

باز با هم حرف بزنیم اما نه ... وقتی پرده ی حرمت بین منو خانوادش دریده بشه .. شاید  -

به زبون اومد حتی و چه حرفایی  افتاد  ... تو نمیدونی اون شب چه اتفاقاییمثل قبل نمیشه

بابام تا دو روز باهام حرف نمیزد میگفت عوض بی حرمتی یه نه میگفتی... بابا احترام 

شاید یه روزی همو ببخشیم اما این رابطه هیچوقت مثل قبل خیلی مهم بود..... مهمون براش

 نمیشه شاید درحد یه دوست صمیمی 
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 باز داری زر زیادی میزنیا..... -

فقط تورو خدا خیلی خب باشه بازم اشک تو چشمام جمع شد و با لبی که لرز داشت گفتم:  -

  ....اینجا داد نزن ، آبرومو نبر

  میکرد  نگاهکه ورم داشت زل زد بهم ، به لبم 

 میرم به پرستار بگم بیاد....سرمت تموم شد  -

.. چجوری بعد دو دقیقه پرستار اومد تو اتاق رو بهم گفت : این شوهرت خیلی بد اخالقه

 تحملش میکنی؟

 شوهرم؟ -

یکی نیست بگه  .... با همه دعوا داشت که زودتر به دادت برسیم  داداشته ؟مگه نیست ؟  -

... خیلی خب یه دفعه بلند نشو ... یکم بشین زدی داغونش کردی بدبختو حاال دستورم میدی؟

 بعد از تخت بیا پایین

بلند شدم ...رفتیم خونه .... هنوز باهام حرف نمیزد.... با کمک امیرعلی امیر اومد داخل و 

عوض اینکه من که کتک خوردم طلبکار باشم اون  ، همش تو فکر بود ... دنیارو نگاه

منم دیگه حرف نزدم که حاال طلبکار باشه .....طلبکاره ... هرچند خودم بهونه دستش دادم 

 ....انگاری منم قهر بودم

... یاسرم که تو اتاقم بودم که یاسر بهم زنگ زد... بعد حالو احوال بهش تمام ماجرا رو گفتم 

میگفت به  پشت تلفن حرص میخورد دادو بیداد میکرد ورسید فقط زورش به امیرعلی نمی 

 زن عمو همه چی رو میگه تا پدرشو در بیاره ...مظلوم گیر آورده...

---- 
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و رفتم بیرون ... وسایالرو برد تو تو اتاقم داشتم آماده میشدم ...از ترسش لباس بلند پوشیدم 

 آژانس گذاشت منم رفتم....

 کلمه حرف نزد......حتی تو هواپیمام یک 

 مامان اینا منتظرن مشب بود ....میدونست 12امیرعلی زنگ در خونه رو زد ساعت تقریبا 

 تا منو ببینن اونم با وضعیتی که داشتم

دستت یا فاطمه ی زهرا ....به محض وارد شدنمون به خونه مامان محکم زد رو صورتش: 

 چیکار کردی با دخترم ؟بشکنه امیرعلی....

اولین بار بود مامان به امیرعلی بد گفت اونم بخاطر من....شرمنده شدم که باعث این اتفاق 

شدم سرمو انداختم پایین اما مامان با دستاش باال آورد و گفت : من بهت یاد دادم دست رو 

 زن بلند کنی؟ آره ؟؟؟؟؟ 

اش گرفت امیرعلی بی توجه به جیغو دادای مامان رفت رو مبل نشست و سرشو با دست

نمیتونستم ساکت میدونستم رفت تا دهن به دهن تاج سرش نشه .... خورد شدنش رو میدیدم 

بمونم منم مقصر بودم گفتم: مامان جان تقصیر منم بود چرا فقط امیرعلی رو سرزنش 

 میکنی؟

مامان به چشمام خیره شد که خودش بدترین تنبیه واس مخفی کاریم بود .. دست مامانو 

 تم معذرت میخوام مامان... من میرم اتاقمبوسیدمو گف

... مجید با خداروشکر آریا خواب بود ...... بی سرو صدا رفتم سمت اتاق مجید اینا

 سالم کردم که با چشمای درشت شده نگام میکردسروصدای ما بیدار شده بود 

آریا  رفتم جلوحتی زیر نور شب خواب اتاق دسته گلش معلومه ....چقدر قیافم داغونه که 

اما میشنیدم صدای مامانو بوسیدمشو رفتم تو اتاقم....نمیخواستم فکر کنم چی دارن میگن  رو

که امیرعلی رو تهدید مکرد به نبخشیدن حتی این صداها بیشتر اعصابمو بهم 
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صدای امیرعلی میومد تو اتاقم که تخت نشستمو زانوهامو بغل کردم ..... رومیریخت......

منبعد بدون من پاشو از خونه بیرون نمیذاره ین حرفا حالیم نیست ، تاج سرم من امیگفت 

 ....موبایل تلفن ممنوع

... بغلم کردو گفت : دستت اومد تو اتاقم امانمبعد چند دقیقه که صدای جرو بحثا کم شد ، 

 مامان جان من ازت معذرت میخوام...بشکنه امیرعلی.. با دخترم چیکار کردی تو...

 صدام در نمیومد...شرمنده بودم و 

 با منم قهری؟ مامان جان چرا حرف نمیزنی؟-

نه مامان .. این چه حرفیه مگه من مامان دیگه ای هم دارم ؟ تازه مادر دار شدم مگه میشه  -

اینو که گفتم باز گریم گرفت... اونقدر بغل مامان باهاش قهر کنم ... مامان دلم گرفته ....

 ازم میکرد ... قربون صدقم میرفتموندم تا آروم شدم .. مامان ن

گفتم  ظاهرا هیچکس قصد خواب ندارهشب بود که در اتاقم به صدا اومد.... 1ساعت 

 بفرمایین

 مجید : اجازه هست لیدی؟ -

 بیا تو مسخره بازی در نیار حوصله ندارم -

اومد رو تختم نشستو گفت: مادر من انصافا سر امیرعلی چی خوردی که سر ما نخوردی؟  -

گوریل برداشتیش  نکنه جدی جدی از تو باغ وحش از زیر دستایبه گوریل گفته زکی.....

 ... 

ر خل وضعم مامان فدای خنده هات بشه....حقم داری به این پسخندیدم که مامان گفت : 

 مغزت تکون خورده مجید؟بخندی....



188 
 

تکون ، ... بعدم مادر من آدمه، مجید: آره من خل وضعم البد اون شازدت که سگ اخالقه  -

 ....تکوندنشجای شما خالی چند دقیقه قبل ، نخورده 

 منظورت چیه مجید؟ -

مثال این جور یکیم خوابوند تو گوشم که بار آخرم باشه هیچی به قول فاطمه این دیو دو سر 

 چیزارو ازش مخفی میکنم... گردن کلفت زور خرو داره...

....... مادرش بمیره براش بچم این همه فشار زندگی ساکت باش ببینم هی هیچی نمیگم  -

وسط این همه رو داره تحمل میکنه .... باالخره از یه جاش بیرون میزنه دیگه... منو مجید 

 بلند خندیدیم ... حاال نخند کی بخند...غمو گریه یاد یه جوک افتادیم و 

رفت بیرون ....واقعا پوستم .... از اتاق مامان گفت ظاهرا حال شما دو تا از منم بهتره 

 همش بخاطر مجیده کلفت بود با این همه کتک بازم میخندیدم...

 ببندین دهنتونو.......: خبر مرگم میخوام بخوابم .... از تو سالن داد زد  امیرعلی -

با صدای داد منو مجید تا یک ساعت با شرو ورایی که میگفتیم میخندیدیم تا آخرش که 

. شده بودیم عین بچه ها ... مگه ... و رفتیم زیر پتو لن جفتمون خفه شدیمامیرعلی از تو سا

کتکایی که خوردمو یادم رفت درد ... غمامو یادم رفت ... میشه با مجید بشینی اما نخندی

در واقع توی تعطیلی میان ترم  .....مجید فردا مرخصی داشت....منم که فردا کالس نداشتم

جای کتکا درد میکرد اما اصال نمیدونم چرا تو دلم بخشیده بودمش و تشنه  به سر میبردم....

اما نمیدونم ی محبت دوبارش بودم ..... دلم میخواست باهاش سرسنگین باشم تا درس بگیره 

 چرا بیشتر بهش وابسته میشم .... با اینکه مسخرست اما این کتکا رو حق میدونستم

شد:  زومدوتا کاسه ی خون بود روی ما دوتا یرعلی که یکدفعه در اتاق باز شد و چشمای ام

 فاطمه بگیر بخواب تا سگم نکردینشو تو اتاقت تا دهنتو سرویس نکردم.......ممجید گ

 مجید زیر لب گفت نه که همیشه مهربونی....
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مجید داشت میرفت بیرون که امیرعلی محکم زد پس گردنش: اینو زدم تا بدونی زر زیادی 

 نزنی زیر لب

 امیر برقو خاموش کرد و در اتاقو بست-

.... اولش راجع به فردا که یاسر اینا اومدن اینجا .... منو یاسر و مجید یه گوشه نشسته بودیم

روز قبل حرف زدیم که یاسر همش به امیرعلی فحش میداد ... رودر رو که جرئت 

 میخندیدیم  نداشت...بعد یک ساعت مجید دوباره شروع کرد به وراجی که 

با داد تازه از سرکارش برگشته بود .. تا چشمش به من خورد اخم کردو امیرعلی  -

فاطمه درس نداری مگه تو؟ نشستی کنار اون دو تا نره خر  گفت:کنفرانس گذاشتین اونجا؟

  .... مامان کجاست؟که چی؟ صدات کل خونه رو برداشته

مامانم با زن عمو و آریا رفتن خرید ... هنوز دانشگاه شروع نشدهبا سرسنگینی گفتم : -

 این دوتام ریز ریز می خندیدن   ناست که بیان ... اآل

 تبیا اتاقمرگگگگگگ ..... کنترلو واس یاسرو مجید پرت کرد و رو به من گفت :فاطمه  -

 کارت دارم

 ....گوشیمو ازم گرفته حاالم چشم نداره بگو بخندمو ببینههووووفففف.... زورگو -

فکر میکنه دوباره از فضولی میمیره که به فاطمه چی میگیم ....مجید : به جان خودم داره  -

 داریم بهش خط میدیم

 آدرس سیاوشو خواسته که من ندارم نخیر این گیرش جای دیگست.... -

 گفت : تیشرت کوتاه تر و بازتر نداری جلو مجید و یاسر بپوشی؟رفتم تو اتاق که با تشر 

 بروو لباستو عوض کن ببینم

 چشه لباسم مگه؟ مجید و یاسر که خودین -
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اون از تی شرتت فاطمه انقدر پا نذار رو اعصابم.....بهت میگم عوض کن بگو چشم .... -

 که با رکابی فرقی نداره اون از شلوارت که چسبیده به تنت...

 پوشیدمامیرعلی آخه من که همیشه تو خونه همینجوری لباس می  -

 دیگه داری اون روی سگمو باال میاریااااا..... -

االن میرم سرسنگین جواب دادن فایده ای نداره برابر این مرد... حوصله بحثم نداشتم گفتم : -

 ..عوض میکنم

تا خود شب امیرعلی فقط کنایه شنید از مامان ، زن عمو ، حتی عمو هم یه تشر بهش رفت 

می ریختن ..... امیرعلی به حرف هیچکسی محل نمیداد  اما انگار داشتن رو اردک آب

 ....بس که غدده...

منم مثل خودش از دیروز تا االن امیرعلی خیلی باهام سردو دستوری حرف میزنه ....

 ...بخاطر ترسم ازش کوتاه میام جواب میدم تا مثال کم نیارم اما گاهی وقتا 

پشت سر گذاشتم و مدام درگیر حرفای نگارم دو روزی میشه که این تحریم آمریکا پسند رو 

نگار اومد اینجا گفت امروز رفته دانشگاه که امروز صبح از حال سیاوش میگفت آخه  که

پیش سیاوش و باهاش بخاطر من دعوا افتاده .نگار میگفت وقتی از دعوای بین منو امیرعلی 

میزدو میگفت فاطمه خیلی رفت تو فکرو با خودش حرف  مخورد منو کتکای که بهش گفته 

...نگار میگفت من شدم باعثش، چیکار کردم؟؟؟ وکتک خورده  دای که از دعوا میترسی

 .... از کارش شده انگاری پشیمون 

 ...لباسمو عوض کردمو رفتم بیرون و تمام مدت اخمای امیرعلی رو اعصابم بود 

بعضی اوقات باهاش مثل خودش با صدای بلند تر حرف میزنم و اگه مامان نباشه بازم روم 

 دست بلند میکنه 

 دیگه از محبتاش خبری نیست و فقط زورو تهدیده 
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... مامانو زن عمو رفتن پیاده روی... آریا باشگاه، مجید با دوستش هیچکس تو خونه نیست 

 رفته خرید ....امیرعلیم که سرکاره

من بی کس.......من بی حامی .... من خسته ........ حتی اجازه  ا من ...... من تنها.....ام

رو پله ی تو خونه رفتم دلم گرفت ....ندارم تا دم در برم ....... روزام شده دعوا با امیرعلی 

از یتیمی من  سالدوحیاط نشستم و دارم به این فکر میکنم که سالگرد بابا اینا نزدیکه.....

دارم اما همونم از دست دادم و هرروزم شده  میه تکیه گاه محکگذشت.......دلم خوش بود 

... دلم دعوا ، نتیجشم گریه های شبانه و یواشکی مامان برای بچه هاشه...... کم آوردم 

سرمو گذاشتم رو زانو هامو شروع کردم به زار زدن برای  بابارو میخواد امیرو میخواد...

...... چرا بیخیال همه چی نمیشمو از اینجا برم ؟؟؟؟؟؟ یعنی تمام دلیلم شادی ندگیم ز

.... دیگه کشش دیگه خسته شدم از این همه دعوا با امیرعلی.... میخوام تسلیم بشم  آریاست؟

 ندارم ادامه بدم 

.... و با صدای مامان بیدار شدم نمیدونم چقدر گریه کردم که همونجا رو پله خوابم برد 

 چشمم به اشکاش که آماده ی باریدن بودن ، خورد

الهی من دورت بگردم مامان جان ؟ آخه چرا اینقدر بچه هام غم دارن؟ اون از امیرعلی  -

که تو این چند روز شبا با هزار تا هزیون میخوابه این از تو که درداتو میریزی تو دلت ... 

 آخه چرا با هم لج میکنین؟

سخته که حالو روزتو اینجوری میبینم؟ یه دونه دخترم باید رو سنگ میدونی چقدر واسم 

، چشمای خوشگلشو نابود حیاط خوابش ببره؟ باید اونقدر گریه کرده باشه که پف چشماش 

 کنه؟

نکن با خودت این کارو .... اینقدر هم دیگه رو عذاب ندین.... الهی مامان دورت بگرده 

.... تو ببخشش تو کوتاه بیا ا به خدا تو دلش هیچی نیست مامان جان میدونم پسرم تند خوء ام

 ... منم امشب باهاش اساسی حرف میزنم 
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و رفتیم تو خونه منم چون حوصله نداشتم رفتم به اجبار مامان و خواهشاش از جام بلند شدم 

.... سالگرد فراغ بابا اینا یه اصال حالم خوب نبود  موقع شامم بیرون نرفتم تو اتاقم ...

 طرف... دعواهای ما دو تا یه طرف دیگه داشت اذیتم میکرد.......

 .... داشت امیر علی رو مواخذه میکردصدای بحث مامانو امیر از تو اتاق مامان میومد

اما با حرفی که شنیدم کپ کردم فکر نمیکردم یادش بمونه... امیرعلی گفت مادر من :  -

چی که واس یه خیرات الزمه برام لیست بگیر تا همینی که گفتم : شمام به جای این حرفا هر

.....خستم تاج سرم  انقدر با حرفات آتیشم نزن فکرم نکن بگیرم برای سالگرد خانواده فاطمه

وی .....آثار چند روز پیشو که رحواسم بهش نیست.... ذره ذره آب شدنشو دارم میبینم 

 صورتش میبینم به خودم هزاران بار لعنت میفرستم

حرفای امیرعلی آرومم میکرد انگار هنوزم یه روزنه ی امیدی هست .....واقعا تشنه ی این 

 محبتشم ، تشنه ی توجهشم....

از اتاقم رفتم بیرون صدای پچ با صدای ساعت بیدار شدم و یادم اومد امروز کلی کار داریم 

 پچ مامانو زن عمو از آشپزخونه میومد 

که هردو با خوشرویی  مالیدم وارد آشپزخونه شدمبا یه سالم و در حالی که چشمامو می

 جوابمو دادن

عزیز دلم منو زن عمو فعال داریم مرغارو میشوریم برو یکم بیشتر بخواب دیشبم مامان:  -

 ... نگار کجاست خوابه؟تا دیر وقت برنج تمیز میکردین نداشتی

 سرویس...بقیه کجان؟نه مامان بیدار شدم نبود ... البد رفته  -

غروبا بی جون میفته رو آریا خوابیده هنوز... بچم این روزا تمریناش انقدر سختت شده که  -

 تختش

 زن عمو : ان شاءهللا جواب زحمتاشو بگیره پسرمون  -
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 منون زن عمو  -

... مامان جان برو دستو بقیه پسرا هم که سر کارن و تا ساعت ده قراره بیان خونه کمک  -

 صبحونه بخورروتو بشور و بیا 

مرغارو نگار: خانوم آشپز بپا دستت نسوزه ... دستت به کنار اینقدر تو فکرو دمغی که 

 میسوزونی 

 حواسم هست  -

کامال معلومه .... حاال ببین تورو خدا بعد عمری داری واس خانوادت مرغ سرخ میکنی  -

که اون دنیا بخورن اما آخرش مرغ سوخته نصیبشون میشه ... اون موقعست که امیر، 

 و یه پس گردنی حواله ی خواهر دستو پا چلفتیش بکنه که حقم دارهداداشت ازون دنیا بیاد 

 همزمان که اشکم میچکید لبخندی به لبم اومدو گفتم : نگار دیوونه -

ر این نمیشه که تورو نمیبینن و به فکرت نیستن تو نبودشون دلیل بدیوونه چیه ، جدی گفتم -

که شاید  که پارسال گریه هاتو کردی الاقل امسال با عشق و لبخند براشون غذا درست کن 

و اال غذاهات قابل بو   این حال خوبت باعث بشه اون دست پخت تو از گلوشون پایین بره

سن که عرضه ی یه نیمرو درست ... باالخره اون بنده خداها بچشونو میشناکردنم نیست 

 کردن نداره

تازه خبر نداری که االن نسترن جون داره مغز داداشتو میخوره میخندیدم که نگار ادامه داد: 

که دیدی من میگفتم خواهرت بی عرضست باور نداشتی؟؟؟؟؟؟؟ بفرما یه مرغ دادن دستش 

 ، اونم سوزوندسرخ کنه 

دیگه واقعا میخندیدم و انگاری موفق شد ... خدارو شکر میکردم که این خانواده و این 

 دوست با ارزشم کنارم هستن 

 داشتیم با هم بحث و جنگ میکردیم که صدای دروازه اومد و مجید و یاسراومدن توی حیاط
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 نگار تا از دور یاسرو دید شالشو که باال سرش بسته بود باز کردو روی سرش مرتب کرد 

 به به میبینم که با ادب شدی .... نگارو این حرفا؟؟ -

ببند دهنتو دختره ی مزخرف.... مجید باهاشه ... حوصله ی چشمو ابرو اومدنای یاسرو  -

 ندارم 

 دیدی .... -

ناش با حرص و لبخند ظاهری گفت:ببببببببببببند اومدن پرید بین حرفمو از زیر دندو -

 نزدیکمون..... سالم

 یاسر: سالم به کدبانوهای خونه -

 مجید : فاطمه جون یه وقت به خودت نگیریااااا.... -

با حرص مجیدو پرت کردم که چون غافلگیر شد افتاد زمین و منم فرصت طلب سریع 

 نم بهم بد و بیراه میگفتموهاشو توی دستام گرفتمو میکشیدم و او

 چه خبره اینجا؟ -

 صدای امیرعلی بود

 داداش بیا این دختره رو ازم دور کن رم کرده.... االن باید برم واکسن هاری بزنم -

تا رفتم جیغ بزنم امیر دستمو گرفتو کشید و منو با خودش برد توی خونه و همینجور که  -

بقیه گفت : پاشین کاراتونو انجام بدین  من حرص میخوردم با صدای بلند رو به مجیدو

 عوض این جنگولک بازیا...

پوزخند زدمو گفتم حاال منو کجا میبری ؟ چیه باز توبیخ شدم ؟ یا حق بگو و بخندم دیگه  -

 ندارم؟؟؟؟؟

 دو دقیقه اون صد متری رو توی دهنت نگه دار... -
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 امیر: سالم تاج سررررر.... سالم زن عمو -

 ا قوتسالم پسرم خد -

 سالم عزیزم..... وووااااا ، زن عمو چرا فاطمه رو مثل کش تنبون میکشی؟ -

چیزی نیست زن عمو دو تا بچه ی دو ساله رو از هم سوا کردم .... االن میرم لباسمو  -

 عوض میکنم میام کمک

 رفتیم توی اتاق من بعدم درو بست

جام بدی سر من؟ یعنی امریکا باز چیه امیرعلی؟ دیگه چه تحریمی مونده که میخوای ان -

 اینجوری ایرانو تهدید و تحریم نکرده تا حاال....

 دو دقیقه زبون به دهن بگیر  -

 دو تا پاکت داد دستم و گفت بگیر اینارو

امیرعلی برامون بلیط رفتو برگشت به تهرانو گرفته بود.... اشک توی چشمم جمع شد و 

 شرمنده شدم از قضاوت نا به جام 

پیشونیمو بعد این مدت بوسیدو گفت : اینارو نگرفتم تا گریه کنی ، گرفتم گفتم  شاید  امیرعلی

 دلت بخواد این روزو کنارشون باشی

 ناخداگاه پریدم بغلشو با دل و جون بغلش کردم : ممنونم امیرعلی، ممنونم

 حاالم برو لباستو عوض کن دو ساعت دیگه پروازه ...

تعجب گفتم : دو ساعت دیگه؟!!!!!! پس کارا چیه ؟ هنوز به یه باره ازش جدا شدمو با  -

 مامان نگفتم

همه میدونن ، به کارا هم خودشون میرسن ....برو حاضر شو منم برم یه دوش بگیرم میام  -

 ... درضمن این بار آریام با ما میاد
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میشن  دوباره امیرو محکم بغل کردم اونقدر محکم که فکر میکردم االن استخونای دستم خم

 و میشکنن

 

با امروز نزدیک به یک ماهه که امیرعلی منو و از سالگرد بابا اینا میگذره هفته یک  

از اون شب  ....امیرعلیمحدود کرده موبایل ندارم و بخاطر همینم نگار بیشتر میاد خونمون 

ی از باهام نرم تر شده ... دوباره با محبت صدام میزنه ... وقت که مامان باهاش حرف زده 

باهم یاط میشینم اونم میاد و .... بیشتر شبا که میرم رو تاب تو حسرکار میاد منم میبوسه 

یم ... اما هنوزم که هنوزه موبایلمو بهم نداده یا بی اجازش حق رفتن به بیرونو حرف میزن

اما من دوباره شدم همون  میارتم ...  و خودشخودش میبرتم  اگرم بخوام جایی برمندارم...

 دختر قبل انگار فقط با یکم محبت ، سیراب شدم

به خودم .... روی خودم زوم کردم ...خیلی وقت بود امروز وقتی رفتم رو به روی آینه 

از اتاق رفتم بیرون و مثل همیشه خیلی بلند شد... تا رون پام میرسید...نمیرسیدم...موهام 

 صدامو انداختم پس سرم...مامان ..مامااااان

مامانو زن  ؟چه خبرته ؟ همسایه رو مگه صدا میزنی صداتو انداختی پس سرت امیرعلی: -

 عمو تو آشپزخونن دارن شام درست میکنن....

 ؟؟؟؟گفتم : مامان جونی؟و کردم لشاز پشت بغتو آشپزخونه رفتم  زیر لب برو بابایی گفتمو

 زن عمو خندیدوو مامان گفت : خدا بخیربگذرونه... جانم مامان جان؟

 به صورتم دست نزدم.....دو ساله امیرعلی اجازه میگیری فردا برم آرایشگاه ؟  از -

 خیر باشه زن عمو؟ -

شبیه دخترای .....  ، رسیدگی بهش خیلی سخت شده زن عمو جون موهام خیلی بلند شده-

 شششش............... مامانی برو اجازه بگیر ازشدوره ی ناصرالدین شاه شدم
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 بذار امشب ازش اجازه میگیرم..... جان....خب مامان خیلی  -

  و از آشپزخونه رفتم بیرون  محکم بوسش کردم 

 ؟؟؟؟شنگولی؟؟؟؟چیه دردونه  -

اومدی بیرون شارژ شدی؟چی دادن خوردی؟  شمجید: تو آشپزخونه چه خبر بود رفتی تو -

 م داره تموم میشهژ.. خداوکیلی شاربگو منم برم بخورم

 باشه؟گه بوده گه احتی یاسر: -

 تا نزدمت : هوشششششش..... درست حرف بزن گفت امیرعلی اخم کردو -

حتی اگر ارتباطمون تو بد ترین وضع ممکن رفتم تو اتاقم......واس یاسر زبون درآوردمو 

....دوباره  باشه به کسی اجازه نمیده حتی به شوخی بهم چیزی بگه....عاشق این اخالقشم

بیرون خط قرمز موهامو محکم باال سرم بستمو رفتم بیرون چون یاسر خان هم رفت 

  امیرعلی ...آقا دستور دادن دیگه جلوشون موهامو باز نذارم

ن و هنوز عمو از هستطبق معمول و رسم یه شب در میون ، امشب زن عمو اینا خونه ی ما

 سرکار نیومده خونه ....

 فاطمه امروز باید میبودیو میدیدی شاهکارامو ، دهن همه باز بودآریا اومد پیشموگفت: -

 ؟یاسر: چکار کردی پهلوون آریا -

 آریا : دهن یکیو آسفالت کردم که یکساله تو نوبت آسفالت کردن بود -

 ، این چه وضع حرف زدنه بچه؟خاک به سرم  -

 امیرعلی: مواظب باش این غرورت یه وقتی خودتو آسفالت نکنه پهلوون -

 مامان: آریااااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -
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 .... به سر فاطمه قسم یادم رفت جانم مامان حوری چشم  -

 پسره ی پررو از خودت مایه بذار -

 خدا شانس بده از عمه داشتن هیچی بهم نرسیده فقط غر غر کردنش شده مال ما -

 یشداشتم از حرص میترکیدم از این زبون فلفل -

پهلوون بیا بیرون دو کالم مردونه یه نیم چه لبخندی زدو سریع جمعش کرد: امیرعلی  -

 حرف دارم باهات

و قرار شد همه با  بلند شدم رفتم پیش مامان اینا داشتن راجع به عروسی الناز حرف میزدن

 هم به این عروسی بریم 

 بده .... خداکنه امیر اجازه

اومد سمتم که رو آریا ........ به مامان چشمک زدم که بگهفتن ربود که عمو اینا  11ساعت 

با کل دنیا و عمه های مبل نشسته بودم یه دفعه سرمو توی دستش گرفتو پیشونیمو بوسید :

با یه شب بخیر رفت تو  دنیا عوضت نمیکنم فاطمه ... فردا تمرین دارم باید زود بخوابم...

 اتاقش خوابید

دهنم باز بودو به رفتنش نگاه میکردم... یه لحظه اشک توو چشمم جمع شد و خیره شدم به 

....معلوم نیست اون حرفای مردونه چی بود ؟؟؟؟؟؟ اماهر چی امیرعلی که لبخند به لب بود

  که بود نتیجش شیرین شد و همین دلیلی شد تا لبخندی بزنم ازعمق وجودم

 امیرعلی جان؟ -

 جانم تاج به سر؟ -

 میگم فاطمه فردا میخواد یه سر بره آرایشگاهمامان:  -

 آرایشگاه چه خبر؟ -
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... شونه زدنش برام سخت .... خیلی بلند شده اذیتم میکنهام برم موهامو کوتاه کنم ومیخ -

 شده 

اصال یه پیشنهاد ... منبعد خودم برات  موهای به این خوشکلی حیف نیست کوتاهش کنی؟ -

 شونش میکنم....

 نمیشه امیر علی یه کم باید کوتاهش کنم..... -

 از کمر باالتر نیادبه یه شرط... اینکه  -

 ... خیلی خب باشهزورگویی دیگه کاریش نمیشه کرد -

مامان کمک داشتم به تا زبونتو نکشیدم بیرون..... برو بخواب بزمجهامیرعلی لبخندی زد : -

 میکردم که آشپزخونه رو مرتب کنه

همه با تعجب به ساعت نگاه کردیم ....من کنار آیفون بودم برداشتمو  صدای زنگ اومد....

 گفتم بله؟

 ...... امیرعلی هست؟مسیاوشفاطمه....منم 

 رنگم پرید

 کیه فاطمه؟امیرعلی اخم کرده به حال من گفت:  -

 خدا..و روامیرعلی ت -

 کیه فاطمه ؟ چرا با اعصابم بازی میکنی؟میگم  -

 خدا....وروامیر علی کارش نداشته باش... ت -

 اومد جلوم ایستاد گوشی رو برداشتو گفت کیه؟-
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هممون صورتش از خشم قرمز شده بود و با شدت عصبانیت گفت وایسا دارم میام.....

گفت : فاطمه داشتم دنبالش از در میرفتم بیرون که با داد   نگران نگاهش میکردیم......

قلم پاتو میشکونم بیای بیرون.......رفتیم کنار پنجره ... مجید  بیرون اومدی نیومدی......

 ؟مگه گفت کیه

 سیاوشه ... -

 یا خدااااا..... -

 از جونش سیر شده؟ خدایا امشبو ختم بخیر کن مامان: اینجا چرا اومده؟ -

  مجید تا یقه همو نگرفتن زنگ بزن به یاسر بیاد.... -

 مجید درجا به یاسر زنگ زد و خودش رفت تو حیاط.....

 رفتم جلوی پنجره ... دلم آشوب داشت

وش یقه ی سیاوشو گرفت....اونو کوبوند به امیرعلی درو باز کرد .... به محض دیدن سیا

بیشتر دیوار ...مامان کنارم مدام صلوات میفرستاد .. میدونست اگه بره بیرون امیرعلی 

عصبانی میشه .... دو دقیقه نشد یاسرم اومد ... میخواستم برم بیرون اما جرئت نداشتم .. 

 ..امیرعلی سر این چیزا شوخی نداره.....بگه میشکنه میشکونه.

یاسرو مجید فقط داشت کتک میخورد ... دلم داشت پاره می شد .....بی هیچ واکنشی سیاوش 

سمت  شبا هزار زحمت سیاوشو از زیر دستو پای امیرعلی بیرون کشیدن....داشتن میوردن

...سیاوش با اون حالش برگشت که چیزی به امیرعلی بگه که مجید سیاوشو کشوند خونه 

جلوی امیرعلی رو گرفت تا دوباره حمله نکنه ... نمیدونم چی داشت به سمت خونه و یاسرم 

حتما داشت آرومش میکرد..... در خونه باز شد مجیدو سیاوش اومدن امیرعلی میگفت.....

سرو صورتش خونی بود....امیرعلی داغونش تو و با کمک مجید رو یکی از مبال نشست....

یرعلی اومد تو تا نگاهش به من افتاد ....نعره زد : امنگاهش خیره به من بود ..... کرد.....
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..... اینجوری وایسادی  تققققققققققاتاق تووووووووووووی گمشوو برو

... سریع و لباسمو درآوردمش؟... تازه یادم اومد چیزی تنم نیست شششششششششششششجلو

 رفتم چادر مامانو سرم کردم 

چه خبره ؟... مامان سریع رفت آریا رو برد تو آریا با چشمای خواب آلود اومد بیرون گفت -

 اتاقش

چشمای سیاوش میخ آریا شد و در نهایت یه قطره اشک از چشمش چکید که دلمو خراشید 

 دوباره با داد امیرعلی به خودم اومدم حتما به بی پدری آریا فکر کرد به بی کسی من

 .... میگم برووووواینجا ایستادی....تو که هنوز میگم گمشو تو اتاقتدارم بهت امیرعلی :  -

 تورو به روح امیر کاریش نداشته باش....نمیرم ..... امیرعلی به خدا نمیرم ... -

خیز برداشت بیاد سمتم ..... یاسر جلوشو نگاه سیاوشو رو خودم حس میکردم..... امیرعلی 

گرفت....سیاوش با همون حالش اومد جلوم و منو پشت سرش نگه داشت: منو بزن ... با 

 فاطمه کاری نداشته باش.. اون گناهی نداره ...تقصیر منه... 

 بیا اینوررر بیشرررررررف......فاطمه گمشو بیا اینجا تا نکشتمممممممت..... -

امیرعلی غلط کردم باشه  گفتم:پس  اما هیچکس حریفش نیستنمیام .... رزگفتمبا ترس و ل -

 میام ..... تورو روح امیر کاریش نداشته باش

اومدم  ....شااااادو دقیقه آروم باتورو به امام حسین امیرعلی : داد زد وگفت سیاوش -

و دیگه نمیتونم ربذار سبک شم ....عذاب وجدان کتکایی که فاطمه خورده حقیقتو بگم ....

 .. .......بذار بگم بعد منو بزن..فقط بزار بگم...تحمل کنم

یاسر: امیرعلی یه دقیقه آروم بگیر.... تورو به روح عمو آروم باش... بزار حرفشو  -

 بزنه....
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بشینم اینجا گوه خوریاشو بشنوم ؟ آررررررررره؟ اینو ازم  -

 ین؟اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامیخوا

جان  ،چیز دیگه ای بخواد بگه.....داداشمجید : داداش حداقل بزار حرفشو بزنه شاید  -

 و تا اینجا اومده .....حتما حرف مهمیه که بیخیال جونش شدهفاطمه یه دقیقه بهش مهلت بده

 رمررررررررررکاریش ندا ینمیگم ولم کنامیرعلی با داد گفت : ولم کنینیییییین...........  -

به مدام با نفسای تندش اینورو اونور میرفت و به التماسای سیاوش گوش میداد و سرآخر 

سرتو از تنت سیاوش گفت : بخوای زر مفت بزنی  سمت سیاوش جلو اومد و با تهدید رو به

 جدا میکنم....

آروم باش امیرعلی تورو قرآن  آروم آروم رفتم سمت امیرعلی ... دستشو گرفتم و گفتم

چه حرفی بود که بی خیال جونش شدو تا  واقعا....... خودمم میخواستم حرفاشو بشنوم.....

 ؟؟؟؟؟!!!!!اینجا اومد.....

 ...سیاوش:فاطمه میدونه که -

: فاطمه داد زد امیرعلی -

 م ....ووووووووووووووووووووووووووووووووومممممممممممممممممخانو

 : اجازه بده حرفشو بزنه امیرعلیداد زد و گفت یاسر -

 علی کالفه تر شدرامی

شب خواستگاری وقتی فاطمه آبروی منو برد.... شکه شدم نمیدونستم چکار ادامه داد:  -

 کنم.... اون شب پدرو مادرم منو هم از ارث محروم کردن هم از خونه انداختن بیرون

اصال نگاهمم نمیکردن ... به ....چند شب تو ماشین خوابیدم .... تا با پدرم حرف بزنم اما 

امیر که با هم دوست بودیم زنگ زدم ... با اینکه خیلی از دستم دلخور بود مردونگی کرد و 

بود داشتم دیوانه می شدم  مبه خودم مطمئن بودم اما این فیلم رو روانفیلمو برام فرستاد....
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... به سالم بودن خودم شک کردم که نکنه مریضی روانی یا چند ال ذهنم یاری نمیکرداص

به اصرار من شخصیتی دارمو خودم نمیدونم ...رفتم پیش روانپزشک ... گفتم معاینم کنه...

با تهدید بهم فهموند که سالمم وهیچ مشکل  رجلسه رفتم پیشش اما تو جلسه ی آخر دکت چند

....دیگه ، حداقل از نیمرخ درست مثل من بود ا این پسر تو فیلم من بودمروانی ندارم ... ام

داشتم درمونده میشدم .... خیلی از دست فاطمه دلخور بودم که بعد این همه شناخت از من 

زندگیم بی هدف شده بود کسی که دوسش داشتمو از دست داده این حرفارو باور کرده .....

ان کردن و امیرم بخاطر حال روحی فاطمه آدرس جدیدو .... حتی از اونجا نقل مکبودم 

پدرو مادرم کوچ کردن نمی داد ... میگفت عوض این کارا برم بی گناهیمو ثابت کنم .......

کال منو از زندگیشون خط رفتن شیراز... شهر مادرم.... با تعقیبشون فهمیدم دارن میرن...

بعد از یه مدت  کارم شده بود هرروز میگذروندم... زدن ....با هزار سختی زندگیمو 

یه روز سیامکو ایستادن دم درو نگاه کردن به خونه ای که خانوادم توش زندگی میکنن....

.... از من سال بود ندیدمشون 8سحرو دیدم که از خونه اومده بودن بیرون .... نزدیک به 

با من نداشتن و فقط خوششون نمیومد با اینکه از خون هم بودیم واس همینم هیچ ارتباطی 

یه لحظه به شک ...با دیدن سیامک  واس بابا اینا زنگ میزدن اونم وقتایی که من نبودم

این شک مثل خانوم افتادم اما با خودم گفتم : اونا که اون موقع ایران نبودن ..... فاطمه 

که تو کار  از یکی از دوستامخوره افتاده بود به جونم ... مگه من چیکارش کرده بودم ......

برام جور کنه. هر جوری بود اون بود خواستم یه میکروفون  حفاظتیدوربین و سیستم 

سیامک چسبوندم تا شاید یه چیزی دستم بیاد.....به هر کور سو امید میکروفون رو به ماشین 

بابا عصبانی بودن... ی یه روزکه سیامکو سحر داشتن میرفتن به کارخونه  داشتم .....

داشتن راجع به بی قراری مامان برای من حرف میزدن ... اینکه بود و نبود من برای این 

خانوم از حرفاشونو بحثاشون توی خیابونو توی برادرو خواهر درد سر سازه.... فاطمه 

سیامک خودش بهت پیام داد ... خودش جای من تو کافی شاپ با اون دختره ماشین فهمیدم 

ود ... این دو تا افعی بدون اطالع بابا اینا و بقیه اومدن ایران .. این نقشه هارو کشیدن تا ب
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و از داد میبابا کل ارث و میراثو به این دوتا منو از چشم بابا اینا بندازن.... بعد اینکار هم 

....فاطمه با شنیدن و فهمیدن این حرفا من خورد شدم اما بخاطر تو شر من راحت میشدن

.... برای امیر زنگ زدم همه چیزو براش تعریف کردم ... اون گفت تو که تحمل کردم 

 مدرک داری پس خودت با فاطمه حرف بزن منم پشتتم....

اومدم تهران هرچی به تو ، امیر زنگ زدم کسی بر نمی داشت... بعد یه مدتم که گوشی 

تو بود تا باور کنی با بخشش تو  ازت نداشتم... امیدم بهامیر کال خاموش بود .. هیچ آدرسی 

خانوادم حاضر می شدن باهام حرف بزنن و منم پته این دو تا عقربو بریزم رو آب .... اما 

نشد پیدات کنم ... از همه جا رونده شدم....دیگه مهم نبود با داشتن مدرک ازت دور شدم ...

خانوادت تصادف کردن من حتی نمیدونستم برم پیش خانوادم....آبرویی بود که رفته ....

...اونم تازه فهمیدم.... فاطمه تو بدون اینکه از من سوال کنی اونشب همه چیزو خراب 

منم وقتی دیدمت بدبختیام جلو چشمم اومد خواستم تالفی کردی ... منو از خانوادم روندی... 

پشیمون  کنم .... اما بعد اینکه سرو صورتتو دیدم که چطور از خونه ی تهران اومدی بیرون

شدم و وقتی دوستت نگار از وضعیتت گفت خودمو لعنت فرستادم چرا این بال رو سرت 

آوردم... منو ببخش فاطمه ... امیر علی به خدا فاطمه پاک تر از اونیه که فکر 

 خاک بر سر من که نتونستم خودمو بهش ثابت کنمکنی..........

 اخمای یاسر تو هم رفت -

ی سیاوش بودم .... با حرفاش کارد به جیگرم میخورد ... عمری خیره اشکامو پاک کردمو 

، ضربه ای که سیاوش از همخونش خورد و تا االن که حروم شد واس فهمیدن واقعیت 

.... همه و همه از ذهنم میگذشت و اشکام طاقت آورد ، نامردی ای که من در حقش کردم 

ی سیاوش به اشکام که روزی براش و نگاه خیره بود که روی همه ی این افکار رد می شد 

 درد آور ترین و سخت ترین چیز بود تحملش.



205 
 

خوب گوشاتو باز میکنی...  حرفاتو زدی .....گفت: امیرعلی که تا اون موقع عصبی بود  -

اگر یک بار دیگه اطرف فاطمه ببینمت من میدونمو تو ... االنم اگه کاری باهات ندارم 

....پس بخاطر تقاصیه که هردوتاتون پس دادینکردی.....بخاطر مردونگیته که امشب خرج 

 دیگه حرفی بین شما دوتا نمیمونه.....

سیاوش: امیرعلی خان ، حداقل اجازه بده ما کنار اون نسبت فامیلی دوستای هم  -

منو فاطمه خیلی دوستای خوبی بودیم .... میدونم فاطمه دیگه به باشیم....منم بی کس شدم...

..به خداا حاضرم صد یکنه... میشناسمش..اما بذار هر از گاهی همو ببینیم...ازدواج فکر نم

 ....برابر امشب کتک بخورم اما این اجازه رو به ما بدی البته اگه فاطمه هم بخواد 

 منم...... -

فاطمه گوه میخوره که همچین چیزی بخواد.....دارم بهت میگم نبینمت، تو میگی دوست؟  -

 گمشو تا نفستو نگرفتمبزنم نصفت کنم؟آرررررررره؟؟؟؟؟؟......از جلوی چشمام 

یاسر و مجید با خواهش از سیاوشو وعده های بعدی اونو از خونه بیرون بردن تا  -

 امیرعلی کار دستش نداده.....

با نیم متر پارچه اومدی جلوش روشو سمت من کردو گفت: وقتی از در رفتن بیرون 

 ایستادی؟ آرررررره؟؟؟؟

امیر کالفه بود و مدام پاهاشوو رو ببخشید ....شکه بودم..... حواسم نبود چی تنمه....... -

این ه به حدی ک زمین تکون میداد.... نمیدونم چرا اما انگار ترس داشت....استرس داشت....

 استرس اجازه نداد بیشتر از این بهم گیر بده و اال تا خود فرداش باهاش داستان داشتم

... حرفای سیاوش درد داشت ، حس خوب رفتم تو اتاقمآروم و بی صدا با تن نیمه جون 

خوشحال بودم از اینکه کسی که یه روز دوسش  اما داشت ، همه چیز داشتو منو ویرون کرد

....رو تختم نشسته بودم و به حرفای با دلم بازی نکردهو یا صمیمی ترین دوستم بود داشتم 
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سیاوش فکر میکردم..... بخاطر کار من چه عذابی کشید....حق داشت تالفی کنه..... حق 

 داشت خارو خفیفم کنه.....

به یاد امیرعلی یه دفعه بدون اینکه در بزنه درو با شدت باز کردو اومد تو : فاطمه نیاز 

فردام خودم میبرمت  آوری که نیست؟! با خودم میری بیرون با خودم میای خونه...

 آرایشگاه........

سرمو گذاشتم روی زانومو آروم جوری که انگار خیلی وقته با تعجب نگاش میکردم اما  -

 چشمگفتم خستم و صدام به زور در میاد 

 بود...از اتاق رفت بیرون.....امیرعلی به چشمام زل زد.... نمیدونم چش 

سیاوش کارمند اونجاست منو سیاوشو ریز ریز با خودم گفتم اگر بدونه خندیدمو 

ه دونه حرفای و دوباره این تنهایی شد دلیلی که به دونمیکنه....بهتره هیچوقت ندونه.....

 با همین فکرا خوابیدم... لبخندی از خوشحالی به لبم اومد سیاوش فکر کنم و

-------- 

 ...چشممو باز کردم...پاشو دیگه ....اه.... شبیه خرس تنبل شدی آریا: فاطمه ... فاطمه -

 بچه با عمت درست حرف بزن...مامان :  -

عین خرس گرفته  میزنم مامان جان... آخه بیدار نمیشه ... دو ساعته دارم صداشآریا:  -

 من رفتم....خوابیده .. اصال به من چه 

.... دیشب که تا خود صبح طول وای این بچه این همه زبونو از کجا میاره؟ وا یمامان:  -

 کشید تا قانعش کنم دخالت نکنه
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گذاشت زیر سرم و خمیازه  دستامو از هم باز کردموای که بخاطر دیشب بود با سرحالی -

گرفته و غد  نسترنمادرش... زبونشو از ، مادر من ...  مادرش  ای جانانه کشیدم و گفتم: 

 حاال چی شده؟ بازیاشو از امیرمون گرفته .....

 امیرعلی میگه میخواستی بری آرایشگاه ... پاشو ببرتت-

 االن کله ی سحر کدوم آرایشگاه بازه؟نوبت دارم  4مامان اما من ساعت  -

بعد از ظهره کله ی سحر چیه؟؟؟؟؟ واس ناهار چند بار صدات زدم اما  3دخترم ساعت  -

ولی مامان جان دیگه  نشدی گفتم دیشب برات بد گذشت اشکال نداره بذار بخوابه... بیدار

 خیلی دیره... خوب نیست انقدر خوابیدن.. پاشو مامان جان

بوسیدمو  ماز جام بلند شدمو صورت مامانو محککه شدم از این همه خوابیدن .......وش -

 ....گفتم مامان به امیرعلی بگین االن میام

که صدای مامانو شنیدم که به امیرعلی میگفت : امیر  رفتم تو سالنداشتم میلباسمو پوشیدم 

مامان دیگه سفارش نکنم وقتی اومد باهاش مهربون باش... دختر تو خونه محبت نبینه میره 

 رو مبل دراز کشیده بود...  ...بیرون خونه دنبالش

 ....اوال غلط کرده بره بیرون بگرده در ثانی چشم . -

 سالم کردم .....

سالم دردونه... وقت  با همون صدای بمش که طنین انداز گوشم بود مثل همیشه گفت: -

 خواب.....

خنده دارش تو فکره.....خداروشکر عصبانی نبود.... اما وقتی رفتم غذامو بخورم میدیدم 

اینه با اینکه تو فکره اما حواسش به دونه دونه کارام هست ... اون تو سالن بود و من تو 

داشتم غذا میخوردم که یه دفعه از تو حال داد زد فاطمه انقدر بین غذا آب آشپزخونه رو میز 

 نخور کاری نکن بیام اون پارچ آبو هزار تیکه کنم 
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توچه دوس دارم آب بخورم ...از لجش میگفتم اما هر وقت بهم  با لبخند منم داد زدم به -

....مرض داشتم خودم کاری میکردم که صداشو در یادآوری میکرد دیگه آب نمیخوردم 

نگار بیارم... بهم توجه کنه ... خودمم دارم دیوانه میشم ...بعضی وقتا به خودم میگم نکنه 

عاشقش میشم اما باز به خودم نهیب میزنم و میگم امیر فقط بخاطر دارم راست بگه و من 

دوسش دارم مثل مجید مثل امیر یا مسئولیتی که گردنشه بهم توجه داره نه چیز دیگه منم فقط 

    یاسر........

 غذامو که خوردم گفتم بریم؟

 ..از جاش بلند شد 

دم ..... سعی کردم تابلو دی سیاوشواز کوچه که خارج شدیم یه لحظه سر کوچه ماشین 

 اما هزار تا سوال توی سرم میچرخیدنباشم....

 کی کارت تموم میشه؟ -

 با سوال امیرعلی به خودم اومدم

 فکر کنم یه یک ساعتی طول بکشه

من میرم سر کار ... به مجید میگم ماشین یاسر رو بگیره بیاد چه خبره مگه؟ خیلی خب  -

به مجید زنگ میزنی بیاد دنبالت ....زنگ زدم خونه نبینم  دنبالت.... فاطمه کارت تموم شد

 بگن خودت رفتی فهمیدی؟

 داد میزنی؟ این عصبانی شدن داره؟خیلی خب بابا چرا  -

 تشو درآورد و داد به من .....گفتم امیر پول دارمرامیرعلی از جیبش کا -

زودترم برو خونه خودت....تا وقتی خونه ی منی خرجت با منه ... اونا رو نگه دار برای  -

 اینورو اونور....باز تو و مجید نرید 
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 باشه خداحافظ -

 مواظب باش دردونه.. خداحافظ -

...خیلی عوض شدم... ابروهای پری که دود شد رفت ارم طول کشید یک ساعتو نیم کتقریبا 

ل همینطور لبه ی موهامو رنگ آبی کردم .... خیلی خوجهوا...ابروهامو رنگ کردم...

 برای مجید زنگ زدماز تلفن آرایشگاه حساب کردم و  شدم....

 الو مجید؟ -

 پری زیبا رو...به به سالم بر  -

 برمنکرش لعنت -

 بیام دنبالت؟ -

 آره بیا منتظرم -

 بابا من ازت بزرگترم یکم احترام بذارسر پیری راننده هم شدیم ... یه لطفنی ...چیزی.... -

 ... برای اینکه بیشتر حرصش بدم قطع کردم..... وظیفته بدو منتظرم -

از ماشین پیاده شد هل شدم....رفتم دم در آرایشگاه...یه دفعه چشمم به ماشین سیا خورد.... -

.....بیا دیگه خدا بیا تا امیرعلی نیومده بشین تو ماشین باهات حرف دارموروو گفت: فاطمه ت

 االن امیرعلی میاد

 نشستم..... باالجبار رفتم تو ماشین

 گفتم سیاوش زودتر بگو االن مجید میاد مارو با هم میبینه

 چرا انقدر ازش میترسی؟ فاطمه امیرعلی اذیتت میکنه؟ -

 نه اذیتم نمیکنه ... درسته خیلی حساسه اما به همون اندازه مهربونه .... -
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 فقط یه سوال دارم ... حرفای دیشبو باور کردی؟ منو می بخشی؟فاطمه  -

 چه فرقی میکنه؟ دوباره همه چی برنمیگرده...حتی اگه ببخشم  -

 فاطمه بهت حق میدم اما اگه ببخشی برای من خیلی چیزا عوض میشه....میدونی؟ من .... -

... ..... ترسیدم .... حالش لحظه به لحظه خرابتر می شدیه دفعه شروع کرد به سرفه کردن 

 شد..... سیاوش مریض بود؟خونو که تن دستمال دیدم بند دلم پاره 

همیشه مدام سرفه میکرد و خون باال میاورد ....... نشست کنار جوب .. از ماشین پیاده شد 

.... هل شده بودم... تو داشبورد ماشینش آب داشت سریع رفتم تو ماشین گشتمو گرفتمش

 دستام میلرزید....

اما با وجود لرزش دستام ، آبو ریختم تو دستم ... صورت سیاوشو شستم ..... با دستمال 

 خون کنار لبشو پاک کردم 

... گفت خوبه هنوزم نگرانم میشی....پس سیاوش که بهتر شده بود به دستام نگاه کردو خندید

 جای امیدی هست....

یتم دست از خندیدن بر نمیداری؟ : خیلی خری .. تو این وضعبقیه آبو پاشیدم سرش و گفتم 

 بیشعور داشتم سکته میکردم

 دستشو گذاشت جلوی دهنمو گفت: هیسسسسسس.....خدانکنه -

 سیاوش تو مریضی؟؟ اون خون؟! -

منو ببخشی پس اگه  کار نداشته باش من واس چیز دیگه ای اینجام  به مریضیمفاطمه  -

ببخشیم که انقدر بی عرضه بودم که دو نفر آدم راحت برای من خیلی چیزا عوض میشه... 

 دلتو شکستن.....

 یا مثل همیشه بیخیالی؟ گفتم سیاوش اصال دکتر رفتی؟  -
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آره رفتم .. یه دکتر رفتمو بعد جواب پوووووووووففففففف همون فاطمه ی کنه ای .... -

 ....آزمایش گفت 

 گفت؟! -

نیاز به شیمی .....که حتما سرطانت تایید شدست اگه آزمایش بعدی مثبت باشه گفت : -

یمی درمانی جون بدم نه تو قفس بدون بیمارستان رفتنو شاما من میخوام  پیدا میکنم درمانی 

 واس همینم پیگر نشدم

باهم میریم دکتر شاید اشتباهی سیاوش تویی؟؟؟؟؟ تو که انقدر نا امید نبودی؟؟؟؟؟؟  -

 شده.....

ول کن اینارو .....نگفتم تا دلت برام بسوزه .... فاطمه جواب سوالمو خیلی خب باشه ....  -

فقط تو مقصر نبودی... منم باورت نکردم ... وای نشستم کنارشو گفتم: سیاوش  ندادی.....

نستادم به حرفات گوش بدم ... ازت توضیح نخواستم.... گاهی وقتا به خودم میگم البد 

 نمیدونمیا اینکه اونقدر که باید دوست نداشتم و فقط بهت وابسته بودم..... اونقدر الیقت نبودم

  فاطمه دوباره باهام دوست میشی؟ -

 از ذهنم بیرون نمیرفتساکت شدم .. امیرعلی و حساسیتاش 

 جوابمو بده -

سیاوش دوستیم..... ما با هم دوستیم .... بهت قول میدم دیگه نذارم این دوستی بهم  -

اما مراعات منو بکن االن دیگه مثل قبل گرفتمو گفتم قول مردونه میدم... ودستش بخوره....

 آزاد نیستم امیرعلی

داره فاطمه از  جایی میریم .... خیلی دوستتغصه نخور، نه بی اجازش همو میبینیم نه  -

 تمام کارا و حرفاش پیداست
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 اون فقط مواظبمونه  -

برام مثل یه دوست بلند خندید.....سیاوش هنوزم برام مهمه....اما فهمیدم که  ،سیاوش خندید -

 خوبو مهربون با ارزشه ....

یه روز باهم بریم برای درمانت....من نمیخوام این دوست خرمو به گفتم اما باید قول بدی 

 همین راحتی از دست بدم

 میرمخیلی خب ...  -

دوما نا امیدیت فیلم قدم برای محکم کردن دوستیمون....میرم نه.... میریم..... اولین اوال -

بود؟ بازم سرکارم گذاشتی ؟ مگه من مسخره ی تو هستم راه میری دستم میندازی ؟ منو 

 باش که گفتم حالش چقدر خرابه 

ایستاده یه دفعه چشمم به ماشین مجید خورد که دم آرایشگاه سیاوش داشت به من میخندید ....

 سیا خداحافظی کردمو پیاده شدم ....بود... سریع از 

 سالم -

 علیک معلومه کجایی؟ ده دقیقست اینجام-

 اونطرف زیر سایه ایستاده بودم.....ببخشید ..ندیدمت  -

خیلی خب سوارشو این پسره دهنمو سرویس کرد انقدر زنگ زد...... چه خوشگل شدی  -

 ناقال....زیر یه من مو قایم شده بودیا؟؟؟

 بیشعوری کجای صورتم پر مو بود؟خیلی  -

شوخی کردم بابا... صدای زنگ موبایلش بلند شد: اوففففففف... این چهارمین باره تو این  -

 ده دقیقه....

 بله ؟ -
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-...... 

.... بیا بگیر گوشی رو کارت داره.... بدجور آره اومد تو ماشینه....خیلی خب باشه.... -

 عصبانیه....

 سالم امیرعلیصبانیه....اینم که همیشه ع اه -

سالمو زهر مار معلومه کجایییییییییی؟؟؟ دو ساعته تو اون خراب شده چه غلطی میکنی  -

 توووو؟؟؟

 امیرعلی خب مگه دست منه که سرم داد میزنی خب شلوغ بود.... -

 فس فس و معطلی داره؟؟ چقدرحیف که دم دستم نیستی.....آخه مگه یه مو کوتاه کردن  -

 گیرآوردی؟؟؟؟؟خر 

آخه امیر فقط موهام نبود .... یکساله دست به صورتم نزدم .... واس اینکه جوش نزنه  -

 کلی ماسک گذاشتم... واس همین وقت برد

 کوتاه کردن مو چه ربطی به صورتت داره ؟ -

یه مکث کوچیک کردو از پشت تلفن چنان نعره ای زد که گوشم کر 

 ...............فاطططططططمممممممهههههشد

دست بزنی ی... کی بهت اجازه داد به صورتت ددددددتو گوه خوردی به صورتت دست زد 

 ؟ هاااااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟.......

 .... تلفنو قطع کرد...... گوشی از دستم افتادنزدیک خونممن 

 رو به مجید گفتم مجید فقط تند تر برو ......تا نرسیده خونه برو ..

 صدای دادو فریادشو منم میشنیدم.... آخه؟مجید: چی شده -
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یعنی اختیار صورتمو  عصبانیه میگه کی بهت اجازه داده به صورتت دست بزنی؟! -

 به خدا دیگه قاطی کرده.... ندارم؟؟؟

 باشگاه منتظره اونو چکار کنم؟توی فاطمه آریا  -

..... آخه نمیفهمم برای چی باید واس همچین نمیدونم مجید ... نمیدونم ... منو میکشه -

 چیزی باهام دعوا راه بندازه ؟ 

 .........نترس مامان خونست آرومش میکنه.....تورو میرسونم بعد میرم دنبال آریا -

چی میگی تو؟؟؟ مگه به حرف کسی گوش میده؟ مگه کسی  داره میاد تو دهنممجید قلبم  -

 حریفش میشه؟

معلوم م از مجید خداحافظی کردم ...ماشین امیرعلی پارک بود ....دم در خونه پیاده شد

دستم میلرزید....با هر زحمتی درو با کلید نیست با چند تا سرعت از باشگاه تا اینجا اومده ...

... رفتم از پشت پنجره داخل خونه رو نگاه کردم کالفه اینورو اونور میرفت و با باز کردم

لرز آروم درو باز کردم..... تا چشمش به من افتاد خواست سمتم با  مامان بحث میکرد .....

 انگار میزد مشتبیاد که به سمت اتاقم رفتم و درو قفل کردم......به در 

درو تا نشکوندمش.... فاطمه این بیصاحابو باز کن .. خودم بیام تو  نفاطمه باز کن ای -

 زندت نمیذارم باز کن این درو ....

 این کارو که داره....آخه مامان جان یه ابرو برداشته گناه که نکرده... اختیار  -

...واس من ابرو رنگ .......ته..زیادی کرده گرف غلط گوووووه خورده گرفته...... -

؟ ی .... االن چه فرقی با دختر شوهر کرده دارآرررررره؟؟؟؟  میکنی؟؟؟؟؟؟...

فاطمه باز کن این اون بی همه چیز هفت قلم رنگ کرده ....البد واس ؟؟؟؟؟.... اااااااااااها

 تا نشکوندمش......فاطمه خودت باز کن.... درو
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هرچقدر مامان باهاش حرف میزد آروم بشو نبود .... یه دفعه در با صدای بدی خورد به 

چشماش کاسه ی خون بود ...... هرچی تو دلم میگفتم بهش دیوار... امیرعلی اومدد تو ......

 .....واس خودمانگار داشتم شرو ور میگفتم ربطی نداره و جلوش می ایستم 

 و منو پشتش نگه داشت.....داشت میومد سمتم .... مامان اومد جلوم ایستاد 

 امیرعلی نمیذارم  دستت روش بلند شه ... مگه اینکه از رو نعشم رد شی -

 ن.....اااااابیا اینووووور ماما -

 نمیام ..... -

 آخ قلبم .... امیر قرصام.... -

 یه دفعه من و امیر هل شدیم ...امیر رفت آشپزخونه ......

 مامان: اووووفففف.... بخیر گذشت -

 ماماااااان؟؟؟ ترسیدم....... آخه این چه دروغی بود؟؟؟؟؟ -

مامان قرصو ازش گرفت ولی دیدم که فقط آب  امیرعلی برگشت یه لیوان تو دستش بود ...

امیر به مامان کمک کرد تا بره تو اتاقش و استراحت کنه....نفسمو خالی رو خورد.....

بیرون دادمو رو تخت نشستم....دودقیقه نشد که امیر علی برگشت تو اتاق... سیخ سر جام 

کنترل میکرد خودشو تا صداش هنوز عصبانی بود اما  ........امیرعلی اومد جلوتر ایستادم

باال نره تا دل مادرشو نشکنه....مدام دستشو الی موهاش میذاشتو اینور تونور میرفت تا 

 انگشت تهدیدشو رو به روم گرفتو گفت:اینکه بازم اومد جلوم ایستاد 

از ال به الی دندوناش و .... گوشمو گرفتو پیچوندفاطمهایندفعه بخاطر مامان کوتاه اومدم  -

 !!!ببینم دست به ابروت زدی فهمیدی یا نه؟؟آخرین باره  م: اینریدو گفتغ
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دیگه حالم داره از این طرز ...مگه چشه؟ من قبلنم میگرفتم به خودم جرئت دادمو گفتم : -

فکرای مسخرت بهم میخوره ... میخوای مراقبم باشی خب باش اما نمیذارم تو این چیزا 

 فهمیددددددددیییییی؟؟؟؟؟؟؟؟دخالت کنی 

 ...ه؟؟؟ررررری؟ آررررهر گوهی میخوردی االنم باید بخور قبال-

و مامانو به اینجا نکشونه .....رگاش باد کرده بود  خیلی تالش میکرد تن صداشو باال نبره -

و هرچقدر اون آروم حرف میزد من با تندی و عصبانیت حرفامو  اما آروم حرف میزد

 میگفتم 

ول کرد وبا صدای آرومتری گفت : تو دختری چرا باید خودتو شبیه ازدواج کرده ها  گوشمو

 ؟ آخه ظاهرت االن چه فرقی با یه ازدواج کرده  داره؟ در بیاری

  .... گلم ...نازم... آخه چرا هی میرینی تو اعصابم ... خوشت میاد؟فاطمه... عزیزم ببین 

میری؟ خودت کاری میکنی من ازت هرچیزو قایم آخه چرا واس هرچی زود از کوره در  -

این رفتارات با من .... همش داری بهم زور میگی.... آخه ابرو گرفتن چه ایرادی  کنم...

 داره؟ مگه حتما باید ازدواج کنم تا ابرو بردارم؟؟؟؟!!!  

واس  یک ماهه موبایلمو ازم گرفتی از در خونه نمیذاری برم بیرون اما باز باهات راه اومدم

... االن داری اختیاراین چیزارو هم ازم میگیری... آخه این انصافه؟ حرفت ارزش قائل شدم

 به خدا منم بلدم داد بزنم اما نمیزنم...

دوباره عصبانی شد و با اخمای درهم دوباره اومد جلوم ایستادوگفت: آفررررریییین ...  -

 فس میکشیدن... تند چجوری داد میزنی؟منتظرم .. داد بزن ببینم 

..گفتم: اصال میدونی چیه؟ دوس دارم  ... صدامو بردم باالتر اما داد نزدم نباید کوتاه بیام -

 و به تو هم هیچ ربطی نداره ابرومو بردارم
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زل زدم تو چشمشو  .... گریم در اومد .... صورتم گزگز میکرد...الل شدمبا سیلی که زد 

از فردا هر طور دلم بخواد میگردم هر کار دلم  حاال که اینجوریهگفتم ازت بدم میاد ... 

 بخواد انجام میدم .. به تو هم هیچ

... دستمو رو صورتم نگه با سیلی دومش پرت شدم رو زمین ... گریه هام اوج گرفت 

 ... خودمو کنار تخت جمع کردم و زار زدمداشتم

 یانه؟حق نداری غلط زیادی بکنی؟ فهمیدی اینو زدم تا بدونی هیچوقت  -

 از اتاقم رفت بیرون ودرو هم محکم کوبید که دو متر پریدم هوا...

...البد فکر میکنه حاال که همه چیز روشن شده من خودمو اینا بخاطر وجود سیاوشهمیدونم 

اما نمیدونم چرا باهاش سر  خوشکل کردم تا بازم به چشمای سیاوش خوب به نظر برسمد

 لجه

فقط هر صبح یه  می خوردمناما من برام غذا میورد ... مامان روز از اتاق بیرون نرفتم 3تا 

ایندفعه تا امیرعلی رو به .... معدم اذیتم میکرد اما مهم نبود...لیوان شیر می خوردمو بس

اگه با عصبانیتم حرف حالیش نمیشه از راه دیگه مجبورش زانو در نیارم ول کن نیستم... 

 میکنم یه چیزایی رو قبول کنه 

هر روز صداشو میشنوم که از مامان میپرسه که ....  نیست هرچی میگه بگم چشمقرار 

اینجوری پیش بره که دووم نمیاره؟! دختره ی لجباز.... ببین واس یه سیلی بازم نخورد؟ .... 

 چه بازی سر گرفته....

تو بهتری؟؟؟؟؟؟ جفتتون غد و یک دنده این صدای مامانو هم میشنیدم که بهش می گفت 

یکیش خل وضعه ... خدا خواست بهم یه دختر بده یه دیوانشو داد ... از وتا پسر داشتم ...د

هرچقدر مامانو مجید اصرار میکردن فایده  دست این برادرو خواهر آخرش دق می کنم...

 نداشت....
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دیگه داشتم کم می آوردم اما باز جلوی شکممو گرفتم و فقط به همون یه لیوان روز سوم 

 . بسنده کردمشیر صبحانه 

 شب شد و امیر خودش با سینی غذا اومد تو اتاقم که منم رومو کردم اونور : نمیخورم ببرش

 صداشو برد باال و گفت : فاطمه دیگه داری اون روی سگمو باال میاری میخوری یا -

م پریدم تو حرفشو با داد گفتم یا چی؟ میزنیییییی؟؟؟؟؟ بیا بزن من که هستم بیا بزن ....  یتی

.. اینو که گفتم اشکم در اومد و اونم فقط زل زد به من اما کم گیر آوردی هی بزن تو سرش

نیاوردم ، اشکامو با پشت دستم پاک کردمو با صدای بلند حرفامو میکوبیدم تو 

 صورتش......

 با خودت گفتی بی صاحابه راحت آدمش میکنم . خب چرا وایسادی بیا آدمم کن یاال دیگه  

من یه گوهی خوردم تو باید اینجوری  ، بسسسسسهههه داد زدو گفت : بسسسسسسه فاطمه -

آآآآآآآآآااررررررررهههههههه؟؟؟؟؟؟؟ بشکنم دستمو راحت  ؟؟؟؟؟؟؟؟به خودت عذاب بدی

 میشششششششیییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟

یر پتو رفتم ز هرکار میخوای بکن اما من لب به این غذا نمیزنم حاالم برو میخوام بخوابم -

 ....حقشه صدای درو شنیدم پس رفته 

 پشیمونی از چشماش می بارید اما باید بفهمه یه جاهایی اون باید کوتاه بیاد 

امیرعلی قبل رفتن به سرکارش از خواب بیدار شدم ... جون نداشتم.....دو تقه به در خورد 

 ؟؟؟؟؟؟جواب نمیدی..... دردونه ی خونه؟؟؟؟:رومو برگردوندم که گفت ....... اومد تو اتاقم 

و ....باورم نمیشد امیرعلی داره ناز کشی میکنه.... خندم میگرفت اما جلوی خندمو گرفتم

آدم کینه ای نبودم و همون روز اول امیرعلی رو رفتم زیر لحافم...واس اینکه تابلو نشم 

 بخشیدم اما ایندفعه می بایست به روش خودش ادبش کنم
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 گرسنگی میدی؟با من قهری چرا به خودت اومد از روم پتومو کشیدو گفت: 

دلم نمیخواد هیچی بخورم .. اختیار غذا خوردنمو که دارم ... اصال جدی شدمو گفتم :  - 

 همون بهتر که بمیرم .... زنده باشم که زورگویی هاتو تحمل کنم ؟آررررررررره؟؟؟؟؟؟؟؟

  دوباره کشیدم رو خودم....

باید برای یکی آخه دردونه االن فرق ظاهر تو با یه زن متاهل چیه؟؟؟؟ امیرعلی:  -

 اینکارارو کرده باشی دیگه

دردش این بود نه خود کارم ... البد فکر میکنه واس خاطر سیاوش اینجوری  ئن بودممطم

تی .....خیلی بدبخمیکنم تا دلشو دوباره بدست بیارم.....خندم گرفت اما جوابشو ندادم 

 امیرعلی که هنوز به سیاوش فکر میکنی

پتومو از سرم زدم کنار ونشستمو  گفتم  پوفففففف...... فاطمه بگم غلط کردم زدمت خوبه؟ -

 : یه بار دیگه بگو تا ببخشمت.....

گوشمو پیچوند و گفت : بزغاله زبونت در اومدااااا....پاشو غذاتو بخور ... درضمن حرفم 

.....در ضمن مامان و زن عمو بابت اینکه زدمت عذرخواهی کردمهموناییه که گفتم فقط 

 امامغزمو خوردن این چند روز...منبعد اشکالی نداره به صورتت دست بزنی 

 اما چی؟ -

، نقاشی صورتت غدغنه....گرفتی؟ حاالم بشین مثل بچه ی آدم غذاتو اما رنگ کردن مو  -

 بخور...

 حاال که معذرت خواهی کردی فکرامو میکنمم  -

 شد رفت تو وجودم میرم تا قیافمو کمتر ببینی اذیتم نکن دردونه این چند روز زهر  -

 من رفتم ...خداحافظ..... پیشونیمو بوسیدو رفت سمت در .....
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م چی کنم ...نمیدونصدای نگار از تو سالن میومد ... بلند شدم برم واس نگار در اتاقو باز 

 .... با صدای جیغم همه حتی امیرعلی که رفته بود اومدن تو اتاقم ....شد که  یه لحظه افتادم

و امیرعلی منو تو بغلش  سرم گیج میرفت نمیشد بلند شم ...مامان رفت برام چایی نبات آورد

 گرفت

؟ با من قهر بودی... با خودتم قهر ببین واس یه سیلی با خودت چکار کردی -

بگیر بخور اینو تا کارت به بیمارستان نکشیده .... خیلی قویه واسه من  بودییییی؟؟؟؟؟؟؟؟

.... تو فقط یه بار دیگه این مسخره بازی رو در بیار ببین چکارت کنم گرسنگی هم میکشه 

 ... بازم بخور 

 بعد خوردن غذا کامل خوب شدم .... یکم که گذشت حالم بهتر شد ....

------- 

 چی شد ؟ از سیاوش سوال کردی؟نگار  -

آزمایشات ساده یه دکتر عمومی و یه سری آره ... اصال دکتر نرفته از رو حدس و گمان  -

دکتر عمومی سوال کردم میگه با این عالئمی که داره حتما باید میگه سرطان داره اما از یه 

چون با چیزایی که میگین درسته احتمال سرطان هست پیش یه متخصص خودشو نشون بده 

اگر چیز مهمی باشه بعدا سخت تر واما باید تخصصی تر بررسی بشه تا جواب قطعی داد 

 ....میشه درمانش کرد

خیلی خب من پرس و جو میکنم یه دکتر خوب پیدا میکنم میبرمش اونجا....حاال چرا بلند  -

 شدی؟

 ملی گواهینامه رو دارم.....امروزامتحان عدیرم شده .... -

....خاک تو سر من که ماشینم داره تو حیاط عمو خاک درد نکنه خیلی خب دستت  -

 ......لنگ گواهینامم که سوییچمو از امیرعلی پس بگیرممیخوره
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 خدانکنه خداحافظ....-

 .....شب میریم خونه عمو اینا حتما از یاسر میپرسم شاید یه دکتر خوب سراغ داشته باشه

------ 

 .....امروز پنج شنبست.... شنبه حتما میریم دکتر

 مامان جان چرا با غذات بازی میکنی؟ چی فکرتو اینجوری مشغول کرده؟ -

 آریا: مامان جان ولش کن بعدا گندش در میاد -

  این چه وضع حرف زدنه آریا؟ مامان :  -

یکم ....الهی شکر..دستت درد نکنه مامان ...من میرم حیاط از من گفتن بود از شما نشنیدن -

 تمرین دارم

آخر من از دست این برادرو نوش جونت پسرم ...کاش این دوتام مثل شما دوتا بودن... -

  نیومد خونه ؟!امیر علی شد پس چرا  2.5...... ساعت خواهر دیوانه میشم

 برمیخورد... حاال تحویل بگیربهت میگفتم بهت شنیدی فاطمه؟ آریا:  -

 آریا میام میزنمتا..... -

 مامان جان نگفتی چی شده انقدر تو فکری -

 مجید: مگه این مغزم داره که فکر کنه؟ -

 ته مونده ی لیوان آبمو ریختم تو صورت مجیدو گفتم کسی از تو نظر نخواست

... بیشعور  و الفراروقتی دیدم داره یه لیوانو از آب پر میکنه سریع از جام بلند شدم 

 است بگیرتم بعد آبو بریزه تو لباسممیخو

 مو فرار میکردمدجیغ میز اون بدو من بدو ....
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: خدایاا راحتم کن از دست همینجور که سرمون جیغ میزد و حرص میخورد گفتمامان  -

 مجید فاطمه خجالت بکشین از سنتوناین دو تا...... 

 داشتم میرفتم سمت در که یه دفعه باز شدو خوردم به امیرعلی

فاطمه صدای ...باز که عین سگو گربه افتادین به جون هم هوووووووشششششش......-

 ...ببر صداتوجیغت تا ته حیاط میاد

 امیرعلی بگیرش میخواد آب بریزه تو لباسم....... -

شما دوتارو باید ببرن مهد کودک.... برینن تو  نمیکشین از سنتون؟واقعا خجالت  -

 دانشگاهی که شمارو راه داده...

 ول کن اینارو کار هرروزشونهخسته نیاشی پسرم... بیا تو ... -

 امیرعلی سرمو بوسیدو رفت پیش مامان: سالم تاج به سر-

 مجید آروم دم گوشم گفت یکی طلبت و از کنارم رفت... -

 داریم کسی در حضور امیرعلی بخواد اذیتم کنه؟؟؟؟؟؟؟؟مگه 

به حرکات آریا نگاه میکردم ، مردی  ظرفای ناهارو شستمو رفتم تو حیاط رو پله نشستم و

 ..حتما امیر بهش افتخار میکنهشده واس خودش

 چیه دردونه؟ تو فکری؟ -

و گفتم : دارم به آریا نگاه  که دستشو دورم حلقه کرد سرمو گذاشتم رو دوش امیرعلی -

 هیکلش داره درست شبیه امیر میشه اینطور نیست؟میکنم که چقدر زود بزرگ شده... 

آره ... بزغاله بعضی وقتا حرفایی میزنه که حس می کنم خود امیر روبه روم  -

فاطمه همیشه که امیر از پسرش میگفت خیلی دوست داشتم زودتر پدر شم اما کار ...ایستاده

 ا رو ببین که حاال دارم واس پسر امیر پدری میکنم....خد
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گاهی وقتا میگم اگه شماها نبودین من چکار میکردم....امیرعلی بچه خیلی دوست داری  -

 نه؟

اونقدی که تو فکرت نمیگنجه.... همیشه تو رویاهام دوتا دختر دارم حتی اسماشونم انتخاب  -

 شدست

 ای زورگو ...بیچاره زنت -

 اگه زن باشه مشکل نداریم.تو غصه منو نمیخواد بخوریزن من  -

 امیرعلی یه چیز بگم نمیخندی؟ -

 بستگی داره حاال تو بگو -

 زن نگیر من دوست ندارم زن بگیری از ما دور شی -

 تو که از خداته -

وقتی بابام میرفت کنار مامان مینشست نه ...راستش حسودیم میشه ...آدم حسودیم.... -

وسطشون مینشستم....دوس ندارم مردایی که برام مهمن محبتشونو بین منو یکی دیگه میرفتم 

 تقسیم کنن....

 سیاوش چی؟؟؟؟؟؟؟ هنوز برات مهمه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟ممممماالن من برات مهمماین یعنی  -

معلومه برام مهمی درسته گاهی اما با اطمینان گفتم :زل زدم بهش حرفاش یه جوری بود  -

... امن ترین جایی واس من ، تکیه گاه خوبی هستی واس خونوادتزورگو میشی اما در کل 

پشیمون شدم از گفتن و ادامه ندادم تا اما امیر علی سیاوش صمیمی ترین دوستم بود و...

 عصبانی نشه و حال االنمون خراب نشه دوباره

 ؟؟؟؟؟و؟؟؟؟؟اخم کرد و گفت : ووووو -
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خیره شد به من و منتظر ادامه ی حرفم اصال مهم نیست ...... وش کار نداشته باشسیابه  -

 بود

و االن اصال بهش فکر پوووووف اینجوری نگام نکن ، خیلی خب میگم پس ادامه دادم .....  

و مهم اینه خیلی برام مهمی  نمیکنم .....بازم دروغ گفتم.....وجدان درد داشتم اما ادامه دادم :

 من تاییدش نکردم بهش نمیدمت  به هیچ دختری نمیدمت البته منظورم اینه تا

 تختتخب حسود خانوم تو نمیخواد به فکراونجاها باشی.... گوشی موبایلتو گذاشتم رو  -

باز چیزی شده و بهم نگفتی من میدونمو و تو تا رفتم ذوق کنم زد تو ذوقمو گفت: ببینم 

 فهمیدی؟

 حاال حتما باید تهدید میکردی؟بوسش کردمو گفتم فهمیدم....

حاال که صحبت  بدتر میشه....بز مجه من این همه میگم اوضاعمون اینه اگه نگم که  - 

 یه دختری خرید کنم یعنی کادو بخرمازدواجو اینا شد میگم هفته ی دیگه میخوام برم واس 

 نمیدونم چی بخرم

 تو و دختر؟؟؟؟؟؟؟ دختررررر؟؟؟چی؟؟؟!!!!  -

......البته خودم میدونم یه مردم مثل بقیهمگه من چمه؟ شاخ دارم یا دم؟منم خندیدو گفت:  -

 کامال سایزش باشه تورو میبرم.... تو مایه های خودته چی بخرم اما دلم میخواد

امیرعلی  خیلی بی شعوریفحش میدادم ...... از االن به اون دختر ....حسودیم گل کرد 

 خوبه گفتم حسودم .. داره لج منو در میاره

 با حرص گفتم باشه میام....اما برای اینکه ببینم چی میخره 

حرص نخور دختر خونه ی امیرعلی...... دماغمو کند و از جاش بلند شدو رفت .....  -

 نمیدونم چرا هر کی از راه میرسه اینو میخواد از جاش در بیاره
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------- 

آریا ....: فاطمه من میرم کمک زن عموتاومد تو اتاقم مامانداشتم با نگار حرف میزدم که -

یه ربع مجید و امیرعلی  امشب عزیز خانوم میاد خونه عموت اینا ... داره میره باشگاه....

... شب باز زودتر براشون بیارون آمادست فقط زحمت بکش ناهارش دیگه میان خونه....

 بیاین....

غروبی که امیر اومد همه بریم عروسی الناز ببین اگه لباس نداری  فردا شب قراره راستی

 من رفتم ...برین بازارو واس جشن لباس بخرین

 رو مامان خیالت جمع از تهران با خودم آوردمب -

داشتم تو حموم همراه آهنگ گوشیم میخوندم  یکم با نگار اسمس بازی کردم و رفتم حموم....

...گفتم شاید اشتباه میکنم.....اما دوباره تکون که حس کردم دستگیره ی حموم تکون خورد

خدایا ترس برم داشت... کسی خونه نبود .....کل وجودم شروع کرد به لرزیدن.... خورد ...

 چکار کنم؟!

نه بابا من به سیاوش دیگه بیشتر از چشمام  نکنه سیاوشه و االن اومد انتقامشو بگیره ؟؟؟؟

 اعتماد دارم

دستام میلرزید اونقدر که نگه داشتن بی صدا رفتم گوشیمو برداشتم....چشمم به گوشی خورد 

زنگ زدم خونه عمو اینا ... اشغال بود تلفن گوشی برام سخت بود....اشکام روونه شدن......

 مشماره امیرعلی رو گرفتچکارکنم؟  اای...به گوشی مامان زدم آنتن نداشت.... خد

 یه بوق دو بوق

 جانم دردونه ؟ -
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باعث می شد امیرعلی نفهمه ، صدای آب ، ...گریه و لرزش صدام آروم صحبت میکردم

معلوم بود صداش بلندتر بگو نمیفهمم.. چی میگم و مدام میگفت چرا آروم حرف میزنی؟

 فهمید یه اتفاقی افتاده...داشت عصبانی بودنشو نشون میداد...انگار 

امیرعلی من تو حمومم...یکی یکی  درست تر حرف زدم:به خودم مسلط شدم....

 هتوخونست..تو اتاقم

 امیرعلی گفت دارم میامو قطع کرد

خدا وروامیرعلی تتو دلم میگفتم دورم پیچیدم ...تن پوشمو کف تنمو آب زدم و سریع حوله 

 سریعتر بیا

 خورددوباره دستگیره تکون 

یه صدای تقریبا آشنایی بود: دختر خوب نمیخوای بیای بیرون؟ بده آدم به مهمون بی 

 احترامی کنه...

تنم مثل بید میلرزید....اگه درو بشکنه چه خاکی تو سرم بریزم....... جلوی دهنمو میگرفتم 

بیرون تا صدای گریمو نشنوه.آب دوشو باز گذاشتم اما صدای نحسشو میشنیدم: عزیز دلم بیا 

.... نترس بیا بیرون من که میدونم اون تویی... آخرش که میای قول میدم بهت بد نگذره

 بیرون

پشت در حموم نشستم .. محکم به در فشار میدادم تا با لگداش در باز نشه... نفسم داشت بند 

امیرعلی جیغ میزدم....پشت هم جیغ میزدمو دیگه نتونستم جلوی خودمو بگیرم .... ... میومد

 رو صدا میزدم...

سیاوش اومد: بی شرف عوضیییییییییی.......... اینجا چه غلطی میکنی نعره ی صدای  -

 توووووو؟؟؟؟؟
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نفسم داشت بند ... ...صدای شکستناز بیرون فقط صدای داد و فریاد و کتک کاری میشنیدم

 هبعد دو دقیق شهسیاوش مریضه خدایا چیزیش نسیاوش چطور اومد توخونه ی ما ؟ میومد...

 صدای امیرعلی قاطی صداها بود....

 بیشرففففففففف......... حروم زادااااااااادددددده ه ه ه ه ه.........میکشمتامیرعلی:  -

 میلرزیدمو خداروشکر میکردم......بلند بلند گریه میکردم.......

 ....باز ترسیدمصدای باال پایین شدن دستگیره میومد

 ...درو باز کن... فاطمه جان...باز کن دروفاطمه؟ فاطمه جان منم امیرعلیمامیرعلی:  -

 از ته دلم . امیر علییییییییییییییی........ میلرزیدم نمیتونستم بلند شم...فقط صداش زدم -

باز کن این درو....خوبی تو؟...فاطمه ..... جانم؟فاطمه این لندهور دیگه نمیتونه اذیتت کنه-

 باز کن این المصبووووووودارم میمیرم 

از دیوار کمک گرفتم آروم آروم بلند شدم ... درو باز کردم ....فقط یه تن پوش تنم  -

.......سرمو بوسید دستمو تا امیرعلی رو دیدم رفتم بغلش ... محکم بغلم کرد بود....مهم نبود

 بوسید....

باشه کسی اذیتت  هیششش....آروم باش... تموم شد دردونه....مگه امیرعلی مرده -

 کنه..هیششششش.آروم

امیرعلی ........البد سیاوش بوده کس دیگه ای که اینجا نیستیکی یه مالفه دورم انداخت 

 منو کامل تو اون مالفه پیچوند....

 ااااا: یافاطمه ی زهراوگفتمحکم زد به صورتشمامان و زن عمواومدن تو اتاقم مامان -

اما من امیرعلی رو محکم گرفتم . برام امن ترین جااینجا نه بغلم کخواست ......اومد جلو 

 بود ...بلند گریه میکردم
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 م ومنو رو مبل نشوندن ....مالفه رو محکشدم...ترآروم شدم ... اونقدر نازم کرد تا آروم 

  چنگ زده داشتم...چشمم به سیاوش خورد 

راجع رفتن یه گوشه .اخم کرده روی یه مبل نشسته بود ....امیرعلی رفت جلوی سیاوش ..

 به چی داشتن حرف میزدن؟ اصال سیاوش اینجا چیکار میکرد؟

 کجاست؟سالم مامان و زن عمو کنارم نشسته بودن...عمو از راه رسید: 

 امیرعلی: سیاوش انداختش تو اون اتاق درو قفل کرد.... -

 به پلیس زنگ زدین؟ -

 آره تو راهن -

دخترم خوبیت نداره .. کمک کنین یه لباس مناسب پروانه، زنداداش ، این وضع لباس  -

 ...بپوشه ... منم میرم دنبال پدرش تا بیاد اینجا

اما من االن مغزم اصال کار نمیکرد... هنوز  مگه میشناختنش؟ صداش برای منم آشناا بود

 تنم میلرزید...قطره های خیس آب موهام رو صورتم میچکید

و کمکم کردن لباسمو پوشیدم...مامان موهامو با سشوار مامان اینا منو بردن تو اتاق خوابم

 لرزش تنم هنوز فروکش نکرده بود ..خشک کرد و یه شال سرم کرد

 دقیقه اومد... 5زن عمو رفت بیرون تا برام خبر بیاره...بعد  -

 چی شد زن عمو کیه این پسره؟-

سوپری سر کوچه حوریه این که پسره محمودآقاست ..دخترم همون که همراه باباش تو  -

 کار میکنه

تازه فهمیدم کی بود با وجود کتکی که اون شب خورد بازم به خودش جرئت دادو اومد این 

 گندو زد...
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حوریه جون مثل اینکه آقا سیاوش اومده بوده دم در تا با امیرعلی جان حرف بزنه اما دیده 

و دل بوده بیاد تو حیاط شاید گه دش می....آقا سیاواین پسره از دیوار پریده و اومده تو حیاط

آخه کی روز روشن این پسره مال همین خونه بوده و کلیدشو جا گذاشته از باالی در اومده 

میره دزدی اما ظاهرا چون فهمیده بود فاطمه تنهاست دلش طاقت نیوورد تصمیم  میگیره 

د تا کلید واس باز این پسره چنبیاد تو حیاط تا سروگوشی آب بده اما وقتی اومد تو حیاط  دید 

به پلیس  از خونه میره بیرون زنگ میزنه کردن در امتحان میکنه انگاری همه چی مشکوکه

وقتی میاد تو اتاق فاطمه متوجه میشه داره واس فاطمه خطو نشون میکشه اونم باهاش 

آشوالش شدست....آقا سیاوش حسابشو گذاشته کف  دعواش میشه .... پسره ی عوضی

 بود پسره ی بی آبرو.....حقش دستش....

با اخمای  صدای آژیر ماشین پلیس و دادو بیداد از تو حیاط میومد.... امیرعلی اومد تو اتاق

 ...هنوز لرز داشتم: فاطمه لباس مناسب بپوش بیا بیروندرهمش رو به من گفت

 ز رو مبل گرفتو دورم پیچید و منو به خودشاامیرعلی متوجه حالم شد .... یه پتو نخی 

 چسبوند

.... تا من هستم هیچکس نمیتونه م باش دردونه من کنارتم...... جان دلم آروم باشوآر -

 هیچ غلطی بکنه

امیرعلی دستاشو دور ...  رفتم بیرون دو تا از مامورای پلیس تو اتاق بودن به اضافه بقیه

وقتی ....همه چی رو تعریف کنم... تمامور ازم خواسیکم آروم شدم ...شونم حلقه کرد 

سیاوشو امیرعلی رو شنیدم که خیالشون از  یاسروآسوده ی  صدای نفسحرفام تموم شد 

منم بعد اینکه همه چیز رو تعریف کردم رفتم تو اتاقم ........بابت آزار ندیدن من راحت شد

 خوابیدم تا آروم شما نوازشای مامانو زن عمو ب
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ساعت خواب بعد  چندغروب بود این  6بیدار شدم یه نگاه به ساعت کردم .....که از خواب 

صدای مجید و آریا از حیاط  میومد داشتن فوتبال  ماجرای سر ظهر کلی آرومم کرد ....

 بازی میکردن....

تو حیاط ...مجید و آریا تا منو دیدن شروع کردن به خندیدن..... خیلی خوب بود که رفتم 

 رو مدام به زبون نمیووردن.... برام بهتره زودتر یادم میره..... جریان سر ظهر

نخواستم ...و اومد تو خونهبود که امیرعلی اومد تو حیاط ماشینو پارک کرد  8ساعت تقریبا 

منم میخواستم فراموش کنم ... و دورهمی امشبم بدونم چی شد؟ یا با اون پسر چکار کردن؟ 

 چیز خوبی بود برای فراموشی اتفاق ظهر حتی برای چند ساعت 

یه تیشرتو رفت تا لباسشو عوض کنه  چیزی نگفت ، بغلم کردو سرمو بوسید ....امیرعلیم 

...منم آماده شدم منم خونه ی عمو اینا راحت بودم یه مانتوعبایی رو شلوار ست پوشید

راه تایی 4 ...یشرتو شلوارم پوشیدمو رفتم بیرون با اینکه شب بود اما گرم بود ت

به امیرو مجید داشتن با هم پچ پچ میکردن نخواستم گوش بدم حتما راجع به ظهره افتادیم...

 امیرعلی گفتم : یه سوال بپرسم؟

 دوتا بپرس -

 که دوباره اومده بود؟ سیاوش چکارت داشت -

اجازه ای اخمی کردو گفت: پووووووووفففففففف.......... بازم اسم اینو آورد.... هیچی،  -

که بذارم تو باهاش اینورو اونور بری گشتو ....فکر کرده اونقدر بی غیرتم خواست که ندادم

 ...امروزم اگه چیزی نگفتم بهش بخاطر کارش بود گذار

چرا لج و که میبینی اون پسرخوبیه ، آخه پسر خوب تتو دلم باز داشتم حرص میخوردم

 میکنی باما؟

 امیرعلی گفت مگه فقط عزیز خانوم نیست ؟!پس این ماشین کیه؟دم در که رسیدیم 
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 مجید: حاال بریم تو معلوم میشه -

 یاسر: به به فاطمه خانوم خوش اومدین..منور کردین...

 برو کنار دیگه دو ساعته مارو اینجا کاشتی.... -

که همه بلند شدن و جواب سالم مارو دادن... امیرعلیم رفت جلو وقتی رفتیم تو سالم کردم 

دست داد و خوشو و کنار عزیز جون نشسته بود با اون پسری که خیلیم خوشکلو جذاب بود 

منم بعدش رفتم با عزیز جون روبوسی کردمو با اون پسره که عزیز جون بهم بش کرد 

رفتم برم پیش زن عمو که امیرعلی فرهاد بود حالو احوال کردم ....معرفیش کرد و اسمشم 

 اتاق عمو اینا  سمتسمت منو دستمو گرفتو برد اومد 

 امیرعلی چرا همچین میکنی؟ -

 ....رفتیم تو اتاقو درو بستیه دقیقه بیا میگم بهت  -

 گه بپوشیا بیا بریم خونه یه چیز دی بگیر یه چادر خونگیفاطمه برو از زنعمو یا  -

 آخه واسه ی چی؟ لباسم چشه مگه؟ -

 عزیز من لباست هم کوتاهه هم جلوش کال بازه... -

 همه اینجا خودمونین ... من نمیتونم چادر سر کنم خب بازه که بازه  -

فاطمه انقدر نرین به اعصابم وقتی میگم بازه یعنی بازه... اخماشوو تو هم کرد و گفت  -

...حتما باید داد بزنم که   گوش بدی؟ نذار یه بپوشون یعنی بپوشونوقتی میگم برو خودتو 

 حرفو صد بار بگم

من سختمه چادر سرم نگه دارم .. بریم خونه  خیلی خب چرا عصبانی میشی ... ؟؟؟؟ -

 عوض کنم

 سران یک به اضافه یک چی شد؟ چیزیم تصویب کردین؟ رفتیم بیرون که یاسر گفت :  -
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رو به امیرعلی اشاره زدمو گفتم مگه میشه چیزی تصویب نشه؟ بعد رو به مامان  حرصبا

  اینا کردمو گفتم مامان من گوشیمو جا گذاشتم میرم با امیرعلی بیارم

: فاطمه کوتاه و جذب نباشه و اال تا صبح هم که داشتم میرفتم تو اتاقم که امیرعلی گفت  

 در ضمن موهاتم جمع کن ...... وشیبشه صبر میکنم تا تو یه لباس اساسی بپ

ن حضرت یفرمایش دیگه ای نداربه کمرم زدمو گفتم با حرص برگشتم سمتشو دستمو

 واال؟؟؟؟؟؟؟؟

نخیر حاالم تند باش....... بعد زیر لب گفت : نمیدونم عزیز این نره خرو چرا با خودش  -

 آورده؟

 ؟نازهکال تربیت نداره من نمیدونم مامان به چیه این بچه می 

اومدم بیرون .... امیرعلی تا منو دید اخم کردو گفت اصال صحبتشو نکن برو شالتو عوض 

 میخوای بگی خیلی خوشکلم؟ بدو برو یه شال دیگه بذار سرتکن 

 دقیقه تمام داشتم لباس عوض میکردم تا آقا باالخره رضایت دادن تشریف ببریم 10

مم بهش خورد عزیز خانوم بود که لبخند وقتی وارد خونه ی عمو شدیم اولین کسی که چش

 معناداری زد که معنیشو نفهمیدم .......

هنرمندیه واس خودش.  میبینی فرهاد جان ؟این دختر مارو عزیز جون رو به فرهاد گفت : 

هر کی دیگه بود کت شده و اال اچون عزیز جونه ساخمای امیرعلی تو هم رفت.. میدونستم 

دخترم از هر انگشتش یه هنر میریزه ....اخالق که نگو تکه .... از گردنشو میشکوند...

 وقتی دیدمش اونو مثل نوه های خودم میدونم و اصال هیچ  غریبگی باهاش ندارم 

....چقدر با شخصیته فرهاد لبخندی زدو گفت: سالمت باشن خدا واس شما نگهشون داره  -

میرعلیه و اال همشون تکه تکن.... البته این پسر.... من فکر کنم سر راهی این خانواده ا

 امیرعلیم تکه اما از نظر دیگه...هووووفففف....
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 عزیز خانوم ادامه میداد و امیرعلیم بیشتر اخماش تو هم میرفت...

عزیز خانوم واقعا نمیدونست که امیرعلی بدش میاد از اینکه من مرکز توجه یه پسر قرار 

دخترم داره  رعلی رو میچزوند... ادامه دادو گفت:بگیرم یا شایدم میدونستو داشت امی

مهندسی کشاورزی میخونه و تمام گال و قشنگیایی که تو حیاط حوریه و پروانه اینا میبینی 

 .... خودشم که مثل همون گال زیباست...کار دخترمه

دیگه کارد میزدی خون امیرعلی در نمیومد.... فکر کنم عزیز جون برام نقشه کشیده تا منو 

 و امیرعلیم اینو فهمیده ... وصل کنه به این آقا فرهاد 

از وقتی عزیز جون اینارو گفته ... اشاره دادنای امیرعلی شروع شده که مثال شالتو بکش 

مان اینا کمک ..... حاال اون فرهاد بدبخت برو آشپزخونه پیش ماجلو ... درست بشین....

سروته دوبار نگاهشو سمت من چرخوند اما این امیرخان اگه چاره داشت فرهادو همینجا به 

که زن عمو سفره رو پهن  ... دیگه داشتم از گیر دادنای امیرعلی کالفه میشدم سیخ میکشید 

 کردو منم رفتم کمک تا ظرفارو بیاریم ...

...داشتم سینی ماستارو از  کشه الهی از دستش ... دیگه داشت روانیم میکردیعنی خدا منو ب

که امیرعلی آشپزخونه میاوردم که فرهاد جلوم سبز شدو خواست سینی رو از دستم بگیره 

مثل جن جلوم ظاهر شد و رو به فرهاد گفت .... شما بفرما من هستم ....فرهادم که رفت 

ه والی علی یک بار دیگه جلوی این بشر خمو راست بامیرعلی زیر لب بهم گفت فاطمه 

جولون ندی تا جلوی فرهاد خونه  تمیبرممیشکونمو شی خداشاهده همینجا دستتو میگیرم 

 تو باید بلند شی؟اینجان  ... این همه آدم  تا اون روی سگ من باال نیومده پس یه جا بشین

با کالفگی رفتم تو آشپزخونه و آخر از همه اومدم بیرون ... دنبال جا میگشتم هم کنار عزیز 

به محض از لج امیرعلی رفتم کنار مجید نشستم که جون  خالی بود هم مجید و هم امیرعلی 

 در گوشم گفت چیه باز شاخت زده ؟نشستنم 
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ریه .. دیوانم کرده امشب همش مجید یه کلمه دیگه از امیرعلی بگی همینجا میزنم زیر گ -

 ... چاره داشته باشه گرمای امشبم میندازه گردن من ....گیر میده 

حاال این همسایه روبه رویی ما چشه زل زده  خیلی خب بابا .. چه توپ پری هم داری .... -

 به تو ؟

االن جلو این نشستم؟؟؟؟ به روبه روم نگاه کردم .... وای خدا این همه جا من اومدم  -

 امیرعلی همینو میگیره تا صبح مغزمو میخوره .....

 فاطمه جان زحمت میکشی نمکدونو از آشپزخونه بیاری؟امیرعلی از ته سفره صدا زد:  -

دستش که به دستم خورد بی با حرص از جام بلند شدم و رفتم نمکدونو آوردم دادم دستش... 

با حرص و خشم از ... شوند پیش خودشمنو ن کشید ودستمو محکم گرفتو  اینکه کسی بفهمه 

 در گوشم گفت : این بار آخرت باشه بری تو بغل این پسره فهمیدی؟؟؟؟؟الی دندوناش 

یه چشمک بهم زدو گفت  با چشمای در اومده بهش خیره بودم که مجید ازونطرف صدام زد

هم امیرعلی فاطمه بشقاب داری؟ آخه بشقابت اینجاست ...داشت ادامه میداد که با اخمای در

 الل شد.....یعنی امشب بخیر بگذره 

هرجوری بود شامو خوردیم که البته غذای به اون خوشمزگی کوفتم شد از بس هر ثانیه 

 داشتم این شالو میکشیدم جلو که آقا انقدر گیر نده ....

به دستور امیرعلی اینکه کمک کردم ظرفا شسته شد از آشپزخونه اومدم بیرون و از بعد 

با هم صحبت میکردن .... مجید  نامیرعلی و یاسرو فرهاد داشت....خان یه جا تمرگیده بودم 

داشتن با هم بازی آنالین میکردن ...عمو هم با عزیز جون مشغول بود و مادرا هم که و آریا 

اید ... اما من یکسره فکرم درگیر سیاوش بود .... هر جور شده ب حرف میزدن داشتن 

سراغ دکترو بگیرم با چه بهونه ای خودم برم بیرون؟؟؟؟؟ به راه  .....ببرمش پیش یه دکتر

 های مختلف فکر میکردم که یه دستی جلوم تکون میخورد و منو به خودم آورد
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 بفرما چایی کجایی دختر ؟ دوساعته دارم صدات میزنم ؟ -

 چایی هارو ببر بعد بیا اینجا..... همینجام .... خوب شد اومدی کارت داشتم  -

 یاسر با یه استکان چایی اومد کنارم نشستو گفت: باز با هم دعوا افتادین ؟

... عالئم سرطان یاسر یه سوال دارم امشب که دیوانم کرده اما نه هههووووففففف....... -

 چیه ؟

د....وقتی با اشاره یاسر شروع کرد به سرفه کردن....عمو اومد پشتشو زد تا حالش جا اوم -

 دست یاسر فهمید حالش بهتر شده زد پس سرشو گفت بچه خب وقتی داغه نخور...

امیرعلی و فرهادم دوباره رفتنو نشستن اما تمام حواس امیرعلی به منو یاسر بود که چی 

 ... اخمشم که جزئی از صورتش شد  میگیم

که اینو میپرسی و بعد انگار یهویی می پرسی؟ چی شده همچین چیزیو یاسر: دختر چرا  -

 نگران شده باشه گفت فاطمه حالت خوبه ؟ چیزیت شده ؟

و سر نه نه یاسر نگران نباش... راستش یکی از دوستام سرفه میکنه و خون باال میاره  -

تا ببرمش اونجا خود پزشکی کرده ... گفتم بهت بگم اگه دکتری میشناسی به ما معرفی کنی 

 .. و تخصصی معاینه بشه 

هللا که ء شا شناختن میشناسم ... باشه صبح بهش زنگ میزنم سفارش شمارو میکنم ان -

  چیزیش نیست ....

 مجید : چیه دو ساعته جیک تو جیک شدین بگین مام بدونیم....-

 به تو ربطی نداره فضول خان ... -

 میگما یاسر این فرهادم عجب هیکلی بهم زده ها...مجید:  -

 نیست مثل تو دراز بی قواره باشن؟!همه که قرار  -
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! بزغاله یادت یری دراز بی قواره کیه؟بله دیگه بریم خونه دو تا چک بخوری یاد میگ -

 رفت دیروز چه کتکی از دستم خوردی؟ بذار بریم خونه اگه آدمت نکردم...

 .....ساکت شو ببینم پررو من حریف امیرعلی نمیشم اما حریف تو که میشم -

امیرعلی شروع کرد به غر زدن به منو مامان ....که چرا عزیز جون یم خونه وقتی برگشت

اون از فاطمه میگه ؟؟؟ حتی به مامان گفت این نره خرو همراه خودش آورده و انقدر جلوی 

 خداشاهده نگات نمیکنم دیگه..مامان اگه بدونم شمام تو نقشه های عزیز دست داری 

: آخه پسر من ، عزیز من ، من کی بدون اطالع تو که دیگه کالفه شده بود گفت  مامان -

کارایی کردم که این بار دومم باشه؟؟؟ ولی مامان جان خونه ای که توش دختر باشه همچین 

.... نمیشه تو هر بار همین جوری خودتو اذیت همینه... هر لحظه یکی در خونه رو میزنه 

 ه یه روزی از ما جدا میشهکنی ؟ این دخترمم باالخر

یا بشنوم این پسره به تو زنگ و اما تو فاطمه اگر ببینم  گردن اون آدمو شکسته بدونین شما -

خفت میکنم.. زده حاال یا به دستور عزیز یا خود سر..و تو بهم نگی خدا شاهده 

 فهمیدددددددی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟..

