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  به نام خداوند جان و خرد...

خالصه رمان: 

دختری از تبار تنهایی که از بدو تولد در
 خانه باغ پدر بزرگ با اصالتش زندگی

 میکند با حضور نا به هنگام حس
 عشق پسر عموی متاهلش زندگی و
 سر نوشت او وارد گرد باد عظیمی

 میشود...
در این بین آدم های خوب و بد قصه

 پرده از ذات خود برمیدارند که با هر
 تصمیم آنها سرنوشت دخترک تغییر

 میکند



    
قلموی آغشته به رنگ رو داخل ظرف
 مخصوصش میذارم و با لذت وافری

 به هنر دست خودم خیره میشم...
بالخره بعد از یه ماه کشیدن این تابلو

 به پایان رسید...
رنگ سبز درختان صنوبر داخل باغ

 عجب چشم نواز و زیبا شده و منی
 که تموم این ۲۲ سال از عمرم رو در

 این باغ و میان آدم هایش زندگی
 کردم....

تابلو رو از روی سه پایه برداشته و
 کنار دیوار میذارم تا رنگ های

 جدیدش خشک بشن...
قدمی به سمت پنجره باز شده

 برمیدارم




   



      
خیره میشم به باغ زیبای مقابلم...
باغی که ۴ خانواده رو در کنار هم

 نگه داشته....
از همین فاصله هم خونه عمو

 کوروش دیده میشه به خصوص
 پنجره همیشه باز اتاق شاهد...

عمو کوروش اولین فرزند آقابزرگه
 که فقط یه پسر داره که حدود ده
 سال از من بزرگتره و یه جورایی

 عزیز دردونه آقا بزرگ و اهالی این
 خونه اس...زن عمو جیران هم زن
 خوبیه تا حاال که ازش بدی ندیدم
 اما یه خصلت خاصی که داره اینه

 وقتی با نظری موافق نباشه به هیچ
 وجه تغییر نظر نمیده



  
  کمی آنطرف تر خونه ی عمه کتایون

 مهربونمه.... عمه ای که برام کم از
 مادر نیس...عمه کتی فرزند دوم آقا

 بزرگه که دوتا بچه داره...
اولین فرزندش حسامه که 2۷ سالشه

... پسر شوخ طبع و مهربونی که
 درست نمونه بارز عمو چنگیزه...

دومین فرزندش دختر زیبا و مهربونی
 به نام هستیه که با وجود اینکه سه

 سال از من بزرگتره اما رابطه
 احساسی خیلی نزدیکی با هم داریم

...
اما متاسفانه تازگی ها نامزد کرده و

 قراره از این خونه بره ....



زاویه ی نگاهمو کمی تغییر میدم اما
 با دیدن نمای ساختمون غبار غم

 روی دلم میشینه...خونه ای که
 دوازده سال پیش ٬ زندگی و عشق

 درون قلب آدم های اون خونه جاری
 بود... نه االن که پدر و مادرم

 سالهاست زیر خاک خفته اند و منی
 که به اجبار آقا بزرگ ساکن طبقه

 دوم این خونه شدم....
از یادآوری گذشته  و حس یتیم بودن

 بغض سنگینی راه گلمو میبنده...
لب هامو روی هم فشار میدم و

 نگاهمو به قاب عکس روی دیوار
 میدوزم...

به عکس خندون پدر و مادر مهربانم
 که یه تصادف لعنتی وجود اونا رو

 برای همیشه از من دریغ کرد...



   
  دست لرزونم رو باال میبرم و گونه
 های هر دو رو با لذت نابی نوازش

 میکنم: 
__یتیم بودن روی شونه های ظریفم

 سنگینی میکنه... خیلی زود تنهام
 گذاشتین...

قطره اشکی روی گونه ام میریزه...
خیلی حرف ها و درد ها روی دلم

 انباشته شده اما فقط با آهی همه
 اشون رو توی نطفه خفه میکنم....

نگاه میگیرم از لبخند های دو فرشته
 زندگیم و به سمت آیینه اتاقم گام

 برمیدارم...
دستی به موهای بلند خرمایی رنگم

 میکشم



و همه اشون رو باالی سرم با گیره ی
 پروانه ای شکل میبندم...

نیم نگاهی میکنم به لوازم آرایشی
 چیده شده روی میز.... رژ مایع قرمز
 رنگ بدجور بهم چشمک میزنه اما با
 یاد آوری مهمانی امشب ٬ با حسرت

 از رنگ وسوسه کننده اش نگاه
 میگیرم و با زدن یه رژ مالیم

 کالباسی و رژ گونه مات آرایش
 صورتم رو فیصله میدم...

لباس های راحتیم رو با یه شلوار
 مشکی جذب و تونیک آبی رنگی که

 تا پایین باسنم میرسید عوض میکنم
...بعد از انداختن شال مشکی روی

 سرم٬ عطر شیرین و مالیمم رو میزنم
 و با برداشتن گوشی موبایلم اتاق رو

 به مقصد طبقه پایین ترک میکنم...



پله ها رو آروم پشت سر میذارم...با
 شنیدن صدای خانم بزرگ که
 مشغول صحبت با اکرم خانم

 خدمت کار خونه بود لبخندی میزنم
 و به سمت منشا صدا که آشپزخونه

 اس قدم برمیدارم...
به محض ورودم به آشپز خونه با
 دیدن خانم بزرگ و اکرم خانم که

 هردو مالقه به دست کنار گاز
 ایستاده بودن لبخند همیشگی ام رو

 بهشون هدیه میدم...
_  سالم 

نگاه هر دو با دیدن من رنگ محبت
 میگیره و من لذت میبرم از دیدن
 این مادر بزرگ دوستداشتنی ام...
خانم بزرگ همان طور که مالقه رو



داخل ظرف میذاره و با لحن
 مهربونش جوابم رو میده:

_ سالم به روی ماهت عزیز مادر..
.خوب خوابیدی؟ سر دردت بهتر شد؟

میخواستم بگم مادر بزرگ خوب من...
 سر منشا این حال بد و سر درد های
 همیشگی مال دوازده سال پیشه...

میخواستم بگم عزیز جونم... این درد
 کهنه رو خواب درمان نمیکنه...

اما به جای تمام این حرف ها ٫ قدمی
 به سمت این حجم محبت میرم و

 بوسه نرمی روی گونه چروکیده اش
 میکارم: 

_  آره فدات بشم از ظهر حالم خیلی
 بهتره 



چن ثانیه خیره به چشمام میشه و
 من نم اشک رو داخل چشمای

 قشنگش میبینم:
_ الهی عمرت به کوتاهی عمر کامرانم
 نشه مادر..هروقت خیره به چشمای
 قشنگت میشم انگار بچم روبه روم

 ایستاده... قربون حکمت خدا برمکه
 انگار چشمای اون خدابیامرز رو

 برداشته و روی صورت ماه تو
 گذاشته...کاش االن بود تا میدید

 دخترش چه خانومی شده...
لبخند تلخی روی لبام میشینه اما
 سعی میکنم غم دل این مادر داغ

 دیده رو کم کنم: 
_ غصه نخور خانم بزرگ... بابا

 کامران و مامان لیلی از اون باالها
 منو میبینن اگه من برات 



مهمم هیچوقت دلم نمیخواد چشمات
 اشکی بشه...

مظلومانه گردن کج میکنم: 
_ باشه عزیز؟؟

 نیمچه لبخندی میزنه :
_ امان از دست تو دختر ... بشین این
 ساالد هارو تزئین کن مادر تا من برم
 آقا بزرگت رو از خواب بیدار کنم  و

 تا یادم نشده برای روح اون
 خدابیامرز ها چند رکعت نماز بخونم

...
 جفت دست هامو روی چشمام

 میذارم و اندکی به سمت جلو خم
 میشم:

_ به روی این جفت چشمام...شما
 فقط امر کن...



سری تکون میده و زیر لب پدر
 سوخته ای حواله ام میکنه... به

 محض اینکه خانم بزرگ عصا زنان از
 آشپز خونه بیرون میره صدای آروم

 اکرم خانم رو میشنوم: 
_ الهی خیر از جوونیت ببینی مادر

 که بودنت توی این خونه پر از نعمت
 و آرامشه...

 چشمک بامزه ای نثار این زن  دلسوز
 میکنم : 

_ قابلی نداشت بانو! 
لب هاش به لبخندی کش میاد و من

 خیره میشم به دیس های ساالد
 مقابلم :

_ اکرم خانم جان بی زحمت یه چنتا
 کاسه هم از ترشی هایی که هفته

 پیش درست کردی بیاری...



در قابلمه رو میبنده و گره روسری
 قهوه ای رنگ بزرگش رو محکم تر

 میکنه: 
_ آره خوب شد یادم انداختی مادر...

 خوبیت نداره وسط سفره اینهمه
 علف باشه! 

از شنیدن کلمه علف خنده ام میگیره
 انگار این زن مارو با گوسفند اشتباه

 گرفته:
_ اکرم خانم جان سبزیجات نه علف

!! 
نگاه گنگی نصیبم میشه که از روی
 مجبوری خنده ام رو قورت میدم:

_ برو االن بیار که باز مث سری قبل
 یادت نشه...

چادرش رو دو دور به کمرش میبنده 



و همونطور که از کنارم میگذره زمزمه
 زیر لبش رو میشنوم:

_ امان از این بی حواسی مادر که برام
 آبرو نذاشته....

سری تکون میدم و مشغول سلفون
 کشیدن به روی دیس های مقابلم

 میشم...
هنوز مدتی از تنها بودنم نگذشته بود

 که صدای در ورودی به گوشم میرسه
 ...

با یه نیم نگاه به عقربه های ساعت
 میبینم که نزدیک جمع شدن اهالی

 این باغه...
دیس های ساالد رو روی میز میذارم

 که صدای آروم اما همیشه محکم
 شاهد بلند میشه...

شاهد _  خانم بزرگ؟؟؟ کجایی شما ؟؟



هنوز میخواستم در جوابش بگم خانم
 بزرگ نیس که با بلند شدن زنگ

 گوشیش سکوت میکنم و با دقت
 گوش میسپارم به مکالمه نه چندان

 دوستانه اش....
شاهد_ بگوو گوش میکنم....

کمی مکث میکنه و با لحن خیلی
 سردی جواب مخاطبش رو میده 
_ خوب گوش کن! االن نه حوصله

 دارم نه اعصاب! پس به پر و پای من
 نپیچ! 

و دیگر سکوت...
 یعنی مخاطبش کی میتونست باشه

 ؟! نکنه نامزدش شیدا بود؟!



اما غیر ممکنه شاهد باهاش این طوری
 حرف بزنه! در این یه سالی که نامزد

 شدن تا حاال ندیدم که رفتارشون باهم
 بد باشه... درسته که خیلی خوب و
 عاشقانه نبوده  که اون هم با رفتار
 همیشه سنگین و خنثی شاهد این

 مورد غیر معقول حساب میشه اما  نه
 جوری که االن مطمئن باشم مخاطبش

 شیدا بوده...!
هرچی فکر میکنم به هیچ نتیجه ای

 نمیرسم پس بیخیال شونه ای باال
 میندازم و خیلی بی سر و صدا سرکی

 میکشم  به سالن پذیرایی...
دیدن شاهد که سرش رو به پشتی مبل

 تکیه داده و پلک هاشو روی هم
 گذاشته متعجبم میکنه... چی باعث
 شده این پسر عموی همیشه خنثی و
 بی احساس اینجوری در مقابل کسی

 واکنش نشون بده



بی احساس اینجوری در مقابل کسی
 واکنش نشون بده... تا جایی که من با

 این مرد بزرگ شدم میدونم مث یه
 دیوار سنگی محکم و نفوذ ناپذیره..

.مردی که هیچوقت در بیان
 احساساتش موفق نبوده اما با

 پشتکاری که داره هر کاری رو با
 موفقیت انجام میده و از این نظر

 سعی کردم این مرد موفق در رشته
 حقوق  رو الگوی خودم قرار بدم...

اما حاال با این اوضاعی که میبینم باید
 یه تجدید نظر توی افکارم داشته

 باشم...
 به سمت قهوه جوش میرم و یه

 فنجون قهوه ی ناب برای این پسر
 عموی عزیز میریزم. چن شکالت
 مختلف هم کنارش میذارم و با 



برداشتن سینی به سمت سالن
 پذیرایی قدم برمیدارم...

سکوت مطلق خونه از تنها بودن شاهد
 خبر میده٬ با نزدیک شدنم بهش الی

 پلک های بسته اش باز و خیره نگاهم
 میکنه و منی که خم میشم  و سینی

 رو روی میز مقابلش میذارم و زیر لب
 میگم:

_ سالم خوبین پسر عمو؟ 

نگاهش این بار از چشمام به سینی
 روی میز کشیده میشه ومن برق نگاه

 عجیبش رو حس میکنم ...
تکیه اش رو از مبل میگیره و به سمت

 جلو خم میشه:
_ سالم... بقیه کجان؟



شونه ای باال میندازم و مبل تک نفری
 مقابلش رو به نشستن ترجیح میدم: 

_ خانم بزرگ و آقا بزرگ دارن نماز
 میخونن منم که در خدمت شمام...

اهومی زیر لب میگه و فنجون قهوه رو
 بین انگشت هاش میگیره و به لب

 هاش نزدیک میکنه...
 با لرزش گوشی توی جیب تونیکم ٬
 نگاه از شاهد و حرکاتش میگیرم و

 بعد از برداشتن گوشی خیره میشم به
 صفحه نمایش که اسم استاد نگاری رو

 نشون میده...
بی وقفه تماس رو وصل میکنم: 

_الوو
صدای خش خشی از اون سمت به
 گوشم میرسه اما چن ثانیه بعدش



صدای رسای استاد رو میشنوم:
_سالم نیال جان...

از شنیدن این جان مملو از محبت
 لبخندی روی لبم میشینه...

_ سالم استاد خوب هستین؟
_ ممنون دخترم میخواستم در مورد

 پروژه این ترم بهت اطالع بدم که
 میتونی امشب برام ایمیل بزنی تا

 زودتر نمره اتو بدم...

از شنیدن این خبر فوق العاده نیشم تا
 بناگوش باز میشه:

_ خیلی ممنونم استاد.باشه چشم
 امشب حتما یادم میمونه...

 _



_ خواهش میکنم دخترم خدانگهدار...
از بین لب هام خداحافظی آرومی

 بیرون میپره که تماس قطع میشه و
 من تازه متوجه حضور شاهد میشم ...

نگاه همیشه سردش خیره به فنجون
 خالی از قهوه اس ...

نفسم رو بیرون میدم که با شنیدن
 صدای پا که میدونستم مطعلق به آقا

 بزرگه از روی مبل به احترامش بلند
 شده و لبخند با وقاری روی لب

 میکارم....
_ سالم آقا بزرگ....

پشت سر من شاهد سالم میکنه که
 جواب هر دو میشه یه سالم محکم ...
آقا بزرگ روی مبل مخصوص خودش

 میشینه و شاهدی که کنارش جایی
 میگیره...



حدس زدن اینکه قراره در مورد
 سیاستو قرفه و تورم صحبت بشه

 اصال کار سختی نیس...
بعد از اینکه چای لب سوز مخصوص

 این پدر بزرگ با صالبت و دوس
 داشتنی رو مقابلش میذارم با گفتن

 با اجازه ای جمع این دو نفر رو به
 سمت آشپز خونه ترک میکنم....

با دیدن سیب قرمز رنگ داخل
 بشقابم  نگاه متعجبم رو میدم به

 حسامی که کنارم روی مبل دو نفره
 لم داده :

_ اینو تو گذاشتی توی بشقاب من؟
 سری تکون میده: 

_ آره بخور جون بگیری... 



نیمچه لبخندی میزنم که چشمک
 نامحسوسی میزنه و کمی به سمتم

 خم میشه: 
_نظرت چیه همینو توی چشم و چال

 اون مرتیکه فرو کنم؟

با چشمای گشاد شده نگاه میکنم به
 چاقوی داخل دستش:

_ توی چشم کی؟؟

خیره میشه به چشمام:
_ همونی که از اول مهمونی چشماش

 خیلی داره هرز میره... 

لب هامو روی هم فشار میدم که
 لبخند بی جام زیاد ضایع نباشه...
نامحسوس نگاهمو به شهیاد برادر

 شیدا میدم که میخ صورت من شده
 و منی که از این نوع نگاها بیزارم اما

 به احترام بزرگ ترا و اینکه
 نمیخواستم به خاطر این موضوع نه

 چندان مهم  کدورتی بین من و زن
 عمو پیش بیاد به خصوص که شیدا و
 شهیاد خواهر زاده های عزیزش بودن

....



شیدا میدم که نگاهش میخ صورت من
 و هستی شده و من بیزارم از این نگاه

 بی پروا اما خب مجبورم تحمل کنم
 چون هیچوقت دلم نمیخواد به خاطر
 منه بی کس و کار٬ کدورتی بین افراد

 خانواده پیش بیاد به خصوص که
 شیدا و شهیاد خواهر زاده های عزیز
 زن عمو جیران هستن و خوش حالم

 که حسام این موضوع رو درک میکنه
.خیلی آروم جوری که کسی جز

 خودش متوجه حرفم نشه زیر لب
 زمزمه وار میگم:

_ بیخیال! برات مهم نباشه!

در جواب حرفم یه تایه ابروش باال
 میپره:



_ نیال انگاری منو با شلغم اشتباه
 گرفتیا! خوشم نمیاد کسی به

 خواهرام اینجوری خیره بشه! 
لبخند محوی میزنم از داشتن این

 برادر که گرچه نسبت خونی باهاش
 ندارم اما در این چن سال برادرانه

 برام خرج کرده...
با شنیدن صدای هستی بغل گوشم٬

 نگاه از حسام میگیرم 
هستی_ چی میگین شما دوتا اینقد دم

 گوش هم پچ پچ میکنین؟ 

کنار گوشش که دقیقا روی به روی
 صورتمه لب میزنم:

_حسام قصد داره چاقوی دستش رو
 توی چشمای هیز شهیاد فرو کنه..!



همزمان که چشم غره ی نا محسوسی
 حواله شهیاد میکنه  در جوابم میگه:

_ داداشم کار خیلی خوبی میکنه!
 مرتیکه  حداقل از بزرگترا خجالت

 نمیکشه.باز خوبه هنوز ایمان نیومده
 وگرنه باز یه بحثی داشتیم!

متعجب میشم از جمله آخرش : _
 چطور مگه؟ 

نفسش رو کالفه بیرون میده: 
_ از این مرتیکه خوشش نمیاد.

 هروقت اینا اینجا هستن ما یه جنگ
 و جدالی داریم.صد بار بهش گفتم

 ایمان جان این لعنتیا غریبه که
 نیستن بتونم از خونه بیرونشون کنم



اما خب حرف حساب حالیش نمیشه ٬
 متاسفانه اینا هم هفته ای که هفت

 روزه ٫ پنج روزش رو اینجا تلپ میشن
. 

با افسوس سری تکون میدم:
_ واله چی بگم؟! منم از حضورشون

 دلخورم اما چاره چیه؟! 
دستش رو روی دستم میذاره: 

_ حیف شاهد واسه این خانواده بی
 فرهنگ ٬آخه موندم توی این دختره

 افاده ای چی دیده که حاضر شده
 خودشو بدبخت کنه!

لب میگزم از این بی پروا حرف زدن
 این دختر...

_ هیسس! یواشتر االن میشنوه...
شونه باال میندازه و بیخیال میگه:

_ خب بشنوه ! به درک...



لب هامو روی هم فشار میدم و نگاهمو
 دور تا دور سالن پذیرایی میچرخونم

...
آقا بزرگ که طبق معمول روی مبل

 مخصوص به خودش نشسته و مبل
 کناریش همیشه جایگاه خانم بزرگه...

کنار آقا بزرگ؛ به ترتیب٬ عمو کوروش ٬
 شاهد ٬ خسرو باجناق عمو کوروش و

 شهیاد نشستن...

طرف خانم بزرگ هم ٬ اول عمه کتی و
 بعد زن عمو جیران ٬ خواهرش جواهر

 و شیدا نشستن...
ما سه تا هم که  کمی با فاصله از این

 جمع روی کاناپه راحتی لم دادیم...
در جمع مردها که تنها کسی که فقط

 گوش میداد و خیلی کمتر حرف میزد



شاهد بود اما خداروشکر در جمع
 زنانه با وجود جواهر خانم و شیدا
 بحث غیبت و چشم و هم چشمی

 همیشه داغه! 
من نمیدونم روی چه حسابی اسم این

 زن جواهره؟! 
هرچی که فک میکنم بهش نمیخوره

 قیمتی باشه! به خصوص ذات پلید و
 دماغ زیادی بزرگش!

اما خب نمیشه اعتماد به نفس مردم
 رو ازشون گرفت شاید فرجی شد و

 قیمتش مث دالر یهو باال رفت ! 

با شنیدن صدای در و یاالله گفتن
 ایمان ٬ سکوت محضی خونه رو فرا

 میگیره ...



به چشم های چراغونی هستی خیره
 میشم... خوش حالم که عاشق شد و

 با عشق ازدواج کرد...لیاقت این دختر
 خوشبختی کامله...اما هنوز باورش

 برام سخته که همبازی دوران کودکیم
 اینقدر خانم شده و قراره ازم دور

 بشه...هنوز که هنوزه خاطرات خاله
 بازی هامون توی ذهنمه...

چه زود بزرگ شدیم....
چه زود زمان گذشت...

ایمان با وقار همیشگیش وارد خونه
 میشه و اول از همه با آقا بزرگ و به
 ترتیب با همه احوال پرسی میکنه.
نوبت به جمع ما که میرسه با دیدن

 گل لبخند روی لب های هستی٬
 چشماش برق میزنه...



اول دستش رو جلوی برادر خانومش
 دراز میکنه:

ایمان_ سالم حسام جان...
حسام_ سالم چه دیر اومدی؟

سری تکون میده 
_ به ترافیک خوردم داداش...

نگاهش سمت من میچرخه:
ایمان_ سالم احوال نیال خانم گل؟

لبخند میزنم
_ سالم آقا ایمان...ممنون خوبم...

اینبار نزدیک هستی میشه و دستش
 رو دور کمر خانومش حلقه میکنه

ایمان _ شما چطوری بانوووو؟ 
خنده ی آروم هستی لبخند عمیقی

 روی لبم میاره که همزمان نگاهم توی
 یه جفت تیله ی مشکی رنگ قفل

 میشه...
از اینکه اصال قصد نداشت مسیر

 نگاهشو تغییر بده به خودم میام و از
 اونبخند

چرا حس میکنم تازگی ها نگاه شاهد
 رنگ دیگه ای به خودش گرفته؟!



از اینکه قصد نداشت مسیر نگاهش رو
 تغییر بده لبخند روی لبم جمع میشه...

 فوری نگاهمو به انگشتر داخل دستم
 میدوزم...چرا حس میکنم تازگی ها

 رنگ نگاه شاهد تغییر کرده ؟ یه
 جوری شده! 

کالفه از این افکار داغون از جا بلند
 میشم که صدای نسبتا بلند شیدا به

 زمین میخکوبم میکنه...
شیدا_ نیال جون شنیدم تابلوی نقاشی

 باغ رو تموم کردی ؛ میشه بیاری
 ببینم؟

سکوت جمع بد جوری اذییتم میکنه و
 منی که به خوبی از هدف این دختر

 آگاهم...
در جوابش لبخندی تحویل میدم



_ آره عزیزم! 

با همون حفظ لبخند به سمت پله ها
 قدم برمیدارم .

بعد از برداشتن تابلو ٬ در اتاقم رو
 میبندم و پله هارو به سمت پایین

 طی میکنم...
صدای قدم هام توجه همه رو به

 سمتم جلب میکنه و نگاه همه میخ
 تابلو بزرگ داخل دستم میشه...

به راحتی بهت و تحسین رو توی نگاه
 همه میتونم ببینم...

یک قدمی شیدا می ایستم و تابلو رو
 سمتش میگیرم:

_ بفرما عزیزم اینم از تابلو نقاشی!



با اکراه اما ذوق و شوق الکی تابلو رو
 از دستم میگیره:

_ قشنگ شده نیال جان

جواهر خانم به سمت دخترش گردن
 کج میکنه و بعد از وارسی کامل رو

 به آقا بزرگ و خانم بزرگ میگه:
_ ماشاال هزار ماشاال... نیال جان

 واسه خودش یه پا هنرمند شده...از
 خانومی که چیزی کم نداره حاال هم

 از هر انگشتش یه هنر میریزه! 

تابلو دست به دست میشه...هر کسی
 یه تعریف و تمجیدی میکنه...

عمو کوروش_ ماشاال عمو جان خیلی
 جالب باغ رو به تصویر کشیدی



خسرو خان و شهیاد_ معرکه اس...!
عمه کتی_ خیلی زیبا کشیدی عمه

 جان...
تابلو که به دست آقا بزرگ میرسه

 نگاهش به تصویر عمیق میشه:
_ مرحبا دخترم! 

از این تعریف لبخند شیرینی روی لبم
 میشینه که با شنیدن صدای جواهر

 خانم از زهر هم تلخ تر میشه

جواهر خانم_ حاجی هزار ماشاال نیال
 جان دیگه وقت عروس شدنشه!

 ایشاال کی  شیرینی عروسی این گل
 دختر رو میخوریم؟؟



نگاه بهت زده ام رو به آقا بزرگ میدم
...

با شنیدن حرف این زن بی فکر ٬ به
 یکباره جمع توی سکوت فرو میره و

 منی که حس میکنم رمق از پاهام
 رفته و هر لحظه امکان سقوطم

 هست...
ثانیه های مرگ بار جلو میرن تا اینکه

 صدای آقا بزرگ رو میشنوم:
_ انشاالله بعد از عروسی هستی٬

 نوبت میرسه به نیال...

تپش های شدید قلبم رو نادیده
 میگیرم و بی توجه به لبخند مزحک

 روی لب های این مادر و دختر
 فضول٬ به سمت هستی قدم بر

 میدارم



به محض نشستنم کنار حسام ٬ بلند
 شدن شاهد و رفتنش به سمت تراس

 رو میبینم... نفس عمیقی میکشم و
 سرمو نزدیک میکنم به گوش حسام...

_ اون چاقو رو به جای چشم شهیاد ٬
 فرو کن توی حلق مادرش!

صورتش به سمتم میچرخه:
_ بیخیال خواهر من ! واسه حرف این

 جماعت نباید تره خورد کنی! 

کالفه نفسم رو بیرون میدم. حسام
 حرف و حال منو نمیفهمید...من

 میترسیدم از تصمیم های قاطع آقا
 بزرگ... از یه انتخاب اجباری و شروع
 یه زندگی بی احساس...چرا هیچکس

 حال منو نمیفهمید؟



دست هستی عزیزم که روی دست
 سردم میشینه ٬ با همون نگاه نا آروم

 خیره میشم به چشماش...
مثل همیشه خیلی خوب حالمو

 میفهمه...این دختر عمه بهتر از همه
 منو میشناسه...

فشاری به انگشت هام میده و لب
 میزنه:

_ الهی فدات بشم  نیالیی...غصه
 نخور عزیز من؛ کو تا من از این خونه
 برم؛ قول میدم تا زمانی که تو اجازه

 ندی من همینجا بیخ ریشت میمونم...
 باشه خواهری؟!

خدایااا چرا بعضی از بنده هات
 میتونن اینقد خوب باشن؟! چرا

 وجود این دختر اینهمه پاکه؟



لبخند تلخی روی لبم حک میشه و من
 از خدا ممنونم بابت داشتن این
 موجود عزیز و دوس داشتنی:

_ بیخیال عزیزم! این نیز بگذرد...

پلک هاشو روی هم میذاره و لب
 میزنه:

_ همه چی درست میشه فقط توکلت
 به اون باالیی باشه...

به نشونه موافقت سری تکون میدم اما
 زیر چشمی متوجه بلند شدن شیدا
 میشم که  با عجله مسیر تراس رو
 طی میکنه و فقط خدا از ذات این

 دختره خبیث با خبره...!

زمان مهمونی به بدترین نحو میگذره



اما بالخره با اومدن عمو چنگیز شوهر
 عمه کتی ؛ اکرم خانم همه رو به سرو

 شام دعوت میکنه....
از زمان شام خوردن چیزی نگم بهتره

 چون هیچی از غذا های روی میز
 حالیم نشد فقط اندازه یه دو قاشق

 سوپ خوردم که همونم حس میکردم
 اگه بیشتر سر میز باشم ممکنه باال

 بیارم....
این وسط انگار حس و حال شاهد هم

 مث من بود که فقط با غذاش بازی
 میکرد حتی به عشوه و محبت های
 شیدا هم بی تفاوت بود...و این برام

 جای سوال داشت اما خب اونقدر
 فکرم درگیر زندگی خودم بود که جای
 خالی برای فک کردن به زندگی شاهد

 نداشتم



با شنیدن صدای زنگ گوشیم پلک های
 سنگین از خوابم رو از هم باز ؛ دست

 دراز کرده و با برداشتن گوشی از
 روی پاتختی  آالرم ساعت رو قطع

 میکنم ؛ با کرختی از روی تخت بلند
 میشم و

به سمت سرویس بهداشتی میرم ...
بعد از شستن دست و صورتم وبستن

 موهام ؛ مانتو مشکی و شلوار لی
 تیره رنگی میپوشم ٬ مقنعه مشکی رو
 هم سرم میکنم و با برداشتن کوله ی

 بزرگم اتاق رو ترک میکنم...
با دیدن صبحانه روی میز دلم ضعف

 میره اما وقتی به ساعتم نگاه میکنم
 به خوردن یه دو لقمه نون پنیر راضی

 میشم ...



به محض بستن بند کتونی های مورد
 عالقه ام با قدم های بلندی سنگ

 فرش باغ رو طی میکنم...
دیدن الستیک های پنچر شده ماشین

 نازنینم آه از نهادم بیرون میده...پوفی
 از سر کالفگی میکشم و لگد نسبتا

 محکمی به الستیک میزنم:
_ لعنتیییی آخه االن چه وقت پنچری

 بود!

صدای پایین اومدن شیشه و نگاه مات
 من خیره میشه به شاهد نشسته داخل

 ماشین کناری!

شاهد_ یادش رفته از قبل بهت خبر
 بده! 



نگاهم متعجب میشه:
_ کی یادش شده بهم خبر بده؟!

دستی به گوشه لبش میکشه و خیره
 به چشمام لب میزنه:
_ الستیک رو میگم! 

کمی که به مغز خواب رفته ام فشار
 میارم متوجه میشم که این پسر

 عموی عزیز منو ایسگاه کرده!
لب هامو روی هم فشار میدم و قدمی

 به سمت در ماشینش برمیدارم:
_ اول اینکه سالم صبح بخیر؛ دوم
 اینکه تازه چن روز پیش به حسام

 دادم که پنچری رو بگیره؛فکر نمیکردم
 که باز اذییتم کنه!



سری تکون میده برام و دست هاشو
 دور فرمون حلقه میکنه:

_ خب االن بیا باال تا برسونمت
 دانشگاه

خجالت زده لب میگزم و نوک کفشم
 رو به زمین میکشم:

_ نه دیگه مزاحم شما نمیشم پسر
 عمو؛ با آژانس میرم...

نوچی میگه و در جلو رو از داخل
 برام باز میکنه:

_ بیا باال نیال! میدونی که از تعارف
 زیاد خوشم نمیاد...

نفسم رو بیرون میدم و از روی
 مجبوری ماشین رو دور میزنم 



و بعد از نشستن روی صندلی گرم و
 نرمش در ماشین رو میبندم....

سوئیچ رو میچرخونه و به محض باز
 کردن در توسط ریموت ؛ پا روی گاز

 فشار میده و با یه فرمون از باغ خارج
 میشه و منی که عاشق دست و

 فرمون این بشرم!
 خسته از سکوت داخل ماشین تکیه ام
 رو از صندلی میگیرم و به سمت جلو
 خم میشم؛  تا بلکه با گذاشتن آهنگی

 خواب از سرم بپره ...
با شروع آهنگ مناسبی لبخندی روی

 لبم میشینه که صدای شاهد رو
 میشنوم...

شاهد_ خب مگه مجبوری تا آخر شب
 بیدار باشی که االن از خستگی چرت

 بزنی!



از دقیق بودن این بشر یه تایه ابروم
 باال میپره :

_ میشه بدونم از کجا فهمیدی دیشب
 خوب نخوابیدم؟ نکنه علم غیب داری

 و ما بی خبریم؟!

نگاهش رو از جلو میگیره و میخ
 صورت من میشه:

_ اگه علم غیب داشتم االن وضع
 زندگیم این نبود اما خب در جواب

 سوال اولت باید بگم سایه ی راه
 رفتنت از پشت پرده به خوبی دیده

 میشه؛  سعی کن شبا با موهای
 پریشون راه نری!

خجالت زده لب میگزم:
_هییع واقعا دیده میشم؟؟



عینک مارکش رو به چشم میزنه:
_یعنی تا به حال نمیدونستی ؟!

چشمام درشت میشه از این قضاوت
 بیجا:

_ نه بخدااا! االن از زبون تو میشنوم...

لب هاشو روی هم فشار میده و میدون
 رو دور میزنه:

_ خوبه! از امروز به بعد بیشتر به
 اطرافت توجه کن...

از حرف های سنگینش چیز خاصی
 متوجه نمیشم اما با گفتن یه باشه

 کوتاه بحث رو خاتمه میدم...
ماشین که مقابل دانشگاه توقف میکنه

 ؛ کوله ام رو از روی پام برمیدارم 



_ شرمنده دیگه پسر عمو امروز
 مزاحمت شدم...

تکیه به در میده و نگاهش رو به
 چشمام میدوزه...

_ تو هیچوقت مزاحم نیستی!االنم
 زودتر برو تا کالست دیر نشده...

با لبخندی که روی لبمه از ماشین پیاده
 میشم...

به محض بسته شدن در صدای بم و
 محکمش شنیده میشه:

_ نیال!

شیشه اتوماتیک پایین میاد:
_ جانم پسر عمو ؟



عینک مشکی رنگ از روی چشماش
 برداشته میشه:

_ کالست که تموم شد زنگ بزن تا بیام
 دنبالت! تنها برنمیگردی ها!

از شنیدن حرفش تعجب میکنم انگاری
 که روز اول دانشگاهمه و من هیچی

 حالیم نمیشه! 
با یه نگاه به عقربه های ساعت از

 مخالفت صرف نظر میکنم:
_ باشه...خدافظ!

زیر لب چیزی میگه که نمیفهمم.
 بیخیال با قدم های بلند به سمت در

 دانشگاه قدم بر میدارم..



باشنیدن جمله همیشگی استاد « بچه
 ها خسته نباشید» 

جزوه رو داخل کوله ام میذارم و با
 انداختن بند بلندش روی شونه ی

 راستم ٬ از روی صندلی بلند میشم...
همه ی بچه های کالس گروهی مشغول

 صحبت در مورد انجام چن پروژه
 بودن فقط این وسط من و چن نفر از
 دخترای کالس به تشکیل اکیپ عالقه

 ای چندانی نداشتیم...
از نظر من اکیپ بودن مشکلی نداشت

 اما در این نوع دانشگاه های مختلط
 خواه ناخواه حضور هر دو جنس

 مخالف در اکیپ ها دیده میشد و این
 موضوع هنوز برای خانواده ما به

 خوبی جا نیوفتاده...



از زمانی که یادمه تنها دوست من
 هستی بوده...همیشه سعی کردم

 رابطه ام با هم کالسی هام رو فقط
 محدود به درس کنم هیچوقت نشده
 کسی رو مرهم درد هام قرار بدم و از

 زندگی و خانواده ام براش بگم...
 همیشه کوله بار زندگی رو تنهایی به

 دوش میکشیدم...تا به االن که ترم
 آخر رشته دبیری ام...

با وجود عالقه ام به هنر و نقاشی
 درست مث بابا کامران ؛ اما همیشه

 دلم میخواست راه مامان لیلی عزیزم
 رو ادامه بدم.... خدابیامرز عاشق
 تدریس بود و چه روزهایی که از

 عالقه اش به این رشته با من
 صحبت میکرد... آهی میکشم از

 نامردی روزگار ....



چشم که میچرخونم خودم رو داخل
 حیاط بزرگ دانشگاه میبینم... اونقدر

 غرق گذشته شده بودم که نفهمیدم
 چجوری سر از اینجا درآوردم....

گوشی رو از داخل جیب مانتو بیرون
 میکشم و بعد از باز کردن قفل

 صفحه ؛ روی شماره شاهد ضربه
 میزنم...
یه بوق...
دو بوق...

_ الوو جان؟!

از شنیدن صدای بمش تکیه میزنم به
 تنه تنومند درخت کنارم و آب دهنم

 رو قورت میدم:
_سالم پسر عمو



شاهد_ سالم جانم نیال ؟

برگه افتاده از درخت رو با پام جابه
 جا میکنم:

_میگما من کالسم تموم شده؛ اگه کار
 داری و نمیرسی بیای که خودم برم...

لحن صداش جدی تر میشه:
_ نه بیا بیرون! جلوی دم در

 دانشگاهم...

یکه خورده باشه ای میگم و تماس رو
 قطع میکنم...

گوشی رو داخل جیبم میذارم و به
 سمت بیرون قدم برمیدارم...

با دیدن لکسوز مشکی رنگش درست
 جلوی در دانشگاه خنده ام میگیره... 



این بشر اصال به فکر آبروی من نیس
 که اینقدر بی پروا درست جلوی

 دانشگاه اعالم حضور میکنه...
دستی به مقنعه روی سرم میکشم و

 در ماشین رو باز میکنم...
_سالم...

به محض نشستن روی صندلی موجی
 از عطر سردش زیر بینیم میپیچه...

شاهد_ سالم خسته نباشی...

لبخندی میزنم به این حجم معرفت...
_ سالمت باشی! امروز بهم ثابت شد

 که علم غیب داری ها!  حاال هی انکار
 کن!



دستی البه الی  موهای پر پشت
 مشکی رنگش میکشه و ماشین رو به

 حرکت در میاره:
_چطور مگه؟!

کوله رو صندلی عقب پرت میکنم و به
 پشتی صندلی تکیه میدم:

_ آخه از کجا میدونستی این ساعت
 کالسام تموم میشه؟!

لب هاشو روی هم فشار میده:
_ شانسی اومدم اینطرف...

لبخندی میزنم:
_ حاال از این به بعد هر وقت شانسی

 اومدی لطفا کمی دورتر از دانشگاه
 ماشینو پارک کن...



اخم کمرنگی نصیبم میشه:
_ چطور مگه؟

نگاهمو میدم  به نیم رخ جذاب مرد
 کنارم:

_ آخه خوبیت نداره!  ممکنه اساتید
 دانشگاه فکر نا جوری کنن...

نمیدونم چرا با این حرفم اخم روی
 پیشانیش بیشتر میشه...

حس میکنم سکوت داخل ماشین یه
 مقدار غیر طبیعی شده...

صدای آهنگ رو کمی بیشتر میکنم و
 با گذاشتن پلک هام روی هم کمی
 آرامش به وجود خسته ام هدیه

 میدم...



با توقف ماشین الیه پلک هامو باز
 میکنم که نگاهم متعجب میشه از

 دیدن محله نا آشنای مقابلم:
_ این جا کجاست؟

همان طور که مشغول باز کردن
 کمربندشه با لحن نسبتا آرومی در

 جوابم میگه:
_ دفتر وکالتم اینجاست! بیا پایین تا

 یه چنتا از کار های مهمم رو انجام
 بدم بعدش باهم میریم...

سری به معنی باشه تکون میدم و از
 ماشین پیاده میشم...

با کنجکاوی خیره میشم به نمای
 جالب و جذاب برج های اطرافم...



دوشادوش هم به سمت برج روبه رو
 قدم برمیداریم...

یه نیم نگاهی به خودم میندازم؛ با این
 مقنعه و کوله مثل بچه دبیرستانی ها
 شدم... اما شاهد  درست نقطه مقابل

 منه...نمونه یه مرد جذاب و جا افتاده
...! و دیدن  ما دو نفر کنار هم میتونه

 نگاه های متفاوتی رو به سمتمون
 جلب کنه...

