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  بنام خدا ...

 

 اولین پست تقدیم به خیال مبهم چند ساله ...

 

 

*** 

 قابلمه لوبیا پلو رو جلوم گذاشتم.

 داشتم تعداد هویچ های خورده نشده ی توش رو میشمردم که صدای مامان بلند شد:

ه ...حتما باید وسط پذیرایی غذا بخوری !_ماهی ....این خونه مگه آشپزخونه ندار  

 لقمه مو نجویده  قورت دادم 

 _بیخیال....مامی جونم ...

مامان دستی به موهای کوتاِه و نصف سفیدش کشید ، گوشی رو برواشت و شماره ای رو 

 گرفت.

 _سالم ابجی ...مراسم ساعت چند شروع میشه ؟

مه ی مامان بود .نگاهم به تلویزیون ولی شش دونگ حواسم به مکال  

 _باشه ...غیر پیشدستی و کارد های میوه خوری چیز دیگه ای نمی خوای ؟

.. 

به سالمت ...التماس دعا.-  

 گوشی رو گذاشت و همینطور که به طرف آشپزخونه می رفت گفت: 

 _یادت نره .. از امشب مراسم دهه اول محرم شروع میشه ...

ر بود میشدم ..دوباره ده شب عالف مراسمی که فقط تظاه  

کالفه قابلمه رو روی سینگ گذاشتم و روی تخت دراز کشیدم...نت گوشی رو که وصل کردم 

 دوتا پیام بیشتر نداشتم.
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 کال اکانت های من به ده تاهم نمی رسید.

 هر دو پیام از دختر دائیم سمانه بود .

ه بود چی بپوشم .در پیام اولی نوشته بود حتما امشب بیای ،  در پیام دومی هم نوشت  

 با بی حوصله گی یک باشه نوشتم و فرستادم و خوابم برد ...

 با حس خفگی از خواب بیدار شدم.

 ..کابوس شب های من به خواب های نیم روزی پاییزه هم سرایت کرده بود ...

 َشَبح اون سایه ، انگار قرار نبود دست از سرم برداره ...

تاریک شده بود . نفس کالفه ای کشیدم ...هوا کامال  

 مامان حاضر و آماده با چادر مشکی نشسته بود تا قیافه ی پریشون منو دید گفت:

 _بیدار شدی؟دلم نیومد بیدارت کنم .

 زود باش حاضر شو به اندازه کافی دیر شده.

 وقتی تو آینه ی دستشویی رنگ پریده ی خودمو دیدم جا خوردم ...

 آبی به صورتم زدم ....

روی کاناپه حاضر و آماده منتظر من نشسته بود.هنوز مامان   

د بیشتر از این ، منتظرش نذارم . بهتر بو  

 سویچ ماشین رو چرخوندم تا استارت بزنم که مامان با اخم های در هم به ناخن های الک زده م

اشاره کرد:   

 _اون المصبارو پاک می کردی ...

 شونه ای باال انداختم

 _بی خیال ....

گفت و روشو اونور کرد .. معلوم بود دلخور شده همیشه همینطور بود از سر و اونم هیچ ن  

 وضعی که واسه خودم درست میکردم معموال خوشش نمی آمد ولی چیزی هم نمی گفت ...

دم در خونه خاله طلعت شلوغ بود پرچم های سیاه از سرتاسر دیوارای بلند کوچه شون آویزان 

 بود .
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ایستاده بود خانم ها و اقایون  رو راهنمایی می کرد .بهادر پسر بزرگش دم در   

 با دیدن ما اخم همیشگیش پرنگ تر شد .

 چند سالی میشد که به این اخم و نگاه های تحقیر آمیزش عادت کرده بودم.

 از سالمی کردم فقط جواب سین شو گرفتم ...

خاطر من عروسیش البته برای این همه کدورت هم باید بهش حق میدانیم هشت سال پیش به  

خراب شد ...   

 آراد پسر کوچک و بامزه ش با کاپشن مشکی و سر بند یا حسین پشتش پنهان شده بود .

 وارد خونه ی بزرگ خاله شدم که از اول بنا کردنش حالت مسجدی ساخته بودش که نصف سال

توش مراسم عزاداری بگیره. ..   

ط دماغشون دیده می شد .زن ها کنار هم نشسته بودن از تمام صورتشون فق  

 زن دایی پروانه رو از دور دیدم ...زن مهربونی که هنوز هم با محبت بهم نگاه می کنه ...

 سمانه با یک پیراهن گیپور مشکی در حال پذیرایی با چای از مهمانها بود 

 در مقایسه با من زیادی خانمانه بود وقتی موهای طالیی شو گیس کرده بود تضاد رنگی که با

روسری مشکی داشت زیادی قشنگ بود.   

 دستی به موهام کشیدم قدش به پنج سانت هم نمی رسید خیلی وقت بود از دنیای صورتی و 

 رنگارنگ دخترونه فاصله گرفته بودم.

 خاله طلعت هیکل تپلش رو جابه جا کرد تا مامان کنارش بشینه ...

گل برجسته ی ساتن سرش بود و  منم ناچار گوشه ای نشستم درست روبه روی زنی که چادر  

 انگشترهای نگین برجسته ش برق می زد.

 نفسی تازه کردم.

 وقتی با پالتوی کوتاه مشکی و شلوار لی آبی  مقابل این جمعیت نشسته بودم تمام حس های بد 

 بهم القا میشد ...بدتر از همه نگاه زن روبه رو بود.

ارم نشست ...با نیش باز شده گفت: بالخره سمانه دست از خود نمایی برداشت و کن  

 _خانم صولت منو واسه پسرش خواستگاری کرده ..

 پوزخندی زدم اینم از خودنمایی هرسال بود که یک مشت زن بیکار به جای گوش دادن به 
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 مرثیه و روضه دنبال دختر واسه پسرها شون می گشتن.

 _چی خوش خوشانت شده.

 سمانه خنده ش گرفت: 

جال همین هم غنیمته._تو این قحطی ر  

 صدای خنده مون که بلند شد اولین چش غره مامان هم مارو نشونه گرفت.

 سمانه آروم و نامحسوس گفت:

 _بهنام آمده.

 نفس توی سینه م حبس شدسعی کردم بیخیاِل این ته مونده ی حِس مزخرفم بشم.

 _آمده که آمده من و صننم ...

 سمانه دهنشو کج کرد:

له رو بعد محرم براش عقد کنن._می خوان خواهر ال  

 چیزی به گلوم چنبره زده بود.

 صدای مرثیه و نوحه مداح بلند تر شد و هنوز هم داشت وقایع کربال رو شرح میداد.

 زن هایی که چادر به صورت کشیده بودن .

 حالم بد بود خیلی ...

ام می کرد .به زن مقابلم اشاره کردم همون زنی که از وقتی نشستم مثل جغد داشت نگ  

 _سمان اون کیه؟خیلی بد بد نگام میکنه..

 سمانه تو تاریک روشن خاموشی روضه نگاهی به زن کرد .

 بعد انگاری متوجهش شد 

 _مامان جک تایتانیکه از تبریز آمدن !

 با چشمهای گرد شده نگاش کردم.

 بعد با یک آب و تابی تعریف کرد 

کثافت از اولشم خوشگل بود ....ولی حاال ...اوه اوه  _وای ماهی نمی دونی چه لعبتی شده ...کال

 ....جنتلمنی شده.

 پوزخندی زدم جک تایتانیک لقب امیر حسین پسر برادر شوهر خاله طلعت بود که تبریز زندگی 
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 می کردن یک پسر چش رنگی  و بور.

 _کجای اون شیربرنج خوشگل بود؟!

 سمانه ایش خفه ای گفت 

رفته امروز عصر دیدمش می خو استم برم تو کارش و مخ _المصب تخصص اطفاِل شم گ

 مامانش رو بزنم.

 پقی زدم زیر خنده که دوباره مامان برام چش غره رفت ..

 آروم در گوش سمانه گفتم 

 _خوشم میاد از یک پشه نر هم نمی گذری!

 اه پر حسرتی کشید

 _چه کنیم ...بوی ترشی مون بلند شده ...

 از خنده لبمو گاز گرفتم.

 بالخره مداح اجازه داد و روضه رو ختم کرد ...همون خانم هایی که فقط دماغشون دیده می شد

حاال با دماغ های سرخ شده  و هر کدوم بایک ظرف پلو قیمه، راهی خونه هاشون شدن.   

 جالب بود چه زود به بهای ناچیزی اشک هاشون رو فروختن.

 صدای یاهللا گفتن مردا بلند شد.

رای مهمان های خودمانی انداخته شد.سفره ه ای ب  

 سمانه با چادر گل مخملی شروع به کمک کردن به الله زن بهادر کرد ...دخترهای آفتاب و

مهتاب ندیده ی این فامیل.   

 الله هم دختر خوبی بود قرار بود منم عروس این خانواده بشم ولی حاال بعد چند سال چقدر دور

ین فامیل ...شدم از اعتقادات و پایبندهای ا   

 عمو جواد شوهر خاله طلعت با خوش رویی از مهمان ها پذیرایی میکرد و هر دقیقه میگفت 

 _سفره امام حسیِن ع بفرمایید ...

 نگاهم به در بود که قامت بهنام توی چهار چوب در نمایان شد.

 هنوز هم همونطور بود ...جذاب .. شیکپوش ...به قول سمانه جنتلمن ...

وش کردن هشت سال زمان کافی بود ولی هنوز فرصت اثبات کردن بیگناهی خودمبرای فرام  
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رو پیدا نکرده بودم .   

 سعی کردم بیخیال باشم و به این فکر کنم چطور میتونم ازصاحب کارم ، آقای لطفی برای 

 خریدن یک جفت الستیک نو که هر روز زاپاس به دست دم آپاراتی ها نباشم وام بگیرم...سعی

م به این فکر کنم که آخر ماه نزدیکه و هنوز قبض گاز و برق رو پرداخت نکردم ندادم، کرد   

 فکر کردن به اینکه کیسه ی برنج تموم شده باید بگیرم ...فکر کردم به اینکه باید فکری به حال

مستاجر طبقه باال بکنم که میگفت سقف خونه چیکه میکنه ...تمام  فکر مو جمع کردم که به این   

فکر نکنم که قرار بود اون مرد روبه روم یک روزی تمام فکر من باشه ...   

 آهی کشیدم ... جاری خاله طلعت هنوز خیره خیره نگاهم میکرد .حتما با خودش میگفت این

دختره چه پرو هستش که بازم همپیاله این ها شده؟!   

 غذای سفره امام حسین ع تقریبا کوفتم شده بود .

ن زن با چندش به ناخنای الک خورده م بود و من هم خودمو لعن و نفرین وقتی نگاه های او  

 میگردم و سعی در پنهون کردن انگشتام داشتم.

 بالخره تموم شد و همه با اتفاق نظر به اینکه غذای نذری خیلی لذیذ و نظر کرده است و شفای

عاجل میاره ...با شکم های سیر از سر سفره بلند شدن ...   

ود چون نمی تونستم شبیه هیچ کدوم از این افراد باشم ...دلم همون اتاقک دنج خودموحالم بد ب  

می خواست و یک فنجان قهوه تلخ و  کتاب هام  و سیگار گسل ام ...   

 و به این فکر کنم که آیا غذای نذری،  دختر خراب و به ظاهر بد این جمع زو شفا میده یانه؟؟

یکرد .سرم از این همه فکر زیادی درد م  

 با سر به مامان اشاره کردم بریم ...

 وبعد خداحافظی که زیادی سر سری بود از اونجا خارج شدم ...

 کوچه بر خالف چند ساعت پیش ساکت و خلوت و سرد بود ...

 ابتدا بخاری ماشین و بعد سیگاری روشن کردم ، دلم گم شدن می خواست.

فرد مقابلم افتاد.کام عمیقی گرفتم ...که نگاهم به چشمان روشن   

 لعنت به این شانس ...پسر شق و رق و اتو کشیده ای با پالتوی کوتاه مشکی مقابلم ظاهر شد.

ریش کم پشت و روشنش زیادی بچه مثبت ش کرده بود با چشمای ریز شده داشت هوس    
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 نابهنگام سیگار کشیدنم رو می دید و اینم به کارنامه درخشانم اضافه شد .

تیر چراغ برق آنچنان صورت سفید شو ملکوتی کرده بود که بیشتر به امامزادهنور زرد رنگ   

ها شبیه بود تا آقای دکتر یا به قول سمانه جک تایتانیک ...   

 سرشو پایین انداخت از مقابلم رد شد .

 سیگارم رو که نصفه هم نشده بود رو از پنجره بیرون انداختم ...وسعی کردم به این فکر کنم که

آخر برجه وچیزهای زیادی برای فکر کردن هست ... فردا  *** 

هی، هی ،..ماهی ، با توام ،نت گوشیت رو روشن کن ... -  

 نگاهی گذرا و زیر چشمی به اکرم کردم که با صدای آرومی این جمله رو گفت .

 گوشی رو از روپوش فرم مخصوص فروشگاه بیرون کشیدم.

تا گذاشتم الیک کنی.پیام داده بود عکس هایی رو که توی اینس  

 مشتری داخل مغازه آمد واکرم سرگرم راهنمایی مشتری شد.

 همون موقع سمانه پیام داد: 

 "دیشب زود رفتی ...نبودی ببینی چه خبر شد خونه عمه طلعت؟؟

 براش نوشتم "چی شده؟ 

 بعد دوباره پیام داد: 

 "حاال امشب بیا برات تعریف میکنم.

یک کوه ظرف واسه من نذاری خودت بری ...فعال خماریش بمون تا دیگه   

 لبخندی زدم که با دیدن اخمای در هم آقای لطفی خودمو جمع و جور کردم.

 باالخره اکرم با چرب زبانی مانتوی به اصالح ترک رو قالب مشتری کرد طرف با لبخندی 

 حاکی از رضایت پای صندوق آمده بود .

مان وارد این کار شدم، سر و کله زدن با این منم چهار سال پیش که با هزار غر و نق ما  

 جماعت خیلی برام سخت بود ولی کم کم صبوری رو یاد گرفتم االن هم با سابقه کاری بیشتر از

همه صندوق دار شدم ... کاری که در شان دخترای فامیل نیست ...کلی هم هر دفعه متلک بارم    

دختر بدش ...میکنن ...طفلی مامان خون به دل شده از غم این   

در حالیکه دستی روی مچبند چرمم میکشیدم ناخوآگاه آهی از دلم برآمد.   
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 بهنام برگشته ...درست دوسال بعد اون ماجرای وحشتناک، دانشگاه تبریز قبول شد و حاال

برگشته ...انگاری منو نمی بینه  ...ساعت نزدیک چهار بود که آقای لطفی کرکره اصلی رو   

پایین کشید ...   

 کیفم رو برداشتم که برم نزدیک در خروجی که رسیدم آقای لطفی چپ چپ نگاهی بمن کردو 

 گفت:

 _خانم صداقت فردا بیاین حسابداری با وام تون موافقت شده ...