با حرف کالفه اینورو اونور میرفت...... امیرعلی آره آره فهمیدم چرا انقدر جوش میاری؟-

 آریا برگشتو خیرش شد

آریا: من خودم حواسم به آقا فرهاد هست داداش نترس نمیذارم دورو بر فاطمه بیاد... -

 خیالت تخت

بچه ها نباید تو کار بزرگا دخالت کنن... مجید مادر برو بخواب مامان جان تو مامان :  -

 آریا رو ببر

تا یه چیز میشه منو  باید معلوم شه من تو این خونه چکارم بخواب؟ آریا: یعنی چی برو -

 میفرستین دنبال نخود سیاه



237 
 

...روبه آریا گفتم میری اتاقت آراسته شد نیز ... همینو کم داشتم گل بود به سبزه ففففپوففف -

 یا بیام؟

امیرعلی رفت جلوی آریا و گفت : بعد من تو مرد این خونه ای کاریم نداشته باش بقیه چی  -

 جایگاه تو محفوظهمیگن 

 شب بخیرحاال آریا : فاطمه خانوم بخور... -

 زبونش کار میفته، قشنگ این بچه میره رو مخت و جایی که نباید یعنی 

 برم بخوابم؟رو به امیرعلی گفتم خیلی خب حاال اجازه هست  -

 برو

و جایی نره و باهم میریم دکتر  شنبه رفتم تو اتاقم به سیاوش اس دادم که بعد از ظهر

 آدرسشو صبح براش میفرستم

آرایشگاه  ...دو ساعت داشتم فکر میکردم به چه بهونه ای برم بیرون که امیرعلی باهام نیاد 

از طرفیم یاسر میدونه بعد از ظهر دوستم میخواد بره پیش دیگه میکشتم برم اونجا که نمیشه 

....اصال بهش یاسرم که دهنش قرص اصال به امیرعلی نمیگه بهش چی گفتم  یه متخصص

میگم دوستم میخواد بره پیش متخصص و چون اینجا کسی رو نداره از من خواسته همراش 

به مامان میگم از امیرعلی اجازه ... خودم که میترسم اجازه رفتن بگیرم فردا برم تا نترسه

 بگیره

 گوشیمو برداشتمو به نگار زنگ زدم ...باالخره گوشیو برداشت

 ها؟ چیه این وقت شب؟ شما خونتون ساعت ندارین؟ -

خیلی خب توهم .. من ریحانه رو مسخره میکنم تو که از ریحانه بدتری... یه نفس بگیر  -

 بعد غر بزن 
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 بنال... سالمتم که خوردی -

 نگار جونیییییییییییییی؟؟؟؟؟؟ -

 درد چیه؟ -

میخوام برم دکتر به امیرعلی گفتم با دوستم   شنبهبی اعصاب...... نگار من با سیاوش  -

میریم پیش یه متخصص ، از طرفی آدرس دکترو از یاسر گرفتم و بهش گفتم واس دوستم 

 میخوام یه وقت اگه ازت پرسید دوستش کیه سوتی ندی؟ !

فعه که با سیاوش خان شما حرف زدم کلی غر شنیدم بخاطر جنابعالی حاال بیام بازم هموند -

بعدم تو نمیخوای آدم شی ؟ همش باید دردسر درست  بخاطر تو و سیاوش دروغم بگم بهش؟

کنی؟ وقتی میدونی با سیاوش مشکل داره مگه مرض داری همراش بری؟ معلومه بازم تنت 

 میخاره

پسرعمو هستن ....نگار جون تو قرار نیست کاری انجام بدی خبر زیر لب گفتم حقا که  -

مرگت تو خونت بشین و اگه کسی از طرف من بهت زنگ زد جواب نده انقدرم به یاسر رو 

 و درضمن من حتی اگه کتکم بخورم ایندفعه سیا رو تنها نمیذارم نده

شی خیلی خب اگه یاسر نه که تو بی اذن اون امیرعلی هر کاری میکنی؟ .... گور به گور  -

 زنگ زد میگم یکی از همکالسیامونه  

 خیلی گلی حاال میتونی بخوابی... -

 داشت میگفت گور به گور شده من که دستم .... منم قطع کردم...خیالم راحت شدو خوابیدم -

مامانو آریا اما  پیش دوستش رفته بودمجید که بود که بیدار شدم  11بح ساعت ص

آریا رفتن بازار تره بار تا سبزی و میوه  با...زنگ زدم به گوشی مامان که فهمیدم نبودن

 بخرن و و ازونطرفم با امیرعلی میان
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ازاینکه  صبحانمو خوردم...دیوانست دیگه واس دوتا شاگرد جمعه هام تا ظهر میره باشگاه 

و شروع کردم به  فلشمو زدم به تلویزیون بهانه ی بیرون رفتنم جور شد خوشحال بودم....

گه یتا منو دید گفت: آهنگ چی مونیم بود که مجید وارد خونه شد 12ساعت تقریبا رقصیدن 

دیگه گل پری جون؟ اینو گفتو کیفشو پرت کرد یه گوشه و شروع کرد به رقصیدن ...

و جفتمونم خیس عرق  ه بازی شده یود .. داشتیم میمردیم از خندهتبدیل به مسخر ونرقصام

 ...بودیم 

امیرعلی گفت چه خبره یه دفعه مامان اینا با امیرعلی وارد خونه شدن  که تا مارو دیدن 

 اینجا صدای آهنگ تا سر کوچه میاد؟

 نیم وجب بچه که فقط سرشو به دو طرف تکون دادو رفت تو اتاق -

ما ا فاطمه ورزش میکردیم گفتیم حیفه یه برادر ورزشکار باشه اما م بیمجید : سالم داشت -

 ورزش نکنیم

 امیرعلی: آره ارواح عمتون...برین گمشین حموم بو گند عرق کل خونه رو برداشته.... -

منم برم نمازمو  عرق کردین کولر روشنه سرما میخورینآره مامان جان برین حموم  -

 بخونم تا شما میاین بعد ناهارو میخوریم

 ... قبل رفتن به حموم رفتم جلو اتاق مامان در زدم و رفتم تو اتاق مامان رفت اتاقش

 ؟داشت قرآن میخوند ... رفتم بوسش کردمو گفتم مامان جونی 

 ......میگی مامان جونی تنو بدنم میلرزهجانم مامان جان؟ تو اینجوری فدای دخترم بشم  -

از امیرعلی اجازه بگیرین من  غروبفردا واس داشتیم مامان جونی؟؟؟؟؟؟..... میگم میشه  -

 ر ؟ برم دکت همراه دوستم

 باشه مامان جان میگم بهش... کارت همین بود؟ -
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 میشه شاهکارکار ،نمیشه مان همینی که میگی در برابر پسر خوش اخالقت ما -

 من نمیدونم شما برادرو خواهر چی از جون این پسر من می خواین ؟ -

 ....تا حموم کنم .. دوباره صورتشو بوسیدمو رفتم اتاقماون با ما کار داره مادر من  -

 از اتاق اومدم بیرون ... همه تو آشپزخونه بودن و صدای مامان میومد

 میخاد با دوستش بره دکتر فاطمه بعد از ظهر، امیرعلی جان  -

 مگه مریضه؟دکتر ؟؟؟؟؟ دکتر واس چییییی؟؟؟  -

 ...میره که دوستش تنها نباشهخودش نه دوستش ..مامان جان با دوستش  -

قیه خیلی سعی فاطممممممممه؟؟؟؟؟ فاطمممممممممه؟....... صدام زد و منم رفتم پیش ب -

 کردم که تابلو نباشم

رو به من گفت : کدوم دوستته ؟ من میشناسم؟ بعدم مگه خودش اخم کردو امیرعلی  -

 با تو میخاد بره؟ خانواده نداره که 

به من رو  ... دانشجوئه اینجا.... ندیدیش....خانوادش اینجا نیستننه از همکالسیامه  -

 انداخته گناه دار

 خب بره شهر خودشاالن که تابستونه -

اونقدر دستشون تنگه که تابستونا وای فکر اینجاشو نکردم اما سریع جمعش کردمو گفتم : 

آدرس دکترو از  برم؟حاال خانوادش نگران شن  نمیخواد اینجا میمونه و سر کار میره بعدم 

 یاسر گرفتم میخوای از خودش بپرس

 کی نوبت داره؟  -

 بعد از ظهر 5ساعت فردا  -
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خونه ای فهمیدی؟ بعدم  7اخماشو تو هم کردو گفت فاطمه تا قبل بیشتر از قبل علی امیر -

 بار آخرت باشه که همچین کاری میکنی این

 بیام خونه؟ 7نوبتشه من چجوری تا  5اما  -

بادم  خونه ای و اال اگه دیر شه من میدونمو تو..... 7نمیدونم یا نمیری یا اگه رفتی تا من  -

 برگردم 7مجبورم تا  خوابید

 آریا : منم رضایت نامه میخوام -

واسه روز رضایت دادنه ... خب بگو پهلوون آریا ...رضایت ، امیرعلی: مثل اینکه امروز -

 چی؟

... بین استانی ..... انتخاب شدم واس مسابقههفته ای واس مسابقه داریم  یکیه اردوی  -

 االن دو روزه میخوام بگم اما یادم میره 

و مامان مدام بوسش ممنو مجید مدام سوت میزدیهممون رفتیم سمت آریا و بغلش کردیم 

 ن میگن؟اال میکرد امیر علی گفت : عالیه پسر حاال حرکت کیه ؟

برم هتل پیش بقیه ی تیم  6اما من باید ساعت  با بقیه ی تیم به مقصد تهرانداداش امشبه  -

 ه باهم حرکت میکنیممازونجا ه

... وای چقدر خوب... میری تهران ریحانه رو هم میبینی من که دلم براش یه ذره شده  -

 راستی اصال دیگه هتل نرین اگه خواستین برین خونه ی خودمون

 .........هم کمکت کرد؟ تنها فکر کردی؟ یا کسی -

 ...چقدر بیشعوره این بچه

 .... حاال مسابقه کجاست؟با فاطمه قشنگ حرف بزن ،ورزشکار آهای امیرعلی:  -

 ...وسطای شهریورگزار میکنن... تقریبا آریا: داداش امسال مسابقه رو تو مشهد بر -
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  م اون موقع همراهت میامنپس م -

یه زیارتی هم  مادر....مگه میشه پسرم مسابقه داشته باشه اما ما نیایم؟مامان: هممون میایم  -

 میریم....

خیلی خوشحال بودم برای آریا و با ذوق غذامو میخوردم یه دفعه یاد سپیده افتادم و از مامان 

 پرسیدم

 مامان سپیده اومده از اصفهان؟-

 آره مامان جان نیم ساعت پیش رسیده دخترم... -

میخواد تو عروسی خواهر شوهر سابقش باشه و با نمیتونم بفهمم چجوری  اما من هنوز-

 برادرشم چشم تو چشم بشه 

میشه مادر تو هنوز سپیده رو نشناختی ... هم اون زن هفت خطو میشناسه هم قوی تر از  -

 مطمئن باش امشب با اقوام یه جوری حرف میزنه و خودشو نشون میده کهاین حرفاست 

خیلی چیزا رو از مصطفی خدا هر چی باشه این دختر  پشت خودشو خانوادش حرفی نباشه

 تا بهترین باشه ... تازه اینا به کنار وقت آرایشگاهم گرفتهبیامرز به ارث برده

امیرعلی: من آخرشم از کار شما زنا سر در نمیارم....آرایشگاه رفتنش دیگه واس چیه  -

 خاک تو سر یاسر؟؟؟

 در ؟ تازه منو پروانه هم میریم و اگر خود فاطمم بخواد با مامیادچرا ما -

حاال چی میگی مادر من همینکه دارم میارمش تو این عروسی جنگ روانی شده واس من   -

 اصال حرفشم نزن اونم تو این جشن که صد در صد مختلطه؟؟؟؟؟؟ آرایشگاهم بره؟؟؟؟؟ 
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حوصله ی بحث کردن با امیر علی رو نداشتم و نمیخواستم این جوی که از خبرخوب آریا 

نیاز نیست آرایشگاه شما برید من مامان به وجود اومده بود از بین بره واس همینم گفتم 

 بیام....

به تیمش  6بعدناهار منو مامان رفتیم برای آریا چمدونشو بستیم چون میبایست امروز ساعت 

.... فقط بدیش این بود تا همه یکجا جمع باشنو سر ساعت با اتوبوس حرکت کنن ملحق شه

فقط یه نفر از والدین میتونستن تا اونجا ببرنشون و ما باید از همینجا بخاطر شلوغ نشدن 

 بدرقش میکردیم

ا منه و بیشتر وقتش با ب.... درسته از وقتی اومدیم شیراز کمتر   سخت بود برام دوریش

مجید میگذره اما همینقدر که نزدیکم بودو هر لحظه میتونستم بغلش کنمو بوش کنم آروم 

 اما االن که داره ازم دور میشه برای مرد شدن ، بزرگ شدن .....بودم 

آماده از اتاق اومد بیرون و منو مامان بودیم که اشک مجالمون  آریابود که  5ساعت حدودا 

امیر علی بغلم کردوگفت دردونه  پشت مسافر گریه نمیکنن.... مادر من شما دیگه  ،نمیداد

 ؟؟؟؟؟؟؟چرا

 دلیلشو میفهمی بچه دار شدی خودت اونوقت -

 دونه دونه آریا رو بغل کردیم ....منم بغل کردم، بوسیدمش، بوییدمش

 ها واس چیه ؟این گریه عمه سفر قندهار نمیرم دارم میرم تهران ، استان جدیدم نمیرم  -

 مجید : بابا جان گریه چیه ؟ االن میره قهرمان میشه اونطرفی با عروس میاد -

 پسرمو به هیچکس نمیدم لبخندی زدمو گفتم گمشو خل وضع .... -

 مجید: منو چی؟  -

 خندیدمو گفتم :تورو میذارم دم در ، هر کی برد میگم خدا عوضشو بهش بده  -



244 
 

 مادرمامان: خدا از دهنت بشنوه  -

....نه واقعا به به .... چشمو دلم روشن ... حاال که اینجور شده امشب شمارو مجید: به به  -

 به آرزوتون میرسونمو تو عروسی خودمو میسپرم به سرنوشت....

 کتو میبرمو تو ماشین منتظرمامن س باید اونجا باشی 6امیرعلی: پهلوون دیرت میشه  -

 و رفتم تو بغل مجید اون که رفت گریم بیشتر شد تا دم در پسرمو بدرقه کردیم ....

 مجید سرمو بوسید و گفت عزیز دلم االن میدونی یاد چی افتادم اینجوری دیدمت؟

 هاااا؟!!!! چی؟؟؟؟؟!!!!! -

این سوسکایی که دمپایی سرشون فرود اومده و نمردن و فقط پشتو رو شدن و کاسه ی چه  -

 کنم چه کنم دست گرفتن 

 خیلی بی شخصیتی مجیدبا حرص نگاش کردمو گفتم :  -

 میزنم االن شبیه یه افعی شدی که میخواد یه پسر نابو شکارکنه دیگهمثال یه خب  -

 مجید دویید و منم دنبالش و صدای جیغم بود که شنیده میشد ..... رفت توحمومو درو بست 

 تو که میای بیرون میمونبه در لگد زدمو گفتم : -

 فاطمه زشته ... ای بااابااااااااا........مامان  -

 ریت دادم بده؟؟؟؟؟؟؟اگریه نکنی ، دلدفقط خواستم  و میگفت  غش غش میخندید -

 گمشو با اون دلداری دادنت...از حموم که میای بیرون  -

 خبر داری؟؟؟؟؟؟؟؟؟، ذاتت خبیث شده خیلی وقته  میگما فاطمه!  -

بیشتر شد ... تودلم گفتم یک خبیثی نشونت بدم یه لگد به در زدم که صدای خندش 

 مجیییییییید.....
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 : مامان آرد داری؟رفتم آشپزخونه و به مامان گفتم 

 واس چی میخوای؟ توکابینته بردار -

 هیچی مادر من هیچی -

صافی استوانه ای داخل قوری رو گرفتم با یه قیفو ظرف آرد رفتم تو اتاق مجید سر 

قالب کردم تو لوله ی سشوار و توش آرد ریختم خدارو شکر سشوارشو کندم صافی رو 

افیش خیلی باز نبود ... سر سشوارو گذاشتم روشو و وصل کردم به برق تا روزنه های ص

 ده آماده باشه و زیاد سشوارو تکون ن

دقیقه صدای بستن در حمومو شنیدم و  رفتم تو  45یبا بعد تقرکارامو انجام دادم رفتم تو اتاقم 

منو دیدو گفت : باز چه آتیشی سوزوندی  تمومی نداشت که مامانآشپزخونه خنده های من  

 خنده هات بی دلیل نیست آردو واس همین خواستی؟؟؟؟؟؟؟ تو؟؟؟؟؟ این

ه منو صدا کفریاد مجید بیشترخندیدم که تاییدی شد واس حرفای مامان که یه دفعه صدای 

 میزد تو کل خونه پیچید و من فقط غش غش میخندیدم 

 آخه کی شما دوتا میخواین بزرگ شین نمیدونم..... -

 و صورتی که کامل سفید بود اومد تو آشپزخونه ... دیدنی بود یه دفعه مجید با تن پوش تنش

 اون صحنه حتی مامانم میخندید...

 اینجوریییییییییییییهههههههههههه؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -

چ آب یخو برداشت و افتاد دنبالم ..... من جیغ میزدمو فرار میکردم و رفت تو یخچال پار

.... یه دفعه در حیاط باز شد و دقیقه یه بند تو حیاط میدوییدم  5می خندیدم ...نزدیک

رفتم پشتش قایم شدم ... مجید  ...شد برج زهر مار ،  تو تا مارو دیدامیرعلی هراسون اومد 

 به ما که رسید گفت :گمشو اینور ....
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کدوم االغی به شما مدرک میخواد بده  بسه دیگه......یه دفعه امیرعلی با حرص گفت :

 ؟؟؟؟؟؟ بچه اییییییییییییییینننننننن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.......

گمشو برو تو خونه ..... فاطمه صدای جیغت تا سر کوچه مجید این چه وضعشه؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 میاد خجالت نمیکشی توووووووووووووو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

یعنی من نمیتونم دو دقیقه مثل آدم ولتون کنم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  جفتتون گم شین تو خونه تا کار 

 دستتون ندادم 

گوششونو پیچونده منو مجید مثل دو تا بچه ی دو ساله که با داد و خشم و عصبانیت امیر 

 باشن با سر پایین رفتیم سمت خونه 

آماده نباشین من  8: اگه تا یک ربع به صدای داد امیرعلی از تو سالن پیچید تو خونه 

 میدونمو شما دو نفر

ساعت هفت بود .... مجید که دوباره رفت حمومو منم اتو مو رو برداشتمو موهامو اتو 

 اتاق...میزدم که امیر علی اومد تو 

 ؟دردونه  -

 ....واس خاطر اون بوزینه گفتم که حمومش طوالنیه...بله؟ عجله نکن -

تو کمد لباسام میچرخید و یه دفعه بلند شد و رفت اومد روتختم نشست و به من خیره بود....

 گفت : کدومو میخوای بپوشی دردونه ی خونه ی امیرعلی؟

 همین که کنارمه زش بعید بود ...گفتم :کارا انگاه میکردم این حرفا و  با تعجب به کاراش

 چطور؟

دوباره گذاشت روی صندلی ... اتورو گذاشتم پایینو مشغول بستن لباسو بر اندازکرد و  -

ازتو آیینه خیره شد به من ... سرمو اومد پشتم ایستاد و  ...موهام شدم تا درستشون کنم 
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.... حیفه بوسید و گفت : دردونه ی امیرعلی خودش خوشکله پس نیاز به آرایش نداره 

 هرکسی خوشکلیشو ببینه .....

باز موند ، نگاه من قفل شد روش و قلب من که از سینم داشت میزد بیرون .... دهن من 

دردونه ی خونه ما امشب هواسش به ه داد: حالم عوض شد .... من چم شده ؟؟؟؟؟ اون ادام

 کارا و رفتارش باشه که کار دست کسی نده....

دوباره سرمو بوسیدو گفت : دختر خونه موهاتو باال ببند از شالت بیرون نزنه .... 

 حساسیاتاموخوب میدونی

 واقعا....دستامو بردم رو قلبم اما آروم بشو نبود که نبود ...نکنه من اینارو گفتو رفت ..... 

تا پرت شم از هر فکری این امکان نداره .... من هیچوقت به عشقی که یه سرمو تکون دادم 

اما یه لحظم لحن حرف زدن  طرفه باشه اعتقاد نداشتمو ندارم پس نمیذارم شکل بگیره ....

 امیر ، نگاهش یا حرفاش رو نمیشد فراموش کنم

 نو دیدنتا مبا صدا زدنای مامان از اتاق رفتم بیرون 

مجید: مامان به خودت زحمت نده ..... ادای مامانو درآورد :مامان جان دورت بگردم که  -

 عین ماه میمونی

 تا چشمت در بیاد مجید خان.... -

به رفتارای سپیده که نگاه میکردم بیشتر به حرفای مامان میرسیدم تو تاالر نشسته بودیم 

اما یاسر فقط خون میخورد و برعکس همیشه دنبال خونو خون  واقعا دختر قوی ای هست

 ...ریزی بود ..... خیلی دوس داشتم شوهر سابق سپیده رو ببینم 

دیگه عروسیش مختلط  بود و امیرم کال کنار من نشسته بود و مثل پرنده توی قفس بودم ... 

برم دستامو بشورم  داشت حوصلم سر میرفت که موقع شام شد ... به امیر گفتم اجازه هست

 یا باید همینجوری اینجا بشینم؟؟؟؟؟
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 البد انتظار داشتی میذاشتم بری وسط-

 پوووووففففففف ..... اجازه دارم یا نه؟؟؟؟؟ -

فرهاد بود نمیدونستم همراه عزیز یه دفعه با صدای سالم یه آقایی اونطرف رو نگاه کردم 

سریع جیم شدم قراره بیاد از فرصت استفاده کردمو امیرکه مشغول احوالپرسی با فرهاد بود 

دیدم کسی نیست یکم مثل خلو چال رفتم سرویس..... یه نفس آسوده کشیدمو رفتم تو سرویس 

شاکی نشد رفتم  زود تمومش کردم تا امیرعلیتو آیینه خودمو نگاه میکردمو می رقصیدم 

  نفربیرون.... حواسم به عروسو داماد بود که خوردم به یه 

ریخت روم  داشتم ازحرص میترکیدم که پسره گفت: تو دستش لیوان شربت بود همش 

 ...ببخشید حواسم نبود

دیگه من چی میگفتم ؟؟؟؟؟ از رو انسانیت لبخندی زدمو گفتم اشکالی نداره پیش اومد 

 میدم خدمه براتون تمیز کنن مخارجشم با خودم یکاریش میکنم .... اگر بخواین 

 نیازی نیست نه ممنون  -

 از اقوام دامادین؟ خوشحال میشم آشنا بشم -

 نه از فامیالی عروسیم  -

 بیشتر شد که ... ای بابا شرمندگیم  -

 گفتم که نیازی نیست  -

کنار میزتون همراهیتون سرمستم برادر عروس امشب .... خوشحال میشم تا من مسعود  -

 کنم 

 تازه فهمیدم کی جلوم ایستاده



249 
 

همراهیشون صدای یاسر از پشت سرم اومد: الزم نکرده شما همراهیشون کنی خودم  -

میکنم شما بفرما ..... رنگ یاسر قرمز بود و رنگ پسره عین میت شد ..... یاسر دستمو 

زنگ زد به امیرعلی ...: فاطمه پیشمه ازتو گرفتو با خودش برد بیرون ....گوشی روگرفتو 

.... رفتیم پشت ساختمون یه وسیله میخوام میگیرمو با فاطمه میام .... عین کوره بود  ماشین

 شروع کرد به عربده کشیدن تا حاال یاسرو اینجوری ندیده بودم  و

 گفتم : به خدا من نمیدونستم کیه و اال باهاش همصحبت نمیشدم ترسیدم ازش با من من 

 خفه شو فاطمه خفه شووووووووووووووووووووووووووووووو............. -

.... الل شدم .... بهش حق میدادم عصبانی باشه اما اصال ازش انتظار نداشتم این رفتارو 

حالش بد شد که دیگه دلم گناه من چی بوددددد؟؟؟؟؟؟؟..... یه قطره اشکم چکید ...... اونقدر 

 به حالش سوخت 

 تلفنش زنگ خورد....

 هاااااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟ گفتم دارم میام دیگگگگگگگگگگگگگگگه ................ -

-..... 

 ای داد امیرعلی از این طرف شنیده میشد صد -

 پشت ساختمونییییییییییییییییم بیا دنبالش تا کار دست خودمو خودش ندادم  -

 یک دقیقه نشد که امیرعلی اومد

یاسر و گفت : چه مرگته؟؟؟؟؟؟؟ فاطمه رو چرا آوردی بیرون با عصبانیت تشر زد به  -

 ؟؟؟؟؟

مممممممممممممممممممممههههههههههههه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یاسر بلند فریاد کشید: چه مرگممممم -

سپیده رو دیدی 
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........آررررررررررررررررررررررررره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟توووووووووووووووووووووو.

 ههههه؟؟؟؟؟

دارم میسوزم از درون تو میگی 

    چتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مخ اینم میزد و من فقط ماست بودم و جز زبون از هیچی استفاده خواهرم بس نبود داشت 

 نکردم میفهممممممممممممممممممممییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 دارم حرف میزنم  امیرعلی : فاطمه یه بار همرات نیومدم این چی داره میگه ؟؟؟؟؟؟ با تو -

 داشتم میومدم سمت میز که خورد بهمو کاری نکردم گریم بیشتر شد و گفتم به خدا من

 شربت توی دستش ریخت رو لباسم ...نمیدونستم کیه به خدا ... معذرت خواهی کرد فقط 

 .....یاسرداد زد و گفت  : اون سپیده ی احمقم خام همین زبونش شد -

سر انقدر سر فاطمه داد سسسسسسسامیرعلی عصبانی شد  وگفت : خفه شو یااااااااا -

 زن .... ززززززززن

 ............ ناااااااااااون موقع که بهت گفتم این پسره درست نیست باید گلو جر میدادی نه اال

 به وهللا گوش نمیداااااااااااااااااااادددددددددددد............. -

 امیرعلی گوشیروگرفتو زنگ زد 

شربت ریخت رو لباس فاطمه کل لباسشو گند آوره یاسرم بخاطر این الو مامان؟ یه دریوز  -

 عروسی اومدن آمپر چسبونده ...جلو زن عمو تابلو نکن ... سه تامون برمیگردیم خونه 

-...... 

 نه نه نگران نباش عزیز من ...خیالت جمع باشه باز با عمو بیا.... -
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به وقتش اون بیشرفم آدم  اشکاتو ........ فاطمه پاک کن اون برین تو ماشین با جفتتونم 

 میکنم که نکنم خودم بیشرفم 

 تو ماشین یه دفعه یاسر برگشتو گفت: فاطمه معذرت میخوام که همه چیو سر تو خالی کردم 

امیر علی زد پس سر یاسرو گفت :گوه خوردی اینکارو کردی به وقتش تورو هم حالیت  -

 میکنم 

لباسامو عوض کردمو برگشتم تو سالن .. یاسر امیرعلی رفت دوش بگیره منم  رفتیم خونه 

و از شدت سر درد یه سره دستش رو سرش بود رفتم نشستم کنارش سرشو گذاشتم رو پام 

گفتم : خودتو لوس نکن دیگه بلند سرشو ماساژ میدادم و اونم با یه نگاه شرمنده نگاهم میکرد 

 موم شد فراموش کن امشبو....میشماااااا...... هرچی بود ت

آروم شد که خوابش برد منتظر موندم تاامیربیاد تا نزدیک ده دقیقه ماساژش دادم که فکر کنم 

 تا بیدارش نکنم  یه بالشت بیاره و سرشو بذارم رو بالشت 

امیر که اومد با اخم نگام میکرد بهش اشاره دادم یه بالشت بیاره رفتو آورد ولی نفهمیدم چرا 

عصبانیه ؟؟؟؟؟؟؟؟  عصبانی بود..... وای نکنه چون سر یاسر رو پام بودهدست من از 

 جدیدا به یاسرم حساس شده

  بخیر کنهنو خداآخر عاقبت م

و امیر اومد در خورد  بلند شدم برقاروخاموش کردمو رفتم تو اتاقم بعد ده دقیقه دوتا تقه به

 توی اتاق

 میخوای بخوابی؟ -

 شد؟نه خوابم نمیاد چی  -

 ببینم اونطرف این پسره خوابه تا اومدن مامان اینا تلویزیون  -
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 بیا روشن کن .... کاری ندارم 

میان خونه مجید وقتی زدمو گفتم که یاسر سردرد شدید داشتو خوابید واس مامان زنگ 

 ...سروصدا راه نندازه

 قطع کردم  به محض اینکه

متوجه فاطمه دیگه نمیخوام ببینم یاسر بوست کرده یا بهت دست داده امیرعلی گفت : 

 شدی؟؟؟؟؟؟؟ یاسرم خودم حالیش میکنم حللللللللللله؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 ...... داری راجع به یاسر خودمون حرف میزنییاااااااااا ؟؟؟؟؟؟حالت خوبهامیرعلی  -

 همینی که هست -

برام از همه ی  یدردت چیه؟؟؟؟؟ ولی کاش بدونزیر لب گفتم : بدبخت حسود من که میدونم 

 ....چی دارم میگم من؟؟؟!!!!!!!مردای اطرافم مهمتری

یه نیم ساعت گذشت که مامان اینا اومدن هردوشون اومدن تو اتاق من مامان با استرس سر 

خداروشکر خوبی دلم هزار راه رفت تا بیایم خونه پیش عموت اینام  تا پامو نگاه کرد و گفت

رو به  ه هی حرف  رفتن میزدم فکر میکردن یاسر چی شده ؟ یا مشکلی پیش اومده....اگ

 امیر گفت چی شد مامان ؟ یاسر چش شد؟جون به لب شدم یه چیزی بگو

فاطمه که رفت دستشو بشوره فرهاد منو گیر آورد و کارم داشت به یاسر اشاره امیرعلی: -

....ظاهرا دیده که با فاطمه حرف زده اونم جوش آورد ....ولی فردا فاطمه بره دنبال زدم 

 پدرشو میارم جلوی چشمش

دلت خوشه برادر من، خانوادگی امشب پرواز دارن به سمت مجید: ای بی شرف .....  -

 کانادا آخر مجلسم از همه خداحافظی کردن...
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من خستم میرم  د بلند تر گفت:بعخیالم راحت شد مامان که کنارم ایستاده بود زیر لب گفت  -

 اتاقم کارت دارم امیرعلی مامان یه دقه بیامامان رو به امیر گفت: .... بخوابم

 مامان اینا که رفتن به مجید گفتم چه خبره؟ 

متخصص بیهوشی داری ازترشیدگی در میای خواستگار برات پیدا شده چه خواستگاری،  -

منم آقا تمامه مادرش داشت با مامان حرف میزد ، از نظر که هوش از سرت بپره با دیدنش

 باز به روت نیار میدونی که شنیدم

حاالم پاشو  ندارم شوهروغرغرای امیر علی برام بسه دیگه حالو حوصله غرغرای  -

 میخوام بخوابم

 یعنی االن وسوسه نشدی بریم فالگوش وایسیم  -

 از جام بلند شدمو گفتم تو روحت ... پاشوبریم -

 ، نه.کلمه بود  امیرعلی:اینکه مشورت نمیخواست مادر من جوابش یک -

..عزیزم خانواده دارن، پسرم، آخه اینجوری که نمیشه این چهارمیه که داری ردش میکنی -

پسرشونم میشناسی آقا تمامه  حتی از همه لحاظ از اون سه تای دیگه سر تره ال اقل بذار 

 اینو به فاطمه بگم

رو با انگشتامون نشون هم میدادیم مجیدم یه خاک تو سرت بهم  4عدد  منو مجید با تعجب

 منم خفه شویی نثارش کردمو گوشمو بیشتر چسبوندم به درگفت....

...هیچکس حق نداره با گل و شیرینی بیاد تو نه ، نه ،  نه .... نه مادر من همین که گفتم  -

 این خونه که اگر بیاد همه رواز چشم شما میبینم

آخه فاطمه که نمیتونه تا ابد مجرد بمونه این چه کاریه تو میکنی؟ آخه مشکلت مامان جان  -

  چیه ؟ ال اقل به منم بگو
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   اصال میخوام ترشی بندازمش حلللله؟؟؟؟؟؟ دیگم ادامه نده مامان -

 ای بابا اینکه نشد حرف...... -

 یادت نره حاالم شبت بخیر ... داروتمنه نظر منو خواستی منم گفتم  -

منو مجید هرکدوم سریع سمت اتاقامون رفتیم و تا یه ساعت با اسمس با هم تبادل نظر  

 میکردیمو میخندیدیم

----------- 

 ه شدم و یه زنگ برای سیاوش زدمبود که تندی آماد 4ساعت نزدیک 

میام ، سالم خانوم مهربون.... دیگه چیه ؟ تو این یه ساعت ده بار زنگ زدی گفتم میام  -

 دیگه

اون دورو برا نباش که سالم زنگ زدم بگم امیرعلی منو تا دم ساختمون میخواد برسونه  -

 برامون دردسر شه

 مگه بهش نگفتی با من میای؟ -

 گفتم اما امیرعلیه دیگه یه بهونه گیر میاره باهات دعوا میفته -

 خیلی خب بابا انقدر نترس حواسم هست ...دم مطب میبینمت-

 منو رسوند دم ساختمون و گفت : کجاست دوستت؟امیرعلی 

 ... من میرم باال اونم میادهنوز نیومده ظاهرا  -

فهمیدی؟ کارت تموم شد زنگ میزنی به مجید بیاد دنبالت ، پوووفففففف... پایین نمیمونیا  -

.... 

 چشم برم ؟ -
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 میده... به زور اجازهبا دست بهم اشاره زد که بفرما برو ولی معلوم بود داره  -

ظاهرا یه  طول کشید که نگواومدن دکتر منو سیاوش همو دیدیم و رفتیم تو مطب....انقدر 

 ...جراحی فوری براش پیش اومده بود و از همه ی مریضاش معذرت خواهی کرد

با اون بعد اینکه دکتر جواب آزمایشای سیاوش رو دید اول تو دلم به نگار بدو بیراه گفتم 

ترش خوشحال شدم سیاوش برام می آورد ولی بعدش با حرف دک اخبار ناقصی که از

رو میشه جراحی کرد و تمام مشکالتش  هسته چسبیده به ریه ی سیاوش ک......... توده ای 

 ..البته بعد یه دوره ی شیمی درمانی حل میشه 

 سوار ماشین سیاوش شدیم تا بریم یه بستنی فروشی تا بخاطر این از مطب که اومدیم بیرون

 خبر خوش ازش شیرینی بگیرم .....

ونیم بود... 8گوشیمو از کیفم آوردم بیرون ساعت بعد اینکه از بستنی فروشی اومدیم بیرون 

....داشت زنگ میخورد امیرعلی بود آخه کی هشت شد؟؟؟؟؟!!!!!!! یک لحظه کل تنم یخ کرد

رفت موقع بیرون اومدن از مطب گوشی رو از رو  مجرئت جواب دادن نداشتم اصال یاد....

سایلنت در بیارم و اونقدر خوشحال بودم که اصال حرفا و تهدیدای امیرعلی از ذهنم پاک 

شد...گوشی رو از ترس گذاشتم تو کیفم حتی جرئت نداشتم به صفحش نگاه کنم و ببینم 

 .... امروز دیگه روز مرگمهامیرعلی بازم زنگ میزنه یا نه

 یزی شده فاطمه ؟ انگاری ترسیدی؟!چ -

خودمو بزنم به اون راه و بگم اصال چیزی نیست  ... چی میگفتم؟ میگفتم خیلی سخت بود  -

 خونه باشم؟ 7امشب بخاطر تو امیرعلی منو میکشه؟ بگم گفته تا 

خوبی های زیادی در حقم کرده ... با هزار سختی گفتم هیچی فکر کنم بستنی زیاد سیاوش 

 مثل اینکه راضی نبودی.......خوردم 

 سیاوش لبخندی زد و با انگشتش زد رو دماغم .... خب کجا بریم؟
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با اینکه از درون داشتم از استرس میمردم ... کتکای امیرعلی رو برای خودم یادآوری 

: یه جایی که اول باید قول بدی که میریم میکردم و درداشو با تمام وجودم حس میکردم گفتم 

 ...بعد منو ببریاونجا و 

 اوه اوه اوه.... کجاست اینجایی که میگی ؟ خطریه؟ -

 حاال تو قول بده -

   خب قول .... کجا برم؟ -

 دم خونه ی بابات اینا -

 ، برگشت سمت منو گفت کجاااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!......محکم زد رو ترمز  -

 همون که شنیدی -

 اما فاطمه ... -

من که  ....اجازه حرف دیگه ای به سیاوش ندادم اونم راه افتاد ....نباشهراه بیفت کاریت  -

کتک دیر کردم و میدونم امیرعلیم آروم نمیشینه پس الاقل یه کار اساسی بکنم که ارزش 

 خوردن داشته باشه

وقتی رسیدیم دم در خونه  سیاوش نگاهی بهم کردو گفت فاطمه به خدا من راضیم از همین 

 خدا کاری نکن که همینم از دست بدم...اونا منو نمیبخشنوروینم تدور اونارو بب

همون که میگفتی با زبونش دل سنگو نرم  غمت نباشه ....یادت رفته ؟ من فاطمم -

میکنه....از ماشین پیاده شدم و با خودم گفتم فقط نمیدونم چرا این زبون رو امیرعلی تاثیری 

 نداره!

 شنیدم: کیه؟زنگو زدم که صدای فرشته جون رو 
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رفتم روبه روی آیفون تا منو ببینه....چند ثانیه ای گذشت تا در باز شد.... حتما تعجب کرده 

 ...یا اصال چطور پیداشون کردم...که این موقع شب من اینجا چکار میکنم 

فرشته جونو خسرو خان  ...از حیاط پر از گل و درخت گذشتم تا جلوی در ورودی رسیدم 

سالم دادم و اونام با گنگی جوابمو دم در ایستاده بودن و هنوزم ناباورانه نگاهم میکردن...

 دادن

رفتم تو بغل فرشته جون و این صدای ناله ها و دلتنگی مادرانه ی فرشته بعد چند لحظه 

... شتر بود بیشدت گریه هاش حتی از فواره ی وسط حیاطم  جون بود که تو حیاط میپیچید 

میدونم با دیدن من یاد سیاوش افتاده و دلتنگی هاش اونو به این روز در آورده ... لبخندی 

 ....زدم پس امیدی هست برای رسوندن این مادرو بچه

 ... بیا بریم تو ... میخوای مهمونمونو همینجوری سر پا نگه داری؟خانوم آروم باش -

ازم جدا کرد: ببخشید فاطمه جون.. دست خودم فرشته جون اشکاشو پاک کردو خودشو -

 بریم تو دخترم نبود

و فرشته جون از آشپزخونه با یه ظرف شربت اومد تو سالن... خندم گرفت رفتیم تو خونه 

 ؟یگفتم : فرشته جون هنوزم وسواس داری؟ هنوز یه کارگر نگرفت

خوش اومدی  تو کجا اینجا کجا؟ مارو چطور پیدا  خسرو خان: دخترم تازه بدترم شده .... -

 کردی؟ خانواده خوبن؟

سرمو انداختم پایین ... قطره ی اشک مزاحمو پاک کردمو گفتم : خیلی وقته تنهامون  -

 ...بابا و امیر، مامانو نسترن با اون تصادف ، خیلی وقته منو آریا یتیم شدیم عمو...گذاشتن 

م به خودش بد و بیراه میگفت که چرا نباید میدونسته و فرشته جون زد رو صورتشو مدا

داشتن از  عمو هم از بس عذر خواهی کرد خودم شرمنده شدم که چرا بهشون گفتم

یه دفعه چشمم ...گریه میکردن و منم که دلتنگ بودم همراه خوبی شدم خاطراتشون میگفتنو 
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حرف میزدن از آخرین .. عمو با فرشته جون داشتن با هم شب بود 10به ساعت خورد 

باری که بابا اینا رو دیدن و شرمنده ی اونا بودن و من یه لحظه عذر خواهی کردمو رفتم یه 

تا حداقل نگرانم نشن و بدونن سالمم... جلوی سیاوش که  گوشه تا یه زنگ به خونه بزنم

 نمیشد اونوقت منو تا اینجا نمیاورد....

فقط خداکنه مامان ارم افتاده رو صفحه سر اولین بوق گوشی برداشته شد حتما شم

 امیرعلی گوشمو داشت کر میکرد:صدای عربده ی برداره....اما.....

به والی علی دستم بهت  هیچ معلومه کدوم قبرستونی هستیییییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

کدوم ........فاطممممممممممممههههههههه............؟؟؟؟؟؟؟؟؟ برسه زنده به گورت میکنم 

 جهنم دره ای هستی ؟ 

خیال میکردم با سردی تنم عمو اینا هم دارن یخ عمو اینا داشتن نگاهم میکردم ... مدام -

زنگ زدم بگم امشب  آره حالم خوبه میزنن اما با وجود سرمای درونم لبخندی زدمو گفتم:

 یکم دیر میام نگرانم نشین .

 ..امیرعلی: امشب میکشششششششششششمتتتتتتتتت.....

و گوشی رو که داشت زنگ میخورد رو انداختم تو جیبم و با هر از ترس سریع قطع کردم 

 لرزش اون انگار جان از بدنم ذره ذره بیرون میرفت

 حتما دیرت شده دخترم االن کجایی؟ با کی زندگی میکنی اصال اینجا تو شیراز چه میکنی؟ -

حاال وقت برای این سواال زیاده من برای چیز دیگه ای اومدم اینجا میخوام براتون حرف  -

 ... راجع به سیاوشهبزنم اما خواهش میکنم تا حرفام تموم نشده هیچی نگین 

یه روزی براش حتی جون که دخترم نمیخوام یه کلمم چیزی ازش بشنوم ... بچه ای  -

 دیگه ای نبود .....زبونم جز اسم خودش چیز  ومیدادم 

 ....عمو حرف میزدو و من دلتنگی های مادرانه رو میدیدم که دونه دونه میچکه 
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 پریدم وسط حرفای عمو گفتم یک بار گوش کنین بعدش میرم....

 شروع کردم به حرف زدن ....... از همه چیز گفتم .....

میدید متوجه میشد این چرا که اگه حتی از تقصیر فرشته جون که اون روزحتی فیلمو ندید 

قل سیاوش بود نه خودش.... از تقصیر خودمون که فرصت دفاع بهش ندادیم ... از مریضی 

 سیاوش ...همه و همه رو گفتم

م آب قند به دست ه فرشته جون یه دفعه از حال رفت .... داشتم بادش میزدم و خسرو خان

 بشه ....اومد پیشش....چند دقیقه گذشت تا حال فرشته جون بهتر 

عمو داشت خودشو لعنو نفرین میکرد که حاال چطور باید پیداش کنه.... و بازم به حرف 

از دلتنگی های سیا گفتم اینکه هرروز از دور میبینتشون ... اینکه دلش برای بغل افتادم 

 حمایتای پدرانه خسرو خان له له میزنه کردن مادرش تنگ شده اینکه برای 

 چشم به راهه تا شما راهش بدین تو خونه دم در گفتم االنم  لبخندی زدموو در آخر

انگاری تازه متوجه شدن چی گفتم و هردوشون یه دفعه از جاشون بلند شدن بعد از چند ثانیه 

یه نگاه گذرا بهم کردن و انگار داشتن شروع مسابقه رو با هم هماهنگ میکردن .... دوییدن 

 به سمت در حیاط 

... خوشحال بودم از اینکه اگه من از پدر مادرم دورم اما سیاوش نزدیکه گریم گرفته بود 

ون رفتم.... از دور .....منم پشت سرش.... من اگه یتیمم سیاوش حاال پدرو مادر داره 

اما تنها صدایی که صورت همدیگه رو میبوسن  ،میدیدمشون که چطور دارن دستو پا

 با فریاد گریه میکردن.....رش بود که ی سیاوشو پدرو مادصدای ناله ها میشنیدم 

.... دوشادوش هم اومدن به اونقدر این دلتنگی ها رو با فریاد به زبون آوردن تا آروم شدن

سمت من ... سیاوش اومد جلو : فاطمه اگه االن  بغلت نمیکنم فقط خاطر امیرعلیه و گرنه 

 تالفی کردم اما تو ....کل هدیه های دنیارو بریزم جلو پات کمه.... من در حقت اگه 
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پریدم تو حرفشو: دیگه گذشته تعطیل ... هممون اشتباه داشتیم و هر کدوممونم تاوانشو  -

 دادیم .... االن موقع زندگیه ....

بود  12نزدیک به  نزدیک به ده دقیقه ای بود که دور هم نشستیم یه نگاه به ساعت کردم

خوشحالم اضی نمیشه رو به بقیه کردمو گفتم : رعلی سرمم ببره ری...میدونستم االن اگه ام

 سیاوش میشه زنگ بزنی یه آژانس؟ من دیگه باید برماینجوری کنار همین اما 

سیاوش اخماشو تو هم کردو گفت آژانس؟؟؟؟؟ این وقت شب؟مگه نگفتی امیرعلی میاد  -

 دنبالت؟

ه عمو گفت دخترم اصال حواسم به دروغام نبود ..... داشتم فکر میکردم چی جواب بدم ک

 امشب پیش ما باش

 فرشته جون : آره عزیزم خیلی خوشحال میشیم....-

.....حتی نمیتونستم به چشمای سیا نگاه کنم و بگم امشب واسم جهنمیه ممنونم اما باید برم  -

  که دلیلش خودش و منم .....

...حتما فهمیده بهش : پاشو بیا کارت دارم .دنبالش رفتم تو حیاط با تشر رو به من  سیا -

 دروغ گفتم.....

سرمو انداختم  وقتی رفتم تو حیاط: فاطمه یه سوال میپرسم فقط یک کلمه میگی آره یا نه؟

 پایین که صداشو باال تر بردو و گفت به من نگاه کن.... امیرعلی میدونه تو اینجایی؟

تو چشماش نگاه کنم  یه لحظه سرمو بلند کردم و به چشماش خیره شدم ... هنوزم نمیتونستم

 و دروغ بگم برای همین فقط گفتم نه

فاطمه تو  آخه چرا همچین کاری کردی؟ هااااااااا...............؟صداشو باالتربرد و گفت :  -

ی؟ دددددددددروت حساسه اونوقت تا این موقع شب بیرون از خونه موندامیرعلی میدونستی 

خوردنت اونم بخاطر منی که باعث و بانی کتک 
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مگه نگفتی امیرعلی میدونه با منی؟ ها؟ چرا  ؟؟؟؟؟آآآآآآرررررررهههههههههه؟؟؟؟؟؟؟؟شدم؟

 ؟؟؟؟؟؟؟ساکتی فاطممممممه؟؟؟ بهم دروغ میگییییی؟

سرم بهترین دوست منه  یکه هی میکوبی تورو  صدامو باال بردمو گفتم این تویی  -

آره دروغ گفتم فهمیییییییی؟؟؟؟؟؟؟ نمیخواستم بهترین دوستم تو تنهایی بمونه می......

  .....اصال دوست داشتم دروغ بگم! دوست داشتم

...پاکشون کردم و تو چشمای سیاوش زل صدامو پایین آوردم...اشکام راهشونو بلد بودن 

در موردت کردم و باعث شدم تاوان قضاوت نا به جاییه که  امشب هرچی که پیش بیاد:زدم 

......سیاوش من درد نبود بابا اینارو حس کردم نمیخواستم تو هم انقدر از خانوادت دور شی 

دوستا که تو سختیا همدیگرو بازم صدامو آرومتر از قبل کردمو گفتم .... زود حسشون کنی

تنها نمیذارن میذارن؟.... من یک بار تنها گذاشتم چوبشم خوردم پس حتی اگه جونمم بدم 

پس تو هم دیگه انقدر با پتک نکوب تو  رین دوستم نمیکنمدیگه همچین حماقتی در برابر بهت

 سرم 

: خیلی سرمو تو سینش فرو بردو گفت سیاوش که زل زده به لبام بود محکم بغلم کرد....

با دلو جون ...اما قول میدم آخرین بارم باشه  تالش کردم بغلت نکنم اما نذاشتی

 ی نکن...و با خودت نکن...با امیرعلردیگه اینکابخشیدمت....

از االن تا امیر دوست داره با رگ غیرتش بازی نکن .. منم  :سرشو برد کنارگوشم و گفت

نوکریتو میکنم...... اگه قراره بهترین دوستم امشب تو سختی باشه پس منم آخر عمرمون 

 همراهشم

... اما دلم درگیر امیرعلی ای بود که شب شده و هنوز ندیدمش.... لبخندی به لبم اومد 

خشمش از کارم وجودمو میلرزوند اما با وجود همه ی اون تعصباتش یه کوه محکم برای 

 .... یه جای امن برای من در واقع بهترین جای امن برای من....منه
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اما االن محبتای سیاوشو با تمام وجودم میخوام اما به عنوان بهترین دوستم و خیلی خوشحالم 

 .....که همچین دوستی دارم

 دختره؟!ساکتی  -

 داشتم فکر میکردم که چه گناهی کردم که خدا مجبورم کرده دوست تو باشم......-

 ببند گاله رو جوجه.... از خداتم هست.... حاال واس چوب خوردن آماده ای؟ -

 اگه دوستم همراهم باشه آمادم -

رو ... داشت شماره امیرعلی سیاوش منو از خودش جدا کردو گوشیشو از جیبش در آورد  -

 میگرفت ....

 گذاشت رو بلندگو تا منم بشنوم

 از صداها و شلوغی تو خونه از پشت تلفن هم میشد فهمید امیرعلی همه رو به دلهره انداخته

... صدای التماس مامان و زن عمو .... صدای یاسرو مجید واس آروم نگه داشتن 

 امیرعلی.....

تهدیدایی که به این عظمت میپیچید... اما صدای نعره های امیرعلی از پشت تلفن تو حیاط

امیرعلی میکرد...سیاوش طبق معمول لبخند مذخرفش رو لبش بود اما من...... من ....... 

 .....سیا فقط فرصت کرد بگه داره منو میاره خونهمن ..... از کدوم ترسم بگم؟ کدومشون؟

 نگران نباشن اما امیرعلی فقط تهدید میکرد

سیا رو به عمو اینا گفت : باباجان اگه اجازه کردیم با سیا رفتیم تو خونه اینکه تلفنو قطع بعد 

...برای همیشه میام ... تا روز دیگه میام 2بدین من فاطمه رو برسونم .....بعد میرم خونم 

 عمر دارم ولتون نمیکنم
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 فرشته نگران از دست دادن دوباره پسرش ، اشک تو چشماش جمع شدو : واجبه بری -

 امشب با ما باشی؟همین نمیشه از  حاالمامان؟ 

سیاوش مادرشو بغل کردو گفت : نترس بازم میام اما یه دوروزی طول میکشه کارامو -

 انجام بدم...

بعد خداحافظی از در رفتیم بیرون ........تو راه بودیم و من نگران اما سیاوش طبق 

 معمول....

 خونت راه بدی؟میگم سیاوش میشه امشب مهمون تو باشم و منو به -

 ولی فاطمه این کار امیرعلی رو عصبانی تر میکنه ... اگه امشب بری بهتره -

تو اونو نمیشناسی اگه امشب دم دستش باشم حتما زنده به گورم میکنه..........امیرعلی  -

خدا......گریه هام دست خودم نبود وقتی وروش رو زمین نمونده..... سیاوش تهیچ حرف

 ی نعره هاش یادم میومد تنو بدنمو میلرزوندعصبانیتش و صدا

 مشخص بود سیاوشم کالفه و سردر گم شده  -

باشه فاطمه .... باشه ... فاطمه تو خودت میدونی چقدر دوستت دارم اما فقط همین  -

....فردا میبرمت خونه...هرچند میدونم چوب اینکارمو میخورم اما گریه هات اجازه ی امشب

 ...دیگه ای بهم نمیده

سرمو انداختم پایین و فقط گریه میکردم از بی کسیو تنهایی... اگه بابا اینا بودن االن   -

...محبتای مامان و عمو اینا پامو برای رفتن و فرار سخت گیری های امیرعلی رو نداشتم 

و شاید دیگه محبتاشو نبینم و زنجیر کرده....میدونم فردام امیرعلی مثل امشبه  از  اینجا قل

 ما خدا بزرگه شاید فردا آروم تر شد....ا

 متری و یه خوابه  50خونه ی سیاوش خیلی نقلی بود یه خونه ی 
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انگاری نه من دیگه حال حرف زدن داشتم و نه سیاوش تمایلی برای حرف زدن داشت 

جفتمون نیاز به تنهایی داشتیم که شرایط خودمونو بهتر ببینیم از جمله رابطه ای که دیگه 

 قبل نیست ، امیرعلی ای که میدونم امشب خواب نداره و و و  و ......مثل 

صبح داشتم به رفتن به  3...من تا سیاوش اتاق خوابشو بهم داد و خودش رو مبل خوابید 

فقط یه اسمس به امیرعلی دادم که شب خونه ی خانواده ی سیاوشم و فردا خونه فکر میکردم 

 میام خونه 

 نبود .. حتما رفته سرکار....خونه بیدار شدم  بود که  11ساعت  .صبح

، برات صبحانه رفتم آشپزخونه که رو یخچال یادداشت چسبوند...: سالم جوجه صبح بخیر

ی گفتم رو آماده کردم رو میزه بخور تا جون کتک خوردن داشته باشی... تو دلم یه مسخره ا

بیرون ناهارو میگیرم ...ناهارو خونم ... از  3ساعت زود میام و ادامشو خوندم: امروز 

 خوردیم میبرمت خونه

ناهارو خوردیم .... از لحظه ی ورودش شوخی و خنده هاش بیشتر سیاوش که اومد خونه 

 ته دلمو خالی میکرد

با اصرار سیاوش راه افتادیم و از خونه زدیم بیرون...سوار ماشین بودیم ...یه نگاه بهش 

 انداختم که بیخیال بود

گفتم:سیاوش االن اون لبخند بی معنی یعنی چی؟؟؟... من دارم از ترس سکته  با حرص -

 اونوقت تو.... میکنم 

...بعد این حرفش بلند نترس امیرعلی اونقدری دوست داره که زنده به گورت نکنه -

 خندید....

 خیلی بی مزه ای سیاوش... -

 ای کشیدن......اگه بدونی دخترا بخاطر همین مزه ی شیرینم چه صف طوالنی  -
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 ش ؟وووآره ارواح عمت.... سیاو -

 هوووووومممممممم؟؟؟؟؟؟ -

 هومو زهر مار....میگم من آخر نفهمیدم تو چی خوندی؟-

....البته اول تو دانشگاه اصفهان یه دو ترم هنر خوندم دیدم عالقه هنر زیبای معماری -

تو دانشکده ی مهندسیش معماری  دوباره کنکور دادم و همون دانشگاه قبول شدم وندارم بعد 

 خوندم...

سیاوش مدام شوخی میکردو چرتو پرت میگفت تا فکرم از امیرعلی دور شه اما برخالف 

 ...همیشه اینبار موفق نبود

 ....بیا برگردیمسر کوچه که رسیدیم گفتم سیاوش پشیمون شدم نمیخوام برم خونه 

نگرانی رو از چشمام میخوند ...فاطمه آروم تا کی میخوای فرار کنی؟....سیاوش استرسو  -

 باش من هستم ...لبخندی زدو گفت حداقلش اینه که کتکا با وجود من نصف میشه

.....در باز شد رفتیم و رفتیم جلوی دوربینشقلبم داشت میومد تو دهنم....زنگ درو زدیم -

ش قلبم بیشتر شد طوری تو حیاط. صدای دادو بیداد امیرعلی از تو خونه تا اینجا هم میومد تپ

میمیرم.... جلوتر رفتیم .... در ورودی خونه کوبیده که بعضی وقتا فکر میکردم االن دیگه 

مجیدو یاسر که شد و قامت امیرعلی رو دیدیم که داشت به سمت ما میدویید و پشت سرشم 

و کاش عممیخواستن بگیرنش، زن عمو مامان که صدای جیغو دادشون حیاطو برداشته بود 

امیر علی داشت به ما میرسید که مجیدو یاسر گرفتنش  بودو دیروز با سپیده نمیرفت ....

 ...از ترس رفتم پشت سیاوش قایم شدم که ای کاش نمیشدم ...جری تر شده بود...

میکشمت فاطمه ...واس من امیرعلی: بی شرررررررررفاااااااا ولم کنین میگمم .......  -

 ........... آررررررررررررررررررره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟هرزگی میکنی؟ 

 بی ناموس فکر کردی این دختر بی صاحاااااااااااببببببببببببه........................؟؟؟؟؟؟؟/
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 ........میگم ولم کنین آشغاالاااااااااااااا............جفتتونو میکشم

 .......چیه اونجا وایسااااااااااااادی؟یاسر داد زدو گفت: فاطمه برو تو خونه درو قفل کن .. -

 فاطمه....سیاوشم داد زدو : امیرعلی درست حرف بزن .....  -

ببند دهنتو  ...........................وووووووووووووووامیرعلی: خفه شووووووووو -

جون  ولمم کن یاسر ولم کنین تا      رررررررر....... ااااااااااااااااسمشو به زبون نیاااااا

 شمارو هم نگرفتم........

 گلوی امیرعلی داشت جر میخورد و با هر عربدش یک لحظه قلبم از کار میفتاد

 صداشو: از مردونگی فقط حرف میزدامیرو همچنان با داد میکوبوند تو صورت سیاوش -

داد بزنمممممممممم؟ یه لحظه گوش بده بعد صدای نکرتو  مفکر کردی من بلد نیست  ...ی دار

 فاطمه .....نداز رو سرت .... هی من هیچی نمیگم هرچی خواستی وصلش کردی به ب

 اااااااااار ....... اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامیگم اسمشو به زبون لجنت نیااا -

و مجیدو پرت کرد به یه سمت و حمله کرد سمت سیاوش صدای جیغ رامیرعلی یاسیه دفعه 

 من کل حیاطو برداشته بود سیاوش من رو پرت کرد سمت یاسرو مجید 

 ..........نهنننننننننیاسر سرم نعره کشیدو  گفت میگم برو تو خووووووووو -

.......به رم سیاوشو و امیرعلی به قصد کشت همو میزدن ..... نمیتونستم سیاوشو تنها بذا

خدا ولش کن  وروامیرعلییییییییییی ت، جیغ زدم ....زور از جام بلند شدم .....داد زدم 

 خدددددددااااااا....... ورو........ت

صدای من تو دادو بیداد اون دوتا گم هق هق میکردم و التماس امیرو میکردم اما 

 تو صورتش میخوابید........بود.......سیاوش افتاد رو زمین و مشتای امیرعلی بود که 

  جیغ کشیدمو گفتم : نزززززززززززززززززززززنششششششششش....
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 هههههههههههه.................... سیاوش مرییییییییییییییضضضضض

جیغم انقدر بلند بود که دست امیرعلی رو هوا موند....... یه لحظه قطع شدن صدامو حس 

 کردم.......

فتاده بود و یاسرو مجید رفتن باال سرش.....با شنیدن صدام سیاوش بی جون رو زمین ا

...... عین یه شیر زخمی نگاهم میکرد ....با نگاهش که انگار امیرعلی تازه متوجه من شده 

 .... یه شکار خیره ی من بود از رو سیاوش بلند شد لمث

 مامان : امیرعلی به خدا قسم ، به روح بابات قسم نمیبخشمت -

یرین برای اولین بار سر مامان و زن عمو داد زدو گفت  : مامان همین االن مامیرعلی  -

 خونه تا نعش فاطمه رو جلوت ننداختم 

 مامان جان -

 گفتم برین تووووووووووووووووووووووووووووو........ -

رفتن سمت خونه اما گریه عقبی عقبی  و با گریه مامانو زن عمو از ترس جری تر کردنش 

 یه لحظه هم بند نمیومد.و اشکای مامان 

 صداش آروم بود اما خشمش تنمو میلرزوندجلو اومد عقب رفتم .....

 دیشب کدوم هرزه خونه ای بودی؟ حاال واس من هرزگی میکنی؟ -

 امیرعلی به خدا  -

 هیسسسسسسسس............ -

سیاوشو رها کردن تا بیان مواظب من باشن اما دیر یاسرو مجید تازه متوجه من شدن ...  -

 بود دیر شد

 اگه امروز زنده موندی باید خداروشکر کنی ...... -
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هق هق میکردمو عقب عقب میرفتم.... بلند صدا زدم :  -

 سیااااااااااوووووووووووووششش......

پا به فرار گذاشتم  سمتم حمله کرد..... اینو که گفت امیرعلی بلند داد زد :میکشمت هرزه -

به سمت خونه ... امیرعلی دیگه صبر نمیکرد براش توضیح بدم ....اونم پشت سرم بود ... 

 هرچی مامان جیغ میزد و التماسش میکرد فایده نداشت........

....خدایا یه نفر بگیرتش........داد زدمو گریه از پله ها میدوییدم تا برم تو خونه 

پایین ... تنم میلرزید لگد زد که پرت شدم  ، قبل قفل کردن در رفتم تو اتاقممیکردم....

 ...التماسش میکردم اما اون درو قفل کرد .... داشت کمربندشو باز میکرد 

و امیرعلی تنها یک جمله گفت: خفففففففففففهههههه یاسرو مجید به در میکوبیدن 

  شییییییییین......

دنگ بیشرف دروغ میگی که بری همراه این ال -

 ؟؟؟؟؟؟؟؟............ییییییییییییییییییییییییییییییییییییباشیییی

 ..؟؟؟؟؟........................ه........ررررررآررررررر

 ........آآآآآآآآآآآآآآآآآآآ..........زد به صورتم که خون از دماغم سرازیر شد سیلیواولین 

ناموس فکر کرده چون اوندفعه کاریش اون بی ..... موهامو گرفتو از زمین بلندم کرد  -

 .........محکم خوابوند تو صورتم ...... نداشتم پس آزاده آرررررررههههههه؟؟؟؟؟؟

 امی...... -

 و صدای زجه ی من بود که به آسمون می رفت....دوباره خوابوند تو گوشم 

 خسته شد از خار کردنمیک لحظه 
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اصال به خودم فکر ....... به دادم نرسیدصدای فریاد و جیغ از پشت در میومد .هیچکی 

 خون سرو صورت سیاوش یک لحظم از جلو چشمم کنار نمیرفت نمیکردم و 

 .. امیرعلی به خدا دارمم راستشو میگمبیگناهههههههه هق هق گفتم به خدا اون دردو با  -

 گریه هام اوج گرفتنو گفتم به خدا اون خیال میکرد من به تو گفتم ......

 دومو به شونم زد : خففففففففه شوووووووو............ضربه 

خدا وروت......... خخخخخخخخخخخخجمع کردمو ناله کردم: آآآآآآآآآآآآ دم خودمو از درکمح -

 نزن......

 امیرعلی به خدا سیاوش مریضه .............هق زدمو گفتم 

اون گفتم: نرسونیش بیمارستان با بلند ترین صدای ممکن مو زدجیغ  

 مییییییممممممییییییییییییررررررههه..

میکوبوند تو سرو صورتم ......به ناله هام به گریه هام به با زبونش با هر ناسزا امیرعلی 

... تمام حرفام به صدای درد کشیدنم هیچ اهمیتی نمی داد.......امیرعلی یکی دیگه شده بود

 نظرش دروغ بود

 ....کنج دیوار تو خودم مچاله شده بودم دیگه خسته شد ...... ولم کرد.......

امیرعلی : چرا با غیرتم بازی کردی؟ من چی برات کم گذاشتم؟  -

  ااا؟؟؟؟؟؟؟؟.....ااااااااااااااااااهاااااااا

مگه منه بیشرف نگفتم اگه چیزی یا مشکلی هست پشت هم مشت میزد به در اتاقو گفت : 

 بهم بگو؟

 ..........................و.وووووووووووووووووووونگمگه بهت نگفتم فاطمه بهم دروغ 

 ؟؟؟؟؟
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 امیرعلی حرف میزد و بازخواستم میکرد

تمام تنم درد میکرد ........نای جواب دادن نداشتم حتی نمیتونستم زار بزنم.... امیرعلی با 

 ... اومد سمتم ........هیچ جانی نداشتم واس دفاع ....عصبانیت از جاش بلند شد

از زدنم خسته شد نشستو به دیوار تکیه داد ... نفس نفس میزد ...... اشکاش دونه  خودش

گفت : وای به حالت فاطمه ... وای به حالت دستشو با تهدید جلوم گرفتو دونه میچکیدن....

 ........ بفهمم گوه زیادی خوردین؟!

به زور سیاوش بود.....دلم پیش .....با حرفش دلم میخواست زمین دهن باز کنه و منو ببلعه -

.....سرفم گرفت ... گفتم : امیرعلی  باز کردم....گریم دوباره اوج گرفت ... با التماسزبون 

سرطان داره ... هرچی دوست داری منو بزن اما امیرعلی سیاوش مریضه اون ادامه دادم...

 خدا ببرش بیمارستان تورو به خدا ببرش....وروت

 و گرفتم اما امیر روشو انور میکرد و اشکاشو پاک میکردچهار دستو پا رفتم پیشش پاش

به یاسر بگو ببرنش.....  نمیبریخودت امیر علی تورو به خدا.... امیرعلییییی....... -

منی امیرعلی به خدا من بردمش دکتر..... بعد بردمش پیش خانوادش تا باهم آشتیشون بدم 

به خدا سیاوش بیام خونه ........ دیر شد .... ترسیدم که باعث جداییشون بودم

بیگناهه.....اون فکر میکرد من ازت اجازه گرفتم........امیرعلی به خدا ما هیچ کار بدی 

 خدددددددددددداااا بببببرششورونکردیم ..... امیر ت

امیر اون تازه برگشته پیش هق میزدمو ادامه میدادم ...قبل اینکه دیر بشه ببرش ....

 ....ا ببرش.....اون باید جراحی شهخانوادش .....توروخد

جوابمو نمیداد جیغ زدمو گفتم : امممممممممممممممییییییییررررر...... گوش میدی اصال بهم 

 میگم اون میمیییییییییییییررررررره.......
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تا برم دستشو به دیوار تکیه دادمو بلند شدم یه قدم برداشتم داشت از اتاق میرفت بیرون  -

بگیرم....اونقدر ناتوان بودم که داشتم میوفتادم.....امیرعلی بازومو گرفت....خیره شد به 

 ....دیدم اشکایی که تو چشماش جمع شده بود.....چشمم.... واقعا دلش به حالم سوخت 

 نشستم همونجارو زمین

رفتنن نبود .... االن اصال وقت بی حال شدنو خواب  وتو چشمای امیر هزاران حرف بود 

 ...خواستم پاشو ببوسمو ازش خواهش کنم پاشو گرفتم 

 

 بسسسسسسسسسسسسسسسسسهههههههههههه.................... امیرعلی:  -

 شه میبرمش....اااااااااااااااااااااااااااااااااابا: اشکش چکیدو گفت 

با تمام حرصو خشمی که تو صداش بود ، اشکی که از چشماش میچکید گفت: یادت باشه 

فاطمه به موالم قسم اگه بازم بهم دروغ ....امروز کوبیدی به طبل بی غیرتی امیرعلیفاطمه 

 گفته باشی اول تورو میکشم بعد خودمو

زمان بچگیم تا حاال امیرعلی سیاوش بهترین دوست من از به قرآن دارم راستشو میگم.... -

 .....شماهست ...نمیخوام دوباره باعث بدبختیش من ب

... تا زمانی که بهت نگفتم  حق بیرون رفتن از  فاطمه خوب گوشاتو وا کن ببین چی میگم -

 نداری فهمیدی؟ خونه رو 

 آره فهمیدم -

 نشنیدددددم؟؟؟؟؟ -

 باشه چشم نمیرم -

 گوشی؟ -
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 افتاد تو حیاط....گوشیم تو کیفمه  -

 تا امیرعلی درو باز کرد  همه ریختن تو اتاق....

  نرو صورتشو نمحکم زدو زن عمو مامان  -

......امیرعلی ببین صورت دخترمو خدا منو مرگ بده........ : یا فاطمه ی زهرا مامان -

 چکار کردی؟ 

 مجید : یا امام هشتم............ -

 امیرعلی............یاسر: دستت بشکنه الهی  -

: به خدا ازت نمیگذرم ایندفعه ......خجالت نمیکشی؟ خدا زبونو صداشو باال برد و  مامان -

... بابا این بچه دیگه بزرگ شده میدونه خوب چیه بد چیه ازت گرفته؟ هرچی هیچی نمیگم 

 تا کی میخوای براش تصمیم بگیری ها؟؟؟؟؟

مادر من نذار حرمت بشکنم : ه ذره صداشو بلند کردو علی با مشت کوبید به دیوارو یامیر -

وض این حرفا حواست بیشتر به دخترت باشه تا این ع....نذار صدامو باال ببرم برات ...

 م برات آرزو میشهشدیدن صورت کبودشب نبودنش به بار دوم نکشه که اونوقت حتی 

یاسر به همرام بیا........ببند دهنتو : دست یاسرو کشید و همینطور که میرفت امیرعلی -

 رفتزور چشم ازم گرفتو 

بیخبری خیلی بده ...چشم انتظاری دو ساعت گذشته و همچنان از حال سیاوش بیخبرم.....  -

 ازون بدتره....

دکتر فقط تااسف دکتر باال سرم آورد ...... مجیدمیخواستم نفس بکشم تنم درد میگرفت ......

 بودو بس میخورد اما برام مهم حال سیاوش
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..... برام لباس پوشیدو رفت تا برام غذا بیاره... مجید هر یک مامان کمکم کرد تا حموم کنم 

 ساعت بهم سر میزد......

 درد داشتم اما میتونستم راه برم....ساعت تقریبا نه شب شد که امیرو یاسر باهم اومدن خونه 

سالم کردم ... صدای  بیرون رفتم از اتاق چهار دستو پا رفتم ........بلند شدم اما افتادم 

 سالممو خودمم نشنیدم اما یاسر جوابمو داد

: یعنی انقدر نگرانشی  ، داد زد یاسر با عصبانیت اومد سمتم زیر بغلمو گرفتو بلندم کرد -

 ن؟ییییییییییکه اینجوری از تختت بیای پایی

..... امیرعلی خودشو نا بود پس دیگه سرزنش بی مع ....... نگرانی رو از صورتم خوند 

 حتی جواب سالممو نداد سرش....پرت کرد رو مبل و دستشو گذاشت رو 

 مامان: یاسر مادر چی شد؟ حال اون بچه چطوره؟ -

 روز دیگم باید.......2 خوبه زن عمو بردیمش خونه باباش.... -

اینجا :  دستشو از رو صورتش برداشت.... اخمشو تو هم کردو با تشر بهم گفت امیرعلی -

 برو اتاقت  ؟اومدیچرا 

 ...عجز گفتم فقط میخوام حالشو بدونمبا  -

زم نکرده شنیدی که میگه خوبه ...حتما باید به زور یه حرفی رو فرو کنم داد زدو گفت: ال -

 گفتم گمشو تو اتاقت .... بلند شد از جاش تا بازم به سمتم حمله کنه  تو گوشت؟

.... از اتاقم چیزی جز  با کمک یاسر تا دم اتاقم رفتم یه قطره اشکم چکیدو لنگان لنگان 

... یعنی دکتر چی گفته به اما مطمئنم راجع به سیاوش بودصدای ویز ویز نمیشنیدم 

....خودتو که تخلیه کردی رو سرم حداقل از حالش ی سیاوش؟.......خییلی نامردی امیرعل

 برام بگو.....
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 .دو تقه به در خورد مامان اومد تو اتاقم صدام زد : بیا شام مامان جان

 نمیخورم مامان شما بخورین.... -

درسته منم از بچم مامان جان چرا با خودت اینکارارو میکنی؟ مامان اومد جلومو گفت -

گه امیرعلی چیزی نمیگه هر بار با دیدنت قلبم آتیش میگیره ..اما ادلگیرم ، عصبانیم و 

....من نمیدونم امروز چرا اینکارو کرد و اینقدر عصبانی نمیخواد بیشتر فکرت مشغول شه 

حاال خودت بگو انصافه به شد ولی بدون هر کاری باشه انجام میده تا شما راحت باشین ....

دروغی بگی؟ یا دور ، همچین  واسش با ارزشی همچین آدمی که خودتم میدونی چقدر

 ؟یازجونت مثل دخترای خیابونی هرشب بی اطالع خانواده تو خونه ی یه پسر مجرد بخواب

مامان من میدونم اشتباه کردم اما فقط خواستم حالشو بدونم....ایندفعه که از خودش  -

این روز در آورده اما باز آروم ...... اما اون داره باهام لج میکنه با اینکه منو به خواستم

 نشده

تاتون بشم ......آخه چرا اینو 4....الهی من پیش مرگ هر مامان جان فاطمه .... -

سرو صورتتو اینجوری خودش االن داره چه عذابی میکشه  خودتم میدونیمیگی؟

ر نگاه به اخماش نکن روزگار باهاش خیلی د چقدر دوستون داره..... میبینه؟!.....میدونی

واال اگه یه خار به پای شما سه تا و یا من بره امیرعلی خودشو میکشه که چرا بیشتر  افتاده

اون دیشب داشت خودشو میکشت ...داد میزد سرمون که اگه به امانت  مواظبتون نبوده.....

با همون برادری که بعد فوتش چجوری باید اون دنیا جوابشو بده ....امیر دست درازی بشه 

 ته مثل بچه ی کوچیک فقط داشت زار میزد تا یک هف

با همه دعوا افتاد با یاسر، حتی من که مادرتم و حواسمو بیشتر جمعت نکردم.... با دیشبم 

 تورو به امون خدا ول کرده خودش که 

دیشب بخاطر  تا صبح صد دفعه یه بالیی سر خودش می آورد.....نبودن  بقیهاگه یاسر و 

داد  ....اینکه نمیدونست دختر خونش کجاستو داره چیکار میکنه قیامتی به پا کرد که نگو 
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بین این همه گرگ از کجا باید پیدات کنه؟...... اگه از اول راستشو میزد .... فریاد میزد که 

ید میگفتی شاید اصال امیر خودشم کمک حالت بود... چون اونروز که اون اتفاق افتاد د

امیرعلی نسبت به سیاوش بهتر شده بود .... اما با کارت دوباره خرابش کردی..... مامان 

  جان میدونم خواهش نا به جاییه اما تو ببخشش... باور کن دست خودش نبود

یه قطره اشک ریخت که دلم داشت از جاش کنده می شد وقتی مسیر اشکاشو می مامان 

 دیدم.....

 جان نفرینش نکن با این حالت  مامان اشکاش میچکید: مامان -

و میدونم پا گذاشتم رو خیلی چیزا .....شاید امیر گفتم مامان منم امیرعلی رو دوسش دارم  

به خدا از امیر  واس منم االن فقط سالمتی سیاوش مهمه.....خودمم بود همین کارو میکرد 

 دیدنشو ندارم......مامان شما فقط گریه نکن به خدا طاقت چیزی به دل نگرفتم

 دلمون طاقت نیوورد و همدیگه رو محکم بغل کردیم........ 

یاسر: ای بابااااااااا............ زن عمو مردیم از گشنگی ...مثال شمارو فرستادیم دنبال  -

 جوجه ی خودمون اونوقت یکیم باید بیاد دنبال شما؟؟؟؟؟؟؟؟؟

.پاشو مامان جان ....الهی دورت بگردم مامان اشکاشو پاک کردو گفت بریم فدات شم .....

سر ظهری که زنگ زدم از پشت  .... پاشو منم یه زنگ واس پسرم بزنم ببینم حالش خوبه؟

...چقدرم از دستت شاکی بود تلفنم هالک بود......ریحانه جون میگفتن همه رفتن خونه شما 

 که از دیشب بهش یه زنگ نزدی هنوز....

سفره نشسته بودیم و غذا میخوردیم که یه دفعه امیر علی با تشر روبه یاسر گفت :  ورد

ارواح عمه هات دکتری؟ یعنی هیچی تو دستو بالت نداری بزنی به 

 صورتشششششش؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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اگه سختته ببینیش ؟ یاسر: خیلی رو داری دست گل توء اونوقت من باید بفکر باشم  -

 حداقل احترامشو نگه میدارن میبرمش خونه ی خودمون اونجا

نخواستم باس تو خونه ی خودش باشه االنم این خونه ازین گوه خوریا به تو نیومده دختر  -

 رونغذاشو نیمه کاره ول کردو سوییچ ماشینشو گرفتو رفت بیرو.......  گالهفقط ببند اون 

داروخونه تا واسش یاسر: دیدی زن عمو؟ اینجوری بچه ادب میکنن...شرط میبندم رفته -

 ...پماد بخره

 من زنده باشمو بچه ی تورو ببینم..... -

مجید: مادر من کاش ازین آرزو ها واس منم میکردی...حیف نیست حروم این کره خر  -

 میکنی؟

 مرتیکه میام دهنتو گل میگیرما؟و گفت : ، صداشو کلفت کرد یاسر زد پس سر مجید

میخواستم بخندمم صورتم درد ...هممون خندیدیم ....داشت ادای امیر علی رو در می آورد 

میگرفت....اونام که میدیدن چطور لبمو واس نخندیدن جمع میکنم بیشتر میخندیدن.... منم 

 میخندیدمو ناله میکردم....آخرش 

 واقعا من نمونه ی بارز یه آدم پوست کلفتم که میخندم، میبخشم

....در اتاقم باز شد ...امیرعلیه میدونم که خودشه تو اتاقم دراز کشیده بودم و گریه میکردم 

 خرستصچون خودشو محرم میدونه ...واقعا مچون تنها اون بدون در زدن میاد تو 

 میدونم بیداری برگرد صورتتو پماد بزنم  -

 الزم نکرده خودم دست دارم اگه بخوام میزنم -

 باز سگم نکردیاعصابم ریده هست تو هم هی همش بزن .....گفتم برگرد تا  -
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....گرمای دستاش که به صورتم حوصلشو نداشتم برگشتم اما چشمامو بستم تا نبینمش -

 تازه به این نتیجه رسیدم که امیرعلی هم درد منه هم درمان من میخورد باز آروم میشدم 

پماد و زد و بی اینکه چیزی بگه کنارم دراز کشید .... حتی یک کلمه .... از بس چشمامو 

بسته نگه داشتم داشتن سنگین میشدن و امیرعلی دست گذاشت الی موهامو نوازششون 

 ...... نفهمیدم چی شد اما خوابم بردمیکرد 

------- 

و اال انقدر امیرعلی بیرون میرفت اما یکی دو ساعته برمیگشت .... مطمئنم باشگاه نمیرفت 

 زود بر نمیگشت 

موقع شام از بس فکرم پیش سیاوش بود اصال میل به غذا نداشتم واس همینم از اتاق نرفتم 

توحال خودم بودمو گریه میکردم ...م مامانو مجید اصرار کردن نرفتم ی هبیرون هرچ

و شنیدم در ده بودم تاصدایریرعلی اومد تو اتاق روی تختم نشسته بودمو زانومو بغل کام

 تندی رفتم زیر پتو و خودمو به خواب زدم

،  خانومی که میخوای خودتو به خواب بزنی الاقل اول صورتتو پاک کن... برگرد ببینم -

 دروغ برات شده قندو نبات برگرد

 .... رومو سمت دیگه کردمبلندم کردپتو رو از سرم کشید و به زور 

.... ببینم صورتتو... با دستش صورتمو برگردوند: درد داره؟ چرا دارم میگم منو نگاه کن -

 گریه میکنی؟

خیلی دوست داری بدونی؟ اشکامو با حرص پاک کردمو گفتم  -

نزنش ....زار زدم پیشت گفتم درد دارم اما قلبمه نه تنم  ؟؟؟؟؟......بله رهررررررررآ

مریضه ... التماست کردمو گفتم از چیزی خبرنداشت ....اصال برات 

  ؟؟؟؟؟؟ممممممممممممممهمم



278 
 

انقدر خشن نبودی که همه  نه نیستم که اگه بودم مدام رو من عصبانیتتو خالی نمیکردی

به همه توپو تشر میزنی که به دردونه ی خونه ی من چپ نگاه  چیزو ازت مخفی کنم ...

کردین نکردین ، چرا یه بار از این تشرا به خودت نمیزنی؟؟؟؟؟؟؟؟ 

یییییییییی؟؟؟؟ نمیخوام صدام باال هااااااااااااااااااااااااااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ این اخالقه که تو داری

ل آدم باهام حرف زدی جوابتو میدم .... برو بره پس از اتاقم برو بیرون ...هروقت مث

 بخوابم میخوام 

 ...که گفتن..همون سگ اخالقیم که گفتی  امیرعلی زل زده به من بود ودر نهایت گفت : من

پس خوب شناختی منو و باید اینو بدونی تا غذاتو تا آخر نخوردی از اینجا نمیرم شده به 

آدم غذاتو بخور تا من برم..... اینایی هم که پس مثل بچه ی زور تو حلقت بریزم میریزم 

ز گفتی رو روزی چند بار برای خودت تکرار کن تا حالیت شه تا آویزه ی گوشت باشه که ا

خط قرمز رد شی یا اگه پاتو کج بذاری امیرعلی سنگ میشه سگ میشه ..... بلند شو تا به 

 ....زور 

همش زور همش اجبار .... باشه باشه باشه ...... اه ه ه ه ه ه ه ه ه ه.......... خستم کردی  -

با لج سینی رو ازش گرفتمو تند تند میخوردم تا فقط از اتاقم بره .... دیگه حوصله نداشتم ... 

   فکرو ذهنم پیش سیاوش بود 

م شیراز گردی... مجید صبح که بیدار شدم به اصرار مجید و اجازه ی امیرعلی رفتی

میخواست حالمو عوض کنه ... البته با ماشین چون خجالت میکشیدم با این صورت داغون 

...این نگار گور به گوری هم که رفته مسافرت برم بیرون....خیلی فکرم درگیر سیاوش بود 

 و نیست بیاد پیشم

ماشین  یبرگشتیم خونه .... با اینکه تو با تلفنای پشت هم امیرعلی نزدیکای غروب بود که

 تا بخندونه منو بودیم اما مجید هر جا یه سوژه پیدا میکرد و کلی مسخره بازی در میاورد

 جای امیرعلی خالی...........



279 
 

درسته با بیرون رفتن حالم مونده بودن ....شب شد زن عمو اینا خوابیدن اینجا آخر وقتی 

واس همین با یه لحظم از جلوی چشمم کنار نمیرفت  اوشبهتر شد اما خون روی صورت سی

یاسر اومد  ،یه عذر خواهی رفتم اتاقم ..بعد چند دقیقه یکی در اتاقمو زد وقتی گفتم بفرمایین 

االنم چون رفت داروخونه اومدم اینجا بهت خبر تو..... نشست پیشم : امیرعلی میکشه منو 

و درمانشو شروع کرده خیالت  سیاوش خوبه خوبهبهت بگم اما همینقدر بدون حال بدم و

 البته فکر کنم بخاطر کتکای این دیو دو سر مغزش جابه جا شدهجمع ...منم پیگیرشم ...

موشه که رفت تو سوراخ دمش میگفت بهت بگم نره خر آخه انقدری  چرتو پرت زیاد میگه

 بیرون جا موند

 سیاوش مطمئن شدم یاسر که اینو گفت شروع کردم به خندیدن و از حال

 دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید حکمت شماست میگن  -

اینا اصطالحات خاص خودشه یا همون چرتو پرتاییه که خیلی جاها میگفت تا منو بخندونه  -

 خنده ی االنمم بخاطر یادآوری اون خاطره هاست...

... ولی فاطمه این پسره معیوبه ها بیخودی میخنده ... پرستار سرش غر میزد لبخند میزد  -

 خرجش میوفته گردنترو دوستیش زیاد حساب باز نکن این آخرش راهی تیمارستان میشه 

 میخندیدم ... مستانه میخندیدم ... خوشحال بودم بابت سالمتیش 

.اومد جلوترو گفت:خنده ی بی مجید حرامه .... چی گفت یاهللا ..مجید سرشو آورد تو اتاقو  -

 ؟؟؟؟میمیرین به منم بگین  شد

مامانو زن عموم اومدن تو اتاق و به الکی خندیدن ما  منو مجیدو یاسر میخندیدیم که

 و با همون خوشحالی از دیدن حال من ، منو بوسیدنو رفتن بیرون میخندیدن

شد با اومدن امیر : یاسر بیا ببین این پماده خوبه  همزمانبعد ده دقیقه باالخره آروم شدیم که 

 اون قبلیه که آشغال بود؟ 



280 
 

 یاسر : آشغال نبود برادر من ضربه سنگین بود ... -

 گمشین بیروناز اتاق با هردوتونم  پس ببند دهنتو ....نگفتم بیا منبر بشین  -

 و اونا رفتن .... دوباره جدی شدمو و فقط یه سالم کردم با لبخند به هم شب بخیر گفتیم

بگیر دراز بکش صورتتو پماد بمالم ... این داروش دست سازه زودتر خوب میشه این  -

 وامونده

 دست گل خودته -

اون دست که این گلو کاشته روی این  نباشه صاحببا صدای بغضدارو لرزونش گفت :  -

 صورت 

 خدا نکنه که ناخودآگاه بی اینکه فکر کنم گفتم دلش گفت  انقدر این جمله رو از ته

 نباشه یه ملت راحتن از دستشیه نگاهی بهم انداختو به کارش ادامه داد: چرا خدا نکنه ؟ 

 م کسیم دیگه بهت زور نمیگه .... برگرد کمرتم بمالتوکه از خداته 

میشد از این  برعکس دلم داشت پاره... با اینکه االن باید شاکی می بودم اما نبودم و برگشتم

برام سخت بود که باعث شد یه قطره اشکم بچکه و تا بخواد  حتی تصور نبودشم حرفاش

 متوجه بشه پاکش کردم

.... امیرعلی  و اصال مشخص نبود روزی گذشت .... کبودیای صورتم خیلی بهتر شده بود5

میون می داد ... دلم برای محبت هنوزم باهام سرسنگین بود.... جواب سالمامو یکی در 

ببوسه....  هم وناینکه میاد خونه مثل مامان سرم کردناش، بغل کردناش واقعا تنگ شده...

 باهام حرف بزنه ......مثل همیشه صدام بزنه

فکر میکنم دارم به امیرعلی وابسته میشم و حس دیگه ای تو ت اگاهی اوقاین چند روز 

هنوز مطمئن نیستم چیه.... گاهی وقتا ازش متنفر که نه اما وجودم شکل میگیره... حسی که 
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دلخور میشم گاهی هم دلم براش تنگ میشه .. بعضی وقتام واس دیدنش لحظه شماری میکنم 

و  عادت نیست ... هرچی که هست عادت نیست ه..دارم به وجودش عادت میکنم اما ن ...

 اینکه این حسو نمیخوام 

 منطق نداره ، ...... نمیدونممردی که دست بزن داره ، 

اما میدونم امیرعلی فقط چون دختر این خونم دوسم داره و از روی احساس مسئولیتشه که 

مطمئنم اون حسی که من ...و بارها و بارها گفته که من در برابر تو مسئولماینقدر مواظبمه 

ه اینقدر حساسه واقعا مسخرست داشتن احساس نسبت به آدمی ک بهش دارم اون بهم نداره ..

 و اینقدر ازش کتک بخوری...

 روز تمام فکرمو دلم امیرعلی بود حتی با آوردن اسمش قلبم تند میزنه 5اما توی این 

رو پله نشسته بودم و منتظر زنگ حیاط.... آریا امروز زنگ زد که تو راهه و اردوشون 

 متوجه نمی شدخدارو شکر صورتم بهتر بود و با آرایش آریا  زودتر تموم شده...

... وقت کردی یه کم اتاقتو مرتب مامان : فاطمه مامان لباساتو اتو کردم گذاشتم تو کمدت  -

...اینجوری دخترای همسن تو یه زندگی رو میچرخونن ...سالت میشه  20کن .... داره 

 ادامه بدی باید فکر ترشی  انداختنت باشم

 چشم چشم مادر من....-

گفت واس غروب آماده باشی با هم برین بازار.... میگفت تو خودت راستی امیرعلی صبح  -

 میدونی....

وقت اون داره واس یکی دیگه کادو حرفای امیر یادم اومد ... من چه حسی بهش دارم اون 

 میخره اما گفتم باشه مامان

پاره  مامان جان امروز بهترین فرصته ...آریام داره میاد ... باهاش آشتی کن ...به خدا دلم -

 میشه بچه هام اینجوری با هم سرسنگینن
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 مامان من که مشکلی ندارم اون باهام سرسنگینه..... -

 ؟؟؟؟.....من نمیدونم چرا جیگرگوشم اینقدر حساسه.....خدا عاقبت این پسرو بخیر کنه -

 چون بهش رو دادین مادر من ..... -

 امیرعلی رو تو این خونه نبینم دق میکنمنگو اینجوری مامان جان .....اگه یه روزسایه ی  -

واقعا سر  ممامان منو آریا که سر راهی هستیم اما بعضی اوقات فکر میکنم مجید -

 .....راهیه

خاک به سرم اینا چه حرفاییه ، شما دوتا نور چشم منین ..... مامان جان مجیدم برام عین  -

پشت سر میگذرونه خیالم راحته که همه چی رو با شوخیو مسخره بازی امیرعلیه اما از بس 

امیرمم.....تمام مشکالتش رو تمام الاقل چیزی رو تو خودش نمیریزه اما همیشه نگران 

اونقدر خودشو میخوره تا به نتیجه برسه ...به دادو بیدادش نگاه  غماشو میریزه تو دلش......

 میفهمی چیا بهش میگذره....نکن اگه با دلت نگاش کنی 

تو هم پاشو مواظبش باشه.....پاشم برم که االن دونه دونه پیداشون میشه......خدا خودش 

 مادر...

جلو نشسته بود همین که بلند شدم در حیاط باز شدو ماشین امیر اومد تو حیاط و آریام 

 ...دوییدم سمت ماشین 

این دوری تا تمام آریام سریع پیاده شد اونقدر محکم همدیگه رو بغل کردیم و همو میبوسیدیم 

 رو تالفی کنیم 

و مام گوش بودیمو گوش دور سفره نشسته بودیمو آریا از تمام این چند روز تعریف میکرد 

از رو سرشون... ... از تمرین کردن بچه ها میگفت توی حیاط خونمونو و سیاستای ریحانه

 همه چیز گفتو ما افتخار کردیم به وجودش
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 اونجا شام بریمو شب همه  قراره عمو هم امروز برگشت 

-------- 

 دیگه چیکار میکنی ؟ بیا ؟؟؟؟؟؟ امیرعلی: فاطممممممه ..... -

 اومدم....... ه...... یه دقیقه وایسا دیگه ....للللللللللبلاز اتاقم داد زدم :  -

 .....سریع رفتم بیرونآماده شدمو 

 آماده میشی؟بعد ناهار تا حاال داری از : کجایی دوساعته؟ تا چشمش بهم خورد  -

 اومدم حاال دیگه ... انقدر داد نزن...... -

 گوشیتو گذاشتم رو میز برش دار...... -

تا زمانی که اجازه ندادم حق حرف زدن باهاشو فاطمه به سیاوش زنگ زدی نزدی.....

 فهمیدی؟ نداری

 ......چشم فهمیدمبا ذوق گفتم :  -

افتادیم گفتم  ه...یکم که راهنوز با اخمو تشر باهام حرف میزد ........سوار ماشین شدیم 

 امیرعلی؟؟؟؟؟؟

فاطمه سیاوش حالش خوبه یک بار دیگه بخوای از سیاوش  صداشو برد باال و گفت: -

 ...پس الل شوقول نمیدم اینجوری آروم باشمبپرسی 

چی میخوام بگم.........تا کی باید غرورمو  دلمو شکوند با حرفش....حتی صبر نکرد ببینه

.......اما این دفعه دیگه من پیش قدم نمیشم بهم میخوره وضع ؟؟؟ حالم از این جلوش بشکنم؟

 واس آشتی......از لجش رومو کردم سمت پنجره و بیرونو نگاه میکردم .......

امیرعلی  ه بگم فوق بلندصدای بلند یا بهترتو حال خودم بودم و فقط روم اونطرف بود که با 

 دو متر پریدم هوا: 
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ر ........کوری نمیبینی اون بیشرف ووووووبه گور سیاااااااااه که قهری......روتو کن اینو

 ه؟؟؟؟؟؟؟؟.........ننننننننننننننننننننننننننناونطوری نگات میکنداره از ماشین بغلی 

گفتم: اون بی شرفی که میگی اول وای و ، دست به سینه شدمو رومو سمت جلو کردم  -

که حرفو نشنیده بزنه میسته ببینه من بهش بله میدم که دنبالم بیاد یا نه ... مثل بعضیا نیست 

 تو دهن طرف......

 فاطمه میزنم دهنت پر خون شه ها..... انقدر نرین به اعصابم........... -

 ....الکی گردن من نندازاعصابت خدایی ریده هست -

 ....حیف که کادوی امروز واجبه و اال میدونستم چجوری آدمت کنم  -

 زیر لب اداشو درآوردم و از حرص دیگه یک کلمم باهاش حرف نزدم

منی که عاشق خرید بودم داره زهر مارم میکنه این خرید کردنو ... هرچند که معلوم نیست 

 حالمو بهتر میکنه ن .....واس کدوم عجوزه میخواد بخره اما بازم خوشم میاد از خرید کرد

 پیاده شو -

دستمو گرفت و توی از ماشین پیاده شدم و داشتم میرفتم جلو که خودشو بهم رسوندو  -

بی صاحاب هنوز دستاش فشرد و دم گوشم گفت: کجا سرتو انداختی داری میری؟ 

 شدی.....ن

 زیر لب گفتم البد خودتم صاحابمی..... صد سال سیا 

اما این دلخوری چند با اینکه بعد چند روز از اینکه دستمو تو دستاش گرفت برام شیرین بود 

...دلم ....اون حس حمایت مدام به وجودم تزریق می شددقیقه قبل رو اعصابم بود ......

و اگر دم کینه ای نبودم آ ....نمیخواست دستامو از دستاش در بیاره و یا ازم فاصله بگیره

از کسی اول خودم اذیت میشم واس همین خوشبختانه یا متأسفانه زود  کینه بگیرم
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یعنی محبت خالصانش اونقدر زیاده که باعث میشه زود ببخشم با اینکه حتی ....میبخشم

دوسش دارم .....میبخشم حتی اگه فقط تو دلم باشه و به این محبتارو اما  لدریهقمحبتاش با 

 زبون نیارم....

ت یادم رفته ها ولی حیف که آدم کینه ای نیستم ...... تو ماشینم حرفافکر نکن  گفتم:

که میخوای واسش کادو بخری کیه ؟ یاد بگیر اول سوال بپرس بعد  یمیخواستم بدونم اون

قضاوت کن...... بعدم تو حال خودم بودم اصال متوجه اونا نشدم که دارن از ماشین بغلی 

 پس واس خودت کمتر خیالبافی کن.... نگام میکنن

حداقل یکساله دارم تو خونتون زندگی میکنم اما هنوز بهم شک داری .....درسته من آزادانه 

چه کنم...... جمعمحبت هنوز اونقدر بدبخت نشدم از تو خیابون واس خودم زندگی  کردم اما 

تو خونه ی پدریم چه تو این خونه اونقدر غرق در محبت هستم که نخوام بیرون از خونه 

 ......دنبالش باشم 

 خیلی خب حاال راه بیفت همه دارن نگامون میکنن......-

حاال که فهمیدی اخالق گندمو بذار اینم بدونی که اگه همینجور که راه افتادیم دم گوشم گفت 

مطمئن باشم غلط زیادی کردی یا هرز رفتی ، فقط یک درصد روزی یک درصد 

اگه تا االن بخاطر غلطات دیگه زندت نمیذارم..اون روز .....دستمو محکم فشار داد......

پس کاری  زنده موندی چون ته دلم مطمدن بودم هرز نرفتی ، هر کاری کردی هرز نرفتی

 اخالق به این ویترینا نگاه کن  حاالم عوض درس نکن حتی این یک درصدم پیش بیاد....

 مگه لباس میخوای؟ -

یه پیراهن مجلسی که سنگین  باشه......فرض کن واس خودت میخوای پس بهترینشو  -

 انتخاب کن....فکر قیمتشم نباش......
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این موضوع  چون تو دلم به اون عجوزه حسودی میکردم هر جور شده باید بفهمم اون کیه

 نم.......عین خوره افتاده به جو

بعد یک ساعت دیگه کالفه شدم و گفتم : اه ه ه ه ه ه ه ه......... کالفم کردی امیرعلی اصال 

 خودت میدونی چی میخوای.........؟؟؟؟؟؟؟ اصال منو چرا با خودت آوردی؟؟؟؟؟؟؟

زیادی تو چشمه.......این تنگه اون یه وجب این کوتاهه... اون بازه .....این جلفه..... اون 

 پارچست.......

یک ساعته فقط داری از انتخابام خوده انترشو میاوردی با خودت تا براش لباس بگیری 

 ایراد میگیری.....

: ببر صداتو یه تکون بهم داد و با اخمای تو هم گفتامیرعلی یه دفعه دستمو محکم گرفتو  -

آرومتر حرف ... چیه تو پاساژ صداتو انداختی پس سرت یه بند داری میری؟؟؟.......

 بزن...

خب خستم کردی امیرعلی ... از همه ی لباسا داری ایراد صدامو پایین آوردمو گفتم:  -

 اصال چرا مانتو براش نمیگیری یا چیز دیگه؟ میگیری....

واس اینکه لباس مجلسی خیلی دوست داره و یه جشن عقدم دعوته میخوام خودم براش  -

 لباس بگیرم 

 رو ببرن که باعث این دردسر شده...مرده شور اون عجوزه  -

امیر به نظرم داشت میخندید که لباشو جمع کردو گفت: باز من بهت رو دادم ؟ راه بیفت  -

 ببینم...

 ..... از حسودی داشتم میترکیدم ....پس حداقل بریم یه چیز بخوریم مردم از گرما -
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 کیکبرای منم یه و واس خودش آب هویچ بستنی سفارش داد  فروشی امیر رفتیم یه بستنی

 .....و دوباره شروع شد  ... خوردمبا بستنی

بعد یک ساعتو نیم دیگه باالخره یه لباسو واس پوشیدن انتخاب کردیم که انصافا هم قشنگ 

 خدا خدا میکردیم که اندازم باشه....رفتیم تو مغازه بود... کوفتش بشه....

 برو تو اتاق پرو من لباسو میگیرم ازش میدم بهت امیرعلی: تو -

کمتر تو دید دیگه داشت دیوانم میکرد.... همین که دید فروشنده ازین سوسوالست منو مثال 

 گذاشت .... من روانی میشم آخرش....یعنی اون کیه که بهش بله داده ؟؟؟!!!!!!......

امیرعلی داشت ..درو باز کردم لباسو پوشیدم و امیرعلی رو صدا زدم .. فیت تنم بود..

 بررسی میکرد آخرش گفت : اممم....قشنگگگگ ههههههست اما تنگ نیست برات؟؟؟؟؟؟؟؟

امیر خداا شاهده از اینم بخوای ایراد بگیری همینجا میشینم گریه میکنم .... این دیگه تو  -

 تنم عالیه ... توروخدا از این دیگه ایراد نگیر.....

 درش بیار من میرم حساب کنم.... ه..... اما باشه.....با اینکه یکم تنگ -

 رسیدیم خونه ی عمو اینا بد جور خسته بودم

 ؟ماد مازل خوب بود بازارمجید : -

 .....آروم گفتم دهنمو باز  نکن مجید .....نگفته خودت میدونی چی به من گذشته -

 آریا : سالم فاطمه.....-

که یه ذره ....اونقدر بوسیدمش تا دلتنگیم همو بغل کردیمتا آریا رو دیدم دوییدم سمتش محکم 

 برطرف شهازش مونده بود 

 حتی شب که برگشتیم خونه آریا پیش من خوابید

------- 
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س ححالم خوب نبود ..... از صبح امروز ....تو اتاقم بودم و داشتم با نگار حرف میزدم 

 ........انداختم اما موقعش نبودمیکردم میخوام باال بیارم.....یه نگاه به تقویم 

 شامبیا  جان فاطمه مامان -

 شما بخورین مامان من میل ندارم -

من برم امیرو میفرستم م خرکی گرفتی؟نکنه باز رژییعنی چی میل ندارم ؟ پاشو بیا .... -

 دنبالتا؟

 نه مامان جون رژیم ندارم ...فقط میل ندارم شما بخورین من خوابم میاد ... -

شبت بگیر بخواب..... واست میذارم کنار اگه زود بیدار شدی بخور....ه مامان جان باش -

 بخیر 

......اونقدر  نمیدونم چقدر خوابیدم اما با حس باال آوردن بیدار شدم و دوییدم سمت دسشویی

تو سرویس و بازم حالم  ... دوباره برگشتمبی حال شدم که حتی توان ایستادن رو پامو نداشتم

.به محض بیرون اومدن از سرویس اتاقم نشستم کنار درش ..... بازم حالم بد ..بد شد

یه نگاه به در اتاقم انداختم ....نمیتونستم کسی رو صدا بزنم لرز داشتم ...بود.......

.نوک انگشتای دستم کبود و سرد شده بود..... .....صدای همه میومد پس بیدار بودن.....

... با هزار زحمت و چهار دستو پا خودمو رسوندم به گوشی ... گوشیم رو پاتختی بود ....

انقدر دستام میارزید بهم از در اتاق نزدیکتر بود....... شماره امیرو از رو حافظه زدم....

نمیتونستم  گوشی رو دیگه نگه دارم ....افتاد پایین ....بعد یه دقیقه در اتاقم با شدت باز 

  ....شد

 ؟؟؟؟؟؟!!!!!!زنگ زدیدو قدم راهو امیرعلی: چی شده  -

  تو اتاقم.... اومدن م ترسیده مامانو مجید 
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با صدای بلندی گفت : بیا سوییچو بگیر مجید.... برو ماشینو بیار تو تا منو دید علی امیر -

 .باید ببریمش بیمارستانحیاط

گفت : یا داد زدو مامان زد تو صورتشو اومدن جلو ...تا امیر دستمو گرفت 

من ....زودتر بیار لباسشو.........یخ شده  دستاشن یه چی بیار تنش کن ااااخداااااا.......ماما

 میرم آب قند بیارم

مامان اشکام راه افتاد ....... آب قندو خوردم ،تنم میکردن......... امیرمامان آورد با کمک 

 همینجور که لباسمو تنم میکرد:

 عه؟یه دف ودرد داری مامان؟ چت شده ت -

دوباره حالم بد شد و چهار دستو پا و با کمک مامان بلند شدم رفتم تو سرویس و دیگه فقط 

 زرد آب باال میاوردم

 رو به مامان گفت مگه چندمه امروز؟ امیرعلی -

 مجید : داداش ماشینو آوردم جلو...... -

هام بند نمیومد ... گریه امیرعلی بغلم کرد....... خاطراتم جلو چشمم میومد .. از رو دلتنگی 

 دست خودم نبود......

: مامانو تو ماشین میشنیدم گریه و دعاهای بی حال بودم و چشمام بسته بود اما صدای  -

 خدایا بچمو از تو میخوام.... خدایا سالمتی دخترمواز تو میخوام.....

و چی حتی صدای امیرعلی رو میشنیدم که میگفت : مامان فاطمه چیزیش بشه جواب امیر -

  !بدم؟ آخه هیچوقت اینجوری نمیشد ؟

هیچی نیست مامان .... دخترم خوب میشه .... فاطمه مامان باز کن چشماتو ؟ مامان  -

 میشنوی صدامو؟
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یه  متوجه بودم اما نا نداشتم چشمامو باز کنم ....امیرعلی: فاطمه نخواب االن میرسیم.... -

 لحظه حس کردم دارم بازم باال میارم ....حالم اصال خوب نبود کم کم چونم داشت میلرزید

امیرعلی بغلم کرد ..... یه لحظه فقط چشمامو باز کردم ....بیمارستان بودیم ..... صدای داد 

 امیرعلی مدام منو از خواب آلودگی در می آورد.....