البی مجتمع زیاد شلوغ نبود اما  از
 ظاهر همون چن نفر هم میشد حدس
 زد آدم حسابی هستن!گرچه آدم بودن

 از ظاهر طرف مشخص نمیشه...!
اما خب عقل مردم االن به چشم

 اوناست...! هرچی رو که چشم تائید
 کنه همون رو قبول میکنن!



به محض اینکه وارد آسانسور
 میشیم شاهد روی طبقه ۱۰ ضربه

 میزنه...
نگاهی میکنم به دیواره های

 آسانسور ...کاش حداقل شیشه ای
 بود تا از خوب بودن سر و وضعم

 مطمئن میشدم اما افسوس که
 اینطور نیس...

به طبقه دهم که میرسیم در
 آسانسور باز میشه و من سالن

 بزرگی رو میبینم که حدود ۴ اتاق
 رو در خودش جای داده...

خانم نسبتا جوونی پشت میز بزرگی
 نشسته که به محض دیدن ما از جا

 بلند میشه:
_ سالم جناب فروزش...!



شاهد دست به جیب میبره و با ژست
 خاص همیشگی و لحن محکم مردانه

 اش میگه:
_ سالم خانم. پرونده های امروز رو
 بیار اتاقم...در ضمن نه تلفنی وصل
 بشه نه حضوری کسی رو قبول کن!

منشی بیچاره انگار با اخالق خاص
 رئیسش آشنایی داره که سر به زیر
 چشمی میگه و مشغول پیدا کردن

 پرونده های مربوطه میشه و
اما منی که پشت سر شاهد وارد اتاق

 کارش میشم...
از دیدن کاغذ دیواری های کرم و

 شکالتی به وجد میام...
با لبخندی که روی لبمه به سمت

 شاهدی میرم که کت قهوه ای رنگش 



رو در میاره و پشت صندلی چرخ
 دارش آویزون میکنه...همینطور که

 روی صندلی میشینه نگاهی هم به من
 میندازه:

_ پشت کتابخونه یه کاناپه بزرگه؛
 میتونی اونجا یه استراحت کوچیک

 داشته باشی!

ابرویی باال میندازم از شنیدن حرفش
...

اشاره ای به مبل بزرگ مقابل میزش
 میکنم و میگم:

_ اشکالی داره اینجا استراحت کنم؟؟

با خونسردی ذاتیش تکیه به صندلی
 میده و سر تا پام رو آنالیز میکنه:
_ آره چون تمرکز من بهم میریزه!



کمی هنگ کرده نگاه میکنم این پسر
 عموی بی پروا رو... با کمال پررویی
 منو مزاحم به حساب میاره و قصد

 دک کردنم رو داره...!
بیخیال شونه ای باال میندازم و به

 همون سمتی که گفت میرم...
با دیدن کتابخونه نسبتا بزرگ و پر از
 کتابش دلخوری از صاحبش رو کنار

 میزنم و با لذت وافری کتاب هارو از
 نظر میگذرونم ...

دیوان بزرگ حافظ رو از قفسه بر
 میدارم و بعد از دراز کشیدن روی

 کاناپه  و  باال زدن مقنعه تنگم
 ؛مشغول خواندن این نوشته های

 شیرین میشم.... نمیدونم چندمین
 صفحه اش بودم که نا خداگاه پلک

 هام روی هم افتاد و از شدت 



بی خوابی دیشب به خواب عمیقی
 فرو رفتم...

با تماس دست کسی به مقنعه ام
 هراسون از جا بلند میشم که صدای
 آخ گفتن شاهد همزمان میشه با درد

 خفیف سرم...
چشمای پف کرده ام رو باز میکنم که

 شاهد رو دست به بینی مقابل صورتم
 میبینم...

وحشت زده کمی نزدیکش میشم:
_ چی شد یه دفعه؟ 

سرش رو باال میگیره که متوجه چن
 قطره خون باالی لبش میشم... 

_هیییع داره خون میاد !
فورا چن برگه دستمال کاغذی از روی

 میز برمیدارم و به سمت صورتش  



میگیرم :
_ بگیر خون های باالی لبت رو پاک کن

...
بدون اینکه نگام کنه دستمال هارو ازم
 میگیره و زیر بینیش رو تمیز میکنه...

دستی به شقیقه ی دردناکم میکشم
 که صدای آرومش رو میشنوم:

_ رفتی خونه یخ بذار کبود نشه!
سری به معنی باشه تکون میدم که
  یهو متوجه مقنعه افتاده زیر پام

 میشم...
تصور اینکه از چن لحظه پیش  تا االن
 با این موهای باز جلوی شاهد اینطور

 بی خیال نشستم به قدری برام
 وحشتناکه ؛ که با گفتن هییع بلندی

 شتاب زده دست دراز میکنم و مقنعه
 رو از روی زمین چنگ میزنم



نیم نگاهی به چهره خونسردش
 میندازم که پایین کاناپه نشسته و

 سرش رو به نشیمنگاه تکیه داده...از
 دیدن چشم های بازش که خیره به

 دیوار مقابلشه از شدت خجالت رنگ
 به رنگ میشم...

لعنت به این حواس پرتی...! 
فورا مقنعه رو سرم میکنم و سعی

 میکنم موهای بلندم رو هرچه سریع
 تر با گیره ببندم...

دستی میون موهای آشفته اش
 میکشه و به سمت من گردن کج

 میکنه:
_میخواستم کتاب رو از کنار سرت بر

 دارم که یهو ترسیدی...



نگاه خجالت زده ام رو از چشماش
 میگیرم و با انگشت های دستم بازی

 میکنم:
_شرمنده پسر عمو ! زدم بینیت رو
 هم ناقص کردم ؛ راستش از شدت

 خستگی یه جورایی بی هوش شدم ؛
 بدی من اینه خیلی خوابم سبکه با

 کوچیک ترین چیزی از خواب میپرم
...

دستی به ته ریشش میکشه
و با گفتن یه یا علی ؛ از جا بلند

 میشه:
_عیبی نداره ! حاال ضربه سرت برای

 من اونقدرا هم که فکر میکنی
 سنگین نیس...



لبخند کمرنگی میزنم که صدای جر و
 بحث دو نفر به مراتب بلند تر میشه...
 کمی که دقت میکنم به خوبی صدای

 شیدا رو تشخیص میدم...نگاه
 متعجبم رو به شاهدی میدوزم  که با

 خونسردی کامل به سمت در اتاق قدم
 بر میداره...

به محض باز کردن در ؛ شیدا با چهره
 فوق العاده عصبانی روبه شاهد میگه:

_ ببین این منشی دو هزاریت داره
 پاشو از گلیمش دراز تر میکنه! دیگه

 باید برای دیدن شوهرم از ایشون
 اجازه بگیرم؟!

 منشی بیچاره سری به افسوس تکون
 میده:



_ خانم محترم جناب فروزش تاکید
 کردن کسی رو به اتاق ایشون

 نفرستم ؛ من فقط به وظیفه ام عمل
 میکنم کاری به نسبت های شما ندارم!

اینبار خود شاهد وارد بحث میشه:
_ اینجا چاله میدون نیس که صداتون

 رو باال میبرین!

نگاهش رو به شیدای دلخور و نسبتا
 عصبانی میده:

_ هرکسی با هر نسبتی وقتی اینجا
 میاد باید با اجازه این خانم وارد این

 اتاق بشه! حاال هم بیا داخل...

منشی با لبخندی که نشونه پیروزی در
 این بحث بود پشت میز میشینه و اما

 شیدا



شیدا با صورتی بر افروخته وارد اتاق
 میشه که با دیدن من یکه خورده

 قدمی جلو میذاره:
_ سالم 

در جوابش سالم کوتاهی میگم که
شاهد بی توجه به لحن سرد شیدا به
 سمت میز کارش میره و با پوشیدن
 کت و برداشتن گوشی اش شیدا رو

 مخاطب قرار میده:
_ با ماشین خودت اومدی؟

شیدا دسته کیفش رو بین انگشت
 هاش مچاله میکنه و نگاه دلخورش

 رو به شوهرش میدوزه:
_ نه با آژانس اومدم ؛ میخواستم

 امروز رو با هم باشیم...



 پوزخندی هم ضمینه ی حرفش میکنه
 که گره ی ابرو های شاهد کورتر میشه

...
بی توجه به کدورت بین این زن و

 شوهر رو به شاهد میگم:
_بریم ؟

سوئیچش رو دور انگشتش میچرخونه
 و سری به عالمت مثبت تکون میده...

شیدا با دیدن این حرکت از شاهد با
 همون اخم کمرنگی که روی صورت

 نقاشی شده اش  جا خوش کرده ؛ از
 اتاق بیرون میره و من هم جلوتر از

 شاهد اتاق رو ترک میکنم...
سری به معنی خداحافظی برای منشی

 جوان تکون میدم و راهی پله ها
 میشم ؛ دلم نمیخواست اخم و تخم

 شیدا رو ببینم



یه جوری رفتار میکنه که انگار از همه
 آدم و عالم طلبکاره...

به محض رسیدن به ماشین دستگیره
 در عقب رو میکشم و بعد از سوار

 شدن خودم رو سرگرم بازی های داخل
 گوشیم میکنم گرچه تا رسیدن به

 خونه فضای ماشین رو فقط سکوت
 ما سه نفر پر کرده بود نه چیزی دیگه!
ماشین که داخل پارکینگ باغ متوقف

 میشه فورا پیاده میشم:
_ بابت امروز ممنون پسر عمو... 

همانطور که یه پاش داخل ماشینه و
 یه پاش بیرون؛ تکیه به در میده :

_ خواهش میکنم...

لبخندی میزنم و رو به شیدا که خیره
 ما دو نفر شده بود میگم: 



_ فعال عزیزم...

لبخند یه وری اش اصال به دلم
 نمیشینه اما باز هم بیخیال از کنار

 رفتار آدم های اطرافم میگذرم...
وارد خونه که میشم تنها سکوت

 نصیبم میشه...
از شدت درد شقیقه هام به سمت
 آشپز خونه میرم و با گذاشتن یه

 کمپرس یخ روی قسمت ورم کرده
 سعی میکنم از ورم و درد بیشترش

 جلوگیری کنم...
نگاهی به قابلمه های روی گاز میندازم

...از بوی پیچیده شده توی فضا
 معلومه نهار امروز آبگوشت بوده که

 متاسفانه غذای مورد عالقه من
 محسوب نمیشه...



پوفی میکشم که شاهد میون
 آشفته بازار ذهنم سرک میکشه..

.تموم صحنه های امروز جلوی
 چشمام به نمایش داده میشه...از

 رنگ جدید نگاه های اخیرش تا
 رفتار سردی که با شیدا داشت..
.درسته از این دختر خوشم نمیاد

 اما به عنوان یه زن دلم براش
 میسوزه...شاهد خیلی راحت

 جلوی دو نفر دیگه غرور زنش رو
 زیر پاهاش له کرد اما چرا ؟

این مردی که از نظر رفتار و کردار
 زبون و زد خاص وعامه چرا با زن

 خودش اینجوری رفتار میکنه؟!
چه دلیلی پشت این نامردی بزرگه

 ؟



 بد بودن شاهد برای منی که با این
 مرد بزرگ شدم غیر قابل باوره..

.درسته از نظر اخالقی سرد و خشک
 وکمی مغروره اما نامردی توی ذاتش

 نیست...این وسط یه چیزی باعث
 تغییر این مرد شده...! یه چیزی که

 شاهد رو از خنثی بودن بیرون
 کشیده...!

از هجوم افکار گوناگون حس میکنم
 مغزم در حال متالشی شدنه...

از روی صندلی بلند میشم که صدای
 حسام رو از سالن پذیرایی میشنوم...



_ نیالاااا .... کجایی تو؟

کمپرس یخ رو سریع توی سینک ظرف
 شویی خالی و با قدم های آرومی

  آشپز خونه رو ترک میکنم:
_  جانم؟

حسام با دیدن من لبخندی میزنه و
 روی کاناپه راحتی لم میده:

_ باز این رخش جناب عالی الستیک
 ترکونده که!

کنارش میشینم و سیب سرخی که
 بدجور بهم چشمک میزنه رو از داخل

 سبد میوه برمیدارم:
_ جان ما اینبار هر چهار حلقه رو

 عوض کن! خسته شدم از بس



که لب و لوچه اش آویزون شده!
پا روی پا میندازه و سیب نازنینم رو

 از دستم چنگ میزنه :
_ خب خواهر من! اگه از همون روز

 اول دل میکندی از حساب بانکی
 عزیزت ؛ االن حال و روزت این

 نمیشد!

نگاه مملوء از حسرتم رو از سیب گاز
 زده داخل دستش میگیرم :

_ مگه من مث تو سر گنج نشستم که
 هی فرت فرت پول خرج کنم؟!

 بعدشم االن که فکر میکنم میبینم
 دیگه این الستیکا جونش در اومده

 باید یه تازه نفس زیر این رخش من
 باشه!



یهو سیب داخل گلوش گیر میکنه و
 سرفه هاش شروع میشه... از دیدن

 چهره کبود و زیاد شدن سرفه ها؛
 ترسیده با کف دستم چن بار محکم
 بین دو کتفش میزنم که یکدفعه راه

 نفسش باز میشه:
_ چی شد یهو؟؟؟! داشتی میمردی ها!

بعد از کشیدن چن نفس عمیق با
 دستمال دور دهنش رو پاک میکنه و

 سرش رو به کاناپه تکیه میده:
_ خدا لعنتت کنه دختر! اخه این چه

 حرفی بود که تو زدی!؟ 

با دهن باز و چشم های گشاد شده
 خیره نگاهش میکنم:



_مگه چی گفتم که اینجوری چپ
 کردی؟!

لبخند کمرنگی میزنه و آرنج دستش
 رو زیر سرش میذاره:

_ واییی که تو چهقد ساده ای نیال!
 خوش به حال شوهر آینده ات!

با ابروهای باال رفته به این حجم
 غیرت و تعصب نگاه میکنم:

_ چطور؟

با دست آزادش کمی باالی مقنعه ام
 رو پایین میکشه و با خنده میگه:

_ به خاطر داشتن یه زن خنگ و
 دوس داشتنی مث تو...!



خجالت زده لب میگزم که قهقهه ای
 میزنه و منی که زیر لب زهر ماری

 حواله این بشر بی حیا میکنم...
با شنیدن صدای باز شدن در و سر و
 صدای هستی ؛ به اون سمت گردن

 کج میکنم که با دیدن شاهد و شیدا
 و ایمان ؛ از جا بلند میشم اما حسام

 انگار نه انگار که کسی اومده با
 همون ژست قبلی چشمکی به من

 میزنه و سیب رو داخل دستش
 میچرخونه...!

با نزدیک شدن آنها چشم از دیوونه
 بازی های حسام میگیرم و رو به همه

 اشون سالم میکنم....
شیدا در جوابم خیلی آروم سالمی

 زمزمه میکنه ...



شاهد با وجود اخم کمرنگ روی
 پیشانیش فقط سری تکون میده...
ایمان با احترام سر خم میکنه برام:

_ سالم به نیال خانم گل... 
و

اما هستی عزیزم که به سمتم میاد
 و آغوشی که با دل و جون  برای

 این دختر عمه ی عزیز باز میشه...
هستی_ سالم به روی ماهت عزیزم

 !...

بوسه ای به روی گونه نرم و
 لطیفش میزنم:

_ چطوری تو؟

گل لبخند روی لب هاش شکوفا
 میشه...



_ خوبم تو چطوری ؟ مگه تازه از
 دانشگاه اومدی که هنوز مقنعه سرته؟

نیم نگاهی میندازم  به شاهدی که
 خیره نگاهم میکنه و البته پوزخند

 روی لب های شیدا رو هم نمیشد
 نادیده گرفت...

همانطور که دست هستی رو میگیرم و
 کنار خودم براش جا باز میکنم ؛ در

 جوابش میگم:
_ االن که نه؛ خیلی وقته تعطیل شدم

 اما امروز به خاطر پنچری ماشینم؛
 شاهد زحمت رفت و برگشتنم رو

 کشید؛ البته از دیدن دفتر وکالتش هم
 بی نصیب نموندم  واسه همین یه

 خورده طول کشید ...



آهانی زیر لب میگه که  حرف ایمان
 توجه همه رو به سمت خودش جلب

 میکنه:
_ بچه ها پاشین بریم یه دوری بزنیم..
.اینجوری توی  انتخاب خرید سرویس
 طال به من و هستی هم کمک میکنین

... نظرتون چیه؟!

حسام تکیه از کاناپه میگیره و بعد از
 برداشتن یه سیب نسبتا سرخ از سبد
 میوه ؛ اون رو توی بغل من میندازه:

_ من و نیال که  پایه ایم! شاهد و
 شیدا هم که حضورشون واجبه

 بالخره باید یه تجربه ای واسه آینده
 اشون داشته باشن...!مگه نه شیدا

 خانم؟



شیدا با ذوق بی مزه ای دست دور
 بازوی شاهد حلقه میکنه:

_ البته که میایم! 

حرف شیدا با چهره ناراضی شاهد
 جور در نمی اومد...و اما منی که از

 خستگی رو به موت بودم ولی حسام
 از پیش خودش برای منه بیچاره

  نظر میده...
میخواستم مخالفت کنم اما با دیدن
 شوق و ذوق هستی عزیزم از گفتن

 هر مخالفتی پشیمون میشم....
هستی نگاهی به سمتم  میندازه:
_ پاشو برو لباسات رو عوض کن
 فدات شم؛ اگه هم خسته ای یه

 دوش چن دقیقه ای بگیر ما پایین
 منتظرت میمونیم...



به معنی باشه سری تکون میدم و از
 جا بلند میشم که صدای آروم حسام

 رو میشنوم...
 _ مقنعه بپوشی خاله قزی! 

پشت چشمی براش نازک میکنم و بی
 توجه به چرندیات این بشر مسیر راه

 پله رو در پیش میگیرم.بعد از یه
 دوش ده دقیقه ای؛ موهای نم دارم رو
 میبافم و آزادانه پشت سرم میندازم...

مانتو لی نسبتا کوتاه و شلوار لی
 همرنگش رو میپوشم؛شال نازک سفید

 رو با کیف همرنگش ست میکنم و با
 بستن ساعت صفحه بزرگ روی مچ
 دستم تیپم رو کامل کرده و از اتاق

 بیرون میرم...



با دیدن سالن خالی؛ کفش های
 اسپرت سفیدم رو پا میزنم و به
 محض باز کردن در سالن با اکرم

 خانم مواجه میشم...
 _ سالم خسته نباشین...

لبخند مادرانه ای به روم میپاشه:
_ سالم عزیز مادر ...

_ راستی آقا بزرگ و خانم بزرگ رو
 امروز ندیدم کجا رفتن؟

دستی به روسری گل دارش میکشه:
_ امروز بعد از نماز ظهر یکی از

 دوستان آقا مسجد خرج داشتن
 واسه همین اقا و خانم موندگار

 شدن...



آهانی میگم که با صدا زدن اسمم
 توسط هستی؛ سر سری از اکرم خانم

 خداحافظی میکنم و به سمت دو
 ماشین پارک شده ی شاهد و حسام

 میرم...به مزدا تری حسام که میرسم
 متوجه خالی بودن صندلی جلو

 میشم؛ در جلو رو باز میکنم و خطاب
 به ایمان که کنار هستی روی صندلی

 عقب نشسته بود میگم:
_ آقا ایمان بفرمائید جلو بشینین...

ایمان با خنده روی لبش جواب میده:
_ بشین راحت باش نیال جان! من

 اینجا کنار خانومم راحت ترم...
معذب سری تکون میدم که حسام بند

 کیفم رو به سمت خودش میکشه:



_ بشین دیگه خاله قزی! 

چپکی نگاهش میکنم و به آرومی سوار
 ماشین میشم که با سرعت باغ و حتی

 شاهد رو پشت سر میذاره...
به در باز شده نگاه میکنم:

_ یواش تر بیرون برو خطرناکه
 حسن!!!!!

خنده هستی و ایمان که بلند میشه از
 لج من بیشتر پا روی گاز فشار میده
 که در صدم ثانیه با ترمز وحشتناکی
 سرم به شیشه جلو اصابت میکنه...

_ آخخخ...

با شنیدن جیغ بنفش هستی که اسمم
 رو صدا میزنه؛



حسام با رنگ و روی پریده بی مالحظه
 دست دور بازوی ظریفم حلقه کرده و

 نیم تنه ام رو به سمت خودش
 میکشه:

_ ای وای... ببینمت نیال جان...

هستی خودش رو از بین دو صندلی
 جلو میکشه:

_ الهی بمیرم نکنه سرت شکسته؟!
 و من خیره میشم به این حجم ترس و
 نگرانی در نگاه این دو خواهر و برادر

...
آب دهنم رو قورت میدم و با دست
 آزادم شقیقه و پیشانی درد ناکم رو

 لمس میکنم:
_ چیزی نشده که اینجوری شلوغش

 میکنین...



به آنی در سمت من باز و نگاه ترسیده
 شاهد بین صورت و دست حسام

 روی بازوم در گردشه:
_ حالت خوبه؟؟

لب هامو روی هم فشار میدم و سعی
 میکنم بازوم رو از میون انگشت های

 کشیده حسام بیرون بکشم و به
 گرمای دستش بی توجه باشم:

_آره خوبم چیزی نشده متاسفانه یادم
 شد کمربندم رو ببندم...

با نگاه سرد و لحن نسبتا عصبانی
 روبه حسام میگه:

_اینجا رو با پیست رالی اشتباه نگیر
 خواهشا...!



از دیدن سکوت و ناراحتی حسام؛
 لبخند هولکی روی لب میکارم و خیره

 به نگاه نافذ شاهد میشم:
_ اشتباه از من بود که کمربند نبسته
 بودم وگرنه رانندگی ایشون بیسته!

 حاال هم که خداروشکر طوری نشده...

کدر شدن رنگ نگاه شاهد رو میبینم...
 آرنج دستش رو از روی سقف بر

 میداره و با تکون دادن سرش با قدم
 های محکم به سمت ماشینش

 برمیگرده...
با حفظ همان لبخند روی لب به سمت

 هستی بر میگردم:
_ برو به صندلی تکیه بده این جوری

 نشستی خطرناکه عزیز من...



لب سرخ رنگش رو بین دندون هاش
 اسیر میکنه:

_ االن حالت خوبه؟ سر گیجه و
 حال تهوع نداری؟

سر تکون میدم به این نگرانی های
 شیرین:

_ نه فدات شم... خوب خوبم...

به سمت حسام غرق در سکوت بر
 میگردم:

_ کشتی هات غرق نشه داداشی...

فرمون رو میون انگشت هاش
 میگیره و نیم نگاهی به من میندازه:

_ شرمنده نیال ؛ نمیدونم این گربه 



بی پدر یهو از کجا پیداش شد؛ از ترس
 اینکه نزنم لهش کنم؛ محکم زدم روی

 ترمز... فک نمیکردم کمربند نبسته
 باشی...

همانطور که سیستم ماشین رو برای
 گذاشتن یه آهنگ زیبا دست کاری

 میکنم نگاهم رو به چشمای نادمش
 میدوزم:

_ عیبی نداره! این موردا برای هر
 کسی ممکنه پیش بیاد ؛ چن روز پیش

 خودم نزدیک بود یه سگ پشمالو رو
 زیر کنم...

صدای ایمان بلند میشه:
_ واقعا ؟؟؟ صاحبش چیزی بهتون

 نگفت؟!



_ نه ! آخه یه جورایی خودش مقصر
 بود انگاری  از قبل قالده  حیوون رو
 باز میکنه این زبون بسته هم میپره

 وسط خیابون!

ایمان آهانی میگه که هستی حسام
 رو مخاطب قرار میده:

_ حسام میگما یه چن وقتیه شاهد
 خیلی بد اخالق و عصبی شده!  تو

 نمیدونی جریان از چه قراره ؟

 ایمان دست دور شانه خانومش حلقه
 میکنه و میگه:

_تا جایی که بنده دیدم این آقا شاهد
 کال اخالقش همینطوریه...!



هستی در برابر این حرف سریع جبهه
 میگیره:

_ درسته که شاهد اخالق خوبی
 نداره اما تازگی ها عصبی و زود

 جوش شده حتی توی رابطه با شیدا
 هم به مشکل خورده...شیدا ازش

 بدجور شاکیه!

حسام میدون رو دور میزنه و نگاهش
 رو از آیینه جلو به هستی میدوزه:

_ منم همین نظرو دارم...اما خب
 دلیلش رو نمیدونم یعنی شاهد کسی
 نیس که بخواد از مشکالت زندگیش

 کسی رو آگاه کنه ؛ همیشه سعی
 کرده خودش از پس مشکالتش بر
 بیاد...! فعال که چیزی بروز نداده



هستی بعد از شنیدن این حرف از
 برادرش نگاهش رو میده  به منی که

 غرق در فکر شاهد جدید این روز
 هایم بودم...

هستی_ نظر تو چیه نیال؟ 

به هیچ وجه نمیخواستم از جریانات
 امروز کسی با خبر بشه پس به یه

 شونه باال انداختن ساده اکتفا میکنم:
_ من هیچ نظری ندارم! 

برای یک لحظه حس میکنم نگاه
 حسام یه جوری خاص میشه ...! از

 اون نگاه هایی که داد میزنه خر
 خودتی!!

اما به چه دلیل این نگاه نصیب من
 میشه رو نمیدونم..؟!



بالخره بعد از نیم ساعت خیابون
 گردی میرسیم به مقصد که پاساژ

 بزرگ و به نامی بود... به محض پیاده
 شدن؛ ماشین شاهد هم از راه میرسه

 و درست پشت سر مزدا تری حسام
 پارک میکنه... هر دو با چهره خنثی

 پیاده میشن و این نقطه مقابل هستی
 و ایمان بود.؛ چون از همون ساعت

 اول خنده از روی لب این زوج
 خوشبخت پاک نشده...

و
به نظر من شیدا خیلی خوب از این

 موضوع آگاهه چون با حرفی که
 میزنه اخم کمرنگی میون ابرو های

 ایمان جا خوش میکنه...
شیدا_ یه لحظه صبر کنین بچه ها تا

 شهیاد هم برسه!



نگاه هستی برزخی میشه اما به
 احترام شاهد چیزی نمیگه ولی دست

 دور بازوی ایمان حلقه میکنه و قدم
 زنون دور میشن...

حسام گوشی و کیف پولش رو به
 سمتم میگیره:

_اینا رو بگیر تا من کتم رو در بیارم.

لبخندی میزنم  و لوازم هاش رو از
 دستش میگیرم که برای یه لحظه
 انگشت داغش  پوست دستم رو

 لمس میکنه...
نگاه قیری رنگش متعجب میشه:

_ چهقد تو یخی دختر؟ نکنه افت
 فشار داری؟



تا میخوام جواب بدم شیدا زودتر از
 من میگه:

_ حتما به خاطر ترمز چن لحظه پیش
 ترسیده! 

حسام اینبار آستین مانتوم رو میگیره
 و منو به دنبال خودش میکشه:

_ بیا بریم یه آبمیوه شیرین بگیرم
 برات...

هنوز یه قدم بیشتر برنداشته بودم که
 صدای جدی شاهد بلند میشه:

_ نهار هم نخورده ؛یه چیز درست و
 درمون براش بگیری

حسام سری به معنی باشه تکون میده
 و اما من هنوز مات حرف شاهدم..

.اون از کجا فهمید که نهار نخوردم؟؟



 با شنیدن صدای شیدا از پشت سرم ؛
 به سمت عقب برمیگردم که شهیاد

 رو هم همراهشون میبینم...
سالم بلندی میکنه که جوابش رو

 کوتاه میدم؛ معذب از حضور این سه
 نفر ؛ کالفه آستین مانتوم رو از

 دست حسام بیرون میکشم:
_ دارم میام دیگه عزیز من! چرا منو

 مث کش تنبون میکشی!!

 خنده بلندی سر میده و وارد
 کافیشاپ مدرن مقابلمون میشه:

_ بیا داخل اینقدر بلبل زبونی نکن!
 وگرنه یه لقمه چپت میکنما...!

لب میگزم از دست این پسرک بی
 شرم وحیا... 



زیر چشمی به ابرو های درهم شاهد و
 پوزخند روی لب های این خواهر و

 برادر نگاه میکنم...
لعنتیا جوری رفتار میکنن که انگار

 خودشون مظهر پاکی و نجابتن...! از
 آدم های دورو متتفرم اما انگار

 مجبورم این دوتا اعجوبه رو تا اخر
 عمر تحمل کنم...

بی توجه به آنها پشت سر حسام قدم
 برمیدارم...میز بزرگی رو انتخاب

 میکنه و یکی از صندلی هارو برای
 من و خودش بیرون میکشه...

لبخندی به نشونه تشکر میزنم که
 چشمک بامزه ای نثارم میکنه...

پوفی میکشم و دست زیر چونه ام
 میذارم؛ این بشر درست بشو نیست

 که نیست!



با صدای حسام نگاهمو از گلبرگ های
 ریز شده زیر شیشه میگیرم...

حسام_ چی میخوری نیال جان؟

برحسب عادت لب های قلوه ایمو
 جلو میدم :

_ کیک شکالتی با شیر قهوه

گارسون جوان سفارش های همه رو
 میگیره و میره...

هرم نفس های کسی رو کنار گوشم
 حس میکنم؛ با تعجب متوجه نزدیک
 بودن صندلی شاهد به خودم میشم

...
_ دیگه اینطوری لب و لوچه اتو جلو
 نده! عادت های بچگی االن خوبیت

 نداره!!



گزگز کردن گونه هام رو حس میکنم...
 خجالت زده لب های لعنتیم رو روی

 هم فشار میدم و سر پایین میندازم...
امروز چرا اینقدر جلوی این بشر سوتی

 میدم؟!
چرا داره بودنش رو برای من ثابت

 میکنه؟!
مگه نباید االن تمام حواسش به شیدا
 باشه ؟! پس چرا روی رفتار های من

 اینقدر دقیق شده؟!
با شنیدن سالم ایمان که اعالم حضور

 میکنه نگاهم رو باال میگیرم...
لبخند مصنوعی روی لب حک میکنم تا

 کسی متوجه حال و روزم نشه...
هستی کنار حسام و ایمان به اجبار

 صندلی کنار شهیاد رو بیرون میکشه



نگاهی کلی میندازم به این جمع نه
 چندان دوستانه...

با اومدن گارسون و گذاشتن
 سفارشات روی میز معده ام از شدت

 ضعف به قار قور میوفته که لبخند
 کج روی لب شاهد و حسام نشون

 میده اون ها هم این صدای اعتراض
 رو شنیدن...!

بی توجه به هر کس یا هر چیزی
 مشغول خوردن کیک و شیر قهوه ام

 میشم...
با افسوس به بشقاب خالی از کیکم

 نگاه میکنم...لعنتی چه زود تموم شد!
با یه نیم نگاه به اطرافم میبینم همه

 کیک یا آبمیوه هاشون رو خوردن اما
 فقط  نصف کیک گردویی بدجور بهم

 چشمک میزد...سر که باال میگیرم 



نگاه خیره شاهد رو شکار میکنم..
.نمیدونم چی توی چشمام میبینه که
 با سر چنگال خودش کیک گردویی

 رو داخل بشقاب من میذاره...
از تصور خوردن این کیک خوشمزه

 آب دهنم رو قورت میدم و نگاه قدر
 دانم رو بهش هدیه میکنم...نیمچه

 لبخندی میشه جوابم...
خداروشکر حواس همه یه جورایی

 پرت بود وگرنه باز با این شیدا
 مکافات داشتم...

با لذت شروع به خوردن کیک شاهد
 میکنم که سلقمه ای به پهلوم زده

 میشه...
نگاه سوالیم رو میدم  به حسام لم

 داده به صندلی:
_ هوووم؟!



با دست به شکمش اشاره میکنه:
_ کمتر بخور نترکی!!

پشت چشمی براش نازک میکنم:
_ تو غصه منو نخور هنوز تا مرز

 ترکیدن خیلی جا دارم!! 

بچه پرویی زیر لب میگه که هستی و
 ایمان از پشت میز بلند میشن:

هستی _ خب دیگه اگه به اندازه
 کافی انرژی گرفتین پاشین...

لبخندی بهش میزنم که با حرف شیدا
 تیکه آخر کیک توی گلوم گیر میکنه...

شیدا_ ماشاال نیال جون با وجود
 اشتهای زیادش خوبه که چاق نمیشه!



سعی میکنم به زور هم شده کیک
 لعنتی رو پایین بدم که با جواب

 دندون شکنی که هستی میده قند
 توی دلم آب میشه...

_این ویژگی نصیب هرکسی نمیشه
 عزیز من! نیال هم خودش هم

 سیستم بدنیش توی فامیل تکه!

انگاری شیدا حرفی برای گفتن پیدا
 نمیکنه که با حرص اما با لبخند

 ظاهری روی لبش از میز دور میشه...
چشمکی به هستی میزنم که با خنده

 مالیم حسام مواجه میشم
حسام_ امان از دست شما زن های
 مکار و حیله گر!!! شیطون رو هم

 درس میدین ها...!



هستی ضربه ای به کتف حسام
 ایستاده کنار میز میزنه:

_ پس از ما بترسین!!
شاهد که فاصله زیادی از ما نداشت

 در جواب هستی لب میزنه:
_ مگه جوجه رنگی ها هم ترس

 دارن؟!

خنده ی حسام و ایمان مث بمب
 میترکه...

و من و هستی هاج واج به این
 خندیدن ها نگاه میکنیم...! 

کاش زندگی همین جا  درست میون
 خنده های ما متوقف میشد...کاش ما

 آدم ها قدر لحظه به لحظه خوشی
 هامون رو بدونیم...!






محو انگشتر ساده و تک نگینی میشم
 که بدجور برام دلبری میکرد... از

 همان دوران نوجوانی به زیور آالت
 عالقه خاصی داشتم اما همیشه دلم

 میخواست حلقه ازدواجم  ساده و
 خاص باشه... از مرور فانتزی های

 گذشته ام لبخند ملیحی میزنم و رو
 به هستی میگم:

_ به نظر من اون ست خیلی جذابه! 
نگاه هستی رد انگشت اشاره ام رو

 دنبال میکنه:
_ وایییی آره خیلی قشنگه! به قول

 معروف هرچی ساده تر ...شیک تر...

با موافقت ایمان ؛ اون ست انگشتر و
 سرویس ساده ی دیگه ای خریده

 میشه...



شیدا که متوجه میشه از ایده های نه
 چندان جالبش به خوبی استقبال

 نمیشه با اخم های گره خورده از ما
 دور و سرش رو با حرف زدن با

 برادرش گرم میکنه.... میگم برادر
 چون وجود شاهد اصال به عنوان

 همسرش حس نمیشد... بود اما فقط
 ظاهرش کنار ما و شیدا حضور

 داشت؛ انگاری فکر و ذهن این پسر
 عموی تودار جاهای دیگه ای سرک

 میکشید...
بالخره بعد از چن دور پاساژ گردی؛

 همه  تصمیم به برگشت میگیرن و من
 نزدیک بود از خوشحالی بال در بیارم

...



نزدیک درب خونه که میشیم ماشین
 شاهد دنده عقب میگیره و با یه

 فرمون دور میزنه...حسام متعجب
 سرش رو از شیشه بیرون میده:

_ مگه نمیای داخل؟

صدای جدی و نسبتا خشک شاهد همه
 رو متعجب میکنه...

شاهد_ نه یه کاری برام پیش اومده
 باید برم...

مکثی میکنه و بعد به سمت شیدای
 کنارش برمیگرده:

_ تو با شهیاد برو خونه اتون...

از همین جا هم به خوبی حرص
 خوردن شیدا رو میبینم



انگاری این حرف خیلی براش گرون
 تموم میشه که بی حرف از ماشین

 پیاده و با قدم های محکمی به سمت
 ماشین شهیاد میره... در این فاصله یه

 خداحافظی سردی هم نصیب ما
 میکنه...

صدای مکالمه اشون رو به خوبی
 میشنویم...

شهیاد_ مگه قرار نیس اینجا بمونی؟

شیدا_ نه بریم خونه!

اینو میگه و با اخم های درهم سوار
 ماشین میشه. با محو شدن ماشین

 شهیاد از دید همه ؛ شاهد ماشین رو



کمی نزدیک ما میکنه و رو به حسام با
 لحن دستوری میگه:

_ یه زاپاس بنداز زیر ماشین نیال بعد
 برو الستیک هاشو عوض کن؛ زودتر

 بری باز پشت گوش نندازی!

اینو میگه و با یه تک بوقی از ما دور
 میشه...

حسام هاج واج به ما نگاه میکنه:
_  تازگی ها خیلی ازم بیگاری میکشی

 ! 
لبخندی میزنم که درو با ریموت باز

 میکنه و ماشین رو داخل باغ میبره...
 از ماشین که پیاده میشیم به سمت

 هستی برمیگردم:
_ نمیای خونه آقا بزرگ؟



سری به معنی نه تکون میده:
_ نه دیگه فدات شم .برم اینا رو به

 مامان نشون بدم بعدش با ایمان  یه
 استراحتی کنیم. شرمنده امروز از

 خواب و خوراک انداختمت! 

  همانطور که سوئیچ ماشینم رو به
 طرف حسام میگیرم ؛ جوابش رو

 میدم:
_ نه بابا کاری نکردم که! برو به

  سالمت عزیزم ...

لبخند زنون دست به دست ایمان به
 سمت خونه خودشون میرن و اما

 منی که با یه خداحافظی زیر لب از
 حسام ؛ تن خسته و کوفته ام رو به

 سمت خونه میکشونم...



با شنیدن صدای خانم بزرگ پلک های
 خسته ام رو باز میکنم...

خانم بزرگ_ نیال مادر بیداری؟

با همان حالت گیجی ؛ خمیازه کنان
 میگم:

_ آره بیدار شدم

در اتاق به آرومی باز و خانم بزرگ در
 چهار چوبش قرار میگیره:

_ وااا... االن چه وقت خوابه مادر ؟!
 پاشو دستی به سر و صورتت بکش
 بیا پایین میخوایم شام بخوریم...

سری تکون میدم و دوباره خمیازه ی
 بلندی میکشم:

_ باشه چشم ...



لبخندی به این خمیازه های بی موقع
 ام میزنه و میره...

کش و قوسی به بدن خسته ام هدیه
 میدم...با وجود اینکه خیلی زیاد

 مایل بودم دوباره سرم رو زیر پتو
 کنم و خواب نازنینم رو ادامه بدم اما

 با نگاهی به عقربه های ساعت از
 خواسته نا به جام پشیمون و به

 وقت دیگه موکولش میکنم...
پتوی نازکم رو کنار میزنم و با کرختی

 از تخت پایین میام...
وارد سرویس میشم و بعد از عملیات

 تخلیه و شستن دست و صورتم ؛
 روی به روی آیینه کنسول میشینم و
 موهای بلند و خوش حالتم رو برس

 میکشم....با زدن یه ریمل به مژه های
 پرپشتم و یه رژ لب شکالتی به



لب های قلوه ایم آرایش صورتم رو
 خاتمه میدم...

بلوز شلوار راحتی یاسی رنگم رو
 میپوشم و بعد از انداختن شال

 همرنگش روی موهای بافته شده ام ؛
 از اتاق بیرون میرم...

به محض اینکه سر میز شام میرسم با
 دیدن صدای خنده عمو کوروش

 لبخندی میزنم و سالم بلندی به جمع
 میکنم...

آقا بزرگ با همان محبت زیر پوستی
 اش جوابم رو میده:

_ خوش آمدی بابا جان... بیا بشین که
 غذا از دهن افتاد

چشمی میگم که عمو کوروش  با
 لبخندی نگاهم میکنه:



_ درس و دانشگاهت چطور پیش
 میره عمو جان؟

 صندلی کنار خانم بزرگ رو برای
 نشستن انتخاب میکنم:

_ خداروشکر خوب میگذره!