 اونقدر ذهنم درگیر بود که حتی با شنیدن این خبر هم خوشحال نشدم ...و فقط سری تکون دادم .

اری این سرخی سر  شِب آسمون، برف به همراه داشت.هوا زیادی سرد شده بود و انگ  

 وارد خونه شدم در کمال تعجب مامان نبود و فقط یک یادداشت گذاشته بود که من رفتم خونه

خاله طلعت ...   

 این یعنی نیومدی هم نیومدی ...

 انگاری با آمدن بهنام نمی خواست من به اونجا رفت و آمد کنم ...

وسوسه ام می کرد برای رفتن ...ولی پیام سمانه بدجور   

وقتی پد الک پاکنی که خریده بودم رو از ته کیفم در آوردم و ناخنامو پاک کردم و تا کمر تو    

 کمد فرو رفته بودم تا شلوار مشکی مو پیدا کنم تصمیمم برای رفتن جدی شد ...

 ماشین رو ابتدای کوچه پارک کردم ...

ود .هنوز هم یک آشوب عجیبی توی دلم ب  

 صدای مداح تا آخر کوچه هم می رسید 

 نزدیک در خونه که رسیدم جوانکی هفده هجده ساله ای که رد میشد متلکی بارم کرد ...

ر با اخمای وحشتناکش منتظرم بود سعی کردم بی تفاوت باشم ولی بدبختانه چهارقدم جلوتر بهاد  

 سالم کردم .

 بجای سالم از الی دندون های کلید شده گفت:

 _با این قیافه میای مجلس ...تا هر کس و ناکس دیدت بزنه ...

 چشمام گرد شد ...یک طوری گفت قیافه که خودمم شک بردم که مگه قیافه ام چطوره؟..تا آمدم 

 جوابشو بدم 
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 صدای امیر حسین رو شنیدم ...

 _بهادر عمو کارت داره ...

ر از بهادر اخم داشت ...بهادر هم رفت ...من موندم و این پسره ...که اونم بدت  

 سمانه توی حیاط داشت قابلمه ای رو به عموجواد میدادو بادیدن من لبخندی زد:

 _وای سالم ...فکر نمیکردم بیای ؟

 نفس کالفه ای کشیدم و بلند گفتم:

 _عمو جواد جلو در خونه ش سگ بسته که هرکس از راه برسه پاچه شو بگیره.!

سرم نگاهی کرد.سمانه چشم درشت کرد و به پشت   

 _خاک به سرم ماهی ....فکر کنم شنید .

 شونه ای باال انداختم 

 _گفتم که بشنوه ...

 هنوز داخل نرفته بازوی منو کشید:

 _عمه که گفت نمیای ؟

 زیپ چکمه مو باز کردم 

 _حاال چی شده ...؟

 وبا صدای آهسته تر گفتم:

 _خبرت چی بود ؟

صدای آروم گفت:سمانه نگاهی به بیرون انداخت و با   

 _دیشب بهنام و بهادر باهم دعوا کردن !

 بهت زده نگاهش کردم که ادامه داد:

 _بهنام ساکش رو باز نکرده رفت خونه امیر حسین ...

 این مدل تعریف کردن سمانه دلمو هم آورد ...کارش همین بود همیشه یک ماجرا رو از آخر به

د.اول تعریف میکنه و طرف رو جون به لب میکر   

 _سمان درست تعریف کن بگو بدونم چی شده ... 

 سمان چادرشو بیشتر دور خودش پیچید 
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 _واال موقعیکه تو رفتی ...سر شوخی باز شد عمو جواد پای ازدواج بهنام رو وسط کشید و

دوباره گوشزد کرد که بعد محرم برن عقد کنند. ..بهنام هم از کوره در رفت که من خواهر الله   

ام .بیچاره الله وارفته نگاهشون میکرد ..بهادر هم به هواخواهی خانواده ی زنش رو نمی خو   

 بلند شد و گفت مسخره کردی ...یک روز میگی می خوام یک روز میگی نمی خوام ...هیچی

دیگه دعواشون شد...بهنام هم چمدونش رو  برداشت و رفت خونه امیر حسین ...   

 یک نسیم خنکی از دلم بلند شد ...

مانه تا لبخندمو دید گفت: س  

 _بهادر میگفت ...همش تقصیر ماهیه...

 چشم درشت کردم: 

 _وا چرا  تقصیر من؟

 زنی وارد حیاط شد کفشاشو در آورد و منتظر بود که ما بریم داخل که سمانه تعارفش کرد و

بنده خدا داخل شد .   

 نفس کالفه ای کشیدم 

 _تیر و ترکش هاش به من خورد.

سیده زهرش رو ریخت ...حاال بهنام آمده ؟مرتیکه نر   

 سمان خنده ی موذیانه ای کرد:

 _ماهی من که میگم تو رو دیده هوایی شده ...

 نفسی تازه کردم و گفتم:

 _فعال که سر به زیر شده بود حتی نگاهی هم نکرد .

 سمانه سری تکون داد:

 _چرا نمی خوای باهاش حرف بزنی ؟

 چه دل خوشی داشت این سمانه 

 _برم چی بگم ...وقتی هشت سال پیش خودشون بریدن و دوختن ...اصال اجازه دادن من حرفی 

 بزنم؟ ...حاال هم حرفی واسه گفتن ندارم ...

 سمانه طوالنی نگام کرد 
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 _تو یک روزی نامزدش بودی !

 شقیقه هام دوباره از درد تیر میکشید:

 _کاش نمیومدم ...

 سمانه با ترحم نگاهی کرد:

میخوای برو کسی که ندیده تو رو._اگه   

 سری تکون دادم ...پس مامانو بیارین ...

 وارد حیاط شدم نگاهی به کوچه کردم خوشبختانه کسی نبود .

 هنوز پام به کوچه نرسیده صدای یکی رو شنیدم .

 _ماهی ...

 برگشتم ...بهنام بود ...

 دست و پام می لرزید.

 با اخمای در هم نزدیک شد: 

شب کجا میخوای بری ؟ _این موقع  

 دوباره حس های خوب گذشته در من بیدار شد .

 _سالم ...

 به نظر خودم سالم کردنم بی مورد ترین کار بود .

 دوباره خروس بی محل سر رسید و نزدیکمون شد .

 بهنام با دیدن امیر حسین اخم کرد 

 __چرا مجلس تموم نشده داری میری ؟

که به فکرم رسید به زبون آوردم ..نمی دونستم چی بگم .تنها چیزی   

 _سرم درد میکرد ...بهتر دیدم برم ...

 وای من می تونم بگم به جرات رنگ نگرانی رو تو چشمهای بهنام دیدم ...

 _سردردتون بخاطر عوارض سیگار کشیدنه.

 انگاری از یک قله کوه به پایین پرتاب شدم ...

 مات حرف این پسرک شدم ...این االن چی گفت؟
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 دوباره نگاهی به بهنام کردم که دندون رو هم سابوند و به طرف خونه رفت ...

 هنوز تو شوک بودم که امیر حسین هم سر پایین انداخت و به دنبال بهنام رفت ...

 حالم اینقدر بد بود که نفهمیدم چطور خودمو به ماشین رسوندم ...

بی هدف تو خیابون ها رانندگی میکردم.   

رسیدم شب از نیمه هم گذشته بود و نزدیک سحر بود .کلید انداختم در روکه بازوقتی به خونه   

 کردم با چهره ی درهم و عصبانی مامان مواجه شدم 

 _می دونی ساعت چنده ...اون گوشی وامونده تم که خاموشه...فکر کردم خونه ای کلید در 

کردم...بزرگه رو نبرده بودم ...آقا مرتضی رو نصف شبی از خواب بیدار   

 سری تکون  دادم، در یخچال رو باز کردم و بطری رو به سر کشیدم 

 _ماهی نمی خوای بگی کجا بودی ...بهادر  میگفت آمدی خونه خاله بعد رفتی ؟

 آب تو گلوم بست .

 مامان با نگرانی پشت سرم تو آشپزخونه آمد: 

 _ماهی ...

 پیاپی سرفه میکردم ...وقتی نفسم راست شد گفتم 

اون پسر خواهرت تیکه بارم نمی کرد .. خیر سرم آمده بودم ...ولی فاتحه خوند به _اگه  

اعصابم.. منم سرم درد گرفت نیامده برگشتم ...   

 نگاه مامان رنگ ترحم گرفت 

 _الهی بمیرم .. حتما سردردت از گشنگی هم هست ..برات شام آوردم ...

ار مصرف بود .نگاهی به کیسه پالستیکی کردم که توش یک ظرف یکب  

 لبخندی زدم و مامانو بغل کردم .

 _من فدای دلت بشم ...االن حالم خوبه .

 ظرفو باز کردم بوی خورشت قرمه سبزی بلند شد 

 _به به عمو جواد چه کرده با این نذریش..

 قاشق رو با ولع پر کردم و خوردم ...

 مامان با لبخند سبد سبزی رو از یخچال آورد و جلوم گذاشت 
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مکی حوالش کردم  چش  

 _دستت طال ...

 مشتی سبزی برداشتم که یادم آمد ازش بپرسم چطور آمده 

 _راستی با کی آمدی ؟

 نگاهش رنگ غم گرفت:

 _با بهنام و پسر عموش. ..

 دستم بین راه خشک شد .

 بعد سری تکون داد انگاری زیر لب گفت 

 _خیلی بد شد خونه نبودی ...

م گند باال گند جلو این پسره می زنم ...اشتهام کور شد ...وقتی دید  

 نفسی گرفتم و در ظرف رو بستم 

 _دستت درد نکنه مامی جونم ...بقیه ش رو فردا می خورم ...به اتاقم رفتم و گوشی رو روشن

کردم ...   

 باید فکری بکنم ...حق با سمانه بود.

 ..االن وقتش بود که حرف بزنم واز خودم دفاع کنم ...

بی که سمانه داشت همیشه آنالین بودنش بود ..اینقدر که تو دنیای مجازی دوست یک خصلت خو  

 داشت تو دنیای واقعی این همه دوست  نداشت ...خوب این هم از خصلت بد فامیل ما بود که

دختر باید سنگین و رنگین باشه و اهل دوست و دوست بازی نباشه ...   

 براش تایپ کردم 

."شماره بهنام می خوام ..  

 خیلی سریع تیک خورد و یک استیکر تعجب فرستاد 

 نوشتم 

 "مسخره بازی در نیار ....می خوام باهاش حرف بزنم ...

 اونم نوشت 

 "اوکی ... کار خوبی میکنی .. برات پیداش میکنم ...
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 یک خیلی زود نوشتم و گوشی رو خاموش کردم ...

 حوصله پر چونگی های بعد سمانه رو نداشتم ...

دم بخوابم تا اون چشمایی که لحظه برای من نگران شد رو فراموش کنم.سعی کر  

 صبح که بیدار شدم با منظره برفی حیاط روبه رو شدم.

 اینقدر ذوق کردم که بدون لباس گرم به طرف حیاط دویدم وقتی پامو تو حیاط گذاشتم لرز تمام

وجودمو فرا گرفت.   

صدای جیغ مامان هم بلند شد:    

ر رو ببند اول صبحی خونه یخچال شد._ماهی اون د  

 کنار بخاری ایستادم.

 هنوز پاهام از سرما ُذق ُذق می کرد.

 ولی دیدن اینهمه برف خیلی قشنگ و لذتبخش بود.

 وقتی ماشین روشن نشد و مجبور شدم تواین برف وسرمابا اتوبوس اونم دیرتر از هر روز

خوشی صبح زهرم شد.سرکار برم و اخمای آقای لطفی رو تحمل کنم همه    

تا سر شب هم که خونه آمدم نصف برف هایی که آب شده بودن یخ زده بود که باید دم به دقیقه 

 مواظب ُسر خوردن می بودم.

سر کوچه که رسیدم ماشین دایی طاهر رو دیدم از خوشحالی چنان دویدم که ده بار تا رسیدن  

 به در خونه سر خوردم

 صدای جیغ جیغ سمانه میومد 

 دایی طاهر پررنگ ترین مرد زندگی من بود.

 منی که هیچ وقت درست و حسابی رنگ پدر ندیده بودم هر جا که قرار بود پدری باشه دایی 

طاهر حضور داشت حتی هشت سال پیش که اون فاجعه رخ داد بازم دایی طاهر بود که پشتم 

 وایستاد.

 با دیدنش پریدم بغلش

 سمانه دهنش رو کج کرد 

ی لوس._دختره   

 زن دایی بهش تشر زد 
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 _وقتی بابات آمد عمه ی من دو ساعت توی بغلش بود تو که نبودی!

 با این حرفش هممون خندمون گرفت که سمانه گفت:

 _حاال صبح تا شب تو بغل شماست دو ساعت شم واسه ماست.

 زن دایی چش غره ای براش رفت .

 دایی تک خنده ای کرد 

یم طلعت پوست سرمون رو می َکنه_حاضر باشید که اگه دیر کن  

 دلم نمی خواست به اون مجلس برم.

 اصال با چه رویی برم؟

 نگاهی به سمانه کردم که متوجه منظورم شد و با من به اتاق آمد .

 _یک شماره می خواستی واسه من پیدا کنی ها.

 سمانه شیشه ادکلنو برداشت:

ره بهنامو بده._آخه یک دفعه که نمی شه برم به عمه طلعت بگم شما  

 شلوار جینم رو با شلوار مشکی عوض کردم.

 سمانه با دیدنم یک جوون کشداری گفت 

 _گمشو.

 صدای خنده ش بلند شد:

 _خدایی خیلی لعبتی ها .. .فقط حیف اخالق نداری.

 مانتوی مشکی م رو تنم کردم .. 

 _ببینم امشب می تونی شماره ش رو واسم گیر بیاری.

  صدای دایی بلند شد

 _من میرم ماشینو گرم کنم.

 شال مشکی رو روی سرم انداختم و پالتوی مشکی رو هم تنم کردم .

 مامان و زن دایی بیرون منتظر بودن .. 

 به سر کوچه رسیدیم از استرس دست سمانه رو گرفتم آروم در گوشش گفتم 

 _کاش نمی مدم.



 

17 
 

 سمانه هم گفت 

کوفته  از ماموریت یک راست آوردمش خونه_غلط کردی ...اون بابای بدبختم رو خسته و   

تون تا باز بازی در بیاری؟   

 نفس گرفتم .

دایی از ماشین پیاده شد شروع به احوال پرسی کرد بهترین کار بود که تا منو ندیدن سریع داخل 

 برم ...

 تمام طول روضه سعی کردم از آشپزخونه بیرون نیام.

 بالخره مجلس تموم شد.

وکت خانم زن عموی بهنام .. فک و فامیل های الله هم بودن .به غیر از ما و ش  

 آالله خواهرشم بود ...یک دختر سبزه بانمک یک دو سالی از من کوچکتر بود قبال با هم هم

بازی بودیم دختر خوب و آرومی بود االن دانشجو بود و از همه مهمتر دختر خوبی بود .   