 ......خوابم برد......سوزش سوزنو تو دستم حس کردم 

....کنارم نشسته بود اما چشمامو که باز کردم مامانو دیدم که گریه میکردو صلوات میفرستاد

 خوابیدم ......نمیدونم چقدر امیرعلی مدام جلوی تختم اینورو اونور میرفت

 مامانو صدا زدم که هردو اومدن باال سرم

مامان جان بیدار شدی؟ دورت بگردم تو که مامان با گریه خداروشکر کردو گفت: جانم  -

 مارو نصف جون کردی

 امیرعلی هم که مشخص بود گریه کرده گفت : خوبی فاطمه؟

 آره خوبم .... ببخشید ترسوندمتون... -

 مامان : آخه چت شد یه دفعه؟-

د تو اتاقم یه دفعه حالم بد شد رفتم تو دستشویی باال آوردم اونقدر که آخرا فقط زردآب بو -

 .....بی حال شدم فقط خودمو رسوندم به گوشی...حتی نمیتونستم از اتاق بیام بیرون....

 ... االن خوبی؟چند دقیقه دیگه جواب آزمایشت میادامیرعلی: -

 بهترم اما هنوزم تهوع دارم -

 .....دکتر اومد تو اتاق

 فرستاد ......مامانو امیرو از اتاق بیرون پرستار 
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 بود.....یه خانوم مهربونی 

 دکتر: چند وقته ازدواج کردی دختر؟ شوهرت کل بیمارستانو گذاشت رو سرش؟

 خانواده ی منن خانوم دکتر....کال اونا اون شوهرم نیست یه جورایی سرپرست منه.....  -

بار با کادر دعوا افتاد....پس واسش خیلی  3هرچی که بود بی اعصاب بود تا خود االن  -

 عزیزی.....

 ...رو به من گفت : االن تو مجردی؟جواب آزمایشو از پرستار گرفتو یکم نگاش کرد 

 بله خانوم دکتر.... -

 داشتی؟نیکمی نگام کردو گفت : تا حاال با کسی رابطه ی جنسی 

کاری نکردم .... به خدا من خانوم دکتر حس میکردم دوباره دارم یخ میشم .....گفتم نه  -

 ؟! دارم سنگکوب میکنمتورو قرآن بگین چی شده

دوباره برات آزمایش  ماگه به خودت مطمئنی میتون جواب آزمایشت میگه بارداری..... -

 تکرار کنی.....و اگرم بنویسم 

 اگه چی دکتر؟-

 میتونم برات سونو گرافی بنویسم تا ببینی چند وقتته؟!اگر به خودت مطمئن نیستی  -

 اون آقایی که بیرونه چیزی نگین؟اشکام راه افتادن  اما گفتم خانوم دکتر میشه به مادرم و  -

 تا دوباره آزمایشو تکرار کنم ؟

عزیزم مگه نمیگی اونا خانوادتن؟ پس بهتره بدونن بعد کمکت میکنن تا راحت تر تصمیم  -

  راهت برات بگیرن .....سرمت تموم شد میتونی بری خونه ....داروهاتم میدیم همبگیری....

رو به پرستار گفت االن دوباره ازش خون بگیرین بفرستین آزمایشگاه من االن شیفتم تمومه 

 ، دکتر مرتضوی که اومد بهش بگین ...
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دیگه حرف دکترم تو دلم گفتم امیرعلی منو میکشه ... اون همینجوریشم بهم بی اعتماده 

 بشنوه گردنمو میزنه...

یک دقیقه از رفتن دکتر نگذشته بود که صدای نعره ی امیرعلی رو از بیرون شنیدم...فحشا 

هرچقدر دستمو رو گوشم میگرفتم چهارستون بدنمو میلرزوند........و تهدیدایی که میکرد 

 بازم صدای داد و عربده هاشو میشنیدم...

اد و اینکه تقصیر رو بهش میگفت: عوض داد و بیدبا داد صدای یه پرستار میومد که  -

تا نشن.......االن 2بهتره حواستونو جمع دخترتون میکردین تا االن بندازین گردن اینو اون 

 زنگ میزنم حراست پرتت کنه بیرون.....

اونقدر تند که  تند نفس میکشیدامیرعلی اومد تو اتاق ....صاف اومد جلوم ایستاد .... -

آتیش نفساش صورتمو میسوزوند  .... صداش منو میترسوند....نفسش نفسمو میگرفت

 از صورتش خون می بارید ......

 زل زد توو چشمام...انگشتشو آورد روبه روم ...... از ترس داشتم سکته میکردم.....

بگی همینجا با دستای  فقط یه سوال میپرسم .....به قرآن قسم کلمه ای جز آره یا نهفاطمه  -

ب گوشاتو واکن..... این ببببببخوبا حرص از الی دندوناش غرید :خودم خفت میکنم ......

اون شب که خونه ی اون سیاوش  ؟؟؟؟؟؟؟توله سگی که دکتر بسته به نافت واقعا وجود داره

 بودی بین تو و سیاوش...

حاال ... موقع بها دادن بهش نبود حتی اگه کنترل اشکامو نداشتم االنپریدم وسط حرفش ... -

 کنم.....باید از پاکیم دفاع کنمباید از خودم دفاع واس یه بارم شده داره اول سوال میکنه ،  که

به  دستشو آوردم پایین و گفتم گفتم : نه ..... به قرآن نه........با ترس با گریه با لرز ... 

 ه.....به غیرتت قسم نهمون خدایی که میپرستی نه ......
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بی قسم سه .......باور کردم ......سسسسسسبهیسسسسسسسسسس............ -

که نتیجش  دختر خونه ی من کج نمیره....هرز نمیرهم........پاکیتو باور دارم......کردباور

  باشه این اراجیف

آروم شدم اما ونیمو بوسید.....عصبانیتشو سر من خالی نکرد... پس باورم کرده.....پیش

 دلنگران بودم از اینکه هنوز این خشمش خالی نشده .....

... داشت  امیرعلی نیستم اگه مسئول آزمایشگاه این خراب شده رو به گوه خوردن نندازم -

 .....یاسرو عمو  اومدن تو از در میرفت بیرون 

 مزخرف ترین تابستون عمرم شد مدام باعث دردسرم....کرده..... ونحتما مامان خبرش

یاسر سریع رفت بیرون تا جلوی امیرو زدم یاسر همراش برو تا کسی رو نکشته.......داد 

 بگیره

یشم گفتم : مامان به خدا راست نیست .... من پاک پاکم مامان مامان گریه کنان اومد پ

 ....مامان نگام کن ...

حرفا میونه  گریه نکن ..... میدونم ، میدونم دخترم با اینمامان جان خودتو اذیت نکن .... -

 نداره.....

 گریم بیشتر شدو گفتم : پس چرا داری گریه میکنی؟ پس چرا خوشحال نیستی؟ -

زنداداش آروم باش با گریه که چیزی حل نمیشه ..... من میرم بیرون ببینم چیکار میتونم  -

 ... حتما یه اشتباهی شده ....بکنم.....مطمئن باش دخترم مثل برگ گل پاکه

چادرشو انداخت رو صورتشو بلند بلند گریه میکرد .....زمزمه کنان برام دعا مامان  -

 میکرد.......
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یه پرستار با قیافه ای که انگار داره به یه موجود چندش نگاه میکنه اومد تو بعد یک ربع 

 اتاق ....میخواست دوباره خون بگیره 

و گفتم چی شد یاسر؟ ک کردمیاسر اومد تو اتاق اشکامو پا یک ربعاون که رفت بعد 

 امیرعلی کجاست؟

 یاسر بی اینکه جواب منو بده رو به عمو گفت بابا یه دقه بیا بیرون.......

دیگه دارم از این انتظار کشیدن خسته میشم ...  رفتن بیرون بازم انتظار.... انتظار.....

 دیوانه میشم....

 یاسر اومد تو اتاق

 مامان: چی شده پسرم -

 گفته همراه بابا برین خونه ....از بیمارستان انداختنش بیرون ..... زن عمو امیرعلی  -

 اما فاطمه -

من هستم زن عمو جواب آزمایشش بیاد میایم خونه .... شما برو .... امیرعلی االن به  -

عصبانی هست شما الاقل به حرفش گوش کن....من مدام زنگ میزنم و شمارو اندازه کافی 

جمع میکنم .... برین زن عمو ....االن همه با شما حساس شدن ..... شما برین خاطر 

 خونه....

 مامانو به هر بهانه ای بود یاسر فرستاد بیرون 

 جان فاطمه بگو امیرعلی کجاست؟ تورو به ، یاسر-

 کالنتری..... -

  ............النتری چرا؟چییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟.........ک-
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آزمایشگاه رو لتو پار کرده......ازونطرفم امیرعلی بخاطر تو از بیماستانو و زده مسئول  -

بابا رو فرستادم بره خونه تا سند آزمایشگاهش شکایت کرده که به پاکیت تهمت زده شده .....

معلوم نیست حساس بود اما نه تا این حد که عقلشو از دست بده ............ و ببره کالنتری

 به توقی میخوره رم میکنه........چه مرگشه تا تقی 

 +خدایا یه شب چقدر بدبختی آخههههههه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

متوجه حالم شد  اوق زدم ،.....یاسر رو صدا زدم ....حس کردم میخوام بازم باال بیارم 

 .......به دادم رسید 

ر رفت فکرم پیش امیرعلی بود ....یاسر پشتمو میمالید .... بی حال افتادم رو تخت .... یاس

 بیرون 

 .....پرستارو دکتر اومدن .... یه پرستار بازم با یه سرم دیگه  اومد سمت من 

 ... ...بهتر شدنیم ساعت گذشت تا حالم یه کم 

 یاسر جواب آزمایشم نیومد؟  -

 ه همراش بود دکتر دیگه ای اومد تو اتاق.....همون پرستار -

 داشت براش توضیح میداد مشکلمو...

 که بهشون با دقت جواب دادم....دکتر جواب آزمایشاتو دید و چند تا سوال ازم پرسید 

نتیجه سونو و آزمایشاتت میگه مسمومیت شدید خب جواب آزمایش بارداری شما منفیه ....  -

.... االن با این داروها از بین میره ... نگران شارتو خیلی پایین آورده فواس همینم داشتی 

 نباش

 پرستار گفت دکتر رحیمی هنوزهستن یا رفتن؟.....رو به 

  بعد دعوای خانواده ایشون رفتن.... -
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 خیلی خب بعدا باهاش حرف میزنم .....ازش بعید بود -

به دل نگیر اونم از رو اشتباه آزمایشگاه تشخیص اشتباه و رو به من گفت از خانوم دکتر 

 داده....

 دادو رفت......بعد یه سری دستور دارویی به پرستار 

 یاسر االن تکلیف امیرعلی چی میشه؟ -

 نترس میاد خونه .... همینطرفی میریم دنبالش....... -

 از استرس حالت تهوع من بند نمیومد..... دوباره یه سرم و داروی دیگه .....

 یاسر اونقدر باهام حرف زد تا آروم شدم 

-------------------- 

....دل تو دلم نیست یریم تا بیاد بیرون ......عمو رفت خونه جلو در کالنتری منتظر ام -

 ببینمش

یه آقایی که  نزدیک ماشین  ...باالخره اونو یاسر رو دیدم که داشتن میومدن سمت ماشین

رت خواهی داشت از امیر معذامیرعلی رو صدا زد جلوش ایستاد صورتش خونی بود 

 میکرد......

امیرعلی تا گفت : اگه زنو بچت نبودن رضایت نمیدادم این بیرون نفس بکشی ... امیرعلی 

.....االن که در رفتی مواظب باش یکی زندست نمیذاره کسی به خانوادش انگ بچسبونه

...فقط بفهم این چیزا خواب دیگه رو بدبخت نکنی.....نتیجه ی اشتباه داروی اشتباه داره 

  .....آلودگی نمیفهمه

و یه بالشتک قلبی پشت ماشین بود اونو برداشتم گذاشتم زیر سرم رو دادم باال.....شیشه 

که امشب خیلی بهم فشار اومد.....اصال نمیخواستم بدونم چی شد روی صندلی  دراز کشیدم 



297 
 

چشمامو بستم ....بعد امیرعلی آزاد شد .... فقط میخواستم امشبو فراموش کنمو بخوابم......

 نشستن تو ماشین... امیرعلیشدم یاسرو چند دقیقه متوجه 

چند وقت با همه در افتادی  نمیزد : آخه چه مرگته تو ؟ ای دادسر امیرعلی یاسر مدام داشت 

حواست هست؟ تا تقی به توقی می خوره رم میکنی.....فکر خودت نیستی فکر زن عمو 

 باش..........

فاطمه جان خوابی؟؟ چشممو باز گفت: روشو به سمت من کردو امیرعلی بی توجه به یاسر

 حالت بهتره؟....و نگاش کردم  کردم

باغچه بیل نمیزنم مرتیکه ی نره خر ، باتوأماااااااا؟؟؟؟؟ پووووووفففففففف.........یاسر:  -

... 

 .....میخوام بخوابم....سرم درد میکنه...فقط میخوام برم خونه.....گفتم : خوبم

 سیدیم بیدارت میکنممیریم دردونه.....بخواب ... ر -

چقدر این دردونه گفتناش حالمو بهتر میکنه..... حتی محبتاش برای بازم گفت دردونه.....

 ...حکم درمانو داره من 

 حتی اگه بفهمه چیزی تغییر نمیکنه....اون  منو اماکاش میفهمید 

همه اومدن بیرون .... مدام وقتی رسیدیم خونه با شنیدن صدای در حیاط و ماشین امیرعلی 

 .....باعث دردسرشونم ....چجوری باید این محبتارو جبران کنم 

 ... بغلم کرد ...مامان گریون اومد سمتم 

 همه لبخند به لب داشتنو خدارو شکر میکردن 

مجید: احوال مریض؟ ببخشید دیروقت بود واال با کمپوت و گوسفند سر بریده میومدم  -

 پیشواز...
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 خوبم ... حاال تو بتازون نوبت منم میشه.... -

  امیرعلی: نفهم خر حالش بده تو از گوسفند سربریده حرف میزنی؟ بزنم تو دهنت ؟ -

 یاسر: باز رم کردی تو ؟ -

 امیرعلی: تو هم لنگه ی این الدنگ نفهم ..... جلو مریض کالس اخالق گذاشته برام...... -

 ....رده که مسموم شده حاال یکمی هم از نوع شدیدشمجید: اووووووه ..... تیر نخو -

امیر داشت حمله میکرد سمت مجید که عمو گفت امیرجان تو بزرگتری اون داره شوخی 

 گرما حالشو بددتر میکنه.... ی خونه، میکنه باهاش این بچه رو ببرین تو

 با کمک مامانو زن عمو رفتم تو اتاقم ....

جان ولی دفعه ی بعد مواظب خورد و خوراکت  عمو: ایندفعه بخیر گذشت عمو -

 چیز مونده نخورباش....

حوریه برات سوپ درست کرد سعی کن بخوری تا یکم جون بگیری  دخترم، زن عمو :  -

 بعدش خواستی بخواب

 چشم --

 خانوم ، یاسر ، بیاین ما بریم دیگه ..... زنداداش اینا خستن..... -

 یاسر: به سالمت -

 گردن یاسر و گفت : نره خر ، باز بهونه پیدا کردی خودتو اینجا انداختی؟امیرعلی زد پس 

 بیارم شب اینجا......یاسر: من اینجا حق آبو گل دارم ......شاید بعدا که زن گرفتم اونم  -

بیا خانوم دلت خوشه بچت دکتره ......این یه شبم تو خونه ما نبوده .... زنداداش بی  -

 سرو سامون بده مارو هم دعوت کن..... زحمت خودت این خل وضعو
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 یاسرم بچه ی این خونست.....این چه حرفیه خان داداش .... -

 همه رفتن بیرون و امیرعلی و یاسر موندن....

 امیرعلی: خب؟-

 یاسر: خب؟  -

 میگم گمشو بیرون بکپ دیگه چیه اینجا وایسادی؟ -

 تو به من چکار داری؟بزنم .....میخوام با آباجیم حرف میخوام اینجا بخوابم .....  -

روزو ازت ازین گوها کمتر بخور ...گمشو بیرون تا دهن مهنتو پر خون نکردم..... -

 نگرفتن.....

یاسر داشت میومد سمتم که مثل همیشه پیشونیمو ببوسه و بره که امیرعلی بازم بازوشو 

 گرفتو 

 کرد ...از دورم میشه خداحافظی گفت: هووووششششششش..............

 ......شب بخیر فاطمهپوففففف..... من میگم یه مرگت هست میگی نه -

 یعنی چی این کارای امیرعلی؟ یاسر که حتی منو بغل میکرد؟!

 یعنی به یاسرم شک داره ؟

 یاسر که رفت گفتم : به یاسرم شک داری؟

 شک ندارم فقط واسش مرز تعیین کردم روشن شدی؟ -

 بغل میکرد؟!پس چرا اون موقع مرز نذاشتی براش؟اما اون که قبال حتی منو -
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برای تو خیلی حرف میزنی مثال مریضی.... در ضمن قبال ، قبال بود ... االنم االن....... -

هم مفهوم باشه.... مامان میاد پیشت بخوابه اما با این حال گوشیم پیشمه اگه کار داشتی یا 

 بگو..... شب بخیرچیزی خواستی 

قاطعانه بود که جای هر سوالی رو پر کرد .... منم نتونستم مخالفت کنم .... حرفاش اونقدر 

نمیدونم چرا اما این دایره ی قرمزی رو که امیرعلی دورم داره میکشه دوست دارم ... 

حتی یک درصدم حس زندانی شدن رو امنیتی و آرامشی رو که بهم میده دوست دارم ....

خانوادش همه جوره دوسش دارن و مواظبشن.... با  ه..... حس بچه ای رو دارم کندارم 

شاید برای  اینکه بیست سالمه اما این حس حمایتاش، مراقبتاش بد جور به دلم میشینه....

 همین چیزاست که ساده میبخشمش و ازش چیزی رو به دل نمیگیرم....

--------- 

ونه که بیموقع زنگ با صدای زنگ گوشیم بیدار شدم .... نگار ذلیل مرده بود... فقط ا

 میزنه....

 صبحه 6سالم..... نگار به ساعتت نگاهم میکنی وقتی زنگ میزنی؟ ساعت  -

 سالم مریض جان -

 ساعت بگذره.....24ای یاسر دهن لق .. الاقل میذاشت  -

 میگه؟ حاال خوبی؟ مچشمت در بیاد .... نمیتونی ببینی یاسر همه چیرو به -

 سیاوش خبر داری؟نگار از بله خوبم ..... -

و بعد یه بی خبر نیستم .... یاسر میگفت این هفته این دوره ی شیمی درمانیش تموم میشه  -

 ؟!.... میدونستی امیرعلی همیشه همراهش میره؟اسکن دکترش میگه زمان جراحی کی باشه

 کاراشو انجام میده؟
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میخوام اسمشو بیارم داغ ؟ پس چرا دروغ غ غ غ غ غ غ غ.......................!!!!!؟؟؟؟-

 میکنه ؟اونوقت خودش مدام باهاشه؟

...حاال اینکه چرا به تو نمیگه ظاهرا چون فهمیده سالمتیش برات مهمه اونم کمکش شده -

امیرعلیه ، شایدم نمیخواد بهت رو بده.... با  رو نمیدونم .... شاید نمیخواد نگرانش بشی....

 شناختی که ازش دارم هردو گزینه صحیح است....

روز الم تا کام حرف  5تو این همه خبر داشتی اونوقت این  بیمزززززززززه...........   -

 نزدی؟

تازه دیشب یاسر سوتی داد و مجبور شد همه چی رو بهم بگه فقط فاطمه امیر نفهمه  -

 بفهمه فهمیدی شوهر مرده میکنه منو ......ها...

 وظیفتو انجام دادی حاالم قطع کن ... میخوام بخوابم با این شوهرت .... تو هم -

 ....حقت بود تو خماری میموندی خیلی بی چشمو رویی.. -

 و قطع کردم....  خداحافظداشت حرص میخورد و غر میزد که گفتم 

.......حالم عالی بود ، عالیه عالی... از سیاوش خبردار شدم نزدیک ظهر بود که بیدار شدم 

د دیگه باهام سرسنگین نیست.....تو تعطیالتم که به ، امیرعلی بخاطر مریض شدنمم که بو

 سر میبرم دیگه چی از خدا میخوام؟؟؟؟؟

موهامو دم اسبی بستم...ابروهام پر شده بود اما کو جرئت  وبلند شدم دستو صورتمو شستم 

به به  ....بود 12...ساعت رفتم بیرون اتاقیه آرا ویرای خوشکل کردمو  بگیرم؟؟؟؟ که

 سحر خیزی هستم واس خودم....

حوری جون؟ ناز بانو ؟ کجایی؟ چه بوهای صدامو انداختم پس سرمو گفتم : حوری طال؟ 

 خوبی میاد.........حوری خوشکله؟ 
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 ....میومدصدای خنده ی زن عمو و مامان از تو آشپزخونه 

زن عمو از آشپزخونه داد زد: دختر خواب آلو بیا اینجا تو آشپزخونه ایم .... داشتم میرفتم  -

 یکی موهامو داشت میکشید....تو آشپزخونه که تا عمق سرم تیر کشید ....

کو خوب حوری حوری راه انداختی جوجه ... جیغ بلند کشیدم که صدای مجیدو شنیدم : یه 

 ؟احتراممممششش

 که پیدا شدهمینجور که سعی میکردم موهامو از دستش در بیارم گفتم دنبال فضولش بودم  -

شکر خدا ... ولم کن کندی موهامو ....دیدم ول نمیکنه لیوان آبی که جلوم رو میز بود رو 

سمت مجید ریختم که چون ریخت رو سروصورتش ولم کرد اما درجا افتاد برداشتمو آبو به 

 یغ بلند کشیدم و الفرار .....یه جدنبالم

 ا صداش مامان اینام اومدن بیرون ...ب

خدایا منو از دست زن عمو داشت میخندید اما مامان مدام میگفت : بسه تمومش کنین.... -

 این دوتا بچه ی سه ساله نجات بده 

...آریا رو از دور دیدم داشت تمرین هرجا میرفتم این بوزینه میومد.....دوییدم سمت حیاط 

پسره ی  ....به کار خودش ادامه داد میکرد....تا مارو دید سرشو به دو طرف تکون داد و 

 یخ.... عوض کمک رسوندنشه

...خم شد و نفس میکشید .... یه ، مشکوک بودحوض حیاط میچرخیدیم .... مجید ایستاد دور 

 دفعه یه حجم از آب شلنگ به سمتم شلیک شد ... کل هیکلم خیس شد هر طرف فرار

 میکردم خیسم میکرد

 ش اونور ......شششششششخیلی بیشعوریییییییییی.......آشغااااااااااال... بگیر -

 رووووووواااااانننننییییی.....

 چیکار میکنین شما خرس گنده؟ -
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مجیدم شلنگو انداخت با صدای امیرعلی برگشتم به پشتم نگاه کردم یاسرم باهاش بود.....

 زمین 

با یه همینجور  که سمت من میومد هم رفته بود و به تنم نگاه میکرد.... امیرعلی اخماش تو 

اولین بارم بود بی لباس دیدمش ... گر ...حرکت تیشرتشو از تنش در آوردو تن من کرد 

...تازه متوجه شدم تی شرتو شلوارم تنم  تیشرتش تا زیر باسنم بود بس که گندست گرفتم ....

با حرص چسبیده و لباسام مشخصه......خجالت کشیدم و سرمو پایین انداختم... در گوشم 

 .....تا همینجا خفت نکردمممممم وووووامونده هارواین  گفت برو عوض کن

جلوی سریع رفتم تو اتاقم .....مستقیم رفتم تو حموم ......زیر دوش مدام امیر میومد 

 رحلقه ای بود حتی مجیدم به دستوبا  نهایت  چشمم..... تو این مدت حتی موقع خواب

، امیرعلی نباید جلوم بی لباس می بود اما امروز خودش قانونشو شکوند....بخاطر من 

 شکوند....

... پوسیدی تو این خونه   ؟بریم بیرون میایبود که امیرعلی گفت : فاطمه  3ساعت حدودا 

 ....م... بچه ها ، مامان شمام بیاین دیگها.... از خدا خواسته گفتم باشه االن می

آرا ویرا هارو پاک رفتم تو اتاقم تا آماده شم.....هرکدوم یه بهونه آوردن....منم ناچار 

 ....کردم...لباس پوشیدمو رفتم بیرون ... از همه خداحافظی کردمو رفتیم

 یم پارک یا سینما؟بر -

 .....د بریم پارک امممممم..... اول سینما بع -

 پرررووو...... -

 میگم امیرعلی ...اون دختره که گفتی کیه؟ من میشناسمش؟ -

 باز دمت در اومد؟ به تو چه که کیه؟ -
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 چطور تو همه چی رو باید بدونی اما من نه؟ -

حاال ی کشیدو گفت:پوفففخیره خیره نگاش کردم که چون تو تویی من منم....... -

 میفهمی......

 زیر لب شنیدم که داشت به یاسرو نگار فحش میداد که این سوسول بازیا چیه؟!

 آخرش که میفهمم

میرعلی ابه اومدیم بیرون ... انقدر خندیدم گشنم شد  ... تو ماشین بودیم ... فیلم که تموم شد 

 یه چیزی بخوریم.....بریم ،  گفتم امیر گشنمه

برو از این سوپری یه شیرو کیک بگیر چند متر جلوتر ایستاد و گفت کارتو بگیر ...  -

 بیا..... واس منم شیر بگیر ... ماشین بدجاست نمیتونم خودم برم

 باشه -

داشتم میرفتم که گفت ال اله اال هللا.... بکش جلو امیرعلی داشت با گوشیش ور میرفت و منم 

 مونده رو ......اون وا

رفتم تو سوپری... لواشکا داشتن بهم چشمک میزدن... یه  شالمو کشیدم جلو و پیاده شدم ...

چند تایی گرفتمو بعد حساب کردنش اومدم بیرون .... امیرعلی داشت با مجید صحبت 

 میکرد و صدای دادش تو ماشینو گرفته بود حاال سرچی خدا داندو خدا....

 داد میزنی؟چی شده ؟ چرا  -

 اعصاب نمیذارن واس آدم.... گوه از دستشون برنمیاد... -

 زیر لب گفتم بی تربیت....

 با تشر بهم گفت پس کو خریدت؟انگاری تازه متوجه من شد و 

 نشونش دادمو گفتم خریدم؟؟؟؟ ایناهاش دیگه.......
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یادت رفته  مسموم شدی روبا شکم خالی رفتی لواشک خریدی؟ من به تو چی گفتم بخر؟  -

 رو اعصابم ؟؟؟؟؟؟میرینین چرا امروز نوبتی میاین  بابامو آوردی جلو چشمم؟؟؟!!!!؟؟؟؟؟؟ 

بده کارتو ....لب به این آشغاال نمیزنی تا بیام.....حواست باشه ماشین روشنه.... مامور -

 اومد بگو تو مغازم االن میام....

لواشکارو ازم  تا من بفهمم چیکار داره میکنه امیرعلی رفتو با یه شیرو کیک برگشت و

 از پنجره پرت کرد بیرون.....گرفتو

 حاال چرا انداختی بیرون؟لواشکامو چرا انداختی بیرون؟ بی فرهنگ  -

  فاطمه حاال اونقد هم بزن تو این اعصاب ریده که سنگ شه بخوره به یکدومتون....... -

یگیری؟! مثال منو آوردی بیرون اما داری از اصال چته تو ؟؟؟؟؟ مدام داری پاچمو م -

 دماغم در میاری...

 یادم نمیاد برات دم تکون داده باشم..... ماشینو روشن کردو راه افتاد.... -

......میدونستم پشیمونه که عصبانیتشو سر من خالی کرده...اما انقدر ساکت بودم تا برسیم 

مدت فهمیدم بدترین تنبیه واس امیرعلی اینه که ...تو این ساکت میمونم تا معذرت خواهی کنه

 باهاش یه جا باشی اما حرف نزنی

پووووووفففففففف..........چیه تا حاال داشتی نکیرو منکر میپرسیدی االن روزه سکوت  -

 ؟؟؟؟؟ گرفتی

 میترسم باز یه چیز بگم بتوپی بهم پس بهتره خفه خون بگیرم..... -

اس عین حتما بمنو شماها سکته ندین دیگه هیچیم نمیشه.......امروز پیاده شو بریم..... -

 ؟؟؟؟؟؟سگ دنبالت بدوم تا بفهمی 
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بلههههههههه....... امیرعلی عذر خواهی می کنننننننننهههههه........چه میکنه 

 فاطمههههه؟؟؟؟؟؟..........

 یه بستنی بدهکاری گفته باشم..... -

به جاییتم بر نمیخوره..... یه بستنی  این همه میخوریخوبه درحالی که پیاده می شد گفت:  -

 طلبت

....دستای امیردور شونم بود.....حس ....از همه چی...تو پارک قدم میزدیمو حرف میزدیم 

روی یه صندلی نشستیم ....یاد  حمایتایی که ازین دستا میگیرم همیشه فوق العادست....

 رون ریحانه افتادم.... گوشیمو از جیبم آوردم بی

 به کی زنگ بزنی؟ -

....قطع کردم شماره به ریحانه... دلم هواشو کرده..... اول به خونه زدم کسی بر نداشت  -

 چند تا بوق باالخره جواب داد بعدی یحیی رو گرفتم 

 جانم دخترم ؟ سالم باباجان -

 نبودین؟؟؟!!!سالم به یحیی جون خودم ...چطور مطورین ؟ کجایین ؟ خونه زنگ زدم  -

 رفتین صفا سیتی؟

 نخیر بابا جان ....دخترم ما خونه ی توییم-

 وااااا!!!!!!!.... پس چرا زنگ میزنم برنمیدارین -

ای گل بگیرن در اون دانشگاهو که تو بده من گوشیو....صدای ریحانه از اونطرف میومد :  

عاقل میشه... اما عاقل  خیال گفتم میره اونجا درس میخونه ،دانشجوش نباشی.. منه خوش 

 مغزم که داشتی نم گرفتشدن پیشکش، همونقدر 

 صدای گوشیم آخر بود و امیرعلی می شنید ولبخنداشو جمع میکرد واس همین دلخور گفتم:
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 ریحااااااااانننننننننهههههه؟؟؟؟؟؟؟........

... همش .....خجالت بکش دردو ریحانه، مرضو ریحانه، کوفتو ریحانه ، کشمشم دم داره -

 تقصیر این یحیاست که نذاشته ادب شی.....مدام پشتت در اومده

 ....آخه دختره ی خنگ ، وقتی زنگ زدی تهران نبودیم پس تو خونه ی شیرازیم

 بلند خندیدمو گفتم ریحانههههههه مگه شما شیراز خونه دارین؟

اااااااایییییییییی........... یه دفعه جیغ زدم ............واااااااااااتازه فهمیدم چی گفتن .... 

 ریحانه اومده شیرااااااازززز.............

 ..... مو که تو دستش بود محکم فشار دادو گفت:آرومتر فاطمهوامیر باز -

ریحانه  : جون کند تا فهمید... حاال میفهمم چی کشیدیازون طرف خط بلند گفت مجید -

 خانوم.....

...... دختره ی چشم سفید دختر.....به آدمی زاد نرفتی توریحانه: جیغت گوشمو کر کرد  -

 زودتر بیا خونه دلم برات تنگ شده .. خداحافظ

ن دعوا محبت نمیکنه ... چقدر شبیه وواقعا عاشقشم حتی محبتاشم با نیشو کنایست و بد

  امیرعلیه

 فقط امیرعلی یه جارو توی دستش کم داره یه لحظه از تشبیهمم خندم گرفت

 بریم سوار ماشین بشیم جوجه ی خنگ من....به چی میخندی؟؟؟؟؟ امیرعلی:  -

 جوجه ی خنگ من؟؟؟؟؟!!!!!!!!! ......... چقدر شیرین بود برام این منی که گفت.......

فقط دیگه نبینم حسرت  کجایی؟؟؟؟؟ راه بیفت دردونه که همه منتظرن....... -

 حسودی میکردی؟!ن ریحانه خانوم بخوری...جیگرمو سوزوند به آریا یرای دید



308 
 

رو بخاطر من تا اینجا دعوت کرده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یعنی اینقدر دوسم ریحانه اینا امیرعلی یعنی 

 ....کاش پرو بال نمیدادم به خیالم که امیرعلی با جمله بعدیش باالمو قطع کنه....داره؟ 

با خود خوری ها و  فاطمه مسئولیت من در برابر تووو به قدر کافی سنگین هست تو دیگه

همیشه گفتم بازم میگم ....هرچی هست تو دلت بهم  به زبون نیاوردنات سنگین ترش نکن....

. همیشه میگم اما تو نمیگیری بگو... هرمشکلی داری بهم بگو... هرچی میخوای بهم بگو

 چی میگم....

ارارو فقط بخاطر همه ککاشکی میگفت بازم مسئولیت.... بازم مسئولیت........اه ........ -

.... اه بازم که دارم به این فقط به من تکیه کن کاشکی میگفت دل خودت کردم کاش میگفت 

 موضوع فکر میکنم....

از امیرعلی تشکر کردمو گفتم بابت همه چیز  نباید خوشحالی امروزمو خراب کنم........

 ....ممنون

... باز خونه عمو اینارفتن وقتی رسیدیم جلوی در ورودی به امیرعلی گفتم: فکر کنم همه 

  این زن عمو مهمون دزدی کرده.....

 شاید ... پس بریم باال لباسامو عوض کنم بریم اونجا .... -

....... برقا روشن شد و درو باز کردیم رفتیم تو که قلبم با صدای ترکیدن از حرکت ایستاد 

شوکه شدم ... وای تولدمه صدای یک دست که داشتن تولدمو بهم تبریک میگفتن .....  یه

 باورم نمیشد همه بودن  امرررررروووووزز!!!!!!!!!!!!!

تا چشمم به ریحانه و یحیی افتاد سریع دوییدم سمتشون و پریدم تو بغلشون ....منو ریحانه 

 .تا سبک شدیم.... و همو بوسیدیماونقدر گریه کردیم

یحیی : تولدت مبارک باشه بابا جان.....بسه دیگه بابا ... از تهران نیومدم گریه هاتو -

 ....ببینم... خانوم جان شمام کوتاه بیا
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یه نفس و  دوباره رفت تو جلد غرغرش ریحانه با گوشه روسریش اشکاشو پاک کردو -

ترک  وعادتبسه دیگه همه ی لباسامو کثیف کردی! هنوز این  شروع کرد به غرغر:

خب  ... اه اه گند آوردی منو ......نکردی؟ گریه میکنی انقدر صورتتو نمال به لباسم

 میخوای گریه کنی گریه کن چرا گند میزنی به لباسم؟

 ....نور ذلیل مرده واه اه اه ...... گمشو ا

اشقتم : عا...عصدای ریز خندیدن بقیه به گوشم میومد اما مجید با صدای بلند قهقهه زدو گفت

 ....ریحانه خانوم....بیا ... بیا و خوبی کن و یه چند روز بیشتر اینجا باش

 ریحانه رو به مامان گفت: حوری خانوم ببخشیداااااا......

ش میخندید ، ریحانه در عرض یک ثانیه دمپاییشو از غش غبعد همونجور که مجید داشت 

و مجیدم شوکه ، صدای  پاش در آورد و پرت کرد سمت سرش که قشنگ به هدف خورد

 خندش قطع شد

.. وقتو بی وقت ریحانه دوباره یه ببخشید به مامان گفتو بعدد ادامه داد: بچه باید ادب شه

 نداره....

و بعضیام شونه هاشون میلرزید اما ریحانه چنان حالی همه میخندیدن بعضیا زیر پوستی 

 که شوکه به ریحانه نگاه میکردگرفت که کسی جرئت نداشت بلند بخنده.... فقط مجید بود 

و ازشون تشکر کردم... خانواده تازه نگاهم به بقیه افتاد و با همه سالمو احوال پرسی کردم 

... آریا رو که جانانه بغل کردم .... حتی عزیز جونو فرهاد خان هم بودنی نگار ، عمو اینا 

بازم اینجوری بغلم  از دلتنگی امیر داشت گریم میگرفت که آریا دم گوشم گفت فاطمه

گریه نکن بهم قول دادیم .... گریه کنی منم گریم میگیره....جان بابا گریه کردیااااا؟؟؟؟.... 

 نکن



310 
 

هنوزم جان بابا قسمم میداد..... به زور خودمو کنترل کردمو گفتم مگه میشه مرد به این 

 بزرگی کنارم باشه و من گریه کنم؟؟؟؟؟؟!!!!

اونم از دلتنگیم بو از آریا جدا شدم و دوباره رفتم پیش یحیی.... از نگاهش میشد فهمید که  -

 برده باید جو رو عوض میکردم... نباید این همه زحمتو با غمم خراب کنم....

 رو به یحیی ایستادم و گفتم : ممنونم یحیی جونم که اومدین .... بهترین هدیه رو بهم دادین

دلم گرفت اما بیشتر ی رفتی انگار خاک مرده پاشیدن تو خونه... از حرفش دخترم از وقت -

حسابی ، گ رررررر: در عوض دیگه راحت شدین ، سرخر ندارین.... خونه هم بزرگفتم 

 یه چشمک زدمو در گوشش گفتم هر وقتم بخواین....با هم موشو گربه بازی میکنین..... 

 آخخخخخخخخخخخخخ.............کمرمممممم..........

:آخ چرا میزنی ریحانه؟ کمرم نصف ت ریحانه دیدم سبه پشت برگشتم که دمپایی رو د

 شد.... آخه تو چجوری شنیدی چی گفتم؟

 اما همین پچ پچ کردناتون میگه چیز خوبی نیست....دختره ی خیره سر نشنیدم چی گفتی  -

 ی بقیه بازم شدم سوژه ی خنده

.... حاال اول بیا کمک کن تا سفره پهن کنیم بنده خداها تو راه مامان: حرف زیاده دخترم  -

 چیزی نخوردن وگشنشونه.... بعد شامم یه جشن داریم واس تولد دختر نازنینم....

 اااااااا؟؟؟؟؟؟؟!!!!! مگه تو کارم میکنی تو خونه؟؟؟؟؟؟؟؟ریحانه: و -

 ....ریحانه خانوم ، دخترم هنراش زبون زدهمامان: حرفا میزنی  -

 !!!!!!!!!!!! نننننننننننههههههههههههن فاطممممممههههه؟!!!!!!!......... -

به قیافه این میخوره هنرمند باشه؟ آخر هنرش یه دیس ساالده با یه ، عزیز دلم ، خواهر من 

ارم که رفت هنرشو ...آخرین بظرف ژله... جز خوردنو خوابیدن کار دیگه ایم بلد نیست
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نشون بده این بود که دو روزی که رفتم خونه خواهرم و برگشتم ، خونه سرجاش بود.... 

، لباساش که نگو ، از در خونه که وارد میشه دونه دونه واال به غذاهاش که نمیشه لب زد 

 هرکدومو روی یه مبل ولو میکنه 

میخندیدن و منم منتظر بودم تا زمین دهن ریحانه داشت همینجور ادامه میداد وبقیه ریز ریز 

حتی امیرعلی هم سرشو پایین انداختو میخندید....آبروم پیش  باز کنه و منم برم توش...

 خانواده نگار  رفت 

 ، رو مخم بود نگل گفتی ، حرفتو باید طال گرفت ززمزمه های مجیدم که مدام میگفت: 

 یست؟ریحانه جونم گرسنت نپریدم وسط حرفشو گفتم:  

 یحیی : راست میگه دخترم خیلی گشنمونه.... -

اگه میذاشتی ادبش کنم االن وضع  آره دیگه مثل همیشه  خرابکاریاشو ماله بکش :ریحانه -

 آبرومون این نبود ...

چشم نداری ببینی چقدر همو دیگه آبرویی بود که رفته واس همین از رو حرص گفتم : 

 میخوایم!!!!

خالفامو میپوشوند دوسش  ، بایدم اینارو به یحیی بگی ... منم یکیآره جون عمه هاتون  -

 !کردی  خودتداشتم... همینجوری زبون ریختی که مرد به این گندگی رو اسیر

ظاهرا ریحانه کوتاه بیا نبود ... یحیی که به این غرغرا عادت داشت و حتی براش شیرین 

 بود واس همینم فقط میخندید 

نشونتون میدم، آریا یه سوال میپرسم راستشو میگی، نگفتی با جارو  اصال  االنریحانه:  -

 میام

 عمه تا االن چند بار غذا سوزونده؟
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 آریا : هیچی -

 ریحانه با تعجب خیره به دهن آریا بود ... فدای پسرم بشم که مواظب آبروی عمش هست

 یعنی تا االن رو گاز آتیش باال نیومده؟ -

فاطمه اصال غذا اگه چیزیم بشه به تمرین نمیرسم....ادامه داد: آریا : فاطمه ببخشید ... -

 درست نمیکنه .... آشپزی با مامانه

..... حاال که منو دیگه همه پوکیدن.... ریحانه سری برام تکون داد و برام تاسف خورد

  شستو پهن کرد رو بند آروم گرفتو سمت سرویس رفت

جدی نگیرین این شوخیارو ، دخترم واس  وقتی رفت یحیی جونی خودم رو به جمع گفت :

 خودش هنرمندیه....

بی عرضه گفتن بدتر بود علی همه هم در جواب یحیی یه تاییدی نشون دادن که از صد تا 

 الخصوص این مجید یالغوز....

 یه لحظه بیامامان: فاطمه جان ، مادر ،  -

 .. گفتم: جانم مامان ؟رفتم تو آشپزخونه... زن عمو هم بود

عزیزم اول میخواستیم برات جشن بگیریم بعد شام بخوریم اما ظاهرا نه ریحانه خانوم اینا 

 توی راه نه عزیز خانوم اینا... مادر، ببخشید که جشنتو آخر انداختم چیزی خوردن

؟ تا همینجاشم دستاتونو میبوسم ....کار خوبی  ماماااااااان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ این چه حرفیه  -

  میکنین

برو لباساتو عوض کن و بوسیدو گفت : دورت بگردم پس تا ما سفره بندازیم  مامان منو

 مهمونامون منتظرتنبرگرد بیا 
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وارد  جدیکه همزمان با من امیرعلیم با قیافه ی  یه چشم گفتمو از آشپزخونه سمت اتاقم رفتم

آرایش نگار هستن ، فاطمه اومدم بگم فرهادوبرادر اتاقم شد و تا بخوام چیزی بپرسم گفت:

 نمیکنی هااااااااا.....

و اینکه رقص  در ضمن لباس مناسب بپوش ، خودتم میدونی مناسب از نظر من یعنی چی

 بی رقص...

میگم امیر میخای چادر حرصم داشت در میومد از اینکه حتی شب تولدمم آزادی ندارم :  -

 سر کنم بیام؟

ت: نریز ...پیشونیمو بوسیدو گف... حاالم انقدر نمک آخ که اگه راه داشت سرت میکردم -

 .... رفتمهمونا رفتن هرچقدر دلت خواست آهنگ بذار و برقص

و کاشکی با این پوفی که کشیدم خنک میشدم....  رفتو منم با همون آتیش درون تنها گذاشت

 اما فعال تا اون روز باید صبر کردمیدونم آخرش یه روز شویداشو از جاش میکنم.....

کالفه توی ....تو کمدم دنبال لباس درستو درمون بودم موهامو بافتمو به دستور واال مقام 

رنگمو بپوشم و روشم برای  نباتی کمد میچرخیدم آخرشم تصمیم گرفتم شومیز حلقه ای

.... یه شالم انداختم رو سرم ... یی گلبهی رنگمو بپوشم رضایت خان خانان یه مانتو عبا

یه ادکلن به خودم زدمو رفتم بیرون.... کدوم دختر واس تولدش در  آرایشم که هیچی...

 دقیقه آماده میشه؟؟؟؟!!!!! 5عرض 

 پیش نگار بشینم تقریبا همه دور سفره بودن... داشتم میرفتم 

 ....عزیز خانوم : دخترم اومدی؟ بیا پیش خود -

 فاطمه جان کنار من جا هست بیا.... :پرید تو حرفو امیرعلی -

اما خودمو کنترل کردم... امشب  افه ای که از امیرعلی میدیدم داشت خندم میگرفتبا قی

 امیرعلی جون زگفتم : میخوام برم پیش عزی ایرادی نداشت..تولدم بود پس یکم آزار رسانی 
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 مشخص بود امیر داره از درون حرص میخوره اما بخاطر امشب کاری باهام نداره......

.... ای تازه نرم نرم دارم خنک میشم... تا نشستم امیر رو دیدم که حسابی اخماش تو هم بود 

 بابا باز چی شده ...بازم فکرمو مشغول کرده

... مردیه میدونم که فرهادمو حسابی دیدیوسط غذا بودیم که عزیز جون در گوشم گفت : 

 گفتم : خدا واس شما نگهشون داره.... واس خودش...

 ی تو چی ؟ نگهش داره؟؟؟؟؟؟؟؟برا -

 حس کردمانگاری هجوم خون رو به سمت صورتم  لحظه ی بعدشیه لحظه رنگم رفت و

پسرم همه چی تمومه ... هم از لحظ مادی و هم اخالقی.... اگرم بخوای بیشتر همو  -

 خودم حلش میکنم حاال نظرت چیه؟بشناسین 

... شروع کردم به نفهمیدم چرا این حرفو گفتم ...... هل شدم ..... عزیز جون خیلی گشنمه -

 خوردن غذا و عین نخورده ها به غذا حمله میکردم

مجید که کنار دستم بود بهم سقلمه زدو در گوشم گفت عزیز چی بهت گفته که اشتهات باز 

 نکنه برات خواب دیده ؟شده بگو منم خوب بخورم.....

دم که عینهو برج زهر رباشه یه نگاه بهش کاینو که گفت از ترس امیرعلی که نکنه شنیده 

یه لیوان و یه دست از روبه  .......سرفم گرفت..مار بود ....تا دیدمش غذا پرید تو گلوم.....

رو ظاهر شد تا صاحب دستو دیدم سرفه هام بیشتر شد ..... چرا ندیدم که روبه روم 

 نشسته....؟؟؟؟؟؟

... بعد چند تا داد دستم.... خوردم  ومیزد  آبمجید همونجورکه مثل دشمنای خونی پشتمو 

 یکم بهتر شدم....غذای تولدم کوفتم شد..... سرفه ی دیگه

 غذا که تموم شد بلند شدم که کمک کنم که ریحانه بازم شروع کرد
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و اال اگه من داشتم میمردم یه لیوان آب دستم  خوبه ... ظاهرا آبو هوای اینجا بهت ساخته  -

  امشب شاخ در نیارم خیلیه.....ن داری کمک میکنی.... نمیدادی... اال

: ریحانه خانوم ظاهرا شما لبخندی زدو با یه متانت خاصی رو به ریحانه گفت فرهاد -

 ببخشحاال بنده خدا قبال یه اشتباهی کرده شما امشب شمشیرو از رو بستین ، 

نبودن... ظاهرا این فرهاد حرف جرئت نگاه کردن به امیرعلی رو نداشتم... اینام ول کن 

 .......... خم شدم رو سفره تا پارچ آبو بگیرم کهزدنم بلده.... پوووووف شانسه منه

 مجید: حرف حق تلخه داداش.... -

 زیر لب گفتم مجید خفه شو تا همینجا چالت نکردم

 مجید: ریحانه خانوم ، تازه این دخترت خیلیم بداخالقه -

بلند گفت: ها تنت میخاره؟؟؟؟؟؟ دختر من تکه حرف زیادی نزن تا  ریحانه از تو آشپزخونه

 دوباره دمپاییمو در نیوردم

فرهاد جان ، ریحانه خانوم شوخی میکنن تو جدی نگیر ، دخترم هنرمندیه عزیز خانوم:  -

 ....واس خودش

 پدر نگار: توی رفاقت که نمونه هستن این دختر ما

 ی خر ذوقی به درجه ی خیلی خر ذوقی رسیدم هر کسی یه چیزی گفت که من از درجه

رفتم پیش امیرعلی نشستم تا برای اینکه در کوره ی امیرعلی باز نشه و همه رو نسوزونه 

از درجه ی حرارتش کم کنم... از همین فاصله هم میشد فهمید که میخاد سر فرهادو ببره 

.... 

 چیه امیر چرا انقدر دمغی؟ مثال تولدمه ها؟؟!!!!! -

 اشو بیا تو اتاقت کارت دارم....رفت منم باالجبار دنبالش راه افتادم پ -
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 باز چی شده امیر ؟ -

بعد از خدا تو کارای این عزیز  قدم رو توی اتاقم راه میرفت و همونطور با خودش میگفت:

اخم ایستاد ، ؟..... یکشید تاین پسره رو چرا دنبال خودمیمونم .....آخه دورت بگردم 

 ؟کردو رو به من گفت: عزیز سر سفره چی بهت گفت 

یکه خوردم از سوالش ، اصال انتظار نداشتم االن ازم بپرسه واس همین حس کردم -

امیرعلی متوجه رنگ پریدگی صورتم شده.... یه جوری نگام کرد که هل شدم و با من من 

 چیز خاصی نبود داشت بهم تبریک میگفت....گفتم :

فرهاد داری نخ میدی نم چیه درد عزیز؟! ... فاطمه به والی علی بفهمم به این من که میدو -

 خودم از سقف همین خونه آویزونت میکنم فهمیدی؟

 ببین میتونی امشبو زهرم کنی؟..امیر حالت خوش نیست  -

 حاال از من گفتن بودو از تو نشنیدن  -

رو یکی از مبال .... رفت اصال معلوم نیست چشه االنم مثال داره خودشو کنترل میکنه 

 نشستو سرشو با دستاش گرفت و مدام زیر لب یه چیزایی به خودش میگفت که نمیشنیدم

 منم واس اینکه امشب خودمو خراب نکنم و امیرعلی رو هم آروم کنم 

 گفتم امیر جونی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ دستشو گرفتموکنارش نشستم ....بلند شدم رفتم 

 جانم ؟ -

 میخوام یه چیز بگم ولی عصبانی نشو تا منم بگم  -

 چی شده بگو  -

 باز که اخمات تو همه... نمیگم پس -

 پووففففف........ خیلی خب بگو  -
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و فرهاد تو سرش داره و ببین من مطمئن نیستم اما احتماال عزیز جون یه خیاالتی از من -

غیر مستقیم بهم گفته یه چیزایی رو اما من هول شدم و نتونستم حرف بزنم و یا جواب 

عزیزو بدم اما اینو بدون االن اصال هیچ آمادگی برای ازدواج ندارم و جوابم منفیه این یک 

گه دییا عزیز جون چیزی در این مورد بهم بگه من و دوم اینکه مطمئن باش هرچی بشه 

 پس تو ذهنت الکی خیالبافی نکن بهت میگم 

همه واس تولدن من صدای مامان که داشت صدامون میکرد از سالن میومد .. گفتم پاشو 

  شته ز اومدن 

آرامش .......با هم رفتیم بیرون ... بخاطرامیر علی بازم از رو کالفگی پوفی کشیدو بلند شد 

دام کنار خودش بودم و اونم با این کارم آرومتر شده تنها حامی زندگیم از قید آزار گذشتم و م

 بود 

حتی خودمم از اینکه کنارش بودم هم خوشحال بودم و هم آروم ... دستاشو دور شونم حلقه 

 کرده بود و کنار هم نشسته بودیم

مجید صدای آهنگو باال برد و همه شروع کردن به دست زدن و خودشو یاسر همراه برادر 

......غرق لذت بودم ... مدت ها بود که اینقدر خوشحال نبودم و تو نگار داشتن میرقصیدن 

 خانوادمم.... خانواده ی دوست داشتنی منهیچ جشنی شرکت نکردم و همه ی اینارو مدیون 

میز از آشپزخونه اومد بیرون ..کیکو روی شد و بعد دو دقیقه با یه کیک  امیر از کنارم بلند

 جلوم گذاشت .....آهنگ تولدت مبارک پخش بود ......

امیرعلی از جیبش یه جعبه ی کادو رو هم کنار کیک گذاشت . خم شد و پیشونی منو بوسید 

 .....و دم گوشم گفت : دختر خونه ی من تولدت مبارک

 بند بند وجودم سرازیر شد که گفتنی نیست.... چنان شیرینی به
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عزیز جون و بقیه ی خانوادم جلو اومدن بهم بعد امیرعلی ، عمو ، یحیی جونی و ریحانه، 

 ... با همه عکس انداختم...تبریک گفتن و هدیه هاشونو دادن .. منم از ته دلم بوسیدمشون 

خانوما و از اتاق اومد بیرون اونم با یه کادوی توی دستش..اومد جلوم ایستادو گفت :  آریا-

 آقایون یه چیزی می خواستم بگم

مجید صدای آهنگو کم کرد و آریام شروع کرد: همیشه بهت گفتم فاطمه چون همیشه برام یه 

 نه فقط عمه دوست صمیمی بودی 

د عمو یحیی بود اما بابا اینا نبودن پیشمون..... ، ریحانه بوبابا اینا که تنهامون گذاشتن 

  یکه اشکامو پاک میکرد یبود، تو فاطمه ....  یمامان شد یبرام بابا شد جونم ، فاطمه

 که تا صبح تو بغلش بودم ... یبودتو فاطمه ..... 

... نکن اون موقع ها که فکر میکردی خوابم و یواشکی گریه میکردی رو ندیدم  رفاطمه فک

 و به خودم قول دادم تا منم برات مرد خونه باشم مثل آقاجون و بابا امیر همه رو دیدم

تهران که بودم دیگه گریه نکنیم تا بابا اینا رو ناراحت نکنیم؟ من فاطمه یادته بهم قول دادیم 

با عکس بابا کلی حرف زدم و بهش گفتم بابا جون همیشه رفتم تو اتاق بابا و قولمو شکستم 

 ال تنهام گذاشتی .....سمیخریدیم اما اممیرفتیم واس عمه کادو  با هم

ازم داشتیم تو پارک با هم راه میرفتیم ....دیدم  خوابهمونجا خوابم برد .. بابا رو فاطمه

فاطمه بهت تولدتو تبریک بگم و برات یه چیزی که دوس داری بخرم .. بابا گفت خواست 

لباس دوست داره به داداش امیر علی بگو باهم برین بازار و براش بخر و بگو داداش امیر 

 ....خیلی دوستت داره 

عمه  بابا بهم گفت اینقدر خواهرمو اذیت نکن من همین یه خواهرو دارم . مواظبفاطمه 

...فاطمه تو خواب با بابا جونم همه جا رفتیم ...   باش ... به عمه بگو باعث افتخار داداششه

 .... بابا گفت دیرش شده وآقاجون منتظرشه و رفت کیف کردم 
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، تو خیلی خیلی دوست دارم با اینکه همیشه اذیتت کردم اما میخوام جلوی همه بگم فاطمه 

 ....تولدت مبارک....... این کادو هم از طرف منو باباست بهترین عمه ی دنیایی

اشکام دیدمو تار کرد و حتی جلومو نمیدیدم اما بوی دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم .....

آریا رو با تمام وجودم بغل  دو زانو نشستم وآریا ، بوی امیرمو حس میکردم ....

 و دستاشو غرق بوسه کردم ش کردم.....جزء به جزء صورت

  ......آریایی که االن با این سنش از یه مرد مردتر شده 

انگار صدای فین فین بقیه رو میشنیدم اما تارو پود من فقط آریا رو میخواست ......

میخواستم تو بغلم حلش کنم ..... ریحانه و مامان بودن که از پشت بغلمون کردن تا آروم شیم 

 اما ما.....

صدای مجید سکوتو خانواده ی جدیدمون دورمونو گرفتن و مارو از هم جدا کردن که 

: گفتکنترل میرفت و در حالی که خودشم داشت  اشکاشو پاک میکرد و به سمت  کوندش

....... صدای  بسه دیگه وقته آرزوکردنهفاطمه و زاری بسه .... خانوما و آقایون گریه 

 آهنگ زیاد شد 

اول  مجید با یه فندک اومد جلوم و روشنش کرد ...... گفت فاطمه شمعو که به فنا دادی

 آرزو کن بعد اینو فوتش کن تا کیکم به فنا نرفت 

دوباره صدای تولدت مبارک گفتنای عزیزانم باال رفت و شروع کردن به شمردن ......تو 

 سالمتی عزیزامو خواستم و شمعو فوتش کردمدلم از خدا 

 اشبا مسخره بازیای مجید دوباره جو عوض شد.... واقعا از خدا ممنونم بابت این هدیه ه

 یاسر: خب آقایون و خانوما نوبتیم که باشه نوبت حرف منه  -

 .....همه ساکت شدیم 
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 اجازه هست؟آقای سبحانی و خانوم سبحانی  -

 بفرما پسرم -

 بابا جان ؟؟ -

 بگو پسرم  -

 باالخره با هزار هزار زبون ریختنو دلبری بنده امروزمن از همین تریبون اعالم میکنم که  -

 بله رو از سرکار نگار خانوم گرفتم و االنم عاقد تو راهه

باورم نشد یه نگاه به نگار انداختم مثل لبو شده بود ... نه مثل همه دهنامون باز بود منم 

 اینکه راسته 

  صدای جیغو خوشحالی ما بود که کل خونه رو به لرزه انداخته بود

صدای کل کشیدن مامان و زن عمو و مادر نگار باورشو برامون راحت تر کرده بود ...... 

 خیلی برای نگار خوشحال بودم و همینطور یاسر 

میگفت عمو: شرمنده ی همتونم که زودتر به شما نگفتم همشم تقصیر این پسرست ...... -

میشناسی حتی نذاشت به شما  نوه ی خودتون وت..... مامان جان شما خودمیخوام غافلگیر شن

 اطالع بدیم 

 مبارکه پسرم ... خبر خوش مزش به اینه که از قبلش ندونی.... مبارکت باشه یاسر جان  -

 انقدرم خودتو اذیت نکن پسرم من این عطیقه ی تورو خوب میشناسم

 مجید: سپیده خانوم عقب نیفتی-

 له نمیده .......سپیده : تو به فکر یالغوزی خودت باش که کسی بهت ب -

یاسر : هردو ساکت باشین بابا حرفام تموم نشده ........ یه مهمون دیگم داریم امشب تو  -

 راهه
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 د و حرف یاسر نصفه موند البد عاقد اومده مهمین لحظه صدای زنگ او

  ..... تنها گیرش بیارم میدونم چکارش کنمای نگار ذلیل مرده 

نمی تونستم باور کنم ..... که میدیدم  وچیزی اکه شنیدم سرمو باال گرفتم ام با صدای سالمی 

یه نگاه به امیر علی کردم .......چشماش آروم بود .... پس از اومدنش خبر داشته 

 انگاری داشتم از نگاهش اجازه میگرفتم .......

ل کردم .... به فرشته جونو بغ از خوشحالی از جام بلند شدم دوییدم به سمتشون .......

 سیاوش و عمو سالم کردم 

 سالم دخترم تولدت مبارک. -

 ممنون عمو جون ... خوش اومدین

 تولدت مبارک خنگولک ...... دیگه منبعد عاقل تر میشی  -

خواستم سیاوشو بغل کنم ... از امیرعلی ترسیدم نباید باز بهونه دستش بدم . حتی دست هم 

 ندادم 

 باهام راه اومده باید منم راه بیام باهاشحاال که بخاطر دل من 

 گفتم حیف که اجازه ندارم سیا و اال االن میپریدم تو بغلت آروم 

 اوه اوه نکنی ازین کارا که آقا غوله شاخمون میزنه ... -

... خواستم کنار سیاوش بشینم و جانانه باهاش حرف بزنمو از حالش خبر دار همه نشستیم 

و گرفتم و تا نگاهم به امیرعلی افتاد که خیره به کارا و رفتارای من شم اما بازم جلوی خودم

 تصمیم گرفتم برم پیش خودش بشینم تا مطمئن شه بین منو سیا چیزی نیست...پس رفتمبود 

اینکه اجازه  رآروم دم گوشش گفتم : ممنونم امیرعلی ازت ... هم بخاطر امشب هم بخاط -

 دادی بهترین دوستم تو جشنم شرکت کنه 
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: هرچند هنوزم ازین کار سرمو بوسیدو گفت امیر علی دستشو حلقه کرد دور گردنم 

 ..فاطمه .....پشیمونم و به اصرار بقیه اجازه دادم اما حد خودتو بدون 

 چشم  -

ردوندم که دیدم یاسر از بغل دستم یکی سقلمه زد بهم ... رومو برگمشغول جشن بودیم که 

 اومد کنارم: فاطمه بیا برو به این دوستت یه چی بگو تا امشب خون به پا نکردم

 هل شدمو گفتم کیو میگی ؟ نگار؟ -

نمیدونم نگار چیه بابا ، سیاوشو میگم ، از لحظه ای که اومدن اینو سپیده خیره شدن بهم  -

 چه مرگشونه مگه میشناسن  همو؟!!!!

 فکر نکنم  -

 من اینا حالیم نیست یا میری جمعشون میکنی یا من میدونمو اون  -

 خیلی خب بابا .. امیرعلی شدیا ، یکم صبر داشته باش میفهمم اینجا چه خبره -

این بار عاقد  حتمابازم صدای زنگ بود وبلند شدم تا برم سیاوشو چشماشو تحریم کنم که 

 بود.....

و مثل جت می کنه به خونه منم فرصتو غنیمت شمردامیرعلی رفت دم در تا عاقدو راهنمای

 رفتم پیش سیاوش

 کشیدمو بردمش یه گوشه دستشو

 چیکار میکنی فاطمه ؟ جر دادی لباسمو  -

اول اون لبخندتو جمع کن در ثانی چی میخوای از چشمای سپیده ؟ طال مال توش پیدا  -

 کردی که چشم ازش بر نمیداری؟

 کردی فضولیتو کنترل کنی اما نشد عین همیشهبلند خندیدو گفت : خیلی سعی 
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أمورم از طرف یاسر تا چشماتو در بیارم اون بی مزه اصال هم اینطور نیست ... م -

 چشمای هیزتو درویش کن

از خیلی وقت پیش همو میشناسیم ... تو یه چی میگی دختر؟ هیز کجا بود ؟ منو سپیده  -

 بله نمیده الکردار..... پدرمو درآورده دانشگاه بودیم ... خانوم دلمو بد برده اما

 دختر عموی آقا غوله باشهامشبم ازینکه اینجا همو دیدیم تعجب کردیم ، فکر نمیکردم 

 ؟؟؟؟؟؟؟اینارو نرمه ی بازوی سیاوشو محکم کندم و گفتم : من االن باید بفهمم 

 آخخخخخخخ.... کندیش المصب.... مثال مریضمااااا!!!!!! -

امیرعلی میاد اما بعدا حالتو میگیرم در ضمن تا برادر زنت کار دستت کوفتو مریضم االن  -

 نداده چشمای هیزتو اینورتر بگردون.....

ولی عجب مارمولکی شد این سیاوش بعدا  از سیاوش آب زیرکا جدا شدمو رفتم پیش نگار

  از زیر زبونش میکشم چجوری همو میشناسن؟!

.... به پیشنهاد خودم منو مامانا تا عاقد پذیرایی متر استرس داشته باشه کنار نگار بودم تا ک

بشه یه سفره ی کوچیک سفید رنگ ساتن پهن کردیم و روش آینه و قرآن گذاشتیم و از هر 

.......یه که تو خونه پیدا میشد با سلیقه رو سفره چیدیم  و وسیله ی تزیینی  شیرینی مدل

 مجلل اما با سادگی خاصش دلبری میکرد خیلی بود و نه  سادهخیلی سفره ی عقد که نه 

کنار هم نشستن  و ، با اجازه ی پدرا نگارو یاسر جلوی سفره و در حضور قرآن و جمع 

با دو تا حبه قندی که منو سپیده یه پارچه ی حریر باال سرشون نگه داشتیم و زنداداش نگار

  قند میسابید دستش بود، 

 رسما و شرعا شد بنام یاسر به قول خود یاسر، نگار برای بار سوم بله رو داد و خواهرم 

 مامانا بودن که کل میکشیدن و بساط تبریکا به راه بود 
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به پیشنهاد خودم سه تایی کنار هم نشستیم و کیک تولد و وازدواجشونو با هم بریدیم و تو 

 دهن هم گذاشتیم

که با مزه ی شیرین این کیک شیرین ترم می  اتفاقا افتادامشب ، شب تولدم قشنگ ترین 

 شد.....

 اگه برات زحمت نمیشه  مجید : سرکار الیه کادو هارو باز کن -

 یه کتاب و یه چادر....اولی مال ریحانه جونی و یحیی جونم بود 

گفتم : این  اینو برات خریدیم ، به امام رضا که رفتیم مشهد  دخترم منو ریحانه جان : یحیی

 ...... بابا جان الهی اون روزو ببینممیکنم  شخودم سر دخترم ، چادرو سر سفره ی عقد

یکم خجالت کشیدم اما رفتم جلوشون و محکم بغلشون کردم و دو تا ماچ آبدار محکم نشوندم 

 رو گونشون

ای وای خاک عالم دختره  : نازک کرد و گفت  عین بعضی زنای فیس فیسیصداشومجید  -

  ی شوهر ندیده چه ذوقی کرده......

از ادامه ی شوخی مجید  تندش نگاهیه مجید گفتن و همه زدن زیر خنده جز امیرعلی که با 

جلوگیری کرد..... حاال خوبه قصد ازدواج ندارم و خودشم میدونه و اال همین االن یه 

 بادمجون می کاشت پا چشم  مجید....

 بو سوختگی میاد مجید جونم  خندیدمو گفتم : واه واه واه -

تاب آشپزی رو هم من برات گرفتم و رو به امام رضا گفتم از این کتاب یه ریحانه: اون ک

الاقل شوهرم به آرزوش آشپزی این دختر بهتر شه که رحمی بنداز به دل  این دختر تا 

 ......برسه

 بازم همه خندیدن 
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گفتی ریحانه خانوم ..... یه غذا بلد نیست گرم کنه .... واقعا نمیدونیم به مجید : آخ آخ  -

 کدوم هنرش دلخوش باشیم

 مامان و زن عمو همزمان گفتن : اتفاقااااا...... مامان ادامه داد : دخترم یه تیکه جواهره -

 ریحانه : جواهری که کاش اون نگین وامونده رو هم داشت -

 یاز نداره ....دخترم به نگین نیحیی:  -

بازم ماله بکش اصال از دور واس یحیی بوس فرستادم که ریحانه گفت : تو نگی کی بگه ؟ 

 من دیگه حرفی ندارم

 همه ریز ریز به این وضعیت ما میخندیدن

واون  ,خیلی خوجل ......با نگاه امیرعلی کادوی بعدی مال نگار و یاسر بود .... یه ساعت 

 ، ...... به مرد متاهل هم شک داره نگارو بوسیدمو تشکر کردمفقط ابرویی که باال داد 

بعدی از طرف عزیز جونو فرهاد بود ، قبل باز کردن عزیز جون گفت : مادر من که به 

.... از وارد نبودم فرهاد زحمتشو کشید....... یه ادکلن فوق العاده خوشبو سلیقه ی جوونا 

 مای امیرعلی باز داشت تو هم میرفت ... اخهردوشون تشکر کردمو و عزیزو بوسیدم

 سر منو به باد میده  شاین عزیز جون آخر

و سیاوشم از ترس امیرعلی خودشو با خانواده ی نگارم برام یه ربع سکه هدیه آوردن 

 خانوادش همراه کردو یه نیم سکه کادو دادن 

یه ذره برای باز کادوی عمو اینا خیلی بزرگ بود و با لبخندی که یاسرو مجید به لب داشتن 

کردن کادو شک داشتم اما عمو بودو خیالم جمع .بازش کردم .... هم خندم گرفت و هم 

یه سری از وسایل باغبونی به همراه لباسو کالهو و چیزای  برام عمو ایناخوشحال شدم 

 ....خندیدم با جونو دل خندیدمدیگه خریدن
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یاد اگه خوشت نیومد تقصیر منه که به کارت بعمو: عمو جان گفتم چیزی برات بخرم  -

 چون پروانه جان میگفت برات طال بخرم  اما من 

...... بلند شدم رفتم جلوشون و نه عمو جون خیلیم خوشم اومد ممنونم از شما و زن عمو  -

 هردوشونو محکم بوسیدم

 نمامان و مجیدم یه نیم سرویس طال بهم کادو دادن که از ته دل بوسیدمشو

 مبارکت باشه خاله سوسکهمجید :  -

 مرسی جیگر جون -

 آریا: فاطمه این کادوی منو بابا ایناست -

ولی زود خودمو جمع کردم و گفتم : عمه فدای عشقش میشه ، تو خودت یه لحظه دلم گرفت 

 بزرگترین کادوی زندگی عمه ای

و از جعبه ... با بهت لباسباورم نمیشد .... همون لباسی که با امیرعلی خریدیم ، همونه

 آوردم بیرون ....... با تمام وجودم پسرمو بغل کردمو بوسیدم 

 خندیدم و با خودم گفتم : چقدر تو دلم به اون دختر ناسزا گفتم.....باز یاد لباس افتادم 

بعدی مال امیرعلی بود که بازش کردم یه گردنبند خیلی شیک بود .... از جاش بلند شد اومد 

با صدای نسبتا بلندی که همه  پیشونیمو بوسیدو برام بست.............گردن بندو ازم گرفتو 

 رستگار  گفت مبارکت باشه دختر خونه ی امیرعلیمیشنیدن 

نمیدونم چرا حس میکردم با این کارش داره به سیاوشو فرهاد میفهمونه که مواظب منه تا 

 یا فکرو خیاالتی به سرشون نزنه اونا بهم نزدیک نشن

البته تو این بین فقط منو نگار و مامانو زن  عمو  از رقص محروم شب جشن گرفتیم   1تا 

 . هرچی باشن پسر عمو هستن دیگه ....... بودیم
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موقع خداحافظی رفتم پیش نگارو یاسر و اون نیم سکه ای رو کم کم همه بلند شدن تا برن ...

 شون آرزوی خوشبختی کردم گذاشتم تو دستای بهترین دوستم و براکه کادو گرفتم 

 دختر؟ این کادوی خودت بود  هنگار: این چه کاری

 ......محکم همو بغل کردیم و بوسیدیم به عنوان کادوی سر عقدت حاال میدمش به خواهرم -

 یاسر: ممنونم فاطمه -

 تو هم به درد عاشقی گرفتار شینگار: کاشکی زودتر 

..... اما نه ول کن این فاطمه از مجید یه دفعه از پشتم اومد بیرونو گفت: بلند بگو آمین 

 خونه بره دیگه ما سوژه ی خنده نداریم

 امیرعلی : کجا قراره بره ؟ کی قراره بره؟ -

بره کالس مجید زیر لب گفت : اگه این دیو دو سر بذاره....... هیچی داداش میگیم فاطمه 

 آشپزی ....

 مجید یه نیشگون گرفتم تا دهنشو ببنده ...... از

 امیرعلی: حاال فعال درس داره..... -

مجید که از درد بازوش مدام ماساژش میداد گفت : آره داداش اصال نمیخواد بره..... دوباره 

 ....خدایا منو سالم به زنم برسون زیر لب گفت بگم آره این میکشه بگم نه اون میکشه 

 میخندیدیم ....مام ریز ریز 

فرهاد  باجونم که خوابش گرفته بود  و عزیز ...رفتنیکی یکی بلند شدن ....مهمونامون 

و امیرعلی رو و یحیی و مامان رفتن تا خونه رو مرتب کنن ریحانه  ،رفتن خونه ی عمو 

 مبل داشتن با هم حرف میزدن
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چشمم به ریحانه خورد ..مجید دوباره صدای آهنگو بلند کرد و دست منو گرفتو برد وسط ..

 که چپ چپ نگام میکرد که یعنی االن وقته کمکه نه رقص اما امشب شبه من بود......

کلی رقصیدیم و صدای خندمون قطع ،مسخره بازی  گرفته تانازهر مدلی از منو مجید با 

 نمیشد

مجید آریا رو خواست بلند کنه که آریا گفت : من کی رقصیدم که بار دومم باشه رقص  

 ....تز های خرکی پدرش بهش دیکته شده و کاریشم نمیشه کرد واس زناست 

تو یحیی جونیم خودش بلند شدو اومد وسط ...... تا دیدمش دستمو دور گردنش حلقه کردمو 

 بغلش میرقصیدم

سال  20مانندی داد زدو گفت : دختره ی چش سفید خجالت بکش  ریحانه با صدای جیغ -

سنته اونوقت عین این میمون درختایا از سر این مرد آویزون شدی؟؟؟؟؟ بیا پاییین ببینم 

...... 

: به من میخندی دختره ی ترشیده ؟ نمیای پایین نه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/ گفت لبخندی زدم که 

 االن نشونت میدم 

 سریع رفتم پشت مبل تا نخوره بهمت خم شه دمپاییشو از پاش در بیاره تا ریحانه خواس

  مامان دست ریحانه رو گرفتو : ریحانه جان ول کن دخترمو بذار به شادیش برسه -

 دختره ی خیره سر تو که تا صبح اون پشت نمیمونی ..... -

 صبح شد  3مجید اونقدر چرتو پرت گفتو خندیدیم که ساعت 

------------------------ 

رو پله ی حیاط نشستمو به چند روز پیش فکر میکنم که تو جشن تولدم چقدر خوش گذشت و 

 چقدر دلم برای ریحانه تنگ شده 
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تا صبح تو بغل ریحانه خوابیدمو باهاش درد دل کردم از سخت گیریای امیرعلی از اونشب 

برخالف همیشه گوش می شدو  محدود شدنام و چقدر خوب بود که اینجور موقع ها

 گوش........

و فردا شبش با بلیط هواپیمایی که امیرعلی براشون گرفته بود  بازم با گریه ازشون جدا شدم 

........ 

باید یه جوری خودمو سرگرم کنم ..... اینجوری پیش بره تو خونه میپوسم ، بهتره به فکر 

 اومد خونه ازش اجازه میگیرم .....امیرعلیگواهینامم باشم االن بهترین فرصته

اما نمیدونم چرا االن دوروزه که دلم شور میزنه، و از بس از آریا سوال کردم که خوبی یا 

 اونم دیگه قاطی کرده .......نه 

امیرعلیه که وقتی همه خوبن و جلوی چشم منن و تنها کسی که حس میکنم یکم آشفتست 

 دیروز ازش حالشو پرسیدم سر باال جوابمو داده 

رو پله ی حیاط نشستمو مثل دیوونه ها دارم دونه دونشونو رصد میکنم ، اما واس هرکدوم 

اونم خوب که زنگ زدم حالشون خوب بود حتی با سیاوشم دیروز تصویری صحبت کردم 

نوبت جراحیشه تا اون لعنتی رو از  بود و شیمی درمانیش خوب پیش رفته و فقط منتظر

 بدنش بکشن بیرون

 در حیاط باز شد و مجید رو دیدم که کم کم داشت به خونه نزدیک میشد ، 

 مجید، خسته نباشی....... قیافت چرا انقدر زاره....  چقدر زود اومدی؟ خوبی؟سالم  -

و سوم آسه آسه .... چه خبره یه بند سوال می پرسی؟ اول سالم دوم اینکه خستم بدجور  -

 اینکه مرخصی گرفتم . حاال اجازه هست بیام تو؟

 بله بفرما -
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... اولین بار بود انقدر خسته لپمو با دستاش کشیدو بوسید دستاشو و رفت تو خونه -

 میدیدمش

 ت؟ : آریا کجاسبا هم رفتیم خونه که گفت 

 رفتن باشگاه ظاهرا تمرین دارن .... -

 مامان کو؟ -

 تو اتاقش داره نماز میخونه  -

 آماده میکنی؟فاطمه هالکم ، تشنمه یه شربت برام  -

 باشه االن میریزم برات  -

 فدای دستت -

چون هیچوقت انقدر اینو گفتو رفت سمت اتاقش.....معلوم نیست امروز چقدر کار داشتن 

 خسته ندیدمش

داشتم میبردم سمت اتاقش که صدای پچ شربت آماده بود تو یخچال یه لیوان براش ریختمو 

 پچو از اتاق مامان اینا شنیدم 

 ساعته تو اتاق عمله براش دعا کن مامان  4نمیدونم مامان االن  -

 آخه چرا به پدرو مادرش نگفته ؟ -

 نخواسته اونا نگران بشن  -

 دلشوره ای که داشتم بیشتر بهم استرس داددارن راجع به کی حرف میزنن ؟ 

 االن کی پیششه؟ -
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یاسرو امیرعلی........منم اومدم خونه تا فاطمه شک نکنه چرا سه تامون از صبح نیومدیم  -

 خونه

 بیچاره سیاوش جان که زندگی اینقدر باهاش....... -

مانو کشوند مجیدو مالیوان شربت توی دستم افتاد زمینو شکست و فکر کنم صداش بود 

، تکونم داد تا به میچکیدن .....مجید چند بار صدام کرد بیرون اتاق.... اشکام بی اختیار 

 خودم اومدم .....

خواهش مجیدوو بغل کردمو با عجزو التماس گفتم : مجید تورو به خدا منو ببر پیشش...... -

 میکنم مجید

، اخالق امیرعلی رو مگه  نمیدونی؟؟مگه بهت نگفت اطراف سیاوش نمیشه فاطمه جان  -

 نری؟ 

 اصال اینا به کنار بری اونجا که چی بشه ؟ همینجا باشو براش دعا کن

 کردمو با گریه و التماس از مجید جواب نه میشنیدممیهق هق 

 مامان جان چرا اینجوری میکنی با خودت ؟ انقدر گریه کردی تموم شدی -

رفتم سمت اتاقم و دیگه به به امیرعلیم مربوط نیست .......اصال میدونی چیه؟ خودم میرم  -

 حرفای مجید محل نذاشتم هم از حرص داشتم منفجر میشدم و هم از نگرانی

از اتاق رفتم بیرون مجید هر کار کرد دم دستی ترین مانتومو پوشدم یه شال انداختم سرمو 

رفتم تو جلومو بگیره نتونست و من با همون صدای جیغ جیغ خودم سمت در حیاط میرفتم 

کوچه و شروع کردم به دوییدن که یه دفعه مجید وسطای کوچه با ماشین پیچید جلوم و برای 

 بشین تو ماشیییییییننننن....اولین بار با داد گفت : 
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یه تیکاف راه افتاد ....جلوی بیمارستان ماشینو پارک کرد و با هم  رفتیم سمت نشستم که با 

وسط راه یه دفعه مجید بازومو گرفتو نگهم داشت موهای باز پشتمو که جمع بیمارستان 

 ن حروم زاده لعنت .........ونکرده بودم انداخت تو مانتوم و زیر لب گفت بر شیط

 که اینارو میگه اما من تمام فکرم پیش سیاوشه  معلوم نیست مجید به چی فکر میکنه

رسیدیم تو بخش ....... از دور امیرعلی و یاسر رو میدیدم کالفه بودن.... امیر تا منو دید با 

 اخمای در هم اومد سمت ما 

که فقط کم مونده بود با اون عصبانیت درونش منو همونجا بزنه با خشم از الی  امیرعلی -

 ی اینجججججاااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بهت گفت بیا: کی دندوناش غرید

جوری که صدام تو بیمارستان باال نره و با همون هق هقای خفه شدم گفتم: امیرعلی تورو 

 خدا بگو حالش چطوره ؟ چرا بهم نگفتین؟

اینو برداشتی لخت آوردی بیمارستان  ، دارم میگم گمشو برو خونه ......... مجید بیشرف -

 بدی؟به کی نشونش 

 یاسر: آروم باش امیرعلی چه مرگته امروز؟حاال که اومده  -

داداش به خدا حریفش نشدم اصال ندیدم لباسش چجوریه یه کاری میکرد برای اومدن که  -

 اگه تو هم بودی میووردیش

م تو دستاش فشار داد و با همون خشم آروم گفت: امیرعلی کامیرعلی بازومو گرفتو مح

....... جمع کن اون شال وامونده نیستم رفتیم خونه همه ی این مانتو هاتو جر واجر نکنم 

 روووووووووووو.......

فاطمه برو بتمرگ رو اون صندلی جلوی مانتوتو جمع کن تا همینجا آتیشت نزدم ...... بازم 

و مثل یه کاغذ تو خودم مچاله شدم و قطره قطره  و یه صندلی نشستم ترسیدم ازش و رفتم ر
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....امیرعلی مثل برج زهر مار بود و  اومد کنارم نشست تا هرکی اشکم بود که می ریخت 

 همراه امیرم.....رد میشد ازونجا بدونه 

بعد دو ساعت سیاوشو از اتاق عمل بردن تو بخشای ویژه.........از پشت شیشه نگاهش 

 یکردمو گریه میکردم م

دستشو حلقه کرد دور شونم و سرمو بوسید: نگران نباش فاطمه، دکتر یاسر اومد کنارمو  -

 ......خدا بزرگه یه مدت بگذره میشه مثل سابقشاز جراحیش رضایت داشت 

 یکباره دستم کشیده شدو و من فقط میدیدم دنبال امیرعلی دارم کشیده میشم 

 ببببببببببببنننننننندددددددددد جلوی اون وامونددددددددددددددده روووووووووووو........... -

........ از ترس گریم بند اومدو با دستم جلوی مانتومو نگه داشتم معلوم نیست چش شده 

 اما جرئت نکردم سوال کنم کجا میریم ...... از دور ماشینشو تو پارکینگ دیدم 

 و درم محکم بست  اشینمنو پرت کرد تو م

، با سرعت نور ماشینو از پارک برد بیرون از محوطه ی بیمارستان تقریبا رفتیم بیرون 

گوشیش پشت هم زنگ میخورد اما اون فقط تند نفس میکشید و از شدت عصبانیت داشت 

 خفه می شد اما برای چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟

دادمو ازش پرسیدم چی شده بند بند تنم از ترسش می لرزید اما به خودم یکم جرئت 

 امیرعلی؟؟؟

زد یه گوشه و ماشینو چنان با پشت دستش خوابوند تو صورتم که چسبیدم به صندلی .... -

 و صدای عربده های کر کنندشو سر دادمحکم کوبوند رو فرمون ماشین نگه داشت ....

؟؟ تو از آآآرررررررررررررههههه؟؟؟ میگی چی شدهههههههه؟؟؟؟؟؟؟؟................ 

؟؟؟؟؟ ببوسنتشدی ؟ از کی تا حاال لم میدی تو بغل اینو اون تا  ولکی اینقدر 

این چه وضع لباس پوشیدنه؟؟؟؟؟؟ سیاوش مرد؟؟؟؟؟؟؟ به جهنم که مرد تو هااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 
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زی ززززززززباید اینجوری بیای بیروووووووووووووون؟ باید تو بغل اینو اون خودتو بندا

 آآآررررررررره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ آآآآآآآآآآ

شکه شدم از حرفای امیرعلی ....... گریم بند نمیومد لبم گز گز میکرد و خون رو لبم بند 

...... همینجور میگفتو محکم میکوبوند رو ..... با حرفاش به دلم کارد میکشید نمیومد 

 فرمون .. نباید میذاشتم ادامه بده اون منو با یه زن خیابونی یکی کرده بود 

به خودم جرئت دادم و با تمام وجودم جیغ زمو گفتم 

 بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسههههههههههه.........

داد زدمو گفتم بسه هرچقدر تحملت کردم ، بسه هرچقدر به حرفات گوش دادم . من حالم 

 ، ازت بهم میخوره حالم ازون طرز فکرای مسخرت بهم میخوره 

 بببببببببند دهنتوووووووووووووو............دوباره خوابوند تو دهنمو گفت 

جیغ زدمو بازم داد زدم ، فریاد زدم  و بازم ادامه دادم دیگه خستم کرده بوداینبار کم نیاوردم 

: نمیخوام ساکت شم ، فکر کردی فقط خودت بلدی داد بزنیییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نه  گفتم

اما ...منم بلدم مثل سگ برینم به شخصیتو غرورت اما باهات نرم بودم .....جونم منم بلدم 

 ، تو جنبه ی احترام نداریمیدونی چیه ؟ تو لیاقت نداری 

نمیدونم چرا اما تو یه لحظه  تند نفس میکشیدم و بلند بلند حرفامو میکوبوندم تو صورتش

برم بیرون ببینم اون  تصمیم گرفتم برم و گفتم : اصال میدونی چیه ؟ میخوام همینجوری

 مطمئنا از جهنمی که تو برام ساختی بدتر نیست  بیرون چه جهنمیه ؟

 خفه شووووووووووووووووووووووووووووووو.......... -

......... سریع در ماشینو باز کردمو به سمت باشه خفه میشم ، واس همیشه خفه میشم  -

 پارک کنار خیابون فرار کردم 
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به نفس زدن هر از گاهی نگاه میکردم امیرعلیم داشت دنبالم میدویید ...... میدوییدمو به پشتم

سر یه دو راهی پشت یه بوته قایم شدم و  افتادم اما دیگه بر نمیگردم تو اون خونه......

و همونجور که خم شده بودم میدوییدم ، دیگه به خونه یواشکی مسیرمو عوض کردم 

 برنمیگردم 

دیگه نخواستم برگردمو نگاش کنم ...... سرو صورتم هرجوری بود از پارک رفتمم بیرون 

...... گریه جلوی دیدمو گرفته بود اولین ماشینی که جلو داغون بود و کسی سوارم نمیکرد 

.... رو به راننده گفتم برو سوار شدم تا دست امیرعلی بهم نرسه پام ترمز زد 

اما به خودم که که داشتم گریه میکردم یا چند ساعت بود دقیقه بود ....نمیدونم چند  ترمینال

چشمام از گریه ی زیاد تار شده اومدم متوجه شدم غروب شده و من هنوز تو ماشین نشستم 

رو به راننده گفتم : کجا داریم میریم مگه من و خوب نمیدیدم با ته مونده جونی که داشتم بود 

 ؟  نگفتم ترمینالبه شما 

منم سوسه نیا ... ی خودت نگیر که اینکاره ای برانترس دختر ، قیافه ترسیده هارو هم به  -

بد نمیگذره اونجا ، مطمئن باش دست پر بر میگردی خونت و یا شایدم با دامن پر برگردی 

که بند دلم پاره شد .... تازه چشمم به اون قیافه ی اینو گفتو پشت بندش چنان قهقه ای زد 

 تاد و فهمیدم چه خاکی به سرم شده چندشش اف

 جیغ زدمو گفتم نگه دااااااااااااااااااااارررررررر 

ساکت شو سرم رفت .. کاری نکن عین گوسفند دستو پاتو ببندمو بندازم تو صندوق.......  -

دوباره گریم شروع شد ..... مدام داد میزدم و جیغ میکشیدم و کمک میخواستم اما خیابون 

کسی صدای منو نمیشنید ...... به درو دیوار میزدمو از پشت موی سرشو خلوت بود و 

....... یکدفعه زد رو ترمز رفتم پیاده شم تا فرار کنم اما درا قفل کشیدم تا ماشینو نگه داره 

بود داشتم به آبو آتیش میزدم تا فرار کنم از دستش اما فایده نداشت پیاده شد از موی سرم 



336 
 

م زد تا ساکت شم افتادم زمین  اما من همچنان جیغ میزدم و کمک کتکگرفتو پیادم کرد 

 نداشت فایده ....میخواستم 

 با تمام وجودم صدا زدم :  

 اممممممممممییییییییییییرررررررررعلللللللللللللییییییییییییییییییییییییییییییییی

. داشت منو میبرد سمت صندوق ماشین اما من نبود که بخواد به دادم برسه  ای امیرعلی

مقاومت میکردم .... دستشو گاز گرفتم یه لحظه دستش شل شد تا خواستم فرار کنم دوباره 

 از موهام گرفت منو 

 توله سگ خودم آدمت میکنم .. دختره ی وحشیییییییییی -

شت صندوق بیارم ، مقاومتمو بیشتر کردم تا خودمو از پیه ماشین از روبه رو داشت میومد 

 سمت خیابون تا اون راننده منو ببینه 

با صدای کلفتش گفت چه خبره   نزدیکتر اومد و جلو پامون ترمز زد ... یه پسر جوونی بود

 اینجااااا؟

 زنمه به شما ربطی نداره راهتو بکش برو -

..... داد زدم دروغ میگگگگگگگگه  داره منو به زور با خودش میبره تورو خدا کمکم کن

 یه لحظم گریم بند نمیومد پسره پیاده شد در ماشینو بست و اومد نزدیکم 

 زنتم باشه باید اینجوری بزنیش ؟ کو شناسمه ؟ کو مدرک ؟ -

یه دفعه دوستشم از ماشین پیاده به خدا دروغ میگه تورو خدا نرو خواهش میکنم نجاتم بده  -

 شد 

کوتاه نیومدوو گفت : میگم زنمه برو تا کار  امااز شل شدن دستاش فهمیدم راننده ترسید 

 ه بی پدردستت ندادم ، هر جور دلم بخواد باهاش حال میکنم الشی
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 اینو که گفت اون پسره یقه ی راننده رو گرفتو اونو زیر کتک گرفت

یه دختری از تو ماشین صدام زد تا برم تو ماشین بشینم منم از خدا خواسته لنگان لنگان با 

اره و سرو صورت خونی رفتم تو ماشین تا نشستم بغلم کرد تنم میلرزید نفسام به لباس پاره پ

...... یه بطری آب سمتم گرفت دید نمیتونم و دستام میلرزه پس خودش آبو زور باال میومد 

 رو تنم داد و چادرشو  به خوردم داد

داداش حامدم هست جات نترس دختر ، تموم شد دیگه هرچی بود تموم شد مطمئن باش تا  -

 امنه اون معتاد پیزوری حریف داداشم نمیشه 

داداشش اومد تو ماشین نشست و من حتی میترسیدم ببینم از حرفش نگذشته بود که  هدو دقیق

 چه بالیی سر یارو آورده 

و تو ماشین منتظر بودیم تا بیان و این راننده رو بگیرن، یکم حالم  داداشش زنگ زد به پلیس

ماراله اینم داداشم حامده دختره خودشو معرفی کردو گفت عزیزم من اسمم شده بود بهتر 

 نمیخوای تا اومدن پلیس بهمون بگی چی شده ؟ و تو این وقت شب تنها اینجا چکار میکنی؟

 مگه کجام؟  -

 بندرتو توی جاده ی ای هستی که میره سمت مارال: دختر 

 که شدم وش -

چونم میلرزید اما با  این ...............دوباره اشکام راه افتاد اومدمبا تکونای مارال به خودم 

همه چی رو براشون تعریف کردم جوری که انگار هرچقدر زودتر تموم شه زودتر وجود 

میرم پیش امیرعلی ....... امیر علی ای که خشنه ، قیافه ی اخمویی داره اما امن ترین تکیه 

 گاه برای یه دختره 

:خیلی اشتباه بزرگی کردی ........نمیدونم این امیرعلی که به من با اخم گفترو امد ح -

 میگی چجور آدمیه اما خدا شاهده من اگر جاش بودم 
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مارال پرید وسط حرف برادرشو گفت : حاال نمیخواد از افتخاراتت بگی این دختر 

چقدر متعصب و بعد زیر لب ادامه داد : فقط این دختر مونده بفهمه همینجوریشم ترسیده 

 زورگویی

 میلزیدم...

 دوست حامد اومد کنار پنجره و گفت : داداش بیا پایین پلیس اومد 

 حامد: شما فعال بشینین تو ماشین الزم شد پیاده شین  -

 باشه چشم

نمیخوام تو این حالت اینو بگم اما اگه  پیش حامد نگفتم اما دختر خیلی اشتباه کردیمارال:  -

 حامد جای این امیرعلی ای که میگی بود االن هم منو آتیش میزد هم این مرد رو 

 شیت استتفاده کنم؟ته دلمو دیگه خالی نکن ... میشه از گو -

 آره عزیزم اما اسمتو نگفتی -

 ممنون ... فاطمه -

منیت بغل امیرعلی رو میخواست حتی اگه نمیدونستم به کی زنگ بزنم اما االن دلم فقط ا

 بازم دادو بیداد بشنوم یا کتک بخورم 

 دلمو یه کم قرص کردمو شماره رو گرفتم بعد یه بوق جواب داد 

 بللله؟ -

 . اما حاال چی میگفتم؟با اینکه صدای خشنش رو شنیدم اما دلم ، وجودم گرم شد 

امیرعلی پشت خط داشت عصبی می شد و منم داشتم فکر میکردم برای گفتن یه جمله اما 

هنوزم که هنوزه غرورم اجازه نمی داد ازش عذر خواهی کنم اگه سخت گیریاش نبود االن 

 من اینجا نبودم و این حالم نبود 
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 جواب نداده گوشیرو قطع کردم

ی درشون بیار شده با یه اسمس......آخه ال اقل از نگران مارال :پس چرا چیزی نگفتی؟ -

درس نشد؟ باور کن پیش خانواده ی بد شرف چرا انقدر لجبازی تو؟ وضعیت االنت برات 

 داره به این وضع االنت 

خواهش میکنم مارال جون ..... به اندازه ی کافی گیجم تو دیگه حالمو بدتر نکن ... این  -

 حال منم تماما مقصرش امیرعلیه 

 خودم برمیگردم خونه نمیخوام منت این آدمو بکشم 

 خب زنگ بزن به یکی دیگه -

اینجوری بیشتر عصبانی میشه تو اونو نمیشناسی من همین االنشم میدونم امشب چی در  -

 بیشتر خورد شم پیششانتظارمه نمیخوام 

صبه اما هنوز ینکه خیلی زورگو و متعانمیدونم واال من که نمیشناسمش ...... حامد ما با  -

 که هنوزه دستش رو زن بلند نشده

 اما با این فرق که امیرعلی فقط رو من دست بلند کرده اینم شانس منهامیرعلی هم همینه  -

 با تلنگری که به پنجره خورد حامد بهمون با اشاره گفت پیاده شم

 وقتی پیاده شدم همراهش رفتم پیش پلیس و بعد چند تا سوال برگشتیم تو ماشین 

منم آروم از مارال سوال کردم : شما کجا حامدو دوستش داشتن آروم با هم حرف میزدن 

 دارین میرین؟ شیرازی هستین؟

 سعی میکردم حرف بی ربط بزنم تا حواسم پرت شه

کارمون تو شیرازه واس همینم تو شیراز با هم عباسیم اما  راهل بندراستش منو داداشم  -

 زندگی میکنیم و خوشحال میشیم یه روز مهمونمون باشی
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 دوری و دلتنگی سخته ممنونم عزیزم اما خانوادتون چی؟ سخت نیست؟ -

سخت که هست اما پدرو مادرمون مارو با این استقالل بیشتر قبول دارن و از طرفی چون  -

 .. االنم داریم از اونجا میایمدو تامون با همیم خیالشون جمعه 

االن میریم بعد چند ساعت تو راه موندن باالخره رسیدیم شیراز که حامد گفت فاطمه خانوم 

 آدرسو بگین تا من برسونمتون دم خونه خونتون فقط کالنتری شکایتو مینویسیم بعد میریم 

 گفتم : مزاحم شما نمیشم خودم میرم از واکنش امیرعلی میترسیدم 

 با صدای خشنی گفت : آدرس بدین 

و من پیاده شدم حامد یه نگاهی به من کردو وقتی رسیدیم با سقلمه ی مارال آدرسو دادم 

 ی به من میرسه خود درگیری داره اخماش تو هم رفت ......... شانس منه هر ک

... حامد رو به مارال گفت: مارال چادرتو در بیار بده فاطمه خانوم تو همین فکرا بودم که 

 تو هم با افشین تو ماشین بشینین تا ما بیایم 

و با حرف حامد کلی خجالت کشیدم من داشتم با همون مانتو جلو  اصال متوجه ی لباسم نبودم

بازم که زیرش یه تیشرت کوتاه و جین داشتم میرفتم سمت کالنتری آخه منم تقصصیری 

حاالم با این حرف حامد  نداشتم وقتی خبر سیاوشو شنیدم نمیدونستم دارم چی می پوشم 

 خجالت کشیدم 

کرد تا سرم کنم  حامد دوباره روشو برگردوند....  مارال تندی چادرشو در آورد و کمکم

 میکنهظاهرمو چک  با همون یک ثانیه نگاه متوجه شدم داره 

ظاهرا مثل امیرعلی کم نیست...... اینم شانس منه هرکی به پستم میخوره بد عنق و زورگو 

   تشریف داره
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یکم که شد رسیدیم تو بعد پیگیری کارای کالنتری دوباره سوار ماشین شدیمو راه افتادیم 

کوچه ی خودمون یاسر و امیرعلی و مجید جلوی در قدم رو میرفتن تا چشمشون به نور 

، با دقت به ماشین خیره شدن انگاری تو ماشین تو اون تاریکی دنبال چراغ ماشین خورد 

 من بودن 

ماشین  ...... هنوز هیچکدوم منو ندیدن و من فقط از تواول حامد پیاده شد بعدم دوستش 

و اونم از نظاره گر نگرانیای سه تاشون بودم اون از امیرعلی که محکم زد تو سر خودش

 مجیدو یاسر که شکه فقط گوش میدادن 

و خودم که دنیایی از ترس و آشوب بودم ..... مارال دستمو گرفتو گفت : دختر داری یخ 

 میکنی؟

آروم درو ،نو گفتمو با لرز دستام فقط در همین حد گفتم : تو امیرعلی رو نمیشناسی و ای -

و با همون نیم چه توانی که داشتم از ماشین آروم پیاده شدم و فقط نگاه میخ شده ی باز کردم 

که نشون از حال درونش میداد و امیرعلی بود که بهم ترس می داد و اون صورت سرخش 

.......مجید به نمیدونست که فقط همون نگاهش واس منی که ضعیفو ترسو هستم یعنی مرگ 

 محض دیدنم دویید سمتمو بغلم کرد

خداروشکر که سالمی فاطمه .آخه این چه کاری بود کردی؟....تموم شد دیگه به هیچی  -

 فکر نکن ...چرا انقدر لرز داری تو؟

 ...خوبمخوبم مجید  -

 بیا بریم  -

رفتم جلوتر ، سرم ........ چند قدم حامد: خالصه اینکه االن کارای شکایتو انجام دادیم  -

االنم از اونجا میایم  پایین بود اما حرارت تن امیرعلی رو از همین جا حس میکردم .........

 و وظیفه ی منم این بود که آبجی رو سالم به شما برسونیم حاال اگر کار ندارین من برم
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 اونقدر نزدیک شدم که رفتم پشت مجید ایستادم

حتی میتونم بگم دیگه حتی د و تمام نگاهش روی من بود امیرعلی اصال به حامد نگاه نمیکر

 حرفای حامدم نمیشنید و تنها یاسر بود که با حامد حرف میزد 

نتونم و اما من که سردی نگاه امیرعلی لرز انداخت تو تنم و صحبتای حامد که باعث میشد 

 سرمم بلند کنم 

و فقط یک لحظه به خودم اومدم و دیدم حامد میخواد خداحافظی کنه با ترسو لرزی که تو 

هیچوقت مردونگی با همون نیم چه جونی که داشتم رو به حامد گفتم آقا حامد صدام بود 

 صبر کنین االن چادر مارالو بهتون بدمامشبتونو فراموش نمیکنم ...

.. مارال بازم چادر داره اما  نیست ، سرتون باشه اخمای حامد یکمی تو هم رفتو گفت : الزم

 به مارال بدین االن سرتون باشه بهتره اگر نخواستین بازم همدیگه رو میبینیم بعدا 

 بیشتر خجالت کشیدم منظورش به لباسای تنم بود ....

مجید آروم دم گوشم گفت : فاطمه تا اینا برن سریع برو تو خونه در اتاقم قفل کن، امشب -

 امان نیست به دادمون برسه کسی هم جلوی امیرعلی رو نمیتونه بگیرهم

 یخ کردم از حرفاش ، راس میگه امیرعلی االن مثل یه انبار باروته

خواستم آروم برم تو حیاط اما چادرم کشیده شد سمت امیر علی و دستاش بود که دور شونم 

 قرار گرفت و محکم نگهم داشت تا جایی نرم .....

داشتم از ترس میمردم ... حرارت دستاش با سرمای وجودش دست به دست هم داده بودن تا 

 منو بکشن امشب 

ثانیه های باقی مونده ی عمرم صدای الستیک ماشین حامد که تو گوشم پیچید انگار صدای 

 رو میشنیدم 
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 این سکوت امیرعلی برام ترسناک تر بود 

 گفتم امیرعلی

 سسسسسسسسسس.....برو تو پرید وسط حرفمو گفت هیس

  این آرامشش بوی مرگ میداد

 رو به یاسرو مجید: شما کجا؟

 داداش بریم تو خونه .... داداش حرف میزنیم با هم  -

 یاسر : امی -

 امیرعلی: هر دو خفه  -

 یاسر: امیرعلی تورو به  روح عمو ..... -

یقه ی یاسرو گرفتوبا خشمی که تو صدای نرمش قایم کرده بود  گفت با همون دست آزادش 

 : اگر دلتون میخواد همینجا تو همین حیاط چالش کنم دنبالم بیاین .......

هردو میدونستن امیرعلی کاری رو که بگه میکنه ... نه من جرئت داشتم اونارو نگه دارم و 

 نداشتن اونام امیرو خوب میشناختن ....میتونستن کاری کنن... حتی دل رفتن هم نه اونا 

 مجید : داداش فاطمه نتیجه ی کارشو دیده کوتاه بیا تورو جان مام -

 امیرعلی: خفه شوووووووووووووووووووووووووووو........ -

 حس کردم با عربدش روحم یه لحظه از تنم جدا شد

 عصبانی نشو  فقط تو خونه ی ما یاسر : باشه باشه ما میریم -
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مثل نقدر به مجیدو یاسر با التماسو بدبختی نگاه کردم تا رفتنو صدای بسته شدن در حیاط او

...... چیکار میتونستن بکنن ؟اونام میدونستن بودنشون وضعو بدتر پتک کوبیده شد تو سرم 

 میکنه 

.... در ورودی رو باز کردو منو با هر قدم امیرعلی من چند قدم کشیده میشدم به سمت خونه

 پرت کرد تو خونه و درو هم قفل کرد 

 با همون خشمش گفت :چادرو در بیار  -

 امیرعلی -

 گفتم درش بیار... سگ نکن منو  -

... بلند شدم ..... چادرو درآوردم ..... اشکام دوباره سرازیر شدن خواستم بگم غلط کردم 

 گفتم امیرعل...

 مانتوت رو هم در بیار هیسسسسسس........ -

 ..... چشمام تار میدید گفتم خواهش..........گریم بیشتر شد  -

 خفه شووووووووووووووووووووووووووووو.......................... -

 از ترس مانتومو در آوردمبا دادش یک متر پریدم هوا.......