لبخند پر غروری میزنه و جمله «
 موفق باشی » رو زیر لب زمزمه

 میکنه...

مقداری برنج و مرغ داخل بشقابم
 میریزم که با سوال خانم بزرگ سر

 باال میگیرم...
_ نیال جان چرا ساالد الویه داخل

 یخچال رو نخوردی؟



کمی نگاهش میکنم:
_ راستش اونقد فرصت نشد که

 داخل یخچال رو ببینم چون با بچه
 ها رفتیم خرید سرویس طالی

 هستی...

آهانی میگه که اینبار آقا بزرگ عمو
 رو مخاطب قرار میده:

_ شاهد کجاست؟ چرا امشب
 نیومده؟

کوروش_ راستش یه چن وقتیه
 سرش شلوغه! ما هم خیلی کم توی

 خونه میبینیمش...

زن عمو جیران حرف همسرش رو
 ادامه میده:



_ بچم اینقد درگیر پرونده های بزرگه
 که برای خودش وقت آزاد نمیذاره!

 هرچی بهش میگم کارت رو کمتر کن و
 از زندگی و دوران عقدت لذت ببر اما

 کو گوش شنوا؟! آقا بزرگ شما یه
 نصیحتش کنین من که حریف این

 پسر نمیشم....

آقا بزرگ سری تکون میده:
_ باشه عروس!

با خالی شدن نصف بشقاب غذام ؛ از
 بزرگترا تشکری کرده و از پشت میز
 بلند میشم تا ظرف های خالی رو به

 کمک اکرم خانم به آشپزخونه ببرم...
عمو اینا بعد از یه شب نشینی کوتاه به

 خونه اشون میرن و من میمونم



با پدر بزرگ و مادر بزرگی که مشغول
 میوه پوست گرفتن هستن...

حرف آقا بزرگ توجه منی که سرم
 توی گوشی بود رو به خودش جلب

 میکنه...
آقا بزرگ_ خانم پاشو بی زحمت یه

 چای لبسوز بیار تا من یه اختالطی با
 این نوه عزیز داشته باشم.

گوشی رو کنار میذارم و سراپا گوش
 میشم به حرف های ایشون...

همانطور که دو کف دستش رو روی
 عصای عتیقه اش میذاره خیره میشه

 به نگاه کنجکاوم.
_ چن وقت پیش زن عموت توی لفافه



یه حرف هایی میزد که به راحتی
 مقصودش رو فهمیدم؛ انگاری دیر یا

 زود تو رو برای شهیاد خاستگاری
 میکنه و اما...

با مکث کوتاهش نفس توی سینه ام
 حبس میشه...

_ میخوام بدونم دلت با دل این
 جوون هست که بهشون اجازه

 خاستگاری بدم؟

از تصور ازدواج با اون چشم های هیز
 وزغی چندشم میشه؛ لب هامو تر
 میکنم و با خجالت زمزمه میکنم:

_ راستش آقا بزرگ ویژگی های
 اخالقی ما اصال با هم جور در نمیاد..

.اون غربه من شرق! حقیقتش فعال



تمام تمرکز و حواسم رو روی درسم
 گذاشتم...

با دقت به حرف هام گوش میده و بعد
 دستی به ریش های بلند و سفیدش

 میکشه:
_ باشه بابا جان ؛ پس اگه حرفی به

 میون بیاد جواب منفی رو خودم
 میدم تا خدایی نکرده زن عموت از تو

 کدورتی به دل نگیره...

لبخند شیرینی به این پدر بزرگ عزیز
 میزنم و تموم تشکرم رو توی نگاهم

 میریزم.
خانم بزرگ با آوردن چای نگاه بین

 مارو قطع میکنه و من با تمام وجود
 خدا رو بابت داشتن این دو موجود

 عزیز شکر میکنم...



با اتمام  پروژه ام ؛ دستی به چشمای
 درد ناکم میکشم و لب تاپم رو میبندم

...
نگاهی میکنم به عقربه های ساعت رو

 میزی ام... ساعت ده شب رو نشون
 میداد اما هنوز خبری از حسام نبود...
با کرختی از جا بلند میشم و به سمت

 پنجره باز اتاقم میرم...از همین فاصله
 هم قامت نشسته شاهد  روی تاب
 خانوادگی به خوبی دیده میشد..

.شاید امشب بهترین زمان برای ارضای
 این کنجکاوی چن روزه ام بود...باید

 یه جورایی سر از کار این شاهد جدید
 در بیارم...

شال انداخته روی صندلی رو برمیدارم
 و آزادانه روی موهام میندازم و به

 آرومی پله هارو طی میکنم



با نزدیک شدن به تاب؛ نگاهش از
 آسمان پر ستاره گرفته میشه و با
 سکوت و چشمان خالی از حسش

 خیره نگاهم میکنه. قدمی جلو
 میذارم و کنارش با فاصله اندکی

 میشینم:
_ سالم...

نفسش رو بیرون میده و دست هاشو
 زیر بغل میزنه:

_ سالم...
از ژست زیباش تقلید میکنم و زیر لب

 زمزمه وار میگم:
_ توی صورت من دنبال چی هستی

 پسر عمو؟!

پوزخند غم انگیزی نثارم میشه :
_ دارم مرور خاطرات میکنم



متعجب از حرفش ناخداگاه یه تایه
 ابروم باال میپره:

_مرور چه خاطراتی؟

نگاهش رو ازم میگیره و دوباره چشم
 میدوزه به آسمان باالی سرش:

_ یه خاطراتی هست که اگه بارها و
 بارها برات مرور بشه بازم کمه!اونقدر
 طعمش شیرینه که با گذشت سالهای

 سال هنوز لذتش رو زیر دندونت حس
 میکنی

...اون زمان که پسر بچه ۱۲ ساله بودم
 برای تعطیالت تابستونی پیش شهیاد
 رفته بودم.قرار شد یه سال رو خونه
 اون ها باشم آخه شهیاد زیادی خنگ

 بود واسه همین به اجبار خاله توی
 اون شهر ثبت نام کردم و 



به مدت یه سال پیش اون خانواده
 موندگار شدم. دورادور خبر بارداری
 زن عمو لیلی به گوشم خورده بود تا

 اینکه بعد از یک سال برگشتم خونه...

لبخندش عمیق میشه و من مات این
 خاطرات گذشته ام...

_ طبق عادت اول خواستم بیام روی
 تاب تا خستگی راه از تنم بیرون بره

 اما با دیدن یه دختر بچه یه ساله که
 نزدیک بود از روی تاب بیوفته  فورا

 دسته چمدونم رو ول میکنم و به
 سمتش پرواز میکنم تا مانع افتادنش

 بشم...همین که توی بغلم میوفته با
 نگاه شفاف و دندون های خرگوشیش

 خیره بهم میشه.



اون موقع بود که فهمیدم دختر بچه
 ی توی بغلم همون بچه توراهیه عمو

 کامرانه...
االن که نگاهت میکنم باورم نمیشه
 اون دختر بچه خوشگل و کوچولو

 االن واسه خودش خانومی شده
 باشه!

نگاهش به سمتم برمیگرده: _بزرگ
 شدی نیال! 

نیمچه لبخندی میزنم:
_اجازه هست این نیال خانم بزرگ یه

 سوال از پسر عموی عزیزش
 بپرسه؟!

آرنج هر دو دستش روی رون پاش 



قرار میگیره و به سمت جلو خم
 میشه:

_ البته که میشه! 

لبم رو با زبون تر میکنم و چن بار
 جمله های نا گفته رو توی ذهنم مرور

 میکنم:
_ چرا چن وقتیه از شاهد قبلی فاصله
 گرفتی؟ چی تو رو اینجوری داغون و

 بهم ریخته کرده ؟!

تا قصد لب باز کردن داره فورا وسط
 حرفش میپرم:

_ خواهش میکنم برای من دلیل های
 غیر منطقی نیار! فشار کاری اصال

 دلیل موجهی برای من نیست



نمیدونم چرا لبخندش تلخ میشه...
 لبش رو به دندون میگیره و چنگی

 میون موهاش میزنه:
_ گفتن بعضی درد ها چیزی رو حل

 نمیکنه! چون  راه درمانی براش
 نیست!

هیجان زده از حرف زدنش کمی بهش
 نزدیک میشم:

_ از کجا مطمئنی که راه درمان نداره؟
 شاید باشه و تو بی خبری!

دوباره همون پوزخند لعنتی روی لبش
 حک میشه:_ گاهی اوقات حق

 انتخاب رو ازت میگیرن! گاهی باید پا
 روی دلت بذاری و عذاب بکشی !

 گاهی خیلی دیر میشه نیال!خیلی دیر



ترسیده با نگاهی مبهوت زیر لب
 زمزمه میکنم:_ یعنی شیدا یه

 انتخاب اجباری بوده؟

با مکثی که میکنه جون به لبم میرسه
 و اما امان از سکوتی که معنای

 حقیقت میده...
وحشت زده دست هامو چفت لب هام

 میکنم و « وای » نامفهومی از بین
 انگشت هام بیرون میپره...با هزار

 جون کندن میگم:
_ از حرف هات به این نتیجه رسیدم

 که االن با وجود شیدای تحمیل شده؛
 عاشق یکی دیگه شدی...! نه؟!

سری تکون میده و حرفی رو میزنه که
 درجا خشک میشم



_  از قبل اومدن شیدا توی زندگیم
 عاشق بودم...اما انگار چرخ روزگار بر

 وقف مراد من نمیچرخه...! 

دلم برای این مرد عاشق میسوزه... این
 مردی که نداشتن عشقش داره کمرش
 رو میشکنه و زندگی رو براش تلخ تر

 از زهر میکنه...
با لحن غم زده ای میگم:

_ متاسفم...
دستش چفت لب هاش میشه و خیره

 نگام میکنه:
_ خیلی سخته کنارت باشه اما مجبور

 باشی وجودش رو نا دیده بگیری!
 خیلی سخته هر روز با هر نگاه و

 صداش دلت بار ها بلرزه اما نداشتنش
 بشه سهمت از این زندگی لعنتی!



ولوم صدای بمش هر لحظه بلند تر
 میشه و نگاه من فقط خیره به

 مردمک خیس چشماشه...
بغض ناخواسته ای راه گلومو میبنده

 و با همون لرزش صدا لب میزنم:
_ آروم باش شاهد...

یکدفعه سکوت میکنه و مات من
 میشه؛ انگاری تازه به خودش میاد

 که با کالفگی مشهودی سرش رو بین
 دست هاش میگیره و نگاه ازم

 میدزده...!
با دیدن حال و روز داغونش صدبار

 خودم رو سرزنش کردم که چرا
 باعث شدم این دمل چرکی سر باز

 کنه! من به همون سکوت و بد
 اخالقی این مرد راضی تر بودم تا



دیدن این حال ترحم انگیز...
 با آه عمیقی نفسش رو بیرون میده و
 از روی تاب بلند میشه ؛ سنگ ریزه ی
 جلو پاش رو به سمت دیگه ای شوت
 میکنه و دست به جیب به سمت من

 برمیگرده:
_ پاشو برو بخواب؛ خودم سوئیچ رو

 ازش میگیرم صبح بهت میدم...

مکث کوتاهی میکنه و نگاهش به
 زمین زیر پاش کشیده میشه:

_ فکر نمیکردم اولین کسی که از درد
 دل من خبردار بشه همون دختر بچه
 بازیگوشه! چه زود بزرگ شدی نیال..

.!اونقد بزرگ که...
پوف کالفه ای میکشه و حرفش رو 



قطع میکنه... به محض بلند شدنم از
 روی تاب؛ قدمی نزدیک تر میشه:

_ جریان امشب پیش خودم و خودت
 بمونه!

لب میگزم و سر تکون میدم:
_باشه چشم...

یه برقی توی چشماش منعکس میشه
 و لبخند کم رنگی روی لبش میشینه:

_چشمت بی بال دختر...حاال برو
 بخواب به هیچی هم فک نکن.

زیر لب شب بخیری میگم و با بغل زدن
 بازو هام؛ به سمت خونه قدم

 برمیدارم...توی ذهنم هزار سوال
 پیچیده اما انگاری جواب همه اشون

 رو فقط گذر زمان بهم میده نه شاهد!



صبح با سر و صدای زیادی که از طبقه
 پایین می اومد به اجبار دل میکندم از

 تخت خواب نرم و راحتم...
بلوز شلوار عروسکی ام رو میپوشم و

 موهام رو دم اسبی باالی سرم میبندم؛
 رژ لب صورتی رو به لبهام میکشم و
 بعداز برداشتن گوشی اتاق رو ترک

 میکنم...
از پله ها که قدم به پایین میذارم

 متوجه میشم همه اینجا جمع شدن
 اما هنوز دلیلش برام مجهول بود...
سالم بلندی به جمع نشسته در سالن

 پذیرایی میگم و کنار هستی لم میدم:
_ جریان چیه ؟ 

همانطور که پوست شکالت رو باز
 میکنه جواب میده:



از قرار معلوم یکی از بزرگ خاندان
 فامیل دور آقا بزرگ ریق رحمت رو
 سر کشیده اینا هم بسیج شدن که

 برن اصفهان!
به حرف بانمکش میخندم و شکالت
 داخل دستش رو میقاپم وفورا توی
 دهنم میذارم؛ به قیافه وا رفته اش

 نگاه میکنم و لبخند ژکوندی تحویلش
 میدم:

_ خب...حاال کیا میخوان برن اونجا؟ 

آب دهنش رو قورت میده و مشتی به
 بازوم میزنه:

_ الهی ذلیل بشی نیال! دو ساعته دارم
 از بین اون همه شکالت دنبال این

 طعم موزی میگشتم!



بزاق شیرین دهنم رو قورت و طبق
 عادت لب هامو جلو میدم:

_ جیگرتوووو!

لب هاشو روی هم فشار میده تا خنده
 اش بلند نشه:

_ یکم حیا داشته باش خیر سرم
 ناموس ایمان جونم!

چشمکی میزنم که سری به افسوس
 تکون میده و منی که با صدای محکم

 آقا بزرگ نگاهم به سمت حاضرین
 جمع کشیده میشه...

آقا بزرگ_ بچه ها ما بزرگترا به مدت
 دو روز قراره بریم مراسم تدفین یکی

 از بستگان...توی این مدت مراقب
 خودتون باشین...



همه با گفتن چشم کشیده ای خیال آقا
 بزرگ رو راحت میکنن اما همگی غافل

 بودیم از بالی بزرگی که در کمین این
 خانواده نشسته!

بالخره بزرگترا بعد از هزار سفارش
 راهیه این سفر میشن و هر کدام از ما

 هم به دنبال کارهای روزانه امون
 میریم...

با خستگی قدم به داخل خونه میذارم؛
 امروز این استاد لعنتی دمار از روزگار

 دانشجو ها در آورد!
کوله ام روی کاناپه پرت میشه و با

 تنی خسته به سمت آشپزخونه میرم
 تا با خوردن نهار؛ فکری به حال این

 دل ضعفه کنم...



با نیش باز به قرمه سبزی داخل قابلمه
 خیره میشم؛ بی قرار برای خودم غذا
 میکشم و شروع به خوردن میکنم...
با دستمال دور دهنم رو پاک کرده و

 بعد از شستن ظرف ها و تعویض
 لباس هام روی کاناپه جلوی  TV از
 شدت خستگی بی هوش میشم...

با خارش کف پام یهو از جا بلند میشم
 که چشمم به حسام خندون پر به

 دست میوفته!
با غیظ کوسن مبل رو به سمتش پرت

 میکنم: 
_مگه مرض داری تو بشر؟! 

آره ی کشیده ای میگه و کنارم لم
 میده:



_ االن چه وقت خوابه ضعیفه؟؟ پاشو
 یه چیزی واسه شام درست کن!

ابرویی باال میندازم:
_ مگه ساعت چنده جناب سلطان؟!
مچ دست راستش رو باال میگیره و

 خیره به صفحه ساعت مارکش میگه:
_ دقیق بخوام بگم ساعت ۱۹ و ۲۵

 دقیقه و ۱۰ ثانیه اس!
چشمام به آنی گرد میشه:

_ای وایییی! یعنی من از ۲ ظهر تا االن
 خواب بودم؟!

سری به افسوس تکون میده برام و
 شالم رو جلو میکشه:

_ به خرس گفتی برو جلو من دارم
 میام!!!



شالم رو از روی صورتم عقب میدم:
_عععع حسام نکن دیگه! 

نچی میگه و گوشیش رو از جیب
 شلوارش بیرون میکشه:

_ پاشو دیگه جان ما! برو یه چیزی
 برای شام درست کن؛ از االن کدبانو

 بودن رو یاد بگیر...

پشت چشمی براش نازک میکنم:
_ خب حاال دیگه! هستی کجاس؟ 

نگاهش رو از صفحه گوشی میگیره:
_ امشب خونه پدر ایمان دعوته فک

 کنم اونجا هم میخوابه...

آهانی میگم و به سمت آشپزخونه



میرم تا برای شام برنج و ماهی درست
 کنم...

یه ساعتی مشغول آماده کردن غذا
 بودم که با صدای زنگ گوشیم دست
 های آردیم رو پاک میکنم و با تعجب

 به اسم شاهد خیره میشم! 
تعجب رو کنار زده و فورا تماس رو

 وصل میکنم:
_ الو جانم؟

صدای بم و آرومش به گوشم میرسه:
_ سالم خوبی؟ چرا دیر جواب دادی؟

ابرو باال میدم از این سوال بی جا...
_ دستم بند بود؛ داشتم ماهی سرخ

 میکردم واسه شام... چطور مگه؟



_ چیزی الزم نداری بگیرم؟

تکیه میدم  به کابینت پشت سرم:
_ نه دستت درد نکنه! ساعت چن

 میای؟
بعد از مکث کوتاهی جوابم رو میده:

_ امشب کارم زیاده توی دفتر میمونم
...

آهانی میگم که صدای حسام بلند
 میشه:

_ نیالااااا یه لیوان آب برام بیار.
انگار شاهد هم این صدا رو میشنوه:

_ مگه بچه ها اونجا هستن؟

_ فقط حسامه؛ هستی امشب خونه
 پدر شوهرش دعوته...



 سکوت پشت خط طوالنی میشه تا
 میخوام به صفحه گوشی نگاه بندازم

 صدای آرومش به گوشم میرسه:
_ تا نیم ساعته دیگه ساالد و دوغ

 میگیرم میام فعال!
مات مبهوت به تماس قطع شده خیره

 میشم٬ مگه این کار نداشت؟! شاهد
 هم تعادل رفتاری نداره!

شونه ای باال میندازم و به سمت
 یخچال میرم تا پارچ آب رو برای

 حسام ببرم...

حسام لیوان دوغ رو سر میکشه و رو
 به من میگه:

_ دستت درد نکنه نیال جان! واسه
 خودت یه پا کدبانو شدیااا



لبخندی میزنم به این لحن شوخ:
_ نوش جان سلطان!

به آنی نگاه شاهد باال میاد و حسام
 انگشت اشاره اش رو تکون میده:

_ آفرین تکرار کن یادت نشه!

زیر لب پررویی نثارش میکنم که از
 پشت میز بلند میشه:

_ من دارم با بچه ها میرم پاتوق تا آخر
 شب نمیام؛ تو نمیای شاهد؟

شاهد قاشق و چنگالش رو توی بشقاب
 خالی رها میکنه و نگاهش رو مستقیم

 به چشمای من میدوزه:
_ نه نیال تنهاس! تو هم زودتر برگرد



حسام_ باشه... خداحافظ!

شاهد سری تکون میده و من زیر لب
 خداحافظی آرومی زمزمه میکنم..

.لیوان رو از دوغ پر میکنم و تعارفی
 میزنم به شاهد نشسته مقابلم

_ بفرما دوغ؟

بی برو برگرد دست دراز میکنه و
 لیوان رو از بین انگشت هام بیرون

 میکشه:
_ تعارف اومد نیومد داره! 

اینو میگه و یه جا تمام دوغ رو سر
 میکشه و من هنوز مات این

 کارشم؛اون لیوان دهنی من بود!!!
خجالت زده لب میگزم و لیوان دیگه

 ای رو برای خودم برمیدارم



از پشت میز بلند میشه و دست هاشو
 با دستمال کاغذی پاک میکنه:_ خیلی

 خوشمزه بود٬ دستت درد نکنه

نوش جانی میگم و مشغول جمع کردن
 میز میشم؛ همانطور که میز رو

 دستمال میکشم زیر چشمی رفتنش
 رو به سالن پذیرایی میبینم...

آخرین بشقاب رو روی آبچکان میذارم
 و بعد از خشک کردن دست هام آشپز

 خونه رو ترک میکنم. با دیدن من
 نگاهش رو از  TV میگیره و از جا بلند

 میشه:
_ برای من یه پتو و بالشت بده همینجا

 میخوابم...

از اینکه نمیخواست شب رو تنها باشم



لبخندی آرومی میزنم و باشه ای
 میگم؛ هنوز چن قدم بیشتر برنداشتم

 که حضورش رو پشت سرم حس
 میکنم؛ با تعجب به سمتش

 برمیگردم:
_ تو کجا میای؟ خودم میارم برات!
بی توجه به حرف من پله هارو باال

 میره:
_ پتوی من زیر تشک هاس؛ برداشتن

 اون ها برای تو سنگینه

آهانی میگم و پشت سرش قدم
 برمیدارم...

وارد اتاق مهمان که میشیم اول من
 در جارخت خوابی رو باز میکنم که

 سایه اش رو پشت سرم حس میکنم



از تصور فاصله ی کم بینمون شتاب
 زده تنم رو کنار میکشم:

_ بیا بردار

دست راستش رو از جیب در میاره و
 قدمی نزدیک میشه:

_اوه پتوی من چهقد زیر گذاشته
 شده؟! کی حوصله داره اینهمه تشک

 رو برداره و بذاره! 

دست دراز میکنه و پتوی تابستونی من
 رو از روی تشک ها برمیداره...

حیرت زده به کار های این بشر نگاه
 میکنم:_اما این...

وسط حرفم میپره: _ میدونم مال توئه
 عزیز من! نمیخورمش که!



خجالت زده از تصوری که در موردم
 داره لب میگزم:

_ نه بابا این چه حرفیه ؛ فقط گفتم
 شاید دلت نخواد پتوی کسی رو

 بندازی روی خودت! آخه از زن عمو
 شنیدم که زیادی وسواس داری!

پتو رو زیر بغلش میگیره و بعد از
 برداشتن بالشت نسبتا بزرگی در کمد

 دیواری رو میبنده و به سمتم
 برمیگرده:

_ درست گفته! 

اینو میگه و با قدم های محکم و
 بلندش اتاق رو ترک میکنه

 و اما منی که هنوز وا رفته به رفتنش
 خیره شدم...



یه فکر خیلی بد توی ذهنم جولون
 میده؛از اون فکر هایی  که دلت

 نمیخواد حتی به زبون بیاری...برای
 یه لحظه تمام حرف ها و حرکات

 اخیرش رو مث پازل کنار هم
 میچینم؛ از نگاه های خاص تا حرف

 عاشق شدنش اون هم درست قبل از
 ازدواج با شیدا! 

میچینم و میشکنم...! 
میچینم و مث آوار روی زمین فرو

 میریزم... 
نهههه...این امکان نداره...! تصور اینکه
 شاهد عاشق منه وحشتناکه...! اونقدر
 وحشتناک که دلم میخواد سرم رو به

 دیوار بکوبم تا این افکار لعنتی
 متالشی بشه...!

دستی به شقیقه های دردناکم میکشم 



و با حالت زاری از جا بلند میشم؛
 کالفه از این حال داغون دستی به

 صورت عرق کرده ام میکشم و با قدم
 های نامیزون از اتاق بیرون میرم...

شنیدن صدای محکمش میشه ناقوس
 مرگم

_ نیال بیا فیلم جدید گذاشتم!

فورا دست به نرده کنارم میگیرم تا
 مانع افتادنم بشم؛آب دهنم رو به زور
 قورت داده و با لحن سرد و محکمی

 میگم:
_ میخوام بخوابم! شب بخیر...

اینو میگم و با همون حال خراب وارد
 اتاقم میشم؛ تموم ذهنم شده شاهد و
 حس جدیدش! هرچی بیشتر میگذره



باورم به واقعیت این کابوس لعنتی
 بیشتر میشه... چطور این همه سال

 نفهمیدم نگاهش به من یه جور دیگه
 اس ؟! چرا  منه لعنتی حمایت هاش

 رو پای معرفتش گذاشتم؟! چه  ساده
 لوحانه فکر میکردم تمام حسش به من

 برادرانه اس..! چهقد کودن و ساده
 بودم که االن باید بفهمم پسرعموی

 متاهلم با وجود زن داشتن عاشق منه!
 ههه عشق!!

روی تخت دراز میکشم و نگاهم رو به
 ترک های سقف میدوزم...راستش

 میترسیدم!
از خودم...از شاهد... از آینده... از این

 کابوس وحشتناک...از این بالیی که
 گریبان گیرم شده... از طوفانی که
 قراره این خانواده رو ویرون کنه...



نفس عمیقی میکشم تا بغض انباشته
 توی گلوم سر باز نکنه... گردن کج

 میکنم و خیره میشم به عکس پدر و
 مادرم؛ ای کاش اینقدر زود تنهام

 نمیذاشتن...ای کاش االن سرم روی
 پای مادرم بود تا بگم من این وسط
 هیچ نقشی نداشتم؛ بهش بگم من

 نمیخوام باعث خراب شدن یه زندگی
 بشم ؛ بگم بخدا من خانه خراب کن
 نیستم...بگم دلم نمیخواد لقب خانه

 خراب کن نصیبم بشه...نمیخوام کمر
 آقا بزرگ خم بشه؛ نمیخوام تربیت

 خانم بزرگ رو زیر سوال ببرم...بگم
 نمیخوام از هر کس و نا کسی متلک و

 تهمت بشنوم...آخ از تنهایی و بی
 کسی...! آخ از نداشتن پشت و پناه...!



جنین وار توی خودم مچاله میشم و
 پلک های خیس از اشکم روی هم

 میوفته اما تا صبح کابوس و عذاب
 وجدان منو رها نمیکنه...

با شنیدن صدای همیشه محکم شاهد
 چشمای قرمزم رو باز میکنم...

_ نیال بیداری؟

آب دهنم رو قورت میدم و با همون
 صدای گرفته جواب میدم:

_آره بیدارم

سکوت میکنه اما من هنوز سایه اش
 رو از زیر در میبینم؛ بالخره بعد از

 چن ثانیه صداش بلند میشه:
_ پس پاشو بیا پایین صبحانه گرفتم!



پوزخندی به خود بیچاره ام میزنم؛
 اگه همون آدم احمق بودم االن این

 کارش رو پای مسئولیت پذیری
 زیادش میذاشتم اما االن چی؟! االن
 باید با چه رویی برم جلوی چشمای

 پر از احساسش بشینم و وانمود کنم
 از حس لعنتیش خبر ندارم ؟!

پوفی میکشم و با همون لباس های
 چروک شده ی تنم؛ شالی روی موهام

 میندازم و از اتاق بیرون میرم...
هنوز چن قدم به آشپزخونه مونده

 بود که تلفن خونه زنگ میخوره؛
 عقب گرد میکنم و گوشی تلفن رو

 برمیدارم:
_الو

صدای جواهر خانم به گوشم میرسه:



_ سالم نیال جان خوبی عزیزم؟
دستی به شقیقه ام میکشم:

_ سالم خاله جان ممنون خوبم .جانم
 کاری داشتین؟

_ راستش میشه گوشی رو بدی به
 شیدا ؟ هرچی اون و شاهد رو

 میگیرم میگه دردسترس نیستن.
متعجب به دور و اطرافم نگاه میندازم

 تا اثری از شیدا پیدا کنم
_ راستش خاله جان من تازه از خواب

 بیدار شدم 
فورا وسط حرفم میپره:

_ اگه خواب بود حتما بیدارش کنی
 بهش بگی بهم زنگ بزنه؛ از دیشب دل

 نگران این دخترم!
باشه ای میگم و بعد از خداحافظی

 گوشی رو سرجاش میذارم...



با فکری درگیر وارد آشپزخونه میشم
 که شاهد رو تنها پشت میز صبحانه

 میبینم؛ از نبود شیدا ابرویی باال
 میندازم :

_ سالم صبح بخیر!
جوابم میشه یه نگاه عمیق به

 چشمام؛میدونستم داره به قرمزی
 بیش از حدش فکر میکنه؛ بی تفاوت

 چن صندلی دور تر از این مرد رو
 انتخاب میکنم و به محض نشستن

 میگم:
_ شیدا خوابه؟

جفت ابرو هاش باال میپره:
_ شیدا ؟؟؟ از دیشب کسی به جمع ما

 دو نفر اضافه نشده!
اینبار نوبت منه که با تعجب نگاهش

 کنم: _ مگه میشه ؟! االن جواهر خانم



زنگ زد؛ با اطمینان خیلی زیاد میگفت
 گوشی رو بده به شیدا! حتی گفت اگه

 خوابه حتما بیدارش کنم انگاری از
 دیشب اینجا بوده چون گفت از

 دیشب دل نگرانشه!

با هر حرف من رنگ صورت شاهد
 قرمز تر میشه و نگاه من هراسون تر...
با یه حرکت از پشت میز بلند میشه و

 گوشی رو از داخل جیبش بیرون
 میکشه؛ کمی که باهاش ور میره کالفه

 لب میزنه:
_ جواب نمیده... من از دیروز دیگه

 خبری ازش ندارم ؛ نه اینجا اومده نه
 حتی بهم زنگ زده...

از روی صندلی بلند میشم وبر خالف
 عقل و منطقم قدمی نزدیک این مرد



عصبانی میشم: _ چن بار بگیرش شاید
 آنتن گوشیش پریده باشه

با زنگ خوردن گوشیش اخم درهم و
 تماس رو وصل میکنه؛ نمیدونم پشت

 خط کی بود و چی میگفت که هر
 لحظه چهره اش کبودتر و رگ گردنش

 برآمده تر میشد؛ طوری که همچین
 دادی زد که منه بیچاره از ترس نزدیک

 بود خراب کاری کنم
شاهد_ خفهههه شو حروم زاده الشی...

با شنیدن این فحش های رکیک شتاب
 زده قدمی جلو تر میذارم وخیره

 میشم به مردی که  گوشی رو پایین
 میاره و با دست های لرزون مشغول

 باز کردن برنامه تلگرام میشه؛ متعجب
 از این حرکات هیستریک و لرزش



دست هاش ؛ دست جلو میبرم و یک
 طرف گوشی رو میگیرم:

_ چی شده شاهد ؟؟ خواهش میکنم
 آروم باش این گوشی لعنتی هنگ

 کرده مگه متوجه نمیشی؟

انگار تازه به صفحه هنگ کرده نگاه
 میکنه:

_ من دست هام خیسه بیا نت رو
 روشن برام٬ فقط زود باش...

به طرفش خم میشم و نت گوشیش
 رو روشن میکنم به محض روشن

 شدنش روی صفحه شخصی یه
 ناشناس میره که براش تعداد زیادی
 عکس فرستاده بود؛ روی همه اشون

 ضربه میزنه و  عکس ها به ترتیب باز
 میشه و منی که با باز شدن هر عکس



انگار خون توی رگ هام منجمد
 میشه؛دیدن شیدای برهنه توی بغل

 مرد غریبه برام اونقدر غیر قابل باوره
 که نگاه وحشت زده ام رو باال تر

 میگیرم و خیره به مرد شکسته ای
 میشم که با دیدن عکس های برهنه

 زنش توی بغل یه غریبه ؛ نزدیک بود
 رگ غیرتش پاره بشه ومنی که

 میترسیدم از این نگاه شیشه ای و
 قرمز...

میترسیدم از این مشت های گره کرده
 و چهره کبود شده...

با هزار زحمت سعی میکنم دست های
 یخ زده ام رو تکون بدم تا اون گوشی
 لعنتی رو از بین انگشت های متورم و

 قرمزش بیرون بکشم



بیرون کشیدن گوشی اونقدر سخته که
 با نگاهی زار و پر از التماس خیره به

 دو گوی غرق در خون این مرد خیانت
 دیده میشم:

_ بده من این المصب رو! آروم باش
 لعنتی داری سکته میزنی...

نمیدونم چی توی نگاهم میبینه که
 فشار انگشت هاش از روی گوشی

 کمتر میشه و من با قطع کردن صفحه
 نمایش به این جهنم پایان میدم اما

 انگاری جهنم واقعی توی راه بود چون
 به ثانیه نمیکشه که با فریاد دلخراشی

 تمام وسایل روی میز رو میشکنه و
 فقط یه جمله رو پشت سر هم تکرار

 میکنه: میکشمش! با همین دست هام
  اون جنده رو میکشم...!



و منی که برای اولین بار این روی
 وحشتناک شاهد رو میدیدم؛ ترسیده

 قدمی عقب برمیدارم که تن  داغ و
 لرزونم مماس میشه با کابینت سرد...
 لرز بدی تمام وجودم رو در برمیگیره
 اما من فقط خیره ام به دیوونه بازی

 های این مرد ...
با شنیدن صدای ماشین نفس هر دو
 توی سینه حبس میشه؛ با قدم های
 بلند به سمتم میاد و گوشه پرده رو

 کنار میزنه و من با دیدن ماشین شیدا
 انگار روح از تنم بیرون میره اما بدتر
 از اون برق عجیب چشمای شاهد منو
 شوکه میکنه...بی حرف و  مث باد از
 کنارم رد میشه و من تازه عمق فاجعه
 رو حس میکنم که شتاب زده به دنبال

 این شیر زخمی میدوم...



با همان کفش های رو فرشی از خونه
 بیرون میزنم و لرزش بدنم رو نادیده

 میگیرم؛ میدوم تا به شاهدی برسم که
 به خون این دختر تشنه بود اما دیر
 میرسم خیلی دیر...کاش فاصله ی

 ماشین شیدا با خونه ی عمو زیاد تر
 بود؛ کاش شیدا با دیدن این شاهد

 وحشی اینقدر مبهوت نمیشد و پا به
 فرار میذاشت..

اما امان از دست روزگار...!
با دیدن صحنه مقابلم جون از پاهام
 میره؛ دیدن شاهدی که موهای شیدا
 رو از زیر شال چنگ زده و به سمت
 خونه اشون میکشه و  منی که فقط

 صدای فریاد ها توی گوشم اکو میشه
_ واسه من هرزه میشی آرهههه؟؟؟



با آبروی من بازی میکنیییی؟؟
شاهد رو دور میزنیییی؟؟؟ میکشمت
 شیدااا... با همین دست هام خفه ات

 میکنم...
داد میزنه...فحش میده... و اما

 شیدایی که با چشم های گشاد شده و
 اشک های روی صورتش به التماس

 میوفته:_ ولم کن شاهد؛ غلط کردم..
.گوه خوردم... تو رو خدا آروم باش...

خودم رو به شاهد ترسناک این روزهام
 میرسونم و بازوی عضالنیش رو به

 دست میگیرم:
_شاهد...

میگم شاهد اما جوابم میشه یه فریاد
 بلند:_ تووو دخالت نکن نیال! برو کنار

 لعنتی...بروووو



اینو میگه و با یه حرکت بازوش رو از
 دست ظریفم بیرون میکشه و شیدا
 رو همراه خودش داخل خونه پرت
 میکنه؛ با بستن در خونه آه از نهادم

 بلند میشه فورا خودم رو به پنجره ای
 میرسونم که از بیرون به  داخل خونه
 دید داشت...اما چیزی رو که میدیدم

 باور نداشتم؛ شاهدی که دست به کمر
 بند میبره و من وحشت دارم از اون

 تیکه چرم لعنتی...

شاهد_ که واسه من زیر خواب نارفیقم
 میشی؟! آرهههه؟ که دیشب رو پیش

 من بودی؟؟؟ آرههه؟؟ 
میگه و کمربند روی تن ظریف شیدا

 فرود میاد؛ با هر صدای جیغ شیدا به
 در خونه مشت میزنم و کلمه باز کن از

 ته حنجره ام بیرون میاد



ته حنجره ام بیرون میاد اما شاهد بی
 اعتنا به فریاد های من؛ تن بی جون

 شیدا رو زیر دست و پاهاش له میکنه
...با شنیدن خدااا گفتن شیدای بی

 جون؛ به پهنای صورت اشک میریزم و
 همانطور که از شدت هق هق نفسم
 یکی در میون بیرون میاد به سمت
 خونه پرواز میکنم؛ گوشی رو بین

 انگشت های لرزونم میگیرم و روی
 شماره حسام ضربه میزنم...

یه بوق.... دو بوق...
بردار لعنتی... بردار...

با شنیدن صداش ریزش اشک هام
 بیشتر میشه:

_ حسامممم تو رو خدا بیااا شاهد داره
 شیدا رو میکشه 



با لحن جدی فریاد میزنه:_ چی شده
 مگه ؟ چرا اینجوری داری گریه

 میکنی؟
بینیم رو باال میکشم و گوشی به دست

 برمیگردم سمت خونه عمو:
_ تو فقط بیاااا حسام

باشه ای میگه و تماس قطع میشه اما
 من هنوز صدای داد و فریاد  های

 شاهد و شیدا رو میشنیدم...دست
 روی گوش هام میذارم و کنار در روی

 زمین مث آوار فرو میریزم...
فریاد های شاهد تمومی نداشت:

_ د آخه لجن آشغال مگه چی واست
 کم گذاشتم که تن به این کثافت کاری

 و هرزگی دادی؟؟؟ چرا ؟؟؟ دیشب
 خوب زیرش حال کردی نه؟؟!



سکس با اون حروم زاده خوب بهت
 حال داده که با نیش چاک خورده

 برگشتی پیش شوهرت نههههه؟؟؟ تا
 حاال با چن نفر بودی لعنتی ؟؟؟ تا حاال
 منو چن بار خر فرض کردی رفتی زیر

 خواب این و اون شدی هاااا؟؟؟!

میگه و فحش های  رکیکش تمومی
 نداره؛ باورم نمیشه این مرد خشن

 همون پسر عموی با ادب و آروم قبل
 باشه...

صدای گریه و جیغ های بنفش شیدا به
 یکباره قطع میشه و منی که وحشت

 زده از جا بلند شده و خیره ام به دری
 که بالخره به روم باز میشه اما با

 دیدن قیافه شکسته و زار شاهد قلبم
 توی سینه از تپش میوفته... 



نگاه خونین و سردش  رو ازم میدزده
 و بالخره مقاومتش رو از دست میده

 و روی زمین فرود میاد؛ نگاه بی قرارم
 بین این مرد داغون و اون دختر

 بیچاره میچرخه...صدای باز شدن در
 ورودی نگاه تارم رو به سمت خودش

 میکشه
حسامی رو میبینم که شتاب زده از

 ماشین پیاده میشه و به سمت ما پا
 تند میکنه؛ با آستین لباسم اشک های
 زیر چشمم رو پاک میکنم که صدای

 حسام رو میشنوم:
_چه خبره اینجا؟؟؟ چی شده

 شاهد؟شیدا کجاس؟

وقتی میبینه از شاهد ساکت چیزی



دستگیرش نمیشه نگاهش رو به من
 میدوزه:_ د آخه یکی به من بگه

 چخبره؟
بینیم رو باال میکشم و با همون صدای

 دورگه از گریه لب میزنم:
_ بعدا میفهمی؛ فعال حواست به شاهد

 باشه که حالش خوش نیس منم برم
 پیش شیدا که فک میکنم بی هوش

 شده باشه...
اینو میگم و حسام حیرت زده تر

 میشه؛ هنوز قدمی جلو نذاشته بودم
 که صدای خش دار شاهد بلند میشه:

_ دستت به اون اون هرزه نجس
 بخوره من میدونم و تو!

یکه خورده نگاهم رو به این مرد
 دیوونه میدم:_میفهمی چی میگی ؟؟

 اگه بالیی 



اگه بالیی سر اون دختر بیاد خانواده
 اش بیچاره ات میکنن شاهد! 