 سفره پهن شد و مرد ها رو صدا زدن ...

ای قلبم رو می شنیدم.صد  

 سمانه سبد سبزی رو برداشت ...و پچ پچ وار گفت 

 _بیا بیرون دیگه تا آخر که نمی تونی خودتو قایم کنی ...

 از آشپزخونه بیرون آمدم ...عمو جواد و پدر الله باهام احوال پرسی کردن.

 بهادر که اصال سعی کرد من و ندید بگیره.

ون پسر عموی مسخره ش.خدا رو شکر نه بهنام بود نه ا  

 نفسی تازه کردم کنار مامان نشستم.

 آالله با دیدنم ابراز خوشحالی کرد و باهم سرگرم صحبت شدیم.

 تمام حس های بد چند دقیقه قبل از دلم رفته بود که در باز شد.

 وای با دیدن بهنام و امیر حسین حس کردم روح از تنم رفت.

سی کرد و وقتی به ما رسید با نیش باز شده به آالله سالم بهنام با خوشرویی با همه احوال پر  

 کرد که اونم فکر کنم داشت از دیدنش از خوشحالی پس میفتاد ...

 بهنام تکنوازی به من کرد و به آالله گفت 
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 _چه عجب ما شما رو دیدیم خانم مهندس؟

 آالله هم قری به گردنش داد 

 _کم سعادتی ما بوده.

ه ادای عق زدن در آورد نمی دونم ولی نتونستم خنده م رو نشون ندمسمانه از تو آشپزخون  

...دستمو جلو دهنم گرفتم که با اخمای در هم امیر حسین مواجه شدم .   

 زیر لب الله هللا الهی گفت و سرشو پایین انداخت .

 خودمو به آشپزخونه رسوندم که سمانه در رو بست دوتائی مون از خنده رو زمین نشستیم و

سعی میکردیم صدامونم بیرون نره.   

 سمانه ته خنده ش گفت 

 _تابلو بود که می خواست حرص تو رو در باره ها.

 آهی کشید 

 _در عوض اش آالله خانم مسرور شد .

 سمانه دوباره ریز ریز خندید 

 _حاال واسه چی آمدی اینجا ؟

 تازه یاد اخمای امیر حسین افتادم .

شکلکی که تو در آوردی جلو خنده م رو نتونستم بگیرم ...اون_ای تو روحت سمان ...با این   

پسره شیر برنجم زل زل داشت نگاه می کرد .   

 سمانه با چشم های درشت شده گفت .

 _امیر حسین ..!

 سقلمه ای بهش زدم:

 _یواش ...االن خودشم فهمید اسمشو آوردی.

 سمانه دهنشو کج کرد:

 _اون که اینقدر سرش پایینه

کنم مامانش ماه به ماه پیراهن تنش رو نشوره !..که فکر   

 با چشم های گرد شده نگاش کردم 
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 _چه ربطی داشت ...

 سمانه دوباره نیشش باز شد و با لهجه اصفهانی گفت 

 _آخه یقه لباسش دیر کثیف میشه ...

 دوباره زدیم زیر خنده 

 همون موقع خاله طلعت وارد شد .

هر هر و کر کر راه انداختین چش سفیدا ..  _ وا خجالتم خوب چیزیه ...شب قتل  

 سمانه بوس اداری خاله طلعت کرد .

 _اوه کو تا شب قتل عمه ...هنوز که سوم محرمه.

 خاله طلعت یک چش غره براش رفت و پارچ آب رو برداشت از آشپزخونه بیرون رفت.

 سمانه هم نگاهی به پذیرایی کرد .

وتا غذا بیارم همین جا._فکر کنم جا واسه من و تو نیست برم د  

 پیشنهادش خوشحال کننده ترین حرف امشب بود.

 وقتی رفت به این فکر کردم واقعا بهنام می خواد حرص منو در بیاره؟

 دوتا لیوان از کابینت برداشتم که صدای در آشپزخونه آمد به هوای اینکه سمانه ست گفتم:

 _سمان ماست هم بیار.

 تا برگشتم بهنامو دیدم.

شدم ...اینقدر که لیوان از دستم روی سینه م افتاد که گرفتمش .هول   

 _دیشب کجا بودی ؟

 لب گزیدم ...هول زده گفتم 

 _خونه خواب بودم ...صدای در رو نفهمیدم 

 اخماش بیشتر شد .

 _ماشینتم با خودت تو رختخواب برده بودی که نبود ...

 آخ فکر اینش رو  نکرده بودم ...

زدیک تر ...نزدیک آمد خیلی ن  

 _تو این شب ها هم دست از کثافت کاری هات بر نمی داری ؟
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 دلم هری پایین ریخت ... 

 حالم بد شد ...سعی کردم صدام نلرزه ولی نمی شد: 

 _تو حق نداری در مورد من بد فکر کنی.

 چشم ریز کرد 

وقتی با_این حق رو خودت بهم دادی وقتی ساعت سه آمدی خونه ...این حق رو خودت دادی   

این ریخت و قیافه می چرخی ...وقتی جایی کار میکنی که مناسب تو نیست .. وقتی دم به دقیقه    

 گند کاری هاتو باید از این و اون بشنوم ...

 تو چشام زل زده .

 _وقتی هشت سال پیش چیزهایی رو که نباید میدیم  و با چشای خودم دیدم .. 

ک آشپزخونه ...لیوان دیگه از دستم افتاد رو سرامی  

 این هنوز اون فاجعه رو یادش بود.

 اون هنوز منو نبخشید بود،من ابله چرا فکر می کردم رنگ نگاهش عوض شده؟

 من چرا خیال های خام دخترانه میکردم؟

 سمانه وارد آشپزخونه شد...نگاه نگرانش به من بود.

 _ماهی ...!

یرون بیاد تونستم تکونی به خودم بدم .بهنام نیش خندی زد و همین که خواست از آشپزخونه ب  

 _بیاید باهم حرف بزنیم ...

 برگشت

 زل زده تو چشم هام :

 _که بازم دروغ تحویلم بدی؟

 و رفت.

 من موندم و شب نحسی که انگار تمومی نداشت.

 نفهمیدم کی و چطور  به خونه رسیدیم.

شده بودم ...مثل یک مرده متحرک روی تخت نشسته بودم و به آسمون ابری خیره   

 ساعت سه هم گذشته بود که پیام گوشیم آالرم داد .
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 سمانه بود که یک شماره برام فرستاده بود .

 پایین شم نوشته بود 

 "با یک آرتیست بازی از گوشی بابا کش رفتم .. مدیونی اگه بهش زنگ نزنی ...

دم.شماره رو تو گوشیم سیو کردم . ..وقتی صفحه تلگرام باز شد عکس شو دی  

 ..نفهمیدم چطور اشکام بالشم رو خیس کرد؟

 اینقدر به عکس صفحه خیره شدم که خوابم برد .

 تنهای هایی من درحال بیشتر شدن بود.

 انگار توجیه کردنم برای بهنام مثل آب در هاون کوبیدن بود.

ویامن از خودم چی ساخته بودم بعداز هشت سال شاید این من بودم که طوری زندگی کردم که گ  

همون هشت سال پیش ُمرَدم.   

 اون زخم بزرِگ هشت سال پیش اونقدر کاری و عمیق بود که نگاه های بقیه نمک می شد و 

 جای اون زخم رو می سوزوند.

 با صدای خداحافظ مامان به خودم اومدم.

 شاید ندیدن شون بهترین کار بود.

 باید دوباره همون ماهی ای میشدم که بودم.

ین احساس لعنتی رو که شاخ و برگ می گرفت می بریدم .باید ریشه ی ا  

 شاید حاال بعداز هشت سال وقتش بود دوباره خودم می شدم بدون ترس.

 دوباره نگاهی به صفحه تلگرام کردم ...

 دراینکه پیامی بنویسم یانه مردد بودم ولی این تنها راه بود .

 آنالین بود .

 فقط نوشتم .

نی."بهتر نیست زود قضاوت نک  

 سریع دوتا تیک خورد و شروع به تایپ کرد .

 "شما ...؟

 فقط یک کلمه تایپ کردم 
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 "ماهی ...

 دوتا تیک خورد ...ولی دبگه هیچ پیامی نوشته نشد.

 سخت ترش زمانی بود که از آنالین بودن خارج شد ...

ی وقتی بهانگار وقتی انگشتام روی صفحه کیبورد در حال تایپ بود در اختیار خودم نبود  ول  

خودم آمدم که نوشته بودم    

 "باید ببینمت ...باید ...باید به حرف هام گوش کنی ...

 گوشی رو روی دراور پرت کردم .

 حالم از خوِد ضعیفم بهم می خورد .

 قبل ازاینکه مامان بیاد سعی کردم بخوابم.

همون موقع بود  ولی تا صبح صد بار بیدار شدم گوشی رو چک کردم آخرین آنالین بودنش مال  

 و انگاری هنوز پیام منو نخوندم بود .

 صبح با سردرد بلند شدم.

 سالمی زیر لب به مامان دادم.

 آخ مامان بیچاره ی من!

 میز صبحونه رو چیده بود .

 _بیا مادر ...دیشب که چیزی نخوردی.

 می خوام بری سرکار.

 لقمه ای نون پنیر گرفتم .

 _سمانه سراغت رو می گرفت.

ه رو قورت دادم ...هنوز نگران نگاهم می کرد.لقم  

 _امشب هم نمیای ؟

 لبخندی زدم ...

 _نه ....باید بجای همکارم وایستم ...

 هیچی نگفت ...

 بارش برف تمومی نداشت.
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 چکمه هامو دم در تکوندم و وارد فروشگاه شدم ...اکرم برام دست تکون داد.

درصد پاییزه بود. آقای لطفی درحال زدن بیلیبورد های آف  چهل  

 از امروز حسابی سرمون شلوغ می شد .

 هرکسی که رد می شد یک سری هم داخل مغازه می زد و نگاهی به اجناس می انداخت.

 اینقدر درگیر شده بودم که ساعت چهار اکرم دوتا ساندویچ گرفت .

 _بیا من که دهنم کف کرد اینقدر ور زدم.

دی؟تو انگشتات ِسر نشد اینقدر حساب کر  

 ساندویچو باز کردم 

 _فعال مغزم ِسر شده ...

 با دهن پر خندید ..

 _واال این آقای لطفی رحم هم نمی کنه .. داشتم از دستشویی می ترکیدیم ...فردا باید هرچه کار 

 کردم پول کلیه بدم .

 خوب بود اینقدر سرم شلوغ شده بود که یادی هم از بهنام نمی کردم ...

نتش رو روشن کردم ... گوشیمو در آوردم و  

 در کمال تعجب پیامش رو دیدم ..

 "اگه حرفی داری بگو .. من وقت ندارم بیام ببینمت.

 پیامش مال دو ساعت قبل بود .

 ساندویچو روی میز گذاشتم ...

 واقعا با خودش چی فکر کرده بود؟

 اکرم نزدیکم شد 

 _جدیدا سرت زیاد توی گوشیه ها.

 گوشی رو تو جیبم گذاشتم.

 با خنده ی معناداری پرسید:

 _خبریه ؟

 چش غره ای بهش رفتم ...لباس هایی رو که توی سبد بود دستش دادم. 
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 _بذارشون سر رگال ...فضولی نکن ...

 چشمکی زد:

 _نه آخه از وقتی داداش آقای لطفی آمده تو یکسره گوشی به دستی.

 جون من شماره بهت داده؟؟

 بهت زده به این آدم نگاه کردم .

 _خیلی اسکولی اکرم ...فکر خرابت تا کجا که نرفته ...اون واسه چی باید به من شماره بده ...

 اکرم پشت چشی نازک کرد 

 _آخه خیلی بهت نگاه میکرد ...

 دیوانه ای نثارش  کردم.

 بعد نزدیکش شدم ...خبیثانه چشم ریز کردم:

رم میاد؟_تا وقتی جگری مثل خود آقای لطفی باشه ...داداشش به چکا  

 با چشم های گرد شده نگام کرد.

 _االن مرد های شکم گنده و قد کوتاه و چاق و بد اخالق دو زنه رو بورس ند ...

 و بعد قهقهه ای زدم .

 با عصبانیت پا به زمین کوبید.

 _بی مزه ...

 لباسی رو آویزان کرد.

 _ولی من یک چیزی شنیدم که میگم داداش آقای لطفی ...

کردم  پوف کالفه ای  

 _تو بی خود شنیدی !

 نگاهم کرد .

 _پریشب مامان آقای لطفی آمده بود .

 لباسی تا کردم:

 _کل فک و فامیلش مشتری ما هستن.

 ..این که چیز تازه ای نیست ...



 

25 
 

 اکرم خنده ی عمیقی کرد:

 _ولی سراغ تو رو می گرفت ...

 نگاهش کردم ...

ولی جدی بود ...زیادی جدی ...انتظار داشتم هر آن بخنده بگه شوخی کردم ...  

 هرچی به حافظه ام  فشار میاوردم اصال قیافه ی داداش آقای لطفی یادم نمیومد .

 شونه ای باال انداختم ..

 _بی خیال ...االنه که در فروشگاه باز بشه ...مردم مثل مور و ملخ بریزن اینجا ...برو

دستشویی که فکر کنم دیگه به مغز ت فشار اورده ...   

... 

امشب خونه خاله طلعت نرفتم    

 مردد بودم که جواب پیام بهنام رو چی بدم؟

 هم نمی خواستم غرورم خدشه دار بشه و هم می خواستم حرف هامو بعداز این همه سال بشنوه.

 براش نوشتم .

 _باید ببینمت ...شاید صداقت حرف هام رو از تو نگاهم بخونی ... 

ی نیومد..وای دو تا تیک خورد ولی جواب  

 ناامید شدم ...

 گوشی رو گذاشتم ...

 یک دفعه

 یک دفعه بوق پیام گوشیم بلند شد ...

 اونقدر هول بودم که چشمام تار می دید. 

 پیام از بهنام بود:

 "باشه ...آخرین  فرصت ...کی ...کجا ؟

 نفس تو سینه م حبس شد.

 فورا نوشتم:

 "هر جا تو بگی...  
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م تایپ کرد ..اونم یک آدرس و ساعت برا  

 یک حس پیروزی داشتم ،برام مثل بازی فوتبالی بود که بازیکناش در وقت اضافه گل زده

باشن...یا مثل دیدن نمره ی ده از درسی که همیشه فکر می کردی تجدید میشی.   

صبح باامیدی تازه از خواب بیدار شدم انگار اون روز آفتابش قشنگ تر بود وقتی اینقدر سرد    

فتاب تیغ کشیده بود به حجم برف ها و اون هارو براق تر نشون می دادبود و آ  

با هزار بدبختی از آقای لطفی مرخصی ساعتی گرفتم.   

 مامان از اینهمه سرخوشی من تعجب کرده بود.

 موهای کوتاه نمدارم رو  زیر سشوار گرفتم.