 اون یه قدم سمتم میومد من یه قدم عقب میرفتم خوردم به در اتاقم که باز شد 

 اومد تو اتاقم درو بست: تی شرتتو در بیار  -

که شدم ....... خیره شدم بهش چی داشت میگفت؟ امیر هیچوقت باهام اینکارو نمیکنه وش

 ؟؟؟؟؟؟؟؟........ گریم بیشتر شد تازه فهمیدم میخواد چجوری مجازاتم کنه 

امیرعلی غلط کردم ، دیگه همچین غلطی نمیکنم .. امیرعلی تورو به خدا ...... امیرعلی  -

 تورو به روح بابا 
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یه قطره اشک از چشمای کاسه ی خونش ریخت پایین و گفت: مگه واس یه هرزه فرقیم  -

 داره با کی باشه؟ گفتم در بیار تیشرتتو

 جیغ زدم .. به خودش پناه آوردم از این بی کسی افتادم جلوی پای امیرعلی التماس کردم ،

 بلندم کرد : اشکاش دونه دونه میریخت ... خورد شدن امیرعلی رو توی همین اشکا میدیدم 

: به چی خیره شدی؟  محکم خوابوند تو صورتمیقه ی لباسمو گرفتو 

 هااااااااااااااااااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 باید از تو خیابون جمع کننن بیارن دم خونش تحویلش بدن؟مرد بیشرفی که دختر خونشو 

   ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟آرررررررررررررررررررررههههههههههههههههههه

خون از دماغم سرازیر شد......... توان ایستادن  دوباره خوابوند تو صورتم ......م أبا تو

 ، خونه رو میلرزوند  صدای عربده های کر کنندش چهار ستون تن من که نهنداشتم 

 : خدددددددددددددددددداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا...........پرتم کرد رو زمین و داد زد 

 وووووووو.........؟؟؟؟میشنوی صدای طبل بی غیرتی منووووووووو

 آآآآآآآآآآآآآررررررره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

به من : دختر خونه ی امیرعلی رو باید از زیر دستو پای یه الشی جمع کنن؟؟؟؟؟؟ کرد رو 

؟ من چی برات کم چرا خفه شدی فاطمه ؟ چرا الل مونی گرفتی؟ تو مگه هرزه ای آره؟ 

 نبز و گفت : حرف در گذاشتم ؟ هاااااااااااااااااااااااااااااااااا؟ محکم لگد زد به

 آتیشت نزدم ب تا همینجاصصصصصصصصصصصالمص

تمام تنم ، صورتم گز گز دیگه گوشام صدای عربده هاشو نمیشنید ...... هق هق میکردم 

 میکرد
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: فاطمه حرررررررررررررررررررررف ادکلن منو از رو میز گرفتو دستاشو برد باال 

 بزززززززززززن تا اینو نکوبوندم تو صورتتتتتتتتتتتتتتت............

ن رو محم کوبوند به دیوار و ...... شیشه ی ادکلکون دادن زبونم جانی نداشتم برای ت  -

ن تیکه کرد : حرف بزززززززززززززززززززززززززن هزارا

 هررررررزززززززززززززززهههههههههه.......

من هررررررزه یدا کردم ، جیغ زدمو بلند گفتم :نمیدونم این توانو از کجا پ

افتادم روو زمین مشت ............تم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنیسسسسسسسسسسسسسسسسس

م ، به روح بابا مممممممممممبه خدا نیستزدم به زمینو با جیغ گفتم 

م....... به خدا دزدیدنم ..........کج رفتم به خدا دیگه کج نمیرم ممممممممممممنیست

 امیرعلییییییی

 قم بلند شد و از اعماق وجودم زار زدم  انقدر بهم نگو هرزه .....صدای هق ه

چه غلطی میکردی تو ؟ چرا  ....پس این وقت شب تو راه بندر -

 تووووووووووووووووووووو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 چی دیدن ازت ؟ هاااااااااااااااااااااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

چرا الل 

 ؟ ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی.........................؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟شدی

با تمام توانم بلند شدم ، خیره به صورتش گقتم : 

بسسسسسسسسسسسسسسسهههههههههههههه...... بکش خالصم کن ........ خستم کردی ... 

جهنم بیرونو به خونه ترجیح دادم فکر کردی تقصیر کیه که من بریدم ازت ......... 

اا؟ ........... با مشتای بی جونم میکوبوندم به سینش ........ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهاا
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بزن ..... انقدر بزن تا بمیرم ....... اینجوری امانت داری همه ی اینا ......تقصیر توء 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟/...............رهررررررررررررررررررررررر؟ آرررررنننننننننننننننمیکنن

 م ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفکر کردی من خودم چه حالی داشتبا خودت یه لحظه 

میزدمو حرفامو میکوبیدم تو صورتش ...... مشت میزدم به سینشو گله هامو رو  جیغ..... 

 قلبش هک میکردم ....

رو به  ، و داشت منو مینداخت تو صندوق از بی کسی خودمرکه وقتی یا من اونقدر بی کسم 

ه برام جهنم از تویی ک ....تم تتتتتتتتتتتتکمک میخواس وووووووواز توآسمون داد میزدمو 

 از یه الشی کتک بخورم  هساختی و مجبورم کردی فرار کنم ....... مجبورم کردی ک

 خفه شووووووووووووووووو -

 ممممممممم.........شششششخفه نمیشمنم داد زدمو گفتم :  -

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟ون وووووووووووووچیه درد داره شنیدنش

 ؟؟؟؟؟؟؟ییییییییییییییییییییییییییییییییدرد داره که تو هم داری همون کارو باهام میکنی 

 درد دارررررررررررررررررررررره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/ 

ن بی کسی ، تنهایی........ یشدم از ابزن ، بکش،جلوتو نمیگیرم ....... خسته 

 بززززززززززززززززن

.......... بازم از این بی کسی پناه آوردم تو اونقدر بلند جیغ زدم که یه لحظه صدام قطع شد 

 ........بغلش....... دیگه حتی جون نداشتم مشت بزنم و دستام شل شدن و افتادن پایین

امیر علی محکم بغلم کرد ........ میدونستم ، میدونستم اون اشکا نشونی از بخشش این مردو 

 دارن 
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تو بغلش داشتم حل می شدم و صداش تو گوشم پیچیده میشد درست مثل یه نسیم که با محبت 

 و دستاش که هم خشم داشتو میخواست استخونامو بشکنه و هم حمایت گر  نوازشت میکنه

فهمیدددددیییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ... ارو با من نکن فاطمه..... هیچوقتدیگه اینک -

 هیچوقت......... 

فکرو گریه میکرد و حرف میزد:  بلند بلند نابودم کردی امروز ....... داد زد و حرف زد :

محکم منو به خودش فشار داد و گفت : میگم گور  خیالی نبود که نکرده باشم ...............

بابای رسوایی امیرعلی اما دیگه اینکارو باهام نکن 

 باشششششششهههههههههههههه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اما این اشتباهو کردم ......  ،یدونستمماون حرف میزد و من به این فکر میکردم که 

 ده بودمو اونو جهنم فرض کردم امیرعلی رو میشناختمو فرار کردم ....... محبتشو دی

 فقط یه کلمه گفتم ببخشید و خوابم بردنمیدونم چی شد که چشمام داشت بسته می شد 

چشمامو باز کردم تو اتاقم رو تختم بودم ... بهم سرم وصل بود .... تنم درد میکرد و لبم  

 سنگینی

 نتیجش ز جلوی چشمام مثل یه فیلم رد شد یه قطره اشکم شدادعوا صحنه های 

دیگه کم آوردم در برابر امیرعلی ...... فهمیدم ، فهمیدم که دیگه حریف خط قرمزاش نمیشم 

که ردش کنم ..... دلم آرامش می خواست دلم محیط بی تنش می خواست ...... بخاطر 

خودمم شده حداقل برای یه مدتم که شده باید سعی کنم تا پشت این خط قرمز بمونم ..... دیگه 

 خوردن ندارم  حال کتک

کمد لباسم باز بود اما لباسایی که امیر دیشب همه رو پاره کرد نبود ..... البد مامان 

 جمعشون کرده ..... اصال مامان کو ؟ آریا کجاست؟

 صدا زدم: مامااااانننننن............
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اومد کنار با یه سینی غذا در اتاقم باز شد و مجید اومد تو اتاق..... چهرش گرفته بود ......

 تختمو گفت: سالم فاطمه ، خداروشکر که بیدار شدی

 اونم دلگیر بودم که دیشب ولم کرد ..... تنها گفتم : مامان کجاست؟ من اونو صدا زدم از 

نباشم این وضعتو ببینم.. میدونم از دست من عصبانی هستی اما باور کن بودن ما وضعو  -

 خودت امیرعلی رو میشناسیبدتر میکرد 

 گفتم مامان کو؟ -

 باید بره شهرستان ...پس باورکاتی داره دقیقه ی نود اومد خونه و گفت مسابقه ی تداآریا 

مامان رفتن شهرستان پیش خاله تا هم آریا یه مسابقه ی تدارکاتی رو انجام بده و هم خودش 

از همه جا....... به خدا فاطمه  ه........ بی خبربهانه ای شد تا بره و به خونوادش سری بزنه

 ، صورتتو که میبینم دلم میخواد بمیرم ....ببخش منو

من کاری با تو ندارم ، دلخورم از امیرعلی ای که فهمید چه بالیی سرم اومده و باز -

 مراعات روح ضربه خوردمو نکرد 

ت گشت ، ، زمینو زمانو دنبالمجید میون حرفام پریدو گفت: فاطمه به اونم حق بده  -

ی که حتی به تمام نگهبانای و کاری کردامیرعلی ای که پر از غرور بود رو شکوندی 

پارکا سفارش کنه و شماره بده تا اگر دیدن ناموسشو بهش زنگ بزنن ..... درد داره سراغ 

  بد کاری کردیبه خدا قسم ...دختر خونتو از مردای تو خیابون بگیری 

و نهی میکرد چی ؟ چرا کارای اونو نمیگی؟ فاطمه بشین ، پس اون چی؟ اون که مدام امر -

مگه پاشو ، این بده اون خوبه ... خستم کرد خسته .... من حتی اختیار لباس پوشیدنمو ندارم 

... من بچم ؟؟؟؟؟؟ هرچند تو هم برادر خودشی و عین خودش پس توقعی ندارم منو بفهمی 

 یخوام ببینم از اتاقم برو بیرون حالمو بفهمی....... غذام نمیخورم هیچکسم نم
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باشه من میرم اما به محبتای داداش هم فکر کن فقط بدیاشو نبین ...... اینم بدون که  -

تو فقط دوتا چک خوردی هرکسی جای امیرعلی بود دیشب انقدر راحت ازت نمیگذشت 

کسی  ....... اونقدر براش عزیزی که قانونشو شکوندی اما ازت گذشت که اگه مامان یا

 دیگه جات بود االن زنده نبود

 مجید رفت حالم خراب بود . اونقدر به حرفاش فکر کردمو گریه کردم تا خوابم برد......

با حس اینکه یکی داره بهم دست میزنه بیدار شدم ...... یاسر بود که داشت سرمو از دستم 

 میکشید

 ن چی؟با م ......شنیدم با مجید قهری؟!!!!سالم آباجی من خوبی؟-

 جوابی ندادم و فقط رومو اونور کردم ....

تازه  بابا من که بخاطر بوسیدنت انقدر کتک خوردم از این دیو دو سر ، با من چرا قهری؟ -

رو گ گفتم بذار اول فاطمم کتکاشو بزنه تا پیش زنم سننگارم خواست بیاد اینجا من نذاشتم 

 یخ نشم 

 من چرا باید بزنمت؟ خوردی؟ تعجب کردم از حرفاش گفتم: تو چرا کتک -

کتکی که از تو میخورم بابت تنها گذاشتن چه عجب یک کلمه حرف ازت شنیدیم!!!!!!! -

تنهات دیشبه چون اگر ما بودیمو دخالت میکردیم االن وضع بدتر بود اما بازم شرمندم که 

دم فقط گذاشتیم چه من چه مجید اما فاطمه نمیدونم واقعا از پسرعموم برای چی کتک خور

ببوستت یا بغلت کنه. امیرعلی که دلش نمیخواد هیچ احد الناسی جز خودش همینقدر میدونم 

یه سری از قانوناش زیرو اصال اینجوری نبود از وقتی سروکله ی تو تو زندگیش پیدا شده 

رو شده بعضی وقتا به کاراش فکر میکنم به یه چیزی می رسم و با حرفاش به چیز دیگه 

 ودمم تو کار این امیرعلی موندم ای می رسم خ
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سعی کن پوستم کلفته بازم کنارشم .... تو هم به خودت نگیر سگ اخالقیاشواما ببین منو 

میشی. امیرعلیه دیگه رو یه سری چیزا خیلی مثل من پوست کلفت  محبتاشو ببینی اونوقت 

 حساسه تو که میشناسیش حساس ترش نکن 

 پرسیدم  حال سیاوش چطوره ؟

. االنم امیرعلی پیششه تا خانوادش بیان... خودش مثل قبل از مریضیشخوبه خوبه  -

درست عین  خواست تا زمانی که بهوش نیومد به خانوادش اطالع ندن که جراحی کرده

 خودت لجبازه

 فاطمه یه سوال بپرسم ؟

رم ما ها؟ نکنه تو هم میخوای بدونی دوسش دارم یا نه؟ آره دوسش دارم خیلیم دوسش دا -

 اما فقط دوستیم نه چیز دیگهبهترین دوستای همیم 

 زرنگ شدیا !!!!!!! -

 حالم خیلی بده ...،  ، زنگ بزن بیادبیاد پیشم بودم ...... یاسر ببین اگه نگار میتونه -

 مجید چی ؟ بگم بیاد ؟ داداشت پشت دره و فقط منتظره یه بله از طرف توء -

 اون مقصر ن....رو ندارم باهاش حرف بزنم خیلی تند باهاش حرف زدم  -

گفت: رو نمیخواد که تو  شیه دفعه در اتاق باز شد و مجید اومد تو اتاق و با نیش تا بنا گوش

 ......منو تو که این حرفا رو باهم نداریم فاطمه ، هم 

 خندم گرفتو گفتم خجالت نمیکشی فالگوش واستاده بودی؟  -

 کور خوندی اگر فکر کرده باشی یاسر  محرمه من نامحرم -

 یاسر: مرتیکه ی بز میام دهنتو سرویس میکنماااااااا -

 زن عموم همچین بچه ای نزاییده تو بپا باش نگار دهنتو  -
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 هووووووششششششششش.............. -

و منم  میخوان بازم بخندم. به بحثای الکیشون میخندیدم با اینکه میدونستم دلیل این بحثا منم 

 که بازم میخندم مخیلی پوستم کلفت

 گوشی یاسر زنگ خورد : نگاره  -

 مجید : حالل زادم هست از کجا فهمید دارم ازش تعریف میکنم؟  -

یاسر گوشی رو داد بهم تا من با نگار حرف بزنم خودشم پاشد دنبال مجید دویید تا دهنشو 

 ببنده...

 گفتم: جانم نگار؟با خنده جواب دادمو 

 داری میخندی؟ خیر باشه من اگه جات بودم االن گریه میکردم -

 شتم به سگو گربه بازیای مجیدو یاسر میخندیدماچشم نداری ببینی میخندم؟ د -

 باز این مجید گور به گوری پشت سرم حرف زده؟ -

نیاد بهت بگه  میگم نگار این یاسرم دست هر چی زنه از پشت بسته .. این چیزیم هست که -

 ؟

 میمون درختی؟! .... حالت چطوره؟ تو با شوهر نازنین من چیکار داری  -

باهاش تلفنی صحبت همین یه سوال نگار باعث شد بازم دمغ شم و اندازه ی یک ساعت تمام 

کنم نگار همراه پدرو مادرش رفته بودن خونه برادرش و اینجا نبود تا باهم باشیم اما مثل 

 راه دور کنارم بود  همیشه شده از

بعد اینکه قطع کردم خیلی حالم بهتر بود.... ازینکه یکیو داشتم تا غمامو باهاش شریک باشم 

 حالمو بهتر میکرد و بیشتر احساس سبکی میکردم 
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گوشی خودم معلوم نبود کجاست با گوشی یاسر برای مامان زنگ زدم تا با خودشو آریا 

 بودصحبت کنم دلم براشون یه ذره شده 

 بعد دو تا بوق صدای قشنگ مامان تو گوشی پیچید:

 جانم زن عمو؟ -

 ، یاسر نیستسالم مامان جونم منم  -

فدای دخترم بشم سالم مامان جان خوبی؟ چرا با گوشی یاسر زنگ زدی ؟ کجایی از  -

دیشب تاحاال که هر بار زنگ میزنم میگن االن نمیتونه حرف بزنه ؟ من که مردم از 

اگه چیزی دلت خواست به پسرا بگو برات امان به خورد و خوراکت میرسی؟ نگرانی؟ م

 بخرن ... نبینم به خودت گشنگی بدیاااا

مامان جون یه نفس بگیر خب.... من خوبم مامان فقط دلم براتون تنگ شده دلم بغلتونو  -

 صال آریا کجاست؟ چرا یه دفعه ای رفتین ؟ اصال کجا رفتین؟میخواد ... ا

بگردم تو که از من بدتری ... مامان جان الهی من فدای دلت بشم ... این پسره دورت  -

یادگرفته همه چیزو دقیقه نود به آدم اطالع میده .... از باشگاه اومده خونه میگه یه مسابقه 

برم  تنهاتیممون امروز رفته اما من میتونم ....ی تدارکاتی داریم تو کرمان منم میخوام برم 

کرمانه منم میرم باهاش ... چند تا از خاله هام اونجان ی ... مامان جان منم گفتم حاال که تو

بهشون یه سری میزنم ، همیشه گله میکردن که بهشون سر نمیزنم و از وقتی مادرت مرده 

منم فرصتو غنیمت دونستم .... عزیز دلم آریا جان میگه سه روز   مارو فراموش کردی

.....راستی عکستو به خاله هام نشون دادم ..همشون خیلی دلشون میخواد ردیم دیگه برمیگ

 از نزدیک ببیننت االنم سالم میرسونن

میشه باهاش حرف بزنم  سالمت باشی مامان شمام سالم برسون . راستی آریا اونجاست؟ -

 دلم تنگ شده براش
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ته بود زنگ زد بهت تا عزیزم آریا گوشیشو خونه جا گذاشته تازه از یه مسابقش برگش -

تا دور بزنن اومد که با نوه های خاله رفتن بیرون ت آنتن نداشت االنم اما گوشی حالتو بپرسه

 خونه میگم برات زنگ بزنه تا باهات صحبت کنه

  باشه مامانی بهتون خوش بگذره خداحافظ -

 گوشیو قطع کردم و خواستم برای ریحانه زنگ بزنم که یاسرو امیرعلی اومدن تو اتاق 

 یاسر: دختر سوزوندی گوشیمو  -

و اخماش به هم گره خورده بود .....  امیرعلی رو حتی نگاهم نکردم و اونم حتی سالم نکرد

 به درک من چکار کنم عوض اینکه من که کتک خوردم طلبکار باشم اون طلبکاره

 لبخندی زدمو گفتم : حاال یه گوشی داریا خوبه خیلی گرون نیست سه تا صد تومنه .....

 دیگه میخواستی با کی حرف بزنی؟بزغاله  -

 با ریحانه  -

 باید برم مطب باشه من میرم بیرون زنگ بزن صحبتت تموم شد بده امیر گوشیمو بیاره  -

امیرعلی بی اینکه حرفی بزنه گوشیرو از دستم گرفتو داد به یاسر و گوشیمو انداخت تو  -

 بغلم و از اتاق رفت بیرون 

کارت  یاسر گفت : تورو خدا پیله نکن بهش یکمم حق بده بهش هم خستست هم عصبی -

 خیلی هم کوچیک نبوده فاطمه

 من که چیزی نگفتم  -

 خداحافظ فدای آباجیم بشم من دارم میرم -

 به سالمت  -
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بعد اینکه از ریحانه خداحافظی کردم تخت بازم خوابیدم نمیدونم چند ساعت شد اما با 

 غرغرای مجید بیدار شدم 

 هاااااااا؟؟؟؟؟؟؟ -

میگم بیدار شو یه چی کوفت کن نه به اون وقتی که سیر مونی نداری نه به االنت که چند  -

 ساعته غذا نخوردی 

 وابم میاد کوری؟نمیخورم ... خ -

: ولم کن انتر مو منم بخاطر کم شدن دردش خودمو بلند کردم و گفتیه دفعه موهام کشیده شد 

 کندی موهامووووو

.... یاسرو امیرعلی داشتن میزو میچیدن جیغ منو تا آشپزخونه کشوند  مجیدم با همون جیغ

که یاسر با دیدن من گفت : تورو خدا وضع مارو نگاه کن .... دختر غذا رو که مامان من 

 رفتی خوابیدی؟ نمیگی یه ملت گشنن؟؟؟؟درست کرد تو الاقل سفره بذار 

ره همونجور که سرمو میمالیدم تا دردش کم شه گفتم: مگه زنت مرده ؟بگو بیاد برات سف

چرا خونتون نمیمونی؟ هر شب اینجا تلپ بندازه بعدشم خیلی دلت میخواد سفره بندازن برات 

 میشی

 دختره ی پررو بشین بینم ...... یه چیزم بدهکار شدیم  -

شامو با شوخیای یاسرو مجید و اخمای در هم امیر علی بدون یک کلمه حرف ازش خوردیم 

 ا افتاد گردن من و ازون جایی که من آخرین نفر بودم ظرف

ظرفارو شستمو رفتم بیرون که دیدم یاسر گوشی به دست داره میره و با اشاره ازم 

 خداحافظی میکنه رو به مجید گفتم : چرا رفت؟ 

 رفت زن عمو رو ببره پیش خواهرش مثل اینکه بازم مریض شده  -
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 بذاری ببینیم؟......... میگم مجید فیلم داری هللا زودتر خوب شه  ءشا ای بابا ان -

 چه مدلی؟ با این حالت فیلمم میخوای؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ حاال  -

 اممممممممم.... خارجی باشه عاشقانه.... حاال داری یا نه؟وا مگه حالم چشه؟؟؟؟.... -

 بله .... بشین بذارم  -

فیلمش خیلی قشنگ بود دیگه آخرای فیلم سرمو گذاشتم رو پای مجیدو نگاه میکردم اونم 

....... مدام با هم ازین که زندگی ما دو تا منم اونقدر آروم میشدم که نگو ز میکرد موهامو نا

 عین این فیلما میشه یا نه حرف میزدیم اما مجید همش مسخره بازی در می آورد 

 و این بین نگاه های میخ شده ی امیرعلی واقعا اذیتم میکرد

ویزیون تا اینو مجید فوتبال ببینن منم همونجور که دراز روی آنتن تلبعد فیلم امیرعلی زد 

کشیده بودم به خودمو آیندم و این همه اتفاقی که برام افتاده بود فکر میکردم و نمیدونم اصال 

 ....کی چشمام بسته شد 

 تو خواب دیدم یه لحظه دارم از آسمون میفتم رو زمین تا خواستم داد بزنم 

آروم نترس ،دردونه منم : هیسسسس پیشونیمو بوسیدو صدای امیرعلی پیچید توگوشم  

 .... بازم به خواب رفتم بخواب 

یه نگاه به ساعت با صدای گنجشکا چشمامو باز کردم صبح شده بود اما هنوز تاریک بود 

ه صبح بود منم اصال خواب نداشتم که اگر داشتم جای تعجب داشت .... ی 5کردم ساعت 

ومدم اتاقم ؟؟؟؟؟؟ بوس امیرعلی !!!!!! چقدر لحظه یاد  دیشب افتادم ... اصال من کی دیشب ا

 م .... بی خیال بازم دارم به امیرعلی فکر میکنم ........واقعی بود چون هنوز آروم
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. لباسامو پوشیدم رفتم بیرون .... مجید تو اتاقش بود از صدای بلند شدم رفتم یه دوش گرفتم 

خرو پفش مشخص بود امیرعلیم تو حال خوابیده بود ... بساط تخمه و چیزای دیگه هم جلو 

 پهن بود تلویزیون 

امروز حس تمیزکاری داشتم ......بی سرو صدا همه رو جمع کردم ... یه صبحونه ی مشتی 

 .... واقعا از من این همه کار خونه بدون گند زدن بعید بود .....و میزو چیدم درست کردم 

آخه  م توی اتاق مجید ..... چشم امیرعلی روشن بی لباس خوابید در اتاقم باز گذاشترفت

وقتی من خونم با این وضع بگرده صد بارم بهش امیرعلی خیلی غر میزنه از اینکه مجید 

... هرچند مجید وقتایی که امیرعلی خونه نیست گفته میخوای بی لباس باشی درو ببند ..

 راحته پیشم مامان جونی هم که بهترین راز داره

رفتم باال سرشو چند بار صداش زدم تا چشماشو باز کرد اما تا منو دید عین جن زده ها بلند 

 شد و نشست

 مجید:سالم .تویی؟ حالت خوبه ؟ چرا این وقت صبح بیداری؟ مشکلی پیش اومده؟ -

 که بشه بدبخت تاحاال منو صبح به این زودی بیدار ندیدن تازه اونم سرحال.....وداره ش حقم

بد کاری خندیدمو گفتم :حاال یه بار اومدم خودم عوض مامان بیدارت کنم بهتون صبحونه بدم 

 کردم؟

دوباره به پشت خودشو ولو کرد رو تختش و گفت: کوفتت نگیره ترسیدم ......گمشو بخوابم 

 دقیقه مونده  5هنوز 

دقیقه داری  5دستشو گرفتمو کشیدمو گفتم: بلند شو بینم من این همه زحمت کشیدم تو واس  -

 با من چونه میزنی؟

 ....... پاشدم بابا برو منم یه آب بزنم به صورتم میام پوففففففففففففففففف -
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یه نگاه بهم کرد که از اتاق رفتم بیرون که دیدم امیرعلی هم بیدار شده و نشسته تا منو دید 

من رومو برگردوندم و رفتم تو آشپزخونه حتی سالمم نکردم اما با همون یه نگاه تعجبو تو 

 چشمای اونم دیدم 

دقیقه دو تاشون اومدن سر میز صبحونه ..... مجید تازه داشت  5بعد خندم گرفت از خودم 

گفتم تو خونه دختر مای در همش گفت صد بار بهت تیشرتشو میپوشید که امیرعلی با اخ

 هست لخت نچرخ ... حتما باس زور باال سرتون باشه حرف گوش بدین ؟

 مجید : ول کن داداش اول صبحی اون که منو اینجوری دیده دیگه چه فرقی میکنه ؟! -

 ال مصبوووووووو......پوفففففففف...... بپوش اون  -

ه دیگه تیشرت چیه ؟ بابا خواهرمه خیلی خب بابا .آخه من نمیدونم اونکه منو اینجوری دید -

 .. بفهم

...... یاسین توگوش دیگه ازین غلطا نکن بشین صبحونتو کوفت کن پاشو برو سر کارت -

 خر میخونم من

 زنگ خورد از جیبم آوردم بیرون نگار بودگوشیم 

 سالم خوبی؟خیر باشه اول صبح ؟! شوهرت خوبه؟ -

 دستت به جایی بند نباشه علیک سالمحقت بود این خبرو ظهر بهت میدادم که  -

 ...بنالخب حاال چه زودم بهش بر میخوره  -

من که نمیتونم م زنگ زدو گفت ظاهرا این ترم دانشگاه واحد تابستونه میده هحمیرا دیشب ب -

بردار چون احتمال داره اگه االن نگیری ترم بعد باز با مشایخ  ه تو میخوای بگیرم گفتم اگ

 بیفتی....

 مرسی که گفتی حاال کی شروعشهااااااییییی......واا -
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از دیشب سایتا باز شد واس همین کالس محتشم پر شده اما حمیرا میگفت حضوری بری  -

 دانشگاه بگیری شاید قبول کنن برات این درسو بگیرن

 شانس منه خیلی خب االن صبحونمو کوفت کنم میرم خداحافظ اه -

 مثل اینکه نگار رید تو حالت نه؟ :مجید لبخندی زدو گفت  -

باید تو این گرما برم دانشگاه .ترم تابستونه رو حضوری حاال  اااااا........ مجید میزنمتا -

 بردارم

 ؟حاال چه اصراری داری تابستون واحد بگیری -

اگر االن نگیرم این درسو ظاهرا باید ترم بعد با یه استاد عقده ای بدبخت که با منم چپه  -

 ...بردارم  از طرفیم زودتر درسا تموم میشه  درس

 مجید میدونی سوییچم کجاست؟ دست یاسره؟-

 ..... فهمیدم سوییچمگفت تو ماشین منتظرتم با همون اخماش امیرعلی از جاش بلند شدو -

 دست خودشه

 .. به دافایمجید : بدو تا آقا دیوه نخوردتت من اینارو جمع میکنم بدو تا بی واحد نموندی -

 دانشگام سالم برسون

 کوفت -

........ که کال فقط یه مانتو داشتم سالمتی همه رو جر داد بلند شدم تندی رفتم لباس بپوشم 

 داشتم از در میرفتم بیرون که مجید صدام زدچاره ای نبود باید همراه خودش میرفتم 

 اوی دختره؟ -

 بله؟ -

 در میای بابت صبحونه دستت طال .... کم کم داری از ترشی -
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 یه بوس از دور براش فرستادمو رفتم

... یه نگاه بهم انداخت تا مثال تیپمو یه چک بکنه ........ منم رومو نشستم تو ماشین

.....جلوی ورودی دانشگاه نگه داشت منم نه خداحافظی کردم  اونم راه افتاد  اونطرف کردم 

 و نه تشکر و از ماشین پیاده شدم 

 مبود و میتونستم ببینمش.خاک تو سر کردم کاشکی سیاوش االن اینجاتو راه داشتم فکر می

 که حتی جرئت ندارم برم خونشون .... گوشیشم که معلوم نیست چرا خاموشه

یه نگاه به ساعت کردم .... یا خدا واحد رو بردارم  6کارای دانشگامو انجام دادم و تونستم 

داشتم میمردم از گرما رفتم بوفه ی دانشگاه تا برای خودم یه چیز خنک  شد ؟؟ 11کی 

تم کیف پولم نبود ...... واااااااااااای حاال چه کیفمو بازکردم تا پول بگیرم اما هرچی گشبخرم 

... تموم کیفو زیرو رو کردم اما نبود که نبود معلوم نیست کجا افتاد خاکی تو سرم کنم ؟ 

 همه جارو دیدم اما پیدا نشد ..  برگشتم تو ساختمون

.. وای تا سرمایم به باد نرفته باید تازه یادم افتاد تمام کارت بانکیام هم تو کیف پولم بود 

کاری کنم .. باید برم یه بانک تا اطالع بدم کارتم گم شده اما با کدوم پول خودمو برسونم 

؟؟؟؟ من که بمیرم برای  .....اه حاال تو این گرما چجوری برگردم خونهداخل شهر ؟

 ...امیرعلی زنگ نمیزنم 

فهمیدم ..مطب یاسر نزدیکه دانشگاست  ماشین میگیرمو میرم دم مطب ازش پول قرض 

 بعدا پسش میدمباز میگیرم 

گرفتم و آدرس ساختمون رو دادم ... وقتی رسیدیم به راننده گفتم یه لحظه صبر یه آژانس 

  تا منو نبینه سریع  از جلوی در باشگاه امیرعلی رد شدم کنه منم االن میام 
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که و خواستم به دکتر بگه جلوی در مطب رسیدم و در زدم رفتم تو ... به منشی سالم کردم 

من اینجام اما منشی  گفت دکتر مریضشون امروز کم بود و زودتر رفتن منم االن میخوام 

 برم 

وی در باشگاه .......  ناچار رفتم پایین جل هم قاطی شدهشانسه منه امروز همه چی با 

  .... چاره ای برام نمونده بود درمونده بودم نمیدونستم در بزنم یا نه

گفت دلمو به دریا زدم و در زدم یه آقایی که خداروشکر لباس تنش بود اومد دم در و 

 بفرمایین؟!

 میشه به آقای رستگار بگین بیاد دم در ؟ -

 نین االن میان یه چند لحظه صبر ک -

.. تمام تنش باد کرده بود یه دفعه قامت امیرعلی جلوی در نمایان شد ...... خیس عرق بود 

 ترسیدم از ابهتش و انگار الل شدم 

 با توأم فاطمه کجایی؟ -

 : ها؟یه دفعه به خودم اومدمو گفتم 

 دارم میگم اینجا چکار میکنی؟با نگرانی و عصبانیت :  -

 چند نفر همزمان اومدن بیرون و یه نگاهی بهم انداختنو رفتن 

 که امیرعلی گفت: ال اله اال هللا ..... بیا بریم اونور

 با دستش منو کشوند یه گوشه و گفت دارم میگم اینجا جلوی باشگاه مردونه چرا ایستادی؟

 : پول میخوام گفتم  ، سرمو انداختم پایینویکمی من  من کردم -

 پول میخوای؟ من که تو کارتت صبح دو تومن ریختم  -



362 
 

یه لحظه تعجب کردم و سرمو باال آوردم و زل زدم تو چشماش ... نمیدونم چرا ازش 

.... با اینکه من حتی بهش سالم نمیکنم و تشکر نمیکنم سرمو انداختم پایین خجالت کشیدم 

 اش آشتی کنم .... اما نمیدونماون همه جوره حواسش به من هست اما اینا دلیل نمیشه باه

 خجالتو شرمندگی ولم نمیکرد حس این  چرا

خیره شدنش تو  چرا زنگ نزدی بهم ؟ چرا اومدی اینجا؟سرمو با دستاش باال آورد و گفت 

چشمام این خجالتو بیشترو بیشتر میکرد اما بخاطر کتکایی که خوردم تصمیم گرفتم راستشو 

 بگم تا تالفی کنم کارشو 

گفتم دانشگاه به اینجا نزدیکه  گم شده  دانشگاه فهمیدم کیف پولم موقع برگشتن ازپس گفتم:  

 بیام از یاسر پول قرض کنم بعدا بهش پس میدم 

امیرعلی خیره به چشمام بود و خورد شدنشو می دیدم اما نمیدونم چرا خنک نمیشدم  ادامه 

بیام رفتم باال دیدم یاسر زود رفته واس همین  به راننده گفتم دم در وایسه تاا مندادمو گفتم : 

 مجبور شدم بیام اینجا

 انقدر برات سخت بود از دانشگاه برای من زنگ بزنی تا بیام دنبالت ؟  -

 نمیخواستم برای تو زنگ بزنم یا از تو پول بگیرم -

 چرا االن اومدی؟ -

 مجبور شدم  -

 دم تا اینکه خنک شم یشکخجالت می بازم یه ترکش دیگه خورد بهش اما من بیشتر داشتم

 امیرعلی و حالشو دیدم .... معلوم بود از حرفام داره میسوزه اما تحمل میکنه 

بی اینکه چیزی بگه زل زد توچشمامو بعد رفت تو باشگاه .... بعد یک دقیقه با کیف پولش 

 ..... عصبانی بود که تو دستش بود اومد بیرون 
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شینو زد بیرون ساختمون ..... با راننده حساب کتاب کردو دزدگیر مادنبالش راه افتادم رفتیم 

  و درو قفل کن ... من دوش میگیرم میام  و گفت :بشین تو ماشین

 بازم دستور.........

 ..... بدجور عصبانی بود .... اومد  یک ربعنشستم . خودشم بعد 

فرمون ....... این حالتاش یعنی بودیم که یه دفعه زد کنار....... سرشو گذاشت رو وسط راه 

 .....پشیمون شدم از کارم بازم سر درد گرفته

با چشمایی که از خشمو عصبانیتو درد ، کاسه ی خون شده بود زل زد به منو گفت:  -

منبعد اگه مشکلی داشتی فقط به من میگی نه اینکه فاطمه برای بار آخر دارم بهت میگم ..

قهر بودی اگه هزار نفر کنارت بودن ....فاطمه میای به من  من آخرین نفر باشم ..... اگه

چیزی شده و تو به من میگی ....... به خدای احدو واحد من فقط یک بار دیگه ببینم یا بفهمم 

 نگفتی من میدونمو تو .......

 شنیدی؟ گوشت با منه فاطمه ؟

باهام تا نمیکرد اما االن میدونم اگه االن سرش درد نمیکرد واس این لجبازیم اینقدر آروم 

ومه دردش زیاده ......دلم براش سوخت ....... حتی حال اینو نداره که داد بزنه ......معل

گفتم باشه اما اینم  هرچی بود منم مقصر اون ماجرا بودم .......بازم مثل همیشه کوتاه اومدم

 بدون خودت کاری میکنی آدم ازت بترسه و بهت چیزی نگه 

 د کردو با مشتش محکم کوبوند رو فرمونو  با داد گفت :صداشو بلن -

دختر خونه ی منو از زیر دست یه ییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ررررررررررررطلبکار االن 

الشی تو خیابون جمع کردن ..تو اصال میفهمی 

 ایییییییینووووووووووووووووووووووووووو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟



364 
 

 

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآااررررررررررررررررررررررررهههههههههههههه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 ؟؟؟؟؟؟

هزار بار گفتم درست دوباره با مشتاش محکم میزد رو فرمونو صداشو به رخ من میکشید : 

باید سالمت دختر خونه ی کو گوش شنوا ؟؟؟؟؟؟؟؟ من ...... امیرعلی رستگار بپوش، 

 ه ه ه ه ه هزبون یه مرد دیگه بشنووووووووووووووووووو و ازشخود

.........................؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآااررررررررررررررررررررهههههه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.......................

ه و مدام یادم ....... منم داشتم اون لحظه زجر میکشیدم چرا اینو نمیفهمدوباره گریم در اومد 

 میندازه؟

منه بی شرف من االن فردا برم دادگاه بگم چی؟ بگم امیر علی داد میزد سرمو ادامه داد:  -

خودم نتونستم تورو جمع کنم یکی دیگه تورو از خیابون جمع کرده؟ 

فاطمه میفهمی آآآآآآآآآآآآآآآآرررررررررررره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 ایناروووووووووووووووووو.....؟؟؟

 دا نمیفهمی ............. به خدا دردشو نمیفهمی ............به خ

و رفت بیرون ........ مدام به الستیکای ماشین لگد میزد ....... به هق از ماشین پیاده شد 

مثل یه چشمه میجوشیدن ........ از  ک میکردم بازمادم ..... اشکامو هرچی با دستم پاهق افت

 میفهمی دردمو ؟آره ؟ چی؟ماشین پیاده شدم رفتم روبه روش ایستادم ....... داد زدمو گفتم تو 

تو غیر زور گفتن کاریم بلدی؟ میفهمی من اونجا چه حالی داشتم؟ میفهمی چقدر زجه زدم تا 

؟ ه ؟ تو اون لحظه کجا بودی؟؟؟؟؟؟؟سسسسسسسسیکی به دادم برس

 هااااااااااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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مو تو اون برهوت اسمتو صدا میزدم اما تو نبودی ...... مشت زدم به دامیرعلی من جیغ میز

سینشو گفتم نبودی............ نبودی به دادم برسی .......... اومدم خونه .... حتی ازم 

ییییییییییییییییییییی پرسیدددددددددددددددددددددییییییییییییینپرسیدی فاطمه خوبی؟ 

 ........................؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نپرسیدی فقط کتکم زدی ...... بیشتر تحقیرم کردی ............له کردی منو ........ دختر 

........ حاال انتظار داری به همچین آدمی دردامو خونتو له کردی و یه لگدم تو بهش زدی 

 ؟؟؟  ممممممممممممممبگم

 ....... گفتی خونه ی من قانون منو داره اما نگفتی مثل یه حیوون باهات تا میکنم

چند بار چند تا ماشین  اونقدر جیغ زدم وسط خیابون و حرف زدم که توانی برام نمونده بود

 خواستن بایستن تا ببینن چرا سر خیابون دارم دادو بیداد میکنم اما با جیغو تشر من رفتن 

......... دیگه لی محکم بغلم کرد ........آروم شدم ، خنک شدم ، ساکت شدم امیرع یکباره 

 هیچی نمیخواستم .......

امیرعلی دم گوشم گفت : دیگه هیچوقت از خونه ی خودت فرار نکن فاطمه .........مردم -

 تا تو برگردی

تو فقط آروم فقط دیگه فرار نکن .......گور بابای دل من گور بابای شرفم که به باد رفت 

 منم قول میدم ، قسم میخورم دیگه دست روت بلند نکنم  باش ، همون فاطمه ی سرحال باش

لبخندی زدم از ته دلم که آروم ترم کرد ........ ازش جدا شدم .. منو برد توی ماشین نشوند 

 باز نمی شد ..... خودشم نشست ..... چشماش از شدت سر درد 

خونه هرچی تو دلم بود بهش  تا رسیدن بهراه افتاد .......ماشینو روشن کرد سمت خونه 

 گفتم و اون گوش بودو گوش 
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از جو خونه و نبود مامانو آریا دلم گرفته .......وارد خونه که شدیم یه راست رفت حموم 

بود ....نمیخواستم دلخوری منو امیر ادامه داشته  باشه نمیخواستم خونه اینجوری باشه اما 

 م ؟؟چیکار میکرد

 ، گشنم بود حتما امیرم گشنشه یکم تو یخچال چرخیدم اما چیزی ندیدم ،رفتم تو آشپزخونه 

نمیدونستم و بلد نبودم چیزی  برای ناهار درست کنم زنگ زدم برای مجید تا داره میاد پیتزا 

 مخودمم رفتم اتاقم یه دوش گرفتمو لباسمو عوض کردم و اومد بگیره تا واس ناهار بخوریم 

 بیرون 

...... دلم براش سوخت رفتم جلو و امیرعلی رو مبل دراز کشیده بودو سرشو میمالید 

 صداش زدم : امیرعلی قرص خوردی؟ 

ظاهرا این اخمو نمیشه کاریش دوباره اخماشو تو هم برد تا منو دید باز چشماشو باز کردو -

 کرد

 این صد دفعهوری خوردم ...... موهاتو خشک کن جلو باد کولر سرما میخآره  -

خشک میکنم بابا اینجوری کیف میده خیسه .... فهمیدم بازم اخماش واس خاطر منه ....

سرشو رو پام گذاشتم و ماساژ دادم تا زودتر خوب شه.... نشستم کنارش خنک میشم .....

امیرعلی همیشه که سرش درد میگیره خودش بهم میگفت دستات معجزه میکنه و همیشه منو 

 تا براش ماساژ بدم صدا میزد

 فکر کنم نیم ساعتی بود که اونجا نشسته بودم و ماساژ میدادم تا خوابش برد

از دور ساعت یکو نیم بود که زنگ در به صدا اومد البد مجید اومد ....... درو باز کردم 

 دیدم یاسرم باهاشه 

 جلوو اومدن سالم کردم 

 سالم آباجی من امیرعلی اومد؟ -
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 میکرد خوابیده آره سرش درد  -

 مجید: پختیم بابا چقدر گرمه بیرون ....... حمال سفره رو بنداز مردیم از گشنگی -

آخرت باشه ...... سفره رو هم چیدم گمشو دستو  رموهاشو کشیدمو گفتم حمال زنته با

 روتونو بشورین بیاین

باز کرد دیگه  زانو زدم جلو مبل و آروم امیرو بیدار کردم تا چیزی بخوره ... چشماشو که

 اثری از خون توش نبود پرسیدم : سرت آروم شد؟

...دختر خونه ی امیرعلی دستاش شفاست ... سرمو بوسیدو از جاش بلند آره خوبم دردونه  -

 شد 

 یاسر: چیه بازم سردرد داشتی؟ -

چشماش میگه فاطمه دست به سرش کشیده مجید که داشت دستاشو خشک میکرد گفت:  -

 ؟مگه نه فاطمه 

 جمع کنین بساط فضولیتونو اینجا ایستادن نکیرو منکر میپرسن -

انقدر این پسره ایما و اشاره داد آخرش از وسط همه دور سفره بودیم و غذا میخوردیم اما 

 کالفه میکنه آدمو غذا خوردن دست کشیدموو رفتم یه لباس دیگه پوشیدم که یقش جمع تر بود 

مش بود دوباره رفتن و من موندمو مجید که مشغول پایان نا وغروب که شد دو تا پسرعم

 توی اتاقش

داشتم فکر میکردم برای شام یه چیز درست کنم ... مامان اینا که فردا صبح میومدن پس 

 ضایع بودامشب خودم باید یه چیزی سرهم میکردم که اگر نمیکردم واقعا 

 نم زرشک پلو با مرغ رو درست کنم رفتم سر کتاب آشپزی و نمیدونم چرا فکر میکردم میتو
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آخه قشنگ توضیح نداد که  مشغول بودم اونم با هزاران سوال از این غذا ... 8تا ساعت 

همشم میگه ادویه به مثال چقدر باید مرغ بپزه یا سرخ شه یه برنج رو کی باید آبکش کنم ....

 از ریاضی سخت تره واال  قدار الزم خب یعنی چقدر؟

... من تالشمو کردم اما نمیدونم چرا شبیه غذای مامانو ریحانه درست کردن چقدر سخته غذا

 نشد 

 نتقریبا ساعت نه شد که یاسر و امیر علی اومد

 بدویین بیاین که امشب شب آخر عمرمونه، فاطمه یه تنه ما سه تا رو قراره بکشهمجید :  -

 یاسر: هیچکس نه و فاطمه؟!!!!! -

االن فیکس پنج ساعته تو آشپزخونست ، اولین مجید : یعنی واس غذا درست کردن  -

 خدا به داد ما برسه قربانیش آشپزخونه بود

 رو به اونا گفتم : نامردا خیلی بیشعوری مجید... اون دوتام زیر زیرکی میخندیدن -

 و چیدم اونام اومدن توی آشپزخونه زمی

فره مجید گفت: با برنجش که قشنگ میتونی دو تا سنگو اول تا برنجو کشیدم گذاشتم رو س

 کنار هم چفت کنی

 امیرعلی: ببند دهنتو دیگه هی هیچی نمیگم -

 اولین بارته ... حتما خورشتش عالی شدهیاسر: حاال اشکال نداره فاطمه  -

 مجید با شوخی گفت تووووووپپپپپ..... -

  با قیافه ی زارم مرغو هم روی سفره گذاشتم -
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سه تامون به سمت پارچ آب حجوم همه مشغول شدیم.... مرغ که انقدر تند و شور بود 

امیر هنوزم ...... حالم گرفته بود و سرم پایین بود اما آوردیم ... این چی بود پختم ؟!!! 

 داشت میخورد

 مجبور نیستی بخوری میدونم افتضاحه...گفتم : به خدا 

 م نونو پنیر میارماالن میر یاسر: بابا نمیتونی نخور -

 اشکم داشت در میومد ازین رسوایی واقعا بی عرضم

دستت درد نکنه دردونه ... اولین بارت بود ، اشکال نداره سرتو بگیر باال .... امیرعلی :  -

 درست کنن  ناین دوتا بوزینه همینقدرشم نمیتونست

داخل مرغ نمکش کمه راحت میشه خورد.... دورت بگردم خودتو ناراحت نکن ... لیاقتشون 

یه تیکه گوشن گرفت با همون نونو پنیره ... بعد با یه قاشق دیگه از قسمت داخلی مرغ 

 برنج مخلوط کرد و سمت دهنم گرفت : بخور اونوقت میفهمی دروغ نمیگم 

یکم آروم انگار فقط بیرون مرغ شور و تند بود با شک خوردم اما امیرعلی راست میگفت 

 شدم

وقتی غذاشو تموم کردد اومد پشتم سرمو بوسید و ازم تشکر کرد ... این کارش واقعا برام با 

 ارزش بود

بعد رو کرد به اون دوتا و گفت : فاطمه خسته شده ، شما دوتا بوزینه ی بی لیاقت آشپزخونه 

وقتی یه زن پای اجاق می ایسته رون تا یاد بگیرین رو جمع و جور میکنین بعد میاین بی

 خسته میشه و نباید انقدر سر غذاش ایراد گرفت اونم کسی که اولین بارش بود 

 اینو گفت و رفت دردونه غذاتو خوردی بیا بیرون استراحت کن

 .... راست میگفت این مدلی میشد خورد....خوردممیمنم مثل امیرعلی غذامو 
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ئت نداشتن چیزی بگن و منم از خدا خواسته داشتن حرص میخوردن... جراون دوتا فقط 

 رفتم بیرون

  و با کار و رفتار امیرعلی عشق میکردم

----------------------- 

 مشهد هم ما هم عمو اینا  رفتیمچشم به هم زدیمو شهریور اومد .... همراه آریا 

آریا امروز بعد از ظهر مسابقه داره و ما بخاطر مجید که نمیتونست زودتر مرخصی بگیره 

و این دو و فقط منو نگار رفتن حرم  و همه آماده شدن 10واالن ساعت تازه دیشب رسیدیم 

.... مجیدم که همراه آریا رفت داریم زودتر آماده میشیم تا بریم حرم  تا گودزیال موندیم و 

 همکان مسابق

امیرعلی ازون اتاق داد زد کجایین پس بیاین دیگه دو ساعته دارین لباس  -

 میپوشین؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بده چجوری کنارش زندگی میکنی؟ صبر میخواد کنارش  رنگار : خدا واقعا بهت صب -

 بودن 

 مجبورم دیگه خودتم که میدونی گاهی کنار میام گاهی کوتاه میام و گاهی دعوام میشه.... -

.... بعد اون رفتم سر چمدونم و چادری که مارال بهم هدیه داده بودد رو بیرون آوردم 

ماجرای کوفتی چند باری با برادرش اومدن خونمون که البته باید گفت واقعا هردوشون بچه 

 .... گذاشتم رو سرمهای خوبین 

 !!!!!وای اینو نگاااااااااااااه..... دختر چقدر چادر بهت میاد ؟؟؟//!!!!! -

 واس اینکه خوشکلم هرچی بپوشم بهم میاد  -
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فکر کن امیرعلی با چادر تورو ببینه چه کیفی کنه پررررروووووووو....... -

 ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!

کور خونده من فقط برای حرم چادر میذارم همینم مونده بخاطرش چادرم بذارم اونوقت  -

.... برگردیم یا بهش رو میده که نمیشه جلوش وایساد  ،انقدر حس پیروزی در برابر من

 جایی غیر حرم برم نمیذارم

 تو چادر آوردی؟

 آره همرام تو کیفمه رفتیم اونجا میذارم .... بریم که االن داد امیرعلی در میاد -

و داشتن باهم حرف میزدن تا صدای رفتیم بیرون اون دوتا جلوی در سوییت ایستاده بودن 

 چشمشون به ما افتاد .. هردو مات من شدن درو شنیدن

  نگار زیر لب گفت : دهنشونو نگاه

 یاسر: چه خوشکل شدی آباجی؟؟؟ ماه شدی -

 جون... بریم دیگه ....... اینکه امیرعلی چیزی نگفت برام جای تعجب داشت مرسی کاکا -

شتم تو خونه ... یاسرو نگار از در رفتن بیرون و منم پشت بندشون که دستم کشیده شد و برگ

خم شدو پیشونیمو بوسید.......  دستاشو گذاشت دو طرف سرم ،امیرعلی زل زد به چشمام و

که انگار داشت تمام دلخوری هاو کینه هامو پاک میکرد و من اونقدر اونقدر عمیق بوسید 

با  .. امیرعلی همیشه منو میبوسید اما این انگاریآروم بودم که فکر کنم حتی نفس نمیکشیدم 

 همیشه فرق داشت

چادر رو ازم جدا شد و گفت کاش امیر تورو با این چادر میدید ...... براش آرزو بود که 

سرت ببینه ... مرخصی های پادگان وقتی میرفتیم بیرون وقتی از پشت ویترین چادر هارو 

 نگاه میکرد حسرت میخورد ....



372 
 

 یعنی برادرم انقدر این براش آرزو شده بود که حتی پیش امیرعلی هم اینو گفته؟؟؟؟؟؟ 

 پس چرا به خودم اینو نگفت؟ اشک تو چشمام جمع شد و گفتم  -

 میگفت نمیخوام با زور من و بخاطر دل من سرش چادر بذاره -

 که امیرعلی بغلم کرد  باالخره چکید از چشمم

 ... اما اونقدر تو چادر طناز شدی که همهباید اینارو بهت میگفتم گریه نکن .... ببخشید ن -

چی رو برام زنده کرد .... فاطمه امیر برادر من بود ... داغ برادر خیلی سخته و نگهداری 

... پس رو سیاهم نکن پیش برادرم ....... حاالم اشکاتو پاک کن از امانت برادر سخت تر 

 بریم یاسرو زنش معطل مان.....

اشکامو پاک کردم دلم گرفته بود فقط میخواستم زودتر برم حرم و این دلتنگی رو اونجا 

 خالی کنم 

یاسرو نگار که تو البی هتل بودن تا مارو دیدن یعنی منو دیدن پکر شدن امیرعلی رفت  -

 کارتو تحویل بده و منم رفتم پیش یاسر اینا 

 اومد ؟ دیگه شورشو در آوردهیاسر : فاطمه این باز چی بهت گفت که اشکت در  -

 خب حاال توم یه بار که اون کاری نکرده بازم ازش جواب میخوای ؟ دل خودم گرفته بود -

 نگار : ول کن یاسر هرچیه بین خودشونه -

 یاسر: به خدا حقشه بهش میگه دیو دوسر -

الت نکن ....انقدرم تو هرچیزی دخصدای امیرعلی از پشتم اومد: دیو دو سر اون عمه هاتن 

 ...زنم گرفتی آدم نشدی؟

 راه بیفتین دیگه 
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.... غرغرای یاسر از پشت سرمون میومد که  یه دفعه امیرعلی دستمو گرفتو راه افتادیم 

امیرعلی پوفی کشید و وایساد و منو نگارو جلو انداخت و خودش رفت پشت ما تا یاسرو 

 توجیح کنه

و ممنون بودم از نگار که سوال جوابم یاده رفتیم دقیقه بیشتر راه نبود واس همینم پ 5تا حرم 

 نمیکرد چون منو میشناخت که االن نیاز به یه خلوت دارم  

مامان اینا رفتیم پیششون ... تو شبستان حرم بودن و زدن به  وارد حرم شدیم و بعد از زنگ

 ......زیارتنامه میخوندن ... منو نگار رفتیم تا زیارت کنیم و بعد برگردیم پیششون 

مامان و زن عمو اونقدر ازم تعریف کردن که نگو اما من هیچی حالیم نبود بس که داشتم از 

 این گریه ی سر بسته خفه میشدم 

وقتی ضریح رو دیدم اشکام ناخدا سرازیر شد و همونجا نشستم یه گوشه و شروع کردم 

و گریه کردم.... هرچقدر .... زجه زدم آروم گله کردن از خدا .. از دلتنگیم واس بابا اینا 

نگارم تالش میکرد تا آرومم کنه موفق نمیشد دیگه لرزش تنم و گریه هام دست خودم نبود 

..... خیلی سخته تمام خانوادتو یه جا از دست بدی .... سخته واس بودن کنار تک تکشون 

جیغ میزدمو نگار جلوی دهنمو میگرفت.... خودم رو چنگ میزدمو حسرت خوردن .... 

خادم دستامو میگرفت ... همه حرف میزدن هیچی نمیشنیدم.... فقط امام رضا رو میدیدم که 

 .... داغم سنگین بود که داره به حرفام گوش میده فقط خدارو میدیدم که بی کسی هامو میبینه

... آروم شدم و آروم تر نفس کشیدم تازه به یکباره تو یه بغل آشنا رفتم ... بوی مامانو میداد 

.... صداشو شنیدم ..... بازم آروم تر شدم اونقدری که چشمامو بستم .... صداهارو میشنیدم 

داشتن صورتمو خیس میکردن اما توان باز کردن چشمامو نداشتم و کم کم صداهام نامعلوم 

........ اما آریا ..... مامان هست ......بود ...... کاش بخوابم.. کاش دیگه چشمامو باز نکنم 

 ، امیرعلی هست، آریا پیششون شاده..... میخوام بخوابم
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نگاهش کردم  چشمامو باز کردم .....صدای صلوات به گوشم میومد .... صدای مامانه...

 داره قرآن میخونه و تسبیح تو دستشه ....صداش زدم: مامان

: تو ه؟ ... مامانم شروع کرد به گریه کردن جان مامان دورت بگردم  بیدار شدی باالخر -

که منو نصفه عمرم کردی ....... پشت هم صورتمو میبوسید.......... الهی قربون چشمات 

 برم ، جان مامان عمر مامان 

 چشماتو نبندیا االن میگم پرستار بیاد 

دلشوره میندازم ...... باید خودمو جمعو جور کنم ....  دلششد ....... مدام به دلم کباب 

امیرعلی اومد تو اتاق پشت بندشم نگارو بقیه .....همه حرف میزدن اما امیرعلی فقط نگام 

 مطمئنم کلی حرف داشتمیکرد .... نمیدونم با اون نگاهاش چی میخواست بگه اما 

 م بود پرستار اومد و همه رفتن بیرون و فقط امیرعلی باال سر

 ؟حالش خوبه -

ینجوری نگران میشین؟ حالش ابله خوبن چقدر نگرانین شما ؟ همیشه یکیتون مریض شه  -

خوبه سرمش تموم شد مرخصه فقط دورشو اینجوری نگیرین یه نفر پیشش باشه و بقیه برید 

 بیرون بیمارستانم الکی شلوغ نشه.... اینو گفتو رفت بیرون 

 .... زنیکه ی بیشرف هنوز نمیدونه فرقه بین یکیو فاطمه....حیف که زن بود امیرعلی:  -

ول کن بابا چکارش داری ؟ حاال بنده خدا خسته بود اینجوری حرف زد ... نمیتونی همه  -

 رو به ساز خودت برقصونی ....

 ....تو هم االن میدونی کاریت ندارم هی تیکه بنداز -

 اصال چی شده که اینجام؟میشه ؟ مسابقه ی آریا کی شروع؟امیرعلی ساعت چنده  -



375 
 

نترس یه سه ساعتی مونده تا مسابقه االن مامان اینا رو میفرستم هتل ، تو هم سرمت تموم  -

 ...چیزی نیستمنو تو هم میریم شد سریع میریم خونه لباستو عوض کن 

به .... تو اورژانس بودیم و مامان اینارو بفرسته خونه تا بیمارستان  رفت بیرونامیرعلی 

 قول پرستاره به اندازه ی کافی خودش شلوغ بود 

..... دوستش باال  حالش خیلی خراب بود همش باال میاورد یه پسره رو آوردن بغل دستم 

تا فهمیدم مجبورش کردم باال بیاره ....  زیادی خورده ، رفیقم سرش بود میگفت دکتر 

 نمیدونم تا برم سروقتش چقدر خورده بوده 

و اال جون آدم براش داشتم نگاهش میکردم با خودم گفتم حتما اونم ازین دنیا خیری ندیده 

 خیلی عزیزه  

.... یه دفعه با صدای امیرعلی به خودم اومدم : چیه دو ساعته بر  و بر داری نگاش میکنی؟

 پرده ی بینمونو کشید

 نمیخورمش که توم فقط نگاش کردم  -

 فاطممممممممممممه......با تشر گفت :  -

 خیلی خب بابا  -

 پیر شدم از دست تو  -

حاال خیلی جوش نزن تو جوونیت که آش دهن سوزی نیستی حاال شاید پیر شی بشه  -

 تحملت کرد

سرمم که تموم شد با کمک امیرعلی بلند شدم و از بیمارستان رفتیم هتل ....... سریع یه 

.. سریع آماده شدم و رفتم یگه مسابقه شروع می شد دوش گرفتمو اومدم بیرون نیم ساعت د

 بیرون اتاق ... امیر از جاش بلند شدو با تعجب بهم نگاه کرد 
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 چیه ؟ چرا قیافت اینجوریه ؟ -

 چادرت کو؟ -

 ها؟ -

 میگم چادرت کو؟ -

چادر بذارم من  میگه؟! گفتم : ما که حرم نمیریم  نگار کجایی ببینی این امیرعلی چی داره

اون بار بخاطر حرم گذاشتم چون حال کیف نگه داشتن نداشتم که چادر بذارم توش از 

 همینجا سرم کردم ... حاالم تا دیر نشده راه بیفت 

 نارضایتی از چشماش بیداد میکرد اما کورخونده .... مجبوری دنبالم راه افتاد امیرعلی 

 از هتل اومدیم بیرون و سریع یه آژانس گرفتیمو رفتیم 

... این مسابقه خیلی اگر آریا این مسابقات رو برنده میشد واسه ی تیم ملی انتخاب می شد 

 براش مهم بود و آیندشو و راهشو عوض میکرد 

قبل از مسابقه هر جوری بود رفتم تو رختکن پیش آریا اونم با هزار خواهش و التماس از 

 ربی آریام

 آریا تا منو دید دویید سمتم و اومد بغلم کرد: خوبی فاطمه؟ -

خوبم عزیزم و  جانانه بغلش کردمو بوسش کردم و گفتم: ای نامردا چرا بهت گفتن؟ آره  -

 االن که تورو اینجا میبینم عالی شدم 

 کاش بابا هم االن اینجا بود فاطمه -

بازم دلم داشت میگرفت اما خودمو جمع کردمو گفتم ای بداخالق حاال من نمیتونم در حد  -

 یه نماینده از طرف بابات باشم؟ 

 چاکر فاطمه هم هستیم شما تاج سری -
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هرچند  بلبل زبون شدی؟ ! آریا امروز هر نتیجه ای که بدست بیاری واس هممون قهرمانی -

نیستن من بچه ی برادر  هیچیداشتی حریفات در برابرت مطمئنم با اون همه تمرینایی که 

 خودمو میشناسم هیچ جا کم نمیاره 

 یه صدایی بلند اومد که میگفت آریا نوبتت شد بیا بیرون .

داداش کوچیکه ی امیرعلی رستگار ...پس یه چیزو یادت رفت ، هم بچه ی برادرتم هم  -

اومدم نه چیز دیگه مطمئن باش من  من برندم عمه دیگه نمیخواد خرم کنی من واس طال

 رفتم 

، مات انگیزه ای که داره آریا رفت و من مات بزرگ شدنش شدم ، مات حرفایی که زد 

....... 

تا ده شب طول کشید و آریا و یه پسر دیگه رفتن برای فینال که اونم فردا بعد از مسابقات 

اونقدر خوشحال بودیم هممون که حد نداشت، یه لحظه هم تشویقمون  ظهر انجام میشد ....

 قطع نمیشد برای این بزرگ مرد کوچیک خونواده

 آریا باید تو هتل خودشون میموند واس همینم ازش خداحافظی کردیمو  

 قرار شد با هم بریم کوه سنگی و یه دوری بزنیم

قه ، از مهارت های آریا و من بودم که از آریا تعریف میکردن ، از مساب نتو راه همه داشت

هممون تو ون نشسته بودیم و به حدی ازین  عشق میکردم به وجود این برادرزاده ....

که راننده هم به وجد اومد و از عمو سوالو جواب میکرد ...آریای من  ممسابقه تعریف کردی

 مثل باباش... واقعا حرف نداره

نشسته بود ، چشممم به صفحش خورد نوشته بود امیرعلی گوشیش زنگ خورد کنار من 

 سیاوش
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تو دلم آشوبی به پا شد .... نکنه براش مشکلی پیش اومده ؟ نگار که میگفت خوبه و از 

 بیمارستان مرخص شده !!!!

گوشمو سمت گوشیش نزدیک کردم که امیر علی متوجه شد و سرمو از گوشی فاصله داد با 

نگام کرد  بعد یکم صبر کردن گوشی رو داد دست من و  التماس نگاش کردم و اونم با اخم

 گفت زود تمومش میکنیا

 توپوست خودم نمیگنجیدم .... یاز خوشحال -

 سالم سیاوش -

اصال  ؟؟؟؟علیک سالااااااااام فاطمه خانوم حالت خوبه؟ دلم برات یه ذره شده کجایی تو -

 دوستی به اسم سیاوش داری؟

 تو دارم خودت که میدونی؟از دور خبرخب حاال تو هم  -

خسته نکن خودتو دارم شوخی میکنم باهات میدونم امیرعلی کنارته و تو هم حرف بزن  -

 ... دختر این چه کاری بود کردی؟ تازه شنیدم دسته گلتو !!!نیستی

 .. خودت خوبی ؟ کجایی؟ منمیخوام بگ -

 بگم کجام واقعا؟ -

 وا مگه کجایی؟ -

 میگماااااا............آآآآآآآآآآآخخخخخ -

 چی شدددددددددد؟؟؟؟؟؟؟؟ -

 یه روانی بغل دستمه منو زد ...آخه عزیز من آدم عشقشو نمیزنه که -

میذاشتی دو  صدای جیغ جیغ یه دختر اومد که با صدای خنده های سیاوش قاطی بود گفتم :-

 آروم کردمو گفتم یه دختر ماه از خوب شدنت بگذره که باز رفتی دنبال ... صدامو
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.... کمکککککککک....... بابا اینکه دختر نیست گود زیالست آدمو میخوره  -

 ناکام میشیمااااااااا..........آآآآآآآآآآآآآآآاخخخخخ سپیده جان مادرت نزن پشت فرمونم  

یه دفعه که فهمیدم چیو کیو میگه و کجاست جیغ زدمو گفتم :  -

 ییییییییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟کییییییییییییییییییی

زد که من داشتم پرت میشدم به سمت صندلی جلو که امیرعلی منو با ماشین یه دفعه ترمز 

 دستاش گرفت....

 چی شد دخترم چرا جیغ کشدی؟ -

.......امیرعلی چنان چپ چپ نگام میکرد که نگو راننده از همه و راننده عذر خواهی کردم 

 دوباره گوشیو گذاشتم دم گوشم و گفتم : آخر کار خودتو کردی؟راه افتادو من 

 خبر نداری که بله رو هم گرفتم  -

صدای جیغ جیغ سپیده ازونطرف خط میومد که من کی به تو بله دادم و صدای کمک گفتنای 

 سیاوش میومدو و در نهایت که ارتباط قطع شد 

 گفت : چی گفت ؟ گوشیو دادم به امیرعلی که

 .... ای فضول داره از حرص میمیره ... بذار یکم حرص بخورههیچی  -

مدام با خودم میخندیدم که امیرعلی گفت : البد جوکش اونقدر خنده دار بوده که اینجوری 

 میخندی

 ص دادنش گفتم چه جورررررررم........رواس بیشتر ح

 واقعا یاسر اگه بفهمه این جوکو چه شودباخودم گفتم 

 یه کم خندم صدا دار تر شد که 

 مامان گفت دخترم پشت خط کی بود که اینطوری خندوندت؟
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 سیاوش بود مامان یه چیزی گفت که خیلی حالمو خوب کرد بس که خنده دار بود  -

 نگار زیز زیرکی نگام میکرد 

 عمو و زن عمو همزمان گفتن : همیشه بخندی عزیزم   -

 فای اینم بده مجید: خدا شفای همه رو بده ش -

 یه خفه شوی آروم بهش گفتمو رومو سمت پنجره کردمو باز میخندیدم 

 ببند نیشتو همه از خیابون نگات میکنن فکر بیخود میکننامیرعلی دم گوشم گفت :  -

 واال خیابون خلوت بود حرص خوردن امیرعلی بیشتر منو میخندوند 

 کوه سنگیم بهم خوش گذشت چون واقعا حالم خوب بود

 بعد چند ساعت گشتو گزار برگشتیم هتل

سوییت ما دو خوابه بود مردا تو سالنش خوابیدن ، منو نگار تو یه اتاق و مامانو زن عمو تو 

 اتاق دیگه 

 اوی ذلیل مرده امروز چه مرگت بود؟ نه به اون غشو ضعفت نه به اون خنده هات  -

 وای نگارر فکر کن چی شده ؟  -

 یاز فضول درد بگو مردم -

نمیدونم چرا همه چیزو گفتم که نگارم اولش شوکه شد اما با من شروع کرد به خندیدن ....

د و اونقدر بلند شد دیگه خندیدنامون خود به خودی ش خندمون میگرفت از دوستی این دوتا، 

 کشوند تو اتاق ما  که مجیدو

درمون خوب بگو چه مرگته منم بخندم ..... مجید از خودمون بود واس  مجید: ای درد بی  -

 همین به اونم گفتیم 
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مجید : ای پفیوز اگه یاسر بفهمه رفته اونجا با خواهرش عشق بازی راه انداخته که باید  -

... فکر  همه کارای درمانشو کردهاونم یاسری که خودش برای سیاوش خودشو مرده بدونه 

 رگ نجات دادی حاال دوباره خودت باید بری بکشیشطرفو از م کن

با اینکه حرفای مجید چیز خاصی نبود اما خنده های منو نگار بیشتر شد و اونقدر بلند شد که 

 مجیدم به خنده انداخت 

ببینی چه خبره یاسرو امیرعلی اومدن تو اتاق و یاسر گفت: بوزینه ما تورو فرستادیم  -

 اینا ؟ اونوقت خودتم اومدی ور دل

..... وای این فضولی یاسرو امیرعلی مارو بیشتر میخندوند دیگه واقعا دست خودمون نبود 

همه اومدن تو اتاق ما من که رو تخت ولو شدم و نگارم که اون شوهر عطیقشو میدید فقط 

 بالشت تختشو گاز نمیگرفت 

برد بیرون و فقط اینارو به زور از اتاق جون ، امیرعلی و یاسر دیگه کفری شدن و عمو 

 واقعا هیچ مرگمون نبود اما ما میخندیدیم  مامانو زن عمو پیش ما موندن تا ببینن چه مرگمونه

 جریانو واس مامانو زن عمو گفتیم یکمی که آروم شدیم 

 زن عمو شروع کرد به اشک ریختن و رو تخت نگار نشست 

 نگار : ای بابا مامان گریه چرا؟ خدا گریه رو نیاره -

امان :آبجیم خوشحاله اینا اشک شوقه .... الهی فدات شم خدارو شکر که باالخره کوتاه م -

 اومد ...

 یکی به مام بگه چه خبره؟ -

زن عمو : دخترم از وقتی اون جریانا براش پیش اومد دیگه به هیچ مردی نگاه نمیکرد از  -

میگفتیم هرچی باشه غصه میخوردیم همیشه باباش خیلی واس تنهاییش همه بدش میومد منو 
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یاسرم زندگی خودشو داره تا کی میخواد خودشو درگیر تنهایی خواهرش کنه؟ اون دفعه  یه 

گفتیم آقا منوچهر رفته خواستگار خیلی خوب اومد اما سپیده جوابش یه کلمه بود ... یادتونه 

قتی آقا اصفهان تا بهش سر بزنه ؟ راستش رفته بود تا متقاعدش کنه آبجی حوریه میدونه و

 اونشب تا صبح قلبش درد میکرد منوچهر برگشت 

بچه ها سپیده ازون موقع تاحاال یعنی از بعد اون جریان تا حاال نزدیک بیست نفرو رد کرده 

.... تاشون واقعا خوب بود اما اون حتی نخواست ببینه یا حرفشونو بشنوه 5که کم کم شرایط 

االن که شماها اینو گفتین دیگه نتونستم جلوی این اشکارو بگیرم ..... حوریه میدونه و از 

 آقا سیاوشم که آقا تمامه.... دلم خبر داره راست میگه از رو خوشحالیه 

نگارم گریش گرفته بود رفتم جلوی پای زن عمو نشستمو دستاشو گرفتمو گفتم زن عمو 

.... فقط زن عمو ش خوشبخت میشه سیاوش خیلی پسر خوبیه مطمئن باشین سپیده با سیاو

 فعال به کسی چیزی نگین بذارین خودشون این قضیه رو بگن و رسمی مطرح بشه 

مرد زن عمو : عزیزم باشه به کسی نمیگم فقط به عموت بگم اونم مثل من خوشحال میشه  -

 هااااا؟؟؟؟؟؟/صبوریه و به کسی چیزی نمیگه بذاریم خیال اونم جمع شه 

باشه زن عمو فقط به عمو بگین و اال این دو تا پسر عمو بفهمن این دوتا االن با هم در  -

ارتباطن قیامت به پا میکنن... شمام مطمئن باشین وقتی سیاوش میگه واقعا میخوادش واقعا 

 .... به دلتونم بد راه ندین ...میخواد

صدای در اتاق اومد ، یاسر بود : نه به اون صدایی خنده هاتون نه به این سکوتتون و پچ پچ 

 کردناتون 

 نگار: تو بازم فالگوش وایساده بودی؟ -

 یاسر: به خدا بده چیزی نشنومو کتکشم بخورم  -

 هممون خندیدیم و مامان اینام رفتن تا بخوابن حتما امشب خیلی آروم میخوابن 
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  با کلی رویا و خیال پردازی های رنگارنگ واس آینده خوابیدیم منو نگارم

عمو خیلی خوشحال بود معلوم صبح که بیدار شدیم همه رفتیم پایین تا صبحونه بخوریم ... 

 بود زن عمو ماجرا رو بهش گفته 

 یاسر: بابا دیشب چی خواب دیدی انقدر شارژی ؟

 نه عمو ؟مجید: هرچی بود حوریای بهشتی توش بودن مگه  -

 بزرگی گفتن کوچیکی گفتن...مامان: خاک به سرم ببند دهنتو بچه  -

 همه زیر سر توء چیکارشون کردی؟، یاسر: آباجی این خنده های دیشب تاحاال 

 لبخندی زدمو گفتم یکی دیگه خندوندشون من چکاره حسنم؟ -

ارم فکرای الکی بذامیرعلی عین برج زهر مار شده حتما فهمیده یه ربطی به سیاوش داره 

 بکنه و حرص بخوره منم یکم شاد شم......

و بلند شدیم تا بریم حرم .... ایندفعه دیگه با دل با شوخی های مجید صبحانه رو خوردیم 

 سبک میرفتم پیش آقا 

 چادرمو یادم رفت رو به بقیه گفتم االن میرم چادرمو میارم میام .....

 با صدای در برگشتم امیرعلی بود رفتم تو سوییتمون 

 درو چرا پشت سرت نمیبندی ؟ اگه یکی دیگه بود میخواستی چکار کنی؟ -

 ... بریم بقیه منتظرن حاال که نیست ... انقدر گیر نده امیرعلی  -

 شما جایی نمیری تا نگی سیاوش بهت چی گفت ؟ فکر بقیه هم نباش فرستادمشون -

 الت میکنی؟ شاید الزم نیست بدونیامیرعلی چرا تو هر چیزی دخ -

 ازت نپرسیدم که الزمه بدونم یانه گفتم االن میگی چی شده  -
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بگم که بازم همه جارو بهم بریزی و زمینو زمانو نابود .امیرعلی دستم درد گرفت ولم کن  -

 مطمئن باش به تو ارتباطی نداره کنی؟ 

صداشو بلند تر کرد .... باز داشت از کوره در میرفت : من نگفتم تو ونگار چی بهم  -

 دارم میگم سیاوش بهت چی گفت ؟میگین 

 امیرعلی -

 ؟داد زدو گفت : زهر مارو امیرعلی سگم نکن دارم بهت مثل بچه ی آدم میگم چی گفت  -

ف خبر ندارم اون پسره چیاا به صد بار گفتم ازم چیزیو قایم نکن ... همه میدونن منه بی شر

 دختر خونه ی من  میگه 

 ... پس قول بده کار بیخود نکنی خیلی خب داد نزن آبرومونو بردی تو هتل  -

 فاطططططططططممممممممهههه....... -

سیاوش از سپیده خواستگاری کرده و  لبخند زدمو گفتم :...خیلی خب  داد نزن میگم االن  -

 سپیده هم راضیه  همین ....

 از سپیده یا تو ؟ فاطمه منو خر فرض نکن ،  -

 حالت خوبه ؟ دارم میگم سپیده از حرفش یکه خوردم و با تعجب گفتم  -

 .... هنوزم فکر میکرد سیاوش دنبال ازدواج با منه؟ساکت شد ، کالفه بود 

کاری نکن که سپیده بی خیال همه چی بشه .... اصال به ما ارتباطی تورو خدا امیرعلی  -

 نداره تو کارشون دخالت کنیم ..... میشنوی چی میگم ؟

...... و خودشم میدونه کیو انتخاب کنه کر که نیستم هستم؟ سپیده خودش بزرگ داره  -

 چادرتو سر کن بریم 
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سیاوش بهم میترسه  االنم که بشه  امیرعلی بدجور کالفه بود هنوزم که هنوزه از نزدیکی

بس که بد دلو شکاکه به همه ی مردا شک داره .. مریضه داماد خانواده ترسش بیشترم میشه 

 به خدا

خیابون همه بهمون با حسرت نگاه میکردن و نمیدونستن این حسرتا بیخوده و زندگی با  تو

 این مرد مثل جابه جا کردن کوهه...... خندم میگرفت از نگاه بعضی دخترا 

 نیشتو ببند تو خیابون ...... خندت واس چیه ؟ -

  ازشون دزدیدمبه این بدبختا نگاه میکنم که با حسرت نگات میکنن و فکر میکنن تورو  -

 دیگه نمیدونن چه موجودی هستی تو !

 مگه من چمه ؟  -

با تعجب نگاش کردمو گفتم تو چته؟ بگو چم نیست؟ بد اخالق که هستی ، مدام گیر میدی ،  -

خنده که به ره که در میاری با محدودیتات، تبه همه ی مردا بی اعتمادی، پدر هرچی دخ

 میشه ی خدا به هم گره خوردست که ه بروهاتزور رو لبات میشینه ، ا

 هوووو باز من بهت رو دادم ؟ -

 انتقاد پذیرم که نیستی  -

 که هست ههمین -

 اما آدم باید خدارو هم ببینه پس یه چیز خوب داری

 چی؟  -

پیش تو امنه  دختریو جای هرخوبی هستی خیلی تکیه گاه ... گفتم: خوشحال بودم امروز  -

..... 
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ونش گفت: باز خوبه یه خوبی دارم و دستشو گره خورده و صدای مردبا همون اخمای  -

.... تو گرمای محبتش که غرق دور شونم حلقه کرد .....  خیلی حس خوبی داشتم اون لحظه

  میشدم نمیخواستم یک لحظم بیام بیرون....

بی بهمون چسبید ناهار رفتیم رستوران مهمون عمو.... و قرار شد از ابعد زیارت که حس

 همونجاا بریم برای دیدن مسابقه ی آریا 

خیلی هیجان داشتیم و مسابقه هر لحظش برای ما قدر یک سال میگذشت مامان تسبیح به 

و زن عمو قرآن به دست ...... خانواده ی من مهربون ترین خانوادن دیگه به هیچ دست 

 تی حاضر نیستم رهاشون کنم حتی امیر علی رو که شادی آریا رو مدیونشم ...........قیم

مدام باال و پایین  یآریای من برنده شد ......... وای خدایا شکرت ........ از خوشحال

 میپریدم 

امیرعلی دستمو گرفتو با هم رفتیم پیش آریا .....  پسرم قهرمان منه ........ جانانه بغلش 

 ... هممون بغلش کردیم  کردم

 اما کاش بابا خودش بود و می دید دیدی قولی که به بابا دادمو انجام دادم ؟آریا : فاطمه  -

 آره عمه دورت بگرده ... آریا من میمیرم برای مردونگیت  -

دوباره چشمه ی اشکش جوشید ..... آریام بعد مدت ها از دلتنگیگریمون گرفت ازخوشحالی 

 جبران کنه  نبود امیر رو تو بغل من  حکم بغلم کرده بود انگار میخواست... اونقدر م

 خیلی شیرینه این لحظه ها با عشق به خانوادم نگاه میکردم 

...... من میدونستم این پسر به جاهای میشه به تیم ملی دعوت حتما  ریای من حاال دیگه آ

 براش آرزو کردم تو دلم بهترینارو  خوب میرسه هرچی باشه از خون برادرمه

 از پیش ما رفت  موقع دادن جایزه شد و اونم
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 ... مامان بغلم کرد تا آرومم کنه ... نازم میکرد .......هنوزم گریه میکردم 

آروم  ؟؟؟؟؟؟.......بهتر شد حالم مگه میشه همچین مادری کنارت باشه و آرومت نکنه 

 نشی؟!

 رفتیم تفریحبا اجازه ی مربیش بعد از مسابقه همه با هم 

------------------------------ 

 ؟ بدو دیر شد دانشگامون فاطمه چیکار میکنی تو نگار :  -

یگه وایسا دارم مانتوی خودمو میپوشم ......... حاال یه بار همرام اومدی خرید ببین میام د -

 چه ادا و اصولی در میاری ها 

 حاال خوبه ترم شیشه نه ترم یک اونوقت راه میره به من تیکه میندازه 

 .. گوشیم زنگ خورد .. امیرعلی بود بیرون پرو رفتم یع از اتاق رس

 بله ؟ -

  هنوز بازاری ؟ مگه کالس نداری ؟ خریدی مانتو رو ؟ -

 االن میخوام حساب کنم -

 فاطمه به خدا کوتاهو تنگ باشه من میدونمو تو  -

 نیست ..نیست .. کااری نداری ؟ -

 نه میبینمت -

 نگار : چی میگه ؟ -

 چی میخوای بگه ؟ گیرای همیشگی ....... بریم حساب کنیم دیر شد  -
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صدام زد ...... وایسادیم  استادممنو نگار داشتیم میومدیم بیرون که کالسمون که تموم شد 

 ظرم جلو در کالس بچه ها رفتن بیرون نگارم گفت بیرون منت

 بله استاد؟ -

مادرم اینا میخواستن بیان خونتون گفتم اول از  سخته برام گفتنش ؟راستش چجوری بگم  -

 اگه شما راضی هستین بیانشما بپرسم 

وا مگه خانواده ی شما خانواده ی مارو میشناسن؟ بعدم قدم مهممون رو چشم ماست ....  -

 هیچوقت مهمونو از خونشون نروندن خانوادم 

اون که بله از شخصیت شما معلومه خانوادتون چه جور آدمایی هستن اما راستش خانوادم  -

 میان تا خانوادتونو ببیننو بشناسن 

 ؟برای چی استاد ؟ مگه نمیشناسن همو -

 میشه نگین استاد؟ -

 پس چی بگم استاد؟  -

خنک عرق  عرقش رو پیشونیش جمع شده بود .... اینم حالش خوش نیستا ... این هوای -

 چیه ؟

 میشه شما شماره خونتونو بدین مادرم خودش با مادرتون هماهنگ میکنه  -

 باشه ایرادی نداره  

تو راه داشتم همش با خودم میگفتم این یه مرگش بود یه بار میگفت بشناسن یه بار میگفت 

گفت:  معلوم نیست با خودش چند چنده ......... به نگار که قضیه رو گفتم نگارمیشناسن 

 تو سر خنگت کنم من تو با خودت چند چندی ؟ استاد داشته ازت خواستگاری میکرده  خاک

 چییییییییییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -
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 ... دختره ی خنگزهر مارو چی .... ببر صداتو وسط دانشگاه  -

 امیرعلی منو میکشه من شماره ی خونه رو هم بهش دادم -

االن رفتی خونه به زن عمو حاال تو جوش نزن واس چی ؟ دختر بی خواستگار نمیشه که  -

 بگو اون  خودش همه چیزوو همراه مامان راستو ریست میکنه

 همینجور که میگی باشه خداکنه  -

 حاال نظر خودت راجع به استاد چیه ؟ -

 ...خوش اخالقه اما باید بازم حرف زد ..مرد خوبیه ، خونگرمه ،  -

یاسر اومد دنبال ما ...... منو دم خونه پیاده کردن و خودشون رفتن برای خرید و کارای 

 جهیزیه و عروسی

مامان  داشت امیرعلی رو  از توخونه صدای دادو بیداد میومد ... دوییدم و رفتم تو خونه 

 آروم میکرد و باهاش حرف میزد 

 سالم کردم 

 ... دویید سمت من منم از ترس چسبیدم به دیوار امیرعلی با سالم من مثل بمب ترکید 

با این نمیدونم خوب گوشاتو باز کن ببین چی دارم میگم فاطمه اگر فکر کردی من میذارم  -

  استادت ازدواج کنی کور خوندی شیرفهم شدددددددددددددددددددددد؟؟؟؟؟؟؟

......آخه یرونبا عربدش تو خودم جمع شدم ..... درو کوبوند به همو از خونه رفت ب

 المصب میذاشتی اون شماره روکاغذ خشک بشه که مامانت زنگ میزد 

 مامان : هووووووفففف بخیر گذشت  -

 این چرا اینجوری میکرد؟ چی شده مامان ؟  -
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منم بخاطر بیان خونمون امشب نمیدونم واال دخترم .. مادر استادت که زنگ زد که  -

اصرارای مادرش قبول کردم بیان پدر آمرزیده مهلت نداد با امیرعلی یه مشورت کنم و 

 بهش زمان بدم 

امیرعلی که اومد خونه بهش گفتم واس فاطمه قراره امشب خواستگار بیاد شب زودتر بیاد 

کرد که  خونه و میوه و شیرینی بگیره . مامان جان اینو گفتمو نگفتم یک الم شنگه ای به پا

آخرم رضایت داد که مثل یه مهمون برای نگو هرچیم گفتم گوشش بدهکار نبود که نبود 

 اولین و آخرین بار باشه اومدنشون 

هیچوقت اینجوری ندیده ...مادر نمیدونم چش شده بود مثل انبار باروت ترکید یه دفعه 

ین که دعوا دادو ..... خب وقتی دختر تو خونه داری براش خواستگارمیاد دیگه ابودمش

 بیداد نداره پسر من .... من که مادرشم تا حاال از عصبانیت این پسر نترسیدم تا به امروز 

لباستو در بیار بیا غذا بخور یه خوردم خدا بخیر بگذرونه امشبو ........ برو مامان جان برو 

 اون اتاقتو مرتب کن با اتاق مجید هیچ فرقی نداره

 بقیه کجان مامان؟ -

 میره مدرسه دنبال آریا و میان ........... فاطمه؟مجید که تو راه خونست 

 بله مامان  -

دوباره  خجالت بکش یه دختر گیالس میخوره دسته ی گیالسو پشت تختش نمیندازه ...... -

 پشت تختت بودداره بهار میشه و گیالس میاد بازار اونوقت تا االن این دسته ها 

 به خدا میخواستم جمعشون کنم یادم می رفت؟شون؟؟؟؟؟یاوخ اوخ دید-

 صدای زنگ در اومدو منم از فرصت استفاده کردمو جیم شدم 
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که مامان رو به مجید گفت مجید مامان امشب واس فاطمه دور سفره  ی ناهار نشسته بودیم 

ببین اون وسیله هایی که گفتمو میگیره یا نه به برادرت بزن  قراره خواستگار بیاد یه زنگ

 اگه نمیره خودت برو زحمتشو بکش

 یعنی جدی جدی دخترمون میخواد از تو دبه ی ترشی در بیاد؟  -

 خیلی بی شعوری مجید  -

آریا : یعنی چی که عمه میخواد ازدواج کنه ؟ با اجازه ی کی؟ من که اجازه نمیدم .....  -

 فت آریا غذاشو نصفه و نیمه ول کردو از رو سفره بلند شد و با عصبانیت ر

تا یه چیزی میگی زود از کوره در میرن..... مجید  مامان: قشنگ دوتاشون لنگه ی همن -

 دم اسبتو کوتاه کن ....مادر خودتم یه سر برو آرایشگاه اون  موهای عین 

سانته ...  10مجید: مادر من عروس یکی دیگست اشتباه گرفتیا ؟!!!!! بعدشم موهام همش  -

 ید کنم سفالبد میخوای عین شازدت 

مادرش بمیره که معلوم نیست این روزا چشه ؟ هیچیم نمیگه بچم ... پاشو یه زنگ بهش  -

 بزن

سالشه نمیدونن با یه  5، بگی خیال میکنن مجید: مادر من پیش کسی اینجوری نگو بچم  -

 موجود دومتر و ده طرفه...

 اینو الیک داری -

 مخلصیم -

 مامان : خبه خبه کم پشت بچم حرف بزنین ... پاشین برین به کاراتون برسین  -

-------------- 

 شب بود و االنا بود که دیگه پیداشون شه  10ساعت 
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در اتاقم صداش در اومد و با بفرمایین من امیرعلی اومد توی اتاقم ... از سر ظهری تا حاال 

 از اتاق نرفتم بیرون تا دم پرم نشه 

کالفه بود رفت روی تختم نشست و به من خیره بود من که دیدم این هیچی نمیگه مشغول 

 بستن موهام شدم 

 کاری داشتی اومدی اینجا ؟  -

راجع به ؟ یه کم مکث کرد و گفت : فاطمه نظرت مگه حتما باید کار داشته باشم بیام اینجا  -

 ؟  اینکه

 و هیچوقت نظر منو نپرسید  تعجب کردم از سوالش اون تاحاال فقط زور گفت

چه عجب یه بارم تو نظر مارو پرسیدی ؟ بیرون رفتی سرت به وسط حرفش پریدمو گفتم :

 جایی نخورد؟ 

 باز من بهت رو دادم ؟ -

االنم اصال قصد ازدواج ندارم فقط چون تو عمل نه مثل اینکه خودتی......من نظری ندارم  -

ه جایی جیم ت میکنم و اال مثل قبل که بابااینا بودن یانجام شده قرار گرفتم این مراسمو شرک

 تا اونو تمومش نکنم ازدواج نمیکنمو می شدم تا شوهرم ندن من درسم برام مهمتره 

من نظرتو راجع به اون مشب بله بده ... صد بار گفتم وسط حرفم نپر اتورو خدا بیا  -

، میخوام بدونم سخته برات که دانشگاه خودتو بیخیال شی و بقیه ی درسو لندهور نخواستم

 نزدیک خونمون بخونی؟بیای دانشگاه غیرانتفاعی 

ترم بیشتر نمونده درسم تموم شه بعدم من االن تمام دو حالت خوبه امیرعلی ؟ اول اینکه  -

ارم تو یه دانشگاه و دوما من داستادای اینجارو میشناسم و میدونم چکار کنم چکار نکنم 

 دولتی درس میخونم بیام اینجا باید پول بدم مگه مغز خر خوردم؟
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 دیگه؟اگه مشکلت پوله اونو که شهریش با خودمه  -

 نمیشه امیرعلی اصال چرا باید من از دانشگام برم یه دانشگاه دیگه مهمون شم؟ -

...... برو لباستو عوض کن االن سرو کلشون پوووووووووفففففففففف....... خیلی خب  -

 پیدا میشه 

 همین خوبه دیگه  -

یا عوض میکنی یا  فاطمه ، عزیزم ، نازنینم انقدر رو این اعصاب نداشتم یورتمه نرو .... -

 چادر سرت میکنی

امیرعلی اون منو تو دانشگاه دیده اونم بی چادر آخه واس چی باید چادر بذارم تورو  خدا  -

 ... نگا کن لباسم نه کوتاهه نه تنگگیر نده 

فاطمه دیگه نرین بیشتر به این اعصاب ... میگم چادر سرت کن صداشو بلند کردوگفت :  -

......زیر لبی با خودش گفت :واس اون دانشگام یه شیر فهم شد؟ ،تو هم چادر سرت میکنی

    فکری میکنم ....... اینو گفتو از اتاقم رفت بیرون 

من که میدونم دردش اینه که خواستگارم همیشه باهام رو در رو میشه...... اگه روزی بفهمه 

 سیاوشم اونجاست که خون به پا میکنه ...........

مو سرم کردم .... خندم گرفت شبیه خانوم جلسه ای ها شدم رفتم چادر توخونه ای رو برداشت

 ...... صدای زنگ اومد یه گیره ی روسری کم دارم 

استادم تا از مهمونامون استقبال کنم ........ امیرعلی به محض دیدن رفتم تو سالن پیش بقیه 

شده بود عین برج زهر مار ..... آروم دم گوش مجید گفتم : امشب این امیرعلی آبرو برام 

 نمیذاره 

 داداشه دیگه ... با همجنساش مشکل داره  -
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 پووووووووفففف......  -

بعد یه کم نشستن مهمونا رفتم تو آشپزخونه تا چایی بریزم ..... این مامان بنده  خدا 

 چلفتیم تمام وسیله هارو با سلیقه کنار هم گذاشتمیدونست دستو پا 

داشتو داشتم چایی می ریختم که امیرعلی اومد تو آشپزخونه وبا خشمی که از الی دندوناش 

امونده صاحابو گفت : فاطمه اون و صدایی که سعی میکرد بلند نباشه بازومو محکم گرفتو 

 نجا آبروتو میبرم از رو لبت پاک کن تا سگم نکردی...... خدا شاهده همی

 اشکم داشت از درد در میومد ... گفتم باشه امیر ول کن دستمو -

مجیدو صدا بزن بیاد ببره الزم نکرده دستمو ول کردو با همون لحنش گفت چایی رو بریز  -

..... اون شال کوفتیم واس پوشوندنه جلو این مرتیکه خم و راست شی تا چایی کوفت کنه 

 موته نه دکور

 .... هرچی باشه استادمهدرمونده گفتم : باشه فقط تورو خدا آبرومو نبر -

امیرعلی که رفت بیرون مجیدوصدا زدم تا بیاد و این سینی رو ببره .... فقط امشب تموم شه 

 اگه دیگه خنگ بازی در بیارم

 از تو دبه در میایمجید: جونم دبه ی ترشی ؟ دیگه امشب  -

خدا اصال حوصله ندارم این دیو دو سر به اندازه ی کافی شعلمو مجید تنت میخاره ها ! به  -

 زیاد کرد تو بیشترش نکن 

 چه خوب تازه شدی مثل اون آفرین به این پیشرفت  -

 مجججججججججججیییییدددد....... -

 ها؟ چیه ؟  -

 بگیر این سینی چایی رو ببر  -
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:  ای داد مگه رسم نیست برادرشو خوب میشناخت اما واس اینکه حرصمو در بیاره گفت -

   عروس چایی بیاره ؟

 مجججججججججییییییییدددددددد....... -

ادای دخترارو در آورد و صداشو نازک کردو گفت:خیلی خب ... اه اه چه عروس گند  -

 دماغی .... بال به دور 

 اری کنم تا خنک شم سریع با سینی از آشپزخونه جیم شد تا بخوام چیزی بگم یا ک -

 مادراستاد گفت: ای بابا چایی خوردن از دست عروس یه چیز دیگست  

 خواهرم یه دستش فلجه:  ای بابا مگه شما نمیدونین ؟! لبخندی زدو گفت مجید  -

 یه دفعه همه ی سر ها سمت من برگشت داشتم آب می شدم 

آخه چرا بنده های خدا رو اذیت میکنی ؟ نه آقای شریفی دخترم تو سالمت عمو: عمو جان  -

 داداشش باهاش شوخی داره کامله 

داشتم از دست این مجید حرص میخوردم .... دارم برات آقا مجید یک فلجی نشونت بدم اون 

 ....سرش نا پیدا 

 یه نگاه به امیر علی انداختم ، برج زهر مار جلوش لنگ مینداخت 

اگه اجازه بدین این دوتا جوونم مثل ما با هم یکم پدر استاد رو به عمو گفت : عمو جان  -

 ف بزننرح

 حتما آقای شریفی ... انشاءهللا که خیره -

رفتیم تو حیاط تا با هم حرف بزنیم .... خواستم قدم بزنیم چون اینجوری راحت تر حرفمو 

 میزدم 

 ببینین آقای شریفی من امشب.......-
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در واقع میدونم شما االن به فاطمه خانوم من بی اطالع اینجا نیستم  میشه یه لحظه ؟......  -

همونجور که منم میخوام ازدواج فکر نمیکنین اما ازتون خواهش میکنم نشناخته ردم نکنین 

..... توی بیستو دو سالگی یک بار خیلی چیزارو بدونم .... اول خودم میگم سی سالمه 

با من ازدواج کردن برای همینم هیچ عالقه م اما همسرم از رو اجبار پدرشون ازدواج کرد

 3در واقع حتی ای به من نداشتن و منم نخواستم اذیتش کنم و بنابر این توافقی جدا شدیم 

ماهم نشد ...... تحصیالتو کارمم که می دونید ، تک پسر و در واقع تک فرزندم ....... از 

م فقط یه دست ابدی ، یه شریک زندگی یه همراه خوب میخوام مال دنیا چیزی کم ندار

............... 

منو استاد شریفی نزدیک نیم ساعتی با هم حرف زدیم یعنی اونجوری که ازم خواهش کرد 

و البته اون رو در بایستی استادو باعث شد تا منم به حرف بیام و حداقل نشناخته ردش نکنم 

 نبود......دانشجو هم بی تاثیر 

با خودم فکر میکردم به خواسته ای که تو جمع ازم کرد و امیرعلی بد اخالقم تو اتاقم داشتم 

فقط به احترام عمو ساکت موند و اال گردنشو میشکوند...... یه هفته صحبت برای شناخت 

امیرعلی گفت اگه بشه تلفنی  رنگ صورت... اولش گفت بیرون بریم که مامان از ترس هم 

 بیرون برن با همبعدا اگر ادامه پیدا کرد  بشه

خودش آدم بدی نبود اما پدرو مادرش به دلم ننشستن حتی به مامانم اینو گفتم .. قرار شد بعد 

 اطالع بدم به خانواده ها....... یک هفته اگر مایل بودم برای ادامه ی این ارتباط شناختی

ارتباط حضوری نکشه چون تا االنشم به خواستم بهش جواب منفی بدم تا کار به دیروز اول 

اصرار استاد بود ولی انقدر دیروز اصرار کرد که ارتباط تلفنی کمک نمیکنه منو بهتر 

 بشناسی و هزار تا اراجیف دیگه که مجبورا قبول کردم 
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که از این هفته گذشت تو این یه هقته داد و بیدادی نبوده که این امروز آخرین روزه 

و از  این رابطه ادامه پیدا کنه قبول کردمامیرعلی تو خونه نکرده باشه .....اما با وجود اینا 

حس میکردم این مرد چیز مهمی داره برای کشف کردن که دوس داشتم بدونم چیه که  طرفی

فی دیگه خواستم ر....از طجکاو میکنه تا ارتباطمو قطع نکنم انقدر منو در برابر این مرد کن

، شرایطش خوب بود و  به خودم یه فرصت برای زندگی مستقل بدم شایدم به استاد بله گفتم

نمیشد ایرادی گرفت و خودشم که خوش اخالقو مهربون بود و شاید با برخوورد بیشتر 

  مهرش به دلم مینشست....

تحقیق کرد و به  ه تو دانشگاه ، و جایی که خود استاد زندگی میکرد امیرعلی تو این یه هفت

قول امیرعلی یه سریا میگفتن تازه اومدن تو این محل و ما خوب نمیشناسیمشون یه سری هم 

حرف زدن از خوش زبونی و اخالق خوب استاد میگفتن ..... اما باز با این که از دانشگاه 

حال دلیل دادو بیداداشو نمیفهمیدم  هر سری گوشیم زنگ میخورد سیم پیچاش قاطی میکرد 

 فایده نداشت......و هرچقدرم مامان سعی میکرد آرومش کنه 

امیرعلی با درو شنیدم ... منو مامان داشتیم با هم حرف میزدیم که یه دفعه صدای کوبیدن

عصبانیت اومد تو خونه .... بدون اینکه سالم کنه با داد و بیداد منو صدا میزد منو مامان از 

مد جلومو دستمو گرفت برد سمت اتاقم .... ترسیدم آشپزخونه اومدیم بیرون .... تا منو دید او

 نمیدونستم چی شده 

و با عربده ازم پرسید :  منو هل داد توی اتاق رو به مامان گفت هیچکس حق نداره بیاد تو و

 برای چی بهم نگفتیییییییییییییییییییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 نکن اینجوری میترسمچیو؟ امیرعلی چرا داد میزنی؟ چی شده ؟ کسی چیزی بهت گفته ؟  -

االن باید بفهمم چرا نگفتی سیاوش توی اون خراب شده کار میکنننننننننننننه؟؟؟؟؟؟؟ ؟  من  -

ازینکه منو خر گیر آوردی خوشحالی  اینارو؟؟؟؟؟؟؟؟ آرررررررررره؟؟؟؟؟؟؟

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟نه
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وای فهمید این قضیه رو .... باید یه جوریی آرومش میکردم رفتم جلوش دستشو گرفتم و 

: امیرعلی یه دقه آروم باش برات توضیح میدم  به خدا اصال چیز مهمی نبود و نیست گفتم 

 یه دقیه بشین تووووو....

 با دستش سرشو گرفته بود و رفت رو مبل نشسته بود 

فاطمه به والی علی علی بازم بخوای در این مورد مخفی کاری کنی و چیزیو نگی و من  -

 بعدا بفهمم من میدونمو تو فهمیدددددددددددییییییییی؟؟؟؟؟؟؟

 ....آره فهمیدم انقدر داد نزن .... نگاه کن حال خودتو  -

امیرعلی درست فهمیدی سیاوش اونجا کار میکنه و اصال همینجوری بعد مدت ها منو پیدا 

... به ودتو اون ندیخکرد و اون جریانا پیش اومد بهتم نگفتم تا با این عصبانیتت کار دست 

خدا از وقتی ارتباط منو سیاوشو محدود کردی من حتی تو دانشگام نمیبینمش حتی اونم 

اگه باور نمیکنی از نگار بپرس همش همینه تازه اون موقع  نخواسته پا رو اعتمادت بذاره 

ها که داشت تالفی میکرد فقط چند بار توی دانشگاه همو دیدیم شاید پنج بارم نشده به خدا 

 ستشو میگم دارم را

این همه دادو  آخه چرا داری خودتو انقدر واسه ی موضوع به این کوچیکی اذیت میکنی؟

 بیدادم نداشت

 حاال بگو کی بهت گفته اینارو؟

رفتم دانشگاه آمار این یارو رو در بیارم که سیاوشو اونجا دیدم وقتی از زبونش شنیدم  -

.... هزار تا فکر و خیال تو سرم اومد  اونجا کار میکنه و تو اینو بازم ازم مخفی کردی

 فاطمه اگه بفهمم

، حاالم پاشو بریم ناهار پریدم تو حرفشو گفتم : میدونم چی میخوای بگی ... باشه چشم -

 بخوریم که مامان اون بیرون دق کرد
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 پوووووففففففف..... تو برو من میام -

 ناهار نشسته بودیمی سر سفره 

 مامان آریا مگه نمیاد؟  -

 چمیدونم دخترم میگفت تمرینم طول میکشه شما ناهارتونو بخورین  -

برای اینکه گوشیم زنگ خورد .... ناشناس بود برای همینم جواب ندادم دوباره زنگ خورد 

 امیرعلی باز خیال بد نکنه

 بله بفرمایین؟ -

 ؟خانومممم؟؟؟؟فاطمه  -

 بله شما؟ -

 زن استادت . مادر بچه ی اون استاد بی غیرتت منو نمیشناسی ..... اسمم گالرست ........ -

جفت چشم خیره به من بودن و من گوشم گوش شده بود  3.... دهنم واموند ......شکه شدم 

 برای حرفای جدید....

همراهی پدرومادرش گفتو من حس اون از هرزگی شوهرش گفتو من گوش کردم..... از 

تنهایی کردم .... گالره از تعداد خواستگاری های شوهرش گفتو من خورد شدم ..... 

ازاحساسات و  حرفایی که شوهرش تو تمام هرزه بازیاش با دخترا شریک شد حرف زد 

گول  از...... همه کافی بودن تا یه قطره اشک از چشمام بریزه از حقیر شدنم از ساده بودنم 

 خوردنم

میتونستم بشنوم ..... شکه بودم جوری که انگار از  بوق ممتد بهترین بوقی بود که االن

 گوشی از دستم افتاد آخه چطور؟ حرکت افتادم
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امیرعلی اخماش گره خورد : کی بود فاطمه ؟.... نگاش کردم..... میگم ککککککییییییی  -

 بود ؟

 حرف بزن فاطمه شده ؟ فاطمه؟ ... نگاش کردم ....فاطمه چی  ، مامان:  یا فاطمه ی زهرا -

 مجید زد به صورتم ...... نگاش کردم ...... اشکام میچکید 

امیرعلی : یا امام هشتم فاطمه یه چیزی بگووووو..... بغلم کرد ... زد تو صورتم .... چرا -

 درد نداره؟

 یه دفعه یه عالم آب یخ رو سرم ریخته شد 

از ترس و پناه بردم بغل امیرعلی ...... هرچی گریه میکردم آروم جیغ بلندی کشیدم  -

 نمیشدم ...... به هق هق افتادم و مامانو صدا میزدم 

مامان جان ... دورت  مجانمیکردو مدام دستامو میبوسید .... کمامان اشکاشو پا -

 ...چی شده حرف بزن مامان ....بگردم

 امیرعلی: مجید چی شد پس ؟ -

 ی زنگ میزنم خاموشه ...داداش هرچ -

: فاطمه ی من . عزیزم ، ببین منو که صداش پر از استرسو نگرانی بود با داد  امیرعلی -

 .......ریحانه چیزیش شده ؟ از تهران بود؟ بگو چی شده ؟ .... 