سرش رو به دیوار پشت سرش تکیه
 میده و پلک هاش رو روی هم

 میذاره؛حسام انگار تازه عمق این
 فاجعه رو حس کرده که مقابل شاهد

 روی زانو هاش میشینه:
_ چی شده مگه داداش؟ این چه حال
 و روزیه که داری؟ بذار نیال بره پیش

 شیدا خدایی نکرده اتفاق بدتری
 نیوفته.

زمزمه خش دار شاهد دلم رو کباب
 میکنه

_ از این اتفاق بدتر؟!

حسام با سر بهم عالمت میده که برم 



 با قدم های آرومی از کنار هر دو
 میگذرم و پا داخل خونه ی بهم

 ریخته شده ی عمو میذارم اما وقتی
 چشمم به جسم بی جون شیدا

 میوفته قلبم درد میگیره؛ به سمتش
 پا تند میکنم که با دیدن لباس های
 پاره و صورت زخمی کبودش وایی
 بلندی میگم و نزدیک صورتش لب

 میزنم:_ شیدا جان... صدامو
 میشنوی؟

با تکون خوردن لب های پاره اش؛ سر
 جلو میبرم و زمزمه آرومش رو

 میشنوم :_ب...چم...آخ...

به آنی یا خدای بلندی میگم که حسام
 سراسیمه خودش رو توی خونه

 میندازه: چی شده نیال؟



ضربه آرومی به گونه ام میزنم و با
 صدای لرزونی لکنت وار میگم:

_ ش__یدا حامله اس! 
با دهن باز خیره بهم نگاه میکنه : _

 خدای من! بذار به شاهد بگم بیاد
 بغلش کنه ببریمش بیمارستان.

تا قصد رفتن میکنه سریع جلوی
 راهش رو میگیرم:_ چی میگی واسه
 خودت ؟! االن شاهد میخواد سر به

 تن این دختر نباشه اون وقت تو توقع
 داری بیاد بغلش کنه؟! خودت سریع

 بیا بغلش کن ببریمش..
بعد از مکث کوتاهی لب میگزه و تن
 بی جون شیدا رو بغل میگیره و من

 به خوبی متوجه معذب بودنش میشم
 اما چاره ای جز این راه نداشتیم



شاهد با دیدن ما یهو از جا کنده میشه
 و رو به حسام میغره: _ کجاااا؟؟؟ کی

 به تو اجازه داده به این هرزه کمک
 کنی؟؟؟

تا میخوام به حسام عالمت بدم چیزی
 از وجود بچه نگه خودش بند رو آب

 میده...
 حسام_ یعنی چی؟؟ به فکر زنت

 نیستی حداقل به فکر بچت باش...! 

نگاه مبهوت شاهد اصال خوشایند
 نیست ؛ چن بار کلمه بچه رو زمزمه و

 بعد سرش رو بین دست هاش اسیر
 میکنه:  _ یعنی توله ی کدوم بی
 پدری رو میخواسته به ریش من

 ببنده؟! آخ خدااا...



حسام با دیدن رنگ پریدگی شیدا فورا
 به سمت ماشین میره و به من میگه:
_ تا تو بخوای لباس بپوشی بیای این
 دختره از دستمون میره؛ تو همینجا

 پیش شاهد بمون ؛ من با هستی
 هماهنگ میکنم بیاد پیشم...

میگه و بعد از گذاشتن شیدا روی
 صندلی عقب ؛ با سرعت ماشین رو از

 باغ بیرون میبره و منی که هاج واج
 به مرد داغون مقابلم خیره میشم؛چرا
 یکدفعه همه چی بهم ریخت؟به سمت

 خونه ی عمو برمیگردم و بعد از پیدا
 کردن قرص مسکن و آرامبخش؛ازهر

 دو قرص یه دونه از خشاب باز میکنم
 و همراه یک لیوان آب پیش شاهد

 برمیگردم



لیوان آب رو به سمتش میگیرم که
 نگاهش از لیوان داخل دستم به

 چشمام کشیده میشه؛ دوباره رنگ
 نگاهش مث قبل میشه و منی که

 معذب سر پایین میندازم و کف دستم
 رو مقابلش نگه میدارم:_ بیا این
 قرص هارو بخور آرومت میکنه 

بعد از مکث کوتاهی لیوان رو ازم
 میگیره و با دست دیگه اش قرص ها

 رو از کف دست عرق کرده ام
 برمیداره؛ با لمس سر انگشت های

 داغش به پوست دستم انگار جریان
 برق از رگ هام عبور میکنه؛ کالفه از

 این حس و حال دستی به صورتم
 میکشم که صدای ضعیفش به گوشم

 میرسه



_ برو گوشی رو برام بیار...!

سری تکون میدم و دست داخل جیب
 تونیکم میبرم و با لمس گوشی ؛ اون

 رو بیرون میکشم و به سمتش
 میگیرم...

لیوان خالی رو زمین میذاره وگوشی
 گرون قیمتش رو ازم میگیره و منی

 که خیره میشم به حرکات این مرد... 
با کمک دیوار از جا بلند میشه و تلفن

 به دست شروع میکنه به قدم زدن؛به
 دقیقه نمیرسه که صدای خشن و

 جدیش بلند میشه:
_ سالم به مادر فداکارم! خوب؟؟؟
 خیلی خوبم فقط ازت یه خواهش
 دارم! پاشو بیا عروس هرزه ات رو
 جمع کن وگرنه جنازه اش رو واسه



خواهرت میفرستم! آهاااا راستی یه
 توله هم پس انداخته که معلوم نیس

 از کدوم حروم زاده اس! بهتره تا شب
 خودت رو برسونی مادر نمونه...!

تماس رو قطع میکنه و سرش رو به
 سمت آسمون میگیره.

قدمی به سمتش برمیدارم:
_ خوبی ؟

پوزخند تلخی میزنه و نگاه بی
 فروغش رو به چشمام میدوزه:

_ خوب؟؟؟  از این داغون تر نمیشم..
.حس آدمی رو دارم که دیگه هیچی

 واسه از دست دادن نداره؛ تمام غیرت
 و مردانگیم زیر پاهای چنتا الشخور

 عوضی له شده؛ به راحتی با خودم و
 زندگیم بازی کردن اونوقت تو حرف

 از خوب بودن میزنی ؟؟!!



نفسم رو بیرون میدم... راست
 میگفت؛ آخه این چه سوال احمقانه
 ای بود که من پرسیدم ؟! مگه میشه

 خیانت ببینی و خوب باشی؟ مگه
 میشه با آبرو و غیرتت بازی بشه و تو

 خوب باشی ؟! 
 به سمتم برمیگرده و خیره به صورتم

 میشه :
_ برو خونه! میخوام تنها باشم...

نگاهم رو از چشمای قرمزش میگیرم و
 با شانه های افتاده به سمت خونه

 قدم بر میدارم؛خدا خودش این ماجرا
 رو ختم بخیر کنه...



هیچ کس حرفی نمیزد.سکوت بود و
 سکوت...تنها صدایی که یک نواخت
 توی خونه میپیچید ناله های جواهر
 خانم بود که سعی داشت احساسات

 آقا بزرگ رو برانگیخته کنه:
_ تورو خدا حاجی شما یه چیزی به
 این پسر بگو؛ از وقتی پا داخل این
 خونه گذاشتیم یه جو حرمت نگه

 نداشته!

اینبار شاهد عالوه بر صداش؛ خودش
 هم از روی مبل بلند میشه:

_ حرمت؟؟ آخه مگه میشه چشم
 ببندم روی هرزگی دخترت؟؟ مگه

 میشه مث کبک سرم رو زیر برف کنم
 نفهمم زنم ؛ ناموسم با رفیق حروم

 زاده ام ریخته رو هم؟! 



آقا بزرگ عصاش رو به زمین میکوبه و
 رو به شاهد قدم الم میکنه:

_ آروم باش پسر! گناه فرزند پای
 خانواده اش نوشته نمیشه؛ حق باتوئه
 اما با بچه ای که اون دختر ادعا میکنه
 از وجود توئه میخوای چه کار کنی؟؟

پوزخند شاهد اونقدر بلنده که صداش
 توی فضا منعکس میشه:

_من این حرفا حالیم نمیشه! تنها راه
 شکایته! تا وقت به دنیا اومدن اون

 توله هم که ادعا میکنه مال منه باید
 توی زندان آب خنک نوش جان کنه!
 بعد از اون هم همون موقع تصمیم

 میگیرم...

دوباره صدای  شیون جواهر خانم 



به آسمان میرسه و همه مبهوت
 سنگدلی این مرد خیانت دیده بودیم.
با حرف آقا بزرگ نفس توی سینه همه

 حبس میشه:_ اگه من بخوام از
 اشتباه این دختر بگذری و به جاش

 هر خواسته ای که داشته باشی
 براورده میکنم ؛ ممکنه نظرت تغییر

 کنه؟؟

همه خیره میشیم به شاهد غرق در
 فکر...و نمیدونم چرا من حس و حال
 خوبی ندارم ؛ این دلشوره چیه که به

 جونم افتاده؟!
سعی میکنم به این حس بد توجهی

 نکنم اما با حرفی که میزنه برای یک
 لحظه حس میکنم زمین زیر پام داره

 میلرزه...



_ وقتی اومدم بهتون گفتم دلم به
 ازدواج با شیدا نیست ؛ گفتم دلم یه

 جا دیگه گیره این دختر به درد من
 نمیخوره؛ با خلق خوی من جور در

 نمیاد اما شما در جوابم چی گفتین؟؟!
 خیلی راحت گفتین مادرت خیر و

 صالحت رو میخواد؛ گفتی هیچ
 مادری بد فرزندش رو نمیخواد؛ گفتی
 با دل مادرت راه بیا تا توی زندگی به
 مشکل نخوری! حرف هات رو یادته

 آقا بزرگ ؟؟! اما حاال در عوض گذشت
 از غیرت و مردانگیم فقط یه چیز ازت
 میخوام؛ اون هم ازدواج با نیالست!!!
میتونی این خواسته ام رو انجام بدی

 ؟ میتونی گذشته رو برام جبران کنی؟
 اگه میتونی که بسم الله!



بهت و حیرت از نگاه همه میبارید و
 اما از چیزی که میترسیدم سرم اومد؛

 پوزخند جواهر خانم خار میشه توی
 قلبم:

_ آهااا پس جریان از این قراره!بغل
 گوشمون دلدادگی بوده و ما خبر

 نداشتیم!

نگاه تیز شاهد باعث سکوتش
 میشه؛دست هستی که روی دست یخ
 زده ام میشینه نگاه اشکی و تارم رو

 به چشمای ماتش میدوزم:
_ پاشو بریم توی اتاقم حالم بده

لعنت به این لرزش صدا...لعنت به این
 بغض سنگین...

با کمک هستی از جا بلند میشم که



دوباره صدای برنده جواهر خانم جگر
 سوخته ام رو خراش میده:_ کجا

 عروس خانم؟! نمیخوای بعد از اینهمه
 انتظار به وصال یار برسی؟!

سر باال میگیرم و با همون نگاه اشکی
 که دل سنگ رو آب میکرد به آقا بزرگ

 و خانم بزرگ خیره میشم...
زول میزنم به چشم هاشون که بدونن

 چه به حال و روزه عزیز دردانه
 کامران اومده!

توی عمق چشمای هردو شرمندگی رو
 حس میکنم؛ بالخره خانم بزرگ مهر

 سکوتش رو میشکنه:
_ جواهر خانم حواست باشه داره چی
 از دهنت بیرون میاد؛ بچه های من با
 نون حالل بزرگ شدن بی حیایی توی



ذاتشون نیست؛ این پسر هم از روی
 نادونی یه حرفی زده وگرنه منی که

 خانم این خونه ام تا به االن بغل
 گوشم دلدادگی ندیدم!

نسیم خنکی وجود ملتهبم رو آروم
 میکنه! این طرف داری عجیب دهن
 گشاد جواهر خانم رو میبنده؛ حس

 میکنم دیگه جای من اینجا نیس؛
 فشاری به دست هستی میدم و هردو

 بی توجه به افراد نشسته توی جمع به
 طرف پله ها قدم برمیداریم.

به محض پا گذاشتن داخل اتاقم شال
 لعنتی رو از سرم برمیدارم و دستی به

 موهای آشفته ام میکشم ؛ پنجره رو
 باز میکنم تا بلکه هوای تازه این
 التهاب رو کم کنه...نفس عمیقی



میکشم که حضور هستی رو کنارم
 حس میکنم:

_ نیال...تو از عالقه شاهد به خودت
 خبر داشتی؟

لب میگزم و روی لبه ی تخت میشینم:
 _ تازه فهمیدم اما غیر مستقیم!

 نمیدونم چطوری به خودش اجازه
 داده این حرفو بزنه منی که توی تمام

 این سالها همه محبت هاش رو پای
 حس برادرانه گذاشتم درست مث

 حسام...اما حاال همه ی باور هام غلط
 از آب در اومده.

سرباال میگیرم و با حال پریشونی لب
 میزنم: _ هستی دیدی دارن سرم
 معامله میکنن؟!چه کار کنم من؟!



کنارم میشینه و مث همیشه دست
 حلقه میکنه دور شانه های لرزونم: _

 این چه حرفیه که میزنی دیوونه؛ مگه
 ندیدی خانم بزرگ چی گفت!؟

 هیچکس نمیتونه تو رو مجبور به
 کاری کنه! حاال هم اینقدر توی خودت
 نریز عزیز من؛ بسپار به زمان خودش
 همه چی رو حل میکنه؛ زندگی شاهد
 هم به خودش مربوطه نه بقیه؛ بگیر

 یه چن ساعتی رو اسراحت کن تا این
 فکر و خیال پوچ از سرت بپره؛

 باشه؟؟

لبخند کمرنگی میزنم به این دلداری نه
 چندان خوشایند؛

_ باشه
بوسه ای روی گونه ام میکاره و از جا



بلند میشه: من میرم پایین اگه کاری
 داشتی بهم زنگ بزن سریع خودم رو

 میرسونم.
بینیم رو باال میکشم و همانطور که
 گیره موهام رو باز میکنم سری به

 معنی باشه براش تکون میدم.لبخند
 مالیمی میزنه و از اتاق بیرون

 میره؛هستی میره و من میمونم با این
 فکر و خیال لعنتی...روی تخت دراز

 میکشم و خیره به دیوار مقابلم
 میشم؛ذهنم برمیگرده به دیروز... به

 همون روز نحس...به زمانی که حسام
 و هستی برگشتند اما با حالی داغون؛
 هنوز چهره پر سوالشون توی ذهنمه؛
 شیدا هم همراهشون بود اما ازوقتی
 که پا داخل خونه گذاشت خودش رو

 توی اتاق مهمان حبس کرد و به 



لب هاش مهر سکوت زد؛درست مث
 شاهد... انگار بزرگترا این جهنم رو

 حس کرده بودن که برای همون شب
 بلیط برگشت گرفته بودند؛ نیمه شب
 بود که همگی با دلنگرانی وارد خونه
 شدن و این وسط منه بیچاره مجبور

 شدم هر آنچه که فهمیده بودم رو
 براشون بازگو کنم و قیافه بهت زده

 اشون هنوز یادم نرفته؛ عمو کوروش
 و زن عمو که فورا پیش پسرشون

 رفتن؛ عمه و شوهرش هم برای راحتی
 بقیه به خونه اشون برگشتن اما امان

 از حال آقا بزرگ...تا دم دمای صبح
 بیدار بود و با خانم بزرگ صحبت

 میکرد و درست صبح زود سر و کله ی
 جواهر خانم پیداش شد و این معرکه

 لعنتی رو راه انداخت



سرم رو به دیوار پشت سرم تکیه میدم
 و به اطرافم خیره میشم؛ به دوچرخه

 دوران کودکی٬ به ظرف ظروف های
 قدیمی خانم بزرگ... به خاطرات

 گذشته که همه مث این لوازم های
 قدیمی در این انباری خاک میخورن...

دست دراز میکنم و دفتر نقاشی با جلد
 سیندرال رو از بین انبوه دفتر و کتاب
 ها بیرون و دستی به گرد و غبار روی
 جلد میکشم؛ لبخند دخترک شفاف تر

 میشه و ذهن من فلش بک میزنه به
 گذشته... به هشت سالگی...به زمانی

 که شاهد به عنوان هدیه این دفتر زیبا
 رو بهم داد؛هنوز نگاه گرمش یادمه؛

 هنوز لبخند پهن روی لبم یادمه...
 کاش بزرگ نمیشدیم؛ کاش همه ی

 آدما  احساس پاک بچگی رو داشتن



اما حیف که با بزرگ شدنمون از
 سادگی و پاکی دور میشیم... تا زمانی
 که بچه ایم زود آشتی میکنیم؛ بیشتر
 گذشت میکنیم اما بزرگ تر که میشیم
 همه چی برعکس میشه...آهی میکشم
 و دفتر رو کنارم میذارم؛ کاش میشد
 تمام این یک ماه رو مث این دفتر از
 ذهنم کنار بزنم؛ کاش میشد حرف ها
 و لجبازی های شاهد رو فراموش کنم

...کاش...
چشم هامو میبندم و حرف های شاهد

 توی مغزم جولون میده:
«ببین نیال دو ساله خون دل خوردم

 بابت این انتخاب اشتباه! اما حاال که
 ورق به نفع من برگشته نمیخوام به

 هیچ وجه از دستت بدم»



«  عالقه من مال امروز و دیروز نیس ؛
 خیلی وقته شبا با فکر داشتنت

 میخوابم.فکر قبول نکردن این ازدواج
 رو از سرت بیرون کن» 

قطره اشکی از گوشه ی چشمم پایین
 میاد؛ لب لرزونم رو توی دهنم میکشم

 و نگاهمو به سایه ی روی دیوار
 میدوزم...مث این چن وقت دوباره

 حضورش رو بهم ثابت کرد ؛ خودش
 گفت ازاین به بعد حضورم توی

 زندگیت پر رنگ تر میشه جوری که
 نتونی پسم بزنی و حاال خیره میشم

 به قامت کشیده و سینه پهنش که
 مقابلم روی دو زانو میشینه:

_ یعنی اینقدر غیر قابل تحملم که
 داری اینجوری خودتو عذاب میدی؟!



دست هامو دور زانو هام حلقه میکنم
 و لب میزنم:_ اجبارت داره عذابم

 میده!
نچی میگه و گوشه ی شالم رو بین

 انگشت هاش نوازش میکنه:
_ آخه مگه میتونم عشقمو عذاب بدم

 ؟!هوووم؟! منی که االن توی دلم
 غوغایی از این حس خوبه... از اینکه

 بالخره سراب آرزو هام داره به
 حقیقت می پیوسته...از اینکه یه

 روزی میرسه میتونم این حجم
 دوست داشتنی رو توی وجود نا

 آرومم حل کنم...

 حرف های عاشقانه این مرد مث
 طناب حلقه میشه دور گردنم و قصد

 خفه کردنم رو داره...



با چشمای گریون و بغضی که بالخره
 سر باز میکنه ؛ کف دستم رو جلوی

 صورتش میگیرم و هق میزنم:
_ تورو خدا نگووو شاهد... این حرف
 ها مال شیداس نه من... مال زنته نه

 منه دختر عمو... چرا اینو نمیفهمی؟؟!

کالفه خیره به اشک هایی میشه که
 انگار برای پایین اومدن مسابقه

 گذاشته بودن؛با گرفتن دستم بین
 دست های بزرگ و مردونه اش بند دلم

 پاره میشه:
_ به جون خودت که واسم عزیزی

 دوستت دارم لعنتی؛ چرا نمیخوای این
 عشق وامونده رو قبول کنی؟؟



مگه من چی کم دارم آخه ؟! توئه
 لعنتی چی میخوای که من ندارم ؟؟

 بگو تا بدونم دردت چیه! 

کالفه از لمس انگشت هاش ؛ فورا
 دستم رو بیرون میکشم و با یه

 حرکت از جا بلند میشم:_ درد من
 تویی؛درد من وجود شیدا و اون بچه
 اس؛ درد منه لعنتی حرف و حدیثیه

 که پشت سرم قطار شده!میدونی بهم
 میگن خونه خراب کن؟؟ میدونی

 میگن دختره بی پدر مادر خودش رو
 آویزون زندگی یکی دیگه کرده؟

 میدونی آبروی این همه سال آسه
 رفتنم یه جا به فنا میره؟!آخه چرا

 نمیخوای این هارو بفهمی؟ چرا درکم



نمیکنی شاهد؟؟ بخدا خستم کردی ؛
 کاری نکن از روی لجبازی بزنه به سرم

 با اولین کسی که بیاد خاستگاری
 ازدواج کنم!

نگاه همیشه سردش هیچ تغییری
 نمیکنه انگار از اون موقع آب توی

 هاونگ میکوبیدم؛ از روی دو پا بلند
 میشه و جلوی تن لرزونم قد الم

 میکنه:_ اونقدر مرد هستی که روی
 حرفت بمونی؟!

نگاهم رنگ تعجب میگیره_ آره هستم؛
 بهت ثابت میکنم!

نیشخند واضحی روی لبش حک
 میشه:_ امشب خودم میشم اولین

 خاستگارت!



وای بلندی میگم و از شدت درد شقیقه
 هام سرم رو میون دست هام میگیرم

 و چن قدمی از این مرد خودخواه دور
 میشم و از روی اجبار حرفی رو میزنم

 که دلم اصال راضی نیس اما عقلم
 تائیدش میکنه:

_ تو فکر کردی من حاضرم زن یه مرد
 زن دار بشم؟! منم مث هزاران دختر
 دیگه دلم میخواد برای شوهرم اولی

 باشم نه دومی!

به آنی نگاه سردش کدر میشه و با چن
 قدم بلند خودش رو به من میرسونه:_

 نیال اون روی سگ منو باال نیار؛ بذار
 آروم باشم دختر... یه کم با این دل
 المصب راه بیا؛ یه کم به فکر حال

 خراب من باش...



همانطور که خیره به چشمامه دست
 دور کمر ظریفم حلقه میکنه؛ تن لرزون

 و سردم مماس میشه با تن داغ و
 گرمش... و من تازه موقعیتم رو حس

 میکنم؛ یکهو دست هامو به سینه ی
 پهنش فشار و به عقب هولش میدم؛
 انگار انتظار این حرکت محکم رو از

 من الغر اندام نداشت که قدمی عقب
 میره اما یکهو پاش روی میله ی زیر

 پاش سر میخوره و تعادلش رو از
 دست میده و من فقط خیره به جسم

 افتاده روی زمین میشم...
با دیدن چشم های بسته و باریکه ی

 خونی که از زیر سرش راه افتاده؛
 حس میکنم هوایی برای نفس کشیدن
 نیست...حس میکنم قلبی برای تپیدن

 توی سینه ندارم...



بی تاب و بی قرار اسمش رو صدا
 میزنم: 

_ ش__اااهد...
تنها صدایی که می اومد نفس نفس

 زدنای وحشت زده ی من بود و بس...
 ترسیده قدمی جلو میرم و کنارش دو
 زانو روی زمین میوفتم و اینبار نسبتا

 با ولوم بیشتری صداش میزنم:
_ شاهد جان پاشو؛ تورو خدا پاشو

 داری میترسونیم شاهد... 
با دست های بی رمق و لرزونم شانه ی

 پهنش رو تکون میدم و اینبار به
 معنای واقعی زجه میزنم

_ شااااهددد پاشووو جون من پاشووو
 اصال غلط کردم؛ گوه خوردم گفتم

 زنت نمیشم؛ تووو فقط پاشووو قول
 میدم هرچی بگی منه خاک بر سر



قبول کنم. یااا خدا پس چرا تکون
 نمیخورد؟

دوباره تکونش میدم:
_ پاشووو لعنتی آخه من جواب بقیه

 رو چی بدم ؟؟ شاهد مرگ من پاشووو
 شاهد منو کشتی مرد...

چرا این سکوت مرگبار تمام نمیشه؟؟
 از شدت استراب و ترس اسید معده
 ام به سمت گلوم هجوم می آورد اما

 نگاه منه بیچاره فقط به پلک های
 بسته و خون های روی زمین بود...

 دستم از شانه اش روی زمین میوفته ؛
 درست روی خون های ریخته شده؛
 بی جون دستم رو تا جلوی چشمای

 گشاد شده از ترسم باال میارم و با
 دیدن رنگ قرمز خون ؛ عق میزنم این

 زندگی نکبت بار رو...



عق میزنم آینده تباه شده ام رو...عق
 میزنم بیچارگی و بخت سیاهم رو...

با حسی ناامیدانه انگشت های لرزونم
 روی نبض گردنش میشینه؛ با نزدن
 نبضش حس مرگ و مردن نزدیکم

 میشه اونقدر نزدیک که یکه خورده از
 جا بلند میشم و دور خودم میگردم...

 من چه کار کردم؟؟؟ منه لعنتی آدم
 کشتم؟؟؟ اون هم شاهد رو؟؟؟ 

زار میزنم و خدااا رو صدا میزنم زار
 میزنم و توی سر و صورت خودم

 میزنم...ای وایییی من جواب عمو
 کوروش رو چی بدم؟؟ بگم پسرتو من

 کشتم؟؟؟ من؟؟؟ منی که تا حاال
 آزارم به یه مورچه نرسیده؟؟!  ای

 واییی جواب زن عمو رو چی بدم؟؟ 



بگم حاصل عمرت به دست های من پر
 پر شد؟؟! 

دوباره خیره میشم به بدن ورزیده
 جلوم؛ یعنی این تن و بدن میره زیر
 خروار ها خاک؟؟ یعنی شاهد دیگه

 نیست ؟؟؟ دیگه باهام لج نمیکنه ؟؟
 نمیگه به زور زنم شووو؟؟ یعنی به

 همین راحتی رفت؟؟ هنوز میخواست
 داماد بشه... میخواست پدر بشه... من

 که نکشتمش...کشتم؟؟ نههه فقط
 هولش دادم...هول دادن هم میشه
 قتل؟؟ آره دیگه اعدامم میکنن...

 راستی اعدام چجوریه؟؟! آهااا یادم
 اومد؛ یه طنابه دور گردن و یه صندلی

 زیر پا...توی تلوزیون دیدم یکی
 صندلی رو از زیر پا میکشه؛ صندلی

 منو کی میکشه ؟؟حتما زن عمو 



این کارو میکنه آرهههه..چون جوونش
 رو ازش گرفتم...آخه حق داره...

 مادره... اما پس من چی؟؟؟ حق من
 این وسط چی میشه؟؟جوونی و آرزو

 هام چی میشه ؟؟ همه میرن توی
 گور؟؟ همون چهار دیواری تنگ و
 تاریک؟؟! اما من میترسم که...از

 همون دوران بچگی از تنهایی وحشت
 داشتم چجور منو میذارن اونجا؟؟!

 چطور دلشون میاااد! مگه من آدم
 کشتم؟؟ نههههه من آدم نکشتم؛من

 فقط هولش دادم؛ تاوان یه هول دادن
 خفه شدن با طناب دار نیست؛ مردن

 و خوابیدن توی اون جای تنگ و
 تاریک نیست! نههه این حق من نیست

...اعدام حق منه بیگناه نیست...



بی جون با پاهای لرزون و قدم های
 یکی در میون از اون انباری نفرین

 شده بیرون میام اما با دیدن آسمان
 تاریک و چراغ های خاموش اتاق ها

 دلم به درد میاد...تموم قدرت نداشته
 ام رو توی پاهام جمع میکنم و پله

 هارو با صدای آرومی باال میرم
 هراسون پا به اتاق میذارم و با عجله
 کوله ام رو روی زمین خالی میکنم و
 به جاش چن دست لباس و مدارک و
 مقداری پول داخلش جا میدم؛ نگاه
 شرمنده ام رو از عکس پدر و مادرم
 میگیرم و قاب عکس هم میره کنار

 مدارک داخل کوله...با چشمای اشکی
 و هق هق های ریزم آخرین نگاه رو به

 اتاق و خاطراتم میندازم و با عجله
 راه اومده رو برمیگردم...



از در خونه که قدم بیرون میذارم هق
 هقم به آسمون میره... زار میزنم و

 میدوم...زار میزنم و اسم خداارو صدا
 میزنم... خدای من االن کجاس که از

 این جهنم نجاتم بده ؟! خدایی که
 میگن از رگ گردن به آدم نزدیک تره

 پس کجاس به داد منه بیچاره برسه؟!
 منی که ساعت یازده نیمه شب آدم

 کشتم و برای همیشه از خونه ی خودم
 فرار کردم؟! منی که جز افراد اون

 خونه کسی رو نداشتم االن کجا برم؟
 کجا رو دارم که برم ؟! بالخره که چی!

 پلیس ها پیدام میکنن و سهم من از
 این زندگی میشه یه طناب دار و

 سکوت قبر...ریزش قطرات بارون رو
 روی صورتم حس میکنم انگار آسمون

 هم دلش برام سوخته...



پشت یه درخت پناه میگیرم و گوشی
 رو از جیب سویشرت مشکیم بیرون

 میکشم و با استرس روی شماره
 حسام ضربه میزنم...بعد از دو بوق

 صدای خواب آلودش به گوشم میرسه
 ومنی که برای این لحن مردانه دلتنگ

 میشم...
حسام_ جانم خاله قزی؟؟

بغضم رو قورت میدم و با ولوم
 آرومی میگم:_من نمیخواستم

 اینجوری بشه! فقط هولش دادم آخه
 یکدفعه بغلم کرد؛بخدا حسام

 نمیخواستم بکشمش؛ من از اعدام
 میترسم حسام ...

صدای فریادش گوشم رو به درد
 میاره:_ چی میگی تو ؟؟؟ واضح

 حرف بزن نیال!
سرمو تکیه به درخت میدم و هق

 میزنم
_



پایین درخت میوفتم و هق میزنم:
_ برو توی انباری...شاهد اونجاس فقط
 بدون من بی گناهم حسام منو ببخش
 داداشی! واسه همه اذییت ها و بدی

 هام منه بیچاره رو ببخش...
میگم و تماس رو قطع میکنم؛ فورا با
 همون دست های لرزون و سرد سیم

 کارت رو در میارم و بعد از شکستن به
 سمت جوی آب پرتابش میکنم...با زدن

 رعد و برق وحشتناکی به زور از جا
 بلند میشم و توی تاریکی و سکوت

 خیابان خالی از آدم قدم میزنم..
.نمیدونستم قراره کجا برم اما فقط راه

 رفتن رو انتخاب کردم؛ رفتنی بی
 مقصد و بی انتها...



گاهی سرنوشت عجیب سوپرایزت
 میکنه؛ درست مث من...! منی که

 هیچ وقت گمان نمیکردم لقب قاتل و
 دختر فراری رو با خودم یدک بکشم

 اما حاال با دیدن این سکوت و تاریکی
 خیابان ها انگار دارم کم کم به این

 باور میرسم هیچ چیز غیر ممکن
 نیست... با آهی که از سینه بیرون

 میدم قدم هام روی آسفالت کشیده
 میشه...  بند کوله ام رو روی شانه ام
 جا به جا میکنم و با چشم های اشکی
  به تنهایی و بی کسیم فکر میکنم اگر

 پدر و مادرم زنده بودن شاید االن با
 این وضع حال خراب آواره کوچه

 خیابان نمیشدم؛ ای کاش بودن... ای
 کاش اینقدر تنها نبودم...ای کااااش...



با شنیدن صدای بوق ماشینی شتاپ
 زده وارد پیاده رو میشم و با دلهره ای

 که به تن بی جونم میوفته خیره
 میشم به ماشین نسبتا مدل باالیی که
 شیشه های زیادی تیره اش مانع دیدن

 داخلش میشد؛ وحشت زده قدم هام
 رو تند تر برمیدارم که حرکت ماشین
 رو کنار خودم حس میکنم... زیر لب

 شروع میکنم به خوندن آیت الکرسی
 اما با صدای باز شدن در و شنیدن

 لحن زنانه ای انگار وزنه سنگینی از
 روی سینه ام برداشته میشه...

_ آهای دختر خانم ؟!

لب میگزم و بعد از مکث کوتاهی
 برمیگردم و چشمام به زنی خیره

 میشه که با تیپ شیک و زیبا کنار در 



ماشین ایستاده و در حال آنالیز من
 بود؛ بالخره صدای لرزون و خش دارم

 سکوت خیابان رو میشکنه:
_ ب__له؟

لبخند کمرنگی میزنه و با کفش های
 پاشنه بلندش که زیادی به قدش
 اضافه کرده بود نزدیک تر میشه:
_ این وقت شب برای دختر خانم

 جوان و زیبایی مث تو؛ خیلی میتونه
 خطرناک باشه! میفهمی که چی

 میگم؟!
بزاق دهنم رو قورت میدم و بند کوله

 ام بین انگشت هام مچاله میشه:
_ راس_ تش من...

یکهو وسط حرفم میپره و قدم دیگه
 ای نزدیک تر میشه به جسم خیس و

 لرزونم:



_ از خونه فرار کردی؟!
بهت زده سر باال میگیرم و زول میزنم
 به چشمای وحشی و آرایش کرده زن

 مقابلم:
_ ن_نههه من از شهر دیگه اومدم

 اینجا االنم م__خوام برم مسا__اافر
 خونه

نمیدونم کج شدن لبش رو پای لبخند
 بذارم یا پوزخند...

اما دست جلو میاره و بازوم رو با
 انگشت های کشیده و ناخن های بلند

 و الک خورده اش نوازش میکنه: _ ای
 جانم انگاری نمیدونی مسافر خونه ها
 به یه دختر تنها اتاق نمیدن! ولی خب

 من میتونم بهت کمک کنم البته اگه
 خودت بخوای!



کمی به حرف هاش فکر میکنم؛ یه
 جورایی حقیقت توی صورتم کوبیده
 شد ؛ مسافر خونه که نمیتونستم برم

 ؛تا کی میخواستم توی این خیابان
 های خطرناک گز کنم؟! این زن برای

 من خطری نداشت حداقل از مردهای
 هوس باز خطرش کمتره شاید بتونه

 برام یه جا و مکان درست کنه حداقل
 از آواره بودن که بهتره...بالخره

 تصمیمم رو میگیرم و لب های ترک
 خورده ام رو خیس میکنم:

_ شما فقط یه جا برای خوابیدن
 بدین؛خیلی زود میرم سر کار و اجاره

 اش رو بهتون میدم؛ را_ ستش من
 زیاد با این شهر آشنایی ندارم.

پلک روی هم میذاره و تن خسته ام رو



به سمت ماشینش هل میده:_ خودم
 برات کار جور میکنم عزیزم...

جرقه ی امیدی توی دلم روشن میشه و
 من حضور این زن رو به فال نیک

 میگیرم. در عقب رو برام باز میکنه با
 دیدن راننده مرد برای سوار شدن کمی
 مکث میکنم که این حرکت از چشمای

 تیز بین زن دور نمیمونه:
_ نترس عزیزم ایشون از دوست های

 خوب من هستن!

خجالت زده روی صندلی های گرم و
 نرم ماشین میشینم که در توسط زن

 بسته میشه و خودش روی صندلی
 جلو جای میگیره؛ نگاهی مغرور به

 مرد راننده میندازه:
_ برگرد خونه...



مرد راننده حدود ۴۵ سال سن داشت.
 با نگاهی خندون چشم کشیده ای

 میگه که چندان به دلم
 نمیشینه؛ماشین حرکت میکنه اما ذهن

 من انتهای همین کوچه قفل میشه!
 بالخره بعد از یه ساعت به مقصد
 میرسیم ؛ ماشین جلوی یه خونه

 ویالیی بزرگ متوقف میشه و چن
 ثانیه زمان میبره تا در بزرگ مشکی
 رنگ توسط نگهبان نسبتا جوانی باز
 بشه؛ به محض باز شدن در؛ ماشین
 خیلی آروم وارد حیاط پر از دار و

 درخت میشه و من مات اینهمه شکوه
 و زیبایی ام...با توقف ماشین جلوی
 پله های ورودی زن و مرد از ماشین

 پیاده میشن و من هم با کشیدن
به این خونه دستگیره قدم میذارم 



که ای کاش قلم پام میشکست و به
 این خونه ی نحس پا نمیذاشتم...

پشت سر آن دو نفر از پله ها باال
 میرم؛وارد که میشیم از دیدن بزرگی

 بیش از حد و مجللی خونه سرم سوت
 میکشه...اما بیشتر از اون حضور

 دختران آزادی که با تاپ شلوار های
 باز بی قید جلوی این مرد نامحرم

 جوالن  میدادن منو شوک زده کرد؛ یه
 حسی بهم میگفت اینجا جای من نیس

!...
دخترها با دیدن من بی تفاوت از کنارم

 میگذشتن اما به زن و مرد که
 میرسیدن با احترام سالم میکردن؛ زن

 نزدیک ترین مبل رو برای نشستن
 انتخاب میکنه و مغرورانه پا روی پا

 میندازه؛ با دست به مبل مقابلش



اشاره میکنه: _ بشین!

ناراضی از این لحن دستوری با قدم
 های آرومی روی مبل مینشینم و

 نگاهم رو معطوف میکنم به چهره
 نسبتا جوان زن... میگم نسبتا چون

 آرایش و عمل های صورتش رو نمیشد
 نادیده گرفت...

کمی خیره نگاهم میکنه و به زنی که از
 وقتی نشستم کنارم ایستاده بود با
 سر عالمت میده...تا میخوام سر از
 کارش در بیارم کوله ام از کنار پام

 توسط زن برداشته میشه و من
 مبهوت این بی احترامی ام:

_ چه کار میکنی خانم محترم؟؟! 
اما زن بی توجه به من؛ کوله به دست
 ازم دور میشه؛ تا میخوام از جا بلند



بشم صدای جدی زن مقابلم مانع
 حرکتم میشه:

_ اینجا  واسه خودش یه قانون هایی
 داره که کم کم باهاش آشنا میشی؛

 اولین قانون برای بودنت اینه که تمام
 لوازم هات پیش من امانت میمونه!

 دوم اینکه هرکسی که اینجا میاد
 اومدنش با خودشه اما رفتنش با

 اجازه ی منه! سوم اینکه برای جبران
 لطفی که در حقت میکنم برای خودم

 کار میکنی و تا هروقت که برام
 منفعت داشته باشی جات توی این

 بهشت محفوظه!

با یک حرکت از جا بلند میشم و نسبتا
 داد میزنم:_ این بهشت ارزونی

 خودتون! مگه اینجا زندانه که رفتنم 



با اجازه ی کسی دیگه باشه؟!اصال من
 اشتباه کردم به شما اعتماد کردم؛ کوله

 امو بدین میخوام برم...

تن خیس من از  استرس و ترس
 میلرزید اما این زن خیلی خونسرد از

 جا بلند میشه و قدم زنان دورم راه
 میره:

_ و اما قانون چهارم! هیچکس حق
 نداره قانون های قبل رو زیر پا بذاره
 و صداش رو برای من بلند کنه وگرنه
 به جای اینکه زنده اش از این خونه

 بیرون بره؛ مرده اش توی این باغ
 بزرگ دفن میشه و حاال حق انتخاب

 رو به خودت میدم!
با شنیدن اراجیف این زن دیوانه از

 شدت ترس نزدیک بود خودم رو



خیس کنم... اینجا دیگه کدوم جهنم
 دره ای بود که منه فلک زده توش پا

 گذاشتم؟!
قفسه سینه ام از حجم این درد باال
 پایین میشد اما جرات حرف زدن

 نداشتم...با بیچارگی سر پایین
 میندازم که صدای زن از کنار گوشم

 بلند میشه_ ترس آدم رو ذره ذره نابود
 میکنه! سعی کن از اینجا و این

 امکانات نهایت استفاده رو ببری...!

با نفرت به عمق چشمای وحشی و
 شیطانیش خیره میشم که قدمی ازم

 دور و زنی رو صدا میزنه:
_ بیتاااا بیا این کیس جدید رو توی

 کاتالوگ ثبت کن!