ای هیچ حرفی نباشهتو انتخاب لباس مردد بودم ولی سعی کردم جوری لباس بپوشم که دیگر ج  

...بلندترین پالتوم رو تنم کردم ...موهام اصال از زیر مقنعه ی فرم فروشگاه دیده نمیشد .    

 چند بار وسوسه شدم که دستم سمت رژ لب هام بره ولی ...

 وقتی خودمو تو آینه دیدم راضی بودم.

دن نمی خورم ...بزار فکر کنده چقدر رنگ پریده و زشتم ....ولی در عوض برچسب هرزه بو  

 زودتر از ساعِت قرار ، به کافی شاپ رسیدم.

 دختر پسرای زیادی اونجا بودن ...

 چندبار تا حاال اینطور جاها آمده بودم و هر دفعه یا با اکرم بوده یا با سمانه ...

 از استرس دستهام یخ کرده بود ...

 ساعت ازده هم گذشته بود و خبری از بهنام نشد ...

گرفتم جواب نداد ...شماره شو   

 میز های کافی شاپ پر و خالی میشد ....هر دفعه که زنگوله وردی کافی شاپ صداش در می 

 مود برای من مثل ناقوس مرگ بود وقتی بهنامی پشت در نبود ...

 ساعت نزدیک یک ظهر شد ...باورم نمی شد چهار ساعت روی این صندلی چوبی سفت 

در خشک شده باشه ... نشسته باشم چشمم به راه این   

 تنها چیزی که جلوم بود یک لیوان آب بود ...که نصف هم نشده بود ...

 ده تومنی رو میز گذاشتم از کافه بیرون آمدم ...
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 برف و بارون به صورتم می خورد ...

 از بغض حتی نمی تونستم نفس بکشم

وپوچ شده بود شوک بودم ...همه ی چیزهای خوبی که بهش فکر میگردم خیلی راحت هیچ  

...وقتی حتی نیومد تا حرف های منو بشنوه .. چطور انتظار بخشیده شدن داشتم ...اصال    

 چطور چانتظار توجیه شدن داشتم ...

 اینقدر پیاده راه رفتم که نزدیکای ساعت چهار از کرختی و سرمازده گِی پاهام، ایستادم ...وقتی

ا هستم ...هوا داشت تاریک می شد ...به دور بر نگاه کردم اصال نمی دونستم کج   

 برای یک تاکسی دست تکون دادم ...

 وقتی نزدیک  خونه رسیدم ...مامان با چادر رنگی دم در ایستاده بود .

 از ماشین پیاده شدم .

 نگران نزدیکم آمد 

 _کجا بودی ....اکرم چند بار به خونه زنگ زد ...مگه نرفته بودی فروشگاه ...

...خودمو داخل خونه چانداختم ... سری تکون دادم  

 تنم از سرما می لرزید ...پالتوم رو از تنم در آوردم ..

 دوش حمامو باز کردم ...

با لباس ، زیر آب داغ رفتم تا شاید دل یخ زدم از اینهمه حقارت گرم بشه!   

صدای مامانو شنیدم که برای دایی طاهر توضیح می داد که امشب نمیاد ...۷  

شستم و حوله رو روی سرم انداختم .روی تخت ن  

 مامان با یک ظرب کوکوی سبزی و کاسه ی  ماست وارد اتاق شد .

 _صبحی که رفتی بیرون کبک ت خروس می خوند!

 غمگین نگاهش کردم .

 _نمی خوای بگی ؟

 نفس گرفتم نباید این زن درد کشیده رو بیشتر از این آزارش میدادم .

... _قرار بود با بهنام حرف بزنم  

 چشم درشت کرد 
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 _خوب !

 حوله رو روی موهام کشیدم 

 _نیومد ...

 فقط همین ...

 نه اون دیگه چیزی پرسید ...نه من چیزی گفتم ...

فقط وقتی داشت از اتاق بیرون می رفت چشم هایی دیدم که هزار بار بخاطر اینکه دختری مثل 

 من داره  خودمو لعنت کردم ....

بود که آنالین شد ..اینقدر چشمم به صفحه ش   

 سریع تایپ کردم .

 "چرا نیومدی ...

 دوتا تیک خورد ولی جوابی نداد .

 تمام جسارت مو جمع کردم و نوشتم 

 "جرات شنیدن حقیقت رو نداری نه؟

 میترسی پیش وجدانت بدهکار بشی ...

 در حال تایپ بود ...قلبم یکی در میان میزد ...پیامش آمد 

س نگیری ..."بهتره دیگه با من تما  

 فقط همین ...خدایا ...داره چه بالیی سرم میاد؟..اشکام راه گرفت نوشتم:

 _آره ...ندونستن تو ...بهتر از دونستن حقیقتی ست که تاوانش رو هشت ساله من دارم میدم...

 پیام دوتا تیک خورد و بعد صفحه عکسش محو شد ...

 منو بالک کرد به همین راحتی ...

هشت سال پیش که راحت حذف شدم ...درست مثل همون   

 هق هقم رو تو بالش خفه کردم ... شاید نباید از اول باهاش حرف می زدم.

 شاید ...اینقدر شاید .. شاید ...کردم که خوابم برد ...

*** 

 کش و قوسی به دستهام دادم ...
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شون هنوز توی خسته از اتفاق های دیشب بودم ...خسته از گریه ...خسته از آدم هایی که خیال

 ذهنم جا مونده بود ...

 ساعت نزدیک چهار بود ...

 دوباره مشغول شدم ...

 یک تیشرت پسرونه روی میز افتاد .. با دستگاه ، بارکدشو خوندم وارد سیستم کردم  و فیش رو

روی میز گذاشتم ...   

ارت گرفتمداشتم دوخت آهنربایی لباس رو خارج می کردم که کارتی مقابلم گرفته شد  ...ک  

وبدون اینکه نگاهش کنم گفتم:   

 _رمزتان لطفا ...

وقتی سر بلند کردم  در کمال تعجب نگاهم به یک جفت چشم روشن قفل شد .   

 بی اراده دستم سمت موهام رفت و اونهارو داخل مقنعه دادم .

 هنوز با اخم نگاهم میکرد .

 بدون هیچ حرفی فقط  گفت 

_3324  

فیش رو مقابلش گرفتم ...رمز زدم و کارت و ته   

 تیشرت رو داخل پاکت گذاشتم .

 _مبارکتون باشه ...

 سعی کردم به خودم  بیام ...خوب اینکه چیزی نیست ...اینم یکی مثل بقیه مشتری ها ...ولی ته

دلم انگاری رخت می شستن ...   

 نگاهی به اکرم کردم که با لبخند مسخره ای نگام میکرد .

برداشت: پاکت رو از روی میز  

 _کی کارت تموم می شه ؟

 هول زده به ساعت نگاه کردم سه ونیم بود..

 _نیم ساعت دیگه  ...

 سری تکون داد 
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 _بیرون منتظرتم ...

 و رفت ...

 قلبم تند تند میزد .

 اکرم نزدیکم آمد 

 _آشنا بود؟

 بی توجه گفتم 

 _ها ...!

 اکرم اشاره به در کرد 

 _طرف رو می شناختی؟

:نفس گرفتم   

 _چطور ؟

 _آخه رنگت مثل میت شده ...

 دستی به صورتم کشیدم ...

 اکرم نیش خندی زد 

 _نگفتی اون جیگر و خوشتیپ کی بود ...؟

 لب گزیدم 

 _یکی از فامیالمون ...

 به شونه ام زد 

 _رو نکرده بودی ...

دوباره لبخند احمقانه ای زد:   

همچین فامیالیی... _بایدم داداش آقای لطفی به چشت نیاد .. با داشتن  

 از وراجی های اکرم به ستوه امدم ...

 _برو ...مشتری آمد ...

 ولی تمام حواسم به اون عقربه لعنتی ساعت بود که خیلی زود گذشت و ساعت چهار شد ...

 آخ باز من پالتوی کوتاه مو پوشیده بودم ...
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 سری تکون دادم ...

 سعی کردم ته مونده رَژمو پاک کنم ...

ک لحظه یک حسی قلقلکم داد ...ولی ی  

 رژ دوباره به لب هام زدم .. چتری های کوتاه موهام رو بیرون ریختم ...

 شدم همون ماهی که بودم .

 از در که بیرون آمدم 

 امیر حسین به مزدا سه مشکی اش تکیه زده بود . 

 یقه دیپلمات پیراهنش هم بسته بود ...

ّر نجف دست راستش ..و انگشتر دُ  نگاهم به تسبیح دستش بود  

 وقتی در عقب رو باز کرد و نشستم

 بدون اینکه حرفی بزنه راه افتاد

 گرمای ماشین حس خوبی بمن داد که یکدفعه با حرفی که زد مات شدم:

 _چرا دست از سر بهنام بر نمی داری؟

 نفسم توی سینه م حبس شد، ادامه داد:

ینقدر مزاحم بهنام نشی._من از طرف عمو و زن عمو آمدم تا بگم بهتره ا  

 دندون رو هم سابوندم .

 _اون وقت شما وکیل وصی شون هستی؟

 خیلی خونسرد جواب داد:

 _نه قرار بود بهادر بیاد باهات صحبت کنه ...ولی به صالح دید عمو و زن عمو من آمدم.

 باز دوباره اون بغض لعنتی داشت به گلوم فشار می آورد .

اری ازشون حرف میزنی خاله و شوهر خاله منم هستن ...مطمئنم_اون عمو و زن عمویی که د  

اونقدر با من بی تعارف هستن که الزم باشه شمارو بفرستن درست مثل همون هشت سال پیش.   

 از توی آینه ماشین نگام کرد

 و دوباره چشم به خیابون دوخت.

زی رو قبول کنه که شمافامیل ما نمی تونه همچین چی _نه تنها عمو و زن عموبلکه باباجان و   
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عروسشون بشین پس این فکر رو از سرتون دور کنین چون یک امر محاله.   

 با نفرت گفتم:

 _من خیلی وقت پیش عطای عروس بودن خاندان شما رو به لقاش بخشیدم. اگر هم می خواستم

با اون پسر عموی دهن بینت صحبت کنم فقط واسه روشن شدن خیلی چیزها بود.   

ز آیینه یک نگاه طوالنی بمن کرد و گفت:دوباره ا  

 _فکر کنم بهادر بهتر می تونه باهاتون صحبت کنه.

 حس این رو داشتم که مایع تلخی به گلوم فشار میاره .

 سعی کردم صدام نلرزه گفتم:

 _خوش بحال بهنام که کل فامیل براش سینه سپر کردن.

 خیلی خونسرد گفت: 

 _پای آبروی خانواده است.

اشت بد می شد دستمو به شیشه گرفتم:حالم د  

 _همین جا نگه دار پیاده میشم.

 اونم کنار اتوبان نگه داشت.

 تا در ماشینو باز کردم  اون مایع تلخ لعنتی به گلوم فشار آورد، کنار خیابون باال آوردم،حس 

 ضعف و بی حالی داشتم ،کنار جدول نشستم.

 _حالتون خوبه؟

ن شو از کاسه در بیارم.دلم می خواست اون چشمای روش  

بلند شدم و یه کم دور تر ایستادم .   

 _بیان می رسونمتون.

 با نفرت نگاهش کردم.

 _نه خودم میرم.

 با اخم گفت:

_تا صبح هم اینجا منتظر باشین صد تا ماشین هم که براتون ترمز کنه هیچ کدوم تا خونه نمی 

 برتون.
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 سوار ماشین شدم.

یح می دادم فقط زود برسم خونه.اینقدر حالم بد بود که ترج  

 سوار شدم تمام طول مسیر نه اون حرفی زد نه من. فقط سرم رو که بشدت درد میکرد، به 

 شیشه ی سرد ماشین تکیه داده بودم و به بیرون نگاه می کردم.

 روبه روی در خونه نگه داشت و پیاده شدم نه تشکر کردم نه خداحافظی.

ی رفتن ماشینش رو شنیدمفقط وقتی وارد خونه شدم صدا  

 مامان به استقبالم آمد با دیدن صورت رنگ پریده م گفت 

 _چی شده ؟

 سعی کردم ظاهرم رو حفظ کنم 

 _هیچی یکم حالت تهوع دارم.

 سریع وارد آشپزخونه شد.

 لباسامو در آوردم رفتم زیر پتو.

 مامان با یک سینی پلو خورشت کنارم نشست:

ه این معده ت خونده می شه وقتی از صبح تا بعدا ز ظهر هیچی _خوب معلومه مادر جان فاتح

 نخوری.

 قاشق روپر کرد و جلوی دهنم گرفت .

 دهنمو باز کردم ...

مزه عشق می دادطعم مادرانه هایی رو میداد که همیشه داشت.حتی برای دختر بدی که هیچ کس 

 نمی خواستش.

 به ساعت نگاهی کردم

.. _نمی خوام بری خونه خاله طلعت  

 اخماش تو هم رفت:

 _نه مادر این همه راه برم اونجا؟همین مسجد سر کوچه هم مراسم دارن.همینجا میرم.

 دلم بحال این زن بدبخت می سوخت که شده بود مادرمن.

 حرفای اون پسره روی مغزم نقش بسته بود نمی تونستم فراموش شون کنم.
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 سعی کردم بخوابم و کم کم چشام گرم شد.

لک چشم باز کردم.با حس قلق  

 سمانه با نیش باز باالی سرم نشسته بود .

 _سالم خوش خواب.

نیم خیز شدم:   

 _کی اومدین ؟

 خندید و جلوی آیینه رفت:

 _یک نیم ساعتی هست ...عمه طال گفت چون دختر ناز دردونش ناخوش احواله نمیاد. بابا هم 

لعت.منو آورد پیشت باشم و با عمه و مامان رفتن خونه عمه ط  

 سر سعید برادر ده ساله سمانه داخل اتاق شد.

 _منم آوردن مواظب تون باشم  .

 پتو رو کنار زدم:

 _احوال سعید خان؟

 با کله کچلش  به پذیرایی اشاره کرد:

 _ایکس باکس آوردم تا یک دست فوتبال باهم بزنیم ...

 سمانه چشم غره ای بهش رفت 

..برو ...زود باش بخون تا نگفتم نمره قبلی ت چند _سعید مگه فردا امتحان ریاضی  نداری .

 شده.

 سعید یک خیلی نامردی زیر لب گفت و بیرون رفت.

 سمانه نیش خندی زد .

 _خوب چی شد؟ با بهنام حرف زدی؟

 پتو رو روی تخت انداختم:

 _نه نیامد ولی امروز پسر عموش اومد.

 با چشمای گرد شده گفت: 

 _امیر حسین؟
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 سرمو تکون دادم 

 _بی شرف رفتی تو کار مخ زنی آقای دکتر؟

 با خنده نگاش کردم .

 _کجای کاری اون از یک متری من رد نمی شه که یک وقت مورد عذاب الهی قرار نگیره.

 _پس واسه چی آمده بود؟

 آهی کشیدم:

 _آمده بود اولتیماتوم بده که دور و بر خانواده شون نیام ...مخصوصا بهنام ....