 نه  -

 پس چی شده مامان ؟ -

 مااااااااممممممممممممااااااااااااانننننننننننن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -

؟ جانم مامانم؟ حرف بزن فاطمه .... بگوچی شد ؟ فاطمه مامان دارم از پا در جانم عزیزم  -

  میام بگو مامان 
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 مجید : مامان ببر لباساشو عوض کن ... داره میلرزه .... -

... توان راه رفتن نداشتم .......امیر بغلم کرد برد تو امیرو مجید دستامو گرفتنو بلندم کردن 

بیرون مامان لباسامو عوض کرد ... بغلم کرد ...... دستمو ، صورتمو اونقدر  اتاقمو رفتن

 آروم شدم بوسید که 

...حرفای گالره تو گوشم زمزمه و هوا تاریک بودچشمامو باز کردم .... تو اتاق خودم بودم

 .....می شد 

 یه قطره اشک از چشمام چکید . اشکامو پاک کردمو بلند شدمو نشستم .....

و با همون حرص اشکامو پاک کردمو به خودم تشر زدم.... داشتم از حرص میترکیدم  

فقط  چرا انقدر سادم که راحت تونست احساسمو قلقلک بده ؟برای کی دارم گریه میکنم ؟ 

احساسمو قلقلک داد ؟!!!!!! من داشتم خام حرفاش میشدم.... زندگیم چطور میخواست 

 من بدبختم ..... بشه؟؟؟؟؟

 باید این ارتباط اشتباهوکی گفته من بدبختم ...خوشبختم که انقدر خدا دوسم داشت نه  

پس لزومی نداره  نشدم وابستشهنوز چیزی نشده و من به موقع فهمیدم و نم .....تمومش ک

. نباید برام مهم باشه چون من به اصرار داشتم ارتباط حضوری رو گریه کنم به حال خودم 

 ..... به خودم دلگرمی دادمقبول میکردم اونم چون دلم سوخت 

بود ....داشتن راجع  9همه نشسته بودن ... یه نگاهی به ساعت کردم اتاقم رفتم بیرون  از

 من حرف میزدنو نگران بودن 

 ن کشیده شد .... همه ی نگاها سمت مسالم کردم 

حاال میتونی   سالم مامان جان .... مامان اومد بغلم کردو منو بوسید........ خوبی مامان ؟ -

 حرف بزنی؟

 آریا : فاطمه بیا بشین برات بگم امروز چی شد؟ - 
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 رو به مامان یه اشاره به آریا کردمو گفتم چی شد عمه؟

 رفتم پیشش نشستمو گفتم ای به چشششششممممممم..... شما جون بخواه 

 جهانی شده .....مجید : قهرمان ما  -

 برادرزاده ی خودمه دیگه .....حاال چی شده ؟ -

به عنوان امروز تو مدرسه سر صف بودیم که یه دفعه اسممو صدا زدنو ازم تقدیر کردن  -

رورش گرفتم تازه من این لوحو از رییس آموزشو پ مونه ای که مقامم آورده ......شاگرد ن

اگه بدونی چه حالی داد چون پسر خودش تو همون مدرسه درس میخونه و یه پسر نچسبیه 

 که نگو 

تو راه خودت اون راه  ؟ماشاءهللا به پسرم ....... ولی تو به اون بدبخت چیکار داری -

 خودش

 بیخیال عمه گاهی وقتا پوزه مالیدن بعضیا به خاک از صد تا مدال بیشتر حال میده  -

که امیرعلی گفت : پسر ما آریا قشنگ حرف بزن ....... همه داشتن ریز ریز می خندیدن  -

مستقیم دیگه مرد شده خودش میدونه چی درسته چی غلط........ پهلوون مگه نگفتی فردا 

 ه؟ خب برو بخواب فردا کم نیاری بعد مدرسه میری باشگا

 فقط ورزشکار ورزشکارارو  میفهمه .... ای ول من رفتم بخوابم شب همه خوش -

 این پسره ی گند دماغ دوست داشتنیمو بوسیدم و اونم رفت تا بخوابه

 مامان جان شام میخوری ؟  -

 نه مامان میل ندارم  -

؟ به خدا داریم از نگرانی میمیریم عزیزم نمیخوای چیزی بگی؟ کی بود برات زنگ زد  -

 ... جلوی این بچه به زور خودمونو کنترل کردیم 
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دوباره اشکام راه خودشونو گرفتن بلند شدمو رفتم مامانو بغل کردم و کنارش نشستم گفتم -

 خوشبختم که خدا انقدر دوسم دارهمامان من خیلی 

 عزیزم حرف بزن ....  بدش بیاد؟ معلومه که دوست داره مگه کسی هم پیدا میشه از دخترم -

چیزایی که اتفاق افتاد رو گفتم..... رنگ و روی آرومو کلمه به کلمه ، با هق هق ، با گریه 

 مجید و امیرعلی هر لحظه قرمزو قرمز تر می شد 

 حرفم که تموم شد دوتاشون مثل بمب ترکیدن 

و مجید سوییچ ماشینو گرفتنو  ....... امیرعلیمرتیکه ی بی شرفففففف...... حالیت میکنم  -

و تا دم در  رفتن حتی به التماسای مامان و من که می خواستیم جلوشونو بگیریم گوش ندادن 

 ....آخرشم با عربده ی امیرعلی منو مامان دستاشونو ول کردیم باهاشون رفتیم 

میگفتم عمت خدارو شکر که خواب آریا سنگین بود و اال میومد بیرون بهش چی میگفتم ؟  -

 از دلشوره میمردیم ....مامان مدام منو مامان داشتیمداشت پا تو زندگی یکی دیگه میذاشت؟

 تسبیح به دست تو خونه راه میرفت

و گفتن یاسر میاد دنبال ساعت یک صبح بود بود که امیرعلی اینا از کالنتری زنگ زدن 

 کالنتری تا زیر شکایتو امضا بزنم  همن تا منو برسون

نگ در صداش اومد ... رو به مامان گفتم مامان دعا کن زودتر این ماجرا تموم شه دیگه ز -

 نمیکشم ... آخه چرا باید این همه بال سر من بیاد ؟

 ....منم خاطر جمع کن رسیدی رزودت... برو الهی مادرت بمیره که غصه هاتو نبینه  -

داشت از . یاسرم مثل اون دوتا یاسر چشماش پف کرده بود تو راه همه چیزو بهش گفتم ...

 حرص منفجر میشد و بیشتر از این حرص میخورد که نگارم بااین آدم هرزه کالس داشت

 از دور امیرعلی رو دیدیم رفتیم پیشش
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 یاسر: سالم کجاست اون بی شرف؟ -

 مجید : تو اتاق سرگرده و مثل سگ داره پارس میکنه .... منتظرن پدرو مادرشم بیان  -

اتاق اومده بود بیرون از دورم معلوم بود ..... صورتش خونی بود و تمام لباساش پاره از  -

... ترسیدم ازش چسبیدم به امیرعلی . متوجه شد .... دستشو دور شونم حلقه کرد و پاره

 همین گرماش کافی بود برای ریختن ترسم و مطمئن شدم جام امنه

 ری فقط پاچه ی شمارو میگیره .. اینجوباید زنده زنده دفنش میکردین.... -

امیرعلی:  اونقدر تهدیدش کردم که نخواد غلط اضافی بکنه .. فاطمه بریم توی اتاق ...  -

 زیر شکایت نامه رو باید امضا بزنی 

همه بعد اینکه همه ی کارا تموم شد . برای مامان زنگ زدم و اونم خاطر جمع کردم ... 

.. تنها بودم دلم نمیخواست تنها بخوابم واس همین بی برگشتیم خونه ... خیلی خسته بودم .

 اینکه یک کلمه بگم رفتم تو اتاق مامان کنارش خوابیدم 

صبح موقع رفتن به دانشگاه یادم اومد امروز با همین استاد کالس دارم با خودم گفتم نکنه از 

بازداشت بیاد بیرون و دوباره با هم رو در رو بشیم ؟ حرف دیشبش یادم نمیره که میگفت 

 عاقبت این کارتو میبینی

 کی فکر میکرد اون استاد خوش اخالق مهربون یه آدم دو روی بد ذات باشه؟

به خودم اومدم خواستم از ماشین پیاده شم که امیرعلی : کجایی فاطمه رسیدیم ..... -

اون بیشرفو دیگه  امیرعلی دستمو گرفتو گفت فاطمه خیالت جمع باشه بخاطر اخالقم که شده

تی بری خونه فقط سبه دانشگاه راه نمیدن ... فاطمه جان اگه یه وقت حالت خوب نبود و خوا

 یه زنگ بهم بزن 

ممنون بودم از امیرعلی که با وجود خشم درونش حال االن منو میفهمید ... بهم تشر نمیزد 

 ... اخم نداشت رو صورتش
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 نگار جلوی در دانشگاه بود ..... حتما یاسر بهش جریانو گفته که قیافه ی اونم پکره....

تر بدبخت هر قسمت دانشگاه قدم میذاشتیم حرفای مختلف به گوشم میخورد ...... به دخ

دختره ازش بچه دار شده تجاوز کرده .... اخراج شده .... دختره تو دانشگاه خودمونه..... 

 واس همینم التماسش کرد باهاش ازدواج کنه

شنیدن این حرفا آزارم میداد .... یه صحبت تلفنی یه هفته ای این همه حرف پشتش در اومد 

ن همه به من به یه چشم ی شد و اال اال.... خدارو شکر که امیرعلی مخالف ارتباط حضور

 دیگه نگاه میکردن .......

خدایا آخه چرا اینقدر سرم بال میاد ...... خانوادمو که ازم گرفتی ..... تو خیابون زیر دست 

 یه الشی افتادم ..... اون نامرد پاش تو خونه باز شد و میخواست در حمومو بشکنه .....

 خدایا تورو به کسایی که دوسشون داری دیگه بسمه دیگه نمیکشم .....

.... تو حیاط نشسته بودیم و منتظر یاسر تا بیاد دانشگاه تموم شد . اما دلم بدجور گرفته بود 

زنگ زدم برای ریحانه ..... اونقدر گریه کردمو دردامو گفتم که ریحانه رو هم دنبالمون ....

 .به گریه انداختم ...

 گوشی نگار زنگ خورد یاسربود رفتیم دم دانشگاه ... سوار ماشین شدیم .....

میخوام دربست در اختیار خانوما باشم .... هر جارو بگین  یاسر: چطوری آباجی ؟ امروز -

 میریم همونجا 

 مرسی ... نمیخواد میرم خونه ... کار دارم -

 ی لباس  میخوای ؟ بریم خرید یاسر نگار: آخه چرا شرو ور میگی ؟ مگه تو دیروز نگفت -

حالمو خراب کرد و میل بیرون رفتن نداشتم واس همین خواستم شنیدن این حرفا تودانشگاه  -

 اما من به امیر علی نگفتم بهونه بیارم و گفتم :



406 
 

ای بابا یعنی ما انقدر اعتبار نداریم؟...نترس بابا بهش گفتم تو رو میبرم بیرون .. دختر  -

بیوه ها شدی؟ جمع کن خودتو ..... گور باباش........ خدارو شکر که نه اسمت تو چیه شبیه 

 دهن افتاده و نه بینتون رابطه جدی تر شده ..... خداروشکر قبل هر اتفاقی شناختیمش......

 آخه تو چرا عزا گرفتی نمیفهمم 

 یه گور باباش بگو و تمام 

راس میگفت یاسر ...... لبخندی برای ا تو دلم گفتم حرص خوردنای دیشبشو یادش رفته ام

 دلش زدمو گفتم باشه بریم خرید... گور باباش

 آههههههااااااااااا.... حاال شد  -

 واقعا هم گور باباش شاید این خرید کردن حالمو بهتر میکرد

... یه خروار لباس برای بیرون بودیم .... خیلی خوش گذشت . شب 9تا  12از ساعت 

خودم خریدم .... امیرعلی هر چند ساعت زنگ میزدو حالمو از یاسر میپرسید . خوشحال 

.....همیشه همین بوده همه جا و تو هر لحظه به بودم از اینکه دورادور حواسش بهم هست 

 یاد منه و این برام شیرین بود

امیرعلی اومد سرکوچه اونام بعد همینم  یاسر و نگار قرار بود برن خونه ی نگار اینا  برای

 پیاده شدن من رفتن

بده من این وسایالرو .... بازارو جمع  سالم دردونه امیرعلی پیشونیمو بوسید و گفت:  -

 کردی آوردی خونه ؟

 خب حاال مگه چی خریدم ؟ مامان اینا بیدارن ؟  سالم ..... -

ه خوابیده ..... صبح باید بره باشگاه تمرین شبه .. فقط پهلوون رفت 10آره بابا ساعت تازه  -

 داره 
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از وقتی باشگاه رفتنش شروع شده درستو حسابی ندیدمش .... دلم واس اون موقع ها که  -

 ..... امیرعلی؟بیستو چهارساعته بغلش میکردمو بوش میکردم تنگ شده 

 جانم دردونه؟دستشو حلقه کرد دور شونمو منو چسبوند به خودش :  -

 یه سر تهران برم ؟ خیلی دلتنگم ی میان ترممیگم میشه اجازه بدی بعد امتحانا -

فرداش میبرمت تو جون بخواه دختر خونه ی امیرعلی .....اون روز که امتحانت تموم شد  -

... 

 دلم یه مسافرتم میخواد  -

 میگن رو بدی سوارت میشن راست گفتن ...... خیلی خب اونم چشم  -

 مهربونی آخه اون اخم چیه باهاته؟ پووووووففففف.....تو که االن  -

وارد خونه شدیم . به همه سالم کردم ......مجید تا خریدای تو دستمو دید شروع کرد به مزه 

 پروندن ...

تا آخرای شب فقط بهم تیکه مینداخت ..... همه هم میخندیدیم ...... خوشحال بودم از داشتن 

... درسته بداخالقه اما وقتی یه روزم همشون .. حتی امیرعلی که امن ترین پناهگاه منه 

 مهربونه مهربونیش به دل میشینه......

اما اجازه ی خارج شدن از شهرو  امروز آخرین امتحانمه و استاد ما فعال با قید سند آزاد شد

 نداره تا دادگاه بعدی که حکمش رو اعالم کنن 

توی اتاقم داشتم کتابمو مرور میکردم که زنگ سوییت من صداش در اومد رفتمو آیفون رو 

 برداشتم گفتم کیه؟

 فاطمه خانوم براتون پیک یه بسته آورده میشه بیاین دم در ؟ -

 گفتم حتما خودم باید بیام؟  چون میدونستم امیر گیر میده -
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 بله خودتون باید امضا کنین فقط یکم عجله کنین -

 االن اومدم -

آخه کی برام با پیک چیزی فرستاده ؟ سریع لباسمو تنم کردمو رفتم توی سالن ... امیرعلی 

 داشت فوتبال نگاه میکرد صداش زدم

 جانم دردونه؟ -

 حتما باید خودم بگیرمش باهام میای تا دم در؟ ظاهرا دم در پیک برام چیزی آورده و میگه -

 دردونه چادر سر کنامیر اخمی کردو گفت : این موقع شب؟ پاشو بریم .... 

 چادر دم دری مامانو سرم کردم ... طرف با مشت به در میکوبید 

 همونجور که سرعتمونو زیاد کردیم امیر داشت بهش بد میگفت که این چه وضع در زدنه؟!

 رو باز کرد استاد جلوم ظاهر شد تا امیر د

 امیرعلی: تو اینجا چه غلطی میکننننننننننننننییییییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -

 میخوام با فاطمه حرف بزنم  -

امیر که لبه ی انفجار بود محکم زد تخت سینه ی استاد و یقشو گرفتو کشوندش تو حیاط : 

تو گوه میخوری با بببببببببببببببببببنننننننننننننننننننننننننننننننننددددددددددددددد............دهنتو 

اسم فاطمه رو به دهن فاطمه حرف بززززززنننننننیییی ......دوباره زد تخت سینشو گفت :

یییییییییییییییییی لجنت نیییییییییییییییاااااااااااااااااااااااااااررررررررررررر...........  عوضییی

 اون کتکایی که خوردی بست نبوووووووووووووودددددددددد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 مامانو مجید اومدن تو حیاط اما حال من لحظه به لحظه خراب تر میشد با داد امیرعلی ، 

 یه دقیقه به حرفم گوش کن میرم فاطمه  -
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 افتادم زمینو کنار در نشستم

پرت شد پایینو افتاد ... یقش توی دست امیر علی بود و از  با مشت امیرعلی خون دهنش -

: فاطمه...... گوش کن.... به د اما کلمه به کلمه حرفاشو میگفتاون دست امیر کتک میخور

 خدا من عا......شقت شدم.... به زور زنم دادن.... فاطمه.... تا فردا کتک میخورم ...

 وو.................... امیرعلی: خفه شوووووووووووووووووووووووو -

 فاطمه.... من اون زنو نخواستم.... من ..... اون بچه رو نخواستم -

 اون همینجور کتک میخورد و حرف میزد 

 امیرعلی: برو خونه فاطممممممممممممممهههههههههههههههه......... -

ش مامان جیغ میزد و امیروو صدا میزد : مجید زنگ بزن یاسر بیاد....... کشتی -

 امیرعللللللللللللللللللللللللللللللیییییییییییییییییییییییی..........

 عشق اول و آخرم تویی ... به ..... خدا دوست دارم  -

امیرعلی اونو پرت کرد گوشه ی حیاط تا زیر لگد بگیرتش اما یاسرو عمو سر رسیدن و 

 اونو نگهش داشتن 

 ففففففففففف..........................امیر: خفه شووووو بی شررررررررررررفففففف -

 عمو: یاسر زنگ بزن پلیس بیاد  -

 مجید : زدم عمو تو راهن  -

از شدت گریه جلومو نمیدیدم .... لرز کردم از این وضعیت ... مامان متوجه من شد و 

امیرعلی رو با جیغش صدا زد : یا فاطمه ی زهرا .... امیییررررررررر علییییییییییی...... 

 فاطمههههههههههههههه.....

 امیرم یه دفعه ساکت شد و دویید سمت من ........ بغلم کرد.... سرو دستمو میبوسید:
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فاطمه غلط کردم ، عزیز من حرف بزن ... فاطمه منو ببین ... فاطمه منو نگاه ... دیگه  -

 نمیزنمش... فاطمه نگام کن ببین آرومم....

صورت استادم که آشو الش رو زمین افتاده بود و  نگرانی توی صورت همه بود حتی توی

 نای بلند شدن نداشت اما خیره ی من بودو صدام میزد

با تته و پته و صدای از چاه در اومده ی خودم گفتم : ب ... ب... بخ... خخخخخ...خدا...ن 

ه .. ن.. نمی..خواا...ااس..تم  ای ای ...این...ج ..ج ...ج... جوری ... بش..ش .. ش ..ش

 استاد م...م.. منو

 ب..ب...ب...ب...بخش

 یاسر: زن عمو برو آب قند بیار

 فاطمه ول کن اون بی شرفو ... منو نگاه کن ، کسی تورو مقصر نمیدونه -

استاد خون دهنشو تف کرد بیرونو با سختی زبون باز کرد: نکن با خودت فاطمه ، تحمل  -

 ندارم ببینم

 زدم میمردمفاطمه من اگه امشب باهات حرف نمی

امیرعلی چپ چپ نگاش میکرد تا ساکتش کنه اما فایده نداشت و رگ گردنش داشت میترکید 

 اما بخاطر من ... حال من 

استاد: فاطمه اون زن رو به زور به عقدم درآوردن ، دوسش نداشتم، آره بعد اون صد بار  -

دنبال دخترای دیگه رفتم اما به خدا دوسشون نداشتم و فقط برای عذاب زنم اینکارو کردم تا 

بذاره و بره اما نشد ، نرفت چون اونن عاشقم شد .... وهللا دوسش ندارم .... فاطمه هرکاری 

یکنم ، فقط ردم نکن... من سکته میکنم من میمیرم بدون تو ... بعد سی سال تازه بگی م

 عاشق شدم ، عشقمو پرپر نکن 
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مامان آب قندو به خوردم میداد اما شیرینی قند با حرفای استادم زهر میشد به کام من... من 

 تا کجاهای زندگیش راه پیدا کرده بودم ؟ چکار کنم؟ خدایا به دادم برس

 گم که مرهم دل خودمو خودش بشه؟چی ب

 ... آژیر ماشین پلیس تنها مرهم شرایط ما شد 

 داشتن استادو میبردن ....

 استاد با نگاهی پر  از خواهشو التماس خیره به من بود: فاطمه منو ردم نکن -

عمو تا دم در رفتو با پلیس صحبت میکرد .....هنوز لرز داشتم ... چرا اینجوری شد؟ خدایا  

که دلبری ای برای این مرد نکردم که بخوام زندگی زنو بچشو تباه کنم ؟! خدایا منو  من

 ببخش

 امیر علی: فاطمه ی من نگاش نکن .... فاطمه با تو هستم .... ببین منو.....  -

 یاسر ، مجید ، ببرینش تو خونه من با عمو میرم کالنتری

ون میشی، فاطمه دنیارو برات بهشت صدای داد استاد از کوچه میومد: فاطمه به خدا پشیم

 میکنم .... فاطمممممممممممممممممممممممممهههههههههههههههههههههه............

 نمیدونم چی شد که صدا قطع شد

 گریه مجالم نمیداد

 یاسر: فاطمه نکن اینکارو با خودت ، فاطمه جان همه چی تموم شد... دیگه نمیبینیش.... -

 مامان: مجید مادر خوب نگهش دار تعادل نداره  -

 مجید: دارمش مامان -

 دیگه صداشونو نشنیدمو چشمام بسته شد
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چشمامو که باز کردم توی اتاقم بودمو یه سرم بهم وصل بود به سختی ساعتو دیدم ... برق 

. خدایا چرا اتاق خاموش بود ..... اتفاقای شب برام تکرار شد.... دوباره اشکم راه افتاد ...

 این همه بال سرم میاد ؟ 

 برق اتاق روشن شد و امیرعلی رو دیدم .... رومو اونور کردم گریمو نبینه

 روتختم نشستو گفت : عزیز من، آخه چرا دختر خونه ی من باید برای اون پفیوز گریه کنه؟

آخه دنیا با اونم بد کرد و باعث شد کارش به اینجا کشیده بشه ... داره تقاص عاشق شدنشو  -

به بدترین حالت ممکن پس میده .... صورت داغونو خونیش یه لحظم از جلوی صورتم کنار 

 نمیره... 

پووووووفففففففف  .... دردونه ی من اون حتی اگه زنشو دوست نداشت حداقل به بچش  -

میموند اون وقتی اون بچه که از گوششتو خون خودشه رو پس زده اونوقت ازش  وفادار

 انتظار داری دنیا بهش رحم کنه؟ ببینم نکنه دلتو بهش..

....همش میگم کاشکی من  نه نه امیرعلی .... نه دلم باهاش نیست .... دلم براش سوخت -

 نبودم

 هیچی نمیگم هیسسسسسسسسسسسسسسسس........ دیگه ادامه نده هی من -

 امیرعلی االن چی میشه؟ زندانی میشه؟ -

 تو به این چیزا فکر نکن  -

 امیرعلی اگه یه خواهش ازت بکنم عصبانی نمیشی؟ -

 تا چی باشه  -

 فردا بعد از امتحانم منو میبری کالنتری ببینمش؟ -

 نه فاطمه .. دیگم ادامه نده... -
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امیر قسمت میدم اینجوری حداقل حال دلم بهتر تورو به خدا قسمت میدم .... تورو به روح  -

 میشه

..... ال اله اال هللا..... فاطمه ببین میتونی کار دست خودمو خودت بدییییییییی؟؟؟؟؟؟ -

خیلی خب فاطمه نریز اینجوری اون اشکاتو که کارد میزنه به قلبم...چی کار پووففففففف....

 کنی ؟ ببینیش بگی چی؟ تو غرور نداری؟

ا چیزی نمیگم فقط تکلیفشو روشن کنم بگم من نمیخواستمش و نمیخوامش تا دیگه به خد -

 دنبالم نیاد تا حداقل تو این دنیا جوابشو از من گرفته باشه .... امیرعلی میخوام... میخوام

 میخوای چی؟  -

 اونجوری اخم نکن نمیتونم بگم..... میخوام... میخوام رضایت بدم تا آزاد شه اون بچه پدر -

 میخواد ...

 فاطمه داری دیوانم میکنی داری خستم میکنی.... -

 خواهش میکنم امیر ، جان فاطمه مگه نگفتی هرچی هست به خودت بگم؟ االن گفتم   -

 فاطمه به موالم قسم اولینو آخرین باریه که دارم اجازه میدم همچین غلطی بکنی.... -

الهی.... االن به یاسر زنگ میزنم بیاد مامان: بیدار شدی مامان جان ؟ دورت بگردم  -

 اینارو از دستت بکنه ... یه چیز بخوری جون بگیری

-------- 

...... پروازمونم بیست دقیقه ی تو راه تهرانیم ..... به ریحانه قول دادم ناهار پیششون باشم 

 دیگه میشینه 

 .....دلم حتی واس کتکای ریحانه تنگ شده ....دلم واس دمپاییش تنگ شده 

 امیرعلی:  زشته فاطمه اول زنگ بزن بعد کلید بنداز -
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مزش از بین میره .... برم تو ببینم چکار میکنن ..... نترس ریحانه چون میدونه هر لحظه  -

ممکنه برسیم لباس تنشه میشناسمش.... تازه از خود دیشب در تدارک غذاست .... اگه 

 خوابیده باشه خیلیه..

تو آشپزخونه بودن ، وضعیتو که سفید دیدم به امیرعلی اشاره دادم  حدسم درست بود هر دو

 بیاد جلو تا حرفاشونو بحثاشونو بشنوه 

ریحانه : من که میدونم اون دختره ی خیره سر معلوم نیست اون بنده ی خدارو کجا داره   -

لوسش انقدر بهت گفتم میچرخونه و اال باید تا االن می رسیدن ... یحیی همش تقصیر توء 

از  نکن تو هم راه رفتی گفتی دخترم اله و بله ...... وایسا االن اون بنده خدا بیاد چقدر

 دستش پیش ما شکایت کنه خدا بدونه ... امروز آبرو برامون نمیمونه یحیی

آخه یکی نیست بگه دختر هم سنو ساالی تو دارن زندگی میچرخونن تو هنوز باید یادت بدم 

 لباساتو اینورو اونور ولو نکنیاز بیرون میای 

چیکار داری به دخترم خب خستست بعدا جمع میکنه دیگه .... خانوم جان این ساالدا  -

 کارش تموم شد یکم از اون سسا که دخترم دوست داره درست کن 

من مرگ بخورم از دست شما دوتا ..... یحیی من میگم لوسش نکن تو چی میگی؟ آخرش  -

 سکتم میدی 

 نکنه ریحانه جان .... مگه من چند تا ریحانه دارم .... ریحانه خانوم ، خانوم قلب منه خدا  -

من این بیرون ریز ریز به حرفاشون میخندیدم ..... امیرعلی مدام سقلمه میزد که زشته بیام 

  اینور .... اما من همش اونو از خودم دور میکردم تا صداشونو بشنوم 

نو به ریحانه زنگ زدم ... یکم از آشپزخونه دور شدمو آروم گوشیمو از جیبم آوردم بیرو

 کردم سالم

 اما ریحانه داد میزدوحرف میزد 
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 دختره ی خیره سر پسر مردمو کجا بردی ؟ معلومه کجایی؟

ه بانوووو؟؟؟؟؟؟ چرا ریحان..... ...... ریحانه؟؟؟؟؟؟؟ سالم نکردی خانوم قلب یحیی جونم -

 ساکتی؟

..چنان جیغی کشیدم  که  حرفم نگذشته بود که حس کردم کمرم نصف شدهنوز سی ثانیه از 

 اکوی صدام تو خونه گوشمو کر کرد 

 ریحانه : از کی فالگوش وایسادی؟  -

 ریحانه اینو گفتو با دمپایی افتاد دنبالم ..... 

 ریحانه غلط کردم ..... ریحانه گوه خوردم.....  -

 یره سر ؟ خجالت نمیکشی با این سنت ؟ من تا کی باید حرص بخورم دختره ی خ -

ی هم ریحانه رو گرفت تا بیخیالم شه ..... ریحانه که با یرفتم پشت امیرعلی قایم شدم .... یح

 چند تا نفس آروم گرفت یحیی ولش کردو گریشو سر داد با گریه ی اون منم گریم گرفت

 اونقدر همو بوسیدیم که آروم گرفتیم 

ریحانه از امیرعلی عذر خواهی کرد و تعارفش کرد تا بشینه  اما منو امیرعلی رفتیم تو 

که خداروشکر اونام اتاق تا لباسامونو عوض کنیم .... یه زنگم برای مامان زدم که رسیدیم 

 خوب بودن 

بعد ناهار امیرعلی رفت خوابید منو یحیی و ریحانه هم یه دل سیر با هم حرف زدیم به حدی 

    ه ک

ساعت شد و دهنمون خشک شد ... رفتم یه چایی دم دادم و رفتم تو اتاق تا امیرم صدا  3

 بزنم تا یه عصرونه ی مشتی بخوریم

 دوباره شارژ شدم  اونقدر بهم خوش گذشت که ودو روز تهران بودیم 
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 منتظرم تا امیرعلی ساکامونو از اتاقا بیاره

ریحانه: فاطمه آقا امیرعلی مرد خوبیه هواتو داره اذیتش نکن .... میدیدم چقدر باهاش لج  -

کاری نکن ازت ، ..... فاطمه قدر خونوادتو بدون میکنی اون بنده خدام صالحتو میخواد 

 دلسرد بشن 

 و شعوره  خانوم چقدر سفارش میکنی دخترم خودش با فهم -

تا در حیاطم تو گاه کردو گفت من که میدونم حرفام ریحانه یه چپ چپ به هر دومون ن

 گوشت نمیمونه اما از من گفتن بود 

فاطمه میبینم چجوری باهاش یکی بدو میکنی و هر حرفی میزنی ... کمتر مردی اینقدر 

اال این یحیی هم اگه بهش این حرفارو بزنم تا چند روز باهام حرف صبوری به خرج میده و

به دعواهاتون ین بنده خدا دستور نده واسه ی هر کارت .... عزیز من نمیزنه... انقدر به ا

نه کاری ندارم اما دارم میبینم آقا امیرعلی تالششو میکنه تا تو و آریارو غرق در محبت ک

پس اینقدر اذیتش نکن اونم خانواده ی خودشو داره مسئولیتش زیاده ... باهاش بساز هر 

 چی به چیههیچ کمکی نمیکنه بفهمی مردی قلقی داره که کج خلقیای تو 

  با اومدن امیر ریحانه ساکت شد

امیرعلی اومد و از هردوشون تشکر کرد .... آژانسم رسید و ما سوار شدیم .. اشکم ریخت 

 و تا میشد از شیشه ی پشت نگاشون میکردم 

میگفت  ریحانه اینام از فردا میخواستن دوباره برگردن کردستان پیش مادر یحیی... ریحانه

 نفسای آخرشو میکشه 

امیرعلی :این گریه ها دیگه واسه چیه ؟ تو که تمام این دو روز یه سره پیش ریحانه   -

 خانوم بودی

 امیرعلی رو بغل کردمو گفتم هرچقدرپیشش باشم سیر نمیشم 
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خیلی خب حاال بسه دیگه کشتی خودتو .... اینجوری گریه کنی دیگه  اجازه نمیدم بیای  -

 تهران 

زورگوی بدبخت ... هیچی از احساسات نمیفهمه .... اصال بعید میدونم همچین واژه ای توی 

اشکامو پاک کردم و دیگه یک کلمم باهاش حرف فرهنگ لغتش موجود باشه .. از حرص 

 نزدم 

 که صدام زد ..... جواب ندادم تو هواپیما نشسته بودیم 

و رومو و ..... با حرص نگاش کردم به درک که قهری اون شال وا مونده رو بکش جل -

سریع برگردوندم و شالمو از حرصش اونقدر کشیدم جلو که کل صورتم رفت زیر شال و 

و فقط صدای غرغراشو زیر لب میشنیدم...... به درک بذار حرص بخوره گرفتم خوابیدم 

 پسره ی بی احساس

------------ 

 به خدا گرمه حوصله ندارم ، خب خودتو یاسر برین دیگه نگار آخه من واس چی بیام ؟

! بدبخت دارم میرم دنبال لباس عروس خاک تو سرت کنن تو خواهری ؟ تو خواهرییییی؟ -

به جهنم که گرمته.... دو ساعت اون شوهر بدبختم بخاطر من رفت ناز   اونوقت تو گرمته؟

طاقچه باال میذاره گمشو لباستو بپوش  اونوقت خواهرم برامامیرعلی رو کشید تا با ما بیای 

 بینم 

 منم از لج امیرعلی نمیام  -

 آخه کی این لجبازیای تو تموم میشه ؟ -

آخه به تو چه که نمیذاری موهامو پسرونه  هروقت زور گوییای امیرعلی تموم شه .... -

 پسره ی عقده ای  .......مه کههبزنم ؟! من گرممه گرم ، نمیف
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نمیدونه من که میدونم میخواستی چجوری رو سرت سایه بندازی آخه تو مگه عزیزم اون  -

 پسری اینکارو کنی؟

حاال که مالفه ی تختمو کشیدم رو خودمو گفتم میخواستم تنوع بشه اصال به اون چه ؟  -

 مشکلیه ؟اینطور شد میخوام کال تاس کنم 

کشمااااا.... من اعصاب درستو پووووووووففففففف...... فاطمه ببین یکسره دارم نازتو می -

 درمون ندارم یه دفعه دیدی همینجا تمام لباساتو ریز ریز کردم 

 خیلی خب یه شرط دارهمالفه رو کنار دادمو گفتم  -

 درد بی درمون بگیری خب چیه ؟  -

قیمت برام بخرین تازه لباس منم برای عروسیتون باید بخرین ... باید یه مانتو ی گرون  -

 اءهللا کم نداره شوهرت ماش

و نگارم یه ..... با نیش باز بلند شدم تا لباسمو بپوشم ای کور بشی تو خیلی خب راه بیفت -

 سره غر میزد 

برای اینکه نگارو یاسرو یه کم اذیت کنم اول خریدای خودمو کردم و بعد که نوبت خرید این 

یاسر مارو برد یه بستنی بهمون دوتا شد مدام غر میزدم که خسته شدم آخ پام هالک شدم .... 

داد تا ساکت شدم ... بماند که چقدر تیکه انداخت که امیرعلی حق داره و این حرفا ولی این 

بستنی ارزش شنیدن این حرفا رو داشت منم از لجشون فقط میخندیدم و اونام همش دعا 

خوردم و و منم با عشق بستنیامو می برای اومدن یه همچین روزی رو برای من میکردن

 اصال توجه به حرفاشون نمیکردم 

که تولد نگارم  مرداددیگه اول  یه ماه... واقعا خیلی اذیت کردن عروس و داماد مزه میده 

.. داشتم بستنی می خوردم که عروس میشد خواهرم..... خوشحال بودم برای دوتاشونبود 

 یاسر گفت :
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 یاسر: میگم نگار گردنبندت چقدر خوشکله  -

نگارم سریع روسریشو درست کرد..... اولش گیج شدم که واس چی همچین کرد بعدش 

 فهمیدم منظور یاسر این بود که گردنت پیداست 

چقدر فرقه بین دو تا پسرعمو!!!!!!! االن اگه امیرعلی بود با اون صداش میگفت : درست 

 گرفت  یا میگفت تا سگم نکردی بپوشون خودتو .... خندمکن اون وامونده رو 

 خل شدی ؟ به چی میخندی؟  -

 به اینکه واقعا این دوتا از یه خونن؟ یکی اینقدر آدم یکی دیگه اینقدر دیو -

 یاسر: اوی پشت سر دادام قشنگ حرف بزن روش غیرت دارم .... -

 منو نگار خندمون گرفت ...

شدیم تا من برم مامان اینا خونه ی زن عمو بودن ... من از یاسر و نگار از جلو خونه جدا 

 خونه لباسامو عوض کنم بعد برم خونه عمو اینا پیش بقیه ... ناهار اونجا بودیم 

بازش کردم یه سی دی اخطار درو که باز کردم یه پاکت از الی در افتاد پشتش نوشته بود 

 توش بود

....چیزی که میدیدمو اصال رفتم تو خونه ... لب تابمو روشن کردم و سی دی روگذاشتم 

 باور نمیکردم 

از تنم در میاوردم ...... خودم بودم ، تو یه اتاق داشتم لباسمو شوکه بودم ..... خودم بودم 

 جز نبود  مچیزی تن اما اینجا کجاست؟ قلبم اونقدر تند میزد که تمام تنمو به لرزه مینداخت 

...سریع دوییدم سمت سرویس .. م باال میاوردم داشتلباس زیرم  ......حالم خیلی بد بود...... 

 آخه این فیلم از کجا اومد ؟ اصال کی و کجا این فیلم گرفته شده؟هرچی خوردم باال آوردم ...
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این فیلمو امیرعلی ببینه ....... گریم داشتم از لرز میمردم اگه این فیلمو پخش کنه .... اگه 

 بند نمیومد .....

صدای در خونه اومد و پشت بندش صدای امیرعلی که داشت صدام میکرد سریع صورتمو 

... سعی کردم خودمو خوب نشون بدم .... خشک کردمو رفتم تو اتاقم در لب تابو بستم 

صدامو آروم کردم اما هنوز یه ذره لرز داشتم... داد زدمو گفتم دارم لباس عوض میکنم االن 

 میام

 یاط منتظرتم بیرون تو حفاطمه -

خدایا چرا بالهای سرم تموم نمیشه ؟ خدایا امیرعلی زنده زنده دفنم میکنه ... این دفعه دیگه 

امیرعلی به چشمام نگاه کنه میفهمه یه چیزی شده کوتاه نمیاد، اشکای المصبم بند نمیومد 

 چیکار کنم؟..... اگه عینک دودی بذارم نمیفهمه .... تو خونه ..... کاسه ی خون بود چشمام 

نگاش نمیکنم ... راه افتادم و رفتم تو حیاط پشتش به من بودو داشت با تلفنش صحبت میکرد 

، درو قفل کردم ... تلفنش تموم شد و یه نگاه به لباسم انداخت .... هول بودم حس میکردم 

 اشتباه نکردم ... بازومو گرفتو نگهم داشت البته اونم فهمیده که 

 ....... اخماشو تو هم کردو گفت گریه کردی ؟چشمامو دید  ......خوبی؟.منو نگاه کن ،  -

 من ؟ نه ؟ گریه برای چی؟ -

 فاطممممممه؟ -

 هاااااااا؟؟؟؟؟؟؟/ بازم داری گیر میدیا .... کف صابون رفت تو چشمم ول میکنی یا نه؟ -

 پووووففففف راه بیفت  -

ازم فیلم گرفتن ؟  خراب شدهبخیر گذشت اما حالم بد بود خیلی بد .... آخه کجا ؟  تو کدوم 

 این صدای کی بود روی فیلم که همش صدام میزد عزیزم بیا اینقدر منتظرم نذار؟؟؟؟؟
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 خدایا حاال من از کجا اون آدمو پیدا کنم ؟

 فاطمه دستت چرا انقدر سرده ؟ -

 سر با آب یخ دوش گرفتمها؟ سرده ؟ تو حموم آخر  -

 ها!دستات و تنت لرز کنن؟ این بار آخرت باشه مجبوری انقدر سردش کنی که  -

 خیلی خب بریم دیگه االن همه از گشنگی مردن  -

تو آشپزخونه بودم کنار زن عمو اینا تا یادم بره چی شده و تابلو نباشم .... خودمو با ریختن 

، بازش کردم : غذا حالمو بد میکرد برام اسمس اومد .... بویماستا تو کاسه مشغول کردم 

میلیون نقد آماده میکنی به آدرسی که  200روز دیگه  3اگه میخوای اون فیلما پخش نشه تا 

 .... فکر پلیسم از سرت بنداز میگم میاری 

.... داشتم پس میفتادم ..... تند نفس میکشیدم حاال من این همه پولو از  ترس بهم غلبه کرد

تو حساب بلند مدتمه ..... هر لحظه حس میکردم سرم داره گیج میره کجا بیارم تمام پوالم 

 ..... بوی غذا حالمو بدتر میکرد تا اینکه دوییدم سمت سرویس

 فاطططططمممممههههه....... مامان :  -

همه نگران اومدن تو باال اووردم که بی حال شدم و جلوی سرویس افتادم  اونقدر زردآب

اتاق بغل سرویس امیرعلی بلندم کرد و برد تو اتاق سپیده رو تخت دراز کشیدم .... هر 

... با کسی یه راهی میگفت واس بهتر شدنم ...آریا از کنارم جم نمیخورد ... ترسیده بود 

 ردمو گفتم خوبم عمه جون نترس غذا رو دلم بود توانی که داشتم صورتشو نوازش ک

میداد ...... امیرعلی شالمو در  ژمهوا بهم برسه مامان ماساعمو همه رو فرستاد بیرون تا 

 آورد ... دستاشو خیس میکرد و آب به سرو صورت و گردنم میمالید 

  امیرعلی : من میگم یه چیت هست میگی نه ...... مامان مگه امروز چندمه ؟ -
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 مامان: مامان جان امروز نیست  -

زن عمو با یه شربت اومد تو اتاق ...... به زور تا آخر خوردمش و اال از حال میرفتم 

 ...اشکم در اومد مثل ابر بهار گریه میکردم 

 مامان : آخه چرا گریه میکنی مامان جان نترس ، باال آوردن که ترس نداره  -

  آوردن از بالیی که سرم اومده یا قراره بدترش سرم بیاد راست میگفت ترسیدم اما نه از باال

زن عمو : آبجی االن میگم یاسر بیاد فشارشو بگیره ، منم غذاشو میارم همینجا بخوره یه  -

 کم جون بگیره 

 میل ندارمنمیخورم زن عمو  -

 امیرعلی: یعنی چی میل ندارم ؟ بیار زن عمو میخوره جرئتشو نداره نخوره  -

، امیرعلی ، کاش هیچوقت نفهمی .... نفهمی دردم چیه نفهمی سر دختر رعلی وای امی

 خونت دارن چه بالیی میارن ؟ اول منو میکشی بعد خودتو .... اینبار دیگه ولم نمیکنی

 مامان اونقدر نوازشم کرد تا حالم یه کم بهتر شد اما همچنان از ترس تنم میلرزید 

فشارموو گرفت ....رو به امیرعلی گفت خیلی پایینه یاسر با دستگاه فشار اومد تو اتاق  

 .... دکترم معاینش کنه بد نیست ناهارو بخوره بعد ببرش درمونگاه یه سرم وصل شه 

 خیلی خب باشه ... شماها برین ناهارتونو بخورین من پیشش هستم  -

اگه تو اتاق بمونم بیشتر فکرو خیال میکنم و حالم بدتر میشه و شادی بقیه رو خراب میکنم 

 ... اینجا حالم بدتر میشه واس همین گفتم: امیرعلی کمکم کنی میام پیش بقیه 

 یاسر: پس من میرم شمام بیاین  -

 ه ؟یاسر که رفت امیرعلی باز شروع کرد : فاطمه چی اذیتت میکنه ؟ چرا نمیگی چت
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 چیزیم نیست خوب میشم  -

 کسی حرفی گفته ؟  -

 نه نه نه امیرعلی -

د ال مصب خب چته اینجوری داری خودتو عذاب میدی ؟ بیرون با این دوتا چیزی  -

 خوردی که اینا نخورده باشن ؟

اگه امیرعلی یکم دیگه ادامه میداد نمیتونستم  وونم نکردی!نه امیرعلی بریم بیرون تا دی -

 خودمو نگه دارم و رسوا میشدم 

رو مبل نشسته بودم و زن عمو همه مدل غذارو برام تو سینی گذاشت و سینی رو داد بهم 

 .....آریا مدام میپرسید فاطمه چیزی میخوای؟

 پسرم با اینکه مردی شده واس خودش اما ترسید عمشو از دست بده 

یه سره تیکه مینداخت به عروسو داماد و بقیم میخندیدن .... تنها من بودم که به یه  مجید

 لبخند رضایت میدادم تا ناراحت نشن اما اخمای امیر مثل همیشه گره خورده بود 

 کال این پسر قیافه ی خندون نداره یا عادیه یا اخمو

------ 

 استرس شدید یا تنش عصبی داشته ؟این چند روز دکتر که معاینه کرد رو به امیر گفت : 

 خودمونم موندیم از ظهر تا حاال هیچی رو نمیتونه نگه داره  نه دکتر .... -

 اینو که دکتر گفت حس کردم صورتم داره آتیش میگیره و تمام خون رو صورتم جمع شده 

پیش یه  النرو به امیر دوباره گفت : همین ادکتر به من زل زد .. فکر کنم حالمو فهمیده 

توی همین درمونگاهم متخصص قلب امروز هستن متخصص قلب ببرینش تا چکاپ شه 

 میتونین برین اینجا تا زودتر رسیدگی شه
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... یه سونو هم مینویسم محض رد میشه با گفته های شما قضیه ی بارداری و یا مسمومیت 

 اطمینان انجام دادین با جواب نامه از متخصص قلب برام بیارین 

آخه چرا این اتفاقای این مدلی فقط داره واس من سرمم و به بدبختیام فکر میکنم ..... زیر 

 میفته ؟ خدایا چی دارم میگم من؟

خدایا چکار کنم چطور این با حرف نهایی دکتر امیرعلی تا دلیل استرسمو نفهمه ولم نمیکنه 

شماره سیاوشو که امیر از پولو جور کنم ؟ به سیاوش بگم؟ از مهلتم دو روز بیشتر نمونده 

 گوشیم پاک کرده و فقط خودش داره 

امیرعلی نمیتونست زیاد تو اتاق بمونه ... بهترین موقعیته من تو اتاق تزریقات بانوان بودم 

 تا باهاش تنها حرف بزنم 

 به همراه تخت بغلی گفتم و اونم امیرو صدا زد و با یه یا هللا اومد تو اتاق

 سیاوش زنگ بزنی باهاش حرف بزنم؟ امیر علی میشه واس-

 اونم االن ... زمان قحطه ؟ رفتیم خونه بزن   سیاوش واس چی؟ -

 امیر تورو خدا حوصلم سر رفته اینجا زنگ میزنم یه حالی ازش بپرسم زمانم میگذره  -

 مام دید تا راضی شد و گوشیشو داد بهمشامیر اونقدر خواهشو التماس و بدبختی تو چ

 بعد چند تا بوق جواب داد 

 سالم داداش خوبی؟ -

 سالم سیاوش منم فاطمه  -

به به سالم خواهر عروس .... بینم پس کی میخوای بشی خواهر داماد بابا دل ما رو این  -

 کرد دفتر نقاشی انقدر پاره پارش کرد با آبرنگاش سپیده 

 خودمون باشه سیاوش حال ندارم به خدا اذیتم نکن یه سوال میپرسم بین  -
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 حاال تو بپرس -

 سیاوش دویست تومن ازت  قرض میخوام داری بهم بدی -

 میزنی این همه پولو واس چی میخوای؟ توجون بخواه اما فاطمه مشکوک -

 ... دو ماه دیگه بهت برمیگردونم تو کاریت نباشه ...... من  پولم تو حساب بلند مدتمه  -

و این پولم برام چیزی نیست من چیز دیگه دارم میگم فاطمه خودت میدونی من کم ندارم  -

 ... صدات یه جوریه مشکلی پیش اومده ؟

 نه باز بهت زنگ میزنم فعال خداحافظ -

مهلت ندادم حرف دیگه ای بزنه گوشیرو قطع کردم و در جا به همون شماره پیام دادم پول 

 بهم مهلت بیشتری بده من هر لحظه بخوام نمیتونم تنها بیام بیرون آمادست فقط تورو خدا 

 دو دقیقه نشد که اسمس اومد آفرین دختر خوب و حرف  گوش کن ..... 

 حاال چجوری از خونه برم بیرون ؟

 از بیمارستان اومدیم بیرون تو تمام مدت داشتم نقشه میکشیدم چجوری تنها برم بیرون ...

 نقدر تو فکری ؟ چیه فاطمه ؟ چرا ا -

 امیر به خدا حوصله جواب پس دادن ندارم  -

فاطمه از ظهر تاحاال مثل یه جنازه شدی رنگو روتو تو آینه یعنی چی؟ دارم میپرسم چته؟  -

 نگاه کن...

 یک کلمه ی دیگه سوالو جواب کنی به خدا یه بالیی سر خودم میارم  -

دیوارای اتاقم دیو شدنو دارن منو تا دو روز دیگه من چجوری طاقت بیارم ؟؟؟؟؟؟؟ 

 ... یه نگاه به ساعت انداختم تازه یازده شبه ... صدای در اومد میخورن 
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..کنارم نشست .... بغلش کردم ...بوسش کردم ... واقعا از وقتی اومدیم آریا اومد تو اتاقم 

 انقدر نا آرومماینجا و آریا باشگاه رفتنش جدی شده خیلی کم میبینمش و شاید برای همینه که 

 فاطمه چرا انقدر ناراحتی؟ فکر کردی ندیدم شام نخوردی ؟ -

کم اذیتم کرده کم اشتها شدم یبچه فضول کی گفته ناراحتم؟ فقط چون غذا مونده رو دلم  -

 ... تو چرا تا االن نخوابیدی؟همین 

 خوابم میومد اما چیزه .... -

 چیزه؟ -

 شده بود خواستم امشبه رو  اینجا بخوابمدور بر نداریا ؟ چون دلم برات تنگ  -

میدونستم اگه بخندم فکر میکنه دارم غرورشو زیر سوال میبرم برای همینم بغلش کردم ...  -

از جانانه بغلش کردمو دوتایی ولو شدیم رو تخت ... واقعا به این بوی تنش ، آرامشش که 

 برادرم برام یادگار مونده نیاز داشتم ....

و آزاد بودم ... صبح که بیدار شدم آریا نبود حتما رفته مدرسه ... من امروز کالس نداشتم 

 بدبختیم دوباره یادم اومد و این حال من بود که داشت بازم خراب میشد ...

 مامان اومد تو اتاقم نشست کنارم : آخه مامان جان از صبح تا حاال یه لقمه غذا نخوردی

الاقل از اتاقت بیا بیرون .... یه نگاه تو آینه به خودت بنداز؟ آخه چی شده مامانم ؟ چرا 

 هیچی نمیگی؟

: فقط یه قطره اشکم که خیلی سعی کردم جلوشو بگیرم اما نشد ، ریخت رو دستای مامان -

 حوصله ندارم مامان ، دلم گرفته ، کاش منم همراه بابا اینا میرفتم 

میخوای  مامان جانم آخه چی شده که اینارو دوباره داری به زبون میاری؟عزیز مامان ،  -

 به امیر بگم ببرتت تهران؟
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، مامان اقبال من رو با بد شانسی نوشتن .... هر جای دنیا باشم مصیبت دامن گیر من میشه -

 اینجا و تهرانم نداره

از دخترت لخت فیلم  مامان خیلی سعی کرد بفهمه چی شده اما من چی میگفتم بهش؟ میگفتم

 گرفتن حاالم باج میخوان ؟

رفتم حموم و اونقدر تو حموم گریه کردم تا حالم یه کم بهتر شد اما ضعف داشتم ، لرز داشتم 

ظهر  2....به هزاران نقشه فکر کردم اما امیرعلی رو چجوری متقاعد میکردم که ساعت 

 برم بیرون؟ باالخره یه فکری به ذهنم رسید

 بار مامان اومد مجید و امیرعلی اومدن اما میل به غذا نداشتم تا شب چند 

از اتاق رفتم بیرون تا باهاش  یه نگاه به ساعت کردم دوازده شب بود اما شاید بیدار باشه

 خاموش بود اما نور تلویزیون و صدای پچ پچ میومد صدای امیر بودحرف بزنم ... چراغا 

 ال کردی؟ یا از ریحانه؟؟ از نگار سوباالخره که میفهمم چشه -

هیچکس هیچی نمیدونه ... مامان جان ، االن دوروزه بچم تو اتاقش کز کرده نه غذا  -

 ...مطمئنم یه چیزی شده میخوره نه چیزی میگه ... امیرعلی دلم  داره میترکه مامان 

 شطونه میگهه همی االن برم اتاقش ..... -

 ... آخه با تندی که نمیشه دلیل ناراحتیشو فهمید اصال به زبونم نیار فکرتوتوروخدا مادر  -

اما اشکای امیر حسابی عصبانی بود و داشت خودشو کنترل میکرد که بقیه رو بیدار نکنه  -

مامان جیگرمو میسوزوند: میگی چیکار کنم دست رو دست بذارم یه بالیی سر خودش بیاره 

ب میشه اینجوری میبینمش مامان .. به خدا تحملم داره تموم میشه .... دنیا رو سرم خرا؟ 

 اون دستم امانته چرا نمیفهمین شما؟
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اشکامو پاک کردمو با صدا زدن مامان وارد سالن شدم .. مامان سریع صورتشو پاک کردو 

 گفت : جان مامان ؟ گشنت شد؟

 فدات بشم نه میل ندارم  -

 نگرانم نشی  مامان فردا ساعت دو کالس دارم خواستم بدونی که اگه دیر اومدم -

امیرعلی با اخمای درهمش با تشر گفت : چه کالسی ؟ تو که تا دوازده کالست تموم میشه  -

 ؟!

 جبرانیه یکی از درساست نمیشه که نرم  -

گوشیم زنگ خورد یه دفعه ای هول شدم ... یادم رفت رو سایلنت بذارم ... تند تند از جیبم 

 آوردم بیرون که قطع شد 

همینو کم داشتم امیرعلی بلند شد و گفت : کی این موقع شب بهت زنگ میزنه ؟ مطمئنم 

چراغا خاموش بود و حالمو نمیدیدن اما لرز تو صدام معلوم بود هول رنگ عوض کردم 

 شدم ... همون پسره بود 

دوباره زنگ خورد تا رفتم بذارم رو گفتم: هیچی حتما اشتباه زنگ زده قطع کرده ... -

ت امیرعلی از دستم گوشیو گرفتو جواب داد ... تیزی نگاهش منو نشونه گرفته بود سکو

قلبم  گوشی رو داد دستم اما ....وقتی شنیدم به طرف گفت اشتباه گرفتین خیالم جمع شد ...

 ... خیلی ترسیدم ... اسمس واریزی بانک برام اومد گذاشتم رو سایلنتمثل گنجشک میزد 

  سیاوش واریز کرد برام

 در دانشگام فهمیدی؟و نیم فاطمه راس دو  -

 یلی خب فهمیدم ... با شک نگام میکرد واس اینکه بدتر هول نکنم رفتم تو اتاقم خ -

 ساعت دوازده کالسم تموم شد ... 
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 نگار : خوبی فاطمه ؟ رنگت پریدست انگار   -

 .. نه خوبم گرما اذیتم کرده همین  -

دنبالت تا یک ساعت دیگه حوصلت سر میره میخای چکار کنی مثل اینکه امیر خودش میاد -

 اینجا کالسم نداری که ؟

امروز باز از دنده ی چپه میخواد حتما خودش بیاد دنبالم ... گیره دیگه مثل همیشه ...    -

 کالفه بودم و فقط منتظر بودم از نگار جدا شم 

اصال حواسم به صحبتای نگار نبود و فقط لحظه ی آخر شنیدم داره خداحافظی میکنه و 

.... تازه یادم افتاد با نگار هماهنگ نکردم سوار ماشین یاسر میشه تا برن دنبال کاراشون 

 صت نداشتم برای اینکارا دروغمو اما االن دیگه فر

 یزی رو لو بده یا از دهنش بپره و چنگارم بفهمه ممکنه به یاسر بگه 

 نس دانشگاه رفتم سر قرار سریع با آژا

بری نبود ازش ... داشت دیر میشد دوباره با همون آژانس د دو شد اما خساعت یک ش

 رسیدم دم دانشگاه گوشیم پشت هم زنگ میخورد تا برسم  3برگشتم دم دانشگاه ساعت 

 الو ؟ امیرعلی؟ -

امیرعلی معلومه تو کدوم جهنم دره ای هستی صدای دادش تو تلفن پیچید : زهر مارو  -

 هاااااااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟ و ؟ گوشیرو چرا جواب نمیدی؟ووووووووووو ت

 من سر کوچه ی دانشگام منتظر توآم  -

 تو اونجا چه غلطی میکنی فاطمممممممممممممممممههههههههه؟؟؟؟؟؟  وایسا دارم میام  -

 گوشی رو قطع کرد هول شدم ترسیدم 

 ینش با صدای بدی جلوم ترمز زد ماش
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از تو ماشین داد زد : تا سگ نشدم اینجا آبروتو نبردم بتمرگ تو 

 مااااااااااشششششششیییین....

 سریع نشستم .... 

 بازم با صدای بدی ماشین از جا کنده شد 

ا؟ سر ظهری تصدای فریادش تن و بدنمو میلرزوند: منه بیشرف چند بار گفتم اینجا وای نس -

اومدی اینجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ........ محکم میزد رو 

فرمون .....داد میکشید ..... توبیخم میکرد ............ نمیدونستم به چی فکر کنم به کدوم 

 بدبیاریم فکر کنم 

... اون نزدیک چند دقیقه فقط عربده نمیزدم  فقط گریه میکردم و گریه یه کلمه هم حرف

  ننابودم میکرد نکشیدو مشتاشو میکوبوند رو فرمون منم غصه هام از درون داشت

گوشیش زنگ خورد گذاشت رو اسپیکر : مرررررررررررگگگگگگگگگ وسطای راه 

 ...... چیه ؟

 یاسر بود: یا خدا باز چی شده ؟ -

 بنال یاسر اعصاب ندارم االن  -

 هیچی پشیمون شدم  -

 یااااااااااااااااسسسسسسسسسسسسسسسرررررررر........ -

اه بابا مثل سگ پاچه میگیری انتظار داری حرف بزنم ؟ خبر مرگم میخواستم زنگ بزنم  -

گفتم حالو هوای فاطمه بهتر شه  نگار تو و فاطمه با بچه ها بیاین بیرون بستنی بخوریم 

 میگفت پکر بود امروز ....

 ومد اشکی که با اون همه عربده های امیرعلی کنترلش کرده بودم اشکم در ا
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اه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه  بازم مشتشو کوبوند رو فرمونو بلند داد زد :امیرعلی تا اشکامو دید 

 ه.......

 ؟پیرم کردین .... کدوم قبرستونی هستی بگو داریم میایم  

 همون جای همیشگی  -

 بچه ها همرامون نیستن خودمون میایم ه اومدم دنبال فاطم -

 خیلی خب گوشیو بده فاطمه  -

 جانم یاسر ؟ -

نگار چی میگه ؟ فاطمه  باز چی شده ؟ شما دو دقیقه نمیتونین با هم مثل آدم حرف بزنین ؟ -

مجبور شدی دو ساعت تو دانشگاه ول بگردی که خود امیرعلی بیاد دنبالت باز چی شده که 

نگار مدام میگفت کاریم نداشتی که دنبالش؟ ؟ هر چیم من گفتم میبرمش گفت نه خودم میرم 

 حتما یه چیزی شده  سرگرم شی

ن دروغم حتی یه لحظم نفس یاسر که همیشه شمرده شمرده حرف میزد برای فاش شد

اش می شد بهش بفهمونم صدات رو امیرعلی هم میشنوه کاش زندگی من نمیگرفت.... ک

 اینقدر پر از بد بیاری نبود 

از ترس به امیرعلی نگاه نمیکردم اما صدای تند نفس کشیدنش ، حرارت تنش، خشمش رو 

 ....فهمید دروغمو حس میکردم 

حواسم به امیرعلی که  ماشینو نگه داشت از ماشین پیاده شد .....گوشم به یاسر بود اما تمام

.....خشمی که قول داده بود روی من خالی نکنه رو مدام به الستیکای ماشینش لگد میزد 

 داشت سر این ماشین خالی میکرد
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شما بهتون خوش بگذره اما من حال ندارم بیام وسط حرف یاسر پریدمو گفتم : خوبم یاسر  -

 باشه یه وقت دیگه بیرون 

 یاسرم همینجور که داشت حرف میزد قطع کردم ..... جرئت نداشتم تا پیاده شم 

.... کالفه بود ، عصبی بود ، همه ی حالتاش رو از بر بودم : امیر اومدو سوار ماشین شد 

نذار قولمو بشکونمو روت فاطمه یه سوال میپرسم ....چه مرگته که بخاطرش دروغ گفتی؟ 

 قدر نرین به این اعصاب نداشته ی من ...دست بلند کنم ... فاطمه ان

زم داد و بیدادشو از سر گرفت ، داشتم خفه می شدم از این همه درد فقط گریه میکردم .. با

و دو زانو ... سرفه هام شروع شد ...از ماشین پیاده شدم ..... بازم نفسم داشت تنگ می شد

 جاده، امیر خودشو بهم رسوند از تو کیفم دنبال اسپره ی من بود افتادم کنار 

.. خسته سرفم قطع شد .... امیر یه نفس راحت کشید اما اشکای من دیگه قابل کنترل نبودن 

 شده بودم 

امیر محکم بغلم کردو گفت : عزیز من چرا داری جیگرمو میسوزونی ؟ آخه چرا نمیگی  -

 چی شده فاطمه ؟

..... بازم اون عوضی بود و من باز رنگ ما تا رفتم بگم گوشیم زنگ خورد خواستم بگم ا

 عوض کردم ......امیرعلی بی اینکه نگاه به صفحه بندازه گوشی رو جواب داد 

 بله ؟

 ...گوشیمو انداخت رو صندلی ماشین و گفت قطع شد 

امیرعلی داشت  .امیر سوار ماشین شدیمو راه افتادیم سمت خونه  حالم که بهتر شد با کمک

از خشم درونش می ترکید اما حداقل دیگه داد نمیزد .. منم دلم یه خواب میخواست یه خواب 

 . چشمامو رو هم بستمو خوابیدم ابدی
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 ....البد بازم بغلم کرده با صدای زنگ بیدار شدم ... تو اتاقم بودم 

 م گوشیو جواب دادم و گفتم : چیه ؟ چی میخوای از جونم ؟ من که اومد

 دیدمت... -

به اینکه دختر به این خوبی کم نیست دویست تومن ؟ ارزشت باالتر از داشتم فکر میکردم 

دوروز بشه دو فقطم تا دو روز وقت داری ایناست یه سیصد تا بنداز روش تا رند بشه 

پس خوب حواستو جمع  روزو یک دقیقه عکساتو پخش میکنم اولیشم میفرستم واس خانوادت

 ، فعالکن

از کجا این پولو تو این خدایا حاال باید چکار کنم ؟....آزادی که میشنیدم حالمو بد میکرد بوق 

 وقت کم جور کنم ؟

حالم لحظه به لحظه داشت بدتر میشد ..... دنبال اسپره بودم پیداش نمیکردم ...سرفه امونمو 

ن ...چشمام سیاهی ... دوزانو افتادم رو زمیبریده بود.... توان صدا زدن هیچکسو نداشتم 

 می رفت تو دلم خدا رو صدا میزدم 

 .... ....در اتاقم باز شد ... یه لحظه صدای جیغ نگار تو اتاقم پیچید 

یکی بغلم کردو تو ماشین گذاشت چشمام از شدت سرفه تار شده بود تنها صداهای نامعلوم 

 میشنیدم 

 بستم و خوابم بردارد ریه هام شد و من چشممو یه دفعه یه حجمی از هوا و

چشممو باز کردم تو اتاق خودم بودم ... کی اومدم خونه اصال صدای مامان رو میشنیدم ...

 یادم نیست ؟!

 پشت در اتاقم بودن ، صدای بحث مامانو امیرعلی بود
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یعنی چی آروم باش مامان ... چجوری آروم باشم ؟ باید بفهمم چی اذیتش میکنه که تا لب  -

، مامان چرا نمیفهمی من مرگو جلوی چشمام دیدم ... ندیدی چجوری مرگ رفته و برگشته 

 نفس میکشید

آرومتر مامان جان ... میفهمم پسرم آروم حرف بزن بیدارش میکنی مامان .. مگه نمیگی  -

گفت باید تو محیط آروم باشه تو برو من خودم باهاش حرف میزنم تو االن عصبانی دکتر 

 هستی یه چیز میگی حالش بدتر میشه ... برو مامان جان آروم شدی برو تو اتاق پیشش

؟خدایا بد ... گریه مجالم نمیداد من پونصد میلیون از کجا بیارم  منشستمو زانو هامو بغل کرد

ه چیمو ، عزیزانمو ازم گرفتی دیگه آبرومو نگیر شرفم به باد نره .... بختی تا کی؟ خدایا هم

بهم به خدایا قول میدم این قضیه تموم شه بی امیر علی هیچ جا نرم دیگه فهمیدم بد اقبالم 

 اندازه ی کافی ثابت شد 

 یعنی بازم باید به سیاوش زنگ بزنم؟ چاره ای ندارم 

از سری قبل شمارشو حفظ کردم ...با شکو تردید شمارشو گرفتم ... فقط یه روز از مهلتم 

 مونده 

 بعد دو تا بوق جواب داد 

 سالم خوشکل خانوم  -

 سالم سیاوش خوبی؟

بیست مگه میشه این همه حوری و پری دورم باشن من خوب نباشم؟ اما تو صدات بدجور  -

 گرفتست خوبی؟

 وری بگم؟سیاوش چیزه... چج -

 فاطمه چرا حرف نمیزنی ؟ طوری شده ؟ -
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سیاوش سیصد تومن ازت قرض میخوام .... باور کن تا دو ماه دیگه همه رو بهت -

 برمیگردونم 

 فاطمه نگرانم کردی مشکلی پیش اومده ؟ -

 عصبی شدمو گفتم سیاوش قرض میدی یا نه ؟ انقدر نکیر و منکر ازم نپرس -

 باشه واریز می کنم برات عصبی میشی آخه ؟  خیلی خب باشه باشه چرا -

 بی اینکه خداحافظی کنم قطع کردم -

روی مبل نشستمو به جوکای مجید گوش میدم اما خندم نمیگیره همه امشب اومدن کنار من 

حتی عروسو دامادی که خودشون باشن تا حالمو بهتر کنن .... همه هستن اال امیر .......

تا حالم بهتر شه اما خندیدن از وجودم پریده .... قطره اشکی که  هستنهزارتا کار دارن هم 

مامان از نخندیدن من داشت یواشکی پاکش میکرد جیگرمو میسوزوند اما نمیتونستم بخنم 

 و سیاوش هنوز واریز نکرد برام فقط یه روز وقت داشتم 

مم تا برم تو حتی حرف نمیزدم و یکسره سرم رو پام بود بلند شدمو یه معذرت خواهی کرد

که یه دفعه با صدای کوبیده شدن در خونه هممون ترسیدیم .... امیرعلی بدجور اتاقم 

دسته ی مبلو  عصبانی بود ...... یه لحظه مردم نکنه فهمیده ؟ نکنه براش چیزی فرستادن ؟

 رو بهم گفت: فاطمه بیا کارت دارم با عصبانیت گرفتم تا نیفتم .... 

 چی شده مامان جان ؟-

محکم زد رو امیرعلی: فقط کافیه یک کلمه حرفی بزنین یا یه قدم جلوتر بیاین ....  -

..... فاطمه تو که هنوز همتون منه سگ اخالقو میشناسینپیشونیشو گفت:

 ایستاددددددددددیییییی؟

 باشه عمو جان آروم باش .... تو فقط داد نزن ما نمیایم -
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 از دادش ترسیدم 

یشناختنش .... آریا ترسیده بود  به مجید اشاره زدم تا آریا رو همه ساکت بودن خوب م -

 ببره از اینجا 

 آروم آروم رفتم سمت اتاقم 

 امیرعلی تو اتاقم قدم رو میرفت چشماش کاسه ی خون بود 

 بشین -

 نشستم رو تختم ... درو بست 

موالم علی قسم به امام هشتم قسم اگه جواب سوالمو ندی خودمو میکشم از دستت  هفاطمه ب -

 خالص میکنم .... پیرم کردی دیگه

..... من هیچ راهی جز گفتن حقیقت نداشتم .... حتی اگه اشکام مثل ابربهار میباریدن  -

 بمیرم بهتره تا اینکه زنده بمونمو بی آبرو شدنمو ببینم

زد : فاططططططططططططططططططمممممممممممه...... صداشو عربده کشیدو صدام  -

 آروم کردو گفت اینقدر نرین به این اعصاب از تو سوال کردم حواست کجاست فاطمه

 دستاشو گرفتم: امیرعلی ببخشید .... امیرعلی به خدا من کاری نکردم به هق هق افتادمو  -

برای چی می خواستی ؟ فاطمه تا  داد زد و گفت فاطمه : دارم میپرسم اون دویست تومنو -

قولمو نشکستم و خفت نکردم حرف بزن فاطمه ... میخواستی فرار کنی بازم؟ 

 آآآآآآآآآاررررره؟؟؟؟؟؟؟؟........

.... به دستو پاش افتادم .....غلط کردم نه به خدا نه ....... امیرعلی تورو خدا داد نزن  -

 داد نزن ...... میگم همه چیو میگم . امیرعلی امیرعلی ....
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امیرم دو زانو افتاد جلوم ...... بغلم کرد صورتمو تو دستاش گرفتو گفت :  داد نمیزنم ..  -

 ،دارم روانی میشم تورو نگاه میکنم  بگو فاطمه فقط بگو ... دارم روانی میشم میفهمی؟ 

تومن چکار کنی ؟ فاطمه چه غلطی کردی این همه پول  پونصدفاطمه میخواستی با اون 

فاطمه حرف بزن تا خودمو خالص نکردم ... فاطمه من از ظهر تا االن هزار  میخوای؟

از سر ناچاری رفتم پیش سیاوش تا ببینم اون چیزی جور فکر مزخرف اومده تو سرم ....

ورو به امام رضا حرف بزن فاطمه ت میدونه یا نه ؟ فاطمه واس چی اون همه پول میخوای ؟

محکم زد رو پیشونیش و با عربده  گفت : تا سگم نکردی حرف بزن ال .... 

 مصصصصصصصصصصصصبببببببببببب..............

 تو چشماش نگاه کردم هیچوقت اینجوری ندیده بودمش.... امیرعلی ناتوانو هیچوقت ندیدم 

 سرمو انداختم پایین 

 زن تورو به موال حرف بفاطمه  -

با عجز و دیگه نتونستم طاقت بیارم خودمو انداختم تو بغلشو زار زدم ..... ناله کردم : 

 دویست تومنو میخواستم باج بدم به یه حروم زاده درموندگی گفتم  

فاطمه تو چکار کردی؟ به صورتمو از تنش جدا کرد .... اخماش دوباره تو هم گره خورد : 

 من نگاااااااااااااه کن .... بازم داشت داد میزد گوشام داشت کر میشد 

امیرعلی به دادم برس ، زار زدمو گفتم : به خدا من کاری نکردم از پشت همون اشکا 

تنهام پونصد میلیون پول ازم خواستن تا میخوان بی آبروم کنن..... امیر حالم بده .....  

 پخش نکننفیلممو 

 کدوم فیلم فاطمه چرا نصفو نیمه حرف میزنی ؟ ....... حرف بزن ال مصببببببببببب........ -

 ........ گفتم ... از همه چی گفتم 

 مثل انبار باروت بود تنها به یه جرقه احتیاج داشت
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و حرف زد : یعنی من بی شرف انقدری نبودم که بیای بهم بگی چه داد زد -

تو فکر کردی    مرگتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتههههههههههههههههههههههه...............؟؟؟؟؟؟

همینجا با همین قدر پول تموم میشه ؟ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآاررررررررررررهههههه؟  فاطمه اگه 

بالیی سرت میاورد باید چیکار میکردممممممممممممم؟ آخه چرا چیزی بهم نمیگیی 

 اااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟هاااااااااا

 کجاست فیلم ؟ بذار ببینم 

 امیر لباس تنم نیست  خجالت میکشیدمم گفتم -

فاطمه سگم نکن دوباره بذار این با خشمش که تو صداش پنهان میکرد تا بقیه نفهمن گفت: -

 وووووووووووووو..................ووووووبی صاحابو

 میخوام ببینم چی گرفته ازت ؟ میخام ببرم کالنتری اون حروم زاده تورو دیده منه بی شرف 

امیرعلی فیلمو دید ..... صدای کسی که رو فیلم حرف میزد سوهان میکشید به روحم .... 

حالم بد بود تند نفس میکشیدم  و میلرزیدم ..... هر چقدر گوشمو میگرفتم بازم صداش تو 

 سرم اکو میشد 

گیرت میارم حروم امیر از عصبانیت گلدون رو میزمو محکم کوبوند تو دیوار :  -

 لقمممممممممههههه....

 چرا به من نگفتی هاااااااااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 امیرعلی .. ترسیدم به خدا ترسیدمهق هقو سرفم قاطی شد ... -

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟دیوااااااااانه فکر کردی اون ولت میکرد -

آآآآآآآآآرررررررررررررهههههههه؟ تا کی می خواستی بهش باج بدی 

 هاااااااااااااااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟ تا کیییییییییییییییییییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟..........
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گیر میارم این بی شرفو .......... گیرت میارم ............. محکم لگد زد به صندلی و اونو 

 د .... از بیرون اتاقم همه در میزدن پرت کر

امیرعلی داد زد و  گفت خفههههههههههههههههههههههه 

امیرعلی به مرز سکته رسیده بود از  ششششششششیییییییییییینننننننننننن..................

 خشمش میترسیدم 

اونا توی  یاسر درو با یه لگد باز کرد ..... به محض اومدن نفسم داشت به زور میومد ....

 تاتاق دوییدم سمت سرویس ......... اونقدر زرداب باال آوردم که گلوم میسوخت و درس

امیرعلی دویید سمتم ... اسپره رو گرفت سمت نمیتونستم نفس بکشم ...... افتادم  رو زمین 

 115... یاسر زنگ زد دهنم 

..... سرفه مامان یکسره خودشو میزد و زن عمو نگهش می داشت همه گریه میکردن.....

کاش آریا کنارم بود تا واس  بار آخر اشکام بند نمیومدن ..... مجال نفس کشیدن نمیداد بهم 

 بغلش میکردم

اکسیژنو بهم وصل کردن ....... نمیدونم چکار کردن اما   صدای آژیر آمبوالنس میومد .....

 آروم شدمو خوابم برد 

 چشممو باز کردم تو بیمارستان بودم .....

.... دلم آریا رو میخواست اشکام دوباره راه افتادن ،امیرعلی رو دیدم که کنارم نشسته  -

 بغلشو ، بوشو

 به حضرت عباس باز بخوای گریه کنی خودم میکشمت....... -

دا دارم راستشو امیر به خدا من بی گناهم نمیدونم این فیلمو کی و کجا ازم گرفتن ؟ به خ

 میگم 

 ....  ساکتشو فاطمه فقط  ساکت -
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 خیلی بی انصافی امیرعلی خیلی .... بهم شک داری -

اگه بهت یک درصدم شک داشتم هیچی نگو ی من فاطمه  عزیز من ، دردونه ی من ، -

 مطمئن باش االن نفستو بریده بودم ... فقط ساکت شو این ماجرا تموم شه 

 یه پلیس خانوم و یه پلیس آقا اومدن تودر اتاق زده شد و 

 رعلی کل جریانو از زبون من شنیدناین دو نفر در حضور امی

 امیرعلی و اون پلیس از اتاقم رفتن بیرون و اون خانوم نشست پیشم 

. ..پلیس: عزیزم تو تا االن باید فهمیده باشی درد سری که توش افتادی خیلی بزرگه   -

اومدن کالنتری و این جریانو برای ما تعریف ن آقایی که بیرونه خانوادت یعنی در واقع او

 میدونی اون دوتای دیگه چی شدن ؟ کردن ... عزیزم تو سومین نفر از این پرونده هستی 

 مبهوت بهش  نگاه کردم 

از خودش به جا گذاشته و یکی دیگه رو کشتن و تو یکیشون خودکشی کرده و تنها یه نامه  -

اونم با هزار تا دوخت و دوز رو تنش... حتی به اعضای بدنشم رحم نکردن بیابون انداختن 

 ... واس خودشون یه باندن که به طریق مختلف سر دختر مردم بال میارن 

  ؟نبا ترسو من من گفتم :حاال از کجا میدونین اون دوتام مربوط به این قضیه هست -

ا دومی ، دوستش بعد دوروز این اولی که خودش تو نامه نوشت به همراه یه سی دی ام -

 ماجرا رو بازگو کرد 

اینارو نگفتم که حالتو بدتر کنم گفتم تا با دقت به حرفام گوش بدی که شاید یکی دیگه مثل 

 شما گرفتار این آدما نشه 

که کمک بزرگی کردی اگر ما دو تا راه داریم که یکیش وصل میشه به تو ... اگر قبول کنی 

 نه که بازم ما پیگیر این پرونده هستیم 
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توی این مدت حاال ازت یه خواهش دیگم  داریم ... خوب فکر کن و تمام بوتیک هایی که 

اقامتت تو شیراز ممکنه رفته باشی و لباس پروو کردی رو برامون رو یه کاغذ بنویس و 

 راجع به اون درخواستم فکر کن

 ... ارتی که نمیدونم یه دفعه از کجا اومد با قاطعیت گفتم من موافقم با تمام جس -

 شاید بخاطر آبروی خودمو هم جنسام بود که این شهامتو پیدا کردم و شایدم چیز دیگه

 خب یه کم فکر کن من امشب بهت زنگ میزنم  -

 ... آبروی من داره میره شما میگی فکر کنم ؟دارم میگم من سر قرار میرم  -

 عزیزم مطمئن باش ما مواظبتیم و دو قدمیتیم  -

امیرعلی با عصبانیت اومد تو اتاق به حدی که درو محکم به دیوار کوبوند حتما این 

 درخواستو از اونم کردن که اینقدر عصبانی شده 

 خانومه رفت .... امیرعلی چپ چپ نگاش میکرد ... خواستم بهش بگم صداش زدم ....

گفت: وم ایستاد و با با تمام خشمی که بند بند وجودمو به درد می آورد با تهدید اومد جل -

 .......کلمه زر اضافی بزنی  فاطمه حق رفتن نداری تمام ... یک

با همون شهامتم با همون قطره اشکی که دیگه اختیارشو نداشتم نذاشتم تهدیدشو کامل کنه  -

... میرم تا بهت ثابت کنم بی  : من میرم واس آبروم میرمزل زدم تو چشماشو گفتم 

 گناهم.......

 تمام  من بهت این اجازه رو نمیدم فاطمه  -

.... در اتاق زده شد و همه اومدن تو اتاقم اما من میرم شده یواشکی اما میرم سر قرار 

.... االنم که کل خانواده ....حالم بهتر بود و حاال که تصمیممو گرفته بودم بهتر از اینم میشم 

 جریانو میدونن کمتر احساس ترس دارم 
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......پلیس بود ...بهش از همه چیز گفتم و قرار شد فردا تو اتاقم بودم که گوشیم زنگ خورد

 دشون با تیپ شخصی بیان دم خونمون دنبالم و منو برسونن سر قرار خوساعت ده صبح 

... دیگه به باید امیرو یه کارش کنم ، چند روزه مرخصی داده به خودش تا مواظب من باشه 

.......دیگه آروم بودم و هیچ ترسی نگهبانی هیچکی اعتماد نداره اما هنوز منو نشناخته 

 به حدی که امیرعلی از این آرامش من متعجب بود و مدام بهم خیره می شد نداشتم 

 هاد پلیس خبر داشت و اونم خوب فهمید که این آرامش بی دلیل نیستفقط امیرعلی از پیشن

صبح سر میز صبحانه شیرهارو خودم ریختم تو لیوان اما قبلش تو لیوان امیرعلی قرص 

 خواب مامانو حل کردم 

...روی مبل دراز کشید و صبحانه که خورده شد بعد نیم ساعت امیر مدام خمیازه می کشید 

...خیلی طول نکشید که خوابش برد ...... تا خوابید منم رفتم تو  دستاشوگذاشت رو سرش

 تا آماده شم اتاقم 

نمیدونستم آخر این تصمیمم چی میشه ؟! واس همینم یه یادداشت برای این خانواده ی دوست 

و سر آخر از امیرعلی هم حاللیت خواستم که اینکارو باهاش کردم داشتنی خودم نوشتم 

 ...... 

...... تا سرکوچه خودمو رسوندم که متوجه شدم دوستای یواشکی از خونه رفتم بیرون 

 ژانس سر کوچمون گذاشته بودماشینی که روی سقفش نشان آالبته با یه  پلیسم هم سر رسیدن

  لباسای شخصیراننده ای با و شیشه هاش دودی شده بود  و

من اونقدر دلیالی نیومده اما  م درتا داولش یه کم سوال پیچم کردن که چرا کسی باهام 

 احساسی آوردم  تا قانع شدن که خودم نذاشتم بیان تا کمتر بی تابی کنن

و اونام حسابی منو توجیح تو ماشین میکروفونو دوربینو هزارتا چیز دیگه رو جاساز کردیم 

  کردن ...
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امیرعلی االن بیدار شده و فهمیده  البد..... شده و من همچنان تو خیابون منتظرم  دوساعت 

 چکار کردم و زمینو زمانو داره بهم میدوزه 

آفرین دختر خوب فکر کنم بتونیم گرما کالفم کرده بود به گوشیم اسمس اومد بازش کردم : 

سفید  206با هم معامله ی خوبی داشته باشیم ، به آدرسی که میگم برو و همونجا منتظر یه 

 رنگ باش

مطمئنم خوب شیرازو نمیشناختم اما از آدرس معلوم بود که جای پرتیه .... ترس برم داشت 

رنگم پرید سریع یه اسپره ی زدم ... من باید بتونم اینکارو بکنم من میتونم من از هیچی 

نمیترسم .... با حرف خودمو آروم میکردم و منتظر یه تاکسی بودم که راننده ی اونم 

 ه اما با این حال ترسیدم میدونستم یه پلیس

باور هلویی هستی واس خودت ،.... بازم اسمس اومد : نترس پولو میدی عکسارو میگیری

 کن حیفه که اونور آب زندگی نکنی

 دورو برمو میدیدم  حتما همین نزدیکیاست مگه منو میبینه ؟

اون چی که بهت  کار غیر از گفتم تا بدونی از دم خونه تا اینجا دارم میبینمت بازم اسمس: 

 ...میدونی آبرو چیز خوبیه بعدشم که و  کالهمون میره تو همگفتم رو انجام بدی 

آدرسو به راننده بلند گفتم تا پلیسا بشنون  یه پیکان نارنجی رنگ تاکسی اومد سوار شدم ،

بهم راننده هم لبخند زنان در حالی که دستش رو روی چشماش گذاشت تا معنی چشم رو بده 

 ...، منم پلیسمگفت نترس و تابلو نباش پشت سر ماست 

..... این پلیسه هم مدام با اینکه فهمیدم واقعا همه ی اطرافم پلیسه اما بازم یکم میترسیدم 

  ادای راننده ها رو در میاورد 

 دوباره اسمس: خیلی بد شانسی بین این همه تاکسی پیکان نوبره ....
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داشت دیوانم میکرد با این اسمسای مزخرفش... من نمیدونم چرا این پلیسا میگن اینا یه باند 

مخمو میخوره ... راس میگه بزرگن این پسره که همش داره چرتو پرت تحویل من میده 

 کاش شانس داشتم 

 منم دیوانه شدم معلوم نیست چی دارم میگم ....مغزم داره میترکه 

اد راننده هم رفت و بازم انتظار ... دقیقا جلوی همون دری که گفت رسیدم به آدرسی که د

ایستادم اما خبری از هیچ ماشینی نبود .... خلوت بودن کوچه منو میترسوند پس پلیسا کجان 

 ؟نکنه گمم کرده باشن ؟ 

 تو همین فکرا بودم که انگاری از پشت کشیده شدم و یه دفعه ای از حال رفتم 

... از بیرون صدای گریه دختری میومد تو یه اتاق بودم ضح نمیدیدم اما واچشممو باز کردم 

کنج اتاق تن سقف یه دوربین بود که جلوی چشمام خود نمایی  ترسیدم یعنی کجام من؟ 

 .....میکرد 

تی شرتو شلوار تنم شدم که مال خودم نبود ....از شرم خودمو  جمع کردم اصال تازه متوجه 

ردیابا دوتاش تو لباسام  وای .... نمیخواستم به این فکر کنم که کی لباسامو عوض کرده 

یکی توی نوار کش موم بود میترسیدم دست به کش موم خیلی سعی کردم تابلو نباشم بودن 

 ی هستم بزنم و اونا بفمن دنبال چیز

تا م میگشتم یه ردیابو تو اون کار گذاشتن .... تو جیب لباسم نبود ... بلند شدم ه ادنبال اسپر

به بهانه ی اسپره  بفهمم کجام ... تنم میلرزید و میترسیدم صدا بزنم و بالیی سرم بیارن ... 

که تو یه  ... رفتم کنارش ..... دزد گیر داشت  جلوش اما میدیدمیه پنجره بود توی اتاق 

.... چند نفر تو حیاط اسلحه کاخم ... از حیاطش میشد فهمید تو کاخم نه یه خونه ی معمولی

نکنه  ....خودمو تو بد درد سری انداختم پس پلیسا کجان ؟به دست بودن ... خیلی ترسیدم 

واقعا گمم کردن؟ نفسم داشت تنگ میشد .... رفتم جلوی در به در میکوبیدم ،کمک 

 و ازشون اسپره ی خودمو میخواستم میخواستم 
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....دیدم داشت تار میشد اشکام روونه شد به سرفه افتادم .... لحظه به لحظه شدید تر می شد 

... در باز شد ... دیگه توان کوبیدن به درو نداشتم .. افتادم رو زمین و مدام سرفه میکردم 

واز الی در یه اسپره افتاد رو زمین ... قل خورد و دور شد ....... با چهار دستو پا خودمو 

.....زدم .... بازم زدم ......حالم بهتر شد یه صدایی توی اتاق اکو شد .... بهش رسوندم 

 ... خیلی سگ جونی ... آقا به زندت بیشتر نیاز داره تا به مردت 

کاش به حرف امیرعلی گوش داده بودم .... نه نباید بترسم نباید کم بیارم ده ...خدایا نجاتم ب

 ... میدونن کجام اما پس چرا نمیان ؟پلیسا هستن باید صبر کنم اسپره سالمه پس 

شب شد ....صدای یه ماشین از تو  حیاط اومد رفتم دم پنجره .. حتما آقاشون اینه ... یه 

...پشت به من بود و چهرشو نمیدیدم حتی  مرده بلند قامت که موی بلند و سفیدش بسته بود 

 روشم اینطرف  بود نمیدیدمش بس ک ازم فاصله داشت اگه 

آقا سال خودم بود برام غذا آورد و گفت :  یه دفعه یه خانوم جوون که شاید اصال همسن و

 گفتن شما رو ببرم پیش صدف خانوم ... پنج دقیقه دیگه میام تا شمام غذاتونو خورده باشین 

 صدف کیه ؟ -

 نگاهی به اطراف انداختو گفت آرایشگره با ترس دختره 

 یه مردی که داشت سرش داد میزد سریع درو بستو رفت بیرون  صدای وحشتناکیه دفعه با 

 خدایا من کجام ؟

اومدن تو اتاق  مردمیل به غذا نداشتم ، پنج دقیقه هم نشد که در دوباره باز شد و دوتا 

، بعد دو دقیقه برگشتن تو مجبورم کردن بپوشمشون با تهدید اسلحه دستشون لباس بود .... 

 بردن جلو یه اتاق و درو باز کردن و منو کشون کشون اتاق 

این دختره باید گفت لخت بود ، موهای بازش دورشو گرفته آزاد بودم اما تو خونمون من 

از رو سینه تا به زور زیر باسنشو میپوشوند ... لبخند چندشی بود و یه لباسی داشت که کال 
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: طرفش عربه آقا گفته  رو بهم زد که یکی از اون مردا منو هل داد تو اتاق و رو بهش گفت

بدجور شیفته ی عکسش شده و بابتش پول زیادی میده اگه آرایشش بد شه آقا پدرتو در میاره 

 ...نیم ساعت دیگه میام دنبالش.. درو بستو رفت .… دیگه خودت میدونی و خودت 

چشمام خود نمایی میکرد مال پس صدف اینه نگاش کردم .. گردنبند دور گردنش بدجور تو 

من بود .. یادم افتاد من االن دقیقا روبه روی گردنبند و در اصل روبه روی دوربینم و 

 نمیدونم کی داره بهم نگاه میکنه ... یعنی امیرعلی هم داره منو میبینه ؟ 

 به چی خیره شدی دختره ی دهاتی؟ بشین ببینم خیلی وقت ندارم  -

د که داشت آرایش می شد آرایشی که اگه کسی دیگه منو باهاش دوربین زوم صورتم بو -

یه قطره اشکم سمجانه میخواست  میدید امیرعلی قیامت به پا میکرد ... یعنی االن کجاست ؟

 بچکه اما نذاشتم 

خوبه مثل بقیه ی دخترا که اینجا بودن ترس آبرو نداری ... از آرامشت معلومه خودتم  -

 زتون بهم میخوره اینکاره ای .... حالم ا

 خودتم که از جنس منی یعنی از خودتم بدت میاد ؟ -

 موهامو  محکم تو دستاش گرفتو کشید -

 آآآآآآآآآآآآآاااییییییییییی ولم کن وحشیییییییی - 

نمیچسبید به شوهرم و منو آواره ی اگه یه انتر مثل تو با خشم خم شد تو صورتمو گفت : -

......حق توی پس ببند دهنتو بذار کارمو تموم کنمخیابون نمیکرد شاید منم االن اینجا نبودم 

انتر این نبود که آقا بفروشتت به عربا باید عین اون توله سگای مثل خودت هر تیکتو به 

 یکی میفروخت 

ابوندم تو گوشش تا خواست از خودش دفاع دست خودم نبود بی اختیار از جام بلند شدم و خو

 کنه
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 یه دفعه ای صدای شلیک از تو حیاط اومد .. هردومون شکه شدیم 

 تیراندازی پشت تیر اندازی صدای جیغ یه سری دختر توساختمون پیچیده بود 

 یه دفعه صدف از تو کشوش یه اسلحه بیرون آورد و سمت من نشونه گرفت 

 تته پته گفتم : چیکار میکنی؟ترسیدم ، هول شدم ، با  -

 فقط خفه شو و راه بیفت  -

 اما نمیفهمیدم چه خبره....حتما پلیسا اومدن اما چقدر زود؟ رفتیم کنار پنجره 

رفتیم پایین اون پیرمرده رو یه لحظه دیدم ... داشتن فراریش میدادن تا از در پشتی ردش 

 کنن

به سمت طبقه تو راه پله ی ساختمون میدوییدیم از مسیرمون با اون آدم یکی نبود و ما بازم 

.... حتی جرئت نمیکردم سرمو باال بیارم و به اطرافم نگاه کنم از هر طرف پایین تری 

ماهارو بردن تو یه ون نشوندن .... داشتن صدای شلیک میومد ..... رسیدم به چند تاا دختر 

اومدیم ... سوار ون کردن ... چند تا از یه در کوچیک رد میشدن ..... از ساختمون بیرون 

و مدام از اسپره دید اسلحه ساکت شدن .. ازترس داشتم میمردم هدختر گریه میکردن که با ت

ی استفاده میکردم ... ون راه افتاد و انگار قلب من ریخت ... دلم به ردیاب تو اسپره ی 

صدام هنمو گرفتم تا مبادا خوش بود و اال میمردم... گریه ی دخترا گریم آورد اما جلوی د

.... هوا خفه بود و ترس داشت منو تا مرز مرگ میبرد یه دفعه سرم بیارن بالییبلند شه و 

 ون ایستاد و راننده هاش پا به فرار گذاشتن و بازم صدای شلیک بود که میشنیدیم 

تور اونا ما و داخلو نگاه کردن و با دس..... خانوم اومدن تو  پلیسدر ون باز شد چند تا 

... تو راه بهمون سریع پیاده شدیم  مارو سوار یه ماشین دیگه کردن و از اونجا دور شدیم

  لباس دادن و تنمون کردیم 
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اما قلبم تند میتپید دوست شهر بودیم از پنجره میدیدم بیرونو آروم شدم خیلی آروم  نزدیک

 .... خداکنه همشونو گرفته باشن داشتم زودتر برگردم خونه 

و ریش ی خانوم پیاده شدن و رفتن بیرون  بعد دو دقیقه یه آقای نظامی پلیساو ماشین وایساد 

 ، رفتم بیرون  سفید اومد تو ون و منو صدا زد

تو اداره کارت خیلی بزرگ بود دخترم ... همکارم شمارو میرسونه پیش خانوادت  -

 رو دستگیر کردیم ظرتن .. بازم ممنونم دخترم به لطف شما سرنخای بزرگتری تمن

 ولی میتونم یه سوال بپرسم؟ نمیدونستم چه مقامی داره و چی باید بگم تنها گفتم  وظیفم بود -

 بپرس دخترم -

 من که کاری نکردم براتون چطور کمک شما شدم؟ -

یه آقا از باند خودشون پنهانی گردنبندت توی دو روز بیهوشیت و زندانی بودنت دخترم  -

از گردنت گرفت و کادو داد به  صدف و صدفم تو کل خونه حتی اتاق رو موقع بیهوشی 

که کافیه خودش برامون فیلمای با ارزشی فرستاده  وار سردستشون چرخیده و اتوماتیک

 به وقتش براتون میاریمش.... گفتم گردنبند اا حواس نبود ....برای ما ......آها

 که تونستم کمکتون کنم پس من میرم ، با اجازه خداروشکر  -

 داشتم میرفتم سمتت سواری ای که بهم گفتن که دوباره اون آقا صدام زد 

 بله؟ -

آقا امیرعلی که بخاطرت تو روی یه نظامی دخترم قدر خانوادتو بدون علی الخصوص  -

 ی همه چی... دیگم هیچوقت سعی نکن چیزیو ازشون مخفی کنی .... خانواده یعنایستاد 

 یا علی خیالت جمع باشه ....  و اینکه اصل فیلمت دست ماست هم فیلم هم گیرنده ی فیلم

 ... حتما تا حاال زمینو زمانو بهم دوخته تو راه همش به امیرعلی فکر میکردم 
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رسیدیم همون اداره ای که اون آقا میگفت از دور امیرعلی رو میدیدم که چطور کالفست 

اینورو  میدیدمشدرون آرامش داشتم ...برخورد امیرعلی از .... با وجود دلهره ی خودم از 

اونور قدم رو میکنه .. یاسر کنارش ایستاده بود و داشت باهاش حرف میزد .... از همینجام 

... در ماشینو باز کردم و ومد جلو داشت می.......ماشینمونو دید ...قرمزی صورتشو میدیدم 

رسید بهم تا لبخند زدم دم ... دلم براش تنگ شده بود دلم میخواست بپرم بغلش ....پیاده ش

 محکم خوابوند تو گوشم اونقدر محکم که گوشم برای یه لحظه هیچی نشنید 

منو با خودش کشون کشون میبرد هرچی یاسر سعی داشت آرومش کنه آروم دستمو گرفتو 

آرومش کنن می که همراه من اومدن هم نتونستن بشو نبود که نبود حتی اون پلیس آقا و خانو

.. امیر منو انداخت تو ماشین .... یاسر رسید دم ماشین ... امیرعلی تا بخواد دور بزنه و 

سوار شه شیشه رو دادم پایین و رو به یاسر گفتم : حقمه بذار آروم شه بهش دروغ گفتم 

 ... دنبالمون نیاهیچی نگو 

یک  کلمه حرف نزدم ..... به ساعت جلوی ماشین نگاه کردم ساعت دوازده شب تو ماشن 

 مسیر خونه نبود .... داشت از شهر خارج می شدبود.... به مسیر نگاه کردم 

نمی ترسیدم دیگه .... دیگه از توپو تشر هاش نمی ترسیدم امیرعلی گند اخالقه ، مغروره ، 

 متعصبه و زورگوء اما جای من پیشش امنه ......بغلش امن ترین جای دنیاست 

 تا دلتنگیم رفع شه  روبه روم بود زل زدم توی چشماش ...ماشین ایستاد از ماشین پیادم کرد 

 تحمل کنه دیگه نتونست سکوتمو 

؟  صداشو برد باال و گفت تا کی میخوای الل مونی یییییییییییییییییییینمیخوای حرف بزنی -

  بگیرررررررررررررررریییییییییییییییییییییییی.....................؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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محکم زد تو صورتمو گفت : مگه من نگفتم اجازه 

نددددددددااااااااااااااااااااااااااااااارررررررررررررررییییییییییییییییییییی.........................

 ....؟؟؟؟؟؟؟؟

خدددددددددددددددددددددددددددددددددااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا....................

... 

با  صورتم و عربده زنان گفت : دوباره خوابوندد سمت دیگه ی 

 توأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمممممممم.................................

وقتی می دیدمش  ....... جر میخوردرگ گردنش داشت پاره می شد ....... حنجرش داشت 

 میریخت  راشکام بی اختیا

میدونی وقتی  : و فریاد میزد محکم تکونم می دادبا دو تا دستای مردونش بازو هامو گرفتو 

 یییییییییییییییییییییاز دور میدیدمت تا واس یه بی شرف آرایشت میکنن چی

کششششششششششششیییییییییییییددددددددمممممممممممممم..............................؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟ 

آآآآآآآآآااررررررررررررررررررررههههههههه.......؟؟آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

چرا الل شدی  -

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتووووووووووووووووووووووووووووووو............؟؟؟؟؟؟؟

از جیبش یه کاغذ بیرون کشیو کوبید تو صورتم : حاللیت 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ییییییییییییییییییییییییییییییخواستی

 آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآاررررررررررررررررررههههههههه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ آآآآآآآ

 چییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییهههههههههههههههههه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ این
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فریاد و عربده هاش تا خود آسمون  .......گریم بیشتر شد و هیچ چیزی نمیتونستم بگم 

 میرفت..........

اونقدر محکم که انگار میخوام تو وجوش ، امنیت کنارش غرق بشم ...  مردمحکم بغلش ک

دستاش مشت بودن و هر لحظه حس .....امیرعلی بلند داد میزد و خدا رو صدا  میزد 

میکردم با عربده هاش صداش قطع میشه و دیگه حنجره ای نمیمونه..... برای حال امیرعلیم 

 .......داشتم کور میشدم از گریه.

باالخره بغلم کرد محکم بغلم کرد اونم میخواست منو تو وجود خودش غرق کنه ......سرمو  

یبوسید و زار میزد ...گریه میکرد و خدا رو صدا میزد ........ گریه میکردو به پشت هم م

 خودش بد میگفت 

 اما نمیداد هیچوقت اینجوری ندیدمش ... من امیرعلی مغرورو شکوندم ...... گریه مجالم  

 ، بوسیدمش اونقدر محکم که لبام درد میومد ....دستاشو گرفتم 

امیرعلی ببخشید ، مجبور بودم نمیخواستم دخترای دیگم به این فالکت بیفتن .... امیرعلی  -

 منو نگاه کن؟

امیرعلی حتی صدامو نمیشنید و توی اون ظلمات شب تنها صدای عربده های امیرعلی بود 

 د و داشت خدا رو صدا میزد که شنیده میش

آروم بشو نبود با غیرتش بازی کردم، دروغ گفتم بهش اما اگه هزار بار دیگم بشه بازم 

 ، بخاطر جنس خودم ، شرف خودم ، غیرت خودم همینکارو میکردم

 خدایا من چکار کنم تا آروم شه؟؟؟؟؟؟محکم بغلم کرده بود و فقط داد میزد .... 

نزدیک به دو ساعت حالمون همینجور بود ، اون گالیه میکرد و فریاد میزد سرم ... 

 نگران حنجرش، نگران سالمتش، نگرانش شدم 
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جلوی ماشین افتاد .... دیگه نایی برای داد زدن نداشت...... سوختن تکیه گاهمو میدیدم اما 

یا خودت کمکش کن آروم شه مطمئنم االن سرشم داشت میترکید .... خدانمیدونستم چکار کنم 

 .... اشکام راه دیدمو گرفته بودن .... هیچ وقت این امیرعلی خورد شده رو ندیدم.....

کنارش نشستمو بازم تکیه کردم بهش .... باهاش حرف زدم از غیرتم ، از همجنسام، از 

 گرگایی که دیدم و نخواستم بقیه ی همجنسام اسیرشون بشن

.... اونقدر هیچ حرفی ، بی هیچ نوازشی........ بی هیچ احساسیبی گوش شد و گوش......

دلتنگی .... تشنه بودم اما من پر بودم از احساس امنیت، آرامش،  داد زد تا بی حس شد ....

 برای محبت هاش، نوازشاش

دستاشو گرفتم توی دستم و بلند شد ، بلند شدم ...نشست توی ماشین ،نشستم توی ماشین .... 