با قیافه ماتم زده ای به دختر سانتال
 مانتال جوونی خیره میشم که از پله
 های مارپیچ خرامان پایین میاد و بی
 توجه به من دست دور بازوم حلقه و
 مجبورم میکنه همراهش قدم بردارم؛
 با نا امیدی و سکوت وارد اتاق بزرگی
 میشیم که پر از دستگاه هایی بود که

 حتی اسمش رو نمیدونستم؛ با شنیدن
 صداش نگاهم قفل چشمای درشت و

 عسلی رنگش میشه
_ بشین روی اون صندلی تا ازت خون

 بگیرم!
متعجب لب میزنم: _ خون واسه

 چی؟!
همانطور که آستین سویشرتم رو باال

 میده نگاهم میکنه:



_ واسه چکاپ و نداشتن بیماری هایی
 مث ایدز و عفونت و غیره...

میگه و من میشکنم.میگه وروح از تن
 من میره...زیر دست این دختر میشم

 موش آزمایشگاهی...تا یک ساعت
 انواع و اقسام آزمایش ها روی منه

 بیچاره انجام داده میشه ؛ از معاینه
 پرده بکارت و مقعد گرفته تا سایز تک
 تک اندام های بدنم... تمام این ها توی

 کاتالوگ مرگ من به عنوان نیال ثبت
 میشه و من برای یک بار هم که شده
 مرگ میخوام.کاش اعدام میشدم اما

 به این خفت و خاری گرفتار
 نمیشدم؛اونقدر اشک ریختم که بیتا

 برای یه لحظه دلش به حالم سوخت و
 من به خوبی دلسوزی رو توی عمق

 چشمای روشنش دیدم...



شال رو کمی جلوتر میکشم تا مانع دید
 راننده به چهره ام بشم؛ کالفه عرق

 کف دستم رو به گوشه مانتو پاک
 میکنم که با دیدن بیتا با اون عینک
 دودی بزرگ که بیشتر صورتش رو

 پوشانده بود لبخند کمرنگی روی لبم
 میاد ؛ خداروشکر انگار اینبار هم به
 خیر گذشت...در ماشین باز و بیتای

 خندون کنارم لم میده_ این چه قیافه
 ماتم زده ایه که واسه خودت درست

 کردی؟؟ جمع کن خودت رو ببینم!

با استرس دستم روی دست پوشیده از
 دستکشش میشینه:

_ ازت ممنونم بیتا نمیدونم اگه تو
 نبودی...



سکوت میکنم که خودش تا ته حرفم
 رو میخونه؛ ضربه آرومی به بازوم

 میزنه و با چشمک قشنگی در جوابم
 میگه:_ اول اینکه از من یه سوپر من
 نساز؛ بعدشم بیتا رو هیچوقت دست
 کم نگیر حاال هم به بهانه دستشویی
 بپر پایین که از دست این لباس های

 تنگت خالص بشم.
باشه ای میگم و طبق برنامه از راننده

 میخوایم که مقابل یک سرویس
 بهداشتی نگه داره تا مث همیشه برای

 برگشت تغییر لباس بدیم....
بعد از عملیات موفق آمیز وارد خونه
 میشیم و یه راست به اتاق مشترک

 خودم و بیتا میرم اما بیتا طبق
 معمول باید اول برای دادن گزارش

 پیش اون عفریطه بره...



بعد از پوشیدن لباس های راحتی روی
 صندلی آرایش میشینم و خیره به

 نیالی داخل آیینه میشم... جز باریک
 شدن ابروها و شفاف شدن پوستم

 هیچ تغییری حس نمیکردم ؛ درسته
 که چهار ماه گذشته اما انگار همین
 دیروز بود پا به این اتاق گذاشتم ؛

 جای من اینجا نبود بلکه باید میون
 صد تا دختر میبودم اما به درخواست

 بیتا از اون ژیالی عفریطه قرار شد
 هم اتاق این دختر بشم... دختری که
 ۲۸ سال داشت و از ۱۶ سالگی اینجا

 زندگی میکنه؛ اولش خیلی برام گرون
 تموم شد فک میکردم تموم آرزوهام بر

 باد میره و من هم بالخره تسلیم این
 زن میشم اما بیتا شد فرشته نجات

 من... این دختر فاحشه با قیافه 



غلط انداز شد ناجی کابوس زندگیم...
 طبق اون کاتالوگ هر  نفر ماهی یه بار

 باید به آدرسی که ژیال میگفت
 میرفت؛ حاال اونجا یا مهمانی بود یا

 خونه خالی اما فرقی به حال این
 دختر ها نمیکرد چون تهش منتهی

 میشد به همخوابی با آدم های ثروتمند
 و عیاش...و در این چهار باری که

 نوبت من بود بیتای عزیزم به جای من
 میرفت.برای اولین بار که دلیل کارش
 رو پرسیدم بهم اینطور جواب داد  «

 من نمیذارم تو مث من بشی! تو حیفی
 واسه هرزه شدن؛ تو دلت بد شدن

 نمیخواد پس تا بتونم از این لجن زار
 دور نگهت میدارم»

و اون موقع بود که فهمیدم این دختر
 بر خالف ظاهرش یه فرشته اس



با صدای در اتاق گردن کج میکنم و
 خیره میشم بهش:

_ چی شد ؟؟
با اخم های درهم روی تخت دراز
 میکشه و خیره به سقف میشه:_

 لعنتی شک کرده! مرتیکه شکم گنده
 بهش گفته عجب مار خوش خط

 خالی برام فرستادی!
ترسیده دست هامو جلوی دهنم

 میگیرم_ هیععع خدا مرگم حاال چی
 میشه؟ اگه دفعه دیگه مجبور شم

 خودم برم چی؟

پلک هاش بسته میشه و حرفی رو
 میزنه که درجا میخکوب میشم:

_ دفعه بعدی وجود نداره! تا یه ماه
 دیگه از این جهنم فرار میکنیم...



با حیرتی آشکار از روی صندلی بلند
 میشم:_ یعنی میخوای به خاطر منه
 لعنتی خودت رو به دردسر بندازی؟
 میفهمی چی میگی؟ اگه ژیال بفهمه

 دوتامون رو میکشه بعدشم با این همه
 محافظ و دوربین چطوری فرار کنیم؟

خم میشه و تکیه میده به آرنج
 دستش:

_ اوال من آدم تازه واردی که نیستم
 خیر سرم یه عمره اینجام و با همه

 چی آشنایی دارم دوما تنها به خاطر
 تو نیست راستش خودمم دیگه از این
 سبک زندگی و تشکیالت خسته شدم
 دلم یه آرامش خاص میخواد؛ دلم یه

 دست لباس ساده و یه لقمه نون وپنیر
 میخواد بدون هیچ نوع کثافت کاری



دیگه از همخوابی با کس و ناکس بی
 زار شدم درسته که موقعیت انتخاب
 های درست زندگیم رو از دست دادم

 اما هنوز فرصت زندگی دارم ؛ دلم
 میخواد با تو که جای خواهر

 کوچیکترمی یه خانواده کوچیک اما
 ساده و پاک تشکیل بدیم؛ دلم زندگی

 میخواد نیال نه بردگی...

حس و حال این دختر خسته از روزگار
 رو به خوبی درک میکنم

واقعا حق این همه حس پاک زندگی
 توی این لجنزار نیست... اما خب از یه

 طرف دیگه ژیال رو نباید دست کم
 گرفت؛ دور زدن این آدم شیطان

 صفت عواقب بدی داره...



قدمی به این دوست عزیز نزدیک
 میشم و دست گرمش رو میون دست

 سردم فشار میدم: _ حاال برنامه ات
 چیه؟

تن خوابیده اش رو به سمتم میکشه و
 سر روی رون پام میذاره:

_ برای فرار اول از همه به پول
 احتیاج داریم؛ خودت که دیدی ژیال
 به هیچ وجه پول توی دست و بال
 دخترا نمیذاره ؛بعدش باید مدارک

 جفتمون رو یه جوری کش بریم چون
 بی هویت که نمیشه زندگی کرد! و در
 مرحله آخر این دو چیز فقط توی گاو

 صندوق سیامک پیدا میشه...که رگ
 خواب این پیر پسر توی دست های

...! خودت که خوب میدونی! منه



با شنیدن اسم سیامک یاد همون راننده
 مخصوص ژیال توی همون شب نحس

 میوفتم...همون مرد میانسال هوس
 باز! به خوبی به طناب هایی که دور از

 چشم ژیال به تینا میداد آگاه بودم؛
 مردک الشخور همزمان با ژیال دلش
 میخواست طعم بودن با تینا رو هم

 بچشه اما خب این دختر دل خوشی
 ازش نداشت و همیشه تیر مردک به

 سنگ میخورد... 
نگاهش رو باال میگیره و کنجکاوی رو

 از چشمام میخونه: _ یه شب که
 مست از مهمونی برگشت باید به بهانه

 ی رابطه پام به اتاقش باز بشه.
دلنگران لب میزنم: _ میخوای واقعا

 باهاش بخوابی؟!



توی عمق این چشمای عسلی غم بیداد
 میکرد اما مث همیشه نقاب بی

 تفاوتی به چهره میزنه: _ اگه مجبور
 بشم  چاره ای جز اینکار ندارم اما

 سعی خودم رو میکنم که تن به این
 خفت ندم؛ حاال هم پاشو بخواب که

 اگه خدا بخواد آینده روشنی پیش رو
 داریم ...

لبخند غمگینی میزنم و زیر لب
 ایشاالیی میگم...تینا میخوابه اما

 پرنده ذهن من پرواز میکنه به  سمت
 خونه ی پدریم؛ به اینکه اوضاع اونجا
 بعد از اون اتفاق نحس چجوریه؟ حال
 همشون مث من داغونه؟رفتن شاهد و

 غیب شدن من چه به روز افراد اون
 خانواده آورده؟! حتما نفرینم کردن که

 این شد حال روزم...



ده روز گذشت... ده روزی که طبق
 برنامه پیش رفتیم و امشب شب

 سرنوشت ساز من و تیناست؛ حدود
 یه ساعت دیگه سیامک و ژیال از

 مهمونی برمیگردن اما با دارویی که
 تینا توی آبمیوه ی مخصوص ژیال

 میریزه باعث میشه امشب خواب رو
 به همخوابی با سیامک ترجیح بده و

 بعد نوبت میرسه به تینای شرور...
با صدای تینا بغل گوشم یکه ای

 میخورم:_ همه چی رو جمع کردی؟؟
 ببین نیال دوباره تاکید میکنم هیچ
 چیزی از این خونه همراهت نباشه

 حتی لباس زیر...خیلی مراقب باش...

سری تکون میدم:_ باشه فدات شم
 اینهمه استرس نداشته باش



دستی به شقیقه هاش میکشه و طول
 اتاق رو با قدم هاش متر میکنه: لعنتی
 پس چرا نمیان؟! میترسم تاثیر دارو از

 بین بره.
 نفس عمیقی میکشم که با شنیدن

 صدای ماشین؛ هر دو هیجان زده به
 سمت پنجره شیرجه میزنیم؛ با دیدن
 چهره مست هردو؛لبخند کمرنگی روی
 لب هامون میشینه. تینا زود تر از من

 پرده رو میندازه و با همون تیپ
 همیشگی به سمت در اتاق میره اما

 هنوز دستش به دستگیره نرسیده به
 طرف من ایستاده کنار قاب پنجره بر
 میگرده:_ نیال جان به هیچ عنوان تا

 من برنگشتم پات رو بیرون از این
 اتاق نمیذاری اگه یه در صد لو رفتم

 خودتو دخالت نمیدی فهمیدی؟؟



با قیافه زاری نگاهش میکنم که بوسه
 هوایی برام میفرسته: _ باز که مث
 ماست وا رفتی بچه! برام دعا کن!

در که بسته میشه با حالی غریب روی
 تخت میشینم و از ته دلم از خدا و

 روح پدر و مادرم تقاضا میکنم امشب
 به خیر بگذره تا بتونم پاکی و نجابتم
 رو حفظ کنم و تینا هم از این آشغال

 دونی نجات پیدا کنه...ثانیه ها
 میگذرن اما دل شوره من هر لحظه
 بیشتر میشه؛ کالفه به  عقربه های

 ساعت نگاه میکنم درست یک ساعت
 از رفتن تینا میگذره اما پس چرا

 نمیاد؟! چرا این لحظه های نفس گیر
 تموم نمیشه؟!با شنیدن صدای پا

 درست پشت در اتاق قلبم می ایسته



خیره به در میشم که کلید توی قفل
 میچرخه و من با تمام وجود خدا رو
 بابت دیدن دوباره ی این دختر شکر
 میکنم ؛ لبخندی که روی لبشه نشون

 میده موفق شده؛ فورا به سمتم میاد
 که نگاه من میخ دو کوله ی بزرگ

 داخل دستش میشه !با حفظ همون
 لبخند کوله ی منو به سمتم میگیره: _

 بگیر سریع راه بیوفتیم تا کسی شک
 نکرده...

باشه ای میگم که ناگهان با یاد سگ
 های داخل باغ یکه خورده به سمتش

 برمیگردم:
_ ای وای بیتا سگ هارو چه کار کنیم ؟

همانطور که دست من رو به طرف در
 اتاق میکشه لب میزنه: _ به یکی از

 نگهبان ها باج دادم تا واسه نیم 



ساعت همه اشون رو پشت باغ ببره
 فقط زود باش تا اون نیم ساعت تموم

 نشده...
بیقرار سری تکون میدم و با گرفتن

 دست گرمش همگام باهاش قدم بر
 میدارم؛ ترس و دلهره امونم رو بریده

 بود اما مجبور بودم حال خرابم رو
 پشت این سکوت لعنتی پنهان کنم.با

 دیدن درخت های تنومند باغ نفس
 عمیقی میکشیم و خیلی آروم و با

 احتیاط به سمت در ورودی می دویم.
 با دیدن نگهبان غرق خواب کلید

 زاپاس رو از جیبم بیرون میکشم و به
 دست تینا میدم؛ به محض باز شدن در

 هر دو با لبی خندون به سمت بیرون
 شیرجه میزنیم و شروع میکنیم به

 دویدن...



به سر خیابان که میرسیم با دیدن
 ماشین دوست بیتا سریع سوار

 میشیم؛ بیتا با گفتن ایولی دست به
 شانه ی ظریف دخترک راننده میزنه:

_حاللت دختر فقط تا پایین شهر پا
 روی گاز فشار بده که باید هرچه

 زودتر از این شهر بریم...
دخترک لب های رژ زده اش رو با زبون
 تر میکنه و از آیینه جلو خیره به نگاه

 تینا میشه:
_ اگه مایلی خودم تا هر کجا که میگی

 میبرمت هووم؟!

بیتا تکیه به صندلی میده و کوله ی
 رنگ و رو رفته اش رو روی پاش جابه

 جا میکنه: _ نه تا همینجا هم لطف
 کردی 



دخترک سری تکون میده و فشار روی
 پدال گاز رو بیشتر میکنه تا جایی که

 یه ساعت بعد به مقصد رسیدیم...
بعد از خداحافظی و تشکر از دخترک
 تینا دست من رو میگیره و به سمت
 یه خونه با در بزرگ اما درب داغون
 میکشه؛ از داخل کوله یه دسته کلید

 برمیداره و قفل درو باز
 میکنه؛باحیرت به خونه ی قدیمی

 مقابلم خیره میشم؛ از دیدن برگ های
 زیاد روی زمین و داخل حوض بزرگ٬
 معلوم بود کسی در حال حاضر اینجا

 زندگی نمیکنه:
_ اینجا کجاست بیتا ؟؟

با نگاهی مملوء از حسرت  خیره میشه
 به حیاط و ساختمان قدیمی خونه: _

 خونه ی پدریمه!



با تعجب زمزمه میکنم: _ خونه ی
 پدریت؟ پس پدر مادرت کجان؟ چرا
 هیچ وقت حرفی از گذشته نمیزنی؟!

_ به وقتش برات تعریف میکنم اما
 حاال بیا این سمت تا ببینم این ماشین

 به دردمون میخوره یانه!
هنوز حرفش رو هضم نکردم که به
 سمت دیگه ای از حیاط میره و با
 کشیدن چادر بزرگی٬ ماشین نسبتا

 قدیمی جلوی نگاهم پدیدار میشه؛ از
 شدت گرد و خاک پخش شده سرفه

 ای میکنم که با سوئیچ داخل دستش
 در ماشین رو باز میکنه و من در

 سکوت خیره میشم به حرکات این
 دختر؛ بالخره بعد از چک کردن همه

 جای ماشین به سمتم برمیگرده:



_ بیا سوار شو فقط بنزین الزم داره
 که توی راه میزنیم...

بی حرف سوار میشم که با دیدن گرد
 و خاک داخل ماشین رو به بیتا میگم:

 _ حداقل بیا تمیزش کنیم بعد راه
 بیوفتیم.

نچ کشیده ای تحویلم میده_ نه هرچه
 زودتر از اینجا بریم بهتره؛ تمیز کاری

 بمونه برای شمال...

سری به معنی باشه تکون میدم و بیتا
 ماشین قدیمی رو روشن و از حیاط
 خونه بیرون میبره و اینجور شد که
 ما به سمت بابلسر خونه ی خاله ی

 مادری بیتا راه افتادیم. شهری که قرار
 شد آغاز این زندگی دو نفره باشه...یه

 زندگی ساده و پاک...



با تکون دستی پلک های خسته ام رو
 از هم باز و خیره میشم به بیتایی که

 خمیازه کنان فرمون رو میچرخونه:
_ ماشاال مث خرس میخوابی ها!

خمیازه ای میکشم و کش و قوسی به
 بدن کوفته ام میدم:

_ رسیدیم؟؟
چپکی نگاهم میکنه و من میخندم از

 این ژست بانمک...
_ بعله پرنسس جان٬ چیزی الزم نداری

 براتون فراهم کنم؟!
گوشه ی ابروم رو میخارونم_ آخ

 گفتی جان من یه جا نگه دار یه آب
 معدنی بگیریم بدجور تشنمه...

نگاهش رنگ بدجنسی میگیره:_
 نچچچچ! تحمل کن تا برسیم 



لب و لوچه ام آویزون میشه: _
 توروخدا بیتااایییی اینقدر ظالم

 نباش دیگه!

قش قش میخنده به این قیافه ی
 گربه شرکم! اما خب انگاری به هیچ

 صراطی مستقیم نمیشه و قراره منه
 بیچاره رو از تشنگی هالک کنه...

نیم ساعت به همین منوال میگذره که
 یهو با دیدن شیر آب مقابل یه مغازه
 میکانیکی طاقت از کف میدم و جیغ

 آرومی میزنم:_ نگهداررررر بیتااااا!
طفلک از داد من ترسیده پا روی ترمز

 میذاره که مث فشنگ از ماشین پیاده
 میشم و به سمت شیر آب میدوم اما
 از شانس گندم صاحب مغازه کنارش
 ایستاده و در حال نوشیدن اب بود!



تا میخوام حرفی بزنم به سمتم
 برمیگرده که با دیدن نگاه جدی و

 خاصش حرف توی دهنم میماسه و اما
 امان از صدای کلفت و مردانه اش:

_ کاری دارین خانم؟
هول زده از اینهمه جبروت سریع
 کلمات توی مغزم رو بیان میکنم:

_ میشه از آبتون بخورم ؟؟!

نمیدونم کجای حرفم خنده داشت که
 صدای خنده های تینا از همین فاصله

 هم به گوشم رسید؛ با همون نگاه گنگ
 خیره به مرد مقابلم میشم؛ بر عکس

 تینا که داشت از شدت خنده غش
 میکرد این مرد حتی لبخند کمرنگی

 روی لب نداشت... خجالت زده از
 خنده های بی دلیل تینا قصد برگشت



دارم که صدای نسبتا بلندش من رو سر
 جا میخکوب میکنه:

_ احمددد یه لیوان یک بار مصرف
 برای خانم بیار!

اینو که میگه با مکث کوتاهی به
 سمتش برمیگردم که میبینم درحال

 پاک کردن دست های سیاه و
 روغنیشه!

به دقیقه نمیرسه پسر بچه ی ۹ ساله
 ای لیوان به دست به سمت مرد

 میدوه:
_ بفرما اوستا!

مرد بدون نگاهی به من جواب پسرک
 رو میده: _ بده به خانم!

پسرک با نگاهی کنجکاو به من لیوان
 رو سمتم میگیره که لبخندی بهش

 هدیه میدم:_ ممنون آقا پسر



زیر لب خواهش میکنمی میگه و به
 سرعت داخل مغازه میشه و منی که
 قدمی نزدیک شیر آب میشم و بعداز
 پر کردن لیوان؛ با ولع تمام آب رو سر

 میکشم؛ لیوان که از جلوی صورتم
 کنار میره تازه متوجه مرد میشم که

 روی صندلی نشسته و مشغول مطالعه
  روزنامه اس؛ لب هامو روی هم فشار

 میدم و برای تینا لیوان رو دوباره از
 آب پر میکنم؛ با خجالت نگاهمو به
 موهای خوش حالت مشکی رنگش

 میدوزم:
_ خیلی ممنون آقا! 

نگاه شکالتی رنگش باال میاد و نگاهی
 گذرا نصیبم میشه:
_ خواهش میکنم!



 _ نیالااا! بدو بیا دیگه...
با شنیدن صدای تینا فورا نگاه از این
 مرد معمولی اما با جبروت میگیرم و

 به سمت ماشین پا تند میکنم ؛ به
 محض نشستن  روی صندلی به سمت
 چهره خندونش بر میگردم و همانطور
 که لیوان آب رو به طرفش میگیرم با

 اخم کمرنگی میگم:
_ واسه چی اینجوری میخندیدی

 دیوونه؟! جلوی مرده از خجالت آب
 شدم! 

لیوان رو سر میکشه و دور دهنش رو
 با آستین مانتوش پاک میکنه: _ اوال

 یواش صحبت کن االن مرده همه
 حرف هات رو شنید بعدشم من

 دیوونه ام یا جناب عالی؟! آخه کودن
 کدوم دختری به مردی میگه میشه

 آبتون رو بخورم؟؟؟!



میشه آبتون رو بخووووور؟!!!

بعداز گفتن این حرف دوباره پقی
 میزنه زیر خنده و اما منی که تازه دو

 هزاری لعنتیم افتاد!! دستمو جلوی
 دهنم میگیرم و آروم لب میزنم :_

 وایی عجب سوتی ناجوری دادم! پس
 چرا مرده هیچ عکس العملی از

 خودش  نشون نداد؟!

 خنده اش رو قورت میده و با یه
 فرمون وارد کوچه بغل میشه:_ حتما

 اون هم یه کودنی بوده مث تو
 نگرفته تو چی گفتی!! 

زیر لب خدا کنه ای زمزمه میکنم که
 ماشین انتهای کوچه بن بست متوقف

 میشه...



 « امیر علی »

با ورود یه ماشین به داخل گاراژ؛
 روزنامه رو جمع میکنم و یا علی

 گویان از روی صندلی بلند میشم...
سر رسید مقابلم رو باز میکنم و بعد از
 حساب و کتاب دخل امروز ؛ ماهانه ی

 احمد رو کنار میذارم که سر و کله ی
 خودش پیدا میشه:

_ اوستا با من امری ندارین؟
دسته پول رو جلوش میذارم:_ بیا این

 حقوق این ماهت...
با تعجب خیره به چشمام میشه: _ اما

 اوستا االن که آخر ماه نیس!
پول رو کف دستش میذارم و ضربه

 آرومی به کتف این بزرگ مرد کوچک
 میزنم: _ اول و آخر ماه نداره ؛ بگیر



برو دارو های مادرت رو از داروخونه
 تهیه کن...

حس قدر دانی رو از نگاه این پسر بچه
 میخونم: 

_ خدا از مردی کمت نکنه اوستا..
.راستش امروز روم نمیشد ازتون پول

 بخوام

همانطور که مشغول بستن در گاراژ
 میشم نگاهش میکنم:

_ قبال هم بهت گفتم مرد اونه که
 حرفش رو مستقیم بزنه نه غیر

 مستقیم! حاال هم زودتر برو بچه تا
 کوچه ها خلوت نشده! 

با لبخند روی لبش چشمی میگه و ازم
 دور میشه...



با قدم های محکم و بلند به سمت
 خونه قدم برمیدارم؛ همزمان با

 انداختن کلید داخل قفل نگاه متعجبم
 به همان ماشین قدیمی میوفته ؛ با

 ابرو های باال رفته وارد حیاط میشم
 که صدای آشنایی توی گوشم زنگ

 میخوره:
_ تیناااا بیام کمک؟

از تصور دیدن همان دخترک ساده اما
 زیبا گوشه ی چشمم چین میخوره؛

 گلویی صاف میکنم و یاالله گویان در
 حیاط رو میبستم؛ سر به زیر چن قدم

 جلو میرم که صدای حاج خانم عزیز
 به گوشم میرسه:

_ امیر علی مادر اومدی ؟
سرباال میگیرم و این حجم محبت رو



روی تخت ایوان میبینم؛ به احترام این
 مادر عزیز دست به سینه میذارم و

 کمی به جلو خم میشم: _ سالم عزیز 
خنده ی کمرنگش رو میبینم:

_ سالم به روی ماهت مادر خسته
 نباشی...

همانطور که لب حوض میشینم جواب
 میدم:_ با دیدن روی ماه شما هر چی

 خستگی باشه در میره.
دست درون آب سرد حوض میبرم و
 مشتی آب به صورت خسته و دود

 گرفته ام میپاشم؛ بعد از شستن دست
 و صورتم از چن پله کوتاه باال میرم و

 با برداشتن حوله مخصوصم کنار عزیز
 مینشینم:

_ مهمون داریم عزیز؟
دستی به پر روسری بزرگش میکشه



مهمون نیستن پسرم؛ یه جورایی
 مستاجر حساب میشن...

دست جلو میبرم و استکان کمر باریک
 رو بین انگشت هام میگیرم:

_ مستاجر ؟! اما ما که احتیاج به
 مستاجر نداریم.

قندان مورد عالقه اش رو کنار پام
 میذاره:

_ نوه خواهر خدابیامرزمه؛ خیلی ساله
 ازش خبر نداشتم اما امروز اومد

 اینجا ازم میخواست اگه خونه ای
 چیزی دور اطرافم هست بهش معرفی

 کنم؛ منم دیدم این پایین الکی داره
 خاک میخوره بهشون گفتم میتونن

 همینجا زندگی کنن؛ اینجوری هم من
 از تنهایی در میام و هم این



از تنهایی در میام و این دو دختر هم
 آواره ی این شهر غریب نمیشن.

چای داغ رو یه جا سر میکشم و با ابرو
 های باال رفته رو میکنم به این مادر

 دلسوز:
_ دوتا؟؟ اون یکی خواهرشه؟

دست به زانو میگیره و هن هن کنان از
 جا بلند میشه:

_نه مادر ...! بیتا تک فرزند بود ؛ این
 دختر هم دوستشه.

آهانی میگم و قیافه ی بچه گونه
 دخترک توی ذهنم نقش میبنده اما با

 یاد آوری سوتی جالبش خنده کمرنگی
 روی لبم میشینه؛از عکس العملش

 معلوم بود به خوبی متوجه حرفش
 نشده که اینجوری خیره نگاهم میکرد؛

 سری تکون میدم تا ذهنم خالی بشه



از این دخترک غریبه ی آشنا...
عزیز چادرش رو دور کمرش میبنده و

 پله هارو پایین میره:
_  امیر علی مادر! تا تو لباس هات رو

 عوض کنی من برم دخترا رو صدا
 بزنم بیان باال شام بخورن.

باشه ای میگم که از جلوی نگاهم نا
 پدید میشه ومن با خستگی به سمت

 اتاقم میرم؛ بعد از پوشیدن پیراهن
 مردانه سفید و شلوار راسته  مشکی

 رنگی موهای آشفته ام رو شانه میزنم
 و با قدم های محکمی اتاق رو ترک

 میکنم. صدای دخترا و عزیز از سالن
 پذیرایی به گوشم میرسید

تینا_ شرمنده عزیز امشب اسباب
 زحمت شدیم.



عزیز با صدای همیشه مهربانش جواب
 میده:_ این چه حرفیه تینا جان؛ کاری

 نکردم شما شروع کنین االناس که
 امیر علی بیاد.

به محض ورودم به سالن نگاه هر دو
 دختر باال میاد... سالم زیر لبی میکنم

 که هر دو از جا بلند میشن:
 تینا _ سالم 

سری تکون میدم: _ بفرمایین بشینین.
سالم دخترک آنقدر آرامه که متعجب

 سر باال میگیرم و به چهره خجالت زده
 و قرمزش خیره میشم؛انگار انتظار

 دیدن من رو نداشت که اینجوری بهت
 زده شده. بی توجه به بقیه سر سفره
 میشینم و برای خودم غذا میکشم.اما
 گهگاهی نگاهم متوجه دخترک مقابلم

 میشه که در حال بازی با غذاش بود



  « نیال »

لقمه ی کوچکی از کره پنیر به سمت
 تینا میگیرم:

_ بیا بگیر اینو بخور ضعف نکنی.
لقمه که از دستم گرفته میشه با حالت

 دمقی نگاهش میکنم:_ خب چی
 میشد منم باهات میومدم؟! آخه چرا

 اینقدر تو لجبازی!
پوف کالفه ای میکشه و مشغول

 پوشیدن کفش های کتونی میشه:
_ لجباز نیستم عزیزم،دیگه وقتشه یه

 درآمدی داشته باشیم؛ تا تو انتقالی
 میگیری منم اینجا مشغول میشم؛

 ایشاال بعد از اینکه معلم شدی
 میتونی بری سرکار. دوس ندارم مث

 من عمرت بیهوده هدر بشه...



لبخندی میزنم و با یه حرکت توی
 بغلش میپرم:

_ ازت ممنونم تینا جان امیدوارم
  بتونم لطف هایی که در حقم میکنی

 رو جبران کنم.

ضربه آرومی به پشت کمرم میزنه: _
 همین که باعث شدی بعد از یه عمر

 حس مفید بودن بهم دست بده کافیه!
 حاال هم یه دستی به این خونه بکش

 تا من برم ببینم اینجایی که عزیز
 آدرس داده استخدامم میکنن یانه.

از بغلش بیرون میام و خیره میشم به
 جفت چشمای روشنش: _ ایشاال که

 دست پر میای.
ایشاالیی زیر لب زمزمه میکنه و از

 خونه بیرون میزنه...



بعد از رفتن تینا نگاهی میکنم به این
 خونه نقلی اما تمیز؛ خداروشکر لوازم
 های ضروری مث اجاق گاز و یخچال

 فرش و یه تلوزیون کوچیک داخل
 خونه بود اما به قول تینا باید یه
 دستی به لوازم های خاک خورده
 میکشیدم.موهای بلندم رو با کش

 میبستم که صدای خداحافظی امیر
 علی رو میشنوم؛ با حس کنجکاوی به

 سمت پنجره نسبتا کوچیک خونه
 میرم و پرده سفید رنگ رو کنار میزنم؛
 دست به جیب با قدم های محکمی به
 سمت در حیاط میره و من با یاد آوری

 حس و حال دیشبم دوباره قرمز
 میشم؛از شام که هیچی حالیم نشد اما

 وقتی دیدم این مرد بافهم و شعور
 چیزی از سوتی ظهرم به روم نیاورد



بالخره تونستم چن لقمه ای بخورم
.مرد های خیلی بهتر این توی زندگی

 من بودن اما نمیدونم چرا این مرد
 معمولی اینقدر برای من خاصه...از
 همان دیدار اول محو رفتار زیادی

 مردانه اش شدم؛ یه غرور و جبروت
 خاصی توی نگاه و رفتار هاش وجود
 داره که نظر منه نوعی رو به خودش

 جلب کرده؛منی که تا به امروز هیچ
 مردی رو آنالیز نمیکردم و حاال به

 رفتار و کردار این مرد اینجوری دقیق
 شدم برام یه مقدار غیر قابل باوره...

با شنیدن صدای بسته شدن در ؛ کالفه
 از این افکار افسار گسیخته پوفی

 میکشم و با برداشتن دستمال نازکی
 مشغول گرد گیری لوازم ها میشم



بعد از انجام کارهام به سمت کوله ام
 میرم و مث شی قیمتی در آغوش

 میکشم این کوله بار پر از خاطره رو..
.زیپ رو آروم باز میکنم که نگاهم به

 گوشی خاموش میوفته ؛ با دودلی
 بیرون میارم و روشنش میکنم.با دیدن
 صفحه نمایش روی گالری ضربه میزنم
 که آلبوم عکس ها جلوی نگاه تارم باز
 میشه و من با دل و جون خیره میشم

 به آدم های زندگیم.به هستی عزیزم
 که با لبخند به لنز دوربین زول زده؛ به

 حسامی که در حال پوست گرفتن
 پرتغاله؛ به آقا بزرگ و خانم بزرگی که

 کنار هم نشستند.آخ که دلم خون
 میشه از دیدن خانواده ام...با دیدن هر

 عکس سیلی از اشک روی گونه هام
و هق هق گریه هام راه میوفته



سکوت خونه رو میشکنه... زار میزنم از
 این دوری اجباری... زار میزنم از این

 غم و دلتنگی...زار میزنم برای بی
 پناهی و این سرنوشت شوم...دست

 جلو میبرم و قاب عکس پدر و مادرم
 رو بغل میگیرم و زیر لب زمزمه وار

 میگم:
_ دلم داره میترکه از درد وغصه آخه
 چرا پیشم نیستین؟! کجایین شما؟؟

 چرا سهم من از شما فقط داشتن این
 قاب عکس لعنتیه؟؟! آخخخ دارم می

 میرم مامان...کجایی که نیالت بیچاره
 شد...کجایی که ببینی آرزوهام به فنا

 رفت... آخ بابای خوبم...بابای مهربونم
 ... کجایی که ببینی چه به سر خانواده

 ات آوردم... کجایی که ببینی منه احمق
 خانواده ات رو نابود کردم...



اونقدر اشک میریزم که دیگه حس
 میکنم جونی توی تنم باقی نموند.

 همانطور که کنج دیوار نشسته و خیره
 به عکس ها بودم با شنیدن صدای در

 سر باال میگیرم و از پشت نگاه تارم
 تینای شیرینی به دست سرک میکشه؛از
 دیدن من حیرت زده کفش هاش رو در

 میاره و به سمتم پا تند میکنه:
_ ای وای این چه وضعشه نیال ؟! 

بزاق دهنم رو به زور پایین میدم و
 دستی زیر پلک های خیسم میکشم:
_ چیزی نشده یه مرور خاطرات بود

 آخه دلم براشون خیلی تنگ شده تینا!
جعبه شیرینی رو کنار میذاره و تن

 ظریفم رو به آغوش میکشه:
_ الهی من فدای دل تنگت بشم. آخه

 چرا اینقد خودتو عذاب میدی؟!



تو بین رفتن و موندن؛ رفتن رو انتخاب
 کردی پس حاال پای انتخابت بمون

 هرچند که اون انتخاب اشتباه باشه!
 سعی کن حاال یه زندگی خوب و پر

 آرامش برای خودت درست کنی که اگه
 بنا به رنج و عذاب بود همونجا

 میموندی...مگه نه؟!
بینیم رو باال میکشم و سرم رو تکیه به

 شانه های ظریفش میدم:
_دلم داره میترکه از درد و غصه؛ عذاب

 وجدان داره از پا درم میاره... 
ضربه آرومی به پشتم میزنه:بذار

 گذشته جاش توی همون گذشته باقی
 بمونه  هیچوقت اجازه نده به حال و

 آینده ات سرک بکشه چون اونوقت
 هیچی از زندگی نمیفهمی! نیال جان

 سعی کن بزرگ بشی اونقدر بزرگ که



یه تنه از پس مشکالت بربیای چون االن
 خودتی و خودت... دیگه نه پدر بزرگی

 هست و نه عمویی که پشتت باشه!
 خودت باید مرد زندگی خودت باشی

 پس گریه زاری واسه گذشته هیچ
 فایده ای نداره...

کمی ازم فاصله میگیره و خیره به
 چشمام میشه:_ آخه حیف این چشم ها

 نیس که اینجوری قرمزشون میکنی
 گرچه اینجوری دلبر تر میشی!!

وسط گریه لبخندی میزنم و به جعبه
 شیرینی اشاره میکنم:_شیرینی

 استخدامته؟!
پشت چشمی نازک میکنه واسم: _

 بعلههه ایشاال از فرداصبح میرم.شما هم
 دراسرع وقت بهت پول میدم برو کتاب
 و دفترات رو بخر که باید بری دانشگاه!



تا میخوام حرفی بزنم فورا دست دراز
 میکنه و قاب عکس رو برمیداره: _

 چهقد جوون و خوشگل بودن
 خدابیامرزه اشون اما خودمونیم

 چشمات کپی چشمای باباته! المصب
 سگ داره!!!

دیوونه ای نثارش میکنم که اینبار
 گوشی رو از روی زمین برمیداره و
 قفل صفحه رو باز میکنه_ داشتی

 عکس میدیدی؟
تکیه به دیوار میزنم و سری در جوابش

 تکون میدم_ اوهوم!
شالش رو در میاره و کنارم دراز

 میکشه:_ این هستیه ؟؟
به عکس نگاه میکنم و با لذت انگشت

 هامو روی ابرو های رنگ کرده اش
 میکشم:



آره اونقدر دوستش دارم آخه خیلی
 مهربونه....

انگشتم حرکت میکنه:
_ این آقا بزرگمه خیلی جدی و

 پرصالبته و این هم خانم بزرگ دوست
 داشتنیمه!

ه میشم به سفره هفت سینخیر

پارسال:
_ این حسام عزیزمه اونقدر بامعرفت و

 شوخه! همیشه سر به سرم میذاشت؛
 این مرد کنارش هم ایمان شوهر

 هستیه؛
انگشت تینا روی چهره بد کسی

 میشینه: _ این کیه؟
خیره میشم به چهره جدی و اخم های

 در همش؛ باید اعتراف کنم دلم برای
 این مرد هم تنگ شده...



مکث میکنم و سرم رو به دیوار تکیه
 میدم: شاهده!

سکوت تینا زیاد میشه و من شروع
 میکنم به حرف زدن:

_ دلم براش تنگ شده ؛ برای اخم هاش؛
 حرف هاش؛ حتی نگاه های عذاب

 آورش... کاش باهاش ازدواج میکردم؛
 به درک که دوستش نداشتم ؛ به درک

 که بهم میگفتن خونه خراب کن ؛ به
 درک که زندگی شیدا و اون بچه به فنا
 میرفت؛ همه اشون میرفتن به درک اما
 فقط شاهد زنده بود؛ من قاتل این پسر
 عموی عاشق نبودم... اییییی خدااااا....
سرم رو به دیوار میکوبم که دست تینا

 روی دستم میشینه:
آروم باش نیال جان ؛ امروز برای آخرین
 بار حق داری خاطرات گذشته رو مرور



کنی اما بعد از این میشی اون نیالیی
 که من میگم! تمام این گذشته لعنتیت

 میره ته این کمد قدیمی!
سری تکون میدم و خیره میشم به این

 دختری که از این به بعد میشه تنها کس
 من...

به چهره خندون تینا خیره میشم و زیر
 لب زمزمه وار میگم_ اگه بیاد خونه رو
 اینجوری ببینه دمار از روزگار من و تو

 در میاره آتیش پاره!

بیخیال شونه ای باال میندازه و شلنگ
 آب رو روی فرش های پهن شده کف

 حیاط میگیره:
_ از خداشم باشه! داریم براش خونه

 تکونی میکنیم!



لب میگزم از بی تفاوتی این دختر: _
 آخه مگه دیشب نشنیدی به عزیز چی

 گفت؟!
لبخند شروری روی لبش میشینه:

_ چرا شنیدم! 
صداش روکلفت میکنه و ادای امیر علی

 رو در میاره:
_ عزییییز نیام ببینم فرش هارو شستی
 ها! خوبیت نداره زن توی حیاط خونه

 چیزی بشوره؛ خودم همه اشون رو
 میدم قالی شویی یا اگه وقت داشتم

 خودم میشورم!
پقی میزنم زیر خنده: _ خدا نکشتت

 تینا انگاری خودش جلوم ایستاده!
لبخندش عمیق تر میشه:

_ بیاد ببینه اونوقت میفهمه نباید به ما
 امر و نهی کنه!