فت:سمانه با اخم گ  

 _غلط کرده پسره پر رو ...به اون چه؟تو می خوای با بهنام حرف بزنی.

 نگاهم رو به پنجره دوختم .

 _نمی شه سمانه ...دیشب بهنام بالکم کرد .. امروز پسر عموش واسم شاخ و شونه می 

 کشید.حتما

 حتما فردا بهادر مدعی میشه.

 ناخودآگاه اشکم چکید .

 سمانه بغلم کرد .

م برات  ماهی ..._الهی بمیر  

 با بغض گفت 

 _نگران نباش یک روزی همه می فهمن تو بیگناه ترین آدم تو اون فاجعه بودی.

 اشکامو پاک کردم .

 _نمی خوام همه بفهمن ...فقط می خوام بهنام بفهمه ...باور کنه.

 سمانه دوباره بغلم کرد 

 _گریه نکن ماهی .. تنها راهش اینکه به بابا بگی.

کردم چشم درشت   

 _نه دیوانه ...آبروم میره ...زشته.

 سمانه روی تخت نشست 
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 _اینطوری هم فایده نداره ...من یک فکرهایی دارم.

 

*** 

 فکرهای سمانه این بود که تحت هر شرایطی باید حرف هامو بزنم.

 برای همین با دایی طاهر صحبت کرده بود، اولش امتناع کرد ولی با اصرار زیاد سمانه موافقت 

 کرد با بهنام حرف بزنه.

 دیگر از روی دایی طاهر هم خجالت می کشیدم.

 دهه اول محرم تموم شد ولی من حتی شبهای عاشورا و تاسوعا پامو خونه خاله طلعت نذاشتم.

 دلم ازشون گرفته بود.

 این چند روز آرامش عجیبی داشتم.

 ساعت چهار بود که آقای لطفی کرکره ی در وردی رو کشید .

ه ها خداحافظی کردم.از بچ  

 بخاطر سرمای این چند روزه ماشینم کال کار نمی کرد از ماشین اسقاطی نباید انتظار زیادی

داشت!   

 منتظر تاکسی بودم که یه نفر گفت:

 _خانم مستقیم میریم میاین؟؟

 وقتی نگاهش کردم دیدم دایی طاهره .منم سوار شدم 

 _شما هر جا بری ما مسافرتیم ..

رفت. یک چش غره   

 _چشمم روشن ....

 خندیدم و از گردنش آویزان شدم 

 _من فدای شما و اون چشاتون بشم.

 اونم دستشو از دور گردنم باز کرد .

 _ول کن االن تصادف میکنیم.

 صاف سر جام نشستم 
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 _سمانه و پروانه جون و سعید خوبن؟

 سری تکون داد .

همیشه سگ و گربه اند . _پروانه که مثل همیشه خوبه ...اون دوتا هم که مثل  

 خنده ای سر داد و ادامه داد:

 _کار و بار تو چطوره ...راضی هستی؟

 _آره خدارو شکر خوبه ...دیگر چه خبر؟

 نگاه محسوسی کرد.

 _خبر خاصی نیست.

 بخاطراین سوال بی موردم حسابی خجالت کشیدم .

جلو می کردم  برای اینکه خودمو سرگرم نشون بدم با کنترل هم آهنگ هارو عقب و  

 _ا... دایی ...اینها چیه گوش میدی ...این که  همش های های .. 

 دایی دستشو جلو برد و پخش ماشینو خاموش کرد.

 _با بهنام صحبت کردم.

 سیخ نشستم .

 دایی ادامه داد:

 _گفته در موردش فکر میکنه.

 نگاهی به من کرد که انگاری نفس کشیدن یادم رفته بود 

عالقه داری؟ _تو هنوزم بهش  

 از این سوال بی مورد و یهویی دایی جا خوردم.

 _نه ...نه به خدا ....فقط ....نمی خوام در موردم اینطور فکر کنه !

 دایی اخم کرد 

 _مگه چطور در موردت فکر میکنه؟

 وای بیشتر گند زده بودم .

 سرمو پایین انداختم .

 دایی با چشمای ریز شده پرسید 
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؟_تو باهاش حرف زدی  

 نفس گرفتم 

 _می خواستم ...ولی نذاشتن.

 اخماش وحشتناک بود:

 _هم تو غلط کردی و هم همونایی که نذاشتن.

 لب گزیدم ...

 _خانواده اون ها منو قبول ندارن !

 کالفه دنده عوض کرد 

ناسی ...اینطور مسائل خیلی براشون مهمه بخاطر   _فک و فامیالی شوهر طلعت رو که می ش

عی شون.موقعیت اجتما  

 طلعت هم که شده هم کیش اونا.

 نگاهی به من کرد 

 _ولی کار توهم اشتباه بود ...اینطوری حرمت خودتو زیر سوال بردی.

 وقتی دید من هنوز سر به زیر انداختم  حتی روم نمی شه تو صورتش نگاه کنم .

 لپم رو کشید:

ه پروانه میگم._نظر ت چی امشب بریم بیرون ...به ابجی طال زنگ بزن ...منم ب  

 خوب بود که هنوز یک نفر منو باور می کرد.

شب خوبی بود ...فارغ از تمام دل نا آرامی های چند وقته ...   

 ساعت از دوازده شب گذشته بود که از شماره ناشناسی برام پیام آمد .

 "مثل اینکه هشدار منو جدی نگرفتین؟

 سریع فرستادم 

 "شما؟

سیو کردم و تو تلگرام رفتم ولی از عکس ها چیزی نفهمیدم. تا وقتی جواب بده شماره رو  

 تلفن هم زنگ خورد ....همون شماره ناشناس بود .

 فلش سبز و زدم .
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 صداش تو گوشی پیچید .

 _سالم ....

 با دلهره گفتم 

 _شما ؟

 _امیر حسین هستم.

 بهت زده به نفس های تند کالفه پشت خط گوش می دادم .

شما یک آشوبی به پا کردین...عمو گفته اگه بهنام بخواد دوباره فیلش یاد_ببین خانم ...االن   

هندوستان کنه .. از ارث محرومه ...زن عمو قلبش گرفته بردنش بیمارستان.   

 فقط تونستم بگم 

 _چرا ؟

 صدای عصبانیش آمد 

بار _ چون پدر بزرگم فهمیده بهنام داره نامزدی شو به خاطر شما بهم می زنه..قبال هم یک  

گفته بودم ...نباید پای آقا طاهر رو وسط می کشیدی.   

 وای خدا ....باورم نمی شد ...با لکنت گفتم.

 _من ...من ...فکر نمی کردم .. یک صحبتی که قرار بود با بهنام بکنم به این جاها ختم بشه

ط می خواستم ...من نه عالقه ای بهش دارم ... من اصال نمیخوام اون نامزدیشو بهم بزنه ...فق   

 باهاش حرف بزنم ...همین.

 نفس هاشو از پشت تلفن می شنیدم 

 _قرار نیست کوتاه بیاین؟

 تمام جرأت مو جمع کردم 

 _نه.

 _پس عواقبش پای خودتون ...از این به بعد هر چی پیش آمد ...فقط مسببش شمایی.

 و گوشی رو قطع کرد .

با بهنام اینقدر این فامیل رو بهم ریخته گیج شده بودم ...یعنی چی ...چرا صحبت کردن من  

...اصال این پسره شماره منو از کجا داره؟   
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 چشمامو بستم ...سرم پر بود از سوال.

 خاطرات هشت سال پیش جلو چشمام اومد.

 من فقط یک دختر بچه ی هفده ساله ی دبیرستانی بودم.

یی که هنوز برام کابوسه.من فقط سایه هایی یادمه که همیشه ته ذهنم مونده ...سایه ها  

 با صدای آمدن پیامک از خاطرات تلخ گذشته بیرون آمدم.

 پیام از همون شماره ناشناس بود 

 "فردا قراری میزارم که با بهنام همدیگرو ببینین ...فقط به خاطر اینکه قراره باهاش صحبت 

.. کنید و همه چی تموم بشه ....لطفا جریان این مالقات رو به کسی نگین .  

 اینکه تا االن داشت سنگ بهنامو به سینه میزد ...حاال چی شده ...پیام دوم رسید 

 باز کردم یک آدرس بود و ساعت آمدنم ...

 شماره دایی طاهر رو گرفتم که بهش بگم بهنام می خواد منو ببینه ...ولی لحظه ی آخر پشیمون

ون آقا هم بهش بر می خورد و نمیومدشدم ...شاید اگه می گفتم ...اون به بهنام زنگ میزد و ا   

سر قرار.     

 گیج بدونم ...نمی دونستم باید چکار کنم ...فقط به این فکر میگردم که فردا بهنام رو ببینم و تمام

حرفای نگفته ی چند سال پیش رو بگم.   

 دوباره پیام گوشمو نگاه کردم ...

 "ساعت سه خیابون ....

ای لطفی رفتم.دو ونیم بود که به طرف میز آق   

 _ببخشد مرخصی ساعاتی می خواستم.

 ...کاری  برام پیش آمده .

 آقای لطفی با حرص گفت: 

 _بفرمایید ...

 لب گزیدم و کیفم رو برداشتم و راهی شدم ...آدرس مال منطقه باالی شهر بود .

دهنزدیک یک خونه ویالیی ایستادم ...یک لحظه حس بدی بهم دست داد ...ساعت از سه رد ش  

بود ...قدم هامو عقب عقب گذاشتم ...شاید کار درستش اینه که به دایی طاهر بسپرم خودش   
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باهاش حرف بزنه.   

 ولی اگه بهنام بازم لجبازی کنه چی؟

 دوست دارم بهش بگم هیچ حسی دیگه بهش ندارم.

 شاید این آخرین فرصت باشه.

 دوباره قدم های عقب رفته ام جلو اومدن.

.. زنگ در رو  زدم  

 در باز شد ..

 ورودی خونه یک حیاط با صفا بود که نصفی از درختای لختش رو برف پوشونده بود .

 در بزرگ شیشه ای باز شد و امیر حسین بیرون آمد .

 _سالم خوش امدین ...بفرمایید .

 نگاهی به بلوز آبی رنگ تنش  کردم که خیلی ساده روی شلوار انداخته بود .. خدایش کجا

ذاب بود که سمانه واسش بال بال میزد. بیشتر ج   

 سالم آرومی کردم وارد پذیرایی کوچکی شدم ...

 گرمای شومینه ی روشنشون فضای آرامی رو درست کرده بود .

 روی کاناپه نشستم .

 _ببخشید مزاحم شدم ...

 سرش رو که پایین بود تکون داد 

 _نه چه مزاحمتی؟

یی بود.رفت داخل آشپزخونه ای که انتهای پذیرا  

 با یک سینی و دوتا فنجون چای جلو آمد .

 نگاه نگرانش به ساعت بود .

 فنجون چای رو برداشتم .

 _بهنام کی میاد؟

 برای یک لحظه نگاهم کرد 

 _االنه که برسه ...



 

42 
 

 دستی به ریش بور و مرتبش کشید ...

 _چی شد که خواستین به من کمک کنید ...تا با بهنام صحبت کنم ....؟

از سوالم جا خورد  انگاری  

 _ فکر نمی کنم صحبت کردن با بهنام به شما کمکی بشه ؟

 جالب بود هنوز هم مرغش یک پا داشت.

 جرعه ای از چای رو خوردم ...گرمای لذت بخشی داشت.

 به وضوح استرس رو تو دستهاش می دیدم ،دستی که صورتش می کشید و زیر لب ذکر می 

 گفت .

می کرد که چرا منو تو خونشون راه داده ... حتما داشت شیطون رو لعنت  

 سعی کردم نگاه ازش بگیرم به بیرون خیره بشم ...

 گرمم شده بود پالتو رو از تنم در آوردم ...

 شالم رو مرتب کردم تا یک وقتی موهام دیده نشه حاج آقا به گناه بیفته ...

 پوزخندی به فکر هام زدم ...

... نزدیک شد ...صورتش سرخ شده بود  

 _جالبه که بعد ار اون اتفاق چند سال پیش هنوز هم اینقدر راحت به آدم ها اطمینان میکنی...

 این چی داشت می گفت ...

 صدای باز شدن در حیاط آمد ...

 نگاهم کشیده شد به بهنام و مادر امیر حسین که وارد می شدن ...

کردن دکمه هاشو دیدم ...نگاه امیر حسین از حیاط به من کشیده شد ...به وضوح باز   

با بهت به دستش نگاه میگردم که سریع دکمه هاشو باز کرد و پیراهن آبی شو از تنش در آورد 

... 

 زیر لب غرید 

 _بهت گفتم پاتو از زندگی خانواده ی ما بیرون بکش و زندگیتو بکن ...

م کشیده شد وچنگی به سرم زد و شالمو از سرم کشید که همراهش چند تار از موهای من ه  

همراه با اون درد تازه انگاری مغزم بهم فرمان داد تا عکس العمل نشون بدم .   
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 با ترس تو کاناپه جمع شدم که دستگیره ی در پایین آمد .

 امیر حسین خودشو روی من انداخت و منو محکم به آغوش کشید ...

 و همه چی با صدای جیغ مادرش تو چند صدم ثانیه اتفاق افتاد .

قتی امیرحسین با اون هیکل سنگینش از باالی من بلند شد مشت های پیاپی بود که بهنام بهو  

سرو صورتش میزد .   

 و حاج خانم که مقابلم دو زانو نشسته بود به سر و صورتش می زد و منو نفرین می کرد ...

 من مات بودم ....فقط انگار همه لب خونی می کردن و من چیزی نمی شنیدم 

خوانی مادرش و چنگ بود که به صورتش می زد . و مرثیه  

 گوشام کر شده بود ...

حاج خانم  یکدفعه به طرفم حمله کرد و شروع کرد به کشیدن موهام ...از درد ناخودآگاه خودمو 

 جمع کردم.

 دستی دور بازوم کشیده شد و منو از کاناپه جدا کرد.

 و دنبال خودش می کشید ...

می زد ... امیر حسین بود که فریاد  

 _باهاش کاری نداشته باشید ...

 منو به اتاقی پرت کرد و در رو بست ...

 صداهایی که می شنیدم هر لحظه تبدیل به فریاد می شد .. و جیغ ....

زانوهامو بغل کرده بودم و به دیوار تکیه زده بودم ....نگاهم از توی آیینه قدی کمد به جسم 

.مچاله و موهای پریشان دورم بود   

 و هنوز فکر میکردم االنه که مامان منو از خواب بیدار کنه ...بگه پاشو صبح شده ....

 به آیینه زل زدم.

 صدای فریاد حاج خانم بود 

 _آخرش این دختره سلیته تو رو هم از راه به در کرد ...وای ...خدا .. وای 

 صدای بهنام بود که داشت با فریاد می گفت 

طاهر ببین دختر خواهرت با امیر حسین چه گندی زده ... _مامان زنگ بزن به دایی  
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 و صدای امیر حسین بود که می گفت 

 _خفه شو بهنام نذار دهنم باز بشه ...