  اما اون.....بوسیدمش 

منم آدمم حق اخماش تو هم گره خوردست ، جوابمو نمیده و باهام قهره ، حق داره اما 

 ...  تصمیم  گیری دارم اونم باید بدونه همیشه نمیتونه بهم زور بگه

رسیدیم دم در .... امیر پیاده شد و درو باز کرد و منم از ماشین پیاده شدم بدجور خسته و 

همه رو از دور دیدم تا مارو دیدن به سمت ما دوییدن بی حال بودم ، چشمام باز نمی شد 

 ..... صدای گریه های مامان از اینجام شنیده می شد

 تند تند میبوسیدمش تا از دلتنگیم کم شه اونقدر آریا پرید جلوم با دل و جون بغلش کردم 

 به خدا داشتم میمردم ، عمه دیگه ازم جدا نشو  -

گریمو در آورده بود ، مرد کوچیک من از دلواپسی هاش، از گریه کردناش می گفت و  -

از بغلم تکون  ، حاال دیگهجیگرم میسوخت .... آریایی که اصال بروز نمی داد احساسشومن 

  نمیخورد 



453 
 

دیدم که بی اعتنا به همه به سمت خونه رو بغلم میکردن و زار میزدن اما امیرعلی همه 

 همه رفتن تو خونه اال این سه تا بدجور ازم دلگیر بود رفت 

 ند دقیقه یاسر و نگار و مجید اومدن کنارم و مجید گفت: داداش چرا رفت تو ؟چبعد 

 یاسر: فاطمه بازم کتکت زد؟ -

 اما  کم نهفضولیشون گفتم : خندم گرفت از این حس -

 امیرعلی از چهارچوب در خونه داد زد و گفت جلسه گرفتین اونجاااااااا ؟ فاطمه بیا تو خونه 

 مجید : مگه این قلچماغ میذاره این یک کلمه حرف به ما بگه ؟! -

 نگار: بریم تو تا بیشتر عصبانی نشده  -

یاسر: هرکی جاش بود همین حالو داشت اگر میدیدین چجوری جلوی دوربین و پلیسا جلز  -

 اگه بدونین چقدر خسارت زد به کالنتری ؟! ......اینارو نمیگفتین، ولز میکرد 

یه تار موم کم شه بریم تو تا به مام خسارت نزده ... مجید : برادر فوالد زره خودشه واال  -

 ..زنم تیکه تیکم میکنه

 امیرعلی: فاطمه مگه با تو نیسسسسسسستتتتتتتمممممممم.....؟؟؟؟؟؟ -

 سریع دوییدیم سمت خونه 

خیلی خسته بودم عمو اینام متوجه شدن ... بعد چند دقیقه نشستن بلند شدن و همراه یاسر اینا 

 رفتن خونه 

 منو آریا تو اتاقم بودیمو داشتیم حرف میزدیم که در اتاق باز شد 

فاطمه بگیر بخواب صبح باید واس یه سری کارا امیر با همون قیافه ی درهمش گفت:  -

 ، اینو گفتو رفت بیرون بریم کالنتری
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؟ مامان داشت واس زن عمو تعریف فاطمه اگه بدونی داداش چقدر از دستت شاکی بود  -

ره ی پلیس و بیرون و پلیسم میدونه رفت اداداداش فهمید رفتی میکرد شنیدم که گفت وقتی 

فیلمتو تو اداره ی انقدر دادو بیداد کرد تا گذاشتن بره داخل و فیلمو ببینه.... یاسر میگفت  

سه نفری نمیتونستن پلیس میدید فریاد میزدو به صندلیا لگد میزد ... داش یاسر میگفت 

 .داداشو نگه دارن همش میخواست بیاد دنبال تو اما اونا نمیذاشتن 

 گفتم فالگوش ایستادی بازم ؟پریدم تو حرفشو 

هر چی باشه منم مرد  خب اونا پیش من حرف نمیزدن .... گاهی آدم مجبور میشه فاطمه  -

  ...راستی آرایشگاه هم رفتی؟  این خونم نباید چیزیو ازم مخفی کنن

 چطور؟ -

افتاد رو آخه یاسر داشت به مامان میگفت بعد اینکه آرایشگاه رفتی داداش امیر تو اداره  -

 فکر کن داداش با اون هیکلش بیفته زمین  زمین 

ولی فاطمه کسی به من چیزی نمیگفت فکر میکنن بچم ...نمیدونن حالیم میشه منم مردم ، 

 ، تنها هم خونت کنارت نیست و رفته و شاید دیگه برنگرده فاطمه خیلی سخته ببینی عمت 

... بعدشم انقدر حاال که دیگه اینجام  نکنریش خب حاال بسه دیگه تو هم ... انقدر دلمو  -

 بلبل زبونی نکن که همینجا غش و ضعف میرم 

 ماه اه  اه فاطمه بازم اینجوری حرف زدی؟ صد بار گفتم اینجوری نگو .. من بچه نیست -

 لبتو اینجوری میکنی حرف میزنی ....اه حالم بد شد من دارم میرم بخوابم 

از واکنشش تعجب کردمو دهنم باز موند ... همینجوری که داشت میرفت زیر لب گفت : تا 

 نرینه به حالم ول نمیکنه و تق درو محکم بست 

خدا به دادم برسه  ...وای خدایا این از باباش بدتر میشه ، قشنگ شده یکی عین امیر علی

 یکی کم بود حاال شد دو تا
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 جسمی اما دلم پیش امیر علی بودبدجور خسته بودم هم روحی و هم 

...یه نگاه امیرعلی رو دیدم داشت قدم میزد .…از تو حیاط صدای پا میومد رفتم کنار پنجره 

 وارک تنم بود ، یه چادر تو خونه ای سرم کردمو رفتم بیرون به خودم انداختم تی شرتو  شل

گفت: مجید خونست این تا منو دید باز اخماش رفت تو هم و با صدای پا سرشو برگردوند 

وقتی نمیتونی چادر رو روی سرت نگه داری یه لباس درست  چه وضعه لباس پوشیدنه ؟

 بپوش 

و گفتم : جلوش  م.... رفت، االن همه خوابنگیر نده دیگه امیرعلی -

 امیرعلیییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 ها؟ -

 هااااااا؟؟؟؟؟؟!!!!!! -

......کاری کردی که من چیز میگم میشم آدم بده فاطمه حوصله ندارم برو تو خونه باز یه  -

 ، امیرعلی رستگار زد زیر قولش، زد زیر قانوناش

 فقط آشتی؟؟؟؟؟؟، هرچی میگی بگو  -

 مگه بچم قهر کنم ؟ فاطمه گفتم برو تو خونه  -

 تا نگی چته نمیرم  -

... کارات منو هووووووففففف خدایاااااا.. فاطمه خستم کردی نذار یه حرفو صد بار بزنم  -

... فاطمه انقدر اعصاب برای یک بارم شده به حرفام گوش کنتا مرز دیوانگی میکشونه 

 منو بهم نریز..... فردا هزار تا کار دارم 

 امیرعلی -

 جانم فاطمه ی من ؟ جانم؟ تورو به روح امیر برو تو خونه  -
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قسم نداد .... مشخصه چقدر وجودمو لرزوند ... تا حاال کسی منو به این جمله قسمی داد که 

 توی فشاره با لبو لوچه ی آویزون داشتم برمیگشتم توی خونه

... تا خودد صبح توی حیاط قدم تا صبح نخوابیدم و نخوابید از پشت پنجره خیره بودم بهش

 رو میکرد و من اینجا به حال تکیه گاه خودم گریه میکردم

 انگشتای امیرعلی روی صورتم خود نمایی میکردرفتم دستو صورتمو شستم ... تو آیینه رد 

چشمم به چادر مارال خورد ... صورتمو کرم زدم تا کمتر معلوم باشه در کمدمو باز کردم 

.... ... نمیدونم چرا اما یه حسی بهم میگفت سرم کنم ... لباسمو پوشیدمو چادرو سرم کردم

 از اتاق رفتم بیرون

 ی؟! چشم کف پات ...مجید: به به ماد مازل چه خوشکل شد -

 خودم خوشکل بودم .. امیر کو مامان؟ من آمادم-

معلوم نیست دیشب چطور گذشته به بچه هام... اون از پسرم رفته لبس بپوشه مامان جان،  -

 این از دخترم

مامان با گوشه ی روسریش اشکاشو پاک کردو گفت : خدا ازکسی که باعث ناراحتی بچه 

 های من شدن نگذره 

 ، بغلم کرد و زار زدیممامان با اشکاش به دلم کارد میکشید ، رفتم جلو و بغلش کردم 

 آماده ای فا...امیرعلی:  -

مات من بود... سوییچو برداشتو از جلوم رفتو گفت: ...تا چشمش به من خورد ساکت شد

 توی ماشین منتظرتم

 منتظر بودیم توی اتاق تا سرگرد بیاد

 جامون بلند شدیماومد و منو امیر از 
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 بفرمایین -

شما خواهر جناب  اول از همه ازت معذرت میخوایم که ازت مخفی کردیم کهدخترم  -

 ، ترسیدیم تا با احساست کارو خراب کنیسرگرد خودمونی

 امیرعلی: یعنی چی؟ -

نمیدونم چی توی چشمام دید که خودش شروع کرد به حرف زدن و من گوش شدمو 

 گوش....

مأمور  دخترم امیر خدا بیامرز به خانوادش نگفت چون وظیفه نداشت بگه چونسرگرد:  -

دخترم برادرت در کنارش به کار خودشم میرسید که اونم به عنوان یه پوشش بود مخفی بود 

که به قاچاق دخترای این مملکت مربوط میشد و  وارد یه پرونده شد  دو سال پیشامیر از 

.... برادرت مرد بود... خیلی گاهی هم غارت کردن اعضای بدنشون و هزار تا جرم دیگه 

شهامت برادرت دستگیرش کردیم اما موقع وقت بود دنبال سردستشون بودیم و بخاطر 

د مسافرت کرد ... و این دقیقا روزی بود که برادرت قصانتقالش به زندان فراریش دادن 

 اون راننده ای که باعث مرگ خانوادت شده بود از نوچه های همین آدم بود دخترم 

که هنوز هم یکی از اعضای خانواده هست به اما همه چیز به همین جا ختم نشد اونا فهمیدن 

اما از وجود تو با خبر شدن اونم از طریق اسم فاطمه و فرزندی هست به اسم آریا ... 

ت که یکی از بازیگرای دیگه ی این باند بود و خواستن از طریق استادت بفرستنت استاد

اما حساب و کتابا از دستشون خارج شد چون استادت بهت اون ور و انتقامشو ازت بگیرن 

اینکه از طریق استادت اقدام کنن پسر یکی از عالقه مند شد و کار خراب شد البته از قبل از 

و سوپری های محل شما رو برای بی آبرو کردنت فرستادن که اونم با شکست مواجه شد 

البته اگه خانوادتون به موقع نمیرسیدن ما مجبور میشدیم مداخله کنیم و اون موقع ما شکست 

باز نقشه ی دیگه ای کشیدن و میخوردیم چون این باند متوجه نزدیکی ما به خودشون میشد 

برای بی آبرو کردنت و کشوندنت به جای خلوت چون میدیدن که نمیتونن توی جای خلوتی 
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از  چون امیرعلی خان همه جوره هواسش بود تا جایی تنها نری بهت دسترسی داشته باشن 

 بعد اون اتفاق با دستگیری اون پسر و استادت متوجه خیلی چیزا شدیم

ی نگاه میکردی ، دختری اومد کنارت و به شما با خنده آدرسی داد ه ویترینروزی که شما ب

، غافل از اینکه اونجا برات دامی پهن شده توی همین خیابون که لباسای شیک تری داره 

بود اما باز هم شانسشون نخوند و مغازه ای که باز شد همون ساعت اول پر از مشتری شده 

مجبور شدن با باج گرفتن از طریق بیارن برای همینم  ونرتنمیتونستن اونجا تنها گیبود و 

دخترم خالصه میکنم حرفمو االن همه  جای خلوت بکشونن...اتاق پروشمارو به عکسای 

و دیگه هیچ و رییسشون هم لب مرز دستگیر شده دستگیرشدن و اعترافاتشون ثبت شدست 

 خطری شما و خانوادتونو تهدید نمیکنه 

کل این مصیبتایی که کشیدم ....از شنیدن ای همه حقایق  .... ضعف داشتمنمیدونستم چمه 

د... همه و همه مقصرش یه نفر بود  و .... کل این مدتی که بخاطر هر اتفاق تنو بدنم میلرزی

 نگاه عاجزانمو به امیر سوق دادم که از شدت حرص و خشم قرمز بود 

دخترم میدونم سخته فهمیدن اینا و خیلی چیزایی که توی همین اداره میمونه و خیلی ها  -

اما دخترم گاهی وقتا زندگی خیلی با آدما بدتا میکنه اما وقتی اون دوران ازش بی خبرن 

گذشت آدم نباید همونجور عادت کنه به زجر دادن خودش بلکه باید عبرت بگیره و به 

خواستم به شما بدم ادی رو وارد زندگیش کنه و یه نامه ای هم هست که زندگی ادامه بده ، ش

یا بهتر بگم وصیت نامه ای هست که امیر خدابیامرز برای پسرش نوشت تا زمانی که به 

صبح از تهران توسط یکی از همکارا به دستمون سنن قانونی رسید بهش داده بشه و امروز 

د نمیتونستیم وجود پسر امیرو فاش کنیم یا بهتر بگم ... چون این پرونده بسته نشده بورسیده

  لو بره

 انگار خدا بیامرز میدونسته این پرونده آخرین مأموریتشه....
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، نیومدناش،  که به اسم کارش تموم میشد تازه متوجه کارای امیرم شدم... مأموریتاش

 و خیلی اتفای دورو برم .... نامزدی طوالنیش

بودم...... حالم داشت بد میشد و تو خودم بودم دیگه حرفای امیر  کال بازیچه ی دست یه نفر

  و سرگرد رو نمیشنیدم

توی ماشین نشستیم به سکوت نیاز داشتم ، به تنهایی نیاز زمانی به خودم اومدم که منو امیر 

 داشتم ..

و تصمیم گرفتم تا به قول سرگرد ممنبعدو زندگی کنم و ببالم به داشتن یک هفته گذشت 

 ادر خودم ، مردونگیشبر

 صبح که بیدار شدم خانواده عمو اینا خونه ی ما بودن جمعه بود 

و به پیشنهاد مجید و بخاطر عوض شدن وقتی از اتاق رفتم بیرون با همه احوال پرسی کردم 

 حالم تمام وسایالرو ، مامانو زن عمو جمع کردن تا ناهارو بیرون بخوریم

امیرعلی یک کلمه حرف نمیزد بس که دمقو گرفته بود و همش از جمع دور بود و یه گوشه 

 ، توی این یه هفته از تکیه گاهم غافل بودم ...باید از دلش در میاوردم می نشست 

تی شرتی رو که اوندفعه همراه یاسر اینا رفتم خرید رفتم سر کمدم و اون برگشتم توی اتاقم 

یدم رو بیرون کشیدم و از کشوم کاغذ کادو گرفتم و کادوش کردمو و برای امیر علی خر

 گذاشتم توی کوله پشتیم 

به تک تک عزیزام خیره بودم ، مامانو زن عمو که خدای صحبت ، توی پارک نشسته بودیم 

... عمو که داشت کبابارو سیخ میکشد ، لیلی و ختو کرده بود حریف تمرینیرآریا که یه د

مجنون داشتن عکس میگرفتن مجید یالغوزم کنارم دراز کشیده بود اما امیر علی ..... خیره 

 ، کجاها سیر میکرد؟ چرا تنهااااا؟؟؟؟؟؟؟؟بودم بهش، تنها نشسته کنار رودخونه 

 مجید: کجایی جوجه ؟-
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وشم میومد : داره بز می چرونه ، کوری نمیبینی؟ بغل گصدای یاسر از قبل اینکه جواب بدم 

 همونجور که اون االن داره به فاطمه فکر میکنه ، خب داره به امیر نگاه میکنه دیگه 

 گفتم به من؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!............

آروم به حرفش ادامه داد : فکر میکنی راحته براش چند روز پیشو  ....اومدن نشستن

؟ اونم کی ، امیرعلی که اجازه نمی داد احدی نزدیکت شه ..... من کنارش  فراموش کنه

 بودم سوختنشو دیدم 

منت سرهنگو کشید که خودم داشتم شاخ در میاوردم ، اولین باهم که رفتیم کالنتری چنان 

بار بود که زانو زدن امیرعلی رو جلو یکی دیگه دیدم که فقط سرهنگ بذاره خودشو به  تو 

 برسونه 

یکی از  داخل این ماجرا ، یرفت و خانوادهبی اطالع از امیرتو م فقط بخاطر اینکه سرهنگ

 دوربینا  بچه هارو همراه منو امیر فرستاد تا مارو ببرن پیش

فاطمه صدای ردیابا انگار صدای ضربان قلب امیر شده بود که با نشنیدن یکی از اونا امیر 

ثابت شد اما بقیه ردیابا در حال  گفتن ردیاب لباسش افتاد زمین بعد چند ثانیه یکی از اونا

و ازون کوچه پرته حرکتن ، فهمیدن لباساتو یه جایی انداختن و یه لباس دیگه تنت کردن 

 دارن میبرنت 

نشستم پیش امیرعلی ، داشت داغون میشد یقه ی لباسمو گرفتو گفت : کی لباسشو عوض 

..... کی لباسو از تن دختر خونم کشیده؟؟؟؟؟؟.... سرشو با دستاش گرفته بود  کرده یاسر؟

خیلی طول نکشید که از ال به الی حرفاشون فهمیدیم که چند تا زن و یه مرد تورو از یه 

 خونه دارن میبرنت بیرون 

م به سیستمی که فیلخودشو با چهار دستو پا رسوند جلوتر امییر یه کم جون گرفتو سرپا شد 

 گردن بندتو پخش میکرد 
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...متوجه شدیم ماشین اون چند تا زن تو راه پیاده شدن و راننده تو رو برد یه جای دیگه 

ایستاد .....صدای راننده میومد که  داشت چند نفرو صدا میزد ... قبل بردنت راننده خم شده 

 ف نامی و داشت گردنبندتو از گردنت درش میاورد تا بده به یه صدبود رو صورتت 

.........از صداها امیرعلی عربده کشیدو اسمتو صدا میزد صدای چند تا مرد که پخش شد ، 

  فهمیدیم  داشتن میبردنت داخل

امیرو چند نفر بردن  یه اتاق دیگه ، مسئول اونجا خواست مارو از ساختمون بندازن بیرون 

 اما امیر به پاش افتاد التماسش کرد که بمونه 

اون رفت و من داشتم امیرو آروم میکردم ، داشت دیوانه می شد از اینکه نمی دونست 

...... دو ساعت طول کشید ،با هزار کجایی و چند تا مرد دارن تو بغلشون جابه جات میکنن 

زحمت آرومش کردم اما به محض ورود به سالن تا چشمش به صورتت افتاد که دارن 

یر دیگه قابل کنترل نبود ، دوتا میزو چند تا وسیله ی دیگه ، امآرایشت میکنن برای عربا 

رو که کال زد شکوند ، عربده هاش باعث شد بندازنمون بیرون ..... بیرونم مدام به خودش 

 ، فحش می داد و خودشو می زد 

 تا مرز جنون خیلی فاصله نداشت..........فاطمه ، امیرعلی 

 اشکام میچکیدو یاسر ادامه میداد:

 چند ساعت باالخره فهمید دارن میارنت بقیشم که خودت میدونیبعد 

فاطمه اولین بار بود توی عمرم التماسای امیرو میدیدم...خیلی سخت گذشت بهش و سخت 

 ترش فراموش کردنشه

اخمو باشه همش جدا باشه اما من  کهبهش حق می دادم با حرفای یاسر خیلی به فکر رفتم 

 تالشمو میکنم تا فراموش کنه

---------------- 
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فتم رفتم کنارش رکه از توی کولم کادوی امیرو گ و کاهو میخوردیمدیم جمع بو دور هم 

 نشستمو با صدای بلند گفتم یه رشوست واس اینکه منو ببخشی قبوله ؟

 عمو: احسنت دخترم ، امیرعلی جان دخترم داره معذرت خواهی میکنه -

میکرد ، شاید باورش نمیشد منی که همش از دستش امیرعلی با تعجب به منو کادو نگاه 

.. کادو رو از دستم گرفت ....همونجور که نشسته بود خم شد و فراریم براش کادو گرفتم

. نیم چه لبخندی زد و  هرچی میگم بخاطر خودته ، به موالم قسم ، به خدا پیشونیمو بوسید : 

 ؟؟؟؟گفت : مگه امیرعلی میتونه دردونه ی خونشو نبخشه ؟؟

 اونو که مجبوره ببخشه آخه رشوه گرفته اما باید یه چیزایی رو هم فراموش کنه  -

 نیم چه لبخندی زد و گفت :دردونه تو یه کادو دادی ده تا کار میخوای ازم ؟؟؟؟؟؟ -

هرچی بود به خوشی تموم شد دیگه فکرو زن عمو : امیرعلی جان ، دخترم  راست میگه  -

 تم به درد نمیاریخیال نداره ... دل مادر

 ......جای من نبودین اما بازم چشم چشم زن عمو فقط یه کم بهم مهلت بدین  -

-------------- 

دو هفته میشه که ازون جریان میگذره و من حسرت یه چیزی رو فقط میخورم گردنبندم که 

... حتی دیگه جرئت نمیکردم راجع به اون موضوع یادآوری کنم چه واقعا دوسش داشتم

. با ارزش بود برام چون امیرعلی اونو برام برسه به اینکه به امیربگم گردنبند منو نگرفته 

دچار خریده بود ... به حدی برام با ارزش بود که همش احساس میکنم یه بخشی از وجودم 

 نقص شده و یا نیست.....

 علی خودش یادش باشه و بره کالنتری تا اونو پس بگیره .....کاشکی امیر

--------------------- 
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عمو اینا امروز فردا عروسی یاسرو نگاره و چون قراره طبقه پایین عمو اینا زندگی کنن 

مشغول رسیدگی به خونه وکارای عروسی بودن واس همینم امروز مامان ناهار درست کرد 

از اتاقم ماشینو بدن به گلفروشی تا واس فردا آماده باشه  نو مجید رفت... یاسرتا بیان اینجا 

  رفتم بیرون 

امیرعلی میومد ظاهرا خانومای خونه دارن امیرو راضی میکنن... االن یک هفتست صدای 

طمه خودش خوشکله آرایش امیخوام نوبت آرایشگاه بگیرم اما امیرعلی اجازه نمیده میگه ف

 ؟! امروز قرار شد سه تایی بیفتن به جان امیر تا شاید راضی شه میخواد چکار 

 منم که به عنوان دختر نمونه فالگوش ایستادم تا ببینم چی میشه 

زن عمو: امیر جان من به شخصه قول میدم آرایشش زیاد نباشه اصال میبرمش آرایشگاه  -

 خودم 

 نه زن عمو  -

درست کنه تازه اینجوری راحت تر موهاش جمع  فاطمه فقط میخواد موهاشو، نگار : امیر  -

 میشه دیگم مشخص نمیشه اگه خودش بخواد جمع کنه همه ی موهاش معلوم میشه ها

 ای نگار دغل باز

، عزیز من ، آخه فاطمه یه دختر جوونه خب دلش میخواد مثل بقیه جوونا مامان : پسر من  -

روز یواشکی بیرون خونه آرایش  تو انقدر محدودش میکنی آخرش دیدی یهبه خودش برسه 

 کرده

 امیر صداشو بلند کردو گفت : بیخود میکنه همچین کاری کنه  -

 و خوردی سالمه دارم میرم آرایشگاه اون که ازم کوچیکتره 40مامان جان من  -
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البد میخوای یه نیم تنه هم بپوشی  به به چشمم روشن تاج به سر دیگه قراره چکار کنی ؟ -

 آره ؟؟؟؟؟؟؟؟بری بین مردا 

 ... حاال خر بیار باقالی بار کن بیا

آخه مامان جان کی دیدی من بد لباس بپوشم ؟ نترس لباسم مشکل نداره االنم فقط میخوام  -

 ....آخه بعد فوت بابات کی دیدی من آرایش کنم؟بگم موهامو درست کنم 

ختر به این سن اصال آرایش نکنه ؟ دزن عمو : آخه پسرم چرا لج میکنی ؟ مگه میشه  -

تازه سیزده ساله هاشم االن قد یه زن شوهر  مگه دختر سیزده سالست بهش انقدر گیر میدی ؟

 دار آرایش میکنن

 دیوانم کردهآخ گفتی زن عمووووو...... 

با آرایش میگرده من مگه چیزی میگم ؟  مگه من میگم آرایش نکنه ؟ اون که تو خونه مدام -

 همینم مونده چهار تا انتر زل بزنن به دختر خونه ی امیرعلینه . اما بیرون راه نداره 

 آخ این دختر خونت بمیره امیرعلی رستگار که تو انقدر زجرش ندی....

تموم شد  مامان : امیرعلی جان اصال یه پیشنهاد ، فاطمه همراه ما بیاد آرایشگاه کارش که -

اگه تو تایید کردی خودت میبریش تاالر ، دم در ورودی زنونه از زنگ میزنیم برای تو 

 ماشین پیادش میکنی و تا نگفتی از سالن بیرون نمیاد خوبه ؟

 پوووووفففففف .......  -

 دیگه نه نیار زن عمو جان.... بله رو بده دیگه  -

 خیلی خب اما یه شرط داره  -

 نگار : چی ؟  -
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به جز اصالح صورت به صورتش دست نمیزنه شده یه کرم ضد آفتاب دوم اول اینکه  -

و رنگ منگ هم تعطیل یعنی اگه یه تار موش یه رنگ دیگه باشه موهاشو باز نمیذاره 

 مستقیم میبرمش خونه خودمم عروسی نمیام 

ش زنگ خورد من اینور دیوار از خوشی داشتم بال در میاوردم باالخره قبول کرد .... گوشی

 : کجا موندین ؟ مردیم از گشنگی

-...... 

 خیلی خب االن میام بیرون  -

 پیش مامان اینا  پذیراییکه بسته شد بشکن زنان رفتم تو  ورودی خونه در 

اونام خوشحال بودن اما نگار یه سره غر میزد و رو به مامان گفت : زن عمو جان حاال 

میمون درختی آرایش کنه  ..آخرش قبول نکرد اینیه شرطش باز این همه شرط داشت خوبه 

 االن شما چرا شادین نمیدونم 

مامان :نگار جان فاطمه انقدر خوشکله که آرایش نیاز نداره همون اصالح صورت زمین  -

... حاال یه چهرشو برق میندازه موهاشم که ردیف کنه دیگه نور علی نور میشه تا آسمون 

رژ کم رنگم بزنه هیچی نمیشه پسرمو میشناسم دیگه راضی شده حاال با یه رژ کمرنگ 

 مخالفت نمیکنه 

 خر ذوق شدم از تعریف مامانو و تایید زن عمو 

----- 

تو آینه به خودم نگاه میکردمو کیف میکردم خدا خودش تو خوشکلیم مونده..... ولی جای 

... کارم تموم شد و شالمو انداختم سرم و کرد تو گردنم گردنبند بدجور خود نمایی می

مانتومو پوشیدم ...مامانو زن عمو هم آماده بودن .... با هم رفتیم دم در ، آخرین خان رستم 

 دم در بود و باید ازش رد میشدیم 
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: منتظر تاییدش بودیم تا منو دید یه چپ چپ به مامانو زن عمو نگاه انداخت و گفت  همه

 آخر کار خودتونو کردین؟ این رنگ چیه رو لبش؟پوففففف 

پسرم به خدا هیچی دیگه نزده اینیم که زده رنگش کمه و اال نگاه کن نه موهاشو   مامان : -

 همونجور که گفتی  رنگ کرده نه حتی یه کرم زده 

 خیلی خب راه بیفتین دیر میشه عمو اینام زودتر رفتن  -

مامانو زن عمو راه افتادن امیر دستمو گرفتو دم گوشم گفت :  ....متو دلم داشتم بشکن میزد

دفعه ی دیگه حتی اگه این سه تا رو بندازی به جونم آخرین بار بود فرستادمت آرایشگاه 

 دیگه قبول نمیکنم 

 وا امیرعلییییییی؟؟؟؟؟؟؟ -

 کوفت و امیرعلی امشب باید چهارچشی مواظبت باشم  -

 میخورد خندم گرفت واس خودش غصه

 اون نیشتو هم ببند .نوبت منم میرسه  -

تا میتونستم خودمو خالی کردم اما به فرمایش امیرعلی خان هروقت فیلمبردار فیلم میگرفت 

عین خانومای خجالتی یه جا نشسته بودم اما تا فیلمبردار سر دوربینو میچرخوند یا وقفه 

 مینداخت عین تارزان باال پایین میپریدم 

 ..... این عزیز جونم اهل دل بودو نمیدونستیم با این سنش یه قری می داد که نگو 

داشتیم شام میخوردیم که اسمس اومد برام : بعد شام مردا میان داخل و مختلط میشن ... شام 

 ..برو لباستو بپوش از جاتم بلند نمیشی سریع تر خوردی

 وشتم امر دیگه ؟براش نآخرش باید یه دستور میداد تا آروم بگیره 

 اون نیشتم ببند باز من بهت رو دادم ؟ -
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 عزیز جون: مادرجون همیشه بخندی اگه جوکه بگو مام بخندیم  -

مامان : البد امیرعلیه مادرجون از سرشب تا حاال منو زن عموشو دیوانه کرده انقدر  -

کنه مردا میخوان االن به منم اسمس داده اگه فاطمه لباس تنش نیست بگو تنش سفارش کرده 

 بعد شام بیان داخل و عین همین جمله رو به پروانه هم گفته

میزا بزنم  بهزن عمو: مامان جان این نوه ات امشب مارو دیوانه کرده ... من برم یه سر -

 ببینم چیزی کمو کسر نباشه 

م دیجی پشت میکروفون هم اعالم کرد منم که مانتوم کنارم بود سریع پوشیدم و شالمو سر

اون نگار بدبخت تر از من که مثال عروس بود صد در صد به دستور یاسر داشت کردم 

...نگار واقعا ناز شده بود خودشو میپوشوند ... همین که مجبور نشد نقاب بذاره خودش خیلیه

... و مدام با عروس کل کل میکردن ..سپیده هم که ازون خواهر شوهر خوشگال شده بود 

نمیتونست مدام همراه سپیده باشه تا خودشو بپوشونه اما دورا دور چپ یاسر چون داماد بود 

 ....فایده ای هم نداشتچپ نگاش میکرد که 

سپیده میگفت خانواده ی سیاوش اینا هم دعوتن اما من پدرو مادرشو هنوز ندیدم البته خیلی  

 شلوغه و یه چیز طبیعی 

نفر هم بودن اومدن تو  50ده دقیقه نشد که مردا که البته بیشتر جوونا بودن شاید نزدیک به 

 که اکثرا فامیالی نگار اینا و یه تعدادم فامیالی عمو بودن 

 مامان : سالم پسرا -

که  و کنارشم سیاوش و اونطرفشم فرهادندم ، امیر پشت صندلیم ایستاده بود ورومو برگرد

با  .... همینکه سیاوشو دیدم از ذوق بلند شدمو مون و تنها چند قدمی بودداشت میومد پیش

 حالت خوبه ؟ و گفتم اومدییییییی؟؟؟؟؟؟نیش تا بنا گوشم بهش سالم کردم 
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سیاوش : علیک سالم جوجه.... واقعا باید به امیرعلی آفرین گفت و اال االن باید از رو  -

 .... بله خوبم سن جمعت میکردن

 شعوری ، عمو اینا کجان؟ ندیدمشون خیلی بی -

 ایران نبودن ، آخه نتونستن بیان  -

 فرهاد: سالم به همه .... -

 ... مامان تعارف کرد تا پسرا هم بشیننهمه از جمله من سالمشو جواب دادیم 

، یعنی این امیرعلی فقط حرصمو در میاره .. میدونه دلتنگ سیاوش شدم چشم نداره ببینه 

...منو سیاوش مدام باید سرمونو اینور و اونور میچرخوندیم تا با مون نشست درست اومد بین

آخر دلیل این اداهاشو نفهمیدم از یه طرف اجازه هم حرف بزنیم بس که امیر وول میخورد 

 میده با هم حرف بزنیم از یه طرف بینمون فاصله میندازه 

خرج کردمو گفتم سیاوش بیا تو دلم گفتم این که همیشه غر میزنه واس همین یکم جسارت 

 اینطرف بشین راحت حرف بزنیم

ولی تا اومد اینور انگاری تازه چشمش به سپیده افتاده و اونم از خدا خواسته اومد این سمت 

تا کامل لباسشو کشیدم یه دفعه  خندش جمع شد ... میخ سپیده بود واس اینکه تابلو نباشه 

 بشینه 

 کردی؟ اخمات چرا تو هم رفت ؟تا نشست گفتم اوی چته چرا کپ 

بعد چند   تا اینو گفتم گوشیشو گرفت دیدم شماره ی سپیدو گرفت عکسشم با شماره اومد باال

 صداشو بقیه نشنون با تشر گفت:لحظه در حالی که سعی میکرد 

 مردا اومدن داخل کوری؟ سپیده شالت کو؟ -

 از سیاوش این کار بعید بود تعجب کردم ، تازه فهمیدم چرا یه دفعه عوض شد، 
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... به جهنم که واس درست کردن موهات پول دادی... سپیده به جهنم که عروسی داداشته -

 خودم میام همونجا سرت میکنمخدا شاهده شالتو سرت نکنی 

بازی که میشناختم کجا رفت؟واقعا این دختر  دیگه داشتم شاخ در میاوردم ... اون آدم 

 سیاوشو این مدل حرف زدن ؟!!!! سیاوشه؟

 شانس منه واال هرکی دوبار با امیرعلی میشینه میشه یکی عین خودش

بعدم تو چکاره  از دور می دیدم سپیده داره شال سرش میذاره... رو به سیاوش گفتم خودتی؟

حسنی که بهش امرو نهی میکنی؟ از سپیده بعیده که اونم به حرفت گوش داده... هنوز نه به 

البد از امیر دست به بزنم یاد اره نه به باره اینجوری میکنی بعدا میخوای چکار کنی؟د

 گرفتی میزنیش

 میرفتمنمیدونم چم شده بود یک نفس داشتم 

 در گوشم گفت : شوهرشم ، شوهرشسیاوش آروم جوری که بقیه نشنون 

 گمشو بابا البد امشبم عروسی شماست  -

 به مسخره بگیر حاال تو ، جدی گفتم فاطمه من  -

 با تعجب گفتم یعنی چی ؟ آخه چجوری؟ -

...پس دارین حتی مادرشم خبر نداره فاطمه از اینی که میگم فقط تو و پدر سپیده خبر 

 بینمون بمونه حتی به روی سپیده نیار 

سپیده بخاطر تجربه ی تلخی که داشته از پدرش خواسته بدون اینکه کسی بفهمه فعال 

تا از بابت من مطمئن شه بعد اگه خانوم راضی شدن که رضایت بده برای صیغه محرمیت 

 بیخود میکنن راضی نشن من رسما میام خواستگاری

 سیاوش آخه چرا ؟ -
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و عقدش کنم .... از دفعه ی قبلو خواستگاری  بابا هرکار میکردم قبول نمیکرد تا االن برم -

با و حرفایی که پشتش در اومده بود خاطره ی خوبی نداشت ... پدرش بنده خدا مرد خوبیه 

 اینکه منو تایید کرده اما بازم سپیده کوتاه نمیاد 

 صیغه ی شما برای چه مدته؟ -

نشده دستشو بگیرم ببرم  این سه ماه تمومماهست ... اما اگه منم که میدونم چکار کنم  3

 خونه ی خودم 

 همون دیگه با امیرعلی نشست و برخاست داشتی زورگو شدی  -

 همینی که هست  -

 میخوام برم کادومو به عروسو دوماد بدم میای؟امیرعلی : فاطمه  -

یه نگاه بهش کردم که از برج زهر مار بدتر بود گفتم آره منم االن میام کادومو  میدم ..  -

 خدا آماده ی پاچه  گرفتن منه همیشه ی داشتم بلند میشدم و دم گوش سیاوش گفتم نگاه کن ... 

سختشه کادوشو ببره ...  این پسر مام تنهایی ،دخترم من پام درد میکنه یکم عزیز جون:-

 فرهادم با شما میاد ... فرهاد جان تو هم با فاطمه برو

... من این عزیز جونم اخالق امیرعلی رو میدونه ها باز هی این فرهادو کنار من میندازه 

میدونم دیگه باز غرغراش واس منو مامانه .... انگار فرهاد بچه ی دو سالست که سختش 

 باشه یا خجالت بکشه 

  با این عزیز خانوم یاوش دم گوشم گفت : خدا به دادت برسه س

میشدیم که امیر رو به مامان گفت : مامان یه چیزی به عزیز  داشتیم از کنار مامان رد 

 میگمااااا
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گفتم امیرعلی دستمو شکوندی دستمو یه جوری محکم گرفته بود که انگار میخوان بدزدنم  

 نمیخوام  فرار کنم واال مگه دزد گرفتی؟

 ساکت باش یه چیزی میگم باز ... امشبه تموم شه  -

رفتیم بعد از تبریک دوباره کادو هامونو دادیم ... نگار گرمش بود تو لباس و مدام جلوکه 

.... همکارای یاسر و دوستاش که اومدن جلو برای تبریک مام رفتیم داشت خودشو باد میزد 

م میلولیدنو میرقصیدن ... االن اگه امیرعلی نبود منو سپیدم این وسط ... جوونا تو هنشستیم 

 ... سپیده ی بنده خدا هم امروز گیر سیا افتاده ...بودیم 

.... شانس  و حال رقصیدنم داشت از سرم میپرید  خودمم کمر دردم داشت شروع می شد

 منم که همه جا باهام یاره 

تموم شد و مام عروسو دامادو تا خونشون بدرقه کردیم ..... محکم نگارو بوسیدمو عروسی 

.... با اینکه دم گوشم داره زندگی میکنه اما با ازدواجش یه براش آرزوی خوشبختی کردم 

 ......دردمم این گریه هارو بیشتر میکردحس دلتنگی اومد که باعث شد دوتامون گریه کنیم

مئنم نگار با عشق ازدواج کنم .یاسر پسر خوبیه و مط نگارندازه ی کاش یه روزی منم به ا

 خوشبخت میشه 

خونه خداحافظی کرد و رفت ... عزیز جونو فرهاد داشتن میومدن اومد جلو ازمون سیاوش 

 ما و عمه اینا رفتن خونه ی عمو 

 برم؟سرپا بایستم کلیدو میدی مامانو کشیدم یه گوشه و گفتم مامان دیگه نمیتونم 

تا بدتر نشده ... مامان امیرعلی بمیرم الهی ..همین االن با امیرعلی برین درمونگاه مامان  -

 رو صدا زد و اونم اومد پیشمون 

و من هر بار که مامان اینو میگفت آب می شدم : مامان جان یه دقیقه فاطمه رو تا درمونگاه 

 میبری؟
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..... مامان خدا شاهده به مادرشوهرت یه با این لباسا؟!!! بریم خونه عوض کنه میبرمش -

چیز میگم چیه هرچند دقیقه پیش فرهاد از فاطمه میگه؟ دیگه دارم قاطی میکنم .... فاطمه 

 همه نفهمیدنبیا زودتر بریم خونه تا 

اصال حوصله ی تا برسیم توی خونه امیرعلی یکسره غر زد دیگه داشتم کالفه میشدم 

نمیخواست اصال حتی یک دقیقه دیگه کنارش باشم چه  غرغراشو نداشتم واس همین دلم

 برسه تا درمونگاه 

فقط غرغر نکن لج کردمو گفتم اصال درمونگاه نمیرم . میرم حمومو میگیرم میخوابم 

 امیرعلی 

 ااااااا.....فاطمه عصبانیتمو سر تو خالی میکنم -

 نه که همیشه باهام نرم حرف میزنی البد واس اون میگی  -

..... نیم ساعت تمام زیر آب گرم موندم اما درد امونمو بریده بود ... اینو گفتمو رفتم حموم 

بعد اینکه لباسمو پوشیدم اومدم تو اتاقم .بیرون نرفتم نه حوصله نگاه فرهاد و داشتم نه 

 امیرعلی 

تو ساعت سه صبح بود که از درد پتو رو گاز میگرفتم . به زحمت از جام بلند شدمو رفتم 

از تو یخچال با زحمت مسکن رو پیدا کردمو با یه آشپزخونه ، چراغا همه خاموش بودن 

در اتاقم باز شد ..... یه لحظه ترسیدم پنج دقیقه نگذشت که لیوان آب خوردمو رفتم تو اتاقم 

 روشن شد امیرو مامانو دیدم  اما تا المپ

 به خودم میپیچیدم  -

 انقدر لجبازی چرا بیدارم نکردی؟ : آخه دختر تو چرا گفت چشماش پف کرده بود  ومامان 

باز بهم میگی انقدر زور نگین بهش آخه مادر من این بشر تنها چیزی که نداره امیرعلی:  -

 کمک کن لباسشو بپوشه بریم درمونگاه  گوش شنواست
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 ...نمیام با تو هیچ جا نمیام  -

 ال اله اال هللا ........ فاطمه سگ نکن منو  -

 گفتم فقط برو از اتاقم تورو نبینم خوب میشم پتو رو دادم سرمو 

 تو برو مامان جان من هستم پیشش -

 صبح بیدار بودم 8نمیشد دیگه تا  تا صبح انقدر گریه کردم از درد که چشمام باز

و گفت االن بچه ها بیدار میشن میرم صبحانه آماده میکنم مامان یه نگاه به ساعت کرد 

 که فقط خودت اذیت میشییر برو درمونگاه اینقدرم لج نکن فاطمه جان خوردی با ام

 از اتاق رفتم بیرون و همه دور سفره بودن تا سالم کردم همه برگشتن سمت من 

 فاطمه چشمات چرا اینجوریه ؟مجید : یا خدا  -

 چیزی نیست  -

 آریا : البد بازم جاییش درد میکرد آره فاطمه؟-

 بودیمو درد داشت چشماش اینجوری می شدتهران آخه هر وقت 

 ای خدا بگم چیکارت کنه آریا 

 عزیز : دخترم فرهاد داره میره بیرون تو راه میرسونتت درمونگاه یا بیمارستان  -

 فرهاد : من در خدمتم فاطمه خانوم -

 نه چیزی نیست خودش خوب میشه 

 امیرعلی با تندی گفت فاطمه تو ماشین منتظرتم  -

 :خوب میشه خودشله نداشتم و گفتم اصال حوص
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بود خودمو خیس کنم گفتم خیلی خب االن میام  که نزدیک چنان وسط راه برگشتو نگاهم کرد

  . چند تا لقمه خورده نخورده بلند شدم رفتم آماده شدم

به محض اینکه نشستم تا رفتم دهن باز کنم و بگم اون چه رفتاری بود جلوی فرهاد پرید بهم  

 و با تشر و دادش گفت: به موال یه کلمه زر بزنی میخوابونم تو دهنت 

سرم وصل شدم که حالم خیلی بهتر  ختن نداشتم .... رفتیم درمونگاه ساکت شدم حال کل اندا

نه  با کلید در حیاطو باز کرد .... هیچی نگفتم که خودش باز و با هم برگشتیم خوشده بود 

 شروع کرد 

االنم رفتی برو اتاقت تا این  فاطمه جلو این پسره سوسه بیای من میدونمو تو شیرفهم شدی؟ -

 پسره بره

 امیرعلی دیگه داری از سکوتم سوء استفاده میکنی ... هی هیچی نمیگم شورشو درآوردی -

، یه دفعه بگو برو بمیر دیگه .... اصال میدونی چیه ؟ چرا که نه ؟! االن که نگاه میکنم 

 ر جماعتمیبینم خیلی مرد تر از توء که حتی اگه نباشه حداقل بلده چجوری با زن و دخت

 نه با زور و تهدید  حرف بزنه

 فاطمه دیگه داری بیشتر از کپنت حرف میزنی  -

.دیگه خستم کرده به حدی که حاضرم حتی با این بشر اه افتادم اعتنا نکردمو جلو جلو ر

 ازدواج کنم تا از شر امیرعلی راحت شم 

در خونه رو باز کردم و برخالف گفته ی امیر به همه سالم دادم و باهاشون خوشو بش 

 و بعد رفتم تو اتاقم ... مجید پشت سرم اومد تو اتاق کردم 

 ین رو اون رو شدی.... نکنه باز داری جزش میدی؟فاطمه توی داروت چی ریختن ؟ ا -

 مجید یه کلمه بگی به خدا عوض اون تورو جز میدم  -
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 بلدی ؟نه بابا چجوری؟ -

داداش مارال دست کمی از امیر نداره بفهمه با خواهرش تیک و تاک داری خان، مجید  -

 چی میشه به نظرت ؟

تسلیم اصال گوه خورده هر کی اذیتت کنه من گفت : با التماس و تعجب دستاشو برد باال و -

 خوبه ؟ آخه تو از کجا میدونی؟

 اونش دیگه از هنرامه ... حاال بازم اعصابمو خورد کن  -

 آهآآآآآآآآآآآآآااااا........آآآآآآآآآآآ ن میرم بیرونجان فاطمه به کسی نگیا ؟ اصال همین اال - 

رفت بیرون ... خندم گرفت ... از لج امیرم شده میرم تو حال پیش بقیه ... تندی لباسامو 

 بیرونپوشیدمو رفتم 

 امیر تا منو دید باز سگ  شد و منتظر پاچه گرفتن 

 فرهاد: انشاءهللا بهترین؟ -

 که نه اما جواب دادم خدارو شکر  تو دلم گفتم امیر بذاره چرا -

 خب اگه وقت دارین میخواستم چند دقیقه وقتتونو بگیرم -

 حتما چرا که نه -

 امیر نتونست طاقت بیاره و پرسید: مشکلی پیش اومده فرهاد؟ -

 خواستم از فاطمه خانوم بپرسمنه بابا مشکلی نیست یه سری سواالی کشاورزیه  -

 آریا هی سیخم میداد و آروم میگفت : خوش ندارم بریا  -

 دهنتو ببند آریا آبرو ریزی نکن امیرعلی شدی؟ -

 با لبخند رو به فرهاد گفتم اینجا همه حرف میزنن اگه دوس دارین بریم تو حیاط 
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... دیدم رنگشو اما باز ادامه تیر آخر رو به امیرعلی زدم کارد میزدی خونش در نمیومد 

 م به کارام ددا

 بهم زور نگه تا منم بیخیالش شم.. ؟؟؟؟؟؟...من چه  خداییش آخر سکته میکنه .. به

: فرهاد جان هرچی می خوای رو بپرس مطمئن و گفت عزیز جون یه لبخند مشکوک زد 

 باش بی جواب نمیمونی

تو زمینه ی  با این حرف مامان نگران نگاه میکرد و گفت : آره مادر جون ، دخترم

 کشاورزی اطالعاتش خیلی باالست و مطمئنن جواب میده 

همونجور که میدونین رشته ی بیرون قدم میزدیم که فرهاد شروع کرد: فاطمه خانوم راستش 

من ربطی به کشاورزی نداره اما بی نهایت عاشق گلخونم و دلم میخواد در کنار کار خودم 

 یلی کوچیک داشته باشم یه گلخونه ی نه خیلی بزرگ نه خ

که تقریبا هزار متر میشه و من ه شده رام به ارث گذاشتبراستش یه زمین پدری تو شیراز 

میخوام یه سیصد متری از این زمینو برای خودم گلخونه بزنم ... واس همین خواستم 

 باهاتون مشورت کنم 

ما نزدیک به نیم ساعت داشتیم تو حیاط با همحرف میزدیم و من هر اونچه رو که باید بهش 

 گفتم 

... امکانش هست که شما خودتون و اطالعات فرهاد: واقعا ممنون از این همه راهنمایی -

اول اینکه کمکم کنین تا راه بندازمش و بعد مسئول این گلخونه باشین؟ یعنی چجوری بگم؟ 

در هفته هر چند باری که الزمه بیاین و بهش سر بزنین؟ باور کنین بابتش درآمدم مثال 

 دارین 
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اما من هنوز شکه شدم از پیشنهادش گفتم : راستش خیلی خوشحال شدم از این پیشنهاد 

اونقدر تجربه ندارم که همچین کاریو برای یه نفر دیگه انجام بدم من هنوز درسم تموم نشده 

 اگر مشکلی پیش بیاد نمیخوام به شما خسارتی وارد شه

ها مشخصه میتونین کمک حال خوبی  با این حرفا و راهنمایی اصال نگران اونش نباشین -

 برام باشین

 بعد جواب بدمآخه فقط این نیست من باید با خانوادم در میون بذارم  -

هر وقت فکراتونو کردین بهم اصال ایراد نداره فکر کنین پس من شمارمو به شما میدم  -

 اطالع بدین 

الزم نیست ... به امیر  هول شدمو حرف امیرعلی و تهدیدش یادم اومد واس همین گفتم نه -

 یا از خودش شمارتونو میگیرم میگم بهتون بگه 

فهمید مشکل اصلی من امیره ...چقدر بد جواب دادم که فهمید اما مردونگی کرد و گفت : 

اگر جوابتون مثبت بود که انشاءهللا یه روزیو حتما ... خیلیم خوب پس من منتظر زنگ شمام 

 بریم برای خرید و سفارشا..باهاتون هماهنگ میکنم با هم 

 باشه پس بفرمایین داخل -

 تو همین لحظه در باز شد و نگار و یاسر و عمو اینا اومدن تو حیاط 

 که نگواین دو تا انتر به محض دیدن ما ، تنها ، تو حیاط یه ابرو باال انداختن 

 تا من قشنگ پیش این پسره آبروم نره نمیشه

: سمت خونه راه افتادن .. نگار منو از پشت کشید و گفت بعد سالمو احوال پرسی همه به 

 زود تند سریع

 ماجرا رو خالصه بهش گفتم اونم بادش خوابید چون فکرای دیگه میکرد



478 
 

 خب الکی فکر میکردی . حاال بگو بینم عمه اینا رفتن؟ -

 ، مرخصی نداشتنآره بابا دیشبم گفته بودن بعد صبحانه برمیگردن خونه هاشون  -

یاسر اومد تو حیاط و گفت پس چرا نمیاین داخل؟ جلوتر اومد و گفت : فاطمه امیر که باز 

 این رنگیه ؟!

 این پسرعموت کی اون رنگی بود ؟ -

 فرهاد بدبخت یه نگاه به زور میندازه بهم اونوقت این پسرعموت الکی جلز و ولز میکنه

 سیخ نمیدی!!!!! ویاسر: تو هم که اصال پسرعموم -

 ر : بریم تو دیگه حاال میگن چی شده نگا -

....حتی فرهادم متوجه حساسیت امیر روی من شد .... بیا قشنگ امیر خود خود لبو بود

 آبروم رفت

عین آدمای یوبس شدم تا گیر شتر از این نره رفتم کنار خودش نشستم ... یبآبروم برای اینکه 

 نده 

 .. میدیدم داره خودشو کنترل میکنه تا عزیز اینا برن سر سفره ی ناهارم کنار خودش نشستم 

 گفت: فاطمه جان انشاءهللا که جوابت مثبه ... پسرمو نا امید نکن  زدور هم بودیم که عزی

سریع دست امیرو گرفتم تا خشمش نزنه بیرون و دم گوشش گفتم موضوع یه چیز دیگست 

 ه همون میشهعزیز جون هرچی خیر باشآبرو ربزی نکن و بعد گفتم : 

 زن عمو با هم گفتن: چه خبره ؟ و عمو -

فرهاد که رنگو  روی امیرو دیده بود گفت : عمه جان چرا انقدر بزرگ میکنی چیز  -

، فقط یه راهنمایی خواستم ازشون حاال انشاءهللا به قول فاطمه خانوم خیر  نیست خاصی

 باشه
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 ایناساعت دو بود که همه رفتن هم عمو اینا و هم عزیز 

 بیدار کنین کالس دارم ، 5آریا : فاطمه منو  -

 باشه برو بخواب -

برای اینکه عربده های امیر شروع نشه سریع خودم گفتم : مامان ، امیرعلی  آریام رفت تا 

 میشینین یه چیزی بگم؟

 مجید : مام بوقیم  -

 خب حاال تو هم بشین  -

د اما امیرعلی طبق معمول گفت : اگه کل حرفای فرهاد و تعریف کردم ...مامان خوشحال ش

دیگه بیخیال میشی شیرفهم شدی؟  وفرهاددلت گلخونه میخاد بگو تو حیاط برات بزنم اما 

 نمیخوام یک کلمه بشنوم شب بخیر

 اینو گفتو خوابید ، پسره ی غد 

--------------- 

نزدیک یک هفته از پیشنهاد فرهاد گذشت دلم میخواست هرجور شده امیرو راضی کنیم 

 امشب دیگه می بایست جوابمو به فرهاد بگم 

 منو مامانو مجید سه تایی افتادیم به جونش

روشو به مامان کرد و گفت : به مادرشوهرت بگو اگه خیال کرده اینجوری جواب میگیره 

 اشتباه کرده 

 یاما امیرعل -

 همین که گفتم ، کم مونده همراش بفرستمت بیرون -
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.... باالخره که یه روز آخرش دوروز طول میکشه: مامان جان نمیخورتش که  امانم -

 دخترم میره سر کار ..حاال پیش یه فامیل باشه چه بهتر

 کی گفته فاطمه میره سر کار ؟ -

 واس چی دارم درسشو میخونم ؟یعنی چی؟ پس من صدامو بلند کردمو با عصبانیت گفتم : -

 امیرعلی حالت خوبه ؟

.. خب چی میشه مگه؟ اصال منم با یه بهانه مجید : داداش به خدا داری زور میگی -

 باهاشون میرم خوبه ؟

 نیدینشهمین که امیرعلی: من اجازه نمیدم دختر خونه ی من بره سر کار  -

تم : پس میرم زن یکی میشم که داشتم از حرص منفجر میشدم واس همین داد زدمو گف -

 دیگه دختر این خونه نباشم 

بلند شد تا بیاد سمت من که مامان بینمون ایستاد و گفت : امیرعلی مادر آروم باش. فاطمه 

 تا بعدا باز حرف بزنیم خب تو هم آروم بگیر دیگه ....بهم اشاره داد تا برم اتاقم 

امیرعلی یه سره داد میزد که مثال این فکرو از سرم بندازم بیرون ....... اعصابم از دستش 

برام تعیین تکلیف لجباز تر از اون داد زدمو گفتم : به تو هیچ ربطی نداره که خراب بود 

 گفتم چشمگفتی هر چی  بسهمیکنی تقصیر خودمه که بهت رو دادم 

دخترم تو بود تا امیر روم دست بلند نکنه داد زد و گفت : مامان که همچنان بین ما ایستاده  -

 کوتاه بیا 

یعنی چی مامان همش من دارم کوتاه میام ... صد بار منت آقا رو کشیدم فکر کرده همه  -

 کارست .. نخیر امیر خان من خودم عقل و شعور دارم خودم میفهمم دارم چکار میکنم ...

 ا نصف شبی بازیتون گرفته ؟مجید : داداش بیخیال شو تورو خد -
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آریا اومد بیرون اینور و اونورو نگاه میکرد .....منو امیر بخاطر آریا ساکت شدیم و من از 

 و در اتاقمو محکم بستم ....لج رفتم تو اتاقم و دیگه باهاش همکالم نشدم 

پسره ی بی شخصیت خیال کرده کیه ؟ هی بخاطر آرامش آریا خفه شدمو گفتم چشم آقا دور 

برداشته ... هم عصبانی بودم و هم داشتم از غصه خفه می شدم باید با یکی حرف میزدم 

ریحانه اینا رفتن زنگ زدم خونمون کسی برنداشت ... یادم اومد ..گوشیمو از جیبم برداشتم 

زدم به گوشی یحیی دیگه داشتم نا امید می شدم که گوشی رو جواب شهرشون ..... زنگ 

 داد 

 ی من ...... اینو گفتو شروع کرد به گریه ریحانه : سالم فاطمه  -

ت؟خوبین : ریحانه چرا گریه میکنی؟ یحیی کجاس لرز کردمتنم یخ شد ..... هول شدم ....  -

 بزن دارم سکته میکنم ریحانه حرفداد زدمو گفتم  ؟ مادر یحیی طوریش شده ؟

در اتاقم باز شد .... مامان اومد توی اتاقم و به حال نگران من خیره شد .... طاقت یه غم 

 اانه .......اااااااااااااااااازدمو گفتم : ریحاااااا جیغه رو نداشتم دیگ

.... فاطمه من یه یحیی رو با آمبوالنس دارن میبرنش و چشماشو بست قلب یحیی گرفت  -

رم براش دعا کن ... شروع کرد به هق هق کردنو گریه و گوشی قطع شد .... تماس تلفنی دا

که بعد از تصادف بابا اینا از بیمارستان باهام گرفته شد ، مدام تو گوشم زمزمه میشد 

 .....خدایا یحیی نه ....خدایا تحمل ندارم 

هول اومد تو صدا زد ....مامان جیغ زدو امیرو سرم گیج می رفت ...سرفه پشتت سرفه ...

 خواست بهم دست بزنه اما دستشو پس زدم اتاقم ... افتاد جلوم ......

 سرم داد زد: بکش دستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتووووووووووووووو......
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...چشمام داشت بسته میشد از ...بغلم کرد و می دویید ، پرتش کرد اسپره ی من خالی بود 

شتاشو که میکوبید رو فرمون میشنیدم ، صدای عربده هاشو میشنیدم ، اما صدای مبی هوایی 

 ا بهم نگفتی تموم شدددددددددددددددههههههه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ااااچر

چشممو باز کردم ...یحیی اومد جلوی چشمم.... زیر سرم بودم .....جیغ زدمو یحیی رو 

 ، برم پیش یحیییمیخواستم برم  نگهم داشتن منصدا زدم ...... امیرو مامان محکم 

داد زدمو گفتم : ولم کننننننننننننییییییییییییننننننننن....... میخوام 

 برررررررررررررممممممممم.......

 مامان گریه میکرد : آروم باش مامان جان ، جان مامان آروم باش  -

 امیرعلی داد زدو گفت : میبرمت پیشش آروم باش..... سرمت تموم شه میبرمت پیشش -

...آب روی آتیش بود ...روی تخت بند شدم اما ن یه جمله کافی بود برای آروم شدنم همی

رو به امیر گفتم تورو خدا زنگ بزن برای ریحانه ...  گریه هام دست خودم نبود .....

 میخوام با یحیی صحبت کنم 

 فاطمه بذار رفتیم خونه زنگ بزن یحیی االن بهتره  -

 ززززن.......جیغ زدمو گفتم میگم زنگ بزززز

 مامان : خیلی خب مامان جان میزنه ، زنگ میزنه ، با خودت اینکارو نکن  -

کالفگی امیرو میدیدم حالم بدتر میشد حس میکردم داره دروغ میگه که خوبه ...... گوشی  -

 رو داد دستم ... یه بوق دو بوق 

 : سالم بفرمایینصدای گریه ی ریحانه تو گوشی پیچید اما یه صدای مردونه جواب داد 

 ریحانه چرا داره گریه میکنه ؟ یحیی چطوره اصال شما کی هستی؟سالم  -
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کرده نگران نباشین  سکته... دکتر گفته بخش مراقبت ویژه دارن  یمن قبادم ، عمو رو تو -

 االن به هوش اومده 

 ...... پس چرا ریحانه داره گریه میکنه؟ جیغ زدمو گفتم گوشی رو بده به ریحااااااانه -

فاطمه دیدی خدا چجوری زد تو سرم ؟ به خدا دیگه سرش  ؟؟؟؟؟؟؟؟.......ه؟ممفاطمجانم  -

 غر نمیزنم .... به همون خدا قسم من یحیی رو از خودم بیشتر دوست دارم ..... 

 یحیی  کو ؟ اگه بیداره چرا حرف نمیزنه ؟چی میگی؟  -

 معلومه چی میگی ؟....امیرعلی: فاطمه تو بخش ویژه تلفن نمیشه برد 

 ریحانه حال یحیی چطوره ؟ من شب راه میفتم میام اونجا  -

 کجا بیای؟ یحیی خوب میشه باید خوب شه .... باید عملش کنن رگای قلبش بسته شده  -

 پول دارین ؟ -

آره برادرش پول عملو واریز کرده فردا صبح میره اتاق عمل ... االن زیر اکسیژنه .....  -

عا کنین براش از همونجا ....فاطمه نبینم راه بیفتی نصف شبی خطرناکه ... نذار دلم دفاطمه 

 پیش تو باشه 

داد زدمو گفتم پس تکلیف دل من چی میششششششششهههههههه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ من امشب  -

 راه میفتم 

 اینو گفتم و گوشی رو قطع کردم 

 مامان ساعت چنده ؟ 

 ش بده شبه .. مامان جان عزیزم گو 7 -

 یکی بیاد این سرم کوفتی رو در بیااااااااااره.....گو من امشب راه میفتم ... نمامان هیچی  -
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تا این دارو تا آخرش نرفته نمیذارم از  امیرعلی : آروم بگیر فاطمممممممه ...... چته تو ؟ -

 اینجا تکون بخوری شیرفهم شددددددددددی.....؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 فردا صبح اول وقت راه میفتیم . پس آروم بگیر گفتم میبرمت پس میبرمت 

من تورو الزم ندارم .... خودم میتونم ماشین برونم همین امشب راه میفتم یحیی صبح  -

 جراحی داره 

فاطمه سگ نکن منو ..... اگه فکر کردی میذارم امشب پشت فرمون ماشینت بشینی کور  -

 ا جایی بری فهمیدددددددی؟خوندی خوب گوشاتو باز کن فاطمه عمرا بذارم تنه

 مامان جان تو آروم باش خب .. فاطمه حالش خوب نیست  -

 یکی باید حالیش کنه ؟؟؟؟ داره زر مفت میزنه مگه نمیبینی  -

 البد اونیم  که حالیم میکنه تویی  -

پرستار: چه خبره آقا ، مریضتونو ساکت کنین بیمارستانو گذاشتین رو سرتون االن زنگ  -

 حراست بیادمیزنم 

وسیلتو فاطمه اون روی سگمو باال نیار تو بیمارستان ....... داروت تموم شد میریم خونه  -

جمع میکنی راه میفتیم .... یک کلمه دیگه حرف مفت از دهنت بیاد بیرون میخوابونم تو 

 دهنت 

  اینو گفتو از اتاق رفت بیروون 

 .. دلم میخواست داد بزنم اما فقط حرص خوردمو گریه کردم داشتم خفه میشدم از حرص  -

------------ 

از اتاقم رفتم  ، کیفمو انداختم رو دوشمو تمام وسیله هامو که الزم داشتم ریختم تو چمدونم 

 رو مبل نشسته بود  ساکبیرون امیرعلی با یه 
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 بیا توی اتاق کارت  دارم جان، مامان ، مامان: فاطمه  -

 مامان؟جانم 

توی راه باهم تندی  پسعزیز من امیرعلی تنده من ازت معذرت میخوام ، مامانم شبه  -

نکنین حداقل من ازت خواهش میکنم تا برگشتتون این چند ساعت قبلو فراموش کنین وقتی 

 برگشتین دوباره حرف میزنیم باشه مامان جان؟

 سواله  چشم مامان، دیگه عادت شده برام باهم دعوا نیفتیم جای -

 عزیز من تورو میسپرم دست امیرم ، امیرم میسپرم دست تو .. شما رو میسپرمم دست خدا  -

 الهی دورت بگردم گریه نکن، چشم هرچی شما بگی انجام میدم .... -

 فدای دخترم بشم من ... بریم ، بریم که دیرتون نشه -

و مدام گره ی اخماش بدجور کور بود منم اصال حوصله ی بحث نداشتم رفتیم بیرون ، 

شناسنامه و مدارکش رو داد بهم تا ..... حرف و خواسته ی مامان رو ملکه ی ذهنم میکردم 

مامان و مجیدو آریا تا دم در حیاط باهامون اومدن  .. بذارم توی کیف دستیم و منم گذاشتم

 در حیاط ما اومدن کنار ...... یاسر و نگار و عمو اینام 

 همه آرزوی سالمتی میکردن برای یحیی و ما دوتا 

به امیرعلی مجیدو کشوند یه گوشه داشت سفارشات الزمو بهش گوشزد میکرد سرآخرم 

  صندوقعمو یه یادآوری کرد که مراقب مامان اینا باشه .. چمدونارو گذاشت تو 

به یحیی بگو آریا با گریه گفت : فاطمه  مامانو زن عمو رو بوسیدم آریا رو بغل کردم که

گفتم یحیی که خوب شد زنگ میزنم خودت بهش  وشبوسیدمخیلی دوسش دارم ، گریم گرفت 

 بگو 

 .... نشستم تو ماشین خیالم از بابت آریا جمع جمع بود 
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 مامان اینام پشت سرمون آب ریختنما راه افتادیمو 

نزدیک چند ساعت تو راه بودیم با اینکه امیرعلی غر غر میکرد اما من نمیتونستم جلوی 

 و اونقدر گریه کردم تا خوابم برد گریمو بگیرم 

یه نگاه به امیر انداختم .... شب بود  12راه بویم ساعت  یتوچشمامو که باز کردم هنوز 

 حالش خوب بود ظاهرا اما ساکت بود

با سرعت میروند .. جاده هام خلوت بود که سرعتشو کم کرد و گفت : فاطمه یه دونه از  

..... خطرناکه نمیتونم تو راه جایی وایسم اون ساندویچارو بده بهم خودتم یکی بردارو بخور 

 ، خیابونا خلوته 

هایی اولش نخواستم بدم اما باز دلم براش سوخت ..... از رو صندلی عقب نایلون خوراکی 

و یه دونه ساندویچ رو دادم دستش اونم خورد منم کم که مامان برامون گذاشته بودو برداشتم 

 کم میخوردم منم گشنم شده بود 

... دیشبم دیر خوابیدی امروزم رو کردم بهشو گفتم اگه خوابت گرفت بگو من بشینم 

 نخوابیدی 

 الزم نکرده بی گواهی نامه پشت فرمون بشینی -

 ز تهران تا شیرازو خودم روندم اما من ا -

اول اینکه خودم دیدم چجوری الیی میکشیدی دوم اینکه بیخود کردی پشت فرمون نشستی  -

... تا برسی شیراز منو به مرز سکته رسوندی ..... بار آخرش با اون سبقتی که گرفتی 

 میخواستم بیام جلو بخوابونم تو گوشت اما باز خودمو نگه داشتم 

 !!!!!!همیشه دستات تو جیبتن  !!!!!!!!!!!!خودتو خوب نگه میداری چقدرم تو -

 فاطمه دوباره شروع نکن ........ -
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 بیا باز غذا خورد دوباره حس مردونگیش و زور گوییاش گل کرد .

از لجش چشمامو بستمو با خودم گفتم کور شه خودش همه ی مسیرو دیگه هیچی نگفتم 

 رانندگی کنه 

 صحنه های بازی خودم با یحیی میومد جلوی چشمام ... چشمام بسته بود و

هنوز تاریک بود یه نگاه به ساعتم ... نمیدونم چند ساعت گذشته بود که چشممو باز کردم 

با صدای که یه دفعه از پیچ بودیم اما امیرعلی عصبانی بود  رکردم دو صبح بود یه جای پ

  مدادش پرید

 چته؟چیه باز داد میزنی؟-

 فاطمه محکم بشین یکی از پشت سرمون بازیش گرفته  -

ماشینشو میچسبوند به ما یعنی چی؟ یه نگاه کردم  به عقب یکی مدام از پشت سرمون 

 هرچقدرم که امیر سعی میکرد فاصله بگیره اون مدام چراغ میداد 

 ..........بلند جیغ زدم ........مدام میزد از پشت .به ماشین .... خیلی ترسیدم زد 

 فاطمه محکمممممم بشششششییییییییینننن -

شیشه هاش دودی بود و تو اون  محکم سر جام نشستم از ترس کیفمو چنگ زده داشتم 

 تاریکی شب اصال قیافش معلوم نبود 

امیر باهاش دعوا داشت ماشین از بغل دستمون سر در آورد  نمیدونم چی شد که یه دفعه اون

 که راهشو بکشه و بره اما اون یه تنه به ماشین زد و ما از جاده خارج شدیم 

 یا امام هشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمممممممممممممممممم.......................... -  

 صدای جیغ من تو صدای داد امیرعلی گم بود 
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فرمونو نگه داشته بود و داد زد پر شیب افتاد و امیرعلی  ماشین ما تو سرازیری یه دامنه ی

 سرم که بپرم پایین 

 میترسسسسسسسسم ... نمیتتتتتتتتتووووووننننننننننننمممممممممممم....... -

 دارم بهت میگم بپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپرررررررررررررررررررررررر........ -

 دقیقه میشد که تو سرازیری همینطور میرفتیمشاید با اون سرعت نزدیک پنج 

با یه دستم چنگ زده کیفمو داشتم و با یه دستم بازوی امیرو داشتم سرعت ماشین انقدر زیاد 

شده بود که داشت پر میکشید ........ امیر علی با یه دست منو کشید توبغلش و در سمت 

مدام جیغ و منو خودش با هم پریدیم ... همینطور داشتیم قل میخوردیم .... خودشو باز کرد 

میکشیدم و صدام تنها صدایی بود که تو اون دره اکومی شد ......نمیدونم امیرچکار کرد که 

 تونستیم جلوی یه درخت خودمونو نگه داریم 

کمرش خورد به صدای آخ امیر تو گوشم پیچید ..... سریع چشممو باز کردم ونگاش کردم 

یه درخت .... به گریه افتادم : امیر چت شد؟ امیر خوبی؟ امیر تورو خدا جواب بده امیر من 

 میترسم 

خوبم فاطمه صداش زدم دوباره که گفت: صورتش از درد جمع شده بود .....آخخخخخ... -

 خوبم نترس  نفس میزدو میگفت: من هستم نترس، خوبم 

 انفجار کل اون یه ام داشت از درد میترکید ... یه دفعه صدایتازه درد خودم شروع شد . پاه

 محیطو برداشت ..... از ترس جیغ بلندی کشیدمو رفتم تو بغل امیر علی .....

... ماشین  نترس فاطمه من اینجام نترس امیرعلی محکم بغلم کرد و سرمو بوسید و  گفت :-

 ... نترس فاطمه جان بود ، به فنا رفت 

 بیشتر شد هم از درد هم از ترسگریه هام 
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 آخه کی بود؟ چرااین بال رو سرمون آورد ؟ -

یا جای امن نمیدونم فاطمه االن وقت این سواال نیست باید خودمونو به یه آبادی برسونیم  -

پیدا کنیم و گرنه تا صبح چیزی ازمون نمیمونه ممکنه حیوون وحشی بیاد ..... میتونی بلند 

    شی ؟

ه دور گردنم پیچیده بود در آوردو گفت : فاطمه گوشیت کجاست ؟ ببین آنتن میده بند  کیفو ک

 ؟ گوشی من تو ماشین جا مونده 

 موقع پریدن از دستم افتاد حاال چیکار کنیم امیر  -

چاره ای نیست اول باید بریم فدای سرت ....هنوزم تند نفس میکشید و با همون حال گفت: -

 جای امن

چنان دردی پیچید تو پام که داشتم از حال میرفتم ..... افتادم پایین ... امیر  متا رفتم بلند ش

سمت پام تا بهش نگاه انداخت گفت : بشین خودم کولت میکنم با این پا هول زده رفت 

 نمیتونی راه بری ... تکونش نده 

 میدونی دیروز کی توعروسی بود؟فاطمه  -

 ؟گرفته تو این وضعچی میگی؟ شوخیت ها؟  -

 چنان دردی تو پام پیچید که تو اون بیابون جیغم رفت تا آسمون 

... یه دقیقه اینجا بمون برم چند تا چوب ببخشید عزیز دلم دررفته بود باید جا مینداختمش  -

 پیدا کنم باید ببندمش

 میترسم نرو امیرعلیگفتم:  گریهبا ترسو  .... دستشو گرفتموبدجور درد میکرد -

 دور نمیرم فاطمه االن میام باید زودتر بریم از اینجا  -
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امیر رفتو من به دورو برم نگاه میکردم .. از اینجا جاده اصال معلوم نبود .... خدا میدونه 

... اما یه صدای آبی ال به الی صدای زوزه ی گرگ شنیده میشد چقدر پرت شدیم از جاده 

ببندمشون ..با کش مویی که همیشه رو مچ دستم  موهام دورم ریخته بود گیره سرم نبود تا

بود بستمش ..... نزدیک صبح بود و هوا داشت سرد میشد اما هرچی چرخیدم شالمو پیدا 

 معلوم نیست کجا از سرم افتاده ؟!نکردم 

زدن ، با صدای بلند خودش داشتم میترسیدم امیرعلی رو بلند صدا زدم با همون اولین صدا 

 جوابمو داد : نترس فاطمه دارم میام 

 داتو با من حرف بزن نترسی میشنوم ص

دنبال یه چیزی میگشت تا چند دقیقه طول کشید و امیر با چند تا چوب تو دستش اومد .... 

 بلندم هست  در میاد،  میرعلی بند کیف دستیماباهاش پاهامو ببنده گفتم : 

 بده کیفو  -

 پاهامو مثل آتل بست  ..کرد  امیر با هر زحمتی بود پارش

یه طرف و  ..سرم....دلمو آروم میکرد کولم کردو راه افتاد گرمای تنش تنمو گرم میکرد 

.... صدای تپش قلبشو که پر از حرارت بود پر از امنیت بود  پشتشچسبوندم به صورتمو 

 با صداش به خودم اومدم میشنیدم ، صداش مثل الالیی بود ، آرومتر شدم 

فاطمه فکر کنم جلوتر رودخونست صدای همونجور که نفس میزدو راه می رفت گفت:  -

 آبش میاد 

به امیر گفتم : امیر بذارم فکر کنم نزدیک یه ساعت رفتیم اما هیچ سراغی از آبادی نبود 

 پایین خسته شدی 

... یه دفعه از دور چشمم به یه المپ روشن افتاد نه فاطمه خوبم باید یه جارو پیدا کنیم  -

 گفتم امیر اون جلو باالی تپه یه المپ روشنه 
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 یه نگاهی انداخت و گفت : یه خونست فقط خدا کنه کسی توش باشه  امیر منو پایین گذاشت-

 اگه نبود چی؟  -

.... اخم ریمه چاره ای نیست یه جوری میریم تو خونه تا الاقل در امان باشیم بعدش خدا ک -

 کردو گفت : فاطمه شالت کو؟

 تازه دیدی؟ همون موقع که داشتیم میپریدیم از سرم افتاد  -

انداخت رو سرم و با  از وسط پارش کرد وامیرعلی با یه حرکت تی شرتشو از تنش کند  -

 آستیناش زیر گردنم گره زد 

 امیر این چکاریه ؟ واقعا تو شرایط ما واجبه ؟ -

باید از واجبم واجب تره پس حرف نزن من نمیدونم کسی که تو اون خونست زنه یا مرد  -

امیرو تو قبر بذارن روزی که بذاره کسی تورو اینجوری ببینه پس دیگه با حرفات پا رو 

 .... بیا رو دوشم خط قرمزام نذار و دوباره شروع نکن 

ش یه یک ربع دیگه راه رفتیم از کاراش جز حرص خوردن چیزی عایدم نشد رفتم رو دوش

امیرعلی صداشو بلند کردو  تا رسیدیم به اون خونه یه خونه ی چوبی که فقط یه اتاق بود 

رفت رو ایوون خونه و در زد منم تو حیاط رو  : صابخونه؟؟؟؟؟ کسی نیییییییست ؟گفت 

 چمن نشسته بودم 

 بودن یه نگاه به منو امیر انداختنیه دفعه درباز شد و یه زنو مرد اومدن بیرون اونام ترسیده 

تا اینجا رو پیدا کردیم ماشین ما افتاد تو دره چند ساعته داریم پیاده راه میریم سالم آقا  -

 میشه یه امشبو به ما جا بدین ؟

کن این خانومو  شان، کژال جان برو کمکن حبیب خداست امرده گفت چرا نشه پسرم ؟ مهم-

 بیارین داخل سر صبحه هوا سرد شده 
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...... یه  امیرعلی بی اینکه مهلت بده کژال بیاد پایین اومد بغلم کردو منو برد داخل خونه 

 نگاه گذرا انداختم ... یه گاز کوچولو و وسایال که همه یه گوشه چیده بودن 

داد به امیر و امیرم سریع تنش  اون آقا سریع رفت از توی یه صندوقچه یه پیراهن آورد و

سری های محلی داشت یه ....روسری قشنگی بود طرح روکرد و کژالم یه روسری بهم داد 

 تشکر کردم  که با گرمی جوابموداد

اون آقام رفت واقعا به چیز گرم نیاز داشتیم ....روی گاز گذاشت  کژال سریع یه کتری -

 کمک خواهرش

 امیرعلی کنارم نشسته بود و داشت سالمت جسمی منو چک میکرد و پتو رو دورم میداد 

یه خیلی طول نکشید که دوتاشون یه سفره ی ساده اما پر از خوردنی برامون آماده کردن  

 صبح رو نشون میداد  4ساعت رو دیوار بود 

 بفرمایینها؟ن امروز یکم زودتر صبحانه میخوریم انمااون آقا گفت: به برکت مهم

مال  دکاظمه اهالی ده صداش میکننبرادرم تشکر کردیم که کژال گفت : من کژالم اینم یه 

 کاظم 

ان ده باالست چون نه ی خودماسر بزنم خ انمدم بهشآنه بچه چند روزیه  دتنهاس نه زن دار

 دامادین؟... شما بگین ... تازه عروس و ندم امده و پل رو آب برده منم اینجا مآسیل 

بعد  ددر کنن، چیزی بخورنن بذار خستگی ازتن اکژال جان مهلت بده بهشمالکاظم:  -

 نو بخوراسرش

نه کژال خانوم ماشاءهللا انقدر خونگرمو مهربونن که حتی تو صورتشونم مشخصه گفتم :  -

 .. نه کژال جون ما عروس داماد نیستیم 

 یه نگاه به امیر انداختم که خدا داند باز چرا اخماش تو همه 
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 کژال: پس برادرو خواهرین ها؟ -

 لبخندی زدمو در حالی که چاییمو میخوردم گفتم خواهرو برادرم نیستیم -

 اوی خدا نکنه شما دوتا با هم فرار کردین ها؟زد تو صورتشو گفت:  -

 نیست ما تو یه خونه زندگی میکنیم.....امیرعلی: نه اونجور که شما فکر میکنین  -

خیلی به فکر رفت  کاظمامیر تقریبا یه خالصه ای از وضعیت گذشته ی مارو گفت که مال 

فیم چند رو از ط دتلفن ندار؟ اینجا کسی دچکار کنی نپسرم االن میخوایکه اینطور و گفت: 

نفر  کنی با یاده باال تلفن هست و میتو شودکه اگر  ودتا پل درست ش دروزی طول میکش

م چشم داشت خوبی به ه نه اهالی اینجاا... من  داشتم اما امروز افتاد تو رود ختماس بگیری 

   دنوو تن پرور میش دن دور میکناازش را نابچه هاش دخیال میکنن دا ندارنهاین چیز

 ین جاهایی وجود داره ؟باورم نمیشد مردم اینجا چه طرز فکری دارن ؟ یعنی هنوزم همچ

  دنیام شما چند روزی رو باید کنار ما سخت بگذره همین برایپسرم  -

 امیرعلی: پووووووووففففففف...... -

اعصاب منم خورد نگران ما میشن خدایا ، یحیی، بقیه حتما تا فردا از بی خبری بد جور 

 شده بود چجوری چند روز اینجا طاقت بیاریم ؟

دوری میزنیم  کبا هم میریم تو ده یحاال فردا صبح  د، خسته ی راهی دبخوابیپسرم فعال  -

 ... دشاید بنده خدایی گوشی داشته باش

 خب اگه بهم یه بالشت بدین من بیرون رو ایوون میخوابم  -

 ... همینجا بخواب ن نزدیک صبحه بیرون سرده اال؟ بعدم  یعنی چهبیرون پسرم  -

منو کژال یه طرف و دیم چند تا پشتی وسط اتاق رو هم گذاشت چون ما نامحرم بو کاظممال 

 امیرو مال یه سمت دیگه ی پشتی خوابیدیم 
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امیر امروزم رفته بود توی ده شاید راهی باشه دوروز گذشت اما هنوز این پل درست نشد 

 بتونیم به یه نفر اطالع بدیم 

 ماا هم بحثو دعوا داشتیم ، مال و خواهرش باتوی این دوروز هرچقدر که منو امیرعلی ب

 مهربون بودن 

شب موقع شام خیلی گرفته بودم از حال هیچکسی با خبر نبودم یه قطره اشکم ریخت 

تا نیومدن کنار سفره سریع اشکامو پاک کردم امیربهم سقلمه زد که اینارو هم ناراحت نکنم 

 ... 

شما امروز رفتم تو ده مردم خیلی پچ پچ میکردن  کاظمامیرعلی داشت تعریف میکرد: مال 

 دلیلشو میدونین؟

 برایاین پچ پچ هام مال: پسرم اینجا خبرا زود میپیچه مردم فهمیدن شما محرم نیستین  -

ن شما ادور از جن خیلی بده اشیبرانکه دوتا نامحرم تو یه اتاق باشند ، اینجا ای سته همین

 ....  دباشه هزار فکر ناجور میکنن

امیرعلی بازم رنگ عوض کرد میدونستم االن اگه چاره داشت گردن همه رو میشکوند که 

همه و  این تند نفس کشیدناش این گرمایی که از تنش به سمت من میومدپشت من حرف زدن 

همه نشونه ی خشمش بود و اگه به احترام مهمون داری و آبروی مال نبود همین االن میرفت 

 تو ده 

... من شام میخوردیم که صدای چند نفر که با عصبانیت مال رو صدا میزدن میومد داشتیم 

نمیتونستم بلند شم اما این سه نفر سریع رفتنو درو باز کردن ... از دور می دیدم که انگار 

فانوس بود و قشنگ معلوم بود کل زنا و مردای ده دم خونه ی مال کاظمن .. دست همشون 

 ؟!!!!!! چقدر عصبانین اما چرا

 تحمل کنیم  را نیم این شرایطامال کاظم ما دیگه نمیتو -
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 ما باید چکار کنیم؟ مان،الگوی بچه ها دنومال اگه فردا روزی این دو نفر بش -

جا زندگی  ها یک ؟ من با این دکاری کردن راین دو نفر مگ شده ؟ همگه چ رمال کاظم: آخ -

 ن سر نزدهامیکنم به خدا قسم خطایی ازش

 مسلمانهم خبر داری ؟ نداری  امدن به اینجا رآاالن سر نزده اما قبل  -

امیرعلی داد زدو گفت ک به فرضم زده باشه مگه به شما ربطی داره ؟ شما سرتون به  -

حرف نامربوط بزنه ..  م... امیرعلی نیستم کسی بخواد پشت دختر خونزندگی خودتون باشه 

 هرکیم حرف داره طرفش منم نه مال فهمیدییییییییین............؟؟؟؟؟؟؟؟؟

دقیقه ساکت باش ببینم چی میگن با داد و قال که چیزی حل  مال : امیرعلی خان شما یک -

 ودنمیش

بعضیاشون تو دستشون آتیش بود و ترس برم داشت که نکنه کاری کنن یا اینجارو به آتیش 

 قلبم داشت با این وضعیت از جاش کنده می شدکشن ...ب

ن پناه آورده بندازم ان از گرگ بیابانه ی ممال: االن میگین من مهمون و مسافری که به خ -

 ،ن ؟ کدخدا شما بگین هست اییه مردم این ده اینجور آدم ؟تانن نوازیابیرون؟ اینه رسم مهم

 بیرون ؟ دبندازیه تان نااز خ ان رااین درسته ؟ کجای قرآن گفته مهم

مردم اینجا ... ما شمارو خیلی دوست داریم اما ن ان داریم تا مهماکدخدا : مال کاظم مهم -

یا بعد اینکه  دنویا باید این دخترو پسر به هم محرم ش دتحمل کنن ااین موضوع ر دننانمیتو

کنار هم  را نامحرمدو تا به سالمت ... ما مالیی که  ااین پل درست شد شمارو به خیر مار

 نی خودشان مال ارزییم ... دین اهنمیخوا دنامیخواب

من نمیتونم منو امیرعلی شک زده به هم نگاه کردیم .... تو بد دردسری افتادیم ازون طرف 

و با این پام جایی برم از طرفی مال رو بخاطر ما تو منگنه انداختن و آبروی مال این وسطه 

 ازدواج؟ عمرا اگه بشه ....نمیشه ....از طرفی منو امیرعلی؟ 
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، داد زدو گفت : با مال چکار دارین شماهااااااا..... باشه امیرعلی داشت از کوره در میرفت 

... کژال و مال جلومونو گرفتن و کژال  نه بغلم کتا ما از اینجا میریم ...... اومد سمت من 

 با پای این دختر  آن هم؟  ده بریتو این تاریکی پیاد ر من تا کجا میخواینگفت : براد

اینا مجبور به ازدواجم کنن ؟ اونم با کسی بذارم ؟میگی چکار کنم کژال رو به کژال گفتم  -

 که یه دقیقم با هم نمیسازیم ؟

 دهنتو ببند فاطمه به خدا اعصابم خورده یه چیز میگم بهت -

 یه دقیقم کنار من نمیمونه ...انگاری بد میگم اگه بخاطر قولو مسئولیتی که گردنشه نباشه 

... اونم بخاطر مال کاظم که دو روزه اشکم سرازیر شد ... امیر منو گذاشت رو زمین

مهمونشیم و برای کمک به ما همه کاری کرد ، توی بد منجالبی افتاد ... البد برای اونم 

 سخته کنار من به عنوان شوهرم باشه ... خوبه تو این یه زمینه تفاهم داریم 

 به عقد هم در میاری؟ اا ره ی چکار کنی ؟ میری از اینجا یا اینهمال میخوا -

دو کالم با این دختر حرف بزنم.. خودمون گفت : حداقل مهلت بدین درمونده  امیرعلی -

 تصمیم بگیریم چکار کنیم  

... من بعد درست شدن پل از اینجا میرم قبول کنی  را نامال: پسرم مجبور نیستی شرطش -

 ن میرن ام راه خودشه ن یاد بدم بازام من بهشه ه... این مردم ناامیدم کردن ... هرچ

ن همه ی ما زندگی کردی حاال کجا بری؟ کجارو اعمر می داداش کجا بری؟ یککژال :  -

 داری بری؟

 حرف این برادر و خواهر بیشتر مارو تو منگنه مینداخت

 ن ؟امیر: مال میشه دو دقیقه مارو تنها بذاری -

 امیر چی می خاست از مننننننن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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 تا شاید بتونن مردمو متقاعد کنن  و درو بستن  مال و خواهرش رفتن بیرون

میرفت بی اینکه کلمه ای بگه چه برسه به حرف .... امیرعلی فقط کالفه اینورو اونور -

امیرعلی که حریف پس کو اون فهمیدم که قبول کرده از حالتاش مشخص بود کم آورده ... 

 همه می شد؟

 گفتم : باشه منم قبول میکنم اما یه شرط دارم امیرعلی 

منی که تا چند لحظه پیش یه چیزای شکه بهم نگاه کرد باورش نمی شد من قبول کردم  -

 .... ز هم جدا شیم وقتی برگشتیم شیراز ادیگه میگفتم ... شرطم اینه که 

منم ادامه دادم : خودتم میدونی دو دقیقه با هم نمیسازیم و این ازدواجم فقط بازم اخم کرد 

... پس چه این شرطو قبول کنی چه نکنی وقتی بخاطر آبروی مالست که بهمون پناه داده 

برگردیم شیراز ازت جدا میشم و دلمم نمیخواد تا اون موقع هیچکس ازین موضوع چیزی 

 ر هم بودیم و زندگی میکردیم همونجور زندگی میکنیم و همونجور که تا االن کنابفهمه 

دلم نمیخواست با امیرعلی ای که فقط از روی مسئولیت پذیریش توجهش به منه و عالقه ای 

 در میون نیست ازدواج کنم 

 گرفتین بچه ها؟ را نامال در زد و اومد تو خونه : تصمیمت

.... اشکم باالخره چکید که مال گفت  .. محرم میشیم قبل جواب امیرعلی گفتم قبوله مال 

 مجبور نیس

پریدم تو حرفشو گفتم : ما حرفامونو زدیم مال گفتم قبوله یعنی قبوله ..... امیرعلی بدجور 

 ... برام مهم نبود اخم کرده بود 

مارو به عقد هم در آورد ... کژال تا منو مال که خودش عاقد هم بود ، بین همون مردم 

 بوسید اشکم در اومد ...... 
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گردنبندی رو از گردنش در آورد که همیشه برام سوال بود که پالک این گردنبند امیرعلی 

بود و گاهی اوقات فکر میکردم فقط همیشه زیر رکابیش چند وقتی میشد که چه شکلیه آخه 

 زنجیر خالیه 

، از زنجیر درش آورد ... دستمو گرفت و اون حلقه رینگی ساده بود  تن زنجیر یه حلقه ی

 و دم گوشم گفت رو انداخت تو انگشت من 

امیرعلی: فاطمه تو از االن زن قانونی و شرعی منی و هیچ چیزی اینو عوض نمیکنه و  -

وقتی میگم عوض نمیشه پس نمیشه  حرفاییم که واس خودت توی اتاق زدی خودتم میدونی 

 نجا توی همون اتاق چال شدههمو

 شکه نگاهش کردمو گفتم : امیر ع -

 دیگه نمیخوام اون اراجیفو دوباره بشنوم هیچی نگو  ................هییییییییششششششش -

بازم اشکم چکید ...آخه چرا بی عالقه میخواد این ازدواجو قبول کنه ؟ اگر اون خواست من 

.. اون زد زیر حرفش اما من و برگردیم ازش جدا میشم نمیخوام من این ازدواجو قبول ندارم

 نمیزنم

همین مردمی که تا چند لحظه پیش داشتن برامون خطو نشون میکشیدن بهمون تبریک گفتنو 

 رفتن ...

  داومد پیشم و بهم تبریک گفت: تبریک میگم دخترم انشاءهللا هردوی شما عاقبت بخیر شیمال 

 را که از قبل هم ... شما همدخترم امیر علی خان مرد خوبیه مطمئن باش خوشبختت میکنه 

 می شود و برای رفاه و سالمتت ارزش قائل هست م دیدم که چقدر مواظبته من دمیشناسی

شاید به  دبدی دیگر به اجبار زنش شدی اما حداقل یه فرصت بهم هست ... دخترم درست

  دشاو چه بسا عالی هم ب دست این ازدواج بد نباشذهن شما دراندازه ای که 

 بخاطر دل مال چشمی گفتم اما تو دل خودم اوضاع خراب بود 
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وقتی اومد روی ایوون پیشم گفت : امیرعلی داشت شناسنامه هارو میذاشت تو کیفم ... 

 فاطمه بیا کمکت کنم بریم تو ... اینجا سردت میشه 

 بشین حرف دارم  -

 در اتاقو بست و اومد کنارم نشست 

امیرعلی نمیدونم  چی تو سرت میگذره ولی اینو بدون من این ازدواجو قبول ندارم درسته  -

تا االن خیلی چیزارو به اجبار قبول االن شدی شوهرم اما شک نکن این عنوانو قبولش ندارم 

 کردم اما این فرق داره 

 باید...به اون که  این حلقم پیش خودت باشه و یه روزی بده

مثل اینکه خوب متوجهت نکردم تو تو حرفاتو زدی اما حرفای منو نشنیدی و منم فاطمه  -

تو  رزن منی زن منم میمونی این حلقم پیش خودت باید باشه اما این ازدواج ... من بخاط

 تا زمانی که تو بخواینمیگم  ... باشه به کسیبهت فرصت میدم تا این موضوعو قبول کنی

... اما تو خوب منو میشناسی و اینم میدونی یه سری خط قرمزا برای یه آدم متآهل هست 

 درست شد ؟

 با حرص گفتم من دارم میگم هرکی زندگی خودش اونوقت تو میگی  -

. خودت میدونی من ن ککککفاطمه انقدر اعصاب منو خورد نک صداشو برد باال و گفت : -

آدمی نیستم که زن خودم زن امیرعلی رو بی نامو نشون بذارم ولی االن بخاطر تو و 

کاری نکن بزنم این فرصتی که به این ازدواج دادم ، مهر سکوت زدم به این لب پس 

   سکوتو بشکونم شیر فهم شددددیییی؟؟؟؟؟

 م ... تا زمانی که برگردیم شیرازدیگه حوصله ی بحث نداشتم واقعا نداشتم .... کوتاه اومد

 ....اون موقع هست که همه چی عوض شه 
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مال داشت پتو مینداخت رو سرش ......به جاها نگاه کردم از خجالت ،  وقتی رفتیم تو اتاق

 داشتم آب میشدم 

یه نگاه به  ....اینو که گفت کژال گفت : فاطمه خانوم جان شرمنده که اتاق جدا نداریم اینجا 

تا دیشب اونور بودم انداختم  یعنی منی که اینور پشتی  و پتوی دو نفره  تشک دو نفره 

.. به سرفه  حس کردم نفسم تو سینم حبس شده و بیرون نمیاد امشب باید کنار امیر بخوابم ؟

با دست امیرعلی سریع رفت از تو کیف دستیم اسپرمو آورد افتادم و نشستم رو زیر انداز 

 شاره دادم که الزم نیست اونم یه لیوان آب برام آورد ا

 اینجا؟ ؟بهتر شدم اما من

و خودمو جمع کردم حتی پتو هم نکشیدم از خجالت گوشه ترین قسمت تشک دراز کشیدم 

یه دفعه ای از پشت کشیده شدم تو بغل امیر علی .. یه لحظه سر جام لرزیدم و رو خودم 

 جلوی دهنمو گرفتم تا صدام در نیاد 

 : اینجا میدونن زن منی ، جای زن امیر علی هم کنارشه نه رو به روشآروم دم گوشم گفت 

 که با دستش مانعم شدو گفت :از حرص خواستم رومو برگردونمو یه چیزی بهش بگم 

 خیلی خستم دردونه ، بذار یه امشبه رو بدون فکرو خیال بخوابمهیشششششش..... 

همسر، که نشونه ی تاهل منه نشونه ی اینه که من شدم  به حلقه ی توی دستم خیره شدم

کسی که باید تو غمو شادی کنارش باشه تو سختی و  ... امیرعلی رستگار  شریک زندگی

 نباید من باشم نباید.... من ازش جدا میشماما اون زن راحتی همراهش باشه 

که پناه بردم به گرمای تنش  فکرو خیاالت داشت دیوونم میکرد و باز هم از بی کسی دوباره 

از بین میبره .. به وجودش که وقتی تو بغلشم آرومم میکنه غصه هامو فکرو خیاالمو 

 انگاری امن ترین جای دنیاست برام 

 کاسه رو پر میکنن ا همه ی اینا یک طرف به معرفتش به انسانیتش ام
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طرف دیگه ، بداخالقیاش با منه اون ابروهاش که همیشه ی خدا گره خوردست ، تعصبای 

، گیردادناش سر پوششم ... شاید بشه اونارو با خوبیاش پوشوند بیش  از اندازش روی من 

گفته که من در برابرت اما با این چه کنم که عالقه ای بهم نداره که خودش بارها و بارها 

تو بهترین حالتاو رفتارای بینمون نگفته مثال چون دوست دارم بهت توجه میکنم .. مسئولم 

ش دارم با تمام بدخلقیا دوسش دارم اما اون فقط و فقط از رو مسئولیتش این تعهد سمن دو

 اجباری رو قبول کرده منم اینو نمیخوام 

... دلم میگه یه فرصت بهش بدم اما عقلم میگه امیر درست دلم میلرزه اما عقلم دورم میکنه 

بشو نیست و وقتمو هدر میدم ..... خوبه فعال فکر نکنم چون در حال حاضر هیچ چاره ای 

 جز پذیرفتن شرایط ندارم 

نمیدونم چقدر خیره به حلقه بودم اما امیر خواب خواب بود از مدل نفس کشیدنش معلوم بود 

رم باز کنم اما اونقدر محکم نگهم داشته بود که انگار میخوام فرار کنم خواستم دستشو از دو

به جای حرص خوردن از این گرما  و امنیت استفاده کنم و  م. بیخیال شدم و تصمیم گرفت

 منم خسته بودمخودمم بخوابم 

با تکون خوردن امیرعلی که داشت دستشو دور سرم حرکت میداد چشممو باز کردم ... 

... هوشیار تر که شدم صدای مال رو شنیدم که ی رو دور سرم مرتب میکرد داشت روسر

مدام بلند صلوات میفرستاد .. این دو روز که ما اونجا بودیم صبح ها اینکارو میکرد تا با 

صداش بفهمم بیدار شده و اگر لباسم ناجوره یا چیزی سرم نیست لباسمو درست کنم ..... 

 رده مرد با ایمانیه .... واقعا م

، امیرعلی: سالم دردونه ی امیرعلی، شرمنده بیدارت کردم ، مال میخواست بره بیرون  -

 لباست درسته بگیر بخواب

 ...سالم ، اشکال نداره این دوروز دیگه عادت کردم به صلواتاش -

 پاشدم نشستم کژال نبود امیرعلی متوجه شد دنبالشم 
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 بره ؟بنده خدا رفته بیرون یه دسشوییم نمیتونه  -

 خیلی بی تربیتی -

... دیشب داشت خمیر نون آماده میکرد یادت نیست ؟ بنده خدا داره تو شوخی کردم بابا  -

 اون اتاقک توی حیاط 

 ذوق زده گفتم : کمکم میکنی برم اونجا؟بیخیال اتفاقای دنیا ، 

 تو جون بخواه دردونه -

خیلی وقت بود امیرعلی دردونه صدام نمیزد ، به دلم مینشست این صدا زدناش اما نباید دلمو 

 با این چیزا خوش کنمو گول بزنم 

روی یه چهار پایه ی چوبی نشستمو به نون پختن کژال نگاه میکردم ... یاد ریحانه افتادم که 

.. دلم رفت پیش یحیی... اما میگفت یه هفته ای پس میارنت .همیشه از بی هنری من مینالید 

 دلم آروم بود نگران نبودم دیگه ... لبخندی به لبم اومد 

 میخندی فاطمه جان؟ هبرای چ -

 وقتی مقایسه میکنم خودمو خودتو میبینم تقریبا تو یه سنیم اما کژال کجا و فاطمه کجا؟ -

 هنر دیگه کحاال آشپزی نه ی دهنری دار کبرای خودش ی ههر ک -

 جون بچه هم داری ؟کژال  -

 نه خانوم جان من تازه دو ماهه عروس شدم  -

 آره ؟ شده برات اووووه پس االن دل شوهرت خیلی تنگ -

  دسواالیی میپرسینا ؟ آدم خجالت میکش -
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نه بابا خجالتم میکشی؟ دیشب که منو اون دیو دوسرو کنار هم گذاشتی خجالت نکشیدی  -

 حاال االن خجالت میکشی؟

نداشتم برادرم  را ن من که روی انجام این کاران نیست از شما چه پنهااز خدا پنهواال  -

 جدا از هم بخوابن وب نیست زنو شوهر کرد همیشه گفته خ را دیشب اینکار

 پس چطور خواهرش ؟ -

م پیش ومآموریت من یا میر ودنظامیه وقتایی که میرفاطمه خانوم جان شوهر من  -

 این سری ماموریتش ده روزست م پیش برادرم یا مادرشوهرم یا می

 وای چه بد دلت البد تنگ شده  -

وقتی که هست من  انه نمااو آقای خوای خدا چقدر ازین سواال میپرسین ؟ معلومه تنگشه  -

م ونه زیاد بیرون نمیراده راه میرم اما وقتی نیست از خ درباال میگیرم و  را راحت سرم

نی فاطمه امید د....نگاه میکنن نم یا مدام به درم حرف میزننهمش فکر میکنم مردم پشت س

 خانوم؟ 

 بگو فاطمه بابا ، مگه چقدر اختالف سن داریم ؟ -

سالش بود کل دیدن ما  24مدم او آکه به عقد هاشم آقا در  هسالم بود 17فاطمه جان من  -

م ازدواج کنم هنمیخوان موقع هم من همش میگفتم من ختم شده بود به صحبت قبل عقد که آ

م مثل آدمای این ده فکر میکرد خالصه به ه ... پدرم مجبورم کرده بود پدر خدا بیامرزم

غر  او هاشم آقا محبت میکرد ، صبور بود اما من سر همدم هرچبه عقد هاشم در آزور 

ده بود برام بلند نکر را شیم صداه بار کنمیساختم اما او حتی ی او .. بامیزدم که طالقم بده 

و با احترام با من حرف میزد بخاطر معلوم نبودن محل خدمت هاشم آقا چند سالی عقد هم 

 دانقدر طوالنی بود اما مردم جرئت نداشتن اش فکر کنم تنها دختر ده بودم که نامزدی بودیم
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م در برابر ه هن اندازان بود همانقدر که مهرباچون هاشم آقا هم دیه کلمه حرف در بیارن

 ای پشت سرم جدی رفتار میکرد ه حرف

اسیر خود کرد اما غرورم  را تازه دلم کهوابسته شدم .. انگار او بعد چند سال کم کم به

بار رفت ماموریت  هم سرش غر میزدم تا اینکه  وقتی یک م و بازویبگ انذاشت بهشگنمی

ن به آ م ازتحمل کرد انده راو با زور دو روز مبی طاقت شدم  رهفته ای روز پنجم دیگ یک

 و هاشم شد همه ی زندگی من فاطمه جان...بعد دیگه این کژال نبودم 

 یوهم مثل من ش شمایاد خودم افتادم الهی  دهم به زور عقد کردی شماوقتی 

میدونی تاحاال چند بار دست رو من بلند اما ما فرق داریم این امیرعلی رو اینجوری نبین  -

کرده؟ ما نمیتونم دو دقیقه با هم بسازیم چه برسه یه عمر زندگی حتی اگه ادامه هم بدیم بچه 

 هامون یکی از جنس سگ میشه یکی گربه 

.... امیرعلی  که خدا قهرش میگیرد نگو اک به سرم بال به دور این حرف هارا نزن.....خ -

 میگرده  انمرد خوبیه میبینم چطور مثل پروانه دورت خان هم جا برادری

 ن میپیچیاا الکی به پرو پاشم بعضی وقته شما دیدم تو این دو روز ناراحت نشو خانوم جان

 مطمئن باش یه گیری میده منم باهاش میفتم تو دنده ی لج... شده تو نگاهش -

عموزاده ن یکی از احنابند... راستی امروز مراسم  دشایدم شما درست بگینمیدونم واال  -

 ...  ودن عوض میشاحالو احوالت دشمام بیایمانه 

مبارکه ... نه من با این پا بخوام بیام امیرعلی باید کولم کنه اینجام که همش یا سرباالییه یا  -

 سراشیبی من میمونم شما برین ...

ن انه تا نایم خو.....فعال بر ن هستاشوهرت ن بهالبخنی زد و گفت :شمام همه جوره حواست-

 ان آیدکمکتهم صدا میزنم  ام آقا امیرعلی رو... من میردصبحانه میل کنی سته گرم
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 شیطون شدیااااا... فدای دستت ...  -

 یه دقیه نشد که امیر اومد و کمکم کرد رفتیم تو خونه ... 