لب حوض میشینم که شلنگ آب به
 طرفم گرفته میشه_ پاشوووو ببینم

 واسه من به تخت شده! بدو تاید هارو
 روی قالی ها خالی کن بعدش پاچه
 هاتو باال بزن شروع کن به شستن!!
قهقهه زنان ازش دور میشم :_ باشه

 عزیزم آراااام باش آراممم!
ور پریده ای نثارم میکنه و من بعد از

 انجام ریختن تاید ها ؛ پاچه های شلوار
 ورزشیم رو باال میدم؛ شال رو از دور

 گردنم باز و شروع میکنم به تی
 کشیدن فرش هاااا! و شستن این قالی

 ها ؛اولین تجربه ی شیرینی بود که توی
 کارنامه زندگی جدیدم ثبت شد گرچه

 ما دو نفر به جای شستن بیشتر آب
 بازی میکردیم اما خب این وسط هم

 یه چرکی از قالی ها در اومد!!!



با شنیدن صدای عزیز جون دست از کار
 کردن میکشیم:

_ خسته نباشین دخترا!
سینی به دست پایین میاد و کنار حوض

 میشینه:_ بیاین یه گلویی تازه کنین.
تینا شیر آب رو میبنده و من تی رو
 تکیه به دیوار میدم : تینا که واقعا

 خسته شد طفلک  فقط مامور آب دهی
 بود!

با ضربه ای که به سرم میخوره آخی
 زیر لب میگم:

تینا_ همین آب دهی مهارت میخواد که
 هرکسی نداره!

عزیز لبخند مادرانه ای میزنه:
_ همین که لطف کردین امسال واسه

 خونه تکونی کمکم کردین برام کافیه...
هر دو کنار عزیز میشینم:



_ این چه حرفیه عزیز جون؛ کاری
 نکردیم فقط میترسم آقا امیرعلی

 ناراحت بشن آخه دیشب شنیدم بهتون
 گفت فرش هارو نشورین!

 عزیز آهی میکشه و نگاهش رو به
 چشمام میدوزه:

_ امیر علی به بابای خدابیامرزش رفته
 یه مقدار روی بعضی از مسائل

 حساسه؛ وگرنه توی دلش چیزی نیس.

تینا استکان چای رو بین انگشت هاش
 میگیره: _چرا ازدواج نمیکنه؟! سنش

 که کم نیس فک کنم باید سی رو
 داشته باشه نه؟! 

نگاه عزیز به آنی غمگین میشه: بچم یه
 بار ازدواج کرد اما از شانس بدش

 دختره دو روز مونده به عروسی زد زیر



همچی و تا قرون آخر مهریه اش رو
 گرفت؛ بچم هرچی داشت و نداشت

 رو فروخت فقط همین مغازه سر
 کوچه براش موند؛ دیگه بعد از

 طالقش دل به ازدواج دوباره نداد.
تینا آهانی میگه و جرعه ای از چای

 هورت میکشه اما من مات حرف های
 عزیز جونم ؛ یعنی کدوم دختر احمقی
 از این مردگذشته ؟! مردی که توی این

 دو ماه جز مرام و رفتار خوب چیزی
 ازش ندیدم.

 با شنیدن صدای یاالله گفتنش چای
 توی گلوی تینا میپره و منی که با دیدن

 موهای باز و پاچه های باال داده ام
 فورا به سمت شالم میدوم که یهو پام
 روی فرش خیس  سر میخوره و بین

 زمین و هوا معلق میشم؛ از ته دل



جیغ بنفشی میکشم که یهو درد بدی
 توی پهلو و باسنم میپیچه؛ صدای
 نگران و هول زده امیرعلی رو که
 میشنوم از شدت درد و خجالت

 چشمامو محکم روی هم فشار میدم...
امیر علی _ چی شد؟؟؟!

تینا به سمتم پا تند میکنه :
_ حالت خوبه نیال؟!

سری به معنی نه تکون میدم که عزیز
 رو مقابلم میبینم:

_ کجات درد میکنه مادر ؟ میتونی بلند
 بشی؟

دست تینا رو از شدت درد فشار میدم و
 لب میزنم:

_ کمرم داغون شد.
دست به زانو میزنه و از جا بلند میشه:
_ تینا جان کمک کن ببرش خونه تا برم



یه چیزی واسه کمرش بیارم.

تینا باشه ای میگه و زیر بازوم رو
 میگیره اما نگاه من قفل میشه روی
 مردی که دست به جیب پشت به ما

 ایستاده...
کالفه از حال داغون و وضعیت حجابم

 لب میزنم:
_ تینا شالم رو بده زشته اینجوری.

اخم کمرنگی نصیبم میشه:
_ به خاطر همین شال لعنتی این حال و

 روزت شده! بچه مردم زن ندیده که
 نیس! مطمئن باش یه نگاه حالله...
پوفی میکشم و با حالی خراب وارد

 خونه میشیم ؛ با کمک تینا روی زمین
 دراز میکشم که عزیز دست پر وارد

 خونه میشه و کنارم میشینه



  « امیر علی »
نگاه برزخی و کالفه ام رو به فرش های

 پهن شده میدوزم؛ انگار دیشب برای
 این زنا گل لگد میکردم خوبه تاکید
 کردم که نشورن! پوفی میکشم که

 ناگهان چشمم به شال آبی رنگ  روی
 بند لباس میوفته ؛ برای یه صدم ثانیه
 چهره نیال با اون موهای زیادی بلند و

 خوش حالت جلوی نگاهم نقش
 میبنده؛ ناکس عجب موهایی داشت!

 اگه امروز به چشم نمیدیدم باور
 نمیکردم موهای این دخترک ساده و

 کم حاشیه  اونقدر بلند و قشنگ باشه!
 از تصور داغون شدن کمرش آهی

 میکشم دخترک همچین جیغ کشید که
 بند دلم پاره شد؛معلوم نیس چه بالیی

 سر خودش آورده...



با شنیدن صدای عزیز به سمتش
 برمیگردم...

عزیز_ امیر علی مادر بیا برو این پماد
 رو از داروخونه بگیر؛ طفلک تمام

 پهلوش و کمرش ضرب دیده شاید این
 پماد دردش رو آروم کنه.

تیوپ خالی پماد رو از دستش
 میگیرم:_ خب اگه خیلی حالش خوب

 نیس ببرمش دکتر؟
نمیدونم چرا رنگ نگاه عزیز تغییر

 میکنه:_ نه مادر راستش بهش گفتم
 اما میگه از دکتر میترسه.

ابرویی باال میندازم از شنیدن این
 حرف:_ مگه بچه اس که بترسه؟! 
عزیز چادرش رو محکم دور کمرش

 میبنده:_ اول بیا این فرش هارو روی
 دیوار پهن کن تا تینا سقوط نکرده.



نفس عمیقی میکشم و یه طرف فرش
 رو باال میدم:  این افتادن حق اون

 دخترک سرتق بود نه این طفلک بی
 صدا! فک کردی نمیدونم همه ی این

 آتیش ها زیر سر خود سرتقشه!
عزیز  با خنده ریزی ازم دور میشه: _
  کارا تو که انجام دادی بی زحمت یه

 چن سیخ کباب واسه شام بگیر...
زیر لب چشمی میگم و مشغول پهن

 کردن قالی ها میشم اما یه جای ذهنم
 درگیر نیالی صدمه دیده میشه؛ این
 دختر این طور که نشون داده نقطه

 مقابل تیناس؛ از نظر سنی هم که ازش
 خیلی کوچیکتره پس این دوستی

 عمیق بر چه مبنایی صورت
 گرفته؟!تنها چیزی که ازش میدونیم
 اینه که پدر و مادرش فوت شدن...



یعنی هیچ فک فامیل دیگه ای نداره که
 با دوستش همخونه شده ؟! تا به امروز
 که هیچ صحبتی در این مورد نکرده و

 انگار عزیز هم قصد نداره چیزی
 بپرسه! 

بالخره کار فرش ها که تموم میشه
 سوار موتور مورد عالقه ام میشم و به
 سمت داروخونه حرکت میکنم؛ بعد از

 گرفتن دو سه تا پماد؛ کباب های
 سفارش شده رو از رفیقم میگیرم و به

 سمت خونه برمیگردم.وارد حیاط که
 میشم صدای عزیز رو از طبقه پایین

 میشنوم؛ با تردید چن قدم جلو میرم و
 تقه ای به در میزنم: _ عزیز خانم ؟
در باز میشه و چهره مهربان مادرم

 جلوی نگاهم قد الم میکنه: _ جانم
 پسرم؟



نایلون هارو به سمتش میگیرم: _
 بفرمایین این هم از سفارشات!

لبخند کمرنگی میشه جوابم:
_ دستت درد نکنه مادر؛ بیا تو سفره

 پهنه.
با گفتن این حرف نایلون هارو ازم

 میگیره وبه داخل برمیگرده اما من با
 دودلی یاالله گویان پشت سرش

 حرکت میکنم؛ از دیدن خونه تمیز
 مقابلم ابرویی باال میندازم معلومه

 دخترای مرتبی هستن؛ با دیدن بیتای
 خندون و نیالی آروم و سر به زیر ،

 سری تکون میدم: _ سالم
 بیتا همانطور که سفره رو روی زمین
 پهن میکنه جوابم رو میده: _ سالم

 خیلی خوش اومدی به این کلبه
 فقیرانه!اسباب زحمت شدیم



به این لحن شوخ لبخند خیلی کمرنگی
 میزنم: _ واله تا جایی که دیدم ما
 باعث زحمت شما شدیم البته اگه

 مصدوم شدن نیال خانم رو فاکتور
 بگیریم!

تینا که به خوبی متوجه لحن کنایه
 آمیزم شده بود سری تکون میده و رو

 به عزیز زیر لب زمزمه وار میگه: _
 زبون نیس که نیش عقربه المصب!

خنده هر سه به هوا میره اما من فقط
 محو خنده های شیرین دخترک مقابلم
 میشم؛ نمیدونم چرا از دیدن چهره اش

 موهای قشنگش جلوی نظرم میاد؛
 کالفه از این حس و حال جدید سر

 پایین میندازم و افسار این نگاه لعنتی
 رو به دست میگیرم...



  « نیال  »
دیدن عقربه های ساعت منه بیچاره رو
 به هول وال  میندازه ؛ فورا کتاب هارو

 داخل کوله ام میذارم و با برداشتن
 لقمه ی نون و پنیری از خونه بیرون
 میزنم اما هنوز در حیاط رو نبسته

 صدای عزیز به گوشم میرسه: _ نیال
 مادر...!

سرکی به داخل حیاط میکشم که عزیز
 رو نایلون به دست جلوی خودم

 میبینم: _ جانم عزیز جون ؟
هن هن کنان نزدیکم میشه:

_ بی زحمت سر راه  این نهار امیرعلی
 رو بهش بده؛ بچم ظهر بی غذا نباشه!
فورا باشه ای میگم و نایلون رو ازش

 میگیرم: خداحافظ عزیز جون.
_ خدا به همراهت مادر...



با قدم های بلندی به سر کوچه میرسم
 از دیدن چن ماشین مدل باال توی گاراژ
 دو دل قدمی جلو میذارم تا بلکه احمد

 یا امیر علی رو ببینم اما انگار از شانس
 بد من نبودن و این برای منی که کالسم

 تا نیم ساعت دیگه شروع میشد
 بدبختی  محض بود؛ کالفه قدم داخل
 گاراژ میذارم که متوجه سنگینی نگاه

 چن مرد روی خودم میشم ؛ بی تفاوت
 جلو تر میرم که حضور یکی از مرد ها
 رو کنار خودم حس میکنم : _ خانومی

 با کی کار داری؟!
ترسیده آب دهنم رو قورت میدم و

 قدمی عقب میرم:
_ با شما کاری ندارم آقا!

لبخند چندشی میزنه و فاصله رو کمتر
 میکنه : شماره بدم یه چرخی باهم



بزنیم؟! آخه خیلی ملوسی عروسک!
با چشمای گشاد شده به این مرد نگاه

 میکنم و تا میخوام حرفی بزنم صدای
 نسبتا بلند امیر علی روح از تنم جدا
 میکنه:_ به ناموس خودت هم همین

 حرفارو میزنی؟!
مردک نگاه هیزش رو از من میگیره و

 به سمت عقب برمیگرده و من تازه
 امیر علی رو با اخم های درهم میبینم!

مرد_ حرف بدی نزدم اوستا که این
 جوری داغ کردی یه پیشنهاد بود فقط!

نمیدونم چی توی نگاه و چهره من
 میبینه که راه مردک رو سد میکنه و

 یقه اش بین انگشت هاش مچاله
 میشه: د آخه این پیشنهاد هارو باید به
 اهلش بدی نه ناموس من که با دیدنت

 رنگ از صورتش پریده!



مردک تا میخواد حرفی بزنه اون چن
 نفر دیگه واسطه میشن و اون مردک

 هوس باز رو با خودشون میبرن و اما
 حاال من موندم با مردی که با ابرو های

 درهم و مشت های گره خورده جلوی
 نگاهم قد الم کرده:

_ واسه چی پا گذاشتی توی این محیط
 مردونه؟! مگه ندیدی من نیستم چرا

 راهت رو کج نکردی بری؟!

بغض بدی راه گلوم رو میبسته بی
 حرف نایلون داخل دستم رو باال میارم

 و آروم لب میزنم:
_ میخواستم نهارتون رو بدم؛ فک کردم

 شاید داخل گاراژ باشین بخدا
 نمیدونستم اون مرده نیت بدی داره؛
 هنوز میخواستم برگردم که اومدین.



اینو میگم و با حالی خراب از گاراژ
 بیرون میزنم اما سنگینی نگاهش رو تا

 آخرین لحظه حس میکنم...
با گفتن خسته نباشید استاد از جا بلند
 میشم و سر به زیر با قدم های آرومی

 به سمت در کالس راه میوفتم...
_ خانم فروزش؟!

 با شنیدن فامیلم بعد از مکث کوتاهی
 به عقب برمیگردم؛ نگاهم به کاویان
 میوفته که با خونسردی و جذابیت

 بیش از اندازه اش نزدیکم میشه_ بله؟
خیره به چشمام میشه:

_ میتونم جزوه اتون رو تا فردا قرض
 بگیرم؟!

به معنی نه سری تکون میدم که به آنی
 نگاهش متعجب میشه اما من بی

 تفاوت به راهم میدم...



 قدم به داخل حیاط دانشگاه میذارم و
 روی نیمکت چوبی میشینم ...چن

 روزی میشد که از دست کاویان
  آرامش و آسایش نداشتم ؛ دم به

 دقیقه جلوی راهم رو سد میکرد و
 چرندیات بی خودی تحویلم میداد؛ با
 وجود بی تفاوتی من از رو نمیرفت و
 این روند تا دو هفته ادامه داشت؛ اما

 انگار باید این پسر رو سر جاش
 میشوندم.با شنیدن صداش پوف کالفه

 ای میکشم و از جا بلند میشم اما با
 کشیدن بند کوله ام اخم آلود توی

 صورتش میغرم: ولم کن وگرنه حراست
 دانشگاه رو خبر میکنم.

پوزخندی میزنه و قدمی نزدیک تر
 میشه: _ مگه من جوزام دارم که هی

 ازم فرار میکنی؟



منو از حراست نترسون خب؟! اصال بیا
 باهم بریم اونجا تا به همشون بگم «
 بابا من عاشق این دختر شدم » بذار

 همه بدونن که دوستت دارم شاید
 اینجوری یه نیم نگاهی به من

 کردی!هوووم؟ نظرت چیه؟!
از این همه وقاحت تعجب میکنم اما با

 یه حرکت بند کوله ام رو از دستش
 میکشم:

_ خیلی وقیحی! منم از آدمای وقیح
 متنفرم! میفهمی ؟! متنفررررم! 

اینو میگم و از چهره کبود شده اش
 دور میشم پسرک عقده ای فک کرده

 پولداره میتونه هرغلطی دلش میخواد
 بکنه! به سمت اتوبوس میرم اما تمام

 فکرم درگیر سکوت این چن وقته امیر
 علیه...!



« امیر علی »
سویشرت رو به تن میزنم و با قدم های
 آرومی که عزیز رو بیدار نکنه پله هارو

 پایین میام؛ نفس عمیقی میکشم و
 هوای تازه رو وارد ریه هام میکنم؛ به
 سمت حوض گام برمیدارم که صدای

 تینا به گوشم میرسه: 
تینا_ نیال تو امشب یه چیزیت میشه

 هااا چرا نمیخوابی بچه جان ؟!
نمیدونم چرا حس کنجکاوی منو به اون

 سمت میکشه؛ کنار پنجره زیر پله ها
 پنهان میشم اینبار صداها واضح تر

 میشه:نیال_ این کاویان مگه برام
 اعصاب میذاره؟! دیوونم کرده تینا ؛ هر

 روز پاپیچم میشه امروز در کمال
 پرویی میگه منو از حراست نترسون

 میرم به همه میگم دوستت دارم!



تینا_ عععع جدی؟ خب تو چی گفتی؟!
نیال_ بهش گفتم از آدمای وقیح متنفرم

 بعدشم اومدم خونه!
تینا_ خاک توی سرت؛ پسر به اون

 خوشتیپی و پولداری مگه چشه که
 اینطوری ناز میکنی ؟!

نیال_ خودت که میدونی دل خوشی از
 مردا ندارم؛ اینم مث کنه چسبیده ول
 کن ماجرا نیس لعنتی از رو هم نمیره!

تینا_ میخوای تیپ مردانه بزنم بیام
 بگم نفسسسس کش پا روی دم زن من

 نذار!!! هوممم؟؟! بیااام؟

سعی میکنم جلوی خنده بی موقع ام
 رو بگیرم ...

نیال_ نه جان ما خودتو به زحمت ننداز
 خودم یه کاریش میکنم راستی تو 



نمیدونی امیر علی این چن وقت چش
 شده؟!

تینا_ نه چطور مگه!؟
نیال_ آخه یه چن روزه خیلی کم حرف

 و کم پیدا شده.
تینا_ واله تا جایی که من دیدم چیزی

 تغییر نکرده اگه دقت و پشت کار تو رو
 داشتم حتما میفهمیدم!

نیال_ یعنی چی متوجه منظورت
 نمیشم؟!

تینا_ تازگی ها دقت و نگاهت روی امیر
 علی زیاد شده ها فک نکن من

 نفهمیدم!!

از شنیدن این حرف یکه ای میخورم که
 پام به گلدون کنارم گیر میکنه و صدای
 نسبتا بلندی ایجاد میشه؛ کالفه خودم



رو پشت دیوار پنهان میکنم که صدای
 باز شدن در و بعد زمزمه نیال به گوشم

 میرسه: _ چیزی نیس فک کنم گربه
 بود.

 به محض صدای بسته شدن در پله ها
 رو باال میرم و روی تخت دراز میکشم؛

 کالفه نگاهم رو به ستاره های آسمان
 میدوزم؛ نمیدونم اسم این حس و حال

  چن روزه رو چی بذارم؛ قطعا عشق
 نیس اما پس چرا به این دختر کشش

 دارم؛ چرا امشب تا فهمیدم حالش
 خوش نیس مث این پسر بچه ها
 فالگوش ایستادم!؟ چرا با شنیدن

 خاطر خواه سمج و ایده عالش برای یه
 لحظه نفس توی سینه ام حبس شد؟!

 شاید زمانش رسیده به این باور برسم
 که به این دخترک ساده عالقه مندم!



دخترکی که با هر نگاه شفاف و
 معصومش دلم توی سینه

 میلرزه؛دختری که امشب فهمیدم
 مالکش پول و زیبایی نیس... کسی که

 حس میکنم شاید توی قلبش جایی
 برای من باشه... شاااید...یعنی میتونم
 به یه دختر دیگه اعتماد کنم ؟! میشه

 اینبار طعم تلخ شکست رو نچشم؟!
 شاید این دختر همونی باشه که اینهمه
 سال دنبالش بودم ؛ شاید توی مرز سی

 سالگی یه زندگی آروم و بی دغدغه
 نصیبم بشه...نصیب منی که یه زمانی
 زنم کمرم رو شکست...زنی که پا روی

 مردانگی و غیرتم گذاشت و با پسر
 خالش که عشق قدیمیش بود ازدواج

 کرد و رفت...آهی میکشم و پلک هامو
 روی هم میذارم...



کلید مغازه رو به سمت احمد میگیرم: _
 ده دقیقه دیگه در مغازه رو قفل کن و
 کلیدش رو بده به عزیز  خانم...یادت

 نشه بچه!
چشمی میگه که بی حرف روی موتور

 میشینم و به سمت دانشگاه نیال
 حرکت میکنم؛ امروز باید پرونده این

 احساس بسته بشه....
با فاصله از دانشگاه  موتور رو نگه

 میدارم و دست به سینه منتظر دخترک
 مو قشنگ این روز هام میشم

با دیدنش که سر به زیر از در دانشگاه
 بیرون میاد لبخند کمرنگی میزنم که به
 محض دیدن پسری که جلوی راهش رو

 سد میکنه لبخند روی لبم محو میشه؛
 گوشی رو از جیب شلوار بیرون میکشم

 و روی اسم مو قشنگ ضربه میزنم



انگار متوجه زنگ موبایلش میشه که
 بی توجه به حرف زدن های پسره؛

 گوشی رو از داخل کوله اش بیرون
 میکشه و تماس رو وصل میکنه:_ بله؟

نفس عمیقی میکشم و با لحن جدی
 زمزمه وار میگم:

_ اگه دلت میخواد شر اون پسر ژیگول
 برای همیشه از سرت کم بشه؛ من

 مقابل کافیشاپ جلوی دانشگاهتم...

تماس رو قطع و خیره میشم به نگاه
 جستجو گرش که یهو با دیدنم ابرو

 باال میندازه ؛ سری براش تکون میدم
 که حرفی به پسره میزنه و با قدم های
 بلندی به سمتم میاد اما انگار این پسر
 دست بردار نیس که دنبالش قدم تند

 میکنه تا اینکه هر دو نزدیک من میشن



خیره میشم به دخترک که با گذاشتن
 کوله اش روی صندلی موتور نگاهم

 میکنه:_ سالم
سالمی زیر لب میگم و با اخم های
 درهم به پسر جذاب مقابلم خیره

 میشم: _ فرمایش؟!
انگار از دیدن من دست و پاش رو گم

 میکنه: _ جناب فروزش راستش می_
وسط حرفش میپرم: _من فروزش

 نیستم حاال امرت؟!
حرف توی دهنش میماسه اما خیلی

 زود خودش رو جمع میکنه: _ مگه شما
 برادر نیال خانم نیستین؟!

با ژست همیشگی از  روی موتور پیاده
 میشم: _ خیر شوهرشم حاال امرتو

 بگو؟؟
نگاه بهت زده اش روی نیال و من



میچرخه : آ__هااا هیچی جناب شرمنده
 که مزاحم شدم...

بعد از زدن حرفش فورا با قدم های
 بلندی ازمون دور میشه و من تازه

 نگاهم به چهره خجالت زده دخترک
 کنارم میوفته؛ دلم ضعف میره از دیدن

 این گونه های قرمز : _ سوار شو...
بی حرف سری تکون میده و با یه
 حرکت پشت سرم میشینه؛ کاله

 کاسکت رو به سمتش میگیرم: اینو
 بذار سرت.

کاله که از دستم گرفته میشه به سمت
 عقب برمیگردم:_ یاد داری ؟؟

آره ای میگه و خیلی عادی کاله رو
 سرش میذاره و من بی حرف موتور رو

 روشن میکنم و با سرعت زیادی بین
 ماشین ها ویراژ میدم...



 « نیال » 
لذت میبرم از این موتور سواری یهویی؛

 با سرخوشی نگاهمو به آدما و ماشین
 هایی میدم که مث باد از کنارشون رد

 میشیم و ذهن من برمیگرده به گذشته؛
 به روز هایی که با شاهد و حسام

 موتور سواری میکردیم!نفسم رو آه
 مانند بیرون میدم که تازه متوجه دور

 و اطرافم میشم؛ از دیدن دریای
 طوفانی هیجان زده لبخندی میزنم که

 موتور کنار ساحل متوقف میشه.شتاب
 زده کاله رو از سرم در میارم و از روی

 موتور پایین میپرم؛ نگاهم قفل چشمای
 مرد مقابلم میشه:

_ امروز شنیدم میگفتن دریا خیلی
 طوفانیه!

سر تکون میده و با یه حرکت از روی



موتور بزرگش پایین میاد: _ آره اما این
 طوفان از زیبایی بی کرانش کم نمیکنه!

هر دو کنار هم روی شن های ماسه ای
 قدم زنان نزدیک دریا میشیم ؛ با لذت

 نفس عمیقی میکشم و بوی نم دریا رو
 به ریه هام میفرستم؛ به سمت امیر

 علی ساکت برمیگردم که میبینم  خیره
 به افق دست هاش رو پشت سرش

 قالب کرده...نمیدونم چرا از دیدن این
 ژست لعنتی دلم توی سینه میلرزه ؛
  این مرد تازگی ها بد با روح و روان

 من بازی میکنه!با شنیدن صداش
 نگاهمو به لب های درشت و مردانه اش

 میدوزم:
_ چن سال پیش از زنم جدا شدم آخه
 خاطر خواه پسر خاله اش بود؛ هیچ



حسی این وسط نبود جز غرور و غیرتم
 که پا گذاشت روش اما حاال برای اولین
 بار حس میکنم دلم دست به کار شده و

 یارش رو انتخاب کرده!
به سمتم برمیگرده و خیره به نگاه مات

 و خجالت زده ام میشه:
_۸ سال ازت بزرگ ترم... نه پول دارم
 نه جذابیت خاصی؛ دار دنیا یه دهن

 مغازه و یه خونه پدری که مال مادرمه؛
 این موتور هم که از جوونی زیر پای

 خودمه؛ همین و بس!
حاال حاضری زن این آدم آس پاس

 بشی؟!

اونقدر حرف هاش رو سریع زد که هنگ
 کرده فقط نگاهش میکنم! یعنی االن

 امیرعلی ازم خاستگاری کرد؟!



از منه بی کس و کار و قاتل فراری...!
 ایییی وایییی...

خجالت زده سر پایین میندازم و با
 انگشت های دستم بازی میکنم:

_ ر__ استش آقا امیر علی... من هیچی
 ندارم نه خانواده ای نه اصل نصب

 درست حسابی! شما به چیه من
 دلخوش کردین ؟!

ابرو باال میندازه و قدمی نزدیک تر
 میشه:_ قراره تو زن من بشی نه

 خانواده و اصل نصبت! فقط خودتو
 میخوام نه چیز دیگه ای! 

با هر جمله اش تپش قلبم باال میره؛ این
 مرد داره قفل قراری که با خودم و
 خدای خودم گذاشتم رو میشکنه...

 امان از این قلب پر تپش... امان از این
 نگاه گرم مردانه...



صدای جدی و آرومش توی گوشم
 میپیچه:

_ االن ازت جواب نمیخوام؛ تا آخر شب
 خوب فکر هاتو بکن چون قراره امشب

 بیام خاستگاریت!
با چشمای گشاد شده نگاهش میکنم:

_ حاال چرا اینقد زود؟!
کالفه دستی الی موهای خوش حالتش

 میکشه و من میسوزم از داغی این
 نگاه:_ آخه دیگه افسار دل و نگاهم از

 دستم در رفته...!
شرمزده نگاه میدزدم از این مرد و با

 قدم های آرومی از کنارش رد میشم اما
 زمزمه اش توی گوشم میپیچه:

_نیال... بهت گفتم هیچی ندارم؛ درست
... اما حاال میگم یه دل دارم که بدجور

 اسیر شرم نگاهت شده دختر...!



صدای تینا بلند میشه:
_ د آخه بچه جان وقتی میخوادت و
 میخوایش این نه گفتن ها دیگه چه

 صیغه ایه؟!!مگه قراره تا آخر عمر
 مجرد و تنها بمونی؟ بالخره که باید

 ازدواج کنی؛ پس چه بهتر که اون آدم
 امیرعلی باشه!

کالفه سرم رو بین دست هام میگیرم:
_ یعنی میگی بهش دروغ بگم؟ این مرد
 اونقدر خوبه که حس میکنم برای منه
 لعنتی حیفه! چرا منو نمیفهمی تینا!؟ 

کنارم میشینه و تن لرزونم رو بغل
 میگیره:

_ دروغی در کار نیس فقط حقیقت رو
 بهش نمیگی ؛ بعدشم از خداش باشه
 دختر به این ماهی و خوشگلی زنش

 بشه! اینقدر خودتو دست کم نگیر



پوزخند تلخی روی لبام جا خوش
 میکنه که رنگ نگاهش غم زده میشه:
_ببین نیال جان اگه از خوب بودن این

 مرد مطمئن نبودم هیچوقت اجازه نمی
 دادم زنش بشی حتی اگه تو عاشقش

 بودی! گذشته رو چال کن نیال! با
 گذشته زندگی کردن عواقب خوبی

 نداره خواهرم...مث من از فرصت های
 خوب زندگیت ساده نگذر...اینو بدون

 همیشه خواهر کوچیکه من باقی
 میمونی...

سر روی سینه ی این دوست عزیز تر از
 خواهر میذارم:

_ برای خوشبختیم دعا کن تینا...
دست پشت کمرم میذاره:

_ خوشبختیت تنها آرزومه عزیزم؛ حاال
 پاشو واسه خاستگاری آماده شو...



سینی به دست وارد سالن میشم و با
 خجالت سینی رو مقابل عزیز جون

 لبخند به لب میگیرم:_ بفرمایین عزیز!
زیر لب جواب میده:

_ این چای از دست عروس خوردن
 داره! پیر شی مادر...

لبخند کمرنگی میزنم به این زن  زیادی
 مهربان و قدمی نزدیک میشم به امیر

 علی نشسته کنار عزیز...
_ بفرمایین 

زیر چشمی متوجه لبخند مالیم و
 کمرنگش میشم:

_ دستت درد نکنه خانم...
از شنیدن واژه  شیرین«خانم» قند توی

 دل بی جنبه ام آب میشه؛ با سرفه
 مصلحتی عزیز مث لبو قرمز میشم و

 فورا نگاه از چشمای امیر میگیرم.



_ خب بهتره بریم سر اصل مطلب...

بعداز گذاشتن سینی روی زمین؛ کنار
 بیتا میشینم که عزیز ادامه حرفش رو

 میزنه:
_ خب نیال جان ما امشب اینجا اومدیم

 که تو رو برای پسرم خاستگاری کنم؛
 خودت  میدونی تمام دارایی من همین

 یه اوالده که حاال بعد عمری نیمه
 گمشده اش رو پیدا کرده؛ تا حدودی از

 گذشته اش با خبری حاال اگه نظرت
 مثبته برین باال حرف هاتون رو بزنید...

نفس عمیقی میکشم و سعی میکنم
 لرزش صدام رو مهار کنم: _ من فقط
 دو خواسته بیشتر ندارم؛ اول اینکه

 هیچوقت در مورد گذشته ام سوالی 



نپرسین اما اینو بدونین یه عمر پای
 سفره نون حالل قد کشیدم و تا حاال نه

 دستم نه نگاهم کج نرفته؛ یه چیزایی
 باید تا همیشه توی دل آدم باقی بمونه؛

 گذشته من توی همون گذشته دفن
 شده حاال فقط یه زندگی آروم میخوام

 و دوم اینکه آقا امیرعلی بهم وفادار
 باشه؛ همین...

سکوت میکنم که اینبار صدای عزیز بلند
 میشه:_ دخترم به قول تو گذشته مال

 گذشته اس؛ مهم حال و آینده شما دوتا
 جوونه؛ برای خواسته دومت هم باید

 بگم این پسر نون حالل خورده
 هیچوقت خیانت و نامردی توی ذاتش
 نیس؛ اینو منی که مادرشم میگم.حاال

 هم برو اون شیرینی رو بیار تا دهنمون
 رو شیرین کنیم عروس خانم!



اون شب شیرینی های خامه ای با
 لبخند های حک شده روی لب ها

 خورده میشه و این یعنی جواب مثبت
 من به خاستگاری امیرعلی ؛ مردی که با

 نگاه های گرم و سوزانش تمام وجودم
 رو داغ میکرد...قرار شد به درخواست
 من مهریه ام فقط صد هزار شاخه گل
 رز باشه و مراسم عروسی گرفته نشه
 چون من هیچکس رو نداشتم که توی

 مجلس عروسیم حضور داشته باشه
 پس به یه محضر اکتفا کردیم.

با شنیدن صدای بیتا پلک هامو از هم
 باز میکنم:_ جانم ؟

بالشت که به سرم اصابت میکنه سیخ
 سرجام میشینم: چیه؟ چرا میزنی؟!



دست به کمر با اخم های درهم جلوم
 می ایسته: _ خیر سرت امروز قرار

 محضر داری اونوقت تا لنگه ظهر
 خوابی! من موندم این امیر علی طفلک

 به چه امیدی میخواد تو رو بگیره!!
خمیازه ای میکشم و پتو رو از روی تنم

 کنار میزنم:
_ کجاش ظهره؟! تازه ساعت ده و
 نیمه!بعدشم میخوای پاشم واست

 بندری برقصم؟!
 نچ کشیده ای میگه و شال روی سرش

 رو مرتب میکنه:
_ الزم نکرده پاشو آماده شو بریم

 آرایشگاه دوستم واست وقت گرفتم.
پوفی کالفه ای میکشم و به سمت

 سرویس بهداشتی میرم: _ باباخوشگلم
 دیگه این قرتی بازیا الزم نیس!



ضربه ی محکمی به در میخوره که از
 جا میپرم:

_ حرف نزن اینقد!زود تخلیه کن بریم!
همانطور که غر میزنم کار هامو انجام و
 حاضر و آماده از خونه بیرون میزنیم.

به محض اینکه سر کوچه میرسیم امیر
 علی متوجه ما میشه؛ ابرویی باال

 میندازه و به سمت ما قدم بر میداره:
_ سالم کجا به سالمتی؟

هردو جوابش رو میدیم که نگاهش روی
 من قفل میشه:

_ میخوایم بریم آرایشگاه!
سری تکون میده:

_به  اندازه موهات دست نزنه! 
تینا با دهن باز نگاهش میکنه و من

 لبخند نمکی روی لبم میشینه: _ چشم



بی بالیی میگه که بازوی تینا پهلوم رو
 سوراخ میکنه:_ اگه دل و قلوه

 دادنتون تموم شد بریم!
نگاه امیر علی جدی میشه: کو

 ماشینت؟
تینا همانطور که دستم رو با خودش

 میکشه جوابش رو میده: _ پشت اون
 مینی بوس پارک کردم. خداحافظ!

به اجبار ازش نگاه میگیرم و همراه تینا
 سوار ماشین میشیم...

با درد چشمامو باز میکنم که از دیدن
 خودم درون آیینه هیجان زده از روی

 صندلی بلند میشم؛ابرو های حاللی
 شکل و رنگ نسکافه ای موهام باعث

 تغییر زیادی توی چهره ام شده بود
 آرایش محو صورتم بدجور دلبری

 میکرد. لبخندی به تینا میزنم:



_ وایییی تینا چهقد تغییر کردم!! 
لبخند خواهرانه ای به روم میپاشه و

 تنم رو به آغوش میکشه: _ خیلی
 خوشگل شدی عروسکم! خدا به داد

 امیر علی برسه...!
بوسه ای روی گونه اش میکارم: 

_ ایشاال کی بشه واسه عروسی تو
 بیایم آرایشگاه!

لبخند زنان ازم دور میشه:_پاشو بریم
 که عزیز و امیر علی دم محضر

 منتظرن.
باشه ای میگم و مانتو بلند وسفیدم رو

 میپوشم؛ شال همرنگش رو روی
 موهای جمع شده ام میندازم و همراه

 تینا به سمت محضر راه میوفتیم
 ماشین که متوقف میشه چشمم به
 امیر علی و عزیز میوفته که دم در



متتظر ما ایستاده بودن ؛ با لذت وافری
 به این مردی که توی کت و شلوار

 مشکی میدرخشید نگاه میکنم؛ اونقدر
 جذاب شده بود که دلم میخواست

 بشینم و تا صبح یه دل سیر نگاهش
 کنم اما از روی مجبوری خجالت زده
 نگاه بی پروام رو ازش میدزدم و از
 ماشین پیاده میشم؛ به محض اینکه

 پام به زمین میرسه با دست گل زیبایی
 که توی دست هاش بود نزدیکم میشه:

_ سالم خانم...خوبی؟

سر باال میگیرم که نگاهش مات چهره ی
 جدیدم میشه ؛ انگار اون هم حس و

 حال منو داشت که گلویی صاف میکنه
 و نگاه ازم میگیره:

_ بریم باال...



با شنیدن صدای عاقد نگاه از آخرین
 کلمات عربی قرآن میگیرم و به لبخند

 های عزیز و تینا نگاه میکنم...
_ دوشیزه نیال فروزش برای بار سوم

 عرض میکنم ...

آهی میکشم و به این سفره عقد ساده
 خیره میشم؛ دوس داشتم االن همه ی

 خانواده ام اینجا بودن ؛ دلم میخواست
 هستی عزیزم کنارم بود؛ آقا بزرگ و
 خانم بزرگ بزرگترای مجلس بودن و

 حسام دوست داشتنی ام با شوخی ها
 و خنده هاش مجلس رو گرم میکرد..

.کاش اینجا بودن ؛ جاشون کنارم خیلی
 خالیه...اون قدر خالی که هیچ وقت پر

 نمیشه...قطره اشکی روی گونه ام
 میریزه؛ دست زیر پلک ترم میکشم و



با صدای لرزونی لب میزنم:
_ با اجازه ی عزیز جون و خواهرم بله...

صدای دست زدن های تینا این سکوت
 خفقان آور رو میشکنه؛ عزیز جون

 نزدیکمون میشه و جعبه کوچیکی رو
 به دستمون میده :

_این حلقه ی ازدواج نسل به نسل گشته
 تا رسیده به تو دخترم؛ ایشاال در کنار

 هم خوشبخت بشین.
خجالت زده لبخندی میزنم که تینا با
 جعبه ی داخل دستش به طرف امیر

 علی میاد:
_ این هم از حلقه ی آقا داماد!

شگفت زده خیره به این همه درک و
 محبت میشم ؛ این دختر امروز 



خواهری رو در حقم تموم کرد...لبخند
 تلخی میزنم که آنی به آغوشش کشیده

 میشم:_ ایشاال خوشبخت بشین...
از من جدا میشه و نگاهش رو به

 امیرعلی لبخند به لب میدوزه:
_جون تو و جون نیال!مواظب این گوهر

 ناب باش وگرنه با من طرفی!
امیر علی نگاه گرمی حواله ام میکنه:

_خاطرت جمع باشه خواهر زن...
 نم اشک رو توی چشمای تینا میبینم و

 خداروشکر میکنم بابت داشتن این
 دختر بامعرفت...

بالخره بعد از امضاها و ثبت
 ازدواجمون هر چهار نفر به خونه بر

 میگردیم؛ اما من دلم خونه
 نمیخواست؛ دلم هوای یه موتور

 سواری کرده بود؛ تینا و عزیز که باال



میرن؛ به سمت امیر علی که کنار
 حوض ایستاده قدم برمیدارم؛ خجالت

 زده دست هامو توی هم گره میزنم:
_ با موتور بریم خیابون گردی؟!