 _خوب باز بشه مرتیکه پوفیوز .. 

 و صدای شکستن شیشه ها .. 

 و جیغ هایی که حاج خانم می کشید 

خاله ی خرابت رو بگیر که خانمان_ولش کن بچه مو کشتی ....ولش کن ... برو جلو دختر   

سوزه.   

 هنوز هم به تصویر دختر توی آیینه خیره بودم که مثل من بود ...

 یکدفعه صدای فریاد قلبم قلبم حاج خانم آمد و یا  خدای امیر حسین ...

 و صدای چرخیدن قاشق توی لیوان ...

م و تصویر دخترک توی و صدای زمزمه های این چه بالیی بود سرمون آمد ...حاال کور بود  

 آیینه بهم لبخند میزد .. 

 صدای زنگ در بلند شد ...

 صدای فریاد های دایی طاهر که چی شده ...

 و باز دوباره صدای جیغ و نفرین های حاج خانوم .. صدای خاله طلعت که خود امیر حسین هم 

 مقصره.

. و صدای اخ و وای امیر حسین وقتی زیر مشت و لگد دایی طاهربود  

 صدای عمو جواد که داشت جانبداری برادرزاده شو می کرد.

 دایی هوار می کشید:

 _تو بی خود کردی دست به خواهر زاده ی من زدی..

 حاج خانم فریاد میزد 

 _دختر خواهر تو پسر منو از راه به در کرده .  

 خاله طلعت می گفت:

ده ..._خوبه االن تو خونه شماییم ...چطور پسرت از راه به در ش  

 حاج خانم فریاد می زد 
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 _بایدم خوشحال باشی ..نتونست پسرای تو رو اسیر خودش کنه .. دست گذاشته رو پسر من ...

 وباز صدای فحش و ناسزاهای دایی بود ...که امیر حسین داد زد .

 _خودم این گندو باال آوردم خودم هم جمعش می کنم ...

 که صدای عصبانی دایی بلند شد 

ی خوای جمعش کنی؟_چطور م  

 تسبیح دست بگیری استغفار کنی؟

 صدای آروم امیر حسین آمد 

 _عقدش میکنم ...

 سکوت شد ...

 دخترک توی آیینه هنوز هم با چشمای بی فروغ نگام می کرد ...

 جیغ های گوش خراش حاج خانوم بلند شد 

 _شیر مو حاللت نمی کنم ...

گفت :و صدای زنگ در بود و خاله طلعت با ناله   

 _ابجی طال ست ...تو رو خدا خواهرم ناراحتی قلبی  داره ...مراعات شو بکنین ...

 و من نگاهم از دخترک توی آیینه به پنجره دوخته شد ...ایستادم 

 و  زنی رو در آستانه ی در دیدم که کمرش خم شده بود از زیر بار این ننگ ...کاش هیچ وقت

..نذر نمی کردی بچه دار بشی مامان.   

 نگاهی به دختر توی آینه کردم ...

 چشمهای سیاه و درشتش ...زیبا بود

و اغواگر،بینی قلمی و لب های بی رنگ و سفید ...موهای کوتاهش پریشون دورش ریخته بود 

... 

 هشت سال پیش هم همینقدر ترسیده بودم ...همینطور الل شده بودم ...

ن صورتک های خودمو تو هزار تکیه از آینه وقتی مشتامو  توی آینه زدم ...آینه شکست و م

 دیدم ...

 در اتاق باز شد ...همه ی اون آدم هارو توی درگاه در دیدم.
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 ...بهنام ...دایی ...حاج خانوم ...خاله طلعت ...امیر حسین و مادرم ...آخ مادرم ...

 بی اراده یک تکه از آینه رو برداشتم وقتی بی اراده تر روی دستم کشیدم ....

 فقط نگاه بهت زده همشون بود و دویدن امیر حسین و بهنام به طرف من .. و من فقط نگاهم تو

نگاه مادری بود که چشماش خیره شده بود به دریای خونی که از دست من راه گرفته بود و کم    

 کم چشماش بسته شد و به زمین افتاد .

اه شب چهارده می مونه ...اسمم شدوقتی به دنیا اومدم همه به مادرم می گفتن  دخترت مثل م  

ماهرخ و ماهی، که سال ها زیادی نذر و التماس به در گاه خدا شده بود تا دیده به این دنیای   

سیاه بذارم.   

 مادرم زن خوبی از یک خانواده معمولی و پدری که یک خانواده درست و حسابی نداشت و به

یک بچه بیاد .. اونم خوب میشه ...ده سال مرض اعتیاد دچار بود ...و همه معتقد بودن اگه   

دعاهای مادرم و خواست خدا باعث شد تا من به دنیا اومدم ، تنها چیزی که از پدرم یادمه این   

بود که همیشه از همه فراری بود یک اتاق بود و یک پیک نیک و دنیای خماری  و  نئشگی    

ل پدر تغییر نکرده بود ...وقتی  دهخودش .. مثل اینکه با آمدن من هم چیزی از وضع و حا  

سالم بود میگفتن از مصرف زیاد قلبش دیگر جواب نداده بوده و مرده .   

 و به همین راحتی من شدم دختر یتیم.

 مادرم گاهی خیاطی می کرد، خونه مون دوطبقه بود که اجاره ی طبقه ی باال کفاف خرج مون

مانمو تنها نمی ذاشتن.رو می داد ... خاله طلعت و دایی طاهر هم ما   

 همه چی خوب بود...خیلی خوب ...من بزرگ شدم ...دختر خانم خوبی که خاله طلعت آرزو

داشت عروسش بشم.   

 افتخار مامانم این بود که دختر مومنی داره که مثل ماه می مونه ...

ود ...و گاهی من هفده ساله م بود ...یک دختر دبیرستانی آفتاب و مهتاب ندیده .. سرم به درسم ب  

 دلم موقع عروس گفتن خاله طلعت می لرزید ...وقتی بهادر ازدواج کرد،خاله بخاطر

خواستگارهای ریز و درشتی که داشتم و پاشنه در رو از جا در آورده بودن ...انگشتری دست    

 من کرد و منو نشون پسرش بهنام کرد ...تا من وقتی دیپلم گرفتم سور و سات عروسی رو

...مامان هم دنبال جهیزیه ناقصم بود ...و خاله طلعت همش می گفت ...من جهیزیه نمی بگیره   
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 خوام وقتی دختره دست گلت قرار عروس من بشه ...ولی مامان با لذت برای خریدن یک

نمکدون از این مغاره به اون مغازه می رفت.   

 روزگاربه خوبی و خوشی رقم میگذشت.

و مراد آدمها نمی چرخه.ولی چرخ گردون همیشه بر وفق   

 روزهایی هم هستن که روی دیگه سکه هستن.

 سال آخر دبیرستان بودم که دختری با من همکالس شد به اسم شراره ...درست مثل اسمش بود 

 ...دختر شاد و پر انرژی که دنیا رو تو مهمونی و پسر بازی و خوشگذرونی می دید ...پدر و 

من هیچ وقت ندیدم حتی بیان مدرسه واسه گرفتن کارنامه ش  مادرش از هم جدا شده بودن ...و  

 ...دلم برای تنهایی هاش می سوخت ...و من شده بودم سنگ صبور ش ...از پسرها و پارتی 

 هاش می گفت من نصیحتش می کردم ...از عشقش آرمان میگفت، من توی گوشش می خوندم

به فکر درسش باشه ...   

ش و کلی نصیحتش میکردم ...اونم از درد تنهایش میگفت  ...انگاری شده بودم مادر بزرگ  

 تا اینکه یک  هفته نیامد ...

 یک هفته بعد با رنگ و روی زرد و دستی باندپیچی شده اومد.

 فهمیدم از خیانت عشقش آرمان رگ دستشو زده. 

می دید  خیلی صحبت کردم از خدا گفتم و امید به آینده ...ولی اون همه حرف هامو خیال باطل

... 

 تا اینکه پیشنهاد عجیبی به من داد.

 اون معتقد بود اگه من با آرمان صحبت کنم شاید بتونم متقاعدش کنم.

 و به این شکل رابطه ی تلفنی و پنهانی من و آرمان شروع شد.

 با هر دفعه صحبتم اون واقعا تغییر میکرد.

 ولی ....ولی ...

رداد ، عروسی بهادر بود ...و آخر تابستون هم عروسی درست دو روز بعد از پایان امتحانات خ

 من و بهنام ...

 به اصرار مامان و خاله طلعت به آرایشگاه رفتم ....همون روز از آرمان پیام داشتم که شراره 
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 حالش خوب نیست ...و قبلش به شراره زنگ زدم ...گفت حالم بده و قرص خوردم..می خوام

خودمو بکشم.   

یر دست آرایشگر بودم،تمام مدتی که ز  

 مامان و خاله طلعت به به و چه چه میکردن

 قیافه مرده ی شراره جلو چشمام بود .

 دل به دریا زدم ،آدرس رو از آرمان گرفتم و با آژانس به محل آدرس رفتم.

 تمام راه حتی به این فکر نکردم چرا من آدرس خونه ی شراره رو ندارم ...

س رسیدم ..هنوز اول شب بود که به آدر  

 خونه شلوغ و پر سر و صدا بود ...

 یک مهمانی که با دیدن آدم هاش داشتم از ترس سکته میکردم وقتی دختر و پسرا توی حال 

 خودشون نبودن ... دستی جلو بینی من گرفته شد، من فقط توی تاریکی اونجا رقص سایه هایی 

 رو میدیدم که کم کم محو می شدن ...

صدا میزد و چشم باز کردم اولین کسی رو که دیدم بهنام و دایی طاهر بود وقتی کسی اسمم رو  

و دست های زنی که با چادر سیاه و درجه های روی آستینش منو تکون میداد ...وقتی بلند داد    

 زد فقط محارمش ...دست های لرزون دایی رو دیدم که کنارم آمد گیج بودم ...زیادی گیج 

شیده شد ...و من اونجا بود که حس لرز کردم از تن عریانم...  به....ولی مالفه ای روم ک  

بازداشتگاه رفتم ...در کمال تعجب دیدم ساعت یک نصف شبه...و من هنوز احمقانه دنبال    

 شراره می گشتم ...

 گریه کردم و قسم خوردم که واسه چی آمدم ...بازپرس گوشی رو مقابلم گرفت که پیام های

مان بود و آدرس مهمانی .....حتی  دایی طاهر شکایتی تنظیم کرد ولی همه عاشقانه من و آر   

 اسناد و مدارک علیه من بود ... پرینت تلفن نشون میداد بین من و ارمان سرو سری بوده.

رد ...وقتی آبروی من رفته بود ....وقتی هیچ کس نه شراره ای دیده بود ...و نه پیداش می ک  

م خورد .....وقتی همه دنبال ماهی گمشده بودن که توی مهمونی اون شب عروسی بهادر به   

 پارتی لو رفته پیداش می کنن ....کاخ آرزوهای مادرم فرو ریخت ...و من شدم ماهی که بیشتر

شبیه یک ماهی صید شده بود ...یک هفته بعد انگشتر نامزدی رو پس دادم ...موهامو ماشین   
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ابله ها هنوز هم به دنبال نشونی از شراره و آرمان بودم  کردم ...ترک تحصیل کردم ...و مثل   

 روزها گذشت ...و گذشت ... من زندگی خودمو داشتم ...زندگی ای که دور بودم از آدم هایی

که منو نمی خواستن ...و این طوق تهمت هنوز هم گردنم بود.   

هشت سال از این درد و رنج گذشت.   

ی که بهشون گفته من کجام کی بوده؟ولی هیچ وقت نفهمیدم  اون ناشناس  

 و این همه عذاب تاوان کدام خطای من بوده ...و من هشت سال امیدم از اون خدایی که به

شراره به خاطر داشتنش فخر می فروختم قطع شد.   

 وقتی چشم باز کردم توی بیمارستان بودم.

 دستم باندپیچی بودو سمانه باالی سرم آهسته گریه میکرد.

._سمان ..  

 با هول و دستپاچه برگشت 

 _جانم ...عزیزم ...

 فقط تونستم بگم 

 _مامان ؟

 دستی به سرم کشید 

 _خوبه ...یه کم فشارش رفته بود باال به خاطر آرتیست بازی های جنابعالی ...االن خوبه خاله

طلعت پیششه.   

 نگاهم رو به پنجره دوختم.

 سمانه روی تخت نشست:

حرف بزنی چی شدکه سر از خونه ی امیر حسین در آوردی؟ _تو که قرار بود با بهنام  

 نگاهش کردم ...اشاره به کیفم کردم و اونم داد وقتی پیام های گوشیمو واسش آوردم.

 بهت زده شد:

 _دیوانه باید به بابا می گفتی ،کامال مشخصه ریگی تو کفشش بوده.

 بی حوصله گفتم:

داشتیم حرف می زدیم یکدفعه تا فهمید در خونه _نمی دونم چرا این نمایش رو راه انداخت.ما  
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باز شد جوری صحنه سازی کرد که اگه منم جای مادر بدبختش بودم پس افتاده بودم ...بدتر از    

 همه بهنام بود ....نبودی ببینی چه نعره هایی می زد.

 دستی روی صورتم کشید:

 _حاج خانم از خجالتت در آمده تمام صورتت جای چنگ و ناخنه.

وقتی یادم اومدچطور امیر حسین منو از زیر دست مادرش بیرون کشید پوزخندی زدم.   

 سمانه با اخم نگاهم کرد:

 _حاال چرا خریت دوم رو کردی ؟

 وبه دست باندپیچی شده م اشاره کرد.

 نیش خندی زد:

 _حاال می تونی دستبند ست واسه هر دوتا دستت بگیری.

 خنده م گرفت 

ا نا امید میشه تنها راهش نیست و نابود شدنه دیگه ،از روی مامان  خجالت_وقتی آدم از همه ج  

می کشم ...بخاطر داشتن همچین دختری.   

 سمانه گوشه ی چادرشو کشید 

 _نا امیدی بدترین کفر به خداست.

 آهی کشیدم 

 _کاش خدا منو ببینه ....فکر کنم یادش رفته من همون هشت سال پیش چی کشیدم که یک اتفاق 

 بدترش افتاد ....به نظر تو خدایی هست که این همه نا عدالتی رو در حق بنده هاش ببینه و

سکوت کنه؟   

 سمانه چینی به بینیش داد:

 _حماقت خودتو پای خدا ننداز ....تو اونو یادت رفته ...دختری که نماز شبش ترک نمی شد 

ای بلند خوشگلت رو هیچ کس حاال حتی نماز واجبش رو هم نمی خونه ...یک تار از اون موه  

 ندیده بود ...ولی این موهای کوتاهت همیشه در  معرض نمایشه..تو خودت خواستی بقیه در 

 موردت اینطور قضاوت کنن ...انگاری مازوخیسم داری.

 نفس کالفه ای کشیدم ..
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 پرستار آمد و سرمم رو باز کرد .

 _بفرمایید  مرخص هستین.