 توش آتیش روشن بود چیه ؟ دور سفره که نشستیم گفتم کژال اون اتاقکه تو حیاط که

 ن آب گرم کرده دوروزاتینجا حمامه .... برادرم براشد گفتین من که یادم رفته بود ، آخوب -

 مثل شهر نیست ندین .....فقط شرمنده که حمام اینجا ابا همین لباسا م سته

 امیرعلی : این حرفا چیه ؟ ما مزاحم شما شدیم  -

 گذاشته ناا براته نادست لباس داشت خواهرم از هم یک ، دامادم اینجامال کاظم : پسرم -

... ماشاءهللا شما هیکلی د که تنگ نباشخدا شاهده هنوز یک بارم استفاده نشده .. انشاءهللا

 تری

 ت لباس محلی گذاشتم شرمنده که مثل شهریا اینجا لباس ندارم یکژال : فاطمه برا -

 ون دست شما درد نکنه این همه زحمت دادیم بهت -

ن اسرفرازم دداشتی تپسرم ما امروز مراسم حنابندان دعوتیم اگر دوس رحمتین شما ،-

 د تشریف فرما شیدمیکنی

 شما برین به جشنتون برسین برای فاطمه سخته اونجاممنون مال -

 چه برسه کارای دیگهراس میگفت من همینجا برای دستشویی رفتن مکافات میکشم 

من قشنگ بود  لرفتن ... یه نگاهی به لباسا انداختیم ... مامال اینا بعد یکی دو ساعت 

اما مال امیر حسم میگفت یکم تنگه   مطمئنا اندازم میشد منو کژال با هم خیلی فرق نداشتیم 

رو بهش گفتم : امیرعلی لباساتو خیس نکن که اگه اینا برات تنگ بودن لباسای خودتو باز 

 بپوشی

 .... بریم ؟باشه من که فقط حموم کنم برام کافیه لباس برام مهم نیست اما  -
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 کجا بریم ؟ -

 حموم دیگه ؟ -

 ...... برییییییمممممممممممممم؟؟؟ هاااااااااا؟؟؟؟؟!!!!!!!!! -

شلوارتو چجوری میخوای پووووووووففففففف فاطمه تو که با این پا نمیتونی بری حموم  -

 در بیاری ؟

... انیت گفتم : الزم نکرده منو ببری حموم پام چالق شده اما دستم شکر خدا سالمه با عصب -

 جنابعالی اول برو اگرم خیلی میخوای کمکم باشی فقط برام آبو ولرم کن 

دست زد رو پیشونیشو گفت آخرش منو سکته میدی ... فاطمه تو شرعا قانونا عرفا کف با  -

 ؟؟؟؟زن منی زن من ، من محرمتم میفهمی؟؟

 ندارم  ت احتیاجنه نمیفهمم برو حموم من به کمک -

جا رد شد صدام بزن فقط  ینا دیدی کسی از اگر پیر..... اینجا تنهایی، پیرم کردی فاطمه  -

 فهمیدی؟؟ یا برای فهمیدن اینم میخوای مقاومت کنی؟

 لباسارو گرفتو رفت سمت حمومرومو کردم اونور..... اونم 

آفتاب میتابید رو ایوون منم نشسته بودم و به حرفش فکر میکردم که االن مثال یکی اومد منم 

امیرعلی رو صدا زدم اونم با کف سرش تن بی لباسش میاد بیرون تا مثال با چشمای بستش 

 طرفو دک کنه ... خندم گرفته بود حتی تصور امیرم تو اون حال خنده دار بود 

 ه لباس پوشیده اومد بیرون ک دامیر خیلی طول نکشی

 ساعته بودی؟؟؟!! یکچقدر زود اومدی بیرون ؟ بیست دقیقم نشد تو که  -

 .... تو االن میری؟تو اینجا تنها بودی ... دلم این بیرون بود سریعتر حموم کردم  -

 ... خوبه لباسا خیلیم برات تنگ نیست آره  -
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 اونم تو روز روشن؟! بخوره؟!!!!!پسره ی متعصب ....آخه گرگ میخواست منو 

لباسامو نزدیک من رو یه تشت گذاشت و یه عصای بغلم کرد و برد تو حموم ، امیرعلی 

 و گفتم برو بیرون دیگه یه چهارپایه چوبی نشستم  .... منم رویچوبیم کنار من گذاشت 

آخه تو چجوری میخوای هم یه پا بایستی هم خودت آب بریزی هم با عزیز من ، خانوم من  -

یه دست به یه جا تکیه بدی؟ فاطمه به خدا من محرمتم چرا نمیخوای قبول کنی؟ به خدا 

 یه وقت میوفتی اینجا دوباره پات ورم میکنه ..... به امام هشتم سخته سخته برات 

خانومم عجیب این ..... شت باهام حرف میزد اولین بار بود امیرعلی انقدر آروم و مالیم دا

چقدر شیرین حرف میزد و منو تو این گفتناش عزیزم گفتناش زیر دندونم مزه میکرد ... 

 شیرینی غرق میکرد

؟ آخه چجوری منو پذیرفته ؟ اون چقدر راحت این ازدواجو بدون عالقه قبول کرده 

 ...شایدم دارم خودمو گول میزنم حرف مال اومد تو ذهنم:  دخترم بهش فرصت بده .....

نخواستم بهش رو بدم اون داشت کمکم میکرد بهش اعتماد داشتم اما نمیخواستم کمکشو قبول 

کنم واس همین گفتم : بیرون باش اگه خودم از پسش برنیومدم صدات میزنم فقط این باندو 

 ته دیگه هرچی میخواست این دارو ها اثر بذارن تا االن گذاشبرام باز کن 

یا خم و االن فقط اگر روش راه میرفتم باز کرد ... ورم پام با این داروی گیاهی خوابیده بود 

اما یکمی درد داشت و اال در حالتی که بهش فشار نمی آوردم مشکلی نداشت میکردم 

 حسابی کبود بودن دو تا پام بخاطر ضربه

هرکاری کردم نمیتونستم بدون خم کردن پام شلوارمو در بیارم که تا خم میکردم درد پام 

 شروع می شد 

حس حقارت بهم از رو در موندگی اشکم در اومد از اینکه مجبور بودم امیرو صدا بزنم 

 دست میداد اما مجبور بودم .. اشکمو پاک کردمو امیرو صدا زدم : 
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 داری؟کمک میخوای؟جانم دردونه ؟ کاری  -

 امیر شلوارمو نمیتونم در بیارم  -

 هر وقت گفتم بیا تو و کمکم کن 

معلومه اون شلواری که تو داری نمیتونی در بیاری ... آدم سالم اونو به زور در میاره من  -

 نمیدونم دلیل خریدت چی بود ؟

اما دوسش داشتم  راس میگفت شلوارم ازین جذبا بود که حالت عادیش به زور در می آوردم

 و با پارچه ببندن که به لطف این درمان گیاهی مجبور شدن تا ساقم پارش کنن 

 بیا تو  -

امیرعلی اومد تو.. تا زانو درش آورده بودم اما زانو به پایینو نمیتونستم .... امیر کمک کرد 

 ا پامو بپوشونه و کامل از پام در آورد .. مدام لباسمو و لبه ی مانتومو میکشیدم پایین تر ت

امیر حتی به برهنگی پام نگاه نمیکرد اما خودم سختم بود که رون پاهام معلوم شه ... 

گفتم حاال برو دیگه ممنون دیگه بقیشو خودم شلوارو با بدبختی کشید بیرون تا دردم نیاد 

 میتونم 

 باز عصبی شده بود اما برام مهم نبود ... با عصبانیت رفت بیرون 

... خدارو شکر دیگه شلوار الزم نبود بپوشم چون لباس کژال ی بود حموم کردم با هر بدبخ

 ...خودش بلند بود 

... بماند که چند بار نزدیک بود بیفتم از عصای خودم کمک گرفتم و یه پایی لباسمو پوشیدم 

معلوم نبود تا کی اینجا بمونیم و باید ... یه نگاه به لباس کثیفامون توی تشت انداختم .... 

... دامن خجالت می کشیدم از اینکه کژال لباسامونو بشوره شسته می شدن و از طرفیم 

، پای علیلمو دراز کردم تا  لباسمو جمع کردم توی بغلم و با کمک عصا نشستم رو چهار پایه
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و دونه دونه ریختم  تو تشت یه کم برفو آب گرم درد نگیره بعد یکم خودمو خم کردم و 

و با زحمت آب کشیدم ... خندم گرفت از این همه هنر ... فکر کنم این لباسامونو شستم 

 ... انقدر دختر خوبیم منلباساست که روم اثر گذاشته و اال حتی جورابامو مامان میشست 

 لباسارو گذاشتم تو یه تشت دیگه تا امیر پهنش کنه که تا آفتاب هست زودتر خشک شه 

 بلند شدمو امیرعلی رو صدا زدم : امیرعللللیییی؟ میای کمکم ؟

 االن میام دردونه ی امیرعلی -

 چه مهربون شده این بشر؟!!!!!!!!!

 تا اومد داخل حمومو منو دید خیره به من موند 

 چیه ؟ چرا  اینجوری نگام میکنی؟ -

خداروشکر که زیر لب گفت : .....خیلی این لباس بهت میاد فاطمه ، خیلی خیلی بهت میاد  -

 .. اما من شنیدم تو این خونه پسر مجرد نیست 

 ذوق زده گفتم : خوب زودتر ببرم خونه تو آینه خودمو نگاه کنم 

: امیرعلی این لباسای توی تشت داشتیم میرفتیم که یه دفعه یادم اومدو گفتم آخ آخ یادم رفت 

 لباسارو .... زشته کژال پهن کنه شسته شدن این تشتم بگیر بیار تو حیاط پهن کن 

؟؟؟؟؟؟....... پیشونیمو بوسید ه ؟ مممممیه نگاه به تشتو یه نگاه به من انداخت و گفت : فاطم

من حاال که خواستی ،بشوری ؟  ای پاره شده روآخه واجب بود با این پاهات لباسو گفت :

کردی؟ کاش اصال لباسارو ..... ای بابا آخه چکاریه که تو خودم میشستم مگه مرده بودم ؟

 این تو نمیذاشتم ....

 .... دیگه شستم دیگه گفتم معلوم نیست تا کی اینجا باشیم خیلی خب حاال  -
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دست دیگش تشت لباسارو گرفت و با دست سمت من  ادوباره پیشونیمو بوسید و خم شد و ب

 زیر بغل منو گرفت 

با .... و پهن میکرد .... خندم میگرفت و امیر داشت لباساررو ایوون تو آفتاب نشسته بودم 

این هیبتو قدو قامت موقع پهن کردن لباس خنده دار میشد بلند گفتم امیرعلی میدونی االن چی 

 کم داری؟

 چی؟بلند گفت  -

پشت بند  ....یه بچه ی شیرخواره که مثل زنای روستایی به پشتت ببندی و لباس پهن کنی -

 بلند خندیدم  این حرفم

 اخم کوچیک کردو گفت : باز من بهت رو دادم ؟یه  -

آب تشتو خالی کردو تشتو گذاشت یه گوشه و اومد جلوی ایوون ایستادو گفت : فعال بخند 

میخندی ؟ ببینم بچمونو رو دوشت گرفتی بازم و مسخرم میکنی واالن وقت زیاد داریخانوم ، 

 اینجوری میخندی یا نه!

ز حرفش نگاش میکردم تو چشماش خیره بودم که ببینم و با تعجب ایه دفعه خندم قطع شد 

 اینو جدی گفته یا نه اما منگ بودم و چیزی نمیفهمیدم 

تموم چی شد پس؟ چرا خندت قطع شد ؟ برنامه دارم برات ... بعد لبخندی زدو گفت :  -

 ....و یه سال هم استراحتت اما بعدش دیگه من میدونمو توت عروسی رو میگیرم ادرسشدن 

داشت جدی میگفت ؟ من دارم به جدایی فکر میکنم اما اون تا کجا پیش رفته ؟ مگه میشه 

 آدم انقدر راحت یه ازدواج اجباری رو قبول کنه؟

 با صدای کژال به خودم اومدم : فاطمه خانوووم ؟ آقا امیرعلی؟

 بفرما تو کژال جان  -
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اره ی امیرعلی روسریمو رو سرم صدای یه مردی میومد که یا هللا یا هللا میگفت ... با اش

 درست کردم 

عموی کژال و یه آقای خیلی پیر اومدن تو حیاط ... بعد سالم و احوال پرسی معلوم شد  -

 کژاله 

 درست نیست تنها اینجا بمانین ....آمدم دعوتتان کنم به جشن ... کژال جان از شما گفته  -

 دلم خواست حاال که بعد حموم سرحال تر شدم برم اما پامو چکار کنم ؟ چجوری بریم ؟ -

 همین حرفو گفتم 

 برایتان اسب آوردم  هم با خودم یک دختر جان برای همین -

دیگه مشکلی نداشتم و میخواستم بریم که تا رفتم بگم بله امیر زودتر گفت: مزاحم نمیشیم 

 برای خانومم سخته اونجا شما به جشنتون برسین 

هرچی  چقدر این کلمه برام شیرین بود  اما خودمو از ازین دنیای شیرین بیرون آوردم و 

 چشمو ابرو میومدم که قبول کنه قبول نمیکرد 

خوشحالمان  دذارم اگر نظرتان عوض شد و آمدیگآخرسرم اون بنده خدا گفت : اسبو می

مراسم در کدام خانه  ست کهه از دور معلوم... خانه ی ما دور نیست کمی بیایید دمیکنی

 هست

من دلم میخواست برم... با لج رو به امیر گفتم واس چی گفتی نه ؟  کژال و عموش که رفتن 

 حاال که چهار نفر آدم خوبم تو این ده هستن تو چشم نداری ببینیشون؟

 ما به این عروسی نمیریم فاطمه الکی لج نکن  -

 نمیکنمتا دلیلشو نگی من ولت خب دلیلشو بگو میدونی  -

 با حرص روشو سمت کرد و با صدای بلندش گفت دلیلش لباساتن .... -
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 همه همینجوریه لباسشونبا اخم گفتم چشه لباسم؟ اینجا  -

 فاطمه همینم مونده من تورو با این لباس ببرم بین اون همه مردی که اونجان  -

 دارم میگم چشه لباسم؟ -

داد زدو گفت :تازه میگی چششششششه ؟ چش نیست ؟؟ منی که همیشه تورو دیدم و کنارم  -

بودی ، منی که شوهرتم از وقتی این لباسو تنت کردی نمیتونم یک لحظه هم چشم ازت 

که تو دختر به این خوشگلی از بردارم اونوقت فکر میکنی اون جوونایی که تو عروسین 

همینو میخوای تو؟؟؟؟؟؟؟؟ ........  شده چشم بر میدارن ؟ این لباس صد برابر جذاب تر 

اونم تویی که به قول خودت منو ازدواج با منو قبول  آآآآآآآآرررررررررههههههه؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 نداری

بگم ...  چی میگفتم به این آدم  وا رفتم از جوابش .... الل شدم .... هیچی نداشتم بهش 

 .....میترسید بهش خیانت کنم؟؟؟؟؟!!!!!!!!د؟؟؟ هیچ چیزی متقاعدش نمیکرمتعصب 

و به حرفاش از عصبانیت رفت توی خونه و منم همونجا روی ایوون وا رفته و مات نشستم 

یعنی امیرعلی منو فقط برای خودش میخواد ؟؟ اگه منو دوسم داره پس چرا  فکر میکردم 

خاطر نارو میگه؟ اما نه بون اسمم رفته تو شناسنامش داره ایچیزی بهم نمیگه ؟ نکنه فقط چ

اسم نیست ... حرفای چند دقیقه پیشش راجع به رویاهاش!!!!!!........ آخه اگه منو بخواد باید 

 حرفی بزنه چیزی از دوست داشتنش بگه

 خدایا دارم گیج میشم دیگه 

بعد یکی دوساعت کژال با غذا اومد خونه و بازم مارو تنها گذاشت ... انگاری این برادرو 

 تا مثال خلوت مارو بهم نزننخواهر عمدا نمیومدن خونه 

... من باید راه از اینکه تکلیفم مشخص نبود اعصابم خورد بود و اصال میل به غذا نداشتم 

  و اال یه چیزی می گفت ص نیستامیر انگاری تکلیفش با خودش مشخخودمو برم 
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-------- 

تا  8یا  7با امیرعلی زیاد حرف نزدم و در حد دوروز دیگم گذشت .....توی این دوروز 

کلمه در روز بیشتر باهاش حرف نمیزدم .. اونم ناراضی از این وضعیت مدام اخماش تو هم 

 بود ....

 ....تموم میشه و امیر میتونه بره ده باال صبح نزدیک ظهر بود کار پل فردا 

 ...کژال رفتن خونه ی عموش اینا تا برای کارای عروسی امشب کمک کننمال کاظمو و 

 امیرعلیم داره تو حیاط هیزم میشکنه 

 ... گوشامو تیز کردم تو حال خودم بودم که از پشت خونه صدای پچ پچ شنیدم 

 رضا یه عکس دیگه بگیر تو این عکس خوب نیفتادم  -

 عزیزم این بیستمین عکسه  -

 داد زدم امیرعلی یه دقه نزن 

اون یه دفعه از کار دست کشید ... یازم داشتن همین حرفارو میزدن .. دوباره امیرعلی رو 

 صدا زدم : امیر سریع بیا اینجا 

 طمه؟نفس زنان اومد باال پیش منو گفت چی شده فا -

سریع تا نرفتن ببین با چی دارن عکس  امیر دو نفر دارن پشت خونه عکس میگیرن برو-

 میگیرن ... غریبن مثل آدمای اینجا حرف نمیزنن

 رفت پشت خونه ....امیرعلی سریع تبر رو انداخت پایینو 

 یه دقیقم نشد که برگشت ... تا گوشی رو دیدم تو دستش انگار دنیارو بهم دادن

و امیرم دویید و اومد باال پیش با کمک دیوار بلند شدم  و میلرزیدم از خوشحالی ...هول شدم

 گفتم امیر اول بده زنگ بزنم به ریحانه  من ... اشکم از خوشحالی می چکید: 
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 ...گذاشتم رو بلند گو ... بردار ریحانه بردارسریع شمارشو گرفتم  -

 بازم صدای قباد بود : بفررمایین  -

 صدای گریه و زاری میومد ... یخ کردم 

 ست؟ااااااااااریحانه کجا؟قباد  گریه برای چیه  نای-

 شما ؟ زن عمو بیمارستانه -

 داد زدمو گفتم فاطططططططططططططممممممممم..............

 قباد از پشت تلفن داد زد ساکت شییییییییییییینننننننن ......... فاطمستتتتتتتتتتتتتت..........

 صداها قطع شده بود 

 صدای مامان پیچید تو گوشی 

، ماماننننننننننننننمممممممممممممممممم؟؟؟؟؟؟؟؟ فاطمه ی  و گفت تا صدام زد

 و مامانو صدا میزدم مننننننننننن؟؟؟؟؟؟؟؟؟/ ، صدای زجه های من بود که به آسمون میرفت 

 با مامان حرف زد گذاشت رو بلندگو و امیرعلی گوشیو ازم گرفتو 

م؟ جانم تاج سرم ؟ الهی امیرعلی پیش مرگت شه ؟ گریه نکن عزیز دلم .. مامانجانم  -

... شاید قطع بشهنسوزون این جیگر صاحاب مردمو ........مامان جان گوش بده چی میگم 

ما تصادف کردیم اما حالمون خوبه ، جایی هستیم که تلفن نداشت ....... مامان شما  مامان 

 خوبییییین؟ مامان آقا یحیی چطوره ؟

میکرد و زار میزد : خوبه عزیز مامان، خوبه جیگر گوشه های من  همامان پشت تلفن گری -

میاد خونه بهش  حالش خوبه خوبه تا سه روز دیگهقلبشو عمل کردن ...... ، خوبه به خدا 

گریه و ناله ی مامان از ... صدای .چیزی نگفتیم ....... مامان جان کجایین شماها؟؟؟؟؟؟ 
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خط ترمزی نبود که دنبالش نرفته باشیم مامان جان  پشت تلفن هم بیرون میومد ...

 کجایین؟؟؟؟؟؟......کجایین جیگر گوشه های من؟پزشک قانونی نبود که نرفته باشیم ......

 مامان کی خونست؟ -

 بودنمامان جان هممون هستیم عموت اینا همه اینجان همه نگران شما  -

اونقدر دلتنگی بهم فشار آورده بود که یه لحظم بدون زجه گریه های مامان بند نمیومد من که 

 نبودم 

 مامان گوشی رو بده یاسر  -

 تماس قطع شد .....آنتن گوشی پرید برداشت  ویاسر تا گوشی

 یده فاطمه تورو به موال یه دقیقه گریه نکن نمیشنوم صدا رو فکر کنم قطع شد ...آنتن پر -

و فکر کنم موفقم شد آخه داشت پیدا کنه و دوباره زنگ بزنه  نازم دورتر شد تا آنت امیرعلی

 حرف میزد 

 دقیقه صحبتش تموم شد و رفت پشت خونه حتما میخواست گوشیو بده به صاحابش 5بعد 

 وقتی امیر علی اومد بهش گفتم : به یاسر چی گفتی؟ 

 از اتفاقی که برامون افتاد از جایی که هستیم از وضعی که داری هرچی که بایدو گفتم  -

بهشون گفتم برای هردومون لباس بیارن فردا خواستن همین االن راه بیفتن بیان که نذاشتم 

 صبح بعد نماز صبح از خونه ی یحیی راه میفتن و میان دنبالمون 

... آروم شدم ... بازم می شدتو دلم خداروشکر کردم که باالخره همه چی داشت رو به راه 

 گفتم: امیرعلی اینا مال این ده بودن؟ آرومتر شدم 

 نه از دوستای داماد امشبن .. ظاهرا پل رو درست کردن و راه باز شده  -
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 خدایا شکرت بابت همه چیز -

-------------------- 

نه نشسته رو ایوون خوشب که شد صدای ساز تو ده پیچیده بود صدای کل کشیدن اما من 

... ... اعصابم از دست امیرعلی خورد بود که نذاشت بریم عروسیبودمو گوش میدادم 

 مرتیکه ی خودخواه 

 فاطمه بیا تو خونه چیه تو این تاریکی بیرون نشستی؟ اومد تو چهارچوب در ایستاد :-

 یا هللا ... -

 صدای مال کاظم بود 

بفرما تو مال خونه ی شماست ....مال اومد تو حیاط و امیرم رفت پایین بهش دست داد و  -

بعد شوخی با منو امیرعلی گفت : امشب منو کژال جان  خونه ی عموی من تبریک گفت 

و معلوم نیست کی تمام بشه برای همین  کار زیادهو رفتن مهمان ها نیم ... بعد عروسی امیم

  دا هم قفل کنیو در ر دشما بخوابی

امیرم قضیه ی تلفن رو برای مال تعریف کرد و قرار شد مال و کژال صبح برای بدرقه ی 

ما بیان البته به اصرار خودشون امیر هرچقدر گفت شما خسته این و نیازی نیست مال قبول 

 نکرد ...

مال که رفت اسبم با خودش برد  دیگه کفری شده بودم و آخرین امیدمم برای رفتن بر باد 

 رفت 

  امیر اومد باال و گفت : بیا تو خسته نشدی اینجا ؟

... اینجا الاقل یکم شاد بیام تو خونه چکار کنم ؟ تورو نگاه کنم ؟ به اندازه کافی میبینمت -

 میشم 
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 ها؟ کدوم تازه عروسی با شوهرش اینجوری حرف میزنه ؟ گفت : آخهاومد کنار من نشستو 

 ا: امیرعلی واس من شوهر شوهر نکنخودش داره کرم میریزه .. صدامو بردم باال و گفتم 

  ...خودتم میدونی تو فقط تو شناسنامه شوهرمی برگردیم شیراز همونم نیستی

ت بود این بار اول و آخر : فاطمهبا عصبانیت صداشو بلند کرد وگفت  وخماشو تو هم کرد ا 

با انگشتش زد رو شقیقمو گفت : تو زن امیرعلی رستگاری اینو تو  زر مفتو زدی فهمیدی ؟

 فهمیییییییدددددییییی؟؟؟؟؟؟؟مغزت فرو کن 

حرصم در اومد ... با کمک عصام بلند شدمو رو در روش قرار گرفتم ... منم صدامو باال  -

کاری میکنم یییییههههههه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ حاال که اینجوریه بردمو گفتم : اصال میدونی چییییی

 ی ... ددددیییکه خودت با دستای خودت طالقم بد

اون روی سگ منو باال ......ه مممممممممممممممممممممممفاطم -

 اااررررررررر..........ااااااااااانیااااااا

تند نفس میکشید و از خشم داشت میترکید اما من ادامه دادمو گفتم میدونی چجوری ؟ میگم 

 برات 

 فاطمه خفه شششووووووووووووووووووووووووووو............. -

 کم خواستگار نداشتم فقط کافیه برگشتیم شیراز لب تر کنم تا بیان سمتم.... -

م پیچید که افتادم زمین ... خون از دماغم یه لحظه نفهمیدم چی شد اما چنان دردی تو سر

 ....میچکید 

اشکمو پاک کردمو با جیغ و داد گفتم : از جلوی چشمام 

  ششووووووووووووووووووووووو...... از مردونگی فقط همینا رو بلدی.....گمشش

 پام درد گرفته بود و گریه هام تمومی نداشت ....... 
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لعنت به من ، لعنت به من .لعنت به  امیرعلی : -

 ممممممممممممممممممممممممنننننننننننننننننننننن........

پرت شد توی حیاط .... چنان عربده کشیدو به ظرف هیزم لگد زد که چند متر رفت هوا و 

اومد نشست کنارم خواست پامو ببینه که جیغ زدمو گفتم:به من دست 

 .........نزززززززززننننننننننننن......

هرچی رومو برمیگردوندم حرفمو گوش نداد و منو به زور بغلم کرد و برد تو خونه .... اون

  سمت خودش تا خون روی صورتمو تمیز کنه یه ور دیگه دوباره صورتمو میچرخوند 

 حتی نگاهشم نمیکردم  حرف می زد تا متقاعدم کنه حرفمو فکرم اشتباه بود ،هرچی 

حلقه رو از دستم بیرون میدونستم این بی توجهی و سکوت جزش میده ....... رفت بیرون 

 کشیدم و گذاشتم تو کیفم ... فردا شاید یادم بره و پیش یاسر اینا لو برم 

و یه بالشت انداختم روش و با از جام بلند شدم و با بدبختی برای خودم زیر انداز پهن کردم 

... داشت هیزم مینداخت ت صدای در اومد زحمت دراز کشیدم... مغزم دیگه کشش نداش

توی بخاری درو قفل کردو چراغو کم سو کرد اما من رومو برنگردوندم ببینم چکار میکنه 

..... یه دفعه از پشت تو بغلش رفتم خواستم خودمو بکشم کنار اما حریف نشدم با عصبانیت 

 : ولم کن امیرعلی اصال حوصلتو ندارم ... تو اتاق جای دیگم هست واس خوابیدن گفتم 

... جای زن پیش اما زن من اینجا خوابیده .... ادامه نده فاطمه مغزم داره میترکه از درد  -

 شوهرشه 

از پشت نیم خیز شد به سمت جلو و  دستاموگرفت تو دستشو نوازششون میکرد که یه دفعه 

 و؟گفت  حلقت ک

توی کیفم ، جایی که باید از فردا باشه ... یادت که نرفته ؟ بهم با حرصو عصبانیت گفتم:  -

 مرد نیستی که قول مردونه بدیآخه ... هرچند بعید میدونم رو قولت بمونی قول دادی
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گفت :فاطمه انقدر نرین به اعصابم ..... در ضمن امشب امشبه  درهمش با همون اخمای  -

 ، فردام فردا

و دوباره بغلم ، لباسشو در آورد کرد تو انگشتم بلند شد و رفت از توکیفم حلقه رو گرفت و 

کمتر درد بگیره به کردو خوابید .. صورتم هنوز گز گز میکرد و مجبور بودم برای اینکه 

 اون پهلو بخوابم که مجبور بودم قیافشو ببینم 

.. سرمو بوسید و م چسبیده به سینش بودتا به پهلو خوابیدم محکم تر بغلم کرد به حدی که سر

 خوابید 

 پسره یی پررو انگار نه انگار زد منو

االن میبایست هلش بدم از خودم دورش کنم که دست روم بلند کرد اما آروم بودم بوی تنش 

 به، هردو،  من آرومم میکرد و االن چند شبه که راحت میخوابم ... انگاری درد و درمان

  وجود امیرعلی خالصه میشه

اما نمیدونم چرا میدونم حرفم اشتباه بود اونم اینکه از زبون یه آدم که به اجبارم شده متاهله 

میخوام حرفی بشنوم که مطمئنم کنه اما نمیشنوم ....  ددارم در برابرش جبهه میگیرم شای

 نمیدونم واقعا 

  بستمو خوابیدم چشمامو 

----------- 

 ؟ فاطمه خانوم ؟ دردونه ی امیرعلی؟عزیز من  -

 ...بذار یکم بخوابم ... خوابم میاد  یحیی جونمهووووووووممممممممم؟؟؟؟؟؟؟؟ -

 خوب نیست چی میگی فاطمه ؟ بیدارشو عزیز من ، االن مال میاد لباست  -

 لباسم مگه چشه ؟ باز ریحانه شستوشوی مغزیت داده ؟یحیی جونم 
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 مال میاد تو حیاط....فاطمه ی من پاشو صدای  -

االن ..پسر خوبیه باشه قبول اما به ریحانه بگومنو به عقد فرهاد در بیاره ... البد اومده  -

  بگو عاقدو بعد از ظهر بیاره خوابم میاد

 فرهاد غلط کرده با تو .... فاطططططططططمممممممممممممهههههههههه......... -

 انگار داشتم تو آب غرق میشدم که یه دفعه چشمامو باز کردمو یه باره نشستم 

 هااااااااااااااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -

 زهر مارو ها ...... یه ساعته صدات میکنم  -

تو مریضییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟ کیو اینطوری بیدار میکننننننننن؟؟؟؟؟؟؟ چرا ولم نمیکنی  -

 تمام لباسمو خیس کردی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟توووووووووووووووووو

 اخماش تو هم بود ... به جهنم که اخم کرده .......

.... صدای یا هللا یاهلل گفتن میومد ..... روسریمو سرم صبح بود  7یه نگاه به ساعت کردم 

 کردم 

 و رفت درو باز کرد امیرعلی با همون اخم بلند شد 

 مال و کژال اومدن تو خونه .... مال یکم خیره ی من بود بعدشم کژال 

 یواشکی یه نگاه به لباسم انداختم اما ظاهرا مشکل نداشت 

مال: پسرم ببخشید صبح به این زودی بیدارتان کردم اما دیشب یکی از دوستان داماد آمد  -

صبح راه میفتن  3ساعت که  دناطالع داد که آقایی به اسم یاسر پیغام داد نم سراغ من و به

 ......اینجا باشندیک ساعت دیگه  . شاید اگر خوب برسند... می آیندو دنبال شما 

 ممنون مال که اطالع دادین  -
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 کژال اومد کنار من نشستو گفت : فضولیه اما دیشب اتفاقی افتاده ؟

 چطور عزیزم؟ -

 

 ....آخه جای دست یه مرد از دورم رو صورت شما معلومه -

وضعیت بین ما بیشتر اوقات همینه ... باز  ؟حتما جای دسته گل دیشب آقاست ...... میبینی -

 شما بگین فرصت بده

نمیدونم فاطمه خانوم هرچه خیره همان بشه.... من برم صبحانه آماده کنم تا اقوامتان  -

 نیامدن

 ما داشته باشم مال بعد خوردن صبحانه به مال و خواهرش گفتم میخواستم یه خواهشی از ش

 جانم دخترم بفرما -

 نمیخوام وقتی بستگان ما اومدن چیزی از ازدواج ما بهشون بگین -

 امیرعلی : فاطمممممممهه....... -

 امیرعلی ما صحبت کردیم تو هم قول دادی پس مرد باشو رو قولت بمون  -

 امیرعلی از عصبانیت از خونه رفت بیرون 

 ؟دمخفی کنی را این ازدواج دیهدخترم چرا میخوا -

مال امیرعلی و من مجبور به این ازدواج شدیم و منم این ازدواجو با این شرایط قبول  -

ندارم و از همه مهمتر اینکه اون خودشو در برابر من مسئول میدونه و عالقه ای به من 

ونشم که رو نداره و ما دو دقیقم نمیتونیم با هم بسازیم چه برسه با هم زندگی کنیم ، نم

 صورتم معلومه 
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ایی میبینم که هاین پسر نگاه میکنم چیز ن؟ وقتی به چشما دمیزنی را دخترم چرا این حرف -

مسئول شما  را که این پسر خودش سته کامال مشخص... دخترم  دمرد میفهم کفقط ی

 یک مرد چنین ود کهم هست و اال همین یک دلیل باعث نمیشری های دیگهمیدانه اما چیز

 که حتی اگر بپذیرد واقعا مرد است دی را با جانو دل بپذیرتعهد

مال از خیلی چیزا حرف زد و من گوش میدادم به چیزایی که حتی بهش دقت نکردم اما  -

 مال تو این چند روز متوجهش شد 

 گفتم: مال شما به خواستم احترام بذارین ... حداقل االن نگم بعدا سر فرصت شاید خودم گفتم 

 باشه دخترم من به تصمیم شما احترام میگذارم اما شما حرفای منو از یادت نبر .... -

مال رفت بیرون تا با امیر حرف بزنه شاید نیم ساعتی بود که بیرون بودن و منو کژالم 

 که صدای یکی میومد که با داد داشت صدام میزد داشتیم با هم درد و دل میکردیم 

ن یاسرو توی چهارچوب در دیدم ..... یاسر با گریه افتاد جلوم یه دفعه در خونه باز شد و م

 و با جونو دل بغلم کرد .... پیشونیمو بوسید و زار زد 

تا یاسرو دیدم بلند صداش زدم و محکم بغلش کردم ..... برام مهم نبود امیرعلی بعدش باهام 

هر تاییدی بود برای و گریه های یاسر مدعوا میفته ... من دلتنگ بودم ، دلتنگ خانوادم 

 دلتنگی خانوادم

گفتم تنها اومدی یاسر ؟مامان همرات  ، اشکامو پاک کردمویاسر با همون گریه ازم جدا شد 

 نیست ؟آریا ؟ خوبین شما؟

 مجید : فاطمه ؟ فاطمه؟ -

باال .... از دیوار کمک گرفتم تا ...داشت میومد وبی میومد چصدای مجید بود که از پله ی 

برم بیرون که یه دفعه مجید اومد تو ....به سمتم دویید و محکم بغلم کرد ....عصام از دستم 
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رتمو تند کل خونه رو گرفته بود . دستامو ، سرمو ، صوافتاد ... صدای ناله های منو مجید 

 تند میبوسید و زار میزد

داشتم میمردم فاطمه .... تمام شوخیامون این چند  :با ناله و هق هق حرف می زد مجید -

ی روز مثل فیلم از جلوچشمام میگذشت .... فاطمه تمام پزشکی قانونیارو رفتیم ..... فاطمه 

 من ، عزیز من ، آبجی من ، قشنگ من 

و باز اونقدر محکم بغلم کرد و گریه میکردیم با هر نازش جزء به جزء صورتمو میبوسید 

صدای گریه های بلند یاسر به گوشم میخورد و من داشتم توی گریه افتادن .....که همه به 

 بغل برادرم حل میشدم

از دلتگی گریه میکردم از خوشحالی گریه میکردم و هر چیزی بهونه می شد تا ما گریمون 

 تمومی نداشته باشه ....

روز حرف زدیم و ... از همه ی این چند بعد اینکه آروم تر شدیم .... هردوشون نشستن 

 کژالم ازشون پذیرایی کرد 

... منو و قصد رفتن کردیم ... یاسر یه نایلون لباس به امیر داد و گفت براتون لباس آوردیم 

 مجیدم میریم ببینیم میتونیم ماشینو یکم جلوتر بیاریم ؟ 

بپوشیم   انه رفتن تا مام لباسامونوژالو و مال هم پشت سرشون با یه بهک اون دوتا رفتن و -

... 

امیر بی خیال حضور من سریع لباساش داشت درمیاورد ... من از خجالت داشتم میمردم ... 

 با لباسا خودمو مشغول کردمو سرمو پایین انداختم ...

 خوب چیزیه .. بیشعور بی فرهنگ پسره ی نفهم خجالتم زیر لب گفتم :

 دارم میشنومااااااااا؟؟؟؟؟؟ -
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 تیشرتتو بپوش ؟انقدر که فضولی ....... تو حیا نداری، گفتم  داشت کمربندشو میذاشت -

 فاطمه میدونی محرمو نامحرم چیه؟ اومد جلوم نشستو  گفت : بی اینکه تیشرتو بپوشه -

شلوار جینمو توی  ... با لباسا بازی نکن زودتر بپوش مانقدر، خانومم تو محرم منی بفهم اینو

تنهایی این شلوارو بپوشی میتونی؟ پس لج نکن عزیز  تو  که نمیتونی دستش گرفتو گفت : 

 ... بذار کمکت کنم من 

، اگه پامو خم میکردم دوباره دردش شروع میشد به ناچار گفتم خب پس راست میگفت 

 ...شلوارو پوشیدی برام برو بیرون بقیشو خودم میتونم بپوشم 

 پیرم کردی فاطمه ... خیلی خب  -

 سرسنگین بودهنوزم اخم داشتو باهام 

... داشتم آب می شدم از خجالت ....امیرعلی یه بار با کمک امیرعلی بلند شدمو ایستادم 

 توی فیلم اون حروم زاده منو دیده بود اما اون فیلم بود و االن واقعیت 

دامن لباسمو تا روی رون پام جمع کردم ، وقتی تا یه حدی باال اومد گفتم : دیگه بقیشو خودم 

 میتونم امیر 

 دکمه ی شلوارو برام بست  امیر بی اعتنا به حرفم شلوارو تا کمر برام باال کشید و  -

وسط  تا من این لباسارو ازایستاد پیشونیمو بوسیدو گفت عزیز من انقدر منو حرص نده ....

همه جمع کنم بقیه ی لباساتو بپوش .. نترس رومو اینور نمیکنم فقط یکم عجله کن .......

 و درست نیست انقدر لفتش بدیم   ناالن منتظر

 گفتم میتونی برگردیامیر لباسارو جمع کرد و من لباسمو پوشیدم 

کال یه وجب از تنتو این که ای بابااااااااااا........ این چیه برات خریدن ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!  -

 گرفته فقط...
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 امیر گیرنده دیگه اینجا که لباس ندارم برگشتیم خونه میرم عوضش میکنم خوبه ؟ -

 پوووففففففففف........ چاره ی دیگم دارم مگه؟؟؟ -

 حلقه رو از دستم کشیدم بیرونو گذاشتم تو کیفم 

 ال اله اال هللا............ فااطممممممممه...... -

پس دوباره شروع نکن ......صدای بچه ها میومد ...امیرعلی ترش امیر باهم حرف زدیم  -

 کرده بود و با همون حالش رفت بیرون تا جواب بده 

و مجید با عصای چوبیم رفتم بیرون .. امیرعلی داشت از مال خداحافظی میکرد ... یاسر 

 افتاد  که تازه انگاری چشمش به صورتم نباال تا کمکم کن ناومد

یاسر: این چیه باز رو صورتت؟ شما دوتا نمیتونین عین دو تا آدم با هم کنار بیاین ؟ باز  -

 چی شده دوباره ؟

 چیزی نیست  -

 کال ده دقیقم با هم تنها نبودین  چیزی نیست که دوباره اخماش تو همه؟-

 این دسته گل دیشبشه ... بریم یاسر توروخدا انقدر سوال پیچم نکن -

بغل کردم و محکم کژال رو  ، از کژال و مال خیلی تشکر کردم وبعد چند دقیقه امیرم اومد 

آدرس شیرازمونو بهش دادم و دعوتشون کردم . واقعا تو این چند روز همدم خوبی بود برام 

 ... بوسیدمشو ازش خداحافظی کردم 

  سوار ماشین شدیمو راه افتادیم

از این چند روز باالخره رسیدیم ورودی شهر ... بعد چند ساعت حرف زدن تو ماشین  

نقدر حرف زدم که تشنم شد ... امیرعلی که عین برج زهر مار جلو ور اخوشحال بودم اما 
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ودمم آب نیاوردم به یاسر گفتم یه جا نگه خ ابدست یاسر نشسته بود و یه کلمم حرف نمیزد 

 میداری مجید برام آب بخره ؟

 باشه آباجی من  -

 از کیسه خلیفه میبخشی؟ نوکرتم مگه ؟ مجید: -

 باز میذارم میرم دلتنگم شیا..... -

 بزغاله واس من زبون نریز االن میرم میگیرم  -

یاسر به محض دیدن اولین مغازه ماشینو نگه داشت اما تا مجید بخواد پیاده شه امیرعلی 

  خودش بدون هیچ حرفی پیاده شد 

ومده همینجوری اخم کرده نشسته ، آخه چرا هیچی یاسر:فاطمه این چشه ؟ از وقتی ا -

 نمیگی

 بیخیال پسرعموت همیشه خوددرگیری داره .... چیز جدیدی نیست که -

 اگه بدونی کی تو خونه منتظرته ؟اینارو ول کن مجید:  -

 کی؟ -

 ، فرهاد خان یک عدد شاخه نبات، دوماد جان منتظرته  -

 چیییییییییییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟-

... باالخره داری از ترشیدگی میای بیرون ، عزیز خانوم فردای اون چی نه و کی؟  -

که اگه بودی همون روزی که رفتین با فرهاد اومدن خواستگاریت ... نمیدونستن که نیستی 

مه ابهت جرئت نداشت یک جا خطبه رو خود عزیز می خوند ..... فرهاد بیچاره با این ه

... چون وقتی خبر گمشدنتونو شنیدن همراه ما راه افتادن کلمه حرف رو حرف عزیز بیاره

  اومدن اما احساسم اینه عزیز مجبورش کرده تا اینم بیاد 
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 داری شوخی میکنی دیگه ؟ -

 امیر یه دفعه ای مثل جن ظاهر شد و گفت : چیو شوخی میکنی؟ -

 منتظرهتم یک عدد داماد تو خونه هیچی داداش ... گف -

مجیدم براش هرچی به مجید چشم و ابرو میومدم حالیش نشد که نشد امیر نشست تو ماشینو 

 جریانو تعریف کرد ......

در امیرعلی چنان عربده ای کشید که سه تامون از جامون پریدیم با مشت محکم میکوبید رو 

...... باالخره از عصبانیت پیاده شد و محکم به چرخ ماشین لگد میزد ...... یاسر از ماشین 

 پیاده شد تا آرومش کنه 

 مجید: داداش چش شد یه دفعه ؟  -

.... یاسر و رفت یه ور دیگه حواسم به امیرعلی بود که یاسرو هل میداد سمت ماشین  -

هی میگم  عین سگو گربه افتادین به جون هم ؟! اومد نشستو گفت فاطمه این چشه که شمام

 چی شده ؟ میگی چیزی نیست 

میترسیدم اما عصامو گرفتمو از ماشین پیاده شدم با این حساسیتا و تابلوبازی هاش آخرش  -

 همه میفهمن عقد کردیم 

 ....گفتم شما از ماشین پیاده نشین من میارمش

بیا بریم تو  ی میخوای به کسی نگی؟ آآآآآرررره ؟صدامو بردم باال و گفتم چته تو ؟ اینجور -

ماشین تا بدترش نکردی ..... خواستگاری کرده که کرده ...... بخوام میگم آره نخوام میگم 

 نه ... باهاش حرف میزنمو بهش جوا

نعره کشید : تو گگگگگگوووووههههههه میخوری باهاش حرف بازم زد تو گوشمو 

بززززززززززززززنننننننننننننننییییییییییییییی........ اون گوووووووووووووووه خورده 
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خواستگاری کرده ..... به موالم قسم ببینم یک کلمه باهاش حرف میزنی یا خط میدی من 

 میدونمو تو فهمیییییییییییییییییییییدددددددددددددددددیییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

، این بود مردم داشتن نگامون میکردن .. امیرعلی بدجور قاطی کرده بود  اشکم در اومده

 همه چشمو نمیدید و روم دست بلند کرده بود 

... در باز بودوو  نکنار ماشین رو صندلی ماشین نشوند نبرد مارو یاسر و مجید اومدن و 

شت امیرعلی . یاسر دامن نشسته بودم ..... مجید آب معدنی رو باز کردو صورتمو آب زد

  رو آروم میکرد اما آروم بشو نبود که نبود و فقط داد میزد

؟ بابا چرا نمیگین چی با ترسو دلهره سوال کرد فاطمه جان نمیخوای بگی چی شده مجید  -

 شده 

راه میری  چه مرگته توووووووووووووو؟؟؟؟؟؟؟؟ هیاسرسر امیرعلی  داد زدو گفت :آخ

اری ااااااااااااگه ؟؟؟ خواستگگگگگگگگگگگگگگگگتی مدست روش بلند میکنی ؟ برده گرف

 .....ده که کرده رک

: با هر عربدش یه چیزی رو میگفت امیر علی مدام میزد تو سرشو

 نفههههههههههههههههممممممممممممم......................

 مننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننههههههههههههههههههههههههههههفاطمه زن 

 میفههههههههههههههههههههههههههههههممممممممممممممممممییییییییییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 ر........اااااااااااااااااااااااااااااااااااااارستگا.....امیرعلی ......فاطمه زنه منه .... زن 

 اون چیزی که نباید میگفت ..... یاسر و مجید فقط یک کلمه گفتن چیو روزمین وا رفتن گفت 

 یاسر: یعنی چی زنته ؟ فاطمه امیرعلی چی داره میگه؟ -
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ه .. شرعی ... مممممممممممممممگفت : دارم میگم زنم عربدهامیر زد به سینه ی یاسر و با 

فاطمه عقد کرده ی  ایها الناسیه لگد دوباره به الستیک ماشین زد و گفت: قانونی .... 

میفهمیییننننننننن برای زنتون خواستگار بیاد یعنی  ...........هنننننننمن

 چچچچچچچچچچچچچچچچییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

حنجره ی امیرعلی داشت پاره می شد.... بچه ها به من نگاه میکردن و من سرمو انداختم 

و امیرعلی بود که از حد عصبانیت رفت یه وری تا آروم شه تا بیشتر از این آبرو پایین 

 ریزی نکنه و من موندمو چهار تا چشمی که پر از سوال بود

همه چیز گفتم: از شرایط بدمون ، از  من به گریه افتادم و شروع کردم به تعریف... از

م که باز امیر از تصمیمی که برای بعد از  برگشتنمون گرفت اجباری که  توش قرار گرفتیم

  همزمان اومد و درست جایی رسید و گوش داد که نباید...

امیر علی باز از کوره در رفتو گفت : داری زر مفت میزنی فاطمه من نه طالقت میدم نه  -

من گفتم بهت فرصت میدم تا از من برای یک لحظه جدا میشی شیرفهمممممم شدددددی؟ 

 نظرتو عوض کنی اما منبعد هر قدمی مخالف من برداری من میدونمو تو 

 امیرع -

قع داری ازین به بعد یکی بیاد تورو از من خواستگاری مارو امیرعلی .... چیه توزهر  -

کنه ؟ آآآآآآآااارررررررررررههههههههه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ منو چی فرض کردی ؟؟؟؟ برگ 

 چغندرررررررررررررررر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 انگار هرباری میمودو خودشو تخلیه ی روانی میکرد و  دور میشدبازم از ما دور شد ....

 یدونم چی بگم ؟ طرف کدومو بگیرم ؟ فاطمه تو چرا این تصمیمو گرفتی؟یاسر: نم -

داد زدمو گفتم برای اینکه دوسمممممممم نددددداااااارره.... اون فقط خودشو در برابر من  -

 مسئول میدونه 
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 مجید: آخه از کجا میدونی دوست نداره ؟ دوست نداره و اینجوری داره جلز ولز میکنه؟ -

م خودمو به یکی تحمیل ا: نمیخونگفته تا حاال ؟ به هق هق افتادمو گفتم  پس چرا چیزی -

هزار بار مسئله ای پیش اومد و نگفت چون دوستم داره اینکارو کرده فقط گفت چون کنم 

 مسئولیت دارم در برابرت اینکارو کردم

یاسر رفت تا امیرو بیاره و راه بیفتیم ... بعد چند دقیقه هممون سوار ماشین شدیمو راه 

یه کم تحمل کن تا برگردین شیراز...... اون خونه با افتادیم ......یاسر گفت : امیرعلی 

شرایط آقا یحیی تحمل دعواهای شمارو نداره ......... الاقل بخاطر اون مرد فعال چیزی 

.....برگشتیم شیراز یه فکری به حال این .....امروز میارنش خونه راه نندازین نگین ، دعوا 

 موضوع میکنیم 

بازم داد زدو گفت اصال نیاز به فکر کردن نداره ..... فاطمه زن منه ..... زن شرعی و  -

خوب اینو تو قانونی امیرعلی رستگار و زن منم میمونه تا قیام قیامت .... با هر سه تاتونم 

شتون فرو کنین ..... من ببینم یا بشنوم همراه فاطمه دارین گوه زیادی میخورین گردن سه گو

 تاتونو میشکونم فهمیددددددددییییییییییییییینننننننننننن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

داشتم از حرص منفجر میشدم رفتم جوابشو بدم که مجید که کنار من نشسته بود دستمو 

 تا ساکت شم محکم فشار داد 

یاسر: من قول میدم هیچکس هیچکاری نمیکنه تا برگردیم خوبه ؟؟؟؟؟؟؟ زن عمو شمارو  -

 با این قیافه ببینه سکته میکنه بفهمین یکم ........

------------------ 

امان ، سجده هایی که کف حیاط دو روزه میگذره ..... تو این دوروز لحظه ای گریه های م

، گریه های آریا و بقیه ، به پاهای ما دو تا میزد اومتمون با وجود مقکه   میکرد، بوسه هایی

و اونقدر داغونم کرده بود که نمیخواستم به قول یاسر سرسوزن از جلوی چشمام کنار نمیره 
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ناآرومی رو بیشتر کنم هممون به آرامش نیاز داشتیم خصوصا خودم واس همینم همش سعی 

یاسرو مجیدم تمام تالششونو م باشه میکردم نزدیک خودش باشم ، هرچی میگفت میگفت

و همه ی اینا کنار هم باعث می میکردن تا فرهادو ازم دور نگه دارن و تا حدی موفقم بودن 

شد که امیرعلی هم آروم بشه و با فرهاد دعوا راه نندازه ... مدام قربون صدقم میرفت 

نمی دادم و  رو بهش ،قلمین یه سر ا..هرچیزی رو بهونه میکرد تا با من تنها باشه اما من 

... وقتی میخوابید دیگه مثل قبال دستاشو رو سرش مدام از تنها بودن باهاش فرار میکردم 

به پهلو میخوابید حتی بقیه هم متوجه شدن و ازون نمیذاشت و همش با یه بالش تو بغلش 

میدم جایی که طرفشون امیرعلی بود جرئت خندیدن یا سوال کردن نداشتن اما من خوب فه

که همون چند شب که بغلش میخوابیدم عادت کرده و واقعا وقتی دونه دونه رفتارا و 

دوسم داره چرا نگفت ؟ چرا نمیگه حرکتاشو میدیدم با خودم میگفتم حتما دوسم داره اما اگه 

 تا منم بدونم توی این ازدواج اونم بی میل نبوده و من بهش تحمیل نشدم ؟

چون فکر میکرد دارم اشتباه میکنم نه تا تصمیممو عوض کنم نگار سعی میکرد متقاعدم ک

 اما اونم بخاطر این آرامشی که همه نیاز داشتیم دیگه حرفی از این ازدواج نزد 

برای همینم قرار شد فردا همه برگردیم  و خیالم جمع بودخوب بود خداروشکر حال یحیی  

تو اتاق داشتم استراحت  شیراز به استثنای فرهاد و عزیز که امروز غروب برمیگردن ....

میکردم که امیرعلی بعد در زدن اومد تو اتاق: نگار برو بیرون شوهرت تو حیاط کارت 

 نگارم خندید و گفت بله االن میرم دنبال نخود سیاه داره 

دو دقیقه میخوام  ...... برو بیرون چشم سفید: زنو شوهر لنگه ی همن م کردو گفتاخامیر -

  با زنم تنها باشم باید به زمینو زمان اطالع بدم 

 شوهرممنو بیچاره  خندیدو گفت :نگار -

 .... نگار رفت بیرونو امیر درو بست

 کاری داشتی اومدی؟ -
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مگه حتما باید با بهونه بری پیش زنت ؟ اونم  مگه حتما باید کاری داشته باشم ببینمت ؟ -

 زنی که داره مدام از دست شوهرش فرار میکنه 

 ؟میشه باز زنم زنمتو شروع نکنی؟ بعدم من که کال کنار خودتم دیگه این حرفا چیه  امیر -

فکر کردی من خرم ؟ هروقت دورمون پر آدمه خانوم کنار من نشستن هروقتم تنهاییم یه  -

ظاهرا خیلی  ....االنم که دو شبه جدا از من میخوابی بهونه میکنی فرار میکنیچیزی رو 

 بهت خوش میگذره ؟!

 چرا باید پیشت باشم ؟ مکنارتم که دادو بیداد راه نندازی و اال وقتی تنهایی -

 خوب دور برداشتی حواست هست ؟ من بهت رو دادم قشنگ سوارم شدی -

تنها چیزی که ازت میخوام اینه که نزدیک من .... واس خودت میبری میدوزی امیرعلی  -

 اصال حوصله ی اخماتو ندارم دلم میخواد فقط آرامش داشته باشم نباشی 

 اومدم دنبالت ببرمت درمونگاهی، جایی، که از پاهات عکس بگیرن بازم اخم کردو گفت : 

میرم دکتر االنم برو میخوام بخوابم ، یکیم منم اخم کردمو گفتم : نمیخواد برگشتیم شیراز -

 میاد تو زشته 

.... فاطمه این مسخره بازیارو تموم کن ... تو چه بخوای چه نخوای من به جهنم که زشته  -

 تعهدت به منه که اولیش باشه در برابر من یه سری وظایف داری  مشوهرتم .. یادت

هجوم خونو تو  ؟؟؟؟؟؟؟ وظایف؟!!!!!یخ شدم با این حرفش، امیر چی داشت بهم میگفت ؟

 .. چجوری انقدر راحت پیشم اینارو میگه ؟؟؟؟؟؟؟صورتم حس میکردم 

 حاالم پاشو لباستو بپوش بریم  - 

 امیر داری بازم گیر میدی دارم میگم درد پام بهتره  -

 فاطططططممممممممههههههه...... -
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 ....برو بیرون خیلی خب داد نزن اه..... االن میپوشم  -

 ...اینو گفتو روی بالش کف اتاق دراز کشید جام همینجا خوبه  -

 یعنی چی؟ میگم برو بیرون میخوام لباسموو عوض کنم  -

 هر چیزی رو باید با زور بهت حالی کرد ، اینجوری درست نمیشه .....  -

از اون موقع هاست که لج کنه دیگه ول نمیکنه  و اونقدر سمج بازی در میاره که به  -

 خواستش برسه 

 امیر برو بیرون و اال من میرم بیرون  -

 منم میرم به همه میگم زنم پیش شوهرش لباس عوض نمیکنه ... منم خوب میشناسی -

 ؟؟طالعیه که من دارم درمونده شدم و چیزی نمونده بود اشکم در بیاد آخه این چه 

مانتوی نگارو که پشت در پشت کردم بهش و تونیکی که تنم بود رو از تن بیرون آوردم و 

که یک دفعه یه حجمی از گرما دورمو گرفت ، آویزون بود برداشتم خواستم تنم کنم 

 امیرعلی بغلم کرده بود و این نفس من بود که برای یه لحظه حبس شده بود 

نخوابیدم فقط  راستشو بگم اصالو گفت : دوشبه راحت نخوابیدم و د روی دوشمو بوسی

، من میرم خواستم بغلت کنم تا آروم شم ... وجود تو دلیل آرامش منه دردونه ی امیرعلی 

 بیرون منتظرت میمونم 

سرمو بوسید و ازم جدا شد وقتی صدای در اتاق اومد تازه نفسم آزاد شد ... دیوارو نگه 

 داشتم تا نیفتم 

حالم خوب نبود .... جمله هاش مدام توی گوشم زمزمه میشد.... یعنی دوسم داره ؟ پس چرا 

 همش حرف از مسئولیت میزنه؟ چرا نمیگه دوست دارم که نزدیکت میشم 
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منم دو شبه انگار بی قرار روغ بگم ، دوسش دارم ، خیلیم دوسش دارم به خودم نمیتونم د

نکنه دلیل  ...اما با این وضع بینمون نمیتونم قبول کنم اون باید یه چیزی بگه میخوابم .. 

 اینکه میگه وجودت آرامش منه این باشه که راحت تر میتونه با این نسبت جدید کنترلم کنه ؟ 

 از اتاقهرجوری بود لباسمو پوشیدم و رفتم بیرون فکرو خیال داشت دیوانم میکرد اما 

پیش هم بودن رفتم تو آشپزخونه مامانو ریحانه و بقیه خانوما مردا دور هم حرف میزدن و 

 به همه سالم کردم ... کنارشون  

 امیرعلی: آماده شدی ؟ بریم ؟ -

 مامان : کجا مامان جان ؟ -

 خیالم جمع تر میشه امیر: مادر من فاطمه رو میبرم یه عکس از پاهاش بگیره  -

 عزیز : فرهاد جان مادر ، زحمت بردنشونو بکش امیرعلی که ماشین نداره  -

 از دست این عزیز به هر طریقی میخواد برادرزادشو بچسبونه به من 

 ن هست با ماشین من میرن امیرعلی دوباره ترش کرد که یاسر گفت : عزیز خانوم ماشین م

 فرهاد : هرجور راحتن و اال برای من مشکلی نیست  -

 چقدر این پسر آقاست

فتن میتونم چند دقیقه وقتتونو بگیرم ؟ شاید تا موقعی که فرهاد : فقط فاطمه خانوم قبل ر -

 برگردین ما رفته باشیم 

من از تنها بودن با خودش فرار یه نگاه به امیرعلی کردم عین برج زهر مار شده بود  -

میکردم اونوقت االن به این بگم باشه ، همین خودش یه سوژه میشه برای داد و بیداد کردنش 

 سر من 

 ؟!و از نگاهای فرهادم معلوم بود میخواد راجع به چی حرف بزنه 
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 دیگه کاری هم از یاسر و مجید بر نمیومد به ناچار گفتم بفرمایین تو حیاط 

 چشم همه از در رفتیم بیروناز جلوی 

قبل اینکه حرفامو بزنم میخوام بگم از آشنایی با شما واقعا خوشحال شدم و هنوزم سر  -

اما االن میخوام راجع به یه موضوع دیگه حرف بزنم که احتماال پیشنهاد کاریم هستم 

ن اینجام خودتونم میدونین ... فاطمه خانوم من برای شما ارزش زیادی قائلم اما اینکه اال

چون هرچقدرم من بهش بگم نه فکر میکنه دارم از بیشتر بخاطر عمه ی منه که دلش نشکنه 

 ازدواج فرار میکنم 

شما دختر خوبی هستین و هیچ شکی درش نیست اما من چیزای دیگه ای رو فاطمه خانوم 

هم میبینم اینکه چطور آقا امیرعلی همه جوره  حواسش به شما هست و شاید حتی از اینجا 

هر چی باشه منو به چشم رقیبشون نگاه میکنن بودن من راضی نباشه که البته حقم دارن 

لمو هم قطع میکردم و اینکه همچین شخصیتی تا شاید اگه من جاشون بودم نفس طرف مقاب

به عمه االن کاری نکرده یکم برام سواله .... واس همین مسائل خواستم که شما خودتون 

 جواب منفی بدین تا بیخیال شه

اونقدر این پسر آقاست و قشنگ حرف زد که نتونستم هیچ حرفی بگم و اعتراضی به 

 ..ممنون دکه انقدر خوب  منو درک کردینا فرهاد و فقط گفتم خیالتون جمع آقحرفاش کنم 

ممنونم از شما خیالمو راحت کردین اما رو دوستی من همیشه حساب کنین .. االنم اگه  -

 میرم بیرونو برمیگردم براتون زحمت نیست رفتین داخل به عمه بگین 

 حتما -

فرهاد رفت و من خواستم برگردم داخل خونه که یکباره صدای عربده ی امیرعلی تا حیاط 

... داشت سر عزیز ... سریع لنگان لنگان خودمو رسوندم به خونه ... رفتم تو خونه اومد 

 آرومش میکردنداد میزد و عمو و بقیه داشتن 
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چی از دهنش در اومد نگار خودشو به من رسوندو گفت: کجایی تو بیا آرومش کن هر  -

 تورو از زن عمو اینا خواستگاری کرد اونم در حضور امیرعلی  دوباره میگه ... عزیز

 بی اعتنا رفتم جلوی امیر ایستادمو داد زدم گفتم بسسسسسسسسسسسسسسهههههههه...... 

میخوای دوباره یحیی رو عازم بیمارستان کنی 

 ههه؟؟؟؟؟آآآآآآآآآآآآآآآآآآررررررررررررررررررررررهه

 تا کی میخوای داد وبیداد کنییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟/ خسته نشدددددددددددددددییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خواستکاری کردددددددددددددهههههههههه؟؟؟؟؟؟؟/ خب کرده باشه ؟ چته تو ؟؟؟؟ میگی نه 

 و تمام 

 شووووووووووووووووووووو.................خفففففففففففففففففففففففففهههههههههههههههه  -

 با عربدش دوباره اشکام سرازیر شد 

 عمو جان آروم باش مراعات مریضو بکن  -

آخه .....دیوار کوتاه تر از فاطمه پیدا نکردی؟  امیرعلی  مامان جان با فاطمه چیکار داری -

ازی در حضور عموت ، به خدا قرار باشه هرسری بخاطر یه خواستگار این بساطو راه بند

 دارم میگم دست فاطمه رو میگیریمو یه وری میرم 

 اولین بار بود عصبانیت مامانو دیدم 

آخرین مشتشو محکم کوبید امیرعلی مدام میکوبید به دیوار داشت سکته میکرد از عصبانیت 

.... این دختر که به دیوارو نعره زد : ایهاالنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااسسسسسسسسسسسسس.

براش خواستگار اومده زن 

زن مننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننههههههههههههههههههههههههههه............

 ....نمممممممم
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 همه با تعجب گفتن چچچچچییییییییییییییییییییییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 چی میگی مامان جان ؟ -

کلمه ای حرف بزنم امیر بازم نعره زد: ساااااااااااااااااااااااااااااکت تا رفتم 

 شوووووووووووووووووووووو

: بسه هرچی گفتی کوتاه اومدم دیگه اجازه نمیدم بهت فاطمه ........ رو به جمع کردو گفت

فاطمه زن منه شرعا قانونا زن منه ....نه طالقش میدم نه حق جدا شدن از منو داره 

 یییییییدددددددددددددیییییین؟؟؟؟؟؟؟فهمیی

با گریه و هق هق همه شکه بودن ... یاسرو مجید تایید کردن ...... امیر رفت بیرون منم 

 مجبور شدم همه چیزو تعریف کنم 

 وقتی جریانو تعریف کردم همه خوشحال شدن انگاری چون بعد گفتن تصمیمم همه وا رفتن 

 کنم یه عذر خواهی کردمو رفتم توی اتاق دیگه نتونستم اون نگاه هارو تحمل 

 در زده شد و مامانو ریحانه اومدن تو اتاق

مامان بغلم کردو گفت: الهی من دورت بگردم آخه چرا زودتر این اتفاق به این خوبی رو  -

 بهمون نگفتی؟

 مامان نمیخواستم کسی بفهمه که من به امیرعلی تحمیل شدم  -

گین داره ، آخه دختر جان این دری وری ها عقل نداره شما میمن میگم این دختر ریحانه :  -

 خل شدی؟ میده ؟ اچیه ؟ آخه کدوم مردی به زنی که به زور وارد زندگیش شده انقدر به

 مهلت بده ........ ریحانه جان یه دقیقه  -

ریحانه : بعضی وقتا تعجب میکنم تو دست پرورده ی من باشی ... آدم شاخ در میاره از  -

 اهات اد
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حوری خانوم این شما و این دختر بی عقل من که چشمشو بسته و در عقلشو تخته کرده .... 

 آخرشم سکتم میده ..... من رفتم 

 از اولشم طرف امیر بود ریحانه جدی جدی از اتاق رفت ... اون -

 فاطمه این حرفت یعنی اینکه امیر من به تو تحمیل نشده نه؟!!!!!!مامان:  -

و خیره شدم به چشماش...سرمو انداختم پایین و آروم گفتم : ساکت شدم با این سوال مامان 

قه اما مهربونه .... هرجا که فکر امیرعلی درسته خیلی بداخال؟ چی بگم مامان جون 

 میکردم تنهام اون کنارم بود 

 دوسش داری یا نه ؟ -

سرد شدم  نقدر باهام تندی کرد کهاخجالت کشیدم اما گفتم : مامان من دوسش داشتم اما  -

 ازش االنم که خودت رفتاراشو میبینی مدام داره زور میگه ، دعوا راه میندازه 

پرید تو حرفمو گفت من خوب میشناسمش دخترم ، اون اینکاراش همه  و همه بخاطر اینه 

مطمئن نیست .. مامانم امیرعلی از خیانت و بی وفایی خیلی میترسه اگر که از بابت تو 

 ..... بفهمه تو دوسش داری بخاطرت زمینو زمانم بهم میدوزه 

 نمیدونم مامان آخه هیچی از عالقش نمیگه مدام میگه مسئولیت ، مسئولیت ، مسئولیت..... -

 یه سوال بپرسم ؟ جان مامانمامان یکمی تو فکر رفت و انگار چیزی یادش بیاد گفت :  -

 ه مامان جون بپرسلب -

 امیرعلی چیزی یا نشونی بهت نداده ؟  -

بعد خوندن خطبه از زنجیر توی گردنش یه حلقه رو گرفتو اونو داده .... داده مامان .  -

 دستم کرد 
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.... روزی که امیرم اون حلقه رو پس یک درصدم شک نکن که امیر من با عشق کنارته  -

سالش بود و روزایی بود که منو زن عموت مدام زیر  23خرید آورد خونه و بهم نشون داد 

پاش مینشستیم تا از بین دخترایی که نشونش میدیم یکیو انتخاب کنه اما اون گوشش بدهکار 

صاحابشون باشن ... منو زن عموت فکر میکردیم داره از ازدواج  و میگفت مبارکنبود 

این حلقه رو خریدم تا پشت گفت : مامان  فرار میکنه و به خودشم گفتیم که بعد خرید حلقه 

سرم حرف در نیارین انقدر و عزیز رو به جون من نندازین که مدام روح بابامو قسم بده . 

اون روز میفهمین نم خودم این حلقه رو دستش میکنم خریدم تا بدونین هروقت آدمشو پیدا ک

؟؟؟؟؟ دیگم واس من دنبال این دخترو اون دختر نگردین که خبببببببب کی عروستونه ..

 قاطی میکنم 

 مامان جان شک نکن امیرعلی دوست داره 

پس چرا چیزی نمیگه ؟ پس چرا همش حرفایی میزنه که من فکر کنم بخاطر مسئولیتش و  -

 داداشم کنار منه  قولش به

ای خدا ... مامان جان تو هنوز این پسر دختر ندیده ی منو نشناختی؟ هرچی مجید شرو  -

و سرو گوشش میجنبه این از دختر فراریه ... حتی نمیدونه چجوری با یه دختر باید شیطونه 

 حرف بزنه 

یه کم داره اما بهش زمان بده که اینو به زبون بیاره  تمطمئن باش تو کاراش میبینی دوست

 درکش کن این پسر تخس منو 

 ساکت شدم به حرفای مامان فکر  میکردم 

 فاطمه جان ، دختر مامان ، دیگه اسم طالقو نیار باشه ؟ به پسرم زمان بده باشه مامان؟ -

 نگه بخدا جدا میشم ازش مامان فقط بخاطر شما اونم فقط تا پایان تابستون ... اگه هیچی -
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... باشه تا آخر تابستون ... اما مامان جون تو هم هیسسسسسسسس دیگه نشنوم اسمشو  -

 باهاش لج نکن باهاش مدارا کن عزیز دلم .... خوشی شما خوشی منه دردت به جون مامان 

 : خدا نکنه مامان چرا هر چی میشه جونتو میکشی وسطممحکم مامانو بغل کرد

میدیدم پسرم شبا مدل رست نیست تازه عروسو دامادم انقدر از هم جدا باشن ...دیگم د -

خوابش عوض شده شده بود و همش با یه بالشت اضافه تو بغلش تا صبح تو جاش غلت 

 کمو کسری داشته....میخورد ... نگو بچم 

چشم مامان فقط بخاطر حرفای مامان رنگو از روم پروند .... سرمو انداختم پایینو گفتم :  -

 شما 

امیر علی بی تربیت در نزده اومد تو اتاق و با همون اخم رو بهم گفت پاشو لباستو درست 

 ... ورم داره انگار هنوزکن بریم بیمارستان 

با دخترم و رفت جلوش و گوششو کشید و گفت : در زدن یادت نره بعدم مامان بلند شد 

امیرو بغل کرد و گفت به درد الی جرز میخوره ...درست حرف بزن این طرز ناز کشیدنت 

 الهی خوشبختیتونو ببینم عمر مامان......

... مامان رفت بیرون ...من لباس تنم بود گفتم امیرم مامانو محکم بغل کرد و سرشو بوسید 

 من آمادم بریم 

... وقتی از اتاق رفتیم بیرون یحیی جونم از با همون جدیتش زیر بغلمو گرفت تا کمکم کنه 

....آریا رو میدیدم انگار اونم خوشحال بود از اینکه کنارشم ...اومد اتاق همه رو صدا زد 

 مبارکهجلو دستامو بوسید و بهم گفت : فاطمه داداش مرد بیستیه 

 اوه چقدر لفظ قلم ؟ تو کی انقدر بزرگ شدی؟ -

 ر کی دیگه بی خبر ازدواج میکردی نگاتم نمیکردم پررو نشو فاطمه .. اگه با ه -
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حیف که عاجزم و اال میدونستم چجوری  ؟یکی زدم پس سرشو گفتم : به من میگی پررو

 حالتو بگیرم پسره ی بز

ه بود ... تا یک هفته نباید از جاش بلند دهممون رفتیم تو اتاق یحیی که رو تخت دراز کشی

 میشد مگر واس دسشویی رفتن 

فاطمه زن عقد کردته ، مراسم جا جمعتون کردم که یه پیشنهاد بدم .. امیرعلی جان ، این -

بگیریم قبل اینکه خواستگاری نداشته اما دلم میخاد قبل رفتنتون برای دخترم یه جشن عقد 

 برگردین شیراز

 همه ذوق کردن از پیشنهاد یحیی اما من معلوم نبود چی میخوام 

 هر چی شما بگی یحیی خان  -

 دخترم تو چی؟یحیی:  -

 مامان به جای من جواب داد : دخترم با من ، جوابش مثبته 

 دیگه چی میگفتم ؟ میگفتم نه؟ یا میگفتم وایسین تا آخر تابستون بهتون میگم؟ گیج بودم 

 همه ی خانوما کل میکشیدن 

 آب شدم از خجالت 

امیرخان من االن با بچه ها میریم کارای مراسمو انجام میدم و : اومد جلومون ریحانه  -

 نوبت آرایشگاهم میگیریم برای فردا 

 ریحانه فردداااااااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -

 دست من بود که همین امروز میگرفتم ... دخترم عروس شده کم چیزی نیست  -

 دلی حرف بزنه ریحانه انقدر خوشحال بود که تا حاال ندیدم باهام این م
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 گفتم ریحانه من آماد

اما اون دستام تو دستای امیرعلی داشت له می شد ... میخواستم بگم آمادگی فردا رو ندارم 

 فهمید 

 حرفمو عوض کردمو گفتم باشه بگیر برای فردا 

 مامان: امیرجان اونوری لباسم بخرین دیگه با بقیه کارا کار نداشته باشین -

 گفتن اما من گیج گیج بودم  همه دونه دونه تبریک

 سوار ماشین می شدم که امیر گفت حلقت کو ؟

 ....تو کیفمه  -

 بده من .... -

حلقه رو دادم دستش که گذاشت تو انگشتم و گفت دیگه مخفی کاری الزم نیست اینم سرجاش 

 میمونه 

  همینو نمیتونست با محبت بگه...!!!!پسره ی زشت 

معلوم نیست باز چشه ؟ دیگه هرچی که  اخمو بود تو مسیر یک کلمه حرفم نزد و

....دکتر برام عکس اورژانسی نوشت و همونجا تو ..... میخواستیوو لو دادی باز چته؟

بیمارستان از پام عکس گرفتن که دکتر بعد دیدن جواب آزمایشا و عکسا گفت : چیزی نیست 

و چند روز دیگه کامال  هرچیم بوده رفع شده و این دردا هم بخاطر شدت ضربه به پاشه

 ... اما بهتره خانومتون یه مدت فعالیت سنگین نداشته باشنخوب میشه 

 اینکه منو به امیرعلی میچسبوندن برام تازگی داشت....این لفظا برام تازگی داشت ...

از بیمارستان که اومدیم بیرون رفتیم سوار ماشین شدیم ..... امیر هنوز اخمو بود گفت: 

 چرتو پرت که نگفت؟چکارت داشت؟فرهاد 



543 
 

اگه منظورت از چرتو  پرت خواستگاریه که باید بگم پس بگو از کجا داره میسوزه گفتم : 

 تا از تو اجازه نگیره خواستگاری نمیکنه اونقدر متین و آقاا بودو هست که 

 .... دیگه؟شما ده دقیقه تو حیاط بودین چی میگفتین پس؟خوبه هواشم داری -

 ی تخس حسود گفتم از تمام حرفایی که بینمون زده شد ای پسره 

 چرا بهش نگفتی با من ازدواج کردی؟ -

 باالخره که میفهمه  عزیز تا االن صد دفعه بهش زنگ زده و گفته  -

 والی علی ببینم با یکی تیکو تاک داری فاطمه به  -

و تا  مردی نگاه نمیکنمبه پریدم تو حرفشو گفتم : نترس تا زمانی که این حلقه تو دستمه  -

 آخر تابستونم پی تصمیممو نمیگیرم پس تا اون موقع خیالت جمع

 نباشه تو دستت زیر لب گفت : خواب اون روزو ببینی که 

 با اینکه شنیدم چی گفت اما ازش خواستم بلند بگه که گفت من باز بهت رو دادم ؟؟؟؟؟؟-

لباس خوشو تو ... غازه هارو گرفتیم و دنبال لباس رفتیم مپرسون پرسون آدرس پاساژ و 

که وقتی  اولین مغازه گرفتیم واقعا بهش میومد و اولین بار بود توی کت و شلوار میدیدمش 

از اتاق پرو اومد بیرون لبخندی زدم که بی جواب نموند لبخندم : ظاهرا عروسمو راضی 

پا کل شهرو چرخیدیم تا یه لباس باب میل آقا  با این.. بازم لبخندی توی دلم زدم  ...کرده 

از هر لباسی یه ایراد میگرفت و بعضی جاها ایرادایی میگرفت که قشنگ رنگ بخریم 

 عوض میکردم 

که نازم بود برگشت و با تشر گفت : همینم مونده باال تنتو به مردم مثال سر  یه لباس دکلته 

 بسته میشه قانع نمی شدنشون بدم هرچیم میگفتم این کت داره و جلوش 
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یا یکی دیگه که حتی آستینم داشت و تنها جای لختش فاصله ی بین دو تا سینه بود که اونم با 

که بعد این  شکاف سینتو به کی نشون بدی؟؟؟؟؟.. میگفت : میخوای حریر پوشونده می شد 

و داشتم از درون از خجالت حرف بی پرواش من تا نزدیک یه دقیقه الل بودم 

 میترکیدم......

نخواستم نشونش بدم که آبرو ریزی داشت راه کردم و تو تنم عالی بود  ویکیو که اصال پرو

: اگه دوبار لباس این مدلی که کمر به مینداخت منم باالجبار درو باز کردم که وقتی دید گفت 

خب  ...منظورش به باسنم بود ...پایینش چسبیدست بپوشی قول نمیدم تا عروسی صبر کنم 

 اما اون سر هر لباسی یه ایراد میگرفت مدل دامن این لباس همین بود 

 رو بهش گفتم : خسته شدم امیر دیگه پاهام نمیکشه

وکولر بستنی برگشت  یهتو  ماشین بودم که امیر با رفتیم یه بستنی فروشی نزدیک پاساژ ... 

با غرغر گفتم : همش گیر ، همش ایراد ، یعنی یکی از این لباسا خوب  سمتم .ماشینو زد 

  نبود که انقدر دورم ندی؟

 فاطمه این پنبه رو از گوشت در بیار بذارم اینارو بپوشی -

 مگه تو نمیگی مجلسو نمیذاری مختلط بگیرن ؟ پس این گیرای الکی چیه ؟ -

ندارشو به همه نشون میده  فرقی نداره ... فاطمه من بدم میاد یه زن دارو -

میندازی بیرون که  چی بشه ؟ زن جلوی زنای دیگه سینتو ، خط سینتو  فهمیدیییییی؟؟؟؟؟؟؟؟

... فقط یه نفره من نباید این مذخرفارو تنش  کنه خودتم میدونی سر این چیزا شوخی ندارم 

 که حق دیدن داره اونم منم نه شخص دیگه 

اما منبعد : امیرعلی من نمیدونم چی تو سرت میگذره  خجالت کشیدم اما با جدیت گفتم

 جنابعالی مثل قبل رفتار میکنی فهمیدی؟

 اخم کرد و گفت یعنی چی ؟  -
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کنار من ، اتاق جدا ، با خجالت گفتم : بهم دست نمیزنی حتی اگه قبل این چیزا یعنی  -

 مینشستی و بغلم میکردی، میبوسیدی، دیگه اونم نداریم

 بازم تکرار میکنم تو اسما و شناسنامه ای شوهرمی تموم شد و رفت 

 ... سگ نکن منو فاطمه  -

 ای هم نخواه چون چیزی عوض نمیشهوهمینی که هست میخوای بخواه نمیخ -

...... دو شبه محکم زد رو فرمونو با داد گفت : د المصب داری زور میگگگگگگییییی

اونوقت تا صبح پاسبونی بقیه رو میکنم ، عین سگ تا صبح نمیتونم بخوابم نیستی کنارم 

 داری میگی از امروز همینه ؟؟؟؟؟؟؟ 

با این حرفشو لحن درموندش فهمیدم واقعا نسبت به من بی میل نیست اما باید بگه باید به 

 زبون بیاره 

 بیی؟؟؟؟؟؟؟؟داد زدمو گفتم : چرااااااااا؟ چرا نتونستی بخوابببببببببببببب -

...... پسره ی ماشینو روشن کردو راه افتاد خیره شد تو چشمام اما یک کلمه هم نگفت ...

  تخس ، غد یه دنده

به آخرین مغازه ی لباس فروشی رسیدیم ... از دور که چشمم به ویترینش خورد یه لباس 

 ... جلوتر که رفتیم به امیر گفتم این چطوره ؟نباتی بدجور چشممو گرفت 

 یکم گره از اخماش باز شد و گفت : بریم بپوشش

 امیر یه صندلی ازفروشنده گرفتو گذاشت تو اتاقک تا روش بشینمو لباسمو بپوشم 

 لباسو داد دستمو درو بست ....
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و پوشیدم و با کمک دیوار ایستادم و شو باز کردم پش از پشته ... ناچار زیپای بابا اینکه زی

ی  درسته من با باال تنهامیرو صدا زدم ... درو باز کردو یه نگاه انداخت و گفت : فاطمه 

 تنگ مشکل دارم اما این خیلی گشاده اصال تو تنت ناجور ایستاده 

ستینم ... االن خوبه ؟ به  خدا قشنگه آنتونستم کامل بکشم باال منم واس اینه زیپش پشته  -

 داره یقشم باز نیست پایینشم خیلی تنگ نیست 

بعدش چرا صدام نزدی ؟ فاطمه به خدا نمیخورمت .... پشت کن زیپ لباسو بکشم باال  -

 نظر میدم

.. منو برگردوند و زیپو کشید باال ... یه نگاه تو اتاقو درو بست تا بخوام حرفی بزنم اومد 

.... ... خیلی بهت میاد دردونه ... مبارکت باشه انداختو گفت از همه قشنگتر همین لباسه

پیشونیمو بوسیدو از اتاق رفت بیرون و مجال اعتراض بهم نداد .......بعید میدونم این بشر 

ارزش قائل شه ... کار خودشو میکنه .... اما باالخره که چی باید به سر سوزن برای حرفام 

 زبون بیاره ....

 رفتیم خونه و بعد حساب کردن از اتاق اومدم بیرون 

 مامان اینام رفتن خرید .... ما خانوما رفتیم تو یه اتاق و با ذوق لباسارو به هم نشون میدادیم 

 زن عمو خبریه ؟ خیلی خوشحالی -

آخر همین هفته آقا سیاوش و االن بهت میگم عزیزم ... سپیده بله رو گفته و قرار شده  -

ن خونه ی ما .... زنعمو جان باالخره سپیده ی منم میره سر خانوادش برای خواستگاری بیا

 خونه و زندگیش

... حاال بگو کی دعوتشون نگار: از همه مهم تر اینکه االن دوتاشون دارن میان اینجا  -

 کرده 

 البد یاسر دهن لق -
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 اوی مواظب زبونت باش هی هیچی نمیگم ... نخیر همسر جنابعالی -

 بشه مادرشمامان : فدای همسرش  -

اون که تمام مدت کی امیرعلی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/!!!!!!!!!!!!! اون کی وقت کرده زنگ بزنه ؟  -

 با من بود....

امیر و اون کال با هم در ارتباطن و خبر عقدتونو اینجور که سیاوش به یاسر پای تلفن گفته  -

 بهش زنگ زده  اما دعوتو امروزهمون دوروز پیش که سیاوش به امیرعلی زنگ زد ، گفته 

 این حرفتون یعنی یاسرم خبر داره دیگه ؟؟؟؟/ -

 قضیه سپیده رو نگار: آره از اولش خبر داشته خودم بهش گفته بودم -

 زنو شوهر هردو دهن لقین  -

ده من باهاش حرف بزنم حاال خوبه نامرد خودش با سیاوش حرف میزنه اونوقت اجازه نمی

 اول دوست من بوده 
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مامان گفت : بترکی تو بچه از اول همینجور بین خانوما وول میخوردی  هممون خندیدیم -

 ... چیکار داری؟

 پس من برم لباسامو بپوشم بیام ، آقا یحیی صدات میزنه فکر کنم کارت داره ....فاطمه  -

 ؟ البد منو گفته تو گوشات عوضی شنیده بچه ریحانه : با این چیکار داره -

 مجید : ریحانه خانوم خدا شاهده من اگه اسم شمارو بشنوم یادم میمونه  -

: برو ببین چکارت داره دیگه ...من که میدونم االن رو به من  گفتریحانه مجید رفتو  -
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واس هم دلبری میکنین ... خرس گنده خجالت نمیکشه از صبح تا حاال بق  مدام پیشش 
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دخترمو دارن میبرن ....یکی نیست بگه آخه ....بهش میگم چیه ؟ گریه میکنه میگه کردست 

مرد گنده برو خداروشکر کن که امیرعلی دست دخترتو گرفته و اال هرکی دیگه بود که 

 همین هفته ی دیگه پسش میاوردن 

 وااااا ریحانه مگه من چمه ؟؟؟؟؟ -

سوسن ذلیل شده پز میدم اما خودمو که    من هی پیش اینفاطمه دهن منو باز نکن ...... -

نمیتونم گول بزنم ... غذا بلدی بپزی ؟ لباساتو که قربونش برم خواهرم برات میشوره ... 

... شوهر داریتم که الحمدهللا عالیه این دوروزه دیدم و هرجا نشستم خونه داری که صفری 

و میبینه چکار میکنه ؟ وقتی تعریفشو کردم ...... بازم بگم؟ برو ببین دختر سوسن شوهرش

که یاد بگیری شوهر داری چیه ... خواد اینجور با جارو سیاهو کبودت کنم میمیبینمشااا دلم 

اینجور گیساشو بکشم شیطونه میگه  واه واه ، بببین چه جوری پز دامادشو پیشم میده ها ؟!

اون مراد خان رقبت نکنه نگاش کنه ... من دختر بزرگ کردم اون ذلیل مردم دختر که 

 بزرگ کرده 

 ...... عزیزم یه نفس بگیری بد نیستا !!! ریحانهبا حرص گفتم باز خوبه دهنتو بستی  -

 فاطمه بلند شو تا نزدمت .... برو ببین اون پدر مرده چکارت داره  -

با حرص از جام بلند شدم دررو باز کردم و محکم بهم کوبیدم که از داخل داد زد ..... 

 ......دختره ی چشم سفیدهووووووییییی 

نمیدونستم حرصمو سر کی خالی کنم ؟ یه نگاه به بقیه انداختم همه در حال چرت بودن که با 

 کوبیدن در همه پریدن 

 گرفتنتیاسر: ای تو روحت امیرعلی با این زن  -

  خفه شو تا دهنتو نبستم  امیرعلی:-
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داشتم میرفتم تو اتاق که امیر گفت : مجید آقا یحیی رو برده بیرون هوا بخوره .... بلند شد 

 اومد دستمو گرفتو برد تو اتاق یحیی و درو بست 

 با حرص گفتم تو دیگه چته ؟ تو هم میخوای گاز بگیری ؟ -

 االن بگو تو چته که اینجوری درو بهم میکوبی؟اونو که به وقتش میگیرم اما  -

تازه فهمیدم من چی گفتم و اون چی جوابمو داد ؟!  از خجالت آب شدمو گفتم: خیلی بی  -

 برو کنار اصال حوصله ندارم  تربیتی امیرعلی

 فاطمه منو میشناسی تا نگی بیخیالت نمیشم پس دختر خوبی باشو بگو چی شده؟ -

 م که دستشو گذاشت جلو دهنمو گفت : هیسسسسسسس آروم باشداشتم با داد میگفت -

صدامو پایین تر آوردمو گفتم : اینکه خواهر شوهر ریحانه شده سوسن هم من باید تاوانشو  -

این از این ازدواج اینم از ریحانه .... پس بدم ... همه زورشون به من میرسه ....اون از تو 

..... زندگی من کال نمیگرفت چی می بایست بشه  باز خوبه جلو خودشو گرفت این شد حالم

مثل آدمی زاد نیست..... مردم دغدغشون نون شبه من باید مواظب باشم منو از خیابون بلند 

.... ملت با هزارتا پسر دوست میشن آخرشم عاشق یکی نکنن ، تو اتاق پرو برام تله نذارن 

... میشن و میرن پی زندگیشون  اونوقت من ، یه ایل جمع میشن تا به زور شوهرش بدن 

 اونوقت باید تاوان خواهرشوهر بازی سوسنم من بدم .. ای ذلیل بشی سوسن 

... و من بودم که امیرعلی یه دفعه محکم بغلم کرد ... نوازشم میکرد... سرمو میبوسید..

...آروم شدم .....انگار نه انگار تا حاال داشتم حرص میخوردم .....حتی یکباره ساکت شدم 

 بوی تنش آرومم میکرد 

یش آروم ازش جدا شدمو گفتم : تو هم که اصال به حرفم گوش نمیدی انگار چند ساعت پ

 داشتم بادمجون واکس میزدم....
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فاطمه چیزی که حق منه رو هیچکس نمیتونه ازم بگیره  دوباره بغلم کردو دم گوشم گفت :

 حتی تو ...

حرفش تهدید و دستور داشت با این حال زیر دندونم مزه داد و  نمیدونم چرا اما با اینکه

من قبال هم امیرعلی دستام ناخواسته رفت دور کمرش که باعث شد محکم تر بغلم کنه ....

ا پس ایراد نداشت بازم بغلش کنم تا آروم شم و آروم رو بغل میکردم قبل از تمام این ماجراه

 ....شدم 

.... امیرعلی باید حرف بزنه پس جدا شدم نمیدونم چقدر تو اون حال بودم که به خودم اومدم

 ازش

برو دردونه... برو ببین یحیی چکارت داره ...حرفای منم آویز پیشونیمو بوسیدو گفت :  -

 گوشت باشه

با خجالت از اتاق رفتم بیرون که خداروشکر کسی منو ندید .... رفتم تو حیاط مجید همراه 

آریا داشت به گال آب میداد تا منو دید گفت : بفرما آقا یحیی این همه زحمت بکش خانوم 

من کشاورزی بخونه از شکمت بزن خرج دانشگاهشو بده اونوقت مادمازل تو خونه نشستن 

 مباید به گال آب بد

ر داره باید خانومی کنه حاال خوبه یه گل آب دادین پسرم تازه میحیی : دخترم تا ع -

 میخواستم بگم سرویس تو حیاطم بشورین برای فردا تمیز باشه

نباید پیش یحیی بگی باس به  روایناکه آریا گفت : داداش  برای مجید خوشکل زبون درآوردم

اون بیاد ببینه تمیز ... ریحانه بگی هنوز نفهمیدی؟ بیا اینجارو تمیز کنیم تا ریحانه نیومده 

 نیست دهن مارو سرویس میکنه

 جونم یحیی جونی چکارم داشتی؟ -
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دخترم میخواستم بگم امروز که شما و پسرا رفتین دنبال کارا سوسن زنگ زد و با  -

خبر ازدواجتو شنید اومد تبریک بگه  د اینجا تا هم یه سری به من بزنه هم چوندختراش اوم

... خواستم بهت بگم نزدیک دو ساعتی اینجا بودن ... تا چند ساعت نزدیک ریحانه نباش 

 باز ترکشاش دامنتو نگیره

د جلو فقط مونده بویحیی جونم گرفته بدجورم گرفته ........پوففففففففففف....... دیر گفتی  -

 عزیز آبروم بره که الحمدهلل رفت

 راستی مجید عمو کجاس؟کنار یحیی نشستم و رو به مجید گفتم :

 رفتن دنبال میزو صندلی تا بیارن تو حیاط بچینیم با شماها که رفتین اینام  -

 مگه فرهاد نرفته؟ -

 موندنه بابا شامو ناهار مفت کجا بره ؟ بابا اون خودش رییسه ... شنید عروسیه -

ن یحانه از پشتم ظاهر شد و عصبی  گفت شما دو تا هنوز حیاطو تمیز نکردین؟ االر -

 صندلیا میاد 

 آریا گفت : داداش تند باش تا ترکشا به ما هم نخورده 

 بچه با جارو میاما تند باشین اینقدرم غر نزنین  -

 فاطمه تو هم برو داخل حوریه کارت داره

 رم ....پووووفففففف باشه االن می -

 من شدم توپ هرکی یه ور شوتم میکنه 

-------- 

 چی شده زن عمو؟چرا انقدر استرس داری؟ ؟؟؟؟......... مامان جونجانم مامان
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عزیز زنگ زده به عمه ها ... اونارو هم که میشناسی گفتن تا فردا اینجان که تو مامانم  -

....دورت بگردم برو یه جوری جشن شرکت کنن.. مادر امیرعلی بفهمه قیامت به پا میکنه 

 بهش بگو...

 ای خدا چرا یه روز نباید کامل خوش باشم ؟؟؟؟؟؟؟؟

 مامان آخه شما که مادرشی ترسیدی من چی بگم آخه ؟ -

ن جان ... یه خورده از فکرت استفاده کن .... یه جوری بهش بگو دیگه ... اتو زنشی مام -

برین بیرون اونجا بهش بگو که نتونه داد و مامان جان اصال بهش بگو دلت بازار میخواد 

 بیداد راه بندازه

ه االن بگم بریم بیرون ؟ ؟؟؟؟؟؟ مامان تا همین چند ساعت پیش سرش غر زدم بریم خون -

 خیلی خب شما انقدر نترس واس قلبت خوب نیست .. یه خاکی تو سرمون میریزم

 ای خدااااااااا خودت منو بکش از دست این پسره ی دیو

مامان یه دفعه ای سرخود امیرعلی رو صدا زدو گفت : امیرجان مادر فاطمه میخواد یه  -

 چیزی بگه روش نمیشه 

 یاسر و نگار خندیدن که یاسر گفت: این روش نمیشه؟؟؟؟؟؟/!!!!!!!! -

 امیر:  هر هر هر هر..... ببندین اون نیشتونو تا نبستم-

موندم  من.... همه رفتن بیرون وریحانه از بیرون همه رو صدا زد که صندلیا رسیده 

 تنها.... هول شدم 

 حاال چیکار کنم ؟؟؟؟؟ از جاش بلند شد و اومد جلوم ایستاد

 جانم دردونه ؟-

 حاال چی میگفتم ؟؟؟؟؟ به پت پت افتادم: چیزه اممممم...
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ووووففففففف میخواستم بگم منو میبری بیرون ؟ یکم اخم کرد که بیشتر هول شدمو گفتم :: ه

 تو خونه خسته شدم

این من من میخواست ؟  اخماشو باز کرد و گفت : واس این دو ساعت من من میکردی؟

 بپوش بریم 

 : من گفتم چی میخوای بگی؟ گفتم شاید دلت چیز دیگه میخواد یه لبخند زدو گفت 

 وا چی مثال ؟ -

 ، لبیبغلی ، وگفت  چمیدونم ، خیره نگام کرد  

 هییییییییییییییییییییییییی -

رفتم تو اتاق.. داشتم از خجالت میمردم .. اه چقدر خنگم من ... بعضی لنگون لنگون سریع 

 واقعا بی حیاستواقعا بیشعوره ... اوقات به ریحانه حق میدم بهم میگه خنگ....

تا منو دید یه  نشسته بود یرون .. امیرعلی یکم حالم که بهتر شد شالمو درست کردمو رفتم ب

 شالتو بیار جلو کارگرا توحیاطن  و گفت :لبخند زد 

  خیلی بی تربیتی امیرعلی -

 اومد جلومتا باشه ازین بی تربیتا ... -

برام ... بیشعور بی  امیرعلی ای که تا منو می دید اخم میکرد االن راه به راه لبخند میزنه 

 فرهنگ داره بازیم میده 

 گفتم : امیر بهم دست بزنی جیغ میکشم همه بیان تو  -

 مال خودمه اختیارشو دارم  -

 امیر جیغ میکشما؟ گفتم  همونجور که عقب میرفتم و اون جلو میومد  فهمیدم منظورش چیه
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 کشیدم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اومدن تو چی میگی؟ میگی شوهرم خواست بهم دست بزنه من جیغ -

...چیکار میکردم ؟ تنها بودیم و اونم بیخیال نمی ... یه ریحانه کافی بود برام باز الل شدم

اونقدر عقبی رفتم که وارد  انقدر بهم نزدیک شیم ........ نمیخواستم تا بهم چیزی نگفته شد

 و قفلشو چرخوند....امیر درو بست اتاق ریحانه اینا شدیم 

 امیرعلی خواهش میکنم نکن اینکارو  -

... اسم من روته باید یه چیزایی رو بدونی از این میخوام حق و حقوقمو بهت نشون بدم  -

 اسم 

خدایا چکار کنم االن نباید این چیزا پیش بیاد .... هول بودم ترسیدم باید یکار میکردم که 

زدم گفتم عمت اینا دارن میان  ناخواسته داد چشمامو بستمو  بیخیال شه  چسبید بهم که

  .........اینجا

چشمامو از ترس باز نمیکردم اما فشار دستاشو روی بازوهام حس میکردم ، صدای تند نفس 

...یه  نفس گرفتمو گفتم به خدا منو مامانم تازه فهمیدیم عزیز جون خودش میشنیدم کشیدنشو 

زنگ زده و فقط بهشون گفت تو ازدواج کردی اونام خودشون سرخود راه افتادن که تا فردا 

 اینجا برسن 

امیرعلی تورو خدا دادو بیداد راه ننداز ... یه دفعه یه چیزی به ذهنم رسید و گفتم : امیرعلی 

 باعث شه جشن عقدی که یک بار گرفته میشه خراب شه  نذار این

بعد دومی رو باز کردم آروم سرمو باال آوردم فشار دستاش کم شد آروم یه چشممو باز کردم 

... چرا اینجوری زل زده بود به من ؟ چرا هیچی نمیگه؟ یعنی عصبانی خیره به من بود 

 نیست ؟

 !!!   خدایا چرا از چشماش هیچی نمیفهمم؟سکوته قبل طوفانه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!! 

 شدم  لمنم خیره بودم به چشماش که یه دفعه لبم گرم شد ..... انگار به برق وص
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، قلبم داشت از جاش کنده شده بود دلم زیرو روحالم یه جوری شد که تا حاال نبودم .... 

 بود میفتادم... پاهامو تنم بی حس بود انگار و اگه امیر بازوهامو نگرفته میشد

یک درصد  بدونم یک درصد ، فقطفقط دم گوشم گفت : امیر ازم جدا شد و محکم بغلم کرد 

... گور بابای حضورشون تو جشن  منمیگم ناراضی نیستی از اینکه عروس این جشنی 

 فقط بخاطر تو ، بخاطر دل تو

جشنو دوست دارم و تازه متوجه شدم از حرفم چی برداشت کرده ؟! من غیر مستقیم گفتم این 

 شایدم دوماد این جشنو

چنان منو گرفته بود که حتی تکونم حالم خوش نبود دلم هوای تازه میخواست اما امیرعلی 

 نمیتونستم بخورم 

.... جوابشو داد : کووووفت چیه ؟ بود که جونمو خرید ، امیر به خودش اومد  یاسرصدای 

 و انداختی رو سرت ؟تصدا

 بیا یه دقه کجایی؟ داماد تویی خستگیش واس ما شد  -

امیر ازم جدا شد و گفت : بر خرمگس معرکه لعنت ..... پیشونیمو بوسیدو گفت شالتوبنداز 

 سرت بعد بیا بیرون

 رفت بیرون از اتاق 

 بیادد ببینه خوشش اومده از مدل چیدن صندلیا ؟ یاسر : کجایی تو  ؟ فاطمه کجاست ؟ -

 تو اتاقه االن میاد  -

من پشت این در داشتم با حال خودم دستو پنجه نرم میکردم من دیگه نمیشنیدم چی میگن اما 

... قلبم مثل گنجشک میزد مدام نفس عمیق می کشیدم تا رو به راه بشم  نمیدونم چه مرگم بود

ه زبون بیاره من تو ... من کجای رابطه با امیرعلی بودم ؟ دیگه میدونم دوسم داره اما باید ب
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...به خودم اومدم باید فعال خودمو رفتار نشون دادن نمیخوام دلم میخواد از زبونش بشنوم 

 کنترل کنم و تا جایی که بشه ازش دور بمونم ... باالخره که به حرف میاد 

 یاسر غش غش میخندیدو میگفت ای بابا ظاهرا بد موقع مزاحم شدم نشنیدم چی گفتن اما  -

ببند اون گاله رو خرمگس معرکه و اال چنان میرینم تو دهنت که تا یکسال نتونی امیر :  -

 چیزی بخوری 

   هییییییییععععععععععععععععع........... چقدر بی تربیته این پسررررهههههه

از شنیدن این فحشا آب می شدم اما یاسر انگاری عادت داشت چون فقط من این اتاق داشتم 

 . فکر نمیکردم انقدر بی تربیت باشه ..میخندید 

یاسر رفت پشت امیرو لب زد :  فاقی نیفتاده رفتم بیرونآروم یه طوری که انگار هیچ ات

 گفتی؟ 

 به معنای آره پلک زدم منم یواشکی 

اما یاسر واقعا کرم داشت و دوباره خندیدنش شروع شد و گفت : شنیدم ایل بابات تو راهن 

 ؟!

 میخاره ..... اونقدر مرض میریزه تا عصبانیش کنه یعنی واقعا تن یاسر

خانومتون ....گوه تو قبر خودشونو شوهراشون .... امیر اخم  کردو گفت دارم برای عزیز 

گوهو  ایل شوهراشون همی االن میری به مادرتو زن عموت میگیدهن منو باز نکن  یاسر 

میچرخن همونجا بلند میشم از که خوردن دارن میان اینجا اما اگر ببینم دورو بر منو زن من 

 مراسم میرم 

 و بعد برگشتن عمه اینا میام پوووففففف ... باز جای شکرش باقیه که نگفت االن میرم
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ببین  بیامن میرم تا این ریحانه خانوم دهنمونو سرویس نکرده باز زودتر یاسر : فاطمه  -

 خوشت اومده ؟

 خب باشه... امان از دست ریحانه باز وسواسش زد باال کسی جلو دارش نیست خیلی  -

 چند تا مرد بیرونن لباست کوتاههی سرت کن فاطمه من میرم بیرون ... تو هم یه چ -

چی سرم کنم ؟ کجای لباسم کوتاهه؟  بعدم من خودم نمیتونم درست راه برم باز لباس بلند  -

 بپوش که میره زیر پام میفتم 

 فرهادم بیرونه ....خودم مواظبتم یه چادر سرت کن ، پوفففف فاطمه کوتاهه این وامونده  -

م فعال بهونه دستش ندم بخاطر عمه هاش مجبور شد حاال فهمیدم چرا اینقد جلز ولز میکنه ...

و چادرو از پشت در گرفتمو انداختم رو سرم ... عصامو گذاشتم کنار و دست امیرو گرفتم 

 ... باید یواش یواش راه برم 

... باید اعتراف کنم لذت میبرم از اینکه دستام اما باید یکم تحمل میکردمیکمی درد میگرفت 

و کج خلقیاش دوسش دارم ... خیلیم و با وجود تمام یک دنده ای هاش  مردونشهتوی دستای 

 دوسش دارم 

------- 

 همه ی کارا انجام شده بود و قرار بود صبح ساعت ده برم آرایشگاه 

جمع بعد از شام خانوما داشتن ظرف میشستن منم اومدم تو اتاق تا وسایل الزم آرایشگاهو 

 کنم تا چیزی نمونه

 امیر بازم در نزده اومد تو اتاق 

 چیکار میکنی؟ -

 میبینی که دارم وسایالرو جمع میکنم هرکدوم یه ور افتاده بودن ... تو چرا در نمیزنی؟ -
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 زنم تو اتاقه غریبه نبود ... انگار خودم تو اتاقم -

 پووووففف..... تو که کوتاه نمیای -

میگیرم ... خوب شد لباس زیرارو زودتر که چیا دارم گاه میکرد امیرعلی داشت بهم ن

 کو؟عروس یه دفعه گفت فاطمه چادر  گرفتمو ندید ....

 با تعجب گفتم: چچچچچچچچچچچییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -

، با یه لباس جذب ،بدون هیچی تورو از البد انتظار داری با یه من آرایش اخم کرد و گفت  -

 ؟میون مردا ردت کنم بیارم تو خونه آره 

 امیر اذیتم نکن شالمو میکشم پایین تر ..... آخه کدوم عروسی االن چادر میذاره ؟  -

 فاطمه باال تنتو با شال بپوشونی پایین تنتو چیکار میکنی ؟  -

 امیرعلییییییییی.......... -

 دا زد در نهایت تعجب حرفشو جدی گفت رفت درو باز کرد ... مامانو زن عمو رو ص

 خیلی طول نکشید که دوتاشون اومدن 

 جانم مامان جان ؟ -

اینجوری میگفتین همه کاراش با  چادر عروس کو؟با اخم رو به مامانو زن عمو گفت :  -

 خودمون؟

 مامان و زن عمو هردو همزمان گفتن : چیییییییی؟؟؟؟؟ -

 امیرعلی مادر آخه لباس دخترم که پوشیدست آخه چادر میخواد چکار؟ -

لباس به این قشنگی خریدین اونوقت میخوای زیر عمو : امیر جان پسرم کوتاه بیا ... زن -

 فایده داشت  خریدنش چادر باشه؟ آخه چه
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این لباس قشنگو من باید بپسندم نه اون انتر و منترای  با تشر رو به زن عمو گفت:

 شوهراتون 

 از شکل و حالت میفتن ....موهاش مامان جان فاطمه داره شال میذاره چادرم بذاره که  -

گفت : با هر دوتا جاریم، خوب گوشاتونو باز کنین ببینین چی امیر یکم صداشو باال برد و   -

 میگم 

 .... تماموارد این مراسم نمیشه  ....فاطمه زن منه و زن من ... فردا.....بدون چادر

 امیر اینو گفتو رفت بیرون از اتاق

بچه شبیه جوونای همسن خودش نیست؟ واال باباش انقدری  مامان : ای خدا آخه چرا این -

 نبود که این هست اون خدا بیامرز حتی مارو آزاد میذاشت 

یاسرم با ما همینکارارو کرد اما اینقدر زن عمو: بس که بهش رو دادی حوریه ... هرچند  -

 یکدنده نبود ... حاال چکار کنیم ؟ چادر از کجا بیاریم ؟

 اومدن تو اتاقریحانه و نگار 

 نگار: چی شده کنگره گرفتین بی ما؟

 مامان : امیرعلی لج کرده که فردا فاطمه باید چادر سرش باشه  -

 ای بابا ..... -

 ریحانه :خب فاطمه شوهرت دوس داره چرا سرت نمیکنی؟ -

 موهام داغون میشه ... هوا گرمه عرق میکنم ریحانه  -

آخه دختر مگه از در حیاط تا خود خونه چند متره که اینجوری براش زانوی غم بغل  -

وقتی وارد خونه شدی از سرت گرفتی ؟ اون بنده خدا نگفته پیش خانوما چادر سر کنی ؟! 