یه تایه ابروش باال میپره و دست به
 جیب نزدیکم میشه:

_ البته اما با این لباس ها که نمیشه
 عزیز من؛ برو یه چیز  راحت تری

 بپوش بیا که بریم.
باشه ای میگم و شتاب زده وارد خونه
 میشم؛ از داخل کمد شلوار لی و مانتو

 سبز رنگ قشنگی بیرون میکشم و شال
 سبز روشن بیتا رو هم برمیدارم و

 مشغول پوشیدن میشم؛ کیف دستی
 مشکی رنگم رو روی شانه میندازم و از

 خونه بیرون میزنم.با دیدن امیرعلی
 که لباس هاش رو با یه شلوار مشکی 



و سویشرت سبز و خاکستری عوض
 کرده بود لبخندی میزنم:

_ چه جالب  یه جورایی ست کردیم...
سوار موتور میشه و کاله رو به سمتم

 میگیره:
_ سلیقه آقات حرف نداره!

پشت چشمی براش نازک میکنم و
 پشت سرش میشینم:

_ کاله دوس ندارم؛ دلم میخواد باد به
 صورتم بزنه!

 پوفی میکشه و با سوئیچ داخل
 دستش موتور رو روشن میکنه؛ نیم

 نگاهی به پنجره طبقه باال میندازم؛ با
 دیدن تینای خندون دستی براش تکون

 میدم که سرش رو از پنجره بیرون
 میاره :

_ آهای کفترای عاشق! خوش بگذره...



بوسه هوایی براش میفرستم که
 امیرعلی موتور رو بیرون میبره و با
 سرعت مشغول رانندگی میشه و من

 پر از  این حس ناب میشم...نوازش باد
 روی پوست صورتم عجیب بهم لذت
 میده سرمو به گوشش نزدیک میکنم:
_ وایییی امیر علی عجب حالی میده!

یهو سرش به سمتم برمیگرده:
_ چرا اینقد با فاصله نشستی؟بچسب

 بهم تا نیوفتی!
شرمگین از این نزدیکی کمی فاصله رو

 کم میکنم که با تیک آفی که میکشه
 هول زده بهش میچسبم:

_ ای وای االن میوفتم!
 قهقهه خنده اش میون صدای باد گم

 میشه:_ حرف که گوش نمیدی!
 مجبورم عملی انجام بدم!



لب میگزم از این حرف و سر بین دو
 کتفش میذارم؛از گرمای این شانه های
 پهن لذت عجیبی رخنه میکنه توی تک
 تک سلول های تنم...نمیدونم چه مدت
 میگذره که موتور از حرکت می ایسته

 و من الی پلک های بسته ام رو باز و
 سر از روی شانه ی امیرعلی برمیدارم:

 _ اینجا چهقد آروم و خلوته!
به سمتم گردن کج میکنه و من مات

 فاصله ی کم صورت هامون میشم...
_اینجا همیشه خلوته خانومی اما
 آرامشی داره که هیچ کجای دیگه

 پیداش نمیکنی.

زبونی روی لب پایینم میکشم که
 نگاهش از چشمام به پایین کشیده
 میشه ومن به خوبی حرکت سیب



گلوش رو حس میکنم؛ نگاهمو فورا
 ازش میدزدم و از روی موتور پایین

 میپرم:
_ بیا بریم جلوتر بشینیم.

با مکث کوتاهی سر تکون میده و بعد از
 پیاده شدن کنارم قدم بر میداره...

نزدیک دریا روی شن های ساحل
 میشینیم؛ امیر علی پاهاش رو دراز

 میکنه و تکیه به دست هاش میده اما
 من دست دور زانو هام حلقه میکنم و

 نگاهم رو به انتهای دریا میدوزم:
_ دریا رو خیلی دوست دارم؛ یه آرامش
 خاصی داره که وجودت رو خالی از هر

 دردی میکنه.
دست که دور کمرم حلقه میشه یکه

 خورده نگاهش میکنم که پهلو به پهلوم
 میچسبونه: _ این آرامشی که تو ازش



حرف میزنی توی چشمای خودت هم
 هست! میدونستی؟!

خیره میشم به چشمای مردی که االن
 شوهرم ومحرم ترین محرم ها حساب

 میشد؛هرم نفس هاش که نزدیک
 صورتم میشه گونه هام گر میگیره اما

 با برخورد لب هاش روی پوست شقیقه
 ام نفس توی سینه ام حبس میشه...

زمزمه آرومش رو با دل و جون گوش
 میدم:

_ به زندگیم خوش اومدی نیال!
لبخند شرم زده ای بهش هدیه میکنم که

  فشار آرومی به پهلوم میده_ آخ من
 فدای این خجالتت بشم ؛ نگاهتو ازم

 نگیر بذار با دیدن چشمای قشنگت
 جون بگیرم خانومم...



خجالت زده سر توی سینه ی گرمش
 پنهان میکنم که حلقه ی دستش دور

 تن ظریفم تنگ تر میشه:
_ عععع  آقا امیر علی نگو اینجوری!
قفسه سینه اش باال و پایین میشه:

_ خواهشا توی خلوتمون این آقا رو از
 کنار اسمم بردار  و اینکه دلم میخواد

 باهام راحت باشی نیال!
کمی سر باال میگیرم تا صورتش توی

 معرض دیدم باشه: _ فک نمیکردم تو
 هم از این حرفا بلد باشی آخه بهت

 نمیخورد اینجور آدمی باشی!
نگاه تب دارش رو مستقیم به چشمام
 میدوزه:_ توقع داشتی قبل ازدواج با

 تویی که برای من یه دختر همسایه
 حساب میشدی اینجوری دل بدم و این

 حرفای قشنگو بزنم؟!



 با حرکت بعدیش خون توی رگ هام
 منجمد میشه:

_ یا اینجوری ببوسمت!

با حرکت نرمی لب هاش روی لب های
 قرمزم حس میکنم هوایی برای نفس
 کشیدن نیس...کمی لب هاشو به لب
 هام فشار میده و بعد نفس زنان کنار

 میکشه : _ من فقط برای تو این
 امیرعلی میشم نه کس دیگه ای...

اینو میگه و سرم رو به سینه اش فشار
 میده: _ خانمم از امشب به بعد میشم

 همه کس تو و تو میشی تمام دارایی
 من؛ دلم میخواد رفیق هم باشیم چه
 توی غم چه توی شادی؛ دلم میخواد

 توی هرزمان و هرمکانی بهم تکیه کنی
.



دلم میخواد مرد زندگیت بشم...
لب های لرزونم رو از هم فاصله میدم:_

 امیر علی...!
_ جونم خانومی؟!

آب دهنم رو به زور قورت میدم و جون
 میکندم تا حرف این دل المصب رو به

 زبون بیارم: _ حسی که االن به تو دارم
 تا حاال به هیچ کس نداشتم ؛ تو اولین

 و آخرین مرد زندگی منی فقط ازت
 میخوام هیچوقت تنهام نذاری آخه

 اونوقت تنها تر از االن میشم...!
جفت بازو هام رو میون انگشت های

 مردانه و کشیده اش میگیره:
_ تو تا ابد مال من میمونی! اگه بدونی

 این چشمای قشنگ اشکی چه به روز
 دل منه بیچاره میاره دیگه هیچوقت

 بارونیشون نمیکنی!



لبخند تلخی میزنم که نفسش رو بیرون
 میده و با یه حرکت منو همراه خودش

 بلند میکنه:
_ پاشو بریم خونه عزیز من...

سر تکون میدم و همراه مرد زندگیم به
 سمت خونه حرکت میکنیم...

همانطور که امیر علی مشغول پارک
 کردن موتورش میشه به سمت خونه

 میرم:_ نمیدونم تینا بیداره یانه؟!

حضورش رو کنارم حس میکنم: _ یه
 امشب مجبور بوده به خاطر عزیز زود

 بخوابه!
متعجب ابرویی باال میندازم:_ چطور

 مگه؟!
سوئیچ رو دور دستش میچرخونه



_ خب امشب به خاطر ما رفته باال!

هنگ کرده با دهن باز نگاهش میکنم که
 دست دور کمرم حلقه میکنه و منو

 همراه خودش به داخل خونه میکشه:_
 همه فهمیدن ما زن و شوهر شدیم اال

 این خانم خجالتی ما!

از حس گرمای دستش دور تنم گر
 گرفته کمی ازش فاصله میگیرم: _

 میگم چیزه__ من برم یه دوش بگیرم
 بوی ماهی میدم.

سر تکون میده و مشغول در آوردن
 سویشرتش میشه و منی که به سمت

 در حمام یورش میبرم تا کمی به خودم
 مسلط بشم و بتونم نزدیکی های این

 مرد به خودم رو هضم کنم...



از داخل کمد یه دست لباس زیر
 عروسکی و یه بلوز و شلوار راحتی به

 همراه حوله تنپوش برمیدارم و وارد
 حمام میشم؛ یکی یکی لباس هامو از
 تن خیس از عرقم میکندم و بعد زیر

 دوش آب ولرم می ایستم ؛ قطرات آب
 که به سر و صورتم میخوره حس

 قشنگی بهم القا میکنه؛ سعی میکنم با
 کشیدن چن نفس عمیق به افکار

 آشفته ام سر و سامانی بدم...سعی
 میکنم به خودم بفهمونم که اون مرد

 بیرون نقش همسرم رو داره . همسری
 که نیاز هایی هم داره !با سرد شدن آب

 فورا شیر دوش رو مببندم وبعداز
 خشک کردن بدنم لباس ها رو میپوشم

 و با استرسی که به جونم افتاده بود
 قدم به بیرون میذارم



موهای بلندم رو با گیره باالی سرم
 محکم میبندم و به سمت سالن میرم

 که سینه به سینه ی امیر علی پوشیده
 توی لباس های راحتی میشم ؛ از دیدن
 رکابی تنش که عضله های درشتش رو

 به نمایش گذاشته بود گر گرفته سر
 پایین میندازم؛ بعد از مکث کوتاهی

 دست دراز میکنه و گیره موهام رو از
 پشت سر باز میکنه که موهای خیسم

 روی شانه هایم میریزه؛ همانطور که با
 لذت نگاهم میکنه دسته ای از موهام

 رو به دست میگیره و بو میکشه:
_عطر موهات، عطر تنت دیوونه کننده

 اس...!
چشمای سرخ و قرمزش باال که چرخید

 در نگاه تب زده ام قفل شد:
_ قراره باهام چه کار کنی تو ؟!



دلم لرزید از این حرف پر احساس؛ سر
 باال میگیرم و به چشمای پر از خواهش
 و نیازش زل میزنم؛ حلقه دستش دور
 کمرم تنگ تر میشه و دست دیگه اش

 روی گونه های قرمز و لب هام نوازش
 گونه سر میخوره؛ حرکت تند قفسه

 سینه و انقباض اندام مردانه و
 محکمش رو حس کردم؛ داشتم مقابل

 این همه هیجان پس میوفتادم.
 احساس میکردم میون دریایی از مذاب

 گرفتار شدم... انگشتان دستش که به
 حالت وسوسه کننده ای روی کمرم سر
 خورد بی اختیار چشمام بسته شد که
 ناگهان به تن او چسبیدم...دستش که
 به نوازش کتف و موهام رسید برای

 لحظه ای فاصله گرفتم... دوست
 داشتم هم فرار کنم و هم بمونم اما



وقتی با یه حرکت به آغوشش پرت
 شدم و گرمای لب هاش مهمون لب هام

 شد؛ شرم و هیجان توی وجودم غوغا
 کرد.

اینبار با ولع بیشتری لب هامو به بازی
 گرفت جوری که نفسم به شمارش افتاد

 ؛ حرکت دست هاش روی اندام
 دخترانه ام غریزه خفته ام رو بیدار

 کرد ؛ ناخداگاه دستم رو پشت گردنش
 میبرم و موهای خوش حالتش رو بین

 انگشت هام نوازش میکنم که با این
 واکنش من ؛ حریص تر لب های ملتهبم
 رو میبوسه و من برای اولین بار سعی

 میکنم توی این لب بازی کمی
 همراهیش کنم ؛ نا وارد لب پایینش رو

 میمکم که فشاری به پهلوم میده و کمی
 فاصله میگیره و با نگاه تب دارش



خیره به صورتم میشه: _ ازم خجالت
 نکش نیال؛ امشب قرار نیس پا به

 حریمت بذارم اما یه هم آغوشی ساده
 واسه آرامش هردومون واجبه...

لب میگزم و سر روی سینه ی پهنش
 میذارم: _ امیر علی من توی رابطه بی

 تجربه ام؛ نمیدونم چجوری باید
 آرومت کنم!

صدای خنده آرومش به گوشم میرسه:
 _ ای جانم؛ تو نمیخواد کاری انجام

 بدی خانم گلم ؛ خودم یه جوری
 نزدیکت میشم که کم کم واسه خودت

 یه پا اوستا شی!
بعد از مکث کوتاهی دست زیر چونه ام

 میذاره:
 _ بهت گفته بودم عاشق موها و طعم

 لبای اناریت شدم ؟! 



تمام احساسم رو توی نگاهم میریزم و
 به همسرم هدیه میدم ؛ مردی که

 امشب به خاطر من از حق شرعی
 خودش گذشت...دست زیر زانوم میبره
 و با یه حرکت مث پر کاه بلندم میکنه:

 _ عععع امیر نکن میوفتم االن!
نگاهش مرموزانه میشه: _ هنوز که

 نکردم خانومم! بعدشم مگه من برگ
 چغندرم که بذارم زن خوشگلم بیوفته

 زمین! تا ابد جات فقط اینجاست...
لبخند شیرینی میزنم که روی تشک دو

 نفره ای منو پایین میذاره؛ خودش
 کنارم لم میده و آغوش به روم باز

 میکنه:_ بدو بیا بغل آقات...!
با لذت خودم رو توی آغوش گرمش

 جای میدم و تا صبح در مورد خودمون
 و آینده امون حرف میزنیم...



چن روزی از زمان عقدم میگذره؛ از
 انتخابم خیلی راضی ام؛ امیرعلی مرد

 خیلی خوبیه اونقدر خوب که توی
 همین چن روز منو دل بسته خودش و

 مردانگیش کرده...اما خب یه اخالق
 های خاصی هم داره؛ مثال اینکه حرف

 ها و رفتار های عاشقانه اش فقط
 مختص خلوتمونه نه توی جمع...جلوی

 همه یه مرد جدی و آرومه اما وقتی
 تنها میشیم میشه یه مرد پر احساس

 و شیطون که هر زنی رو از حس عشق
 و دوست داشتن سیراب میکنه و

 خوش حالم که این مرد زیادی خوب
 نصیب من شده...

دستی به حلقه روی انگشتم میکشم که
 حضورش رو کنارم حس میکنم: _

 کجا سیر میکنی خانومی؟!



با دیدنش از روی لب حوض بلند میشم:
 عععع سالم خسته نباشی؛ کی اومدی

 که من نفهمیدم؟!
یه پاش رو روی لب حوض میذاره و

 مشتی از آب سرد روی صورتش
 میپاشه:

_ همون موقعی که شما توی فکر و
 خیالت غرق شده بودی.

آهانی میگم و حوله داخل دستم رو به
 سمتش میگیرم: _ بفرما عزیزم!

با لب های کش اومده حوله رو از دستم
 میگیره و مشغول خشک کردن

 صورتش میشه:
_ فدات خانمم؛ خونه چه ساکته بقیه

 کجان؟
دست دراز میکنم و برگ افتاده روی



موهاش رو برمیدارم: _ تینا که سر
 کاره، عزیز جون هم رفته روضه خونه

 همسایه...!
نگاهش رنگ شیطنت به خودش

 میگیره: یعنی االن یه جورایی خونه
 خالی داریم ؟!

خنده ام رو از این بی پروایی مهار
 میکنم و ضربه آرومی به بازوش

 میزنم: _ از سنت خجالت بکش؛بیا
 بریم تا نهارتو واست گرم کنم.

حوله دور گردن میندازه و دست دور
 کمرم حلقه میکنه:

_ االن یه چیز خوشمزه تر جلومه توقع
 نداری که ازش بگذرم؟! هووم؟

چشمکی بهش میزنم و از زیر دستش
 فرار میکنم: _ عزیزم گفتن خونه خالی

 نه حیاط خالی! بدو بیا باال...



ای شیطون زیر لبش رو میشنوم و با
 حفظ خنده ی روی لبم پله هارو باال
 میرم.همانطور که مشغول هم زدن

 آبگوشت میشم نگاهم به قامت
 رشیدش میوفته ؛ وجودم غرق لذت

 میشه از دیدن قد و قامت مردم...
_ ععع چه زود دوش گرفتی؟!

لبخند زنان نزدیکم میشه و از پشت تن
 ظریفم رو اسیر آغوش گرمش میکنه:
_ میدونی که آخر و عاقبت شیطونی

 چیه؟نه؟!
گردن کج میکنم از هرم نفس هایی که

 به گردنم میخورد:
_ فقط میدونم آخر عاقبت نداره!!

بوسه ریزی پشت گردنم میکاره؛گیره
 موهام رو باز میکنه و با یه حرکت منو

 به سمت خودش برمیگردونه:



_ داری دیوونم میکنی دختر...
هنوز خیره به نگاه تب دارشم که فاصله
 ها رو کم میکنه و لب های داغش روی

 لب های صورتی رنگم میشینه؛ پشت
 پیراهن تنم میون پنجه های قویش

 مچاله میشه و با ولع شروع به
 بوسیدن لب هام میکنه و من اینبار بی

 اختیار همراهیش میکنم که ای جان
 آرومی از بین لب هاش بیرون میاد و

 بیشتر تنم رو به بدن پر حرارتش
 میچسبونه...وقتی از بوسیدنم سیر

 میشه ازم فاصله میگیره و دستی به
 لب هاش میکشه: _ چرا تو اینقد

 شیرینی زن ؟!
لبخند پر عشوه ای میزنم که کالفه

 موهاش رو چنگ میزنه: _ حاال نگاه
 ناکس چه ناز قمزه ای واس ما میاد!



قهقه ای میزنم که نگاهش مملوء از
 لذت و خوشی میشه:

_ همیشه به خنده باشی زن! حاال اون
 نهار مارو زودتر بیار تا تو پدرسوخته

 رو یه لقمه نکردم!
به سمت صورتش خم میشم و بوسه ی

 محکمی روی گونه ی ته ریش دارش
 میکارم: شما امر کن همسر جان!

سری تکون میده که سفره رو به دستش
 میدم: _ تا شما زحمت اینو بکشی منم

 غذا رو میارم.
باشه ای میگه و به سمت سالن میره و

 من بعد از کشیدن غذا توی کاسه ی گل
 سرخ لبخند به لب کنارش میشینم:

_ بفرما این هم از غذا...
نون رو تلیت میکنه: _ بیا بزن رگ هات

 باز شه خانم...



کنارش چهار زانو میشینم و تا میخوام
 موهام رو باال ببندم با دستش مانع

 کارم میشه: _ بزار باز باشه...
با مکث کوتاهی سر تکون میدم: _

 راستش من آبگوشت دوس ندارم تا
 حاال نخوردم.

قاشقی پر از محتوای نون تلیت شده
 جلوی صورتم میگیره: _ اینو به خاطر
 من بخور اگه خوشت نیومد دیگه لب

 به آبگوشت نزن!
با تردید دهنم رو باز میکنم که قاشق رو

 آروم داخل دهنم میذاره؛با هر بار
 جویدن غذا طعم لذت بخشی زیر

 زبونم حس میکنم: _ نه واقعا انگار
 خوشمزه بوده من خبر نداشتم...

از جا بلند میشم که نگاهش باال میاد: 
_ کجا خانوم؟



_ میرم واسه خودم قاشق بیارم.
ظرف ترشی رو جلوی خودش میکشه:

 _ نمیخواد بشین با همین یکی
 میخوریم.

کنارش میشینم و آبگوشت امروز یکی
 از بهترین غذاهای عمرم حساب شد به
 خصوص که هر دو توی یک ظرف و با

 یک قاشق از طعم خوبش لذت بردیم...
 بعد از نهار بالشت نسبتا بزرگی زیر
 دستش میذاره و مقابل تلوزیون لم

 میده: نیال واسه ماه عسل کجا بریم ؟
کنارش میشینم و تکیه به شکمش

 میدم: نمیدونم همه ماه عسل میان
 شمال؛ اونوقت کسانی که شمالی ان

 میرن کجا؟!
دسته ای از موهای بلندم رو نوازش

 میکنه:



_ شما فقط امر کن؛ دربست نوکرتم
 خانم!

خجالت زده دستش رو میون دست
 های کوچیکم میگیرم و انگشت های

 دستش رو نوازش گونه لمس میکنم: _
 بریم مشهد زیارت امام رضا!

دست دیگه اش روی چشماش میشینه:
 _ روی جفت چشمام ! حاال واسه چه

 روزی برنامه رو ردیف کنم؟
لب هامو جلو میدم و ژست فکر کردن

 میگیرم: _ باید با عزیز جون و تینا
 هماهنگ کنم بعد بهت خبر میدم!

ابرو باال میندازه و یه دستش رو دور
 کمرم حلقه میکنه:

_ واسه چی با اونا هماهنگ کنی ؟
چشم درشت میکنم براش:

_ وااا خب باید اونا هم تا روز رفتن



برنامه هاشون رو ردیف کنن دیگه! 
آهان کش داری میگه که با نگاه معنا دار
 من مواجه میشه: _ مگه غیر اینه امیر

 علی جان ؟!
لبخندی به روم میپاشه: _ آخه فک

 کردم ماه عسل فقط باید دو نفره باشه
 نه چهار نفره!!

ضربه ای به سینه عضالنیش میزنم:
 مهم اینه مسافرت برات طعمش مث

 عسل شیرین باشه فرقی به نفرات
 نداره که!

اهومی میگه و تنم رو به حالت دراز
 کش به سمت خودش میکشه؛ یه

 جورایی تن ظریفم میون بازو های
 پهنش قفل میشه و من هنوز هم از این
 مرد خجالت میکشم درسته که تا حاال

 اونقدر مردانگی به خرج داده و به
 حریمم



حریمم پا نذاشته اما با این وجود از این
 تماس های عادی هم هیجان زده میشم.

نگاهش رو قفل چشمام میکنه:
_ از ماه عسل که برگشتیم باید دنبال
 خونه و لوازم های خونه باشیم دیگه

 کم کم باید زندگی مشترکمون رو
 شروع کنیم...

اوهومی میگم که رنگ نگاهش تغییر
 میکنه ؛  اوج خواستن و نیاز توی

 مردمک چشمای جذابش دیده میشد؛
 انگشت های دستش از روی گردنم تا

 پایین کشیده میشه؛ از روی تی شرت
 عروسکیم سینه هام رو به دست

 میگیره که خجالت زده لب میگزم؛
 خیلی آروم شروع به نوازش سینه ها و

 بدنم میکنه که صدای در حیاط باعث
 میشه دست از نوازشم بکشه!



با صدای عزیز جون و تینا از کنار امیر
 علی بلند میشم و چشمکی به قیافه

 زارش میزنم که بچه پررویی حواله ام
 میکنه...

به سمت در سالن میرم که هردو نایلون
 به دست وارد خونه میشن_ سالم

عزیز_ سالم دخترم...
تینا_ سالم ورپریده دیگه اینجا لنگر

 انداختی ها؟!
صدای امیر علی بلند میشه: _ خونه ی

 خودشه تینا خانم!
پشت چشمی واسش نازک میکنم که

 ازحرص ضربه ای به کمرم میزنه:
 _ دخترا هم دخترای قدیم! یه کم حیا

 شرم داشته باش!
برو بابایی بهش میگم و به  دنبال عزیز

 وارد آشپزخونه میشم...



با دهن باز به ماشین مقابلم نگاه میکنم:
_ وایییی امیر علی! چجوری این

 عروسک رو خریدی؟!
بادی به غبغب میندازه و آرنج دستش

 رو تکیه به در ماشین میده:
_خیلی راحت! پول دادم خریدمش

 خانم!
چپکی نگاهش میکنم:

_ منظورم اینه قسطی گرفتی؟
دستی به ته ریشش میکشه و ابرو باال
 میندازه واسم این مرد زیادی دوست

 داشتنی:
_ نه! از پس اندازم برداشتم چطور مگه

 ؟!
قدمی نزدیکش میشم: آخه با خودم

 گفتم اگه پول داشته باشی تا حاال یه
 ماشین رو واسه خودت خریده بودی!



تکیه اش رو از ماشین میگیره و جعبه
 شیرینی رو از روی صندلی برمیداره: _

 قبال واجب نبود؛ همین موتور منو
 کفایت میکرد اما االن عیال وار شدم

 خوبیت نداره زیر پام خالی باشه! 
آهانی میگم که دست کوچیکم میون

 دست گرمش گم میشه:
_ حاال بیا بریم باال خانم!

سری تکون میدم و هم قدم باهاش وارد
 خونه میشیم و من حس خوبی دارم از

 داشتن این پژو پارس سفید رنگ!

با سوال تینا نگاه امیرعلی به سمت من
 کشیده میشه:

_بچه ها حاال کی راه بیوفتیم ؟
استکان چای رو جلوی من میذاره و

 جوابش رو میده:



_ واسه یه هفته هتل رزو کردم؛ انشاالله
 تا آخر هفته حرکت میکنیم.

با لبخند ژکوندی به تینا و عزیز نگاه
 میکنم که عزیز دست به زانو میگیره:
_ بازم میگم بهتره خودتون تنها برین

.دیگه االن موقع جوونی کردن شما
 هاس نه ما پیر پاتاال...

اخم مصنوعی تحویل این مادر شوهر
 مهربان میدم: _ عععع این چه حرفیه

 عزیز جون! دور هم دیگه بیشتر خوش
 میگذره.

نگاهمو به امیرعلی میدوزم:
_ مگه نه آقا امیرعلی ؟!

استکان خالی چای رو داخل سینی
 میذاره: _ آره عزیز نیال راست میگه.



به تینای غرق در فکر خیره میشم؛ سر
 به شیشه چسبانده و نگاهش به یک

 نقطه نا معلوم معطوف شده؛ چن روزی
 میشد که زیادی با افکارش دست و
 پنجه نرم میکرد اما کالمی به زبون
 نمی آورد.باید هر جور شده از زیر

 زبونش حرف میکشیدم این دختر تو
 دار تر از این حرف ها بود؛ آهی میکشم

 که صدای  امیرعلی بلند میشه:
_ خانم بی زحمت یه چای برام بریز.
لبخندی میزنم و بعد از ریختن چای

 داخل لیوان اون رو به سمتش میگیرم:
 _ بفرمایین...

نگاه پر محبتش رو به چشمام میدوزه و
 لیوان رو از دستم میگیره: _ ممنون

به طرف صندلی عقب میچرخم و رو به
 عزیز و تینا میگم:



_ شما چای میخورین واستون بریزم؟
عزیز با لبخندی نگاه از قرآن کوچک

 داخل دستش میگیره: _ نه دخترم...
تینا بالخره نگاهش از افق کنده میشه:

 نه عزیزم نمیخوام!
سری تکون میدم که همون موقع صفحه

 نمایش گوشی تینا روشن میشه اما به
 ثانیه نمیکشه که تماس رو رد میکنه و
 بعد از خاموش کردن گوشی ؛ تکیه به
 صندلی میده و پلک روی هم میذاره.

نگاه کنجکاوم رو ازش میدزدم و به
 صندلی تکیه میدم: _ امیرعلی جان

 چن ساعت دیگه میرسیم ؟
چشم از جاده مقابلش میگیره: _ حدود

 یه ساعت دیگه مشهدیم.
لبخند عریضی روی لبم میشینه از االن

 دلم واسه حرم امام رضا پر میکشه! 



ماشین مقابل یه هتل خوب متوقف
 میشه؛ کمربندم رو باز میکنم و از
 ماشین پیاده میشم.هر چهار نفر

 دوشادوش همدیگه وارد هتل میشیم
 که امیرعلی جلوتر از ما برای گرفتن
 کلید اتاق ها قدم بر میداره؛ صدای

 آروم تینا رو کنار گوشم میشنوم:
_ میگما توی این یه هفته ای که

 اینجاییم یه تکونی به خودت بده
 بیچاره امیرعلی دل داره ها!

با چشمای گشاد شده ضربه ای به
 بازوش میزنم: _هیععع خجالت بکش!

لبخند کمرنگی میزنه : _حواست به
 فاصله ها باشه! سعی کن هیچوقت

 واسش از کم نذاری!
خجالت زده لب میگزم و سر پایین

 میندازم: _ چشم آبجی!



سری تکون میده که امیرعلی از راه
 میرسه: _ دوتا اتاق کنار هم گرفتم که

 برای رفت و آمد راحت تر باشیم.
عزیز _ خوبه پسرم؛ فقط زود تر بریم
 لوازم هامون رو بذاریم داخل اتاق ها

 که واسه نماز بریم حرم آقا!
امیر علی باشه ای میگه و بعد از اینکه
 دست منو میون دست داغش میگیره
  همه به سمت آسانسور راه میوفتیم

.عزیز و تینا وارد اولین اتاق میشن که
 امیر علی کلید اتاق رو به سمت تینا

 میگیره: _ این کلید اتاق شما فقط
 حواست باشه گم نشه؛ کاری هم

 داشتی ما همین اتاق بغلیم.
تینا باشه ای میگه و هردو بعد از

 خداحافظی از ما وارد اتاق خودشون
 میشن.



کلید که داخل قفل میچرخه؛ در با
 صدای تیکی باز میشه و دست گرمش

 پشت کمرم میشینه: _ اول بانووو!
لبخندی میزنم و قدم به داخل اتاق
 میذارم؛ با نگاهی دقیق اطرافم رو
 بررسی میکنم ؛ یه سالن سی متری

 همراه با یه آشپزخونه سر خود و
 خیلی دنج و زیبا! از دیدن تخت دو

 نفره یاسی رنگ ته دلم خالی میشه اما
 با یاد آوری حرف تینا نفس عمیقی

 میکشم که حضورش رو کنارم حس
 میکنم: _ نظرت چیه؟!

به سمتش برمیگردم و خیره به دو گوی
 تیره رنگ و جذابش میشم: _ خیلی

 خوبه!
دستش جلو میاد و شال رو از روی

 موهام برمیداره: _ من برم یه دوش 



بگیرم که خستگی راه توی تنمه؛ شما
 هم لوازم های مورد نیازت رو از

 چمدون بردار و داخل کمد ها بچین!
زیر لب باشه ای زمزمه میکنم که قدمی

 ازم دور میشه و دکمه های پیراهنش
 رو باز میکنه ؛ با دیدن بدن خوش

 فرمش توی دلم قربون صدقه قد و
 باالش میشم که پا به حمام میذاره و از

 جلوی نگاه هیزم ناپدید میشه؛ با
 همون لبخند روی لبم به سمت چمدون
 بزرگمون میرم و لوازم های ضروری و
 لباس هامون رو از داخلش برمیدارم و

 به کمد قهوه ای رنگ کنارم منتقل
 میکنم؛ نمیدونم چن دقیقه مشغول

 جابه جایی لوازم ها بودم که سر و کله
 امیرعلی پیدا میشه: 
_ خسته نباشی خانم



کمر راس میکنم: _ ممنون ؛ واسه شما
 هم عافیت باشه!

مشغول خشک کردن موهاش میشه که
 حوله و لباس های کنار گذاشته رو به

 بغل میزنم و به طرف حمام قدم
 برمیدارم...

بعد از یه دوش ده دقیقه ای بدنم رو
 خشک و لباس ها رو به تن میزنم؛ از

 داخل آیینه قدی نگاهی به خودم
 میندازم؛ تاپ سفید و شورتک لی خیلی
 به پوست سفیدم میومد ؛ نمیدونم چرا
 دلم میخواست منم واسه این رابطه یه

 قدم بردارم؛نفس عمیقی میکشم و
 سعی میکنم استرس به وجود اومده
 رو از خودم دور کنم؛ در حمام رو باز

 میکنم و با قدم های آرومی
به سمت کیفم میرم و بعد از برداشتن



کرم مرطوب کننده خوش عطرم ؛ درش
 رو باز و مقداری به پوست صورت و
 گردنم میزنم؛ نیم نگاهی میندازم به

 امیرعلیه خوابیده روی تخت؛ قوطی
 کرم رو سر جاش میذارم و نزدیک
 تخت میشم؛ انگار متوجه حضورم

 میشه که آرنج دستش رو از روی
 چشماش برمیداره و با چشمای براقش

 خیره نگاهم میکنه: _ عافیت باشه
 خانمم!

لبخند خجالت زده ای میزنم و روی
 تخت میشینم که بازوم رو به طرف

 خودش میکشه و تنم رو میون بازوهای
 گنده و گرمش اسیر میکنه: _ جات بغل

 آقاته عزیزم!
سر توی سینه اش پنهان میکنم که

 گرمی هرم نفس هاش رو پشت گوشم



حس میکنم ؛ تن داغش رو به تن سردم
 میچسبونه که زیر لب زمرمه وار

 میگم:
_ امیر علی چرا اینقد داغی تو!!

بی طاقت روم خیمه میزنه: _ د آخه ال
 مروت مگه تو با این خوشگلی و دلبری

 واسه آدم تحمل میذاری!؟
 از شرم لب میگزم که نگاه تب دار و
 گرمش به سمت لبم کشیده میشه: _

 نیال جان االن واسه خانم شدن آمادگی
 داری؟!

خواستن و نیاز توی عمق چشمای
 همسرم دیده میشد؛لبخند کمرنگی

 بهش هدیه میدم و خیلی آروم دست
 هام چفت پهلوهاش میشه؛با آرامش

 ذاتیش صورتش رو نزدیک صورتم
 میاره و لب های گرمش روی لب هام



میشینه و دست هایی که نقطه به نقطه
 بدنم رو لمس میکنه؛ با لذت نابی زیر

 بدن گرمش پیچ تاب میخورم که یهو با
 درد شدیدی که زیر دلم میپیچه جیغم

 رو توی گلو خفه و ناخن های دستم
 توی کتف و پهلوش فرو میره:

_ آیییی امیییر...
لب هامو میون لب هاش فشار میده

 جونمی زیر لب میگه و من به خوبی
 متوجه خیسی بین پام میشم...

با صدای زمزمه آرومی کنار گوشم الی
 پلک هام رو باز میکنم.

_ نیال جان ؟ خانمم؟ نمیخوای بیدار
 بشی شب شد ها!

کمی پلک میزنم تا تاری دیدم بهتر بشه:
_ ایی وای مگه چن ساعت خوابیدم؟!

با انگشت اشاره اش گونه ام رو نوازش



میکنه: سه ساعته خانمم اما خب
 استراحت برات الزم بود!

یهو از جا بلند میشم که درد بدی توی
 کمر و زیر دلم میپیچه: _ آیییی!

هراسون بازوم رو به طرف خودش
 میکشه: _ چی شد؟! خیلی درد داری ؟

 میخوای پاشو بریم دکتر...
لب میگزم و مالفه رو دور خودم

 میگیرم: _ نه فدات شم خوبم؛ فک کنم
 این دردا طبیعی باشه.

کالفه موهاش رو چنگ میزنه: _ تقصیر
 منه نباید امروز زیاده روی میکردم.
مرد من بابت حق شرعی و قانونیش

 شرمنده بود...مگه میشه این مرد خوب
 رو دوست نداشت...؟!

لبخند گرمی بهش تقدیم میکنم و دست
 رو دست بزرگ و مردونه اش میذارم:



_ این چه حرفیه که میزنی! درد که یه
 چیز طبیعیه عزیزم.

دست دور شانه ام حلقه میکنه و سرم
 رو به سینه پهنش میچسبونه: _خانم

 شدنت مبارک عزیز امیر علی!
بوسه ای روی سینه اش میکارم که با

 شنیدن صدای در فورا خودم رو ازش
 جدا میکنم: _ من میرم داخل حمام؛ تو

 هم با عزیز و تینا برین حرم زیارت ؛
 اگه پرسیدن چرا نیومدم بگو خواب

 بود شب خودمون میایم.باشه ؟!
از روی تخت بلند میشه و به سمت در

 اتاق قدم برمیداره: _ باشه خانمم پس
 اگه حالت خوب نبود حتما بهم زنگ

 بزنی خب؟!
به معنی باشه سری تکون میدم و به

 آرومی پا به داخل حمام میذارم...



بعد از یه دوش آب گرم حس میکنم درد
 کمر و زیر دلم خیلی کمتر شده؛ شیر

 آب رو میبندم و حوله تن پوش رو
 میپوشم؛ به محض اینکه قدم به بیرون

 میذارم با تینای نشسته روی مبل تک
 نفره چشم توی چشم میشم؛ با دهن باز

 و چشمای گشاد شده بند حوله رو
 محکم تر میکنم و قدمی به سمتش

 برمیدارم:_ عععع تو اینجا چه کار
 میکنی ؟! مگه با بقیه نرفتی حرم؟

لبخند روی لبش عمیق میشه:
_ نه خیر آقاتون دستور دادن بیام پیش

 خانومش که تنها نباشه!
از شنیدن حرفش جفت ابرو هام باال
 میپره: وااا مگه من بچم که بترسم!

نگاهش مرموز میشه که خجالت زده به
 سمت کمد میرم اما صدای آرومش به



گوشم میرسه: _ نیالیی درد نداری ؟!
از بین لب های چفت شده ام « نه »

 آرومی بیرون میاد... همانطور پشت به
 تینا مشغول پوشیدن تاپ شلوار قرمز

 رنگ میشم؛حوله کوچکتری روی
 موهای نم دارم میذارم و به طرف تینا

 قدم برمیدارم؛ روی مبل مقابلش لم
 میدم؛ حس میکنم االن بهترین زمان
 برای پرسیدن سوال هام باشه: _تینا

 چن وقته روبه راه نیستی! چیزی
 شده؟!فقط جون من بهانه های الکی

 تحویل من ندی!
گوشی موبایلش رو بین انگشت هاش

 میچرخونه و نگاهش رو به زمین
 میدوزه: _ چیز خاصی نشده! فقط

 صاحب کارم ازم خاستگاری کرده ول
 کن ماجرا هم نیس.واسه همین فکرم



چن وقتیه درگیره.
ذوق زده دست هامو جلوی دهنم

 میگیرم:
_ وایییی پس یه عروسی افتادیم!!
با نگاه غمگینش نیشخندی به روم

 میزنه:میترسم نیال... میترسم از اون
 گذشته لجن زارم با خبر بشه...! مرد
 خوبیه ده سال ازم بزرگتره،زنش رو

 سه ساله از دست داده، یه دختر داره
 که اون هم ازدواج کرده و تهران زندگی

 میکنه؛ تا حاالبدی ازش ندیدم ادعا
 میکنه میتونیم زوج خوشبختی باشیم!

از روی مبل بلند میشم؛ جلوی پاهاش
 میشینم و دست های یخ کرده اش رو

 میون دست هام میگیرم:_ به قول
 خودت گذشته دیگه گذشته!االن آینده

 ات رو فدای اون گذشته نکن؛ اگه 



میدونی میتونه خوشبختت کنه این
 فرصت رو از دست نده خواهرم!آدم تا

 آخر عمر جوون باقی نمیمونه.مهم االنه
 که خانم تر و خوشگل تر از تو هیچ جا

 نمیتونه پیدا کنه.هوووم؟!
لبخند کمرنگی میزنه که دستش رو باال
 میبرم و روی گونه ام میذارم: _ تو تا
 ابد خواهر خودمی؛ همین اول به اون
 آقا گوش زد کن که توی زندگیت نقش

 پررنگی دارم...!
دست دیگه اش روی سرم میشینه: _

 مهران باید از خداش باشه خواهر زن
 به این مهربونی قراره گیرش بیاد؛ اما

 خب در عوض یه باجناق جدی و نه
 چندان خوش اخالق نصیبش میشه!

اخم کرده لب هامو جلو میدم:
_ در مورد آقامون اینجوری نگووو!



به جلو خم میشه و چشمکی میزنه
 برام: _ همینجوری این المصبارو جلو

 میدی که امروز امیرعلی طفلک و ساده
 رو از راه به در کردی!!