ون رفت سمانه به دنبال پرستار بیر  

 _من میرم برگه ترخیص بگیرم ...

 با صدای بسته شدن در چشم به پنجره دوختم ...به برف هایی که هنوز می باریدن ...

 صدای در اومد .

 به هوای دیدن سمانه سر چرخوندم که از چیزی که دیدم نزدیک بود شاخ در بیارم ...

 امیر حسین با صورت کبود و لب پاره شده مقابلم بود ...

 با یاد آوری آبروی که رفته بغض کردم ...با چشمای اشک آلود بهش خیره شدم :

 _دکمه باالی پیراهنت رو می بندی ...ریش میذاری ...حسین حسین میکنی ...اون وقت به

راحتی آب خوردن آبرو میبری ...توی اون قرآنی که شب های قدر به سر میگیری ننوشته   

آبروی کسی رو نریزید ...   

فه دستی به موهای روشنش کشید کال  

 _بهت گفته بودم پاتو از زندگی خانواده ما بیرون بکش ...گفتم برو زندگی تو بکن ..گفتم هرچه

پیش بیاد خودت مقصری ...   

 براق شدم تو صورتش 

 _واسه آبروی فامیل تون ...آبروی منو بردی ...

 سرشو تکون داد 

 _درست میشه ... 

 جیغ کشیدم 

..وقتی روم نمی شه تو صورت مادرم نگاه کنم .. چه جوری ...وقتی همه به چشم_چه جوری .  

یک هرزه نگام می کنند ..   

 اخماش به وضوح توی هم رفت 

 صدای در آمد و وقتی سمانه امیر حسین تو اتاق دید ماتش برد 

 امیر حسین با یک سالم که زیر لب داد از اتاق بیرون رفت .
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 سمانه هاج و واج گفت 

این اینجا چکار می کرد ؟_  

 بی حوصله از تخت پایین آمدم 

 _روپوش تنش ندیدی ...؟

 خم شدم تا چکمه هامو پام کنم ...وقتی سر بلند کردم چشمای پر از سوال سمانه رو دیدم...

 _فکر کنم محل کارش ...

 قد که راست کردم سرم گیج شد و دوباره بی حال روی تخت نشستم .

 سمانه به طرفم آمد 

 _الهی بمیرم ...ضعف کردی .. بیا بریم مامان برات سوپ گذاشته...

حالم دست خودم نبود ...فکر اینکه دوباره قراره چشم تو چشم دایی طاهر و مامان بشم عذابم 

 میداد .

 نفهمیدم چطور به ماشین دایی طاهر رسیدیم و سمانه استارت زد ..

 گوشیش زنگ خورد .

 _سالم بابا...

ه من انداخت وگفت نیم نگاهی ب  

 _آره خوبه ...داریم میآیم ...

 لب گزیدنش رو دیدم و بعد راهنما زد و گوشه ای پارک کرد و بی مقدمه از ماشین پیاده شد.

 معلوم بود کالفه داره صحبت میکنه

 شقیقه هام از درد تیر می کشید

 سوزش دستم امانم رو بریده بود.

قطع کرد پیاده شدم ...سمانه با دیدنم تلفنشو   

 _چرا پیاده شدی سرما می خوری.

 به دکه روزنامه فروشی اشاره کردم 

 _یک بطری آب بگیر این مسکن المصب رو بخورم ...دارم از درد تلف می شم.

 معلوم بود کالفه است  ...چشم ریز کردم 
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 _دایی طاهر چی می گفت ؟

 همینطور که کیفشو از ماشین برمیداشت گفت 

عت اند باید بریم اونجا_همه خونه خاله طل  

 شوک زده پرسیدم 

 _چی؟

 لبه چادرش گرفت 

 _پدر شوهر خاله طلعت داره میاد   !

 گنگ و گیج پرسیدم 

 _برای چی ؟

 نفس گرفت 

 برای حل و فصل گندکاری نوه ش

_ 

 خدایا چه بالیی قراره سرم بیاد؟

 کنار جدول نشستم ...نشستن که نه ...انگاری از حال رفتم.

جلوم گرفته شدبطری آب   

 دست سمانه رو کنار زدم.

 با آخرین صدایی که سعی می کردم تحلیل نره گفتم 

 _می شه برام سیگار بگیری؟

 صدای ماهی گفتن پر حرص سمانه رو شنیدم.

 سر بلند کردم ....نمی دونم تو چشام چی دید که به طرف دکه رفت ...

سیگار زدم . از این همه حوادثی که در مثل درمونده ها کنار جدول نشسته بودم پک عمیقی به  

حال اتفاق افتادن بود و من نمی تونستم جلوگیری کنم مات و مبهوت و در عین حال عصبانی   

بودم.   

 نفس عمیقم رو با دود بیرون فرستادم.

 سمانه تو ماشین بود .
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 سوار شدم ...

 بدون هیچ حرفی تا خونه خاله طلعت پیش رفتیم.

 ماشینو پارک کرد .

 خواستم پیاده شم دستمو گرفت .

 _بوی گند سیگارت از شیش کیلو متری داد میزنه.

اسپری ای رو از کیفش در آورد روی لباسم خالی کرد .   

 در باز شد، چشمهای من فقط مامان طالی بیچاره رو دید که روی مبل کنار شومینه بی حال

نشسته و پتوی نازکی روش ...   

دم و کی اینطور توی بغلش زار زدم؟نفهمیدم کی خودمو بهش رسون  

 دست دایی طاهر منو از بغل مامان جدا کرد .

 _بسه ماهی مراعات مامانتو بکن ...

 کنارش روی مبل جا گرفتم و تازه اونجا خاله طلعت و عمو جواد و زن دایی  رو دیدم ..

 سمانه در گوش دایی چیزی گفت و گوشی منو به طرفش گرفت.

عد از دیدن گوشی نگاهی به من انداخت .دایی چشم ریز کرد ب  

 ولی هیچ نگفت ...

 صدای زنگ آمد ..

 جواد آقا به طرف در رفت ..

 بهادر بود با پیرمردی که پدر بزرگ بهنام بود ...بابا جان ...

 پیرمرد پر صالبتی که از وقتی بچه بودم ازش می ترسیدم ...اونم بخاطر اینکه بابای من یک 

فامیلشون . لکه ی ننگ بود توی  

 جای مخصوص باباجان رو آماده کردن.

جواد آقا و خاله طلعت هم جلوش خم و راست می شدن ...بهادر که کنارش مثل نوچه ها نشسته 

 بود.

 بابا جان گلو صاف کردوگفت:

 _پس امیر حسین کجاست ؟
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 نفس تو سینه م حبس شد ...

 عمو جواد خودشو جلو انداخت 

نمیاد.  _گفته تا شما اجازه ندیدن  

 گوشی رو به طرف بهادر گرفت:

 _پاشو یک زنگ بزن بگو بیاد !

 سکوت عجیبی حکم فرما بود ...سکوتی که شبیه آرامش قبل از طوفان بود .

 صدای زنگ که آمد ...

 دیدم حاج خانم که رو شو محکم گرفته همراه با امیر حسین وارد شدن.

 با انزجار نگاه ازش گرفتم ..

ن من پشتش رو به من کرد ...حاج خانم با دید  

 سعی کردم هیچ کینه ای از کارش به دل نگیرم ...حق داشت بدبخت .. 

 بعد ازاحوال پرسی ...باباجان گفت:

 _وقتی امیر حسین ماجرا رو تعریف کرد من از تبریز با طیاره سریع خودمو رسوندم ....حق

ون می شین ...اختالفاین جوون ها نیست وقتی همدیگرو دوست دارن مانع ازدواجش   

بزرگترها از زندگی این جوونا جداست.   

 حاال هم اگه منو بزرگتر خودتون می دونید ...رو حرف من حرف نزنید.

 بذارید این دوتا جوون بهم برسن ...

 با چشای گرد شده به باباجان نگاه کردم ...

 این داشت از دوست داشتن کدوم جوون ها حرف میزد؟

گ تر کرد حاج خانم روشو تن  

 _واال دوره زمونه بدی شده ...قبال باید دلواپس دخترها می بودیم که از راه به در نشن ...االن

باید مواظب پسرامون باشیم که زیر پاشون نشینن.   

 دایی طاهر با اخم گفت:

 _ما صحبت هامون رو قبال کردیم حاج خانم ...االن هم اینجا جمع نشدیم که دوباره بحث کنیم 

دایی نکرده بی احترامی ...امیر حسین  قراره مردونه پای کارش وایسته ....خ  
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 حاج خانم سرشو تکون داد...

 تا خواستم دهن باز کنم 

 دایی یک نگاه وحشتناک کرد .

 مامان دستمو فشار داد .

 حالم بد بود ...اینا داشتن چکار می کردن؟

 دایی گفت:

... _اختیار دختر ما هم  هم دست شماست باباجان  

 باباجان رو به حاج خانم کرد:

 _شما چی عروسم ؟

 حاج خانم با صدای پر بغض گفت:

 _واال ...چی بگم ...نمی خوام موجب معصیت بشم ...هرچه شما بگین ...

 لب باز کردم چیزی بگم مامان در گوشم گفت:

 _ماهی خفه خون بگیر ...بذار این قلب المصبم مثل آدم کار کنه ...

کرده بود به امیر حسین نگاه کردم که از وقتی آمده بود سرش پایین بود چکار کرد تمام تنم یخ   

 با زندگی من؟

 چه کار کرد....

 من که داشتم زندگیمو میکردم.

 بابا جان خطاب به خاله طلعت گفت:

 _یک قرآن با چادر سفید بیار.

 چشم خاله طلعت همراه شد با بلند شدن من .

شد . همه سرها به طرف من کشیده  

 امیر حسین با چشمای از حدقه در آمده نگاهم کرد .

 صدام می لرزید 

 _ولی این قضیه اینطور نیست که شما فکر می کنید ...

 حاج خانم پوزخندی زد 
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 دلم داشت کنده می شد ...

 دایی طاهر با چشمهاش برام خط نشون می کشید ..

 بابا جان تسبیح دستشو تو مشتش جمع کرد 

نمی کنیم دخترم ...خدا محرمیت رو واسه همین مواقع حالل کرده ...آن شاهللا _ما فکر بدی 

 خوشبخت بشین .. 

 سرم رو پایین انداختم گفتم :

 _نه ...اصال چیزی بین من اون آقا نیست ...

 صدای الال. ..حاج خانم بلند شد .

 بابا جان اخم کرد .

 همون موقع صدای در آمد .

 و بهادر گفت 

 _بهنام ...

اباجان هم لبخندی زد ب  

 _شاهد از غیب رسید ...

 بهنام با دیدن جمع یکه خورده نگاه همه کرد و دست باباجان رو بوسید و کنارش نشست ...نه

نگاه من کرد و نه امیر حسین ...   

 باباجان آهسته چیزهایی بهش می گفت 

 نگاه بهنام روی من ثابت شد .

...با استرس و التماس بهش خیره شده بودم   

آشوب عجیبی در دلم بود ...خدایاهستی ؟.صدامو میشنوی؟   

 االن می خوامت...همین که بهنام شهادت بده.

 محتاج به شهادت بنده ات شدم واسه نجات از این تقدیر شومی که برام رقم زدی.

 ولی وقتی سرش رو که به نشونه تایید تکون داد، امید من هم نا امید شد.

 وقتی باباجان گفت ...

 _با اجازه همه خطبه محرمیت رو می خونم.
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 نگاه من به بهنام بود که هنوز سر به زیر نشسته بود .

 خاله طلعت چادر به سرم انداخت.

 انگار تمام واژه ها از ذهنم پریده بود ..

 حاج خانم گفت:

 _ببخشید بابا جان ...ولی ماه حرام شگون نداره .

این کار چنگ می زد . انگاری داشت به آخرین ریسمان های نشدن  

 بابا جان سری تکون داد 

 _نه دخترم ...امر خیر حتی اگه روز عاشورا هم باشه اصال بدشگون نیست ... ان شاهللا 

 خوشبخت بشن ...بعد محرم و صفر هم برن سر خونه زندگی شون ...مهریه هم اگه به صالح

روع به خوندن خطبه کرد ....دید دو طرف باشه چهارده سکه به نیت چهارده معصوم ...و ش   

 ***و من ماندم ناگفته های زیادی ...

 چای رو که مقابل دهنم گرفتم بخار گرم و خوشایندی به لب هام می خورد...

 گرمای آفتاب ظهر گرچه خیلی لذتبخش بود ولی باعث آب شدن برفها و راه افتادن آب در

رد.خیابون ها شده بود که راه رفتن رو یه کمی سخت میک   

 گوشیمو نگاه کردم چند تماس بی پاسخ از مامان و سمانه داشتم.

 تا خواستم شماره مامان رو بگیرم سمانه زنگ زد:

 الو نگفته پرید وسط حرفم 

 _کجایی صد بار زنگ زدم؟

 یک قورت از چایی رو خوردم 

 _از صبح فرصت سر خاروندن نداشتم.

 سمانه با صدای سر خوشی گفت:

ها. _امشب خونه مایین  

 _به چه مناسبت دایی طاهر تو خرج افتاده؟

 صداشو پر ناز کرد و گفت: 

 _پا گشای عروس خانمه.
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 لیوان چای نصفه راه تو دستم موند:

 _این مسخره بازی ها چیه؟ واال تو اگه شوهر به خودت دیدی ما هم تو این یک هفته دیدیم.

 صدای خنده ی سمانه بلند شد:

شوهر داری هم نداری._خاک به سرت ماهی عرضه ی   

 لیوان رو روی میز کوبیدم:

 _سمان به دایی بگو این کارو نکنه.

 _دقیقا کدوم کار .. وقتی زنگ زده همه رو دعوت کرده ...آقاتون اینا هم تشریف میارن.

 دندون روی هم سابوندم.

 صدای سمانه آمد:

 _فعال تا شب.

 و صدای بوق ممتد.

د...بعداز اون شب خدا رو شکر نه قیافه نحسش رو دیدم ..تازه زندگیم رنگ آرامش گرفته بو  

نه ایل و تبارش رو...حاال این دایی طاهر هم آتیش بیار معرکه شده. ساعت پنج رسیدم   

خونه.مامان با دیدنم کتاب دعاشو روی میز گذاشت، هنوز یکم باهام سرسنگین بود .   

 صدای فندک گاز با صدای مامان تالقی پیدا کرد:

خونه دایی طاهریم ..._شب   

 کالفه لباس در آوردم:

 _می دونم ...سمان زنگ زد.

 منتظر بودم که بگه کیا هستن  ...ولی خوب ...سیاست مادرانه اش بود .

 بشقاب ماکارونی رو روی میز گذاشت.

 دلم با دیدنشون ضعف رفت.

 چنگالی بهشون زدم.

 مامان رو به روم نشست:

تن._فک و فامیل های شوهرت هم هس  

 چشم گرد کردم ...تو این یک هفته نه اسمی از امیر حسین آورده بود نه از خانواده ش ...نه
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منصب اینکه امیر حسین شوهرمه ...واقعا شاید خودم باورم شده بود هیچ اتفاقی نیفتاده ...   