 بر میداری 
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 ریحانه راستم میگفت ، مسافتش که زیاد نبود کال ده دوازده متر بیشتر نبود 

 ؟ فردا جمعست مغازه ها بسته این وقت شب مامان : حاال چادر از کجا بیاریم  -

 یاد چادری افتادم که یحیی برام خریده بود واس تولدم اما اون شیراز بود

ریحانه : فاطمه یادت رفته ؟ قباد پارچه فروشی داره االن یه دقیقه زنگ میزنم براش بعد  -

میخریم  همین امشب برات میدوزم دوختنشم که کاری  آقا امیرعلی مارو میبره یه چادری

 نداره هممون بلدیم 

 پاشو مادر ، پاشو شوهرتو صدا بزن بریم تا دیر نشده که فردا نمیرسیم  -

 .. نهایت چادر گذاشتن تو حیاط بود و بس هممون دوباره خوشحال شدیم 

 مامانو ریحانه با امیرعلی رفتن تا برام پارچه بگیرن ....

امیر اینا که رفتن من رفتم تو حیاط و رو ایوون خونه نشسته بودم ... به آسمون نگاه 

میکردم ... با اینکه چند روز پیش به عقد امیر در اومده بودم اما انگار تازه فردا قرار بود 

خطبه خونده شه و جای خالی خانوادمو با تمام وجودم حس میکردم ...وقتی داشتم وسایل 

ع میکردم انگار یکیو میخواستم که راهنماییم کنه ... حضور بابا وامیرو آرایشگاهو جم

یه  نسترنکنایه های و ... محبت مادرانه ی مامانمو میخواستم حتی دلم واس تیکه میخواستم 

 ذره شده ...

تو حال خودم بودم که در خونه باز شد و آریا اومد بیرون : چیه فاطمه تنها اومدی بیرون 

 ندیدم ؟فکر کردی من 

 کارم داشتی عمه ؟ من که فرار نکردم فقط اومدم بیرون  -

 عمه میشه رو پات دراز بکشم ؟ -
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انگار اشکام فقط منتظر یه تلنگر بود که آریا میخواست خودش این تلنگرو بزنه گفتم : رو  -

 پا که چیزی نیست عمه تو جونمو بخواه من میدم 

موهاش میبردم و نوازشش میکردم ... امیر عاشق آریا رو پام دراز کشید و من دستمو الی 

 این کارم بود اینم به باباش رفته ...

فاطمه همیشه فکر میکردم تو ازدواج کنی من خیلی تنها میشم ، ناراحت میشم اما برعکس  -

 االن خوشحالم 

 چرا ناراحت ؟  -

م چون تو ازدواج میگفتم بابا اینا که نیستن تو هم بری من تنها میشم اما االن خوشحال -

... پررو نشیا ؟؟؟؟ اما اگه یکی دیگه جای داداش کردی اما بازم تو یه خونه ایم کنار همیم 

 بود معلوم نبود چی می شد

طم این بود که باید کنار خودم باشی رهرکسی جای امیرعلی بود مطمئن باش شعزیز دلم  -

همه عین باباته ... میدونی ؟ تازه  کارات... آریا جونم تو بوی داداشمو میدی .... حرفات ، 

 داشتم خداروشکرر میکردم که فردا اقال تو هستی کنارم

 فاطمه میدونی هوس چی کردم ؟ -

 چی؟ -

تو مسخرش میکردی میگفتی واس باباشم بخون انقدر  همون الالیی که مامان برام میخوند -

 بهم گیر نده ...یادته فاطمه ؟ برام میخونی؟

 معلومه یادمه  -

وقتی به میخوندم و اشکای منو آریا میچکید دیگه رفتم تو حال خودم و گذشته ...  یمن الالی

 خودم اومدم دیدم آریا خوابیده و اونقدر مستانه خوابیده که با دو بار صدا زدن بیدار نشد 



562 
 

اشکام صبر میکنم امیر اینا برگشتن از رو پام بگیرنش ... دوباره به آسمون خیره شدمو 

 ی میریختن رو لباسم ... یکی یک

وقتی  ...... فرهاد بود...تا کسی نبینه در حیاط با تیکی باز شد سریع اشکامو پاک کردم 

 ده ؟ مجلوتر اومد گفت : فاطمه خانوم مشکلی پیش او

 نه شما بفرمایین  -

 آخه دارین گریه میکنین  -

 از رو دلتنگیه .... دلم برای خانوادم تنگ شده  -

... نمیدونم میدونین یا نه اما منم تنهام شست رو پله و گفت : میدونم چقدر سخته براتون ن

....پدرم که سکته کرد مادرمم خاج کشور بودیم اونموقع ...پدرو مادرم عاشق هم بودن 

شدت ناراحتی های شبانه روزی دق کرد ... منم تنها زخیلی دووم نیاورد و چند ماه بعدش ا

فشار می آورد واس همینم برگشتم اینجا پیش عمه و االنم خوشحالم بابت  شدم و غربت بهم

طوری که از زمان اونم  چه عمه ای اندازه ی یه پدرو مادر مواظبو نگرانه ...  تصمیمم...

 برگشتنم تا حاال ده کیلویی اضافه کردم 

 خندیدم و گفتم عزیزه دیگه نمیشه کاریش کرد .. 

 مامان اینان ...در بازم باز شد ... حتما 

 اجازه بدین آریا رو ببرم تو خونه  -

 ممنونم زحمت میکشین ... پاهام خواب رفت دیگه ... ماشاءهللا یلی شده واس خودش -

 فرهاد آریا رو برد داخل ... 

 امیرعلی چنان اخمی کرده بود که نگو 

 ریحانه:گرفتیم دخترم االن میرم برات برش میزنم تو هم زودتر بیا تو  -
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 آره مادر زودتر بیا تو  -

 چشم مامان .. پاهام خواب رفته بهتر شد میام تو -

تا در بسته شد امیر علی گفت : تنها این بیرون چرا نشستی؟ فرهاد چی میگفت که نیشت تا 

 بنا گوشت باز بود ؟

 امیر تورو خدا دوباره شروع نکن اصال حال یکی به دو ندارم  -

فرهاد پیش تو اینجا چیکار میکرد ؟ چی گفت بهت اونم تویی که تا یعنی چییی؟ دارم میگم  -

تا بناگوش  که خواستگارت بود  اما با حرف اون میبینی ازم فرار میکنی که شوهرتم منو

 نیشت باز بود دل میدادی قلوه میگرفتی 

.... میفهمی چی میگی؟ منو آریا بیرون بودیم حرف میزدیم درست حرف بزن امیرعلی  -

م خوابش برده بود فرهاد بیرون بودو اومد فقط یه ذره حرف زدیم بعدش آریا رو بغل آریا

 کرد برد همین 

 فاطمه سگ نکن منو چی بهم میگفتین ؟ -

 تو بهم شک داری ؟ واقعا واست متاسفم ...میگم بهت تا بفهمی الکی بهم شک کردی -

یاد بی کسی خودش افتاد و  کسیم برای فردا گریه میکردم اونم دید و من داشتم بخاطر بی

خواست بهم دلداری بده همین .... یه فکری به حال اون افکار مسمومت بکن و اال کالمون 

 میره تو هم  یه دفعه دیدی همین فردای جشن برات نامه ی دادگاه اومد

تو غلط کردی پیشش درد دل کردی مگه من مرده بودم  عصبانی شد و گفت : اول اینکه -

اون روزو  گوه  میخوری اگه بازم پیش یه مرد غریبه درد دل کنی... دوم اینکه ؟؟؟؟؟؟؟؟ و 

 باید بخواب ببینی که ازم جدا شی مفهوممممممممهههههه؟؟؟؟؟؟؟
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در ضمن برو وسایالیی که میخوایو جمع کن چادرت آماده بشه میریم خونه ی پدر قباد ... 

 ه چشمشون بیفته ... صبح این لشکر یزید و معاویه میرسن نمیخوام چشمم ب

 .... اون خیلی آقا تر از این حرفاست خیلی نفهمی خیلی -

 ینم بار آخرت باشه با یه مرد تنها دیدمت ...فاطمه ...اانقدر نرین به اعصابم  -

 من با تو تا بهشتم نمیام ... خودت برو من مشکلی با عمه ها ندارم  -

 معلوم میشه میای یا نه ... من میبرمت میتونی نه بیار  -

 زورگوی بد اخالق.... وقتی بد میشه خیلی بد میشه 

------------ 

خانوما بلند کل کشیدن .... لبخندی به چادرو سرم کردم که اندازشو ریحانه بگیره که همه ی 

... با اینکه اعصابمو خورد  اتاقتا صدای کل کشیدنو شنید در زدو اومد تو لبم اومد ... امیر

وقتی نگاهشو روخودم دیدم برق خاصی رو توی چشماش دیدم و  نمیدونم چرا اماکرده بود 

دستشو اونم انگار نه انگار که دودقیقه پیش هر چی خواست به زبون آورد ... جلو اومد و

که دوباره  خانوم امیرعلیبوسید و گفت مبارکت باشه  پیشونیمو دور سرم حلقه کردو 

 بلند شد .... اصدای کل کشیدن

.... نگاریه آهنگ از گوشیش پلی کردو مجیدو یاسر مردای دیگم یه یاهللا گفتنو اومدن داخل 

بقیه دست وع کردن به رقصیدن و این وسط صدای چرخ خیاطی ریحانه هم میومد .....رش

طا بود  و میزدن ، عمو شاباش میریخت رو سرشون ... یحیی با ولیچرش اون وس

و این  ... اما هنوزم نبود خیلیا رو احساس میکنم خوشحالی رو تو چشماش راحت میشد دید

 یکم دلتنگیرو بهم غالب میکرد و این وسط امیرعلی حتی یه لحظم چشم ازم بر نمی داشت

واقعا چه صفایی داشت این جشن امشب که برام گرفتن این وسطا صدای زنگ خونه اومد 

 سپیده و سیاوش ساک به دست اومدن تو اتاق  بعد چند دقیقه
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مجال استراحت به خودش نداد انگار سیاوش در جا کت تنشو انداخت رو زمینو اومد وسط 

 نه انگار خسته ی راهو رانندگی بود

.... صدای دست زدن بچه ها و همه خوشحال بودنو به اداهای سیاوشو مجید میخندیدن 

 .....میرفت سوتشون تا چند تا خونه اونورترم

 امیرعلی  آخر سر با یه پس گردنی این دوتارو از اتاق انداخت بیرون 

چادر که دوخته شد ریحانه دوباره سرم کرد و بازم صدای کل کشیدن بود که توی اتاق 

پیچید.... ته دلم شاد بودم اما از دست امیر عصبانی بودم و بخاطر خانوادم دلتنگ... همه ی 

 ده بود حس هام با هم قاطی ش

گفت :  مامیر علی ریحانه رو صدا زد که ریحانم رفت بیرون... وقتی برگشت رو به -

 .. پاشو چادرت که آماده شد بلند شو شوهرت منتظرته ، خوابش میاد ، پاشو مادر 

قیافه ای نامرد ، میدونست از ریحانه حساب میبرم راضی کردن منو انداخت گردن ریحانه...

 بود و جایی برای چونه زدن نبود و همه هم داشتن به من نگاه میکردنی ریحانه هم جدی 

مجبوری رفتم وسایالرو جمع کردم و با یه چشم غره از جلوی چشم امیرعلی رد شدم و 

 رفتم سمت ماشین

-------------- 

: طبقه ی باال خونه ی رسیدیم دم خونه ی برادر یحیی دوطبقه بود و به گفته ی امیرعلی 

به امیر تا هروقت اومدیم یی هست و همکف خونه ی قباده که االن کلیدشو داده برادر یح

 خودمون بریم تو خونه ...

امیرعلی مجبورم کرد که بیایم اینجا و اال هنوزم از دستش دلخور بودم و ناراحت و یا حتی 

 عصبانی... خودمم نمیدونم چه مرگمه.....
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روبه رو میخوابم توهم اگه تو حال نمیخوابی برو اون من میرم اتاق  امیر دو تا اتاق داره  - 

 اتاق ...

.... خسته بودم و برای فردا استرس داشتم دیگه مهلت جواب بهش ندادمو رفتم تو اتاق 

 ...تخت بود رفتم روشو دراز کشیدم دو دقیقم نشد که امیر اومد تو این اتاق 

 چیه ؟د نیستی در بزنی؟باز نشستمو گفتم : بی فرهنگ شاید بی لباس بودم ، بل

 دوم اینکه چیو چیه ؟ اومدم بخوابم اول اینکه باشی بی لباس  -

اینو گفتو تیشرتشو از تنش کندو اومد دراز کشید ....ظاهرا حرفمو جدی نگرفته .... بالشمو 

 گرفتمو رفتم رو زمین دراز کشیدم 

 ....این مسخره بازیا چیه ؟ بیا باال رو موکت کمرت درد میگیره .. -

 من جام راحته توروخدا انقدر گیر نده ... سختم باشه نمیخوابم  -

 ...کمرت تا صبح خشک میشهفاطمه اعصابمو خورد نکن  -

 پووووووووففففف اصال من میرم تو اون اتاق رو تخت میخوابم خوبه ؟ -

حتما باید زور باالسرت بلند شدم که برم که منو از رو زمین بلند کردو برد روی تخت: 

 باشه ؟ این صد بار جای زن من کنار منه نه دور از من 

چنان محکم نگهم داشت که استخونام به صدا در اومد ... هیکل من کجا قدرت اون کجا ... 

.... تسلیم شدم مثل همیشه :  خیلی خب نمیرم ... توروخدا هرچقدر تقال کردم فایده نداشت 

 کری؟ صدای مهره های کمرم در اومد ..آرومتر دستام شکست ..

و گرمای تنش که به اونم دستاشو شل کرد اما همچنان دورم حلقه شده بود ... خسته بودم 

 صورتم میخورد منو به خواب برد

----------- 
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 خانومم بیدار نمیشی؟؟؟؟؟ دیرت میشه ... -

... گفتم :بیدار شدم..قیافه ی همینجور که امیرعلی الی موهامو نوازش میکرد بیدار شدم 

خودم جدا کردمو بلند شدم و رفتم سمت دستشو از سالم......دلخورمو حفظ کردمو گفتم 

 سرویس و دستو صورتمو شستم

وقتی اومدم بیرون یه دفعه یه بدن جلوم ظاهر شد.... از ترس هینیییییییییی کشیدم که رفتم تو 

 بغلش

 نمت ...منم عزیز من ترسومیخواستم بنامیرعلی: ببخشید  -

یکم آرومتر که شدم خودمو ازش جدا کردم و سمت آشپزخونه میرفتم تا یه چیزی بخورم که 

 جلومو گرفت: تا ندونم از دیشب چته نمیذارم جایی بری

حاال االن اومدی خدا قوت ... خیلی زود متوجه شدی .... دیشب هرچی خواستی گفتی  -

صلتو ندارم....االن یه چیزی میگم باز متهم میشم به میگی چته؟ برو اونطرف امیرعلی حو

 خیانت ، به دروغگو بودن ، 

گفتم ازت جدا میشم اما این نمیخوام با آدمی که به زنش شک داره حرف بزنم ... درسته 

دلیل نمیشه که به اسم توی شناسنامم بی اهمیت باشم حاالم برو کنار یه چیزی بخورمو برم 

 که دیرم میشه 

 معذرت میخوام فاطمه جان -

با تعجب برگشتم سمتشو نگاش میکردم.... فکر کنم اولین باریه که امیرعلی ازم معذرت 

 اونم انقدر راحت  خواهی کرده

شروع یه عقب و اونقدر اومد تا خوردم به دیوار ... البد معذرت خواهیش  ماومد جلوم رفت

 میکنه  جنگ دیگه بود ... نمیدونستم واس چی داره اینکارو
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 از دستم ؟ فرار میکنیفاطمه دارم میگم معذرت میخوام ... چرا  -

انگار بیشتر ترسیدم دستشو داشت میاورد باال که از ترس کتک خوردن سریع چشمامو بستم 

 دفعه صورتم توی دستاش قفل شد و گرمی لباش بود که لبامو گرم میکرد ....که یه 

میزد بیرون .... امیر داره با من ، با روحم چکار میکنه ؟ من چرا پسش  مقلبم داشت از سین

 نمیزنم؟

 ازم جدا شد و پیشونیشو چسبوند به پیشونیم .... نفسم نامنظم بود ....

 دونه ی امیرعلی؟رباشه دامیرعلی: دیگه گوه خوری دیشبمو به روم نیار  -

 م که بازم گفت باشه؟الل شده بودم ، سرمو باال گرفتمو خیره ی نگاهش بود

که دستاشو دور شونم حلقه کرد و منو سمت آشپزخونه برد ... روی فقط سرمو تکون دادم 

 ......صندلی نشستم که امیر رفت تا نیمرو بزنه و به قول خودش نیمرویی که امیرعلی پزه

 اما من حالم دست خودم نبود و نمیدونم چی خوردم

 ... امیرعلی پیشونیمو بوسید و از ماشین پیاده شدم لباسامونو پوشیدیمو رفتیم سمت آرایشگاه 

 فاطمه ی من هر کاری بود به خودم زنگ بزن بقیه االن سرشون شلوغه  -

... از صورتم هنوزم من سریع از ماشین جدا شدم و تنها به تکون دادن سرم اکتفا کردم 

یشگاه بهترین بهونه بود تا یکمی ازش دور باشم انگار من آتیش میبارید و رفتن به آرا

 آمادگی این رفتارو از امیر نداشتم 

، بود که آماده بودم و به زیبایی خودم که هر عروسی اینو تجربه میکنه  3ساعت تقریبا 

شالو تا کردمو گذاشتم تو کیفم و خیره بودم ... با صدا زدن آرایشگر دست از آیینه کشیدم 

ادرو سرم کردم و رفتم بیرون ... حتی نمیتونستم سرمو باال بگیرم که چشم تو چشم تنها چ

 . انگار منتظر یه بهونه بودم برای باریدن دلتنگیامامیر بشم 
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و بوسه ی داغی رو پیشونیم نشوند که مهر تاییدیه  ی چادرو داد عقبمامیرعلی اومد جلو یک

 برای من که عروس این مجلس منم و داماد امیرعلیه... شوهرم امیرعلی رستگاره

، حضرت فاطمه پشت و پناه تو این زندگی باشه و موالم فاطمه ی من ، دردونه ی من  -

 پشت من باشه و حامی منه بی پدر که بتونم تورو خوشبخت کنم 

به دوتا بزرگ آینده ای که امیرعلی  .....لرزی به بدنم انداخت که از شیرینی بود  حرفاش

نمیدونم چی شد که برای یه لحظه سرمو باال آوردم و   سپرده که مطمئن بودم بد نمیشه برام

 و بوسه ی امیر بود که روی پیشونیم نشست نگاهش به نگاهم وصل شد 

د .... دسته گلو بهم داد و راه افتادیم .... سوار امیر چادرمو به آرومی دوباره جلو آور

و پیش به سمت خونه که خیلی ها منتظر اومدنمون بودن ... مایی که من پر از ماشین شدیم 

 حس شیرین ، ترس، دلتنگی بودم و امیرعلی ای که پر از حس مردونگی، شوق ، مسئولیت

 پذیری و نمیدونم شاید حس دوس داشتنی بود که هنوزم به زبون نیاورد

که قرآن بودو مامان  که توشتزیین شده ، زن عمو با یه سینی دم در ریحانه با ظرف اسپند 

های گل رز بود ، منتظر بودن توی دستاش نقل بود و نگار با یه سبد که توش پر از گلبرگ 

نقل ها روی سرمون ریخته ن به دستم داده شد، و گلبرگا و و با پا گذاشتن ما به حیاط قرآ

ی که موقع عقد واقعی منو میشد و اونقدر این کارو ادامه دادن تا رسیدیم کنار سفره ی عقد

 امیرعلی نبود و این سفره چقدر دلربایی میکرد برام

ه میدیدم همه ی مردای خونوادم دونه دونه برای تبریک اومدن جلو و از آیینتیم هردو نشس

 لبخند امیرعلی رو که لحظه ای کنار نمیرفت 

مامان چادرو از سرم برداشت ، اشکشو پاک کرد و بوسه ای به روی دوشم  با رفتن مردها

 و امیرعلی رو با دلو جون بوسید زد
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و من هنوز دلتگ بودم و  ریحانه ، زن عمو ، سپیده ، نگار ، همه اومدن و تبریک گفتن  

 اشکای مامان که از خوشحالی بود حس دلتنگیمو بیشتر میکرد 

شروع کرد به خوندن... همه ساکت بودن ، آریا از کنارم عاقد اومد و از توی حال دوباره 

 تکون نمیخورد و دستام توی دستاش بود

دردونه ی امیرعلی ...دم گوشم گفت ، به یه تلنگر بند بودم و امیرعلی متوجه حالم شد 

تالشمو میکنم که برات هم امیر بشم هم بابات، هم نسترن بشم هم مامانت ... همه ی نداشته 

نگران نباشو فقط تکیه کن ، اعتماد کن به من .... قرآن جلوم باز  هاتو خودمو میخرم برات

 بود و اولین اشکم چکید روی صفحش

 شد بنده وکیلم؟با مهریه ای که گفته برای بار سوم میپرسم  -

  با اجازه ی بزرگترا بلهو من صدای قلبمو میشنیدم ....همه جا سکوت بود  -

 صدای دستو سوت و کل کشیدن بلند شد

و منو امیرعلی از همه تشکر کردیم که برای این شب بود که مهمونا همه رفتن  12ساعت 

  جش خسته شدن که خستگی از سر و روشون میبارید

... هرچند من هر مدل رفتاری کنم که نمیدونستم از االن باید با امیر چجوری رفتار میکردم 

ازم دور باشه اون راه و حرف خودشو داره و چون زورش میچربه ، منم مجبور به گوش 

 دادن میشم اما آخرش که چی ؟ باید بهم از دلش بگه

ر حال حاضر من باید قبول امشب اصال زمان خوبی برای تلنگر به امیرعلی نبود ، د

اما منم باید برای خودم یه چهارچوبی رو میکردم که امیرعلی دیگه محرم ترین آدم به منه 

...بعد این مدت هم من آرامش تعیین کنم که اصال امشب حال فکر کردن بهش رو ندارم 

خالفتی میرعلی ازم خواست بریم توی اتاق بی هیچ ممیخواستم هم امیرعلی برای همینم تا ا

 دنبالش رفتم
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عقب بغلم کرد ، جوری که میخواست تو گرمای تنش منو ذوب کنه ... سرشو  امیرعلی -

دردونه ی خونه ی امیرعلی تا عمر دارم نوکرتم  : فاطمه ی من ،کشید و پیشونیمو بوسید

 آبرومو به باد ندم  خیلی خودمو کنترل کردم تا بین اون همه آدم.... امشب 

 سرو پا گوش بودمو گوش که یه دفعه در زده شد انگار داشت به حرف میومد 

 یاسر: امیرعلییییییی؟؟؟؟؟؟ -

 .... مررررررررررررگ  با عصبانیت درو بازکردو گفت: امیر: ال اله اال هللا ......... -

جا  نیش یاسر شل شد و گفت : پاشین بساطتونو جمع کنین برین خونه ی قباد .... ما خودمون

 گرفتین؟؟؟؟؟؟؟نداریم اونوقت شما اتاق اختصاصی 

 صدای خنده ی بقیه بچه ها بلند شد که فهمیدیم از عمد داشتن امیرو اذیت میکردن 

 پنج تاتون...تف.......امیر: کوفتتتتتتت......... تف تو قبر  -

گفت : که امیر داد زد و درو محکم بست اما ازونطرف صدای خنده ی بچه ها قطع نمیشد 

 من بیام بیرون حالیتون میکنم بی شرفا

خونه ی قباد ، همونجا دوش بگیر.... اینا همشون  بریملباساتو جمع کن فاطمه جان ، 

... پاشو دورت بگردم میدونم خسته از کمبود جا هوا به مغزشون نمیرسه خوابشون میاد و

و همه از اینجا راه میفتیم  ، صبح برمیگردیم اینجا ... یه یا علی بگو منم کمکت میکنمشدی 

 ....سمت شیراز

چقدر قشنگ حرف میزد....چقدر آروم بود.... اونقدر این لحن به دلم نشست که فراموش 

 ..کردم برای یه لحظه دنبال شنیدن چی بودم
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چون نزاشتم تو وقتی رسیدیم ، با کمک امیر لباسامو از تنم بیرون کندم البته با غرغراش 

ازش خواستم زیپ لباسو بکشه پایین و وقتیم تو تخت رفتیم سریع خودمو  اتاق بمونه و فقط

 زدم به خواب تا ازین شرایط فرار کنم ...

------------ 

م گریه های یحیی جلو چشمامه و ریحانه که زروزی میشه که برگشتیم شیراز و هنوچهار 

 بازم با  آبو قرآن بدرقم کردن خونه ی شوهر

ه کارش ندارم .... زمانی که اون میاد خونه به یه بهانه ازش دور از وقتی اومدیم کاری ب

 خواب باشم و نبینم که بغلم میکنه  مو شبام زود میخوابم تا وقتی اومد تو اتاق میمونم 

نمیدونم چرا لج میکنم باهاش اما میدونم تا از زبونش چیزی نشنوم همین کارو ادامه میدم 

اما با وجود چشم بسته ی خودم متوجه باالخره صداش در میاد  ت نباشه...حتی اگه درس

 کالفگیش بودم مدام سرجاش وول میخورد و با حرص نفس میکشید

پنج شنبه یعنی م قراره سیاوش خان با خانواده تشریف فرما شن خونه ی عمو ه هآخر این هفت

 قراره بیان  9ساعت 

صبح  9ساعت یه نگاه به ساعت انداختم  ، کنارم نبود صبح شد و آروم چشممو باز کردم 

 چون دیگه رفته بود باشگاه ...بود ... با خیال راحت از جام بلند شدم 

... صدامو انداختم پس سرمو یکسره مامانو صدا دستو صورتمو شستم و رفتم بیرون اتاق

ه........ میزدم : مامااااااننننننننن.......... مامی جون..... خوشکلللللللللللههههههههههه

 جیگرممممممممممممم....... دخترمممممممممممم....

: به آشپزخونه که رسیدم چشمم به امیرعلی افتاد که پشت میز نشسته .....دهنم باز موند 

 چرا؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟...... توتو

 چیه انتظار نداشتی خونه باشم ؟ اخم ریزی کردو گفت : چرا چی؟ چرا سرکار نیستم ؟ -
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 مامان کو؟ -

،آریا کجاست ؟ از جاش بلند شد ، قدم به قدم جلو میومد و منم عقب میرفتم : خونه ی عمو 

و تا چند ساعت باشگاه ، مجید سرکارش... و همینجور که میبینی منو تو فقط تو خونه ایم 

دیگه همین وضعه ، چیه خورد تو ذوقت؟ با خوشحالی بیدار شدی که امیرعلی رو فرستادم 

نمیبینم چند روزه خودتو ازم دور نگه فکر کردی  ر کردی من خرم ؟سرکارش ؟ فکبره 

که بینمون رد و بدل شد سر و ته به ده تام نمیرسه تو این چند روزه تعداد کلماتی  میداری؟

 ده چیه بگو پنج ...

امروز مرخصی دادم به خودم تا بفهمم من دقیقا این وسط چکارم یا نه به تو بفهمونم چکارم 

 من یه حق و حقوقی دارم هرچی باشه 

غیر این چیزی نیست واس همینم من هیچ وظیفه ترسیدم اما گفتم : آره اسمت تو شناسناممه 

 ای در برابر تو ندارم 

 : آها اونوقت کی گفته ؟افتادم رو تختم .... تیشرتشو از تنش کند و فقط یه شلوار تنش بود 

 من گفتم  -

 بیخود گفتی ....دیگه؟؟؟؟؟؟ -

 خودتم میدونی همه چی زوری بود  -

 اومد رو تخت و منم عقب عقب رفتم 

 چیکار میکنی برو اونور داری اذیتم میکنی -

من که هنوز کاری نکردم پس من چه دلی دارم که چند روزه از زنم  ای بابا اذیت شدی ؟ -

 دورم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نگاهشو ازم میدزده ، صداشو ازم میدزده 
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نترس دیگه نمیذارم اذیت شی دو ترم از  عالقه ای این وسط نیست؟ کدوم زن وقتی هیچ -

، با دختری درسم مونده این دو ترمو انصراف میدم برمیگردم تهران تو هم برو پی زندگیت 

که دوسش داری ازدواج کن و منو طالقم بده اینجوری منم میرم پی زندگیم و سربارت 

 نمیشم

طا کمتر کن ، تو  هیچ جا نمیری و منم یه بار ازین غل........ ه گگگگگگگگنه دیگ -

 ازدواج کردم و هیچوقت به بار دوم نمیکشه 

زورت میاد جلوی یه دختر غرورتو کنار بزاری اما من کنار میذارمو  بس که خودخواهی -

اگه کسی اومد خواستگاریم و بهش جواب بله دادم حتما بهش میگم دوسش دارم حاال تو 

 میدونیو زندگی خودت

 فاطمه دیگه داری زر مفت میزنی -

 همین دیگه تا کم میاری به حرف حق گوش میدی میشه زر مفت  -

: بی شرررررررررررف تو زن منی .... داری به چشمام خیره عصبانی شد و گفت  -

میشیو این اراجیفو تحویلم میدی؟ میفهمی با این حرفات داری کارد میزنی 

 جیگرموووووووووووو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

داد زدمو گفتم : هلش دادم کنار ، رفتم جلوی تخت ایستادم، 

 چچچچچرااااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 چون ......چووووننننن...... -

چون در برابرم  ییییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟چون چجیغ زدمو گفتم :-

مسئوللللللللییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟/ 

چون به برادرم  رررررهههههههههههههههه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟آآآآآآآآآآآاررررررررررررر

 قول دادی مواظبم باشششششششششششششششیییییییی.................................؟؟؟؟؟؟؟؟؟/
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 همینومیخوای بگگگگگگگگگگگگگگگییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ر بود ...... کم خسته شدم ........ خسته شدم از بس تمام غصه ها و کل زندگیم به اجبا

 آوردم میفهمممممممممممممممیییییییییییییییی؟؟؟؟؟

 صدای جیغم کل خونه رو برداشته بود 

امیر اومد جلوم بغلم کرد اما ازش جدا شدم و مدام با جیغ زدن خودمو تخلیه میکردم اونقدر 

اما نشدم ...... داد زدم گفتم : خستم کردی ..... خسته شدم تا خنک شم بد و بیراه بهش گفتم 

از زندگی میخوام برم میخوام برگردم اصال میدونی چیه ؟؟؟؟؟؟؟؟/ دلم میخواد برم با یکی 

 که دوسم داره ، دوسش دارم ازدواج کنم 

دددد داد زدوگفت : بببببببببببببننننننننننننننننننننننننننننددددددددددددددددددددددددد -

 دهنتووووووووووووووو

 دوس دااااارم حرف بزنم دوس دارم با از تو بهتر برم  نمیبندم دهنمو چرا ببندم ؟ -

 کشیده ای خوابوند تو صورتم که پرت شدم پایین

بززززززززززززززززنننننننننننننننننننننننن بازم بززززززززززززن چرا نمیزنی؟  -

بززززززززننننننننننننننننننننن  هنوز اینطرفو نزدی

 دییییییییییییییییییییییییگگگگگگگگگگگگگگگگگههههههههههه....

اینقدر گوشت تنمو  ....................فاطمه خفففففففففهههههههههههههه شوووووووووووو -

 به دندون نگیر اینقد سیخ نکش جیگگگگگگگگررررررررمووووووووو.....

 ااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟// چرا جیگرت به سیخ کشیده میشششششششههههه؟؟؟؟چراااااااااااااااا -

 چون زنم داره اینارو بهم میگه ... میفهممممممممییییییییییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟-
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شاید واقعا دوسم نداره و هزاران شاید دیگه .... از بی پناهی دوباره بازم اعتراف نکرد 

 افتادم بغل خودشو زار زدم 

 ندم کرد روتخت نشستم ... سرمو به سینش چسبوندمو زار زدم ...بل

.... یکم سرمو عقب کشیدم اونم متوجه شدم تو بغلشم و خوابم برده بود چشممو که باز کردم 

 که بازم محکم گرفت: کجا؟؟؟؟؟  چشماش بسته بود خواستم بلند شم

 کری ؟ گوشیم داره زنگ میخوره حوصله ی دعوای دوباره نداشتم گفتم:  -

 به جهنم من واجب ترم  -

 امیر علللللللیییییییییییی.......... -

 روم خیمه زدو از رو پاتختی کنارم گوشیو برداشت :

 هااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -

 ....متوجه شدم مجیده 

 پوووففففففففف ... بیا با تو کار داره  -

 میزد یکم فرهنگ داشته باش گوشی یه چیز شخصیهاگه با تو کار داشت به خودت زنگ  -

 باز زبونت در اومد؟ -

: صبر کن دیگه الدنگ.... االن نمیدونم مجید پشت خط چی گفت که امیر با حرص گفت 

 میدم بهش

 تو همون حالت منگنه شده جواب دادم

 سالم خوبی؟ -

 عالی ... فاطمه مرگ مجید تابلو نکنیا به کوری چشم تو  -
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 تالشمو میکنم  -

 داداش هنوز پیشته ؟ -

 نباشه سواله  -

 مامانفاطمه مارال همراه داداشش میخاد بیاد بهت سر بزنه ... فاطمه مرگ من با  -

 هماهنگ کن اونارو واس شام نگه دارین 

د دلم بدجور تنگشه ... قراره بهت زنگ اون داداش فوالد زرش نمیذاره مارال تنها بیرون بیا

 گه اگه هستی بیاد خونمون ... فاطمه مرگ من نگهش داریاااااااابزنه بهت ب

 حاال چقدی میشه ؟ به به خندیدمو گفتم :  -

 خیلی خری فاطمه داری ازم باج میگیری؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -

 خب پس کنسلش کن  -

 هرچی بخوای برات میخرم ... نگهش داریا گوه خوردم فاطمه  -

 نتیجشوخیلی خب باشه حاال بهت میگم  -

 نوکرتم دربس -

 توگفتی منم عرعر -

 بیام خونه ثابت میکنم فعال خداحافظ دارن صدام میزنن -

 تا قطع کردم آقای فضول طاقت نیاورد: چی میگه این بوزینه ؟ 

 هیچی داشت راجع به خرید یه چیزی برام مشورت میگرفت -

بیان ... به امیرم گفتم :  شدراسمس اومد برام ... مارال بود جوابشو دادم و قرار شد با برا

 میگه یکی دو ساعت دیگه میان ......
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 گوشی رو ازم گرفتو پرت کرد یه طرف

 بیا اینجا ببینم خیلی حرف میزنی....  -

 برم یه چیزی بخورم تا کی میخوای منو اینجوری قل و زنجیر شده نگه داری؟ ول کن  -

 من گشنمه تکلیف چیه ؟؟؟؟؟؟ -

 چیزی بخور منم ول کنخب توم برو یه  -

 هر چیزی؟ -

 چمیدونم آره هر چیزی  -

 صورتشو رو به روم دیدم که لحظه به لحظه نزدیک تر میشد تا بفهمم منظورش چی بود 

لبامو به بازی میگرفت و منم هر کاری میکردم حریفش نمیشدم تا اونو از خودم جدا کنم و 

انگار نه انگار تا چند ساعت قبل با هم اصال ... با هر بار تالش انگار اون بدتر میکرد 

که برام تازگی  حسایی رو تجربه میکردمدعوا افتادیم .... از دستش عصبانی بودم اما  

 ولی نباید االن بشه حداقل نه تا قبل اعترافشداشت 

وول میخوردم تا فرار کنم و اونم انگار نمیخواستم االن اینجور شه اصال آمادگی نداشتم .... 

خدا به دادم رسید و بازم عصبی تر میشد اما من نمیخواستم .... دیگه داشتم نا امید میشدم که 

 گوشیم زنگ خورد 

 به خودش اومدو منو ول کرد ... نفساش تند شده بود 

امروز یه ذره که حالش بهتر شد گوشی رو گرفتو با حرص گفت : مگه خرمگسا میذارن 

 ؟؟؟/

 ها چه مرگته ؟ بنال -

 فهمیدم یاسره 
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 گوشی رو گذاشت رو اسپیکرو اومد دراز کشید کنارم 

 یاسر خندشو سر داد و گفت : نفس میزنی مثل اینکه بد موقع زنگ زدم-

  ، چه مرگته خب؟آره بد موقع زنگ زدی داشتم ورزش میکردم -

خندم گرفت ، واقعا این دو تا بی حیان .... خندمو تو اوج عصبانیت بودم اما نمیدونم چرا 

 .... به قول یاسر انگاری دارم پوست کلفت میشم جمع کردم تا امیرعلی نبینه 

 به فاطمه بگو یه دقه بیاد خونه ی ما ... نگار داره از گریه کور میشه -

 صدای جیغ جیغ نگار میومد ازون طرف که به یاسر بد و بیراه میگفت -

 ن جا چه گوهی میخوری که زن من باید بیاد زنتو ساکت کنه؟تو او -

داداش یه  :شبو ازتون گرفتن ؟ خب یه دقه بفرستش بیاد دیگه ...یاسر خنده سر داد و گفت

 ... بفرست فاطمه رو جان مادرت دسته گلی به آب دادم که نگار ساکت بشو نیست

 واقعا بی حیان .. فکرم درگیر نگار شد یعنی چی شده ؟

... تلفنو با حرص قطع کرد و گفت مرتیکه ی خر معلوم نیست چه گوهی  االن میایم -

خورده ؟ یه امروز خواستیم با زنمون باشیم چشم نداشتن ... رو بهم گفت : پاشو یه چی تنت 

 ؟!کن ببینم چه مرگشونه 

حرص میخورد و من خوشحال بودم اما لبخندمو پنهان میکردم واقعا سرخوشم من چقدر 

 یشو فراموش کردم؟؟؟؟؟؟؟!!!!احت چند ساعت پر

-------------- 

 صدای خنده های یاسر از تو حیاطم شنیده می شد .... امیر همچنان اخم کرده بود 

 داخل که رفتیم دیدیم نگار داره تو سرو صورت یاسر میزنه اما یاسر در کمال تعجب میخنده 
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 ختن بگین چه مرگتونه امیرعلی: هوووووشششههه...... عوض جفتک اندا -

 نگار حاملست یاسر خندیدو گفت :  -

 چچچچچچچچچچچیییییییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟/!!!!!!!!!!!!-

مدام باال میوردم حالم بد می شد شک  دیروز: کشدار حرف میزدو می گفت نگاربا گریه  -

........... وز رفتم سونو گرافیرام کردم بیبی چک زدم مثبت شششششششدددددددددددددددد.

 همش تقصیر تووووووووووءءءءءءءءءءء یاسسسسسسسسسسرررررررررررر

چجوری بی بی  روزم نمیشه که عروسی کردین آخه  20من با تعجب گفتم شما سروته 

 چک انقدر زود نشون داد ؟ یعنی همون شب اول

 ششیفاطمه ، نگار تازه فهمیدم دارم چی میگم حرفموخوردم اما یاسر خندیدو گفت : 

 هفتشه.......این یعنی چی؟؟؟؟؟؟

 رر.......... یابو ببند دهنتو جلو فاطمه.....امیرعلی: رررررررررررررررررررررررر -

خجالت کشیدم وحرف یاسرو نشنیده گرفتم و گفتم : حاال چرا یعنی اینا قبل عروسی .... 

 گریه میکنی؟؟؟؟/

یه روزی یاد این چیزا به خدا ؟؟؟؟؟؟؟؟ یاسر: میگه خیلی زوده .... بابا اشکالش چیه مگه  -

 میفتی میخندی مگه نه فاطمه ؟

 ..........آره راس میگه یاسر.....حاال به عمو اینا گفتین ؟هااااااا؟؟!!!!!!! -

نگار اوج گرفت ....یاسر خندید و گفت امشب این خبر خوشو اینو که پرسیدم شدت گریه ی 

 میدیم 

 وووووو.................نگار: ساکت ششششششششوووووووو -

 صادر میکنی فکر اینم هستی منم دیوانه وار عاشق بچم؟؟؟؟ تاییدیهامیر دم گوشم گفت : 
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گفت : انقدر همو گاز بگیرین تا یکدفعه رومو برگردوندم سمتش که اونم رو به اون دوتا 

با همون خسته شین از ما کاری بر نمیاد ... فاطمه بریم االن مهمونات میرسن... و منو 

 دهنی که باز مونده بود با خودش کشیدو برد و حتی مجال یه تبریکو نداد بهمون......

 تو راه خونه گفت : فاطمه به نظرت بچمون اولی پسره یا دختر؟ 

بچه کجا بود ؟حالت خوبه ؟ تکلیف ما  چچچچچیییییییی؟؟؟؟؟؟!!!!!!تعجب کردمو گفتم : -

 ی؟هنوز مشخص نیست تو دنبال جنس بچه ا

بعد اون که مشخصه آخر همین تابستون عروسی رو میگیرم حاال یه دوماهی استراحتت  -

 اقدام میکنیم ... فاطمه به یاسر حسودیم شده .....

  سرکارم میذاشت عین یه بچه داشت باهام لج میکرد

 امیرعلی من اینجا چکارم پس؟ نظر منو نمیخوای؟ -

 خودت جواب ندادیخب پرسیدم دیگه  -

 حرص گفتم امیییرعلییییییییی با -

 جانم دردونه؟ -

آمادگی عروسی رو ندارم به فرضم داشته عروسی رو میگم ..... اول اینکه من هنوز  -

 باشم تا درسم تموم نشه اصال صحبتشم نکن .....

اختیار دخترم دست باباشه آمادگیشو داری عزیزم یکم به خودت اعتماد به نفس بده ... بعدم  -

 زمان اومدنشو تعیین میکنم پس خودم 

گفتم هنوز کشیده ی چند  داشتم از حرص منفجر میشدم ... واس من جنسیتشم تعیین کرده -

 خره کنصساعت قبل یادمه .... با این حال انتظار داری زنت بمونم آره؟ برو خودتو م
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ال تو من داشتم از دعوامون اونم با دلخوری و عصبانیت میگفتم تا خستش کنم اما اون اص

   این باغ نبود

...خودمم از اصال چه کاریه آخر تابستون ؟ امشب به مامان میگم آخرهمین ماه میگیرم -

 فردا میرم دنبال کارا

حاال  گفتم :اما من نه آخر تابستون نه االن عروسی نمیگیرمداشت جدی حرف میزد ...

 میبینیم...راه افتادمو جلو تر از اون رفتم تو خونه ...

------------ 

 مجید داشت با دمش گردومیشکوند ....حتی چشماش میخندید....

از همون لحظه ی اول که وارد خونه ی عمو شد یه کاغذ لوله شده  یاسرم که قربونش برم

که واقعا همه با این خبر رو جلوی دهنش گرفتو مثل جارچیا خبر پدر شدنشو اعالم کرد 

ساعته دورش کردن و مدام بهش سرویس  یک نزدیکاالن نگارو هم که و  خوشحال شدن

 .....میدن

----------- 

یک هفته از این ماه مثل برقو باد گذشت تو این یه هفته هم مثل قبل من موش بودمو امیر 

سپیده و سیاوش هم عقد کردن و قرار گربه ، گاهی فرار میکردم گاهی هم شکار میشدم .....

 تابستون  شد یکباره عروسی بگیرن برای آخر

نشسته بودمو به تمرینای آریا نگاه میکردم ..... در حیاط باز شد و امیر آقا رو پله  تو حیاط 

نداشتم واس همین قرارو به فرار ترجیح دادم ....جلو اومد  نمایان شد حوصله ی غر شنیدن

 و منم جوابشو دادم نشست کنارمو گفت : ببین چی آوردم برات سالم کرد 

... حتما به عروسی  با دمقی به پاکت دستش نگاه کردم کارت عروسی بود خوشحال شدم 

 ای دعوتیم واقعا بهش نیاز داشتم ، یه محیط شاد ، به دور از فکرو خیال....
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 مامانم تلفن به دست اومد بیرون ... داشت خداحافظی میکرد......

 سالم مامان جان خدا قوت  -

 گفت سالم تاج به سرامیرم سر مامانو بوسیدو 

 این پاکت چیه که خنده رو لبای دخترم آورده ؟ از صبح بی حوصله بود  -

 با ذوق گفتم : کارت عروسیه مامان ...

 مامان : خیر باشه پسرم کدوم دوستته مامان؟ -

خواستم فاطمه رو به دهن امیر نگاه میکردم: دوست کیه مادر من کارت عروسی خودمونه  -

 ودم رفتم دنبالش ...غافلگیر کنم خ

و همونجا رو هنوز خندم جمع نشده بود که مامان تا منو دید ، اشک تو چشماش جمع شد 

زمین سجده کرد و گریش شروع شد ... بلند شد و اومد جلوم دستاشو رو به آسمون گرفتو 

گفت خدایا شکرت که بهم انقدر عمر دادی که خوشی پسرمو ببینم خوشی دخترمو کنارش 

 گفتم؟ ... دیدی فاطمه ؟ دیدی ببینم 

اشکام راه افتاد هم بخاطر این همه خوشحالی مامان از رابطه ی ما که با لبخندم در ظاهریه 

حالشو دیدم انگار مهر سکوتی خورد ،و هم اینکه این سجدشو که دیدم چیز دیگه نشون داد 

بخاطر این اقبالم اشکام رو لبم تا اعتراض نکنم به کار امیرعلی... همه چیز بهانه شد تا 

 سرازیر شن ... تو بغل مامان بودم اما نبودم ..... 

-------------- 

کلمه  چند روز بیشتر نمونده به تاریخ عروسی .... همراه امیر می رفتم برای خرید اما یک

 به جز آره یا نه باهاش حرف نمیزدم 
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 داره کار خودشو میکنه اما منمکه متوجه بود هنوز از دستش دلگیرم  که نظر منو نخواسته 

و با این عجله برای اینه که میترسه واقعا قبل عروسی من ازش جدا بشم  تمام  مطمئن بودم 

خودش این فکرو نمیکنه که من توانایی اینو دارم که حتی بعد از عروسی اینکارو بکنم ... 

 واقعا من داشتم با زندگیم چکار میکردم؟

یچ چیزی نظری نمیدم و به این عروسی بی میلم ... چند بش خورد بود که سر ها اعص

باری از روی لجش بهم تیکه هایی مینداخت که اگه اخالقشو نمیدونستم یک دقیقم کنارش 

البته فقط من دعوا داشتم و اون اصال اما توی اتاق خودمون مدام با هم دعوا داشتیم  نمیموندم

 توی این دنیا نبود

------------- 

.... قبل اومدن به اینجا باهاش طی کردم چشمامو بستمو باز کردم خودمو تو آرایشگاه دیدم 

وقتی خودمونیم اگه نگاتم نکردم باید بدونی که ازین به بعد فقط جلو بقیه باهات میخندم و اال 

 مقصرش خودتی 

------------ 

زد و اال تا دوربین توعروسیم میخندیدم و چون امیر دلیلشو میدونست به زور لبخند می

شبی که باید برامم شیرین بود خودم  و برام اصال مهم نبود ..... مجدی بودمیرفت کنار 

تمام کارا و لباسا  ، همه و همه با تلخش کردم به کام هردومون مقصرشم امیرعلی بود .... 

تموم شهو سلیقه ی امیر بود و من کوچکترین نظری ندادم و منتظر بودم این عروسی زودتر 

 تموم شد.....

خودم بهش گفتم که و چون جریانو میدونست ،ریحانه تو این چند روز مدام نصیحتم میکرد 

اما من گوشم بدهکار نبود و من هنوز اون چیزی رو که باید نشنیدم اگه نمیگفتم میترکیدم ...

.... 
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 شب برگردن میگفت مادر یحیی بهونشو میگیره ... بلیط داشتن  نریحانه اینا میخواست

اونقدر تو بغلش گریه کردم که همه رو به گریه انداختم بغلم کرد دم خونمون وقتی ریحانه 

 دلیل گریمو فقط خودمو خودش میدونستیم ، حسش میکردیم......

-----------  

شهریورم داره تموم میشه و عمر من میگذره ...یک ماهه عروسی کردم و تو این یکماه 

نشنیدم و تو این یه ماه هربار که امیرعلی نزدیکم میشد پسش میزدم و اونم رو که باید چیزی 

به حدی سر هر چیزی دعوا راه مینداختو باهام بحث میکرد اعصابش ضعیف تر شده بود 

اونقدر ادامه میدم به این وضع تا منو مجید تو خونه گیر میداد اما که به جنگولک بازیای 

دوسم نداره و فقط خودشو اعتراف کنه که البته بعید میدونم اعترافی در کار باشه چون اصال 

مسئول خوشی من میدونه  ...برای من دیگه مهم خوشی خودمه ... با همه میگمو میخندم اما 

که زده هم  ...ال خودمو نشون میدم که خودش زده بشه بی حپیش اون که تنهام اونقدر 

 نمیشه از شانس من 

.... بلند نصف شب بود که با درد بیدار شدم ....سرشب درد میکرد اما پشت گوش انداختم 

... نمیخواستم شدم نشستم .. لحظه به لحظه بدتر میشدم به حدی که از درد عرق کردم

......  اونقدر درد داشتم که با صداش بزنم ..... رفتم تو حموم تا یکم آب گرم بزنم به کمرم 

...... دلم میخواست داد بزنم از درد ......زیر آب گرم مثل سجده لباس رفتم زیر آب گرم 

 افتادم زمین و شکممو چنگ میزدم 

ف کرده بود و میمالید بهم : تو حموم چیکار یه دفعه با صدای امیر سرمو بلند کردم چشمش پ

 یا امام هشتمم چته فاطمه ؟ جلو اومد و آبو بست .......حوله پیچ بیرونم برد  میکنی؟

 شکمت درد میکنه ؟ 

 درد ماهانستبا سرم اشاره دادمو گفتم :
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 اون که چند روز دیگست !!!! وایسا االن مامانو صدا میزنم  -

 و مامان با هم اومدن تو اتاق سریع رفت بیرون .... این

 بمیرم من الهی مادر االن میریم درمونگاه - 

تو شلوارشو پوشید و اومد لباسشو بپوشه امیرعلیم سریع تیشر ش تامامان سریع رفت اتاق

سمت من لباسام کامل خیس بودن ... همه رو برام عوض کرد و لباس تمیز برام پوشوند ... 

به گریه افتادم و بازوی امیرو چنگ بد و بدتر میشد ....درد زیر شکمم لحظه به لحظه 

 میکشیدم 

 ..... با کمک مامانو امیر سوار ماشین شدیم 

 ...درمونگاه نرو مامان : امیر جان یه دفعه برو بیمارستان اینبار دردش بیشتر از قبله  -

 ماشین داشت پرواز میکرد تو خیابونا

----- 

امیرعلی از رو ویلچر بلندم کرد رو تخت گذاشت اما من تو خودم جمع شده بودمو ناله سر 

 میدادم 

 هیچوقت اینجوری نبودم 

بعد نیم ساعت استفاده از دارو دردم بهتر شده بود اما کامل خوب نشده بود ... مامان با 

 چادرش صورتمو پاک میکرد و اشک میریخت 

بود رو به مامان گفت : مادر من بسه ... کور شدی انقدر امیر که خودش اعصابش خورد  -

 گریه کردی

رفتین متخصص آخه چرا بچم باید انقدر درد بکشه هر ماه داره بدتر میشه مگه اون دفعه -

 زنان ، دکتر نگفت بعد ازدواجش بهتر میشه ؟ پس کو؟ اینکه هر ماه داره بدتر میشه
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اما نگاه ی اشکم باز روونه شد رو صورتم .... خجالت کشیدم ... چشممو بستم و یه قطره -

 امیرعلی که خیره بود رو صورتم رو با تمام وجودم حس میکردم .....

 اما نمیذارم مامان ، نمیذارم پسرت تا اعتراف نکرده تصاحبم کنه ....

 امشب باید تو بیمارستان میموندم تا یه چکاپ کامل بشم و دکتر اجازه ی ترخیص نداد

و گفت فاطمه یکم شکم درد داشت اومدیم بیمارستان بیا دنبال امیرعلی برای یاسر زنگ زد 

اره پیشم مامان ، من نمیتونم فاطمه رو تنها بذارم ...که از صحبتاش متوجه شدم خودش قر

 همیشه جور دعواهامونو میکشهبمونه ... بدبخت یاسر 

... مامانو امیرو دکتر زنان شیفت اومد باال سرم ... قرار بود بیاد کالفه کنار تختم بود ... 

 و ویزیتم کنه ...فرستاد بیرون تا  معاینم کنه 

بعد ده دقیقه صحبتو معاینه رو به پرستار گفت : به شوهرش بگین بیاد تو شمام میتونی بری 

 به کارت برسی

 ؟؟!!عصبانی بود در حد قرمز شدن اما نمیدونم چرا امیر اومد داخل 

نتیجه ی سونوی خانومت تازه دستم رسیده پسرم و ظاهرا هیچ مشکلی نداره ... درد  -

و این تاخیر ها و این زود رسیدن عادات ماهانه به گفته ی خانومت بیشتر فشارای عصبیه 

است و اینکه چون هفشارعوارض همین خانومت که همیشه منظم بوده در دوران مجردیش 

با  بگم اینه که مو چیزی که میخواستنزدیکی هم نداشتین برای خانومت این دردا هست 

با جراحی  اگ فکر میکنین با نزدیکی درد غیر قابل تحمله وجود پرده ی بکارت خانومت

ه و جایی برای خجالت هم انجام میشه و البته این خیلی مهمه که بدونین این مسئله ها طبیعی

 کشیدن نیست 

بلکه به عنوان یه  ره و بازم از نظر من اینو نه به عنوان یه دکتاز نظر من خانومت مرخص

 ....مادر بهتون پیشنهاد میدم با یه مشاور صحبت کنین تا شاید اگر مشکلی هست حل شه 
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ینجوری زل زدی دکتر رفتو من اسیر نگاهای وحشی امیر بودم گفتم : چیه حقتو خوردم ا

 بهم ؟

 خیلی چیزا باید مشخص شهکم نه .... بذار این هفته تموم شه من میدونمو تو.... -

--------  

با یه چشم به هم زدن شد آخر شهریور ... انتخاب واحدامو انجام دادمو رفتم تو حیاطو شدم 

... امروز مسابقه داشت و داشت رو من تمرین میکرد .. عمه بودن کیسه بوکس آریا خان 

 این فضیلتارو هم داره 

 عروسی با صورت کبود نمیتونم برمتوفردا ؟؟؟ آریا نزنی یه وقت  -

نترس فاطمه هزار تا تشک زیرته هیچیت نمیشه ... انقدر غر نزن ببین عمه های مردم  -

 چکارا که نمیکنن 

حاال هیچ عمه ای مترسک برادرزادش بشه ... بچه پررو عوض تشکرته واال من ندیدم تا  -

 خیلی پررویی خودم هزار تا کار دارم واس فردا اونوقت آقا حرفم میزنی بهم؟ ن؟ م

بود که رسیدیم خونه  5منو مامان رفتیم آرایشگاه تا موهامونو رنگ کنیم ... ساعت تقریبا 

 گفتم مامان من دارم میرم حموم 

 امروز قراره زودتر بیاد باشه دخترم فقط عجله کن که امیر اومد بریم خونه ی عمو اینا  -

بود ... ای بابا االن  6ساعت یه حوله پیچیدمو تندی اومدم بیرون یه نگاه به ساعت کردم 

برم اونجا میشم سوژه ی خنده ی این خواهر شوهرو زنداداش... اینم اقبال منه همه جا این 

اینجا برعکسه ، علیه من جفت میشنو توطئه میکنن بعدم سایه همو میزنن دو شخصیت 

 هرهر میخندن 
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سارافونمو پوشیدم .. حوله رو پرت کردم رو تخت تا موهامو خشک کنم ... اتاق نگو سریع 

بازار شام ، جای ریحانه خالی.. خندم گرفت اگه بود پوستمو میکند ...اگرم مامان نبود تا 

 ه لباس خفه میشدم حاال زیر این هم

، تو آیینه میدیدمش خودشو در اتاقم باز شدو امیر اومد تو یه سالم کردم که بی جواب نموند 

 اسباب کشی کنن انداخت رو تخت مشخص بود خستست امروز قرار بود 

 گوشیم زنگ خورد 

 سشوارو خاموش کردم فرهاد بود ... جواب دادم -

 ..پنج دقیقه ای صحبتامون طول کشید

از پشت بغلم گوشیو که قطع کردم سرمو که بلند کردم یه دفعه امیرعلی رو باال سرم دیدم 

 گفت : کی بود ؟کرد رو دوشمو بوسیدو 

 فرهاد  -

 با فرهاد حرف میزدی که اینجور نیشت تا بناگوش باز بود؟؟؟؟؟؟ -

ینو ببینم چیه مگه ؟ حرف خاصی نبود الکی جو نگیرتت خواست بدونه فردا میتونم برم زم -

 ؟ منم گفتم اطالع میدم خودت که شنیدی؟!

 بازم ترش کرده بود و دنبال بهانه بود 

 خواستم برم که گفت : کجا ؟ -

! فاطمه یه ماه گذشته تو حتی نگام چطور با فرهاد میگی میخندی منو میبینی در میری؟ -

 نمیکنی معلومه چته ؟

چمه یا تو که تو این یه ماه به زمینو زمان اعصابم خورد شد صدامو بردم باال و گفتم من  -

 امیربرو اونور حوصله ندارم  گیر میدی؟
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 صداشو برد باال و : کدوم زنی که تازه عروسی کرده حووصله شوهرشو نداره ؟ ها؟-

تا اینجا تمام زندگیم اجبارر بود و  یادت رفته یا باید یه چیزایی رو یاد آوری کنم برات ؟ -

یادت میندازم فقط زن شناسنامه ایتم نه هیچ چیز دیگه .  اجبار در ضمن بازم

 فهمیدییییییی؟؟؟؟؟؟؟/ پس اینقدر واسم شاخو شونه نکش که اصال حوصله ندارم 

 فاطمه انقدر نریننننن به اعصاببببببببمممممم -

 حوصله ی داد و بیداد شنیدنم ندارم اعصاب خودتو میشناسی همیشه ریده هست....پس  -

 ساکت شو فاطمه ساکت شو انقدر زجرم نده با نیشات  -

بازم صدامو باالتر بردمو گفتم : میدونی چیه ؟؟؟؟؟؟؟ دیگه الزم نیست نگران من باشی  -

روانتم کنار خودت نگه داری ..... طالقم بده و  وروحآزار پس نیاز نیست منو که باعث 

 خالااااااااااص شووووووو......

ا داد گفت دهنتو ببند فاطمه دهنتو زد رو پیشونیشو ب -

 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببننننننننننننندددددددد.....

جز جیغ زدمو  گفتم : نمیبنددددددددددددممممم نمیخوام ببندم .... به تو چه ؟ تو چکارمی ؟ -

ر زندگی یه اسم تو شناسنامم چکارمی؟ خسته شدم ... دیگه خسته شدم از دست این همه اجبا

.... اون از خانوادم این از تو ... اصال میدونی چیییییییههههههه؟؟؟؟؟؟؟ میخوام برمم میخوام 

 برم دنبال زندگیم ... واس یه بارم که شده خودم انتخاب کنم .....

 یه میکردم و اال دق میکردم ....لداغ کرده بودم ... باید خودمو تخ

کنم . طالقم بده هم خودتو خالص کن هم منو ... دیگه  برم با یکی دیگه ازدواجدلم میخواد  -

نمیکشم فهممممممممممممیییییییییدددددددددددددیییییییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 نمیکششششششششششششششششم
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 داشتم از حال میرفتم و بازم کشیده ای بود که خورد تو صورتم اونقدر بلند جیغ زدم که 

تو زن منی  شششووووووووووووو.............ه خفه شمممممممممخفه شو فاطم -

 میفهمی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ به خدا قسم امشب کاری میکنم تا بهت ثابت شه شوهرتم 

دیگه نا نداشتم داد بزنم گریه کورم کرده بود با درموندگی گفتم : خفه  افتادم رو تخت-

 ... خسته شدم نمیشم

چ فرقی با گرگای بیرون خونه با عصبانیت به چشماش زل زدمو گفتم : اونوقت برام هی

نداری و منم فکر میکنم اسیر دست یکی از همون گرگا شدم .... بلند شدم ایستادم و با تمام 

توانم داد زدمو گفتم پس چرا ثاببببتتتت 

 نمیکنییییییییییییییییییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

........... اینقدر عذابم بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسههههههههههههههه  -

 نددددددددددددددههههه....

جیغ زدمو گفتم :چراااااااااااا.......؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چرا عذاب  -

 میکشییییییییییییییییییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

. تو زن منننننننننننننننییییییییییییییییییییییییییییییی............... نعره ای زد و گفت : چون -

منه بی شرف دووووووووووووووووووووووووسسسسسسست  چون 

چون منه خر دوست دااااااااااارررررررمممممم دااااااااااااااررررررم........... 

 میفهمییییییییییییی؟

با تمام وجودش بغلم  ساکت شدم ، مثل آبی که رو آتیش میریزه حرارت منم کم شد .........

 رم رو زمزمه میکرد....... شنیدم اونچه رو که باید میشنیدم کرد و مدام دم گوشم دوست دا

 آروم گفتم اینارو میگی که ساکتم کنی؟
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.......  داشتمدوست  ه قبل عقدمون چند مااز  تو بغلش بودمو اون زار میزد و با داد میگفت:

طالقو ....... میشکنم وقتی کلمه ی میمیرم وقتی اسم یکی غیر خودمو دنبال اسمت میارن 

تند نفس میکشید ... تپش  رو زبونت میارییییییییی؟؟؟؟؟؟ میفهمیییییییییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 و چقدر قشنگ بود این حس حس میکردمقلبشو 

... اونقدر اون حرف میزدو من گریه میکردم اون اعتراف میکردو من آرامشمو پیدا میکردم

 ادمنا توان شد که نشست رو تخت و منم همراش افت

 تو بغل هم دراز کشیدیمو اون به تمام تنم بوسه میزدو عشق رو زمزمه میکرد 

 آرومتر شد، آرومتر شدیم 

 خیره به چشماش گفتم چرا زودتر بهم نگفتی ؟

مگه هر چیزی رو حتما باید به زبون بیارن ؟ نمیدیدی الکردار با درموندگی گفت د آخه  -

 م ؟ددددددددجونمم برات مید

میدونی چقدر خودمو میخوردم که منو .....آدم باید یه چیزایی رو بشنوه تا بهش ثابت شه  -

 بهت تحمیل کردن ؟

نیار .... تورو به فاطمه ی زهرا نیار و آتیشم فاطمه ....... این اراجیفو دیگه به زبون نیار -

  نزن

 پس بازم بگو  -

، وقتی میدیدم با فرهاد داشتم خفه میشدم  نداشتمت، وقتی فاطمه ، نفس من به نفست بنده  -

با من سر لجی دلم میخواست دندوناتو میخندی با یاسر میخندی ، رو سر مجید سواری اما 

..... خواستم بهت بگم دوست دارم اما وقتی خورد کنم که با مرد دیگه ای نگی و نخندی 

عمر کنارمه و نوکریشو زنم شدی خیالم راحت شد با خودم گفتم نیازی نیست دیگه تا آخر 

 میکنم 



593 
 

عصبانی بودم ناراحت بودم چون مجبور شدی زنم بشی ،  توی خونه ی مال کاظم شب عقد

نمیخواستم به اجبار زنم بشی میخواستم مثل مردای دیگه ازت خواستگاری  اداشتم ام تدوست

 .......کنم اما تو بد شرایطی افتادیم، تو بد وضعیتی محرم شدیم 

 میزدو من تماما گوش بودم برای این همه اعتراف که پر از لذت و آرامش بودامیر حرف  -

تمام چند دقیقه قبل  شسته شد از ذهنم و بازم دل دادم به این پسر ، دلی که فقط از انگار 

  دلدارش دلخور بود

گفتم  ،دستاشو بوسیدمخواستم گذشته هارو که امیر داشت باز میکرد ببندم پریدم تو حرفشو

، کاش عوض این همه حسودی باهام حرف میزدی .... امیر همه چیز با داد  بدبخت حسود:

 حل نمیشه ...منم دوست دارم امیرعلی رستگار خیلی وقته دوست دارم ....

بازم شد امیرعلی من ، گفتم : اما من خلم که دوست دارم، منو میزنیو دوست دارم، سرم داد 

 زدی و دوست دارم......

ده عزیز من ، خانوم من، حاال که فهمیدم دل زنم با منه دستم بشکنه که بخواد ادامه ن -

 بخوره به صورتت.....

 که خودم بهش دادم  ... اونم از نو شروع کرد با جونی دوبارهلبخند به لبش اومد  با لبخندم ،

 دوباره شدم فاطمه و دوباره شد امیرعلی

 د روزه نداشتمت حاال ساکت شو بذار به عشقو حالم برسم چن -

 خیلی بی تربیتی امیرعلی برو اونور  -

 حتما میرم .. فقط منتظر دستور بودم  -

مهر تاییدی شد شنیدن دوست داشتن من اما بانگاهش فقط منتظر یه اجازه بود که 

 براش..........
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----------- 

 ...تمام تنم درد میکرد امیرم بیدار شد  با صدای گوشیم بیدار شدم ...

بچت  چه مرگته ؟ :همیشه خروس بی محلیگذاشت رو اسپیکر جواب داد  گوشیمو برداشتو

 به دنیا اومد ؟

... خندید و گفت طاقت گشنگی یه دونه مردیم از گشنگی بیاین دیگهشد  نهبابا ساعت  -

  دامادمو ندارم 

 دستم بنده نیم ساعت دیگه اونجاییم  -

 ای تو روحت با این وقت شناسیت  حاال خوبه خسته بودی  -

 خیلی بی فرهنگن این دوتا 

 خیلی حرف میزنی فعال -

 گفتم امیر آخه با این شرایط کجا بریم تو هم یه چیزایی میگیا

 چه شرایطی؟ تو که حالت خوبه ؟ مگه درد داری؟ -

خونریزی دارم بعدم ما دیرم کردیم هرکی راه رفتن منو نه درد ندارم اما تنم کوفتست ، -

 ببینه میفهمه چه خبره ؟! زشته خب 

... بعدم اونجام بلند نمیشی اخم ریزی کردو گفت خالف شرع که نکردم با زنم حال کردم  -

البته میتونم مثل خانوم یه جا میشینی و فقط خودتو تقویت میکنی من تازه بدستت آوردم 

 تن خودمونو کنسل کنم ولی باید بهم برسی تا قبول کنم زنگ بزنمو رف

 ......آروم زدم تو صورتشو گفتم خیلی بی شعوری امیر علی -

 که دیر شدتا باشه ازین بی شعوریا ..... حاال بیا یه انرژی بده بریم حموم  -
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---------------------- 

درسته مرد خودم میشم ......و هر روز ببیشتر عاشق میگذره عروسیمون چهار ماهی از 

دیگه مثل قبل بحث و داد و بیداد نداریم کتک هنوز خط قرمزای اصلیش پابرجاست اما 

منم تا جایی که بتونم با تعصباتش کنار میام البته بعضی اوقاتم غر میزنم که کاری نداریم 

 البته بی فایدست ، امیرعلیه دیگه 

و هر روز جدی تراز روز قبل میگه و منم االن نزدیک به یه ماهه مدام بچه بچه میکنه و 

 که االن زوده اما کو گوش شنوا؟ که کال مخالفم و بارهاو بارها بهش گفتم 

تیشرتشو درآورد و گفت : دردونه ی من دفتر  داشتم تو اتاقم درس میخوندم که اومد تو اتاق

االنم  سه هرچی خوندی از صبح تا حاال درست درمون ندیدمت .... بکتابارو جمع کن دیگه 

 به شدت میخوامت

: امیر تورو خدا تمام جزوه هام رو تخت ریخته بود و برای امتحان ترمم داشتم میخوندم 

 ... امشب برو تو حال بخواب ... اذیتم نکن به خدا امتحان فردا سخته 

اخم ریزی کرد و گفت مگه من بی صاحابم ؟ پاشو جمع کن فاطمه من که میدونم تا االن  -

 ... جمع کن تا خودم جمع نکردم صد دفعه اینارو زیرو کردی 

 داشت جمع میکرد که گفتم تورو خدا امیر هیچی از این درس انگار یادم نمیاد 

 ... االن یه کار میکنم ذهنت باز شه تو اینارو بذار کنار -

 وصل کن به هم.خیلی بیشعوری همه چیزو  -

اون همه رو جمع کردو انداخت گوشه و خودشو پرت کرد رو تخت : زنم زنای قدیم ... 

فاطمه امروز یه مغازه دیدم آس .. وقتی رفتم توش دهنم باز موند یادت باشه فردا یه سر 

 بریم اونجا
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 چی بود حاال ؟ مغازه یحریفش که نمیشدم تو بغلش دراز کشیدمو : -

 لباس بچه،کال همه چی داشت  -

 به خدا زوده  امیر باز شروع کردی؟؟؟؟؟؟؟؟ -

، چیش زوده ؟ تازه دیرم شده .... فاطمه تا بچه بیاد دانشگات تموم شده مدرکتم گرفتی  -

 چرا اینقدر زجرم میدی 

و باهام اصال میدونی چیه ؟ دارم به این فکر میکنم تو فقط بخاطر بچه  دوسم داری  -

 ازدواج کردی

دردونه دیگه این چرتو پرتارو نگو تو زندگی منی ....... ای خداا ببین امیرعلی ای که  -

ناز کشی نیم متر قدو میکنه همه ازش حساب میبرن  چجوری داره به خاطر یه توله سگ 

 ؟!!!

  من چرا دارم نازتو میکشم ؟ خودم نوکریشو میکنم اصال

 یه دفعه خیمه زد روم ...

 با خنده و جیغ جیغ گفتم  امیر برو کنار بخوابم صبح امتحان دارم -

 اول من بعد امتحان ، خودم یه سوته میرسونمت  -

---------------------- 

با یه چشم به هم زدن رسیدم به خرداد و تقریبا نزدیک یک ماهه که دیگه قرص ضد 

 دلمو به درد آورد بارداری رو نمیخورم ، بخاطر حرفی که شنیدمو 

تقریبا همون یک ماه پیش بود ... بعد از ظهر که از خواب بیدار شدم از اتاق رفتم بیرون 

د ... آرووم رفتم جلو که متوجه شدم صدای امیرعلی بود که داشت با مامان حرف میز

 صداش ناراحته 
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.. مامان دکتر که گفته سالمه پس مامان االن چند ماه گذشته اما فاطمه هنوز باردار نشده  -

 چرا 

مامان جان هیچ کار خدا بی حکمت نیست یکم صبور باش... آخه تو کی میخوای صبر  -

 خدا خواست !!! خدا بزرگه  زور ازکردنو یاد بگیری ؟ همه چیو که نمیشه با 

هیچوقت فکرشو نمیکردم  گریه کرده بود رو پای مامان...اون روز امیرعلی بخاطر بچه 

و همه چیزو وانه ی پدر شدن باشه و ازون روز تصمیم گرفتم دیگه قرص نخورم اینقدر دی

 بسپرم دست خدا

میکرد فکر کنم تا حاال امیر هر روزی که میومد خونه ازون مغازه یه خرید کو چیکم شده 

 فقط ده جفت جوراب واس بچه ای که هنوز نیومده خرید حاال بقیه لباسا و وسایال بماند ...

. مجید دنبالم افتاده بود من جیغ میزدمو کمک منو مجید داشتیم تو سرو کله ی هم میزدیم 

ت آریام که پسر میخواستم از مامان اما مامان فقط حرص میخورد و به ما دوتا بدو بیرا میگف

 ... دوییدم رفتم پشتشامیرعلی اومد خونه باباشه جز سر تکون دادن کاری بلد نبود ....

هششششششششششششششششش........ بوزینه تو باز دست رو زنم بلند کردی؟ بزنم لهت  -

 کنم ؟

ی سالم مامان جان ... مادر دیگه دیوانه شدم از دست این دوتا . از صبح تا حاال که رفت -

 خونه شده میدون جنگ یا جیغ فاطمست یا داد مجید 

  حقشه ببین با پس سرم چکار کرده ؟ -

خواب بود با ماشین ریش تراش پس سرشو از یکنواختی در آوردم .... حقشه بهم نگفت 

باج اوندفعش هم رو باهام  تا براش لباس بخرن اونوقت امروز با مارال بیرون قرار گذاشتن 

 ه و هر سری بهونه میاره تسویه نکرد

 خودت حقته ... کاری نکن دهنمو باز کنما؟؟؟؟؟ -
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 یه دفعه رنگ باخت و منم لبخندای شیطانیمو به رخش کشیدم 

 فاطمه ایندفعه کوتاه نمیام .... تیشرت قرمزمو که زدی نابود کردی با وایتکس -

 تیشرتی رو میگفت که مارال براش خریده بود 

 چشممو اذیت میکردزیادی قرمز بود  -

منو برگردوند و یه دفعه خیز برداشت تا بیاد سمتم که جیغ کشیدمو خواستم در برم که امیر 

 مجیدم با دست نگه داشت 

 امیر:  واس چی پس سرشو اینجوری کردی؟-

 بهم بدهکار بود بدهیشو نمیداد  -

 مجید: فاطممممممه..... -

 وفتک -

 خب چرا تیشرتشو داغون کردی؟ -

یا: داداش شک نکن این دوتا یه کاسه ای زیر نمی کاسشونه .. فاطمه رو مطمئنم ... آر -

 یه گندی زده  یکیشون

 آریا تا حاال هرچی گفته درست بوده ... زود بنالین ببینم تو این خونه چه خبره؟! -

 منو مجید همزمان با هم گفتیم هییییچییییی......

 ، میشنوم خب پس یه چیزی هست ... فاطمه منتظرم 

شیطانی رو به مجید زدمو گفتم : برام اون دستبنده رو نمیخری نه؟؟؟؟؟؟؟ بعد رو  دیه لبخن

 منم با چک کردن گوشیش فهمیدم به امیر گفتم : مجید میخاد امروز با یه دختر بره سر قرار 

 مجید : تف تو روحت بیاد دختر .... -
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 مامان: چی میگه فاطمه ؟ -

 ؟! تو این خونه ازین گوه خوریا ممنوعه امیر : مگه نگفتم  -

..... بابا به خدا اونجور که شماها فکر میکنین بترکی فاطمه که جلو دهنتو نگرفتیمجید:  -

 نیست داداش

 تازه دختره رو هم میشناسینرو به بقیه گفتم مجید دلباخت بدم دل باخت  -

 مجید: فاطمه دو دقیقه تو حرف نزن  -

 میخوای قایم موشک بازی کنی؟ بذار بگم دیگهبسه دیگه چقدر  -

 امیر داد زدو گفت : جون بکنین دیگه کیه ؟ -

 گفتم مارااااااااااااااااااااال

 مجید: ای بمیری فاطمه -

 ه بچه فکر نکردی برادرش بفهمه چه وضعی پیش میاد ؟یمامان : این کارا چ

 گوه زیادی خوردیامیر: به خدا بفهمم  -

مجید: بابا به چی قسم بخورم تا االن فقط دو بار بیشتر ندیدمش اونم یک هفته نازشو  -

 میکشیدم تا ببینمش هر سری هم ده دقیقه بیشتر نمیموند 

 ، اون حتی یه بار دست مارالو هم نگرفته نترسین مامان مجید عرضه این کارارو نداره  -

ا مجید و امبودین .... حاال کار دارم با تو : پس جنابعالی هم در جریان اخم کرد امیرعلی -

خان امشب زنگ میزنم واس داداشش برای فردا شب میریم اونجا با هم حرف بزنین هزار 

تو خیاابون ازین غلطا کنی . امروزم گوه میخوری بری بیرون به بار بهت گفتم بدم میاد 

 یی؟؟؟؟؟؟مارالم اطالع بده نمیری و فردا شب میریم اونجا شیر فهم شدییی
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 باشه داداش -

حامد رضایت شب شد و ما و عمو اینا با هم رفتیم اونجا و اونقدر حرف زده شد که سرآخر 

 داد تا عمو برای آشنا شدن بیشتر این دو نفر یه صیغه ی محرمیت بینشون بخونه

------------------------- 

و  فاطمه هندز فری داری؟ منامیرعلی اومد تو اتاق : داشتم واس امتحان فردا میخوندم که 

 یاسر میخوایم بریم بدوییم 

 آره تو کوله پشتیمه زیر تخت -

مامان اینا رفتن خونه ی عمو تو هم کتاباتوجمع کن برو پیش نگار اونم تنهاست ما زود  -

 میایم ... اونجا انقدر بخون تا از چشمات بزنه بیرون

 خندیدم: بده زن تحصیل کرده داری؟ -

.. بیا هسستم ... فقط کاش یکمم ازین شلختگی در بیای من نوکر این زن تحصیل کردمم  -

 زیر تختو نگاه کن !!!!!!!!! واجب شد یه چند روزی ریحانه رو بیارم اینجا 

 خیلی بیشعوری... دیروز تمیز کردم اون زیرو  -

معمول سروته این  تو راست میگی من آشغال کاغذارو این زیر ریختم ...شلوارتم که طبق -

 زیر انداخته ....... پس کو این کوله پشتی؟

مو به مخره پیدا کرد منم خاطر جمع چشامیر سرش زیر تخت بودو مدام غر میزد .. باال

 کتابم انداختم 

 یه دفعه همینجور که میخندیدو مسخرم میکرد گفت فاطمه این چیه ؟؟؟؟؟؟؟؟
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قرصا و اونایی رو که استفاده کردم تو کیفم قایم اخم کرده بود ، به دستش خیره بودم مابقی 

کردم و اصال حواسم نبود .... یخ کردم ... حس کردم صورتم سرد شد و اونم متوجه حالم 

 شد

 تو این همه قرص خوردی و من بی خبر بودم ؟ فاطمه پرسیدم اینا چیه ؟  -

داره .. صداشو باال فاطمه این جریان مجید نیست که کاریت نداشته باشم این به تو ربط 

 بردو گفت پرسیدم اینا چچچچییییییییییییهههههههههه؟؟؟؟؟؟؟

 با تت پته گفتم چیزی نیست

فاطمه به موال حرف نزنی گوشیم دستمه میرم میگردم این قرصا برای چیه پس حرف 

مریض بودیو بهم نگگگگگگگگفتتتتتتتتتیییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ من بزززززززززززننننننن.....

همین حد محرمتممممممممممممممممم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ در 

 آآآآآآآآآآآآآآرررررررررهههههههههههه؟؟؟؟؟؟؟

 ساکت شدم چی میگفتم ؟

 داشت گوشیشو روشن میکرد که داد زدم نننننننننننننهههههههههههه..........

  فاطمه پس خودت بگو اینا چییییییییییییییییییییییییییه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -

 در اومدو آروم گفتم قرص ضد بارداریهاشکم 

 چچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچیییییییییییییییییییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -

 ؟چند وقته میخوریبا دادش پریدم تو جام که گفت:  -

 از همون بعد عروسی -
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یو من خر تو این همه مدته میخورتا رفتم بگم االن یه ماهه نمیخورم دادو فریادشو سر داد: 

صد بار رفتم آزمایش دادم که شاید نکنه مشکل از من 

 باشششششششششششششششششششششششهههههههه؟؟؟؟؟؟؟؟؟/

 آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآارررررررررررررررررررررهههه؟

 :  امیر تورو خدا آروم باش مبه گریه افتادم بلند شدم دستشو گرفت -

چجوررررررررررررییییییییییییی؟؟؟؟؟؟ آخه منه بی شرف چجوری آروم باشم  -

 هاااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟/

پرتم کرد اونور : وقتی نفست به نفس زنت بنده اونوقت اینجوری از اعتمادت سوء استفاده 

 میشه من چجوری آروم باشششششششششششششششششششششششممممممممممممممم؟؟؟؟؟؟؟؟

دییییییییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟ تو دیدی من چجوری برای پدر شدن میسوختمو ازم دریغ کر

راستشو بگو اونموقع که خرم فرض کردی چقدر به ریشم خندیدی ؟ 

 هااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا..........؟؟؟؟؟

زار زدمو گفتم نخندیدم به خدا نخندیدم ... امیرم یه دقه وایسا داد نزن توضیح میدم بهت 

...... 

مم کن چیو میخوای توضیح بدی وللللللللللممممممممم -

احمق بودنمووووو ؟ یا بی عرضه   چیوووووووووووووووو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بودنموووووووو؟؟؟؟؟؟؟ منی که جون میدم بررراااااااتتتتت منی که مثل سگ 

 دنبالتممممممممممم؟؟؟؟؟؟ 

مگه  یرونشکوندی منو ....... شکوندی فاطمه ....... دیگه حق نداری پاتو از خونه بذاری ب

 اینکه خودم باشم 
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به هق هق افتادمو گفتم :باشه .. باشه هرچی تو بگی فقط تورو خدا آروم باش ، داد نزن ..  -

 من اصال میمیرم خوبه ؟؟؟

 خففففففففففففهههههههههههههه شووووووووووووو............... -

 جای امید بود هنوز بااین کلمه و جمله عصبانی می شدددد...: امیر یه دقه گوش بده به حرفم 

ش نمیدم ..... دیگم بچه نمیخوام .....نترس دیگه اجبارت نمیکنم نمیدم دیگه به حرفت گو -

... دیگه به پات نمی افتم ... دیگه التماست نمیکنم ...... راحت به درست برس دیگه مزاحم 

 ی...ندار

بودمو گریه اینو گفتو از  اتاق رفت بیرون و درم محکم به هم کوبید ...... تنها تو اتاق 

 میکردم ...به تنها چیزی که فکر نمیکردم امتحان فردا بود 

کارم کمتر از خیانت نبود و اینو همونن یک ماه پیش متوجه شدم و چیکار باید میکردم؟ 

 شد که مجال نداد اینو بهش بگم ... قرصو گذاشتم کنار اما اونقدر عصبانی

بلند شدم رفتم تو حال ... روی مبل دراز کشیده بود ... فکر کنم با یاسر داشت صحبت 

صداش زدم اما اخم کردو گفت : فاطمه نمیخوام االن حرف بزنم یه میکرد ... قطع که کرد 

 چیز میگم بازم میره تو لیست سگ اخالقیام برو تو اتاق... 

گوش بده .... از عمد رفتم رو پاش نشستم ... صداش  ممنو ببخشه ... باید به حرف باید امشب

 موقع حرف زدن می لرزید 

 فاطمه گفتم بلند شو ... -

ندادی حرفمو گوش تا تا به حرفم  گوش ندی بلند نمیشم ... خم شدم دستاشو بوسیدمو گفتم  -

 واب زد یک کلمه باهام حرف نمیزد و خودشو به خ اما اون نمیرم
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با گریه گفتم : نامرد مگه من غیر تو کیو دارم که اینجوری بهم بی اعتنایی میکنی... 

امیرعلی میدونم اشتباه کردم فهمیدم اشتباه کردم اما به خدا یک ماهه گذاشتمش کنار به خدا 

چون دیدم چجوری دلت برای پدر شدن پر میکشه .... امیر یه دقیقه یک ماهه نمیخورم 

 ز کن ....چشاتو با

نزدیک پنج دقیقه اونجا نشستمم هرچقدر صداش زدم تنها جمله ای که به زبون آورد این بود 

 برو نمیخوام ببینمت ...

دست از پا  دراز تر برگشتم تو اتاق ... دوساعتی گذشتو اون نیومد تو اتاق اما صدای در 

که شده نیومد تو اتاق  مامان اینا برگشتن ... اما امیرعلی برای حفظ ظاهرمحیاط میگفت 

 خودمون ...

 ... تازه داشتم رنگ خوشی رو می دیدم خودم خرابش کردم ...تا صبح گریه کردم 

تا بیدارم کنه برای امتحان ... ازش ممنون بودم که نپرسید برای صبح مامان اومد تو اتاق 

مکی فقط گفت دختر مامان اگه کچی گریه کردی ؟ برای چی شوهرت تو حال خوابید ؟

خواستی من هستم این چیزا بین همه زنو شوهرا هست فقط مامان جان یه چیزی رو یادت 

نره اگه دیدی شوهرت جای خوابشو عوض کرد تو هم برو همون جایی که شوهرت رفته 

 ....جدایی ،جدایی میاره.... دورت بگردم پاشو دیرت میشه 

 ذار یه بارم بیفتم مهم نیست برام مامان  این همه نمره ی عالی گرفتم ب -

آخه چرا لج میکنی با زندگیت عزیزم ؟ دوروز دیگه آشتی میکنین یادت میره ... اینم  -

 سال زحمتت 4آخرین امتحانه بعد 

 پاشو ببینم ، من میرم صبحانه رو آماده کنم تو هم لباس پوشیده میای خببببب؟؟؟؟؟؟؟

 مامان رفت ... اما لباسمو عوض نکردم و بعد شستن صورتم رفتم تو آشپزخونه 

 سالم کردم همه جواب دادن جز اونکه باید ....
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 آریا کجاست ؟ رفت ؟ -

 آره مادر من نمیدونم امروز تو برگه چی میخواست بنویسه یک کلمه فکر نکنم خونده باشه  -

باهاش چند تا سوالو کار کردم همه چیو فول  مجید: مادر من چرا الکی نگرانی ؟ دیروز -

 بود 

مامان : نمیدونم واال ... یکی مثل فاطمه که بیست بار میخونه یکی مثل آریا که الی  -

 کتاباشو به زور باز میکنه 

نترس مامان آریا یه عادتی داره که وقتی تو کالس گوش میده ملکه ی ذهنش میشه و با دو  -

 ول میشه اون درسو ...فبار تکرار در طول ترم 

 امیرعلی: لباستو بپوش بیرون منتظرتم  -

 چنان با اخمو دستور گفت که جرئت یک کلمه حرف مخالفو نداشتم 

 مجید: داداش یه دقه وایسا -

 ها ؟؟؟؟ -

 داداش اگه ایراد نداره بعد دانشگاش خودم برم دنبالش بریم برام واس امشب لباس بخریم  -

   چالقییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟خودت  -

 ......اذیت نکن داداش،  فاطمه میدونه سلیقه ی مارالو  -

 کره بز از االن داری شروع میکنی؟ -

 دیگه چکار کنم دله دیگه ، خبر نمیده  -

... مامان من ... خیلی خب برینپوووووووووووووفففففففف ...  لعنت به هرچی دله  -

 تعطیله باشگاهیرم امروز ظهر میام بعد از ظهر نم
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وتا درو ... نتونستم چیزی بخورم و با یه تشکر رفتم تو اتاقم  این حرفش مستقیم با من بود 

 بستم اشکم باز روونه شد .. چشمام به حدی پف کرده بود که نگو االن نگار ببینتم میفهمه....

....پشیمون شدم شاید سریع یه لباس پوشیدمو یکم آرایش کردم تا صورتم چیزیو نشون نده

 امیر بازم گیر بده دوباره همه رو پاک کردمو از اتاق رفتم بیرون

امیرعلی تا یاسرو نگارو دید از ماشین پیاده شد ... نگار اومد سمت من : سالم سر کوچه 

 خوبی؟ چی شد نیومدی دیشب؟ چشمات چرا انقدر پف کرده ؟

 امیر فهمید اون چند وقتو قرص میخوردم  -

وااااااااااااییییییییی...... چقدر بهت گفتم این کارت اشتباهه نکن گوش ندادی .. حاال غصه  -

امیر  با ... ببین من باید برم خونه بابا اینا کارتمو اونجا جا گذاشتم تونخور باالخره میبخشه 

 هایی استفاده کن زودتر آشتی کنین نبرین ..منو یاسر میرسونه از این ت

 یشب کال جدا خوابیدچی میگی؟ د -

 کی؟ امیرعللللیییییییی؟؟؟؟ پس معلومه خیلی عصبانیه  -

امیرعلی نشست تو ماشین و راه افتاد حتی یه کلمم حرف نزد ... رسیدیم خواستم پیاده شم که 

 صدام زد با اخم 

 جانم؟  -

اون بی صاحاب واس پوشوندنه نه دکور... بکش جلوتر تا سگ نشدم ... در ضمن به  -

 رتت پول ریختم اگه خواستی چیزی واس خودت بخری بخر ... برو دیرت میشهکا

امیر رفتو و من خیره به رفتنش بودم ... چجوری نباید عاشق این مرد می شدم ؟ با تمام این 

 ...و من چقدر راحت دل شکوندم اخالقا همه جوره حواسش به منه 
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نخواستم اون حالمو ببینه الکی لبخند امتحانو دادمو اومدم بیرون ...نشستم تو ماشین.... 

 میزدم اما اونم انقدر باشعور بود که به روم نیاورد که منو شوهرم تو چه وضعی هستیم

با خنده گفتم خوب با ماشین من دو تا برادر اینورو اونور میرین و به خودم سوییچو - 

 نمیدین 

زنگ زد بیا ماشینو بگیر  داداش که ماشینش رفت ته دره میگی چکار کنم ؟ االنم خودش -

 هوا گرمه خانومش اذیت میشه

 گفتم : دیوانه دارم شوخی میکنم  خوشحال شدم از گفته ی مجید ....

گوشیم زنگ خورد ، سیاوش بود از بعد ازدواجشون امیر اجازه داد تا باهاش در ارتباط 

 باشم

 جانم سیا؟ سالم -

 به به خواهر شوهر جون چطوری؟ -

 .... هرچند برادرش بهتر از خودش نیست لقی داری خیلی زن دهن  -

 صدای جیغ سپیده از داخل میومد و به من بدو بیرا میگفت

 خاک تو سر زن ذلیلت کنن رو اسپیکر بود؟ -

 بابا همه که مثل شوهر شما نیستن ...وسع مردونگی مام در همین حده  -

 برو خودتو رنگ کن ، گنداخالقیای جنابعالی کم به گوشم نرسیده  -

خونه زنگ زدم گفتن االن با خندیدو گفت :مخلصیم......زنگ زدم به مجید آنتن نداشت  -

 همین .. گوشیو بده به اون جوجه خروس یه تبریک بگم 

 نن مجیدو سیاوش نزدیک بیست دقیقه باهم حرف زدن اونوقت باز میگن زنا پر چو
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-------- 

بعد از ظهر پیاده از این فروشگاه به اون فوشگاه رفتیم تا باالخره  5از ساعت یازده تا 

. گرما حالمو بد کرده بود ..... کمرم داشت از درد میشکست خریدای آقا تموم شد 

یه آب هویچ خرید تا خستگی از تن ...باالخره نشستیم تو ماشین . یه کم که رفتیم مجید برام 

 در بره 

یه ذره که جلوتر رفتیم با داد من مجید مجبور شد ماشینو نگه داره منم هر چی خوردمو پس 

 دادم ...

 تا خونه برسیم چند بار حالم بد شد بیحال شدم 

 مجید: فاطمه چرا لج میکنی ؟ بیا بریم دکتر  -

 نترس بریم تو یشم نه بابا خوبم گرما زده میشم اینجوری م -

وقتی رسیدم تو خونه سالم کردم ، سه تاشون کنار هم بودن اما تا بوی مرغ پیچید تو سرم 

 دوییدم سمت دسشویی ... گرمای امروز شدید بود 

 مامان پشتمو ماساژ میداد 

 مجید: فاطمه خوبییی؟ چند بار گفتم بیا بریم دکتر ؟ بابا االن یک ساعته داری باال میاری  -

 ا کمک مامان نشستم ب

 ه خوردش دادی؟صبح حالش خوب بود  باز بیرون چی ب فاطمهبوزینه  امیرعلی: -

 میگفت گرمهخورد فقط  هویجداداش آب  -

 با گرما حساسه؟ هااااااا؟؟؟؟؟؟؟ فاطمه امیرعلی داد زدو گفت مگه من نگفتم با ماشین برین -

 مجید چکار داری؟با دعوا نیفتین بابا خودم خواستم پیاده بریم  -
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 داد زد: تو بیخود کرددددددی تو این گرما پیاده رفتییییییییییییی.......... -

 مامان یه شربت خنک آورد ، حالم بهتر شد با خوردنش

تمیز کنم ... امیرعلی رفته بود  مبعد یک ساعت حالم کامل خوب شد .. رفتم تو اتاقم تا یک

دیگه خودم حالم آرایشگاه واس همینم مبالرو تنها جابه جا کردم تا زیرشونو جارو بزنم ... 

 بهم میخورد از  اتاقم 

اونقدر به امیرعلی فکر کردمو حسرت مهربونیای این  کارم تموم شده بود ... رفتم حموم

بود .. سریع  8قتی اومدم بیرون ساعت و چند ماهشو خوردم که وقت از دستم در رفت 

ش از تمیزی اتاق باز مونده بود اما یه دفعه اخم نده..... حاضر میشدم که امیر اومد تو اتاق 

 کرد و گفت : مبالرو کی برات جابه جا کرد؟ مجید که خونه نبود!!!!!

 لبخندی زدمو گفتم خودم تغییر دادم قشنگ شده نه ؟ -

 ی دست به مبال زدی....ددددددددتو بیخود کرد -

 امیرعلیییییییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -

، رو امیرعلی.. بارآخرت باشه تنها به این وسایل سنگین دست میزنی اااااااازهر ما -

دلت تنوع میخواست بهم میگفتی برات  فهممیییییدددددددددددددددییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

سرخود بلند شدی همه رو جا به جا کردی؟؟؟؟؟؟!!!!!!! تو یه بار دیگه جابه جا میکردم 

 اینکارو کن ببین من چکارت میکنم 

 ... باشه دیگه دست نمیزنم خیلی خب ببخشید ... حاال انقدر داد نزن -

 ببین خوشت میاد؟ از تو پالستیک توی دستش یه هدیه بیرون آوردو داد به من : این مال توء
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شست از ذوق اینکه منو بخشیده تند تند هدیه رو باز کردم : یه ست مانتو و رفت رو تخت ن

شلوارو روسری سنتی که واقعا ناز بود ...... دوییدمو رفتم خودمو تو بغلش انداختم ..... با 

 دلو جون بوسیدمش

با اون صدای بم مردونش دم گوشم زمزمه میکرد: دیشب مثل سگ تا صبح بیدار بودم ،  -

... میگم اما دور بر ندار ، خودمم مقصر بودم که اینقدر جادوم کردی بدون تو خوابم نمیبره 

مه به موالم اگه یه بار دیگه قایمکی طاجبارت کردم و تو هم ازم مخفی کردی..... ولی فا

تا دیر ازین مدل غلطا بکنی به خدا قسم نمیبخشمت ..... حاال آماده شو بریم شامو بخوریم 

 نشد

 بوسیدمشو تند تند میمحکم 

، دیشبم نداشتمت االن دردونه ی امیرعلی رستگار انقدر دلبری نکن کار دستت میدم  -

 بگیرمت ولت نمیکنم 

پوشیدم که یه دفعه چشمم به تقویم افتاد ..... وای پس بگو این باال آوردن داشتم لباس می

 فردا تاریخ ماهانمه  اس چیه ؟!وامروزو درد کمر و شکمم 

 ....سریع رفتم تو آشپزخونه یه مسکن خوردم تا دردم بیشتر نشه و امشبو خراب نکنه 

 با عمو اینا راه افتادیم ...

نداشت .... و مدام داشت تو ماشین از خودش عکس  این مجید خاک برسر اصال استرس

ت یه دفعه زد رو فیلمبرداری داشت روزو تاریخو اولش میگفت که داره میره میگرف

خواستگاری که یه دفعه امیرعلی با شنیدن تاریخ از تو آینه بهم خیره شد ، متوجه شد ، لب 

د ... مجید دوربینو چرخوند اما در واقع نبودم هر لحظه دردم بیشتر میشزدمو گفتم خوبم 

سمت امیرعلی و مدام ازش سوال میپرسید و امیرم مدام میزد تو پرش تا اینکه مجید دوربینو 
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داداشم اعصاب نداره البته نگران نباش از رو دلتنگیه چرخوند سمت ما و گفت مثل اینکه 

 ... امیر محکم زد پس گردنش ...

نکن منم میام یه جایی از همون حیاط پدری ساکن  رو به مامان گفت مامان جان زیاد دلتنگی

 میشم

دیگه بقیه ی مامان: فدای تو بشم مامان جان من به اندازه ی کافی از وجودت لذت بردم  -

 عمرو پیش زنت باش اینجوری اعصاب من آرومتره ، مامان دورت بگرده ...

 نارو غم میگیره که مجید گفت : مارال جان جدی نگیریا من نباشم ایهممون خندیدیم 

 ، شوخی کردمزد زیر گریه و گفت مادر دورت بگردهیه دفعه مامان 

 مجید: مامان دورت بگردم بابا دلمو نشکن با اشکات ... -

 : پسرکم اگه امیرعلی چراغ خونه ی منه ، تو وفاطمه شادی خونه ی منینمامان  -

 آریا : پس من این وسط چکارم-

 مادرشوهرمیمامان خندیدو گفت: تو 

--------- 

تو مجلس مارالو مجید یه دقیقم چشم از هم بر نمیداشتن همه بودیم ، سیاوشو سپیده ، یاسر و 

 نگار و بقیه 

یه  لحظه به لحظه دردم بیشتر میشد تا اینکه مارال سینی آب آلبالو روگرفت سمتم که من 

 دوییدم سمت دسشویی معذرت خواهی کردمو جوری که بقیه هول نشن 

 امیرعلی: فاطمه باز کن درو  -

 درو باز کردم 
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 بازم باال آوردی تو ؟ جمع کن بریم دکتر تا بدتر نشدی -

 ، گناه داره مجید میخوره تو ذوقشزشته امیرعلی هنوز میتونم تحمل کنم  -

 اخم کرد و گفت : مگه دردم داری که میگی تحمل کنم ؟ -

 یه ذره -

 گفت واس یه ذره رنگو روت اینجوریه ؟؟؟؟؟؟؟عصبانی شدو  -

 . قول میدم تموم شد مراسم بریم دکتر خوبه ؟امیر داد نزن زشته  -

 پوففففففففف از دستت آخر سکته میکنم  -

به زحمت امیرعلی رو قانع کردمو رفتیم پیش بقیه ... کمرم داشت نصف میشد و شکمم 

 لحظه به لحظه دردش بدتر میشد 

 بیرون و مامان چشم انتظار به دهن این برادرو خواهر ،  اومدناتاق  ازمجیدو مارال با هم 

 همه جوره میشناسم هم خودت دیگه زندگی و آیندت دست خودته حامد:مارال جان هم من  -

مارال سرخو سفید شد داشت از برادرش اجازه میگرفت تا بله رو بده که مجید دم گوشم  -

.... خندم گرفت اما بوی عطر نگاش کن جوجوموسرخو سفید شدنش بشم گفت آخ من فدای 

و کمرو شکمم همزمان دردشون بیشتر شد و مجید داشت خفم میکرد حالم اصال خوب نبود 

برای چند لحظه اختیارمو از دست دادم، خم شدم شکمم گرفتم ، داد زدم : امیر 

 ..................عللللللللللللللللیییییییییییییییییییییییییییییی..

مامانو امیر دوییدن سمتم .......امیر بغلم کردو سمت بیرون میدویید .... با سرعت نور 

 ، یه دستش رو شکمم بود و یه دستش رو فرمون سمت بیمارستان میرفت 

 تو بیمارستان مدام از درد ناله میکردمو گاهی اوقات داد میزدم ..... 

 امیرعلی کنارم بود ..  کالفه بود آروم شدم ... بعد یک ساعت 
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: پزشکی من اومدن داخل اتاق ....همه رو دیدو رو به امیرگفت  هدکترو پرستار با پروند

، احتماال فعالیت سنگین داشتن و بهشون فشار بیشتر باید مراقب خانوم باشینگران نباشین 

حتما باید تحت نظر ذاشتن اما پشت سر گبزرگی رو فعال شرایطشون مساعده و خطر  اومده 

 ن قرار بگیرن که  به خانومتون رسیدگی بیشتر بشهیه متخصص زنا

 امیر نگران پرسید : چه خطری ؟  -

 سقط -

 چچچچچچیییییییی؟؟؟؟؟؟؟ -

خانوم شما ...منو امیرعلی همزمان با هم گفتیم که دکترم متعجب از حال ما گفت : بله سقط 

البته هنوز صدای قلبی شنیده نشده اما بارداریشون قطعیه ... بازم  باردارن تقریبا یه ماهه

البته فقط تاکید میکنم حتما پیش یه متخصص برین و فعال هم براشون استراحت مطلق نوشتم 

 دسشویی رفتن مجازه 

امیر اومد سمت من لبخندی زدو دکتر رفت بیرون ... شکه شدیمو به هم نگاه میکردیم 

 نقدر عمیق که تا استخونم حسش کردم پیشونیمو بوسید او

 ، بابا امیرلبخندی به لبم اومدو گفتم: بابا شدنت مبارکوقتی ازم جدا شد 

امیر مغرور من داشت گریه میکرد از ذوق یه دفعه در باز شدو یه ایل ریختن تو اتاق  -

 موندم چطور  بهشون اجازه دادن 

 الهی من بمیرم مادر خوبی؟ -

 ، چطور شد؟ نشونو زدین؟خدا نکنه مامان  -

 مجید : آره زدم -

 منو امیر همزمان گفتیم مبارکه  -
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 زن عمو : دخترم امیر چرا گریه میکنه ؟-

 از خوشحالی زن عمو  -

 مجید : به خدا راضی به این همه احساس به خرج دادن نیستم داداش  -

 واس تو نیست واس دخترمه دهنتو ببند نفله  -

واس  بی شرف تو مگه دختر داری؟ نکنه یه زن دیگه داشتی؟! ؟؟؟؟؟کدوم دختریاسر:  -

 همین فاطمه امروز یه طوریش بود

 همه رفتن توی شوک ... میمون میگم دخترم ، شماهای بی لیاقت دارین عمو میشین -

رو به مامان گفت : تاج به سر : فاطمه حاملست ، تاج به سر بودی حاالم داری عزیز خانوم 

 میشی

دست به آسمون دراز کردو خدارو شکر میکرد  ... همه  چشمای مامان دیدم....اشکو توی 

 تبریک گفت خودم و تبریک گفت که انگار امیرمحکم بغلم کرد بهمون تبریک گفتن ... آریا 

یاسر: این بچم از االن معلومه عین باباش وقت نشناسه یه دو ساعت صبر میکردی خب بعد -

 اظهار وجود میکردی

 وای یعنی من امشب هم داماد شدم هم عمو ؟؟؟؟؟؟؟؟/ مگه میشه مگه داریم ؟مجید:  -

------------------- 

و جالب اینه روزای آخر بارداریمو میگذرونم . درسته سخت بود برام چون دوقلو باردارم 

که هردو دخترن و امیری که سرشار از غرور بود حاال نمیشه هیچی بهشم گفت چنان به 

.... و به قول خودش جفت شیش آورده مینازه که انگار هیچکس دختر نداره دختر داشتنش 

ماهو استراحت مطلق بودم و حق هیچ مسافرت و پیاده روی طوالنی نداشتم  9من تمام این 

 برای همینم این شد وضعم اما خداروچون دکتر گفت رحمت برای بیشتر از یکی ضعیفه 
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آقای خودم ، یه مادر مهربون ، یه برادر که  شاکرم بخاطر داشتن تکیه گاه محکمی مثل

 همه جوره مواظبم بودن  که همیشه منو میخندوند که نکنه خسته بشم و همه

و ممنون خدام بخاطر این  دیگه به هیچ قیمتی حاضر نیستم خانوادمو از دست بدم

 خوشبختی.......

 

  پایان                                                                                                  

 