دستش رو رها میکنم و از جا بلند
 میشم: _ جون به جونت کنن منحرفی
 تو! حاال این آقا مهران کی میخواد بیاد

 خاستگاری؟
دوباره نگاهش کالفه میشه:

_ اصرار داره فردا بیاد همینجا منو از
 عزیز خاستگاری کنه بعدشم توی حرم

 یه صیغه محرمیت بینمون خونده بشه
 ؛ هرچی میگم بذار برگردیم بعدش بیا
 اما زیر بار نمیره میگه فقط پیش امام
 رضا عقد کنیم شگون داره! منم دیدم

 چاره ای نیس قبول کردم فردا بیاد.یه
 ساعت پیش هم راه افتاده!



پقی میزنم زیر خنده که نگاهش سوالی
 میشه: _ چیز خنده داری گفتم؟!

سعی میکنم خنده ام رو مهار کنم: _
 واله معلوم نیس با دل بریات چه به
 روز اون طفلک آوردی که اینجوری

 واسه داشتنت به هول و وال افتاده!!
لبخندی میزنه که صدای در بلند میشه؛

 تینا فورا شال افتاده دور گردنش رو
 روی سرش میکشه و از جا بلند میشه

 و من هم در جواب یاالله امیر علی
 میگم: _ بیا داخل عزیزم.

به محض باز شدن در اتاق چشمم به
 امیر علی میوفته که  با نایلون های

 داخل دستش به سمتم میاد: _ سالم
 خانم خوبی؟

خجالت زده از اینکه اول احوال منو
 پرسید لب میگزم که انگار متوجه



حرکتش میشه ؛ لب میگزه و به سمت
 تینای خندون برمیگرده: _ سالم
 شرمنده امروز وقتت رو گرفتم!

تینا دستی به مانتوی طالیی رنگش
 میکشه و به سمت در اتاق میره: _ نه
 بابا زحمتی نبود؛ خب دیگه با اجازه

 اتون  من میرم فعال!
خداحافظی زیر لبی میگم که امیرعلی
 نایلون هارو روی میز عسلی میذاره: _

 بیا خانم که برات جگر تازه گوسفند
 گرفتم بخور تا جون بگیری!

به ظرف سلفون کشیده نگاه میکنم: _
 واییی چهقد زیاد گرفتی من که اینهمه

 نمیتونم بخورم!
اخم شیرینی میکنه و به سمت سرویس
 بهداشتی میره:_ تا من دست و صورتم
 رو بشورم شما هم ترتیب این هارو بده!



به اجبار سری تکون میدم و سفره
 کوچیکی رو روی میز پهن و ظرف

 هارو روش میچینم. با کنجکاوی
 سرکی به نایلون دیگه میکشم که با

 دیدن یه لیوان بزرگ معجون دهنم باز
 میمونه! 

با شنیدن صداش یکه خورده سر باال
 میگیرم...

_ اینو واسه آخرشبت گرفتم که
 فشارتو میزون کنه!باید تا تهش

 بخوری!
با نگاهی درمانده خیره اش میشم که

 لباسش رو درمیاره و روی مبل
 میشینه: _ پاشو بیا بخور که از دهن

 میوفته...
لبخند به لب باشه ای میگم و روی مبل

 مقابلش میشینم...



با دیدن ضریح امام رضا بغض توی
 گلوم میشکنه؛ چادر روی صورت

 اشکیم میکشم: _ یا امام رضا خودت
 ضامن منه بی کس وکار باش؛ خودت

 هوای این زندگی تازه بنا شده رو
 داشته باش. یا امام رضا امیر علی رو

 بهم ببخش نذار از گذشته ام چیزی
 بفهمه... نذار تنهام بذاره...تازه قلبم

 براش توی سینه میزنه، تازه با
 هرنگاهش تا عرش میرم... خودت

 هوای آقا بزرگ و خانم بزرگ رو داشته
 باش...یا امام رضا شفاعتم کن...!
با صدای زنگ گوشیم بینیم رو باال

 میکشم و تماس رو وصل میکنم: _
 جانم امیر علی!؟

صدای آرومش به گوشم میرسه:_ پاشو
 بیا بیرون خانمم خیلی وقته منتظرم!



  _ باشه عزیزم میام...
 تماس رو قطع میکنم و سالم آخر رو به

 امام رضا میدم؛ با چشمای اشکی از
 صحن بانوان خارج میشم که با دیدن

 قامت رشیدش لبخند تلخی میزنم و به
 سمتش پا تند میکنم که یهو با سر توی

 سینه فرد غریبه میرم؛ از شدت درد
 بینیم اشک توی چشمام جمع میشه؛

 چند بار پلک میزنم که تاری دیدم بهتر
 بشه اما با دیدن فرد مقابلم نفس توی

 سینه ام حبس میشه و برای یک لحظه
 حس میکنم خون به مغزم نمیرسه؛ با
 همون چشمای گشاد شده بهش خیره

 میشم.... و زیر لب شاهد رو زمزمه
 میکنم و بعد سیاهی مطلق....



 « امیرعلی »
با دیدن جسم ظریفش پوشیده در چادر
 سفید رنگ؛ وجودم غرق لذت میشه از

 داشتن این زن...محو لبخند شیرین
 روی لبشم که یهو با مرد مقابلش

 برخورد میکنه؛ از دیدن نگاه ترسیده و
 متعجبش به اون سمت پا تند میکنم که

 با از حال رفتنش ته دلم خالی
 میشه؛اما بد تر از اون دیدن دست های

 مردانه ای بود که دور کمر زنم حلقه
 شده تا مانع افتادنش بشه؛ فورا دست
 روی دستش میذارم: _ جناب محترم

 دستت رو بردار!
با شنیدن چی کشیده اش نگاه از

 چشمای بسته نیال میگیرم و خیره به
 چهره جذاب مرد مقابلم میشم؛ اخم
 درهم میکنم و تا میخوام جواب این



مرد گستاخ رو بدم صدای جیغ زنی که
 کنار نیال میشینه و یه جورایی تن اون

 رو از مردک میگیره مانع از حرفم
 میشه...

هستی_واااای خدای من!شاهد این
 نیالی خودمونه مگه نه؟! بگو که
 بالخره این عزیز دردونه رو پیدا

 کردیم؟!
با تعجب و حیرت به مرد دیگه ای که به

 این سمت میدوه نگاه میکنم...
حسام_ خدایااا شکرت!!هستی چرا از

 حال رفته؟

از دیدن این غریبه های آشنا کالفه
 چنگی به موهام میزنم که پلک های

 بسته نیال کم کم باز میشه و من
 بالخره نفس آسوده ای میکشم...



صدای هراسون زن بلند میشه و من
 هنوز نمیدونم این آدم ها چه نقشی

 توی زندگی زن من دارن...
هستی_ نیال جان! عزیز دلم صدامو

 میشنوی؟! پاشو تو رو خدا؛ پاشو که
 مارو نصف جون کردی تو!

نیال چن بار پلک میزنه و نگاهش رو به
 زن مقابلش میده با صدای لرزونی اسم
 شاهد رو زمزمه میکنه که باعث میشه

 همون هستی نام زیر گریه بزنه و من
 تازه متوجه چهره های پریشون دو مرد

 کنارم میشم...کالفه و عصبانی از این
 بی خبری نزدیک نیال میشم؛ بازوش رو

 بین انگشت هام میگیرم و خیره به
 نگاه ماتش با لحن آرومی لب میزنم: 

_ خوبی خانمم؟!
چشمای اشکی و لب های لرزونش دلم



رو به درد میاره ؛ زمزمه آرومش رو  نه
 من بلکه هستی نام کنارش هم میشنوه.

نیال_ ا__میر منو ب__بر...
لب میگزم و دست دور شانه اش حلقه

 میکنم که صدای همون مردی که با نیال
 برخورد کرد بلند میشه

_ داری چه کار میکنی شما؟! به چه
 حقی به ناموس ما دست میزنی؟!

با یه دنیا سوال به چشمای بارونی زنم
 خیره میشم...انگار خودش درد این دل
 المصب رو میفهمه که سر انگشت های

 یخ کرده اش روی دستم میشینه: _
 بهت توضیح میدم بخدااا...

کالفه از این حس و حال داغون کمکش
 میکنم که ضربه دستی روی شانه ام

 میشینه...
شاهد_ مرتیکه مگه من با تو نیستم؟!



با یه ضربت دستش رو از روی شانه ام
 پرت میکنم و یقه لباس اتو کرده اش

 میون پنجه هام قفل میشه:
_ واسه من ناموس ناموس نکن! من
 شما رو به جا نمیارم اما تا جایی که

 عقلم قد میده این ناموس شما زن
 منه!!

نگاه برزخیش به آنی مات زده میشه و
 من بی توجه به بقیه دست زیر بازوی

 نیال حلقه میکنم: حالت خوبه؟
 نمیخواد بریم دکتر؟!

سرش رو به نشونه ی نه تکون میده و
 به زن مبهوت کنارش میگه: _ هستی
 جان بریم هتل ما حرف میزنیم! توی

 خیابون زشته!
اینو میگه و نگاه غمگینش رو به

 چشمام میدوزه:آدرس هتلمون رو به



دختر عمه بده که بیان اونجا!
نفس عمیقی میکشم و رو به اون دختر

 آدرس رو میگم ؛ به محض اینکه
 قدمی به جلو برمیداریم صدای مرد

 دیگری بلند میشه
 _ حسام: کجا داره نیال رو میبره؟؟!
 تا میخواد مانع  ما بشه همون دختر

 جلوش رو سد میکنه:
 _ صبر کن حسام آدرس یه هتل رو داد
 بریم اونجا حرف بزنیم بهتره ؛ تو برو

 مراقب شاهد باش که یهو دیوونه بازی
 در نیاره!

مرد کنارش ساکت میشه و ما به
 نزدیک ماشین که میرسیم به نیال کمک

 میکنم تا سوار بشه؛ میخواستم ازش
 سوالی بپرسم امابا دیدن حال خرابش

 تا رسیدن به هتل سکوت میکنم.

ام



« نیال » 
به چهره های درهم مقابلم نگاه میکنم.
 خدا میدونه توی این دل المصب چی
 میگذره... از دیدن شاهد زنده و سالم

 خوش حال بودم اما از اینکه به خاطر
 یه اشتباه نزدیک بود چه سرنوشت

 شومی در انتظارم باشه خودم رو
 سرزنش میکنم...با نگاه به اخم های

 مرد مقابلم ته دلم خالی میشه! یعنی
 بعد فهمیدن ماجرا ممکنه چه عکس

 العملی نشون بده؟! منو به خاطر این
 پنهان کاری بزرگ میبخشه؟! یا میگه

 زن فراری نمیخوام ؟!
بغض گلوم رو پایین میدم و خیره به

 نگاه دلخور و ناراحت امیر علی میشم؛
 زبونی روی لب های خشک شده ام
 میکشم و با ولوم آروم لب میزنم:



_ من با این مرد ازدواج کردم.
با شنیدن فریاد شاهد  ترسیده از جا

 میپرم
_ د تو بی جا میکنی سر خود ازدواج

 کردی!! مگه تو بی کس کار بودی؟؟توی
 این مدت سرکار خانم پی عشق و حال
 بودی اونوقت ما در به در دنبالت زمین
 و آسمون رو بهم ریختیم. اصال به چه
 حقی از خونه فرار کردی هااا؟! به چه
 حقی خودتو گم گور کردی؟! میدونی
 چه به روز تک تک ما اومد ؟! میدونی

 آقا بزرگ به خاطر این بی آبرویی
 سکته کرد اما بازم روش نشد بگه نوه

 ام شبانه از خونه فرار کرده؛ به همه
 گفته رفتی کانادا!

از شنیدن اینکه آقا بزرگ به خاطر من



سکته کرده بغض انباشته توی گلوم به
 یک باره میترکه و هق هق سوزناکم

 سینه ام رو به درد میاره: _ بخدااا اون
 شب ترسیدم؛ آخه نبض نداشتی فکر

 کردم مردی؛ اون موقع اونقدر ترسیدم
 که به هیچی جز زندگیم و اعدام نشدن

 فکر نکردم فقط تنها چیزی که توی
 ذهنم مانور میداد کلمه قاتل بود من
دیگه هق هق گریه هام مانع از ادامه
 حرفام شد؛ حسام بی توجه به بقیه

 کنارم میشینه: _ کافیه دیگه نیال جان
 مهم االنه که خداروشکر اتفاق بدی
 نیوفتاده؛ اینقدر خودتو عذاب نده

 عزیز من!
دستی زیر چشمای خیسم میکشم که
 اینبار شاهد با اخم های درهم از جا

 بلند میشه:



_ ههه به همین راحتی ؟! اصال بگو
 ببینم مگه منه لعنتی نگفتم خوشبختت

 میکنم ؟! مگه نگفتم کاری میکنم آب
 توی دلت تکون نخوره؟! مگه نگفتم

 فقط با این دل المصب راه بیا دنیا رو
 واست بهشت میکنم ؟!

داد میزنه: _ گفتممم یا نگفتم؟! حاال
 چی شده که به این سرعت با این مرد

 غریبه ازدواج کردی!؟ چی شد که عشق
 منه بی پدر رو به این مردک فروختی؟!

 هاااا؟!

با دیدن مشت های امیر علی آب دهنم
 رو به زور قورت میدم که یهو از جا

 بلند میشه و باقدم های محکمی از اتاق
 بیرون میزنه و من مات رفتنش میشم.



صدای بلند هستی نگاهم رو از در بسته
 اتاق میگیره: _ بسه دیگه شاهد!

 نمیبینی حالش رو؟!
بغض کرده با همون نگاه ملتمس خیره

 به چشمای هستی میشم: _امیرعلی
 رفت...

شاهد با صدای خش دار و خشکی
 نزدیکم میشه: _ به درک که رفت! خاک

 توی سرت که با این ثروت و دارایی
 چسبیدی به این یارو آس پاس؛ یا نه
 شاید از ثروتت خبر داره که اینجوری

 واسش دندون تیز کرده هااا؟!

با فک قفل شده از جا بلند میشم و
 جلوی نگاه تیز و برنده اش قد الم

 میکنم:  امیرعلی اصال از گذشته ام



خبر نداره؛ بعدشم مردانگی به پول و
 ثروت نیس پسر عمو! به مرام و

 معرفته...
پوزخندی تحویلم میده و رو به حسام

 میگه: _ ههه میبینی اون نیالی ساکت
 و آروم چجوری واسه ما نطق میکنه ؟!

 حاال ما بویی از مردانگی نبردیم
 اونوقت این جناب از راه نرسیده

 کودی از مرام معرفته!!
کالفه صورتم رو بین انگشت های

 دستم پنهان میکنم که اینبار حسام
 دست روی شانه شاهد میذاره: _ ببین
 داداش شاید نیال دوستش داره! نباید

 دیگه ما توی زندگیش دخالت کنیم؛
 خودش عاقل و بالغ شده!

روبه حسام میغره: _ غلط کرده
 دوستش داره!مطمئنم مرتیکه از



سادگیش سواستفاده کرده!! تو دیگه
 چرا حسام؟! مگه ندیدی توی نبودش

 جون دادم؟! مگه ندیدی تمام شهرو
 برای پیدا کردنش زیر پا گذاشتم؟!

 مگه ندیدی تا دیروز خود لعنتیم رو
 مقصر میدونستم؟! نگرانی ها و

 دلواپسی هام رو ندیدی ؟! مگه میشه
 به سرنوشت نیالیی که از بچگی توی
 دست و بال خودمون بزرگ شده بی
 تفاوت باشیم؟! داداش من این هنوز

 بچه اس...

دلم برای امیر علیم کباب بود اونوقت
 این مرد حرف از بچگی من میزد؟! لب

 میگزم و با صدای نسبتا بلندی بین
 حرف هاشون میپرم: _ دیگه اون

 دختر کوچولو و بی دست وپا نیستم...



بزرگ شدم پسر عمو...عاشق شدم..
.خودم واسه زندگیم تصمیم میگیرم نه
 یکی دیگه! اگه واست مهم بودم با منه

 بچه لجبازی نمی کردی تا اون اتفاق
 بیوفته. حاال هم خواهش میکنم

 گذشته رو فراموش کن بذار زندگی کنم
!...

توی عمق چشماش دلخوری و رنجش
 بیداد میکرد ؛ نمیخواستم اینجوری

 حرف بزنم اما خودش مجبورم کرد ؛
 من به هیچ عنوان از امیر علی دست

 نمیکشیدم...
همانطور خیره به چشمام لب میزنه:

 _ پس فقط خوشبخت شو...!

بغض کرده از این حرف سر پایین 



میندازم که با قدم های بلند از اتاق
 خارج میشه و من با تنی خسته خودم
 رو روی مبل پرت میکنم؛ هستی که تا

 االن فقط نظاره گر بود به سمتم میاد و
 یهو به آغوشم میکشه: _ خیلی نامردی

 نیال، چرا یه خبر از خودت به ما
 ندادی؟ چرا یهو مارو فراموش کردی؟

 هاااان؟؟! بزنم توی گوشت؟؟ بزنم تا
 دیگه اینجوری خون به دلمون نکنی؟!

سر روی شانه اش میذارم و به حال دل
 شکسته ام زار میزنم...

اونقدر گریه و گالیه میکنیم که حسام
 کفری میشه: _ ای بابا پاشین ببینم

 دخترای گنده خجالت هم نمیکشن...
تا قدمی به سمتمون بر میداره در اتاق
 زده میشه؛ عقب گرد میکنه و در اتاق



رو باز میکنه ؛ با دیدن تینای آشفته یهو
 از جا بلند میشم که به سمتم پا تند

 میکنه: _ چه به روزت اومده؟
بی قرار به آغوشش پناه میبرم و هق

 میزنم: _ بیتااا شاهد زنده اس؛
 امیرعلی ماجرارو فهمید و رفت...تینااا

 نکنه طالقم بده؟! نکنه بگه زن فراری
 نمیخوام هااا؟! به تو چیزی نگفت؟!

 جون من راستش رو بگو بخدا طاقت
 بی خبری ندارم...!

دستش پشت کمرم میشینه: _این چه
 حرفیه دیوونه!فقط یه خورده ازت

 دلخور و شاکی بود که اون هم بهش
 گفتم مقصر این پنهان کاری من بودم

.حاال هم این اشک هاتو پاک کن. وقتی
 اومد باال بشین در آرامش باهاش

 صحبت کن و از دلش در بیار باشه؟!



سری تکون میدم که گونه ام رو نوازش
 میکنه و انگار تازه متوجه هستی و

 حسام میشه که نگاهش رو به اون دو
 نفر میده: _ سالم. شرمنده حواسم
 پرت این دختر دایی لوستون شد...

هستی خواهش میکنمی میگه و رو به
 من میکنه: _ نیال جان ما دیگه رفع
 زحمت میکنیم؛ راستش آقا بزرگ و

 خانم بزرگ رو آوردیم واسه زیارت االن
 هم داخل هتل هستن.ما برمیگردیم

 اونجا بهشون خبر خوش پیدا کردنت
 رو میدیم ؛ تو هم با شوهرت بیا اونجا

.باشه عزیزم؟
سری تکون میدم که حسام نزدیکم

 میشه:_ خاله قزی جان،راستی اسم
 هتل ... اینه.زود هم بیا که اون پیر مرد

 و پیرزن چشم انتظار نباشن



باشه ای میگم که هردو بعد از
 خداحافظی اتاق رو ترک میکنن و من

 نگاهم رو به چشمای تینا میدوزم: _ کی
 میاد ؟!

دستی به شالش میکشه و به سمت در
 اتاق قدم بر میداره: _ رفت بیرون از

 هتل تا یه هوایی به کلش بخوره
 انگاری از این شاهد پسر عموت خیلی

 شاکی بود؛ میگفت به خاطر نیال تحمل
 کردم هیچی بهش نگفتم وگرنه دندون
 هاشو توی دهنش خورد میکردم؛ حاال

 هم به جای قنبرک زدن پاشو یه دستی
 به سر و صورتت بکش و با حربه های

 زنانه ات آرومش کن.من میرم تا تو
 آماده جنگ بشی فعال!

نفس حبس شده توی سینه ام رو بیرون
 میدم و به سمت سرویس میرم...



با نگاه غمگین و سر خورده به مرد
 مقابلم خیره میشم: _ امیرعلی جان!

چشمای دلخور و رنجیده اش باال میاد
 و قفل نگاهم میشه: _ آخه من با تو

 چه کار کنم زن؟! چی بهت بگم
 ؟!میدونی برای  یه لحظه گذاشته
 نحسم جلوی نگاهم ورق خورد!؟

 میدونی با شنیدن حرف های اون پسر
 عموی عاشقت چه به روز من اومد؟!
 میدونی که باز دوباره حس نفر سوم

 بهم دست داد؟! اون موقع هیچ حسی
 نبود اما االن چی! االنی که منه لعنتی

 رو اسیر نگاه و دلت کردی حاال باید
 بفهمم بین یه حس دو نفره قرار

 گرفتم؟!



بی تاب از روی مبل مقابلش بلند میشم
 و جلوی پاهاش زانو میزنم: _ نه
 بخدااا داری اشتباه میکنی فدات

 شم؛به ارواح خاک پدر و مادرم هیچ
 وقت هیچ حسی به شاهد نداشتم؛

 اون عاشقم بود نه من! به جون خودت
 که عزیز ترینمی تنها مرد زندگیم

 خودتی و بس! باورم کن امیرعلی...!
 من فقط عاشق توام نه کس دیگه ای...

 خواهش میکنم به این احساس تازه
 جوونه زده شک نکن...

نگاهش رو از چشمای بارونیم میگیره و
 دست زیر بازو هام حلقه میکنه و به

 سمت باال میکشه: _ پاشوو زن!
 هیچوقت جلوی هیچ احد الناسی
 حتی من زانو نزن! به اندازه کافی

 ماجرا رو از تینا شنیدم؛ حاال ازت فقط



میخوام دیگه هیچ چیزی رو ازم پنهان
 نکنی! نیال جان امروز من جلوی

 خانواده ات داغون شدم؛ آخه کدوم
 مردی خانواده زنش رو نمیشناسه؟!

 امروز رو فراموش میکنم اما این
 آخرین دروغ زندگیمون باشه... خب؟!

ذوق زده از حرف هاش دست دور
 گردنش حلقه میکنم: _ چشم بخدا

 دیگه هیچی رو ازت پنهان نمیکنم فقط
 تو هم هیچوقت به احساسم شک نکن

 خب؟!

لبخند کمرنگی میزنه و گونه اشکیم رو
 میکشه: _ د آخه بچه اگه بهت شک

 داشتم که االن بغلم نبودی! حاال بانو
 احیانا نمیخوای جریان امروز رو از دلم

 در بیاری؟!



خجالت زده لب میگزم که زمزمه وار
 کنار لبم میگه: _ آخه المصب مگه

 میتونم ازت دلخور باشم!
لبهاش که روی لبم میشینه با تمام

 وجود خدا رو شکر میکنم بابت ختم
 بخیر شدن این ماجرای عجیب...

به این جمع چن نفره نگاه میکنم که
 صدای هستی رو کنار گوشم میشنوم:

 _ میگما این آقا امیرعلی شما آقا بزرگ
 مارو چیز خور کرده که بعد از اون

 خلوت دو نفره اشون اخم های درهمش
 باز شده؟!

به امیرعلی که کنار آقا بزرگ و حسام
 نشسته بود با لذت نگاه میکنم و در

 جواب هستی لب میزنم:



_حتما چیزی که من توی وجود این مرد
 دیدم رو دیده!

ابرو باال میندازه و با شیطنت میگه:
 _ دقیقا منظورت کدوم چیزه!؟ 

بی حیایی حواله اش میکنم که صدای
 در اتاق و بعد قامت شاهد توی چهار

 چوب نمایان میشه. نگاهش دوباره به
 همون سردی قبل شده؛ زیر لب سالمی
 به جمع میده و کنار آقا بزرگ میشینه؛

 نزدیک گوش هستی آروم لب میزنم:
 _ جریان شیدا به کجا رسید؟! 

لیوان چای رو از روی میز برمیداره و
 بعد کمی فاصله اش رو کمتر میکنه: _
 چن روز بعد بچه اش سقط شد؛ شاهد

 هم اون موقع ها اعصاب و حوصله
 نداشت بی دردسر طالقش داد اون هم

 از خدا خواسته با شهیاد رفتن ترکیه!



نگاه متعجبم خیره به شاهد میشه؛ دلم
 برای این مرد میسوزه چه راحت

 زندگیش از هم پاشید و مهر طالق
 شناسنامه اش رو سیاه کرد...آهی

 میکشم: _ بیچاره شاهد حقش این
 نبود؛ امیدوارم یه زندگی خوب در

 انتظار این مرد صبور باشه! 
هستی به نشونه موافقت سری تکون
 میده که صدای خانم بزرگ از داخل

 آشپزخونه بلند میشه: _ دخترا پاشین
 بیاین میز شام رو بچینین...

همراه هستی از جا بلند میشیم و به
 سمت آشپزخونه مدرن هتل قدم بر

 میداریم.
به امیرعلی ساکت نگاه میکنم و کنار
 گوشش لب میزنم: _ چرا نمیخوری

 عزیزم؟ برات ساالد بکشم؟



از گوشه چشم نگاهم میکنه: _ نه
 خانمم میلم زیاد به غذا نمیکشه.

آهانی میگم و چنگال حاوی ساالد رو
 داخل دهنم میذارم... حسام همانطور

 که لیوان دوغش رو سر میکشه
 امیرعلی رو مخاطب قرار میده:

 _امیرعلی خان شغل شریفتون چیه؟
با دستمال دور دهنش رو پاک میکنه و

 به پشتی صندلی تکیه میده: _
 میکانیکم آقا حسام!

لبخند روی لب حسام میشینه: _ اییی
 خدا خیرت بده مارو از ته تعمیر گاها
 جمع کردی! باز خوبه از دست ماشین

 زنت خالص شدم بس که این ماشین و
 صاحب ماشین مارو اذییت کرد!

نگاه شاهد یه جور خاصی میشه: _ما
 که اذییتی ندیدیم! 



به آنی اخم ریزی روی پیشانی امیرعلی
 میشینه اما سکوت اختیار میکنه ؛

 اینبار خانم بزرگ شروع میکنه: _ پسرم
 عقد محضری کردین یا نه؟

امیر علی لبخند مردانه ای روی لب
 میاره: _ بله عقد کردیم اگه خدا بخواد
 مراسم عروسی هم واسه یه ماه آینده

 برنامه ریزی شده.
خانم بزرگ پیر شی جوونی میگه و نگاه

 خیره و سنگین شاهد رو روی خودم
 حس میکنم.شرمگین سر پایین میندازم
 که آقا بزرگ صدا توی گلو صاف میکنه:

 _ بهتره مراسم توی تهران برگزار بشه
 اما برای زندگی هرجایی که مایل

 بودین رو انتخاب کنین!
امیر علی نگاه جدیش رو به افراد جمع

 میدوزه: _ هرجا که نیال بگه همونجا



زندگی میکنیم...
صدای هستی همه نگاه هارو به سمت

 خودش میکشه: _ پس اینجور که داره
 بوش میاد مراسم عروسی نیال زودتر

 از ما برگزار میشه!
حسام ضربه ای به شانه ی خواهرش

 میزنه: _ عجول نباش عزیزم بالخره از
 دست تو هم راحت میشیم!!

لب های حاضرین به خنده باز میشه جز
 شاهدی که نگاه حسرت زده اش رو به
 چشمام میدوزه و من خجالت زده لب
 میگزم که امیر علی فورا از پشت میز
 بلند میشه _ دست شما درد نکنه خانم

 بزرگ!
خانم بزرگ با محبت ذاتیش در جواب

 میگه: _ نوش جانت پسرم...
نگاهش رو به سمت من سوق میده: 



_ خانمم زود تر آماده شو که به موقع
 به مراسم خاستگاری تینا برسیم.
باشه ای در جواب میگم که شاهد

 قاشق و چنگالش رو توی بشقابش
 پرت میکنه و رو به من میگه: _ نیال

 جان ماشینت رو بگم برات بفرستن؟!
مکث کوتاهی میکنم و با آرامش از

 پشت میز بلند میشم: _ الزم نیس پسر
 عمو؛ آقا امیرعلی ماشین داره!

به آنی اخم کمرنگی روی پیشانیش
 حک میشه و من بی توجه به نگاه های

 بقیه از خانم بزرگ تشکر میکنم و به
 سمت اتاق میرم تا برای رفتن آماده
 بشم...نباید بذارم برای امیرعلی سو

 تفاهم پیش بیاد؛ مرد من اونقدر برام
 عزیز هست که نذارم نگاهش دلخور و
 ناراحت بشه؛به خصوص در این مورد!



االن که توی ماشین نشستیم و در راه
 برگشت به هتل خودمونیم ذهنم بر
 میگرده به چن ساعت پیش؛ همان

 دقایقی که خجالت زده با آقا بزرگ و
 خانم بزرگ رو به رو شدم...وای که چه

 لحظه ی شرینی بود دیدن دوباره
 عزیزان  زندگیم... اونقدر شرمنده روی

 گلشون بودم که روم نمیشد توی
 صورتشون نگاه کنم اما اون ها با روی

 باز از من و شوهرم استقبال کردن؛
 خداروشکر انگار حسام و هستی از قبل

 آقا بزرگ رو آروم کرده بودن؛ فکر
 نمیکردم آقا بزرگ جدی و متعصب از
 اشتباهم بگذره اما انگار این گم شدن
 یه جورایی باعث عذاب وجدانشون
 شده بود و خودشون رو بابت امانت
 دار نبودن فرزندشون سرزنش کردن



هستی میگفت وقتی خبر پیدا شدنت
 رو بهشون دادیم خانم بزرگ به آقا

 بزرگ گفته امام رضا حاجت روامون
 کرده مدیون خاک پسرمون هستی اگه

 دل اون دختر رو با حرف ها و نگاه
 سرزنش گرت بشکنی...واسه همین

 وقتی منو دیدن کوچکترین بحثی در
 این مورد نشد فقط آقا بزرگ با امیر

 علی یه صحبت دو نفره داشتن...و االن
 خوش حالم که امیرعلی و خانواده ام

 رو در کنار همدیگه دارم...
صدای آروم اما محکم امیرعلی گوشم
 رو نوازش میکنه: _ دوس داری واسه

 زندگی کجا باشیم خانمم ؟!
به در تکیه میدم و با لب خندون میگم:

 _ هر جا آقامون بگن اما خودم آب و
 هوای شمال رو بیشتر دوس دارم...



لبخند قشنگی بهم هدیه میده: فدای
 خودت و دلت بشم من ضعیفه جان!!
میخندم که ماشین رو جلوی هتل نگه

 میداره: _ بفرما پایین خانم بی زحمت
 همون جعبه شیرینی رو هم از صندلی

 عقب بردار.
چشم کش داری میگم که پدر سوخته
 ای نصیبم میشه... شیرینی به دست

 مقابل در اتاق عزیز و تینا می ایستیم
 که رو به مرد جذاب کنارم میگم: _ در

 مورد خانواده ام به عزیز گفتی؟!
سر تکون میده و چن تقه به در میزنه: _
 آره خانمم همه چی رو گفتم؛ امروز هم
 صالح دونست که فقط خودمون دوتا

 با خانواده ات روبه رو بشیم.
 انگار از عمق نگاهم استرس رو میخونه

 که صورتش رو نزدیک گوشم میاره: 



_ غصه چیزی رو نخوری ها! مادر
 شوهرت مهربون تر از این حرف هاست

...
چشمکی میزنه برام که در اتاق باز
 میشه و من خیره میشم به تینای

 آراسته و زیبای مقابلم.... با  لب پر
 خنده بغل میگیرم این حجم دوس

 داشتنی رو: سالم عزیزم چه خوشگل
 کردی ناقال!

بوسه ای روی گونه ام میکاره: چشمای
 خوشگلت همه چی رو قشنگ میبینه

 ؛بیا که به موقع اومدی االناس که
 مهران بیاد...

سری تکون میدم و به سمت عزیز جون
 نشسته روی مبل قدم بر میدارم:

 _ سالم عزیز جون
نگاهش رو از امیرعلی میگیره و به من



میدوزه: _ سالم به روی ماهت دخترم
 برو لباسات رو عوض کن مادر که االن

 آقا داماد میاد...
باشه ای میگم و مانتوم رو با یه تونیک
 رنگی مناسب عوض میکنم؛ دستی به

 سر و صورتم میکشم که زنگ در به
 صدا در میاد...در توسط امیر علی باز

 میشه و نگاه من مردی رو کنکاش
 میکنه که بهش میخورد توی رد سنی

 سی تا سی پنج باشه.موهای حالت دار
 و چشمای براقش اون رو جوون تر

 نشون میداد... با گل و شیرینی داخل
 دستش پا به اتاق میذاره؛ بعد از

 احوال پرسی همه دور هم میشینیم که
 عزیز سر اصل مطلب میره و تمام زیر

 و بم آقای داماد رو بیرون میکشه؛
 بالخره عروس داماد حرف هاشون



میزنن و تصمیم میگیرن یه ساعت
 دیگه توی حرم امام رضا ختبه عقد

 بخونن؛ و همه ما از عجول بودن آقای
 داماد خنده امون گرفته بود...

داخل اتاقک محضر میشینیم تا جناب
 عاقد ختبه رو بخونه؛ به نگاه براق

 مهران و تینا خیره میشم؛ انگاری تینای
 مارمولک توی قلبش یه خبرایی بوده
 که به این سرعت وا داده!!چشمک با
 مزه ای به قیافه سوالیش میزنم که

 لبخند کمرنگی روی لب میاره و من از
 ته دل از خدا و امام رضا میخوام این
 دختر با معرفت رو خوشبخت کنه...

عاقد_ برای بار سوم عرض میکنم
 سرکار خانم تینا....

با شوق و ذوق به لب های تینا  خیره



میشم...
تینا_ با اجازه عزیز جون و خواهر

 عزیزم؛ بله...
همگی شروع میکنیم به دست زدن و

 روبوسی کردن؛ نزدیک عروس و داماد
 میشم و جعبه رو جلوی مهران میگیرم:
 _ این هم حلقه عروس خانم  هدیه به

 آقا داماد...
مهران لبخند مردانه ای میزنه: _ خیلی

 ممنون نیال خانم...
خواهش میکنمی میگم و تینای کنارش

 رو به آغوش میگیرم: _ ایشاال
 خوشبخت بشی خواهرم؛ اون حلقه ی
 ازدواج پدرم بود گرچه با این کار بازم
 لطفی که در حقم کردی رو هیچوقت

 نمیتونم با هیچ چیزی جبران کنم؛فقط
 از خدا میخوام عاقبت بخیر بشی



محکم تر توی آغوشش فشارم میده: _
 من این زندگی پاک رو مدیون توام

 عزیز دلم...
ضربه آرومی به پشت کمرش میزنم که

 ازم جدا میشه و عزیز رو به آغوش
 میکشه

عزیز_ سفید بخت بشی مادر...
 کنار امیرعلی میرم و به این جمع

 کوچیک اما دل خوش نگاه میکنم...اون
 شب همه چی به خیر خوشی تمام شد

...بالخره تینا به آرامشی که آرزوش بود
 رسید و هر دو بعد از عقد راهی بابلسر

 شدن تا زندگی جدیدی رو شروع کنن و
 من هم همراه امیر علی و عزیز جون تا

 صبح توی صحن امام رضا مشغول
 زیارت و راز دل کردن با آقا بودم...



 « ۵ سال بعد » 
با شنیدن صدای در دستکش های کفی

 رو داخل سینک میندازم و به سمت در
 پا تند میکنم؛ به محض باز کردن در

 قیافه خندون تینا با اون شکم برامده
 اش جلوی نگاهم مانور میده: مهمون

 نمیخوای!؟
به لحن بامزه اش میخندم: _ تو دیگه
 واسه خودت یه پا صاحب خونه ای

 عزیز دل بیا تو...
در که پشت سرش بسته میشه؛ به

 سمتم بر میگرده : _ جیگر خاله صداش
 در نمیاد خوابه ؟!

نچ کشیده ای میگم و کیف و مانتو رو
 از دستش میگیرم: _ امیر طاها اگه

 بخوابه که روز خوش منه! با امیر علی
 رفتن خرید؛ این بچه منو بیچاره کرده



غش غش میخنده و روی مبل لم میده:
 _ طفلک بچه اس دیگه هنوز که سه

 سالشه! بذار بزرگتر بشه اونوقت دمار
 از روزگارت در میاره!!

چپکی نگاهش میکنم: واله چی بگم!
 راستی تو کی زایمان میکنی؟ حال

 دخمل نازت چطوره؟
نفس عمیقی میکشه: یه ماه دیگه

 وقتشه؛ حال این وروجکم خوبه فقط
 شبا نمیذاره بخوابم مهران رو آسی

 کردما!
میخندم وبه سمت آشپزخونه میرم که

 صداش بلند میشه: _ این شاهد حاال
 حاال ها قصد ازدواج نداره ؟!

سبد میوه رو از روی کانتر برمیدارم:_
 چطور مگه؟!



کمی سر جاش جابه جا میشه: _دیشب
 که با هستی چت میکردم میگفت سر

 یه خاستگاری رفتن با زن عمو و عموت
 بحثشون شده انگاری قصد داره تا آخر

 عمر مجرد بمونه ها!!
شانه ای باال میندازم: صالح خویش

 خسروان دانند... 
نگاهش مرموز میشه:

_ تا حاال برات مشکلی درست نکرده ؟!
 حرفی از عالقه پنج سال پیش نزده؟

بشقاب سفید رنگ رو جلوش میذارم: _
 نه اصال شاید تا قبل از به دنیا اومدن
 امیر طاها با نگاهش اذییتم میکرد اما
 بعد از اون دیگه حتی رنگ نگاهش هم

 تغییر کرده؛ بعدشم ما خیلی کم
 برخورد داریم...



آهانی میگه که تکیه به مبل میدم: _
 هستی چجوری از دست هدیه میتونه

 چت کنه ؟!
سیب سرخی از داخل سبد برمیداره:

 _ آخر شب بود ؛ انگاری ایمان و هدیه
 خواب بودن که این طفلک تونسته یه

 نفس آسوده بکشه...
لبخندی میزنم : _ خودتو واسه یه

 عروسی آماده کن...!

نگاهش متعجب میشه: _ عروسی
 حسام؟! چه عجب یه تکونی به

 خودشون دادن!
_ تا حاال هم منتظر اتمام درس زنش

 بود وگرنه آتیشش خیلی تنده!
اهومی میگه که با شنیدن صدای زنگ

 در از جا بلند میشم...



به محض باز کردن در امیر طاها
 خودش رو توی بغلم میندازه: _ مامان

 نیگاه چی خریدم...!
دستش که باال میاد خیره به پاستیل

 های رنگارنگ میشم: _ ای وای باز تو
 پاستیل گرفتی؟! آخر مریض میشی تو

 بچه جان!!
بی توجه به من به سمت سالن میدوه...

کالفه سر باال میگیرم و خیره به مرد
 جذابم میشم: _ سالم عزیزم خسته

 نباشی!
خنده آرومی میکنه: _ تقصیر پسرته

 زن! من بی گناهم...!
چپکی نگاهش میکنم که بوسه ای روی

 پیشانیم میزنه: _تینا اینجاس؟
سری تکون میدم : آره...

دست دراز میکنم تا نایلون های داخل



دستش رو بگیرم که مانع میشه: _
 سنگینه عزیز من! بذار خودم  تا آشپز

 خونه میبرم...
لبخندی میزنم و توی دلم قربون صدقه

 این مرد میشم... کسی که به معنای
 واقعی یه مرد نمونه اس...مردی که
 طاقت یه لحضه دوریش رو ندارم...

 مردی که توی این پنج سال زندگی
 مشترک نذاشت آب توی دلم تکون

 بخوره و با اومدن امیر طاها
 خوشبختیمون چن برابر شد...پسری که
 از همون بدو تولد شبیه خود امیر علیه
 و من جون میدم برای این پدر و پسر!

 خدایااا خودت این زندگی آروم رو
 حفظ کن...

پایان....



سخن نویسنده: 
 « خب این هم از یه رمان عاشقانه و

 آروم...
امیدوارم ازش راضی بوده باشین...»