 وقتی نگاه چپ چپش تموم شد پارچ آب رو از یخچال در آورد و روی میز گذاشت .

به بشقاب ماکارونی. ..و اشاره کرد   

 _زودتر بخور که بریم ...حداقل برسم  کمک اون پروانه کرده باشم.

 دوتا قاشق خوردم و بقیه رو تو قابلمه ریختم .

 همون مانتو و شلوار لِی آبِی سر کارم رو پوشیدم.

 صدای فریاد مامانو شنیدم:

 _یک لباس درست و حسابی بپوش.

 نشستم بند کتونی رو بستم:

ایرادی تو لباسام نمی بینم ... _هیچ  

 البته از حق هم نگذریم مانتوم هم کوتاه بود هم چسب ...ولی به قول خاله طلعت که گاهی می 

 گفت اون روی لجبازیش گل کرده ...

 فضای خونه با اخمای دایی طاهر سنگین بود،  سنگین تر و بدتر زمانی شد که خاله طلعت و

کردم زیاد توی دید نباشم.پدر شوهرش اومدن ...سعی می    

 توی آشپزخونه با سمان در حال ساالد درست کردن بودم ...

 سمان ته خیار به طرفم پرت کرد:

 _از وقتی آمدی ساکتی...عروس شدی قیافه می گیری ...نگران نباش یا خودش میاد یا نامه ش.

 نیششو باز کرد.

 با تاسف نگاهی بهش کردم و گفتم:

نباشه ..._می خوام سر به تنش   

 سمانه تکه ای گوجه تو دهنش گذاشت: 

 _چقدر خشن ..یکم لطافت ...یکم ناز و غمزه..

گفتم :   

 _گرفتن این مهمونی هیچ لزومی نداشت.

 صدای دایی طاهر رو از پشت سر شنیدم:
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 _مراسم پا گشای عروسه ...تا بوده رسم بوده ...

 مظلوم به دایی طاهر زل زدم:

دختر یتیم خواهرتون خسته شده بودین که به راحتِی آب خوردن قالب این _یعنی اینقدر از دست   

 پسره کردیِنش؟.

 دایی طاهر به سمان اشاره کرد بره بیرون 

 بعد با چشمای ریز شده گفت: 

 _از دست تو خسته نشده بودم ...خودت خوب میدونی قد سمان و سعید برام عزیزی ...ولی  از

یک گند تازه ازت بشنوم ...این خسته شده بودم که هروز    

 دلم سوخت ...از اینکه تنها مرد زندگیم حرفم رو باور نداشت.

 نفهمیدم چطور اشکام سرازیر شد. 

 _باور نمی کنین همه اینها نقشه بوده نه؟

 دایی لبخند تلخی زد و گفت:

 _چه نقشه ای؟

 اشکام رو با پشت دست پاک کردم:

م حرف نزنم ....می ترسید اونو هوایی کنم ....اون می _امیر حسین فقط می خواست من با بهنا  

 خواست منو از خانواده ش دور کنه ...می خواست من عروس فامیلشون نشم ...می خواست منِ 

بدنام و به قول خودش لکه ی ننگ،  زن پسر عموش نشم ...   

 دایی با اخم سکوت کرده بود ...

 صدای زنگ آمد و صدای سعید که می گفت 

میر حسین ..._آقا ا  

 دایی گفت: 

 _ماهی ...تا حاال فکر کردی االن دقیقا وسط خانواده شون هستی ...االن عروس فامیلشون

هستی ...االن زن امیر حسینی ...   

 آب دهنم رو به زور قورت دادم.

 که دایی طاهر ادامه داد:



 

62 
 

رو بگیره...پاَشم  _هیچ نقشه ای در کار نبوده ...فقط اون روز اون پسره نتونسته جلو نفِسش

 وایستاده...تو چرا هنوز داری نقش بازی میکنی؟

 بهتر نیست تمومش کنی؟

 زن دایی پروانه داخل آشپزخونه اومد: 

 _طاهر ...مهمونا آمدن زشته ...بیا دیگه.

 دایی طاهر نگاه از من گرفت و رفت ...

ر خوردم روی سرامیکای سرد حالم بد بود ...حالم به اندازه تمام این ابله بودنم بد بود ...سُ 

 آشپزخونه.

شاید این سردی مغز فلج شده م رو دوباره کار بندازه ...   

 صدای احوال پرسی ها رو می شنیدم و ماهی ماهی گفتن مامانم ...

 مامان وارد آشپزخونه شد 

 وقتی قیافه وارفته ی منو دید گفت:

پزخونه که چی؟_پاشو خودتو جمع و جور کن ...از اون موقع چپیدی تو آش  

 بی محابا پرسیدم 

 _مامان تو فکر میکنی من مقصرم ...؟

 مامان چشم درشت کرد: 

 _آالن نه وقتشه....نه جای این حرفهاس ...پاشو زشته ...

 بلند شدم و دستشو گرفتم :

 _یک هفته حتی به روم نیاوردی...می خوام االن بدونم ...فکر میکنی من مقصرم ؟

للهی. ... .. زیر لب گفت:سری تکون داد و الاا  

_چی بگم ...حتما واسه سوز دل بهنام  اینقدر واسه این پسره  لوندی کردی که دست و دلش 

 لرزیده ...

 بعد چادرشو درست کرد:

 _پاشو بیا زشته ...این فکرای الکی رو هم بریز دور.

حاال که همه چی تموم شده ...   

 و از آشپزخونه بیرون رفت .
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.من یک جای این قصه رو بد تعریف کردم که همه یک جور دیگه شنیدن  وای ....وای ..  

 ....هیچ کس منو باور نداره ..

 حس تنهایی و تهی بودن داشت خفه م می کرد ...

 زن دایی دسته گل بزرگی دستش بود و با لذت به گالی رز سرخش نگاه میکرد   ..

 _ماشاهللا چه خوش سلیقه هم هست ...

اه خالی و مات منو دید...گل ها رو تو گلدون کریستالی گذاشت وقتی برگشت و نگ  

...چشمکی زد و گفت    

 _البته وقتی دست رو تو گذاشته معلومه خوش سلیقه بوده ...بیا دیگه ..

 و منو به طرف در پذیرایی هول داد ...

م و حاج خانم کنار خاله طلعت نشسته بود و فقط یک چشم و دماغش معلوم بود ...نزدیک شد  

 سالم کردم ...

 سالم دخترم آرومی زیر لب گفت ...

 و بعد یکدفعه تو آغوش کسی فرو رفتم ...

 گیج سر بلند کردم که دو تا چشم درشت توی یک صورت گرد سفید دیدم ...

 _سالم زن داداش ...

 بدون اینکه پلک بزنم نگاهش کردم ...

 زن داداش ....

 واژه ی غریبی بود .

کرم رنگی که لبنانی بسته بود و یک تار موش دیده نمی شد با چادر ملی که دختری با روسری   

 پارچه اش زیادی مشکی و براق بود.

 بی اختیار دستمو جلو شالم بردم موهامو تو کردم ...

 _من مریم ساداتم ...خواهر شوهرت هستم عزیزم.

 البته از اون خوباش ها ...

 لبخند نیم بندی زدم ...

مگه خواهر داشت ... اصال امیر حسین  
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 کنارش برام جا باز کرد و من نشستم .

 زیر چشمی نگاهی به بقیه کردم ...تا نگاهم رسید به چشمای ریز شده و روشن یک نفر ..

 سرمو پایین انداختم ...

مریم سادات در گوشم با لحن شیطونی گفت    

شگلی ها ..._فکر نمی کردم داداش امیر اینقدر خوش سلیقه باشه ...تو خیلی خو  

 فکر کنم از تعریف کردنش سرخ شدم ...

 زیر لب یک مرسی آرومی گفتم ..

 سمانه هم کنار ما نشست ...صحبت های دخترانه شان گل انداخت ....

 نگاهی به دایی طاهر کردم ...حرفاش رو در ذهنم مرور کردم ...حق با اون بود ...من االن

و باور میکرد که من بیگناه ترین شخص اون جریانعضوی از خانواده ی اونام ...کی حرفم ر   

بودم .. نگاهی به مامان کردم که گرم صحبت بود ...آخه مادر من مگه من لوندی بلدم که   

بخوام خرج کنم ...من چی بلدم؟   

 ...من یک دختر احمقم که دستی دستی خودم رو بدبخت کردم ...

پزخونه رفتم ... بلند شدم به هوای جمع کردن بشقابای میوه به آش  

 دستامو زیر شیر آب گرفتم .. یکم خنک شد ...ولی هنوز آتش دلم داغ بود .

 _لطفا یک لیوان آب بمن بده !

 بهت زده به عقب برگشتم . امیر حسین بود.

 با کت و شلوار زغال سنگی پشمی چهار چوب آشپزخونه ایستاده بود .

 بی اختیار لیوان رو زیر شیر آب بردم.

سینه نگاهم می کرد.دست به   

 سعی کردم دستم نلرزه ...ولی تکان خوردن لیوان حکایت دیگه ی داشت ...

 لیوان آب رو الجرعه سرکشید .

 دل به دریا زدم:

 _چرا این بازی ای رو  که راه انداختی تمومش نمی کنی ؟

 متعجب به من نگاه کرد .
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 _یکم تحمل کن همه چی درست می شه ...

 چشم ریز کردم 

ته دیگه قراره این عقد مسخره رو رسمی کنند ...بعد می گی تحمل کن؟_هف  

 لیوانو روی میز گذاشت و دستی به ریشش کشید 

 _بعد محرم صفر آن شاهللا همه چی درست می شه ...شما نگران نباش ...

 از عصبانیت داشتم منفجر می شدم 

ویسند و بعد خط بزنن ...حاال_چی داری می گی ...مگه شناسنامه ی من دفتر نقاشیه که هی بن  

هم که خیالت راحت شده با این تاتری که در آوردی نه تنها پسر عموی عزیزت بلکه هیچ    

 پسری هم دور بر من آفتابی نمی شه ...پس تمومش کن این بازی رو ...

 سر پایین انداخت و زیر لب ذکر می گفت .

شد با دیدن ما یکم خجالت کشید ... تا آمد چیزی بگه در آشپزخونه باز شد و سمانه وارد  

 امیر حسین با همون سری که پایین بود یک ببخشید گفت و بیرون رفت .

 سمانه نزدیک شد 

 _چکار میکردین ناقال که اینطور سرخ شدی ..

 یک برو بابایی بهش گفتم و از آشپزخونه بیرون آمدم ...

 همون لحظه بهادر و زنش هم رسیدن ...

شام رو پهن کرد ..زن دایی سفره ی   

 واسه کمک ، پیاله های ماست و دیس های ساالد رو توی سفره رو می چیدیم ...

 تا دو زانو نشستم که کاسه ماست رو بذارم ...امیر حسین از دور بلند شد و کاسه رو از من

گرفت _شما برو من می چینیم ...   

 یک به درکی زیر لب گفتم .

 بهادر هم به کمکش آمد ...

ه پارچ آب رو دستم داد .سمان  

 _بیا ببر ...

 پارچ رو دادم به سعید .
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 _اولیا حضرت فرمودن من کمک نکنم ..

 سمانه با چشمای گرد شده گفت 

 _امیر حسین ...

 صورتم رو بی تفاوت اونور کردم 

 سمانه به شونه م زد 

 _اینقدر که دوِست داره ...

 چپ چپ نگاه کردم ...

مانه یک بشقاب پر ته دیگ بود وارد سالن شدیم ...مثل همیشه که سهم من و س  

 هنوز ننشسته بودم که خاله طلعت چشم و ابرو واسم آمد .  منم فکر کردم باز موهام بیرونه.

 وقتی دید من متوجه چشم آبرو آمدنش نمی شم آروم گفت 

 _ماهی جان ...خاله ...برو پیش آقا امیر حسین بشین. ..

 بشقاب تو دستم موند ...

 حاج خانم یکم تکون خورد تا جا برای من باز بشه ...

 با هزار سرخ و سفید شدن ...تو یک وجب جای باز شده نشستم ...از همه ضایع تر بشقاب پر 

 ته دیگ بود ...که خیلی تو ذوق می زد ...

 امیر یک تکه از مرغ تو بشقاب گذاشت ...ولی من اینقدر حالم بد بود که حتی نمی تونستم به

شقاب نگاه کنم هی قاشق و پر و خالی می کردم ...ب   

 حاج خانم خیلی زود تشکر کرده کنار کشید ..

 خدارو شکر اینقدر جا باز شد که من تو حلق امیر حسین نباشم ..

 وقتی راحت تر نشستم ...تازه یادم آمد نفس بکشم ...ولی شام کوفتم شده بود ...

شپزخونه شدم ...با یک تشکر بشقاب رو برداشتم و راهی آ  

هم اونجا موندم تا کل ظرف هارو شستیم و خاله طلعت و پدر شوهرش و بهادر رفتن ...   

 با صدای مامان بیرون آمدم ...

 حاج خانم و امیر حسین بلند شده بودن ...

 مریم سادات دوباره منو توی آغوش فشرد .
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ن دارن ...حتما بیای ها  _بیای خونمون زن دادش ...دو روز دیگه مامان خونشون ختم قرآ  

 یک لبخند احمقانه تحویلش دادم ..

 حاج خانم یک تعارف زد برای امدنم...

 همه رفتن ...

 سکوت عجیبی شد ...

زن دایی توی حال واسه من و مامان رخت خواب پهن کرد ...سمانه هم خودشو به ما چسبونده 

 بود.

میکرد تا بخوابیم ...هی می خندیدیم پچ پچ حرف می زدیم که مامان غر غر   

 نزدیکای صبح بود 

 سمانه خوابش برده بود.

 ولی فکر و خیاالت من تمامی نداشت ...

 بعد اون اتفاق همیشه از خوابیدن می ترسم ...از رقص سایه هایی که برام کابوس شده بودند ...

*** 

ر حسینفکر نمی کردم یک تعارف مریم سادات واسه روضه شون اینقدر جدی باشه که امی  

دنبالم بیاد و بیست دقیقه دم در منتظر بمونه تا من حاضر شم ..   

 مامان از من بیشتر استرس داشت:

 _ماهی کادو رو فراموش نکنی ها زشته دفعه اول دست خالی بری ...

 واسه بار صدم می گفت .

 سر تکون دادم 

حرفی زد ..چیزی _ماهی بی ادبی نکنی ...حرمت بزرگتری رو نگه داری ...اگه حاج خانم  

نگی ها ...   

 کالفه روی مبل نشستم 

 _اصال نمی رم ..

 مامان چشم درشت کرد 

 _بی خود میکنی...پاشو ...اون بنده خدا دو ساعته که منتظره ...
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 دوباره توی آیینه خودمو چک کردم ...

 پیراهن گلپور مشکی که مامان برام خریده بود لنگه پیراهن سمان بود .

دستم داد .مامان چادر   

 با غصه نگاهش کردم .

 _من چادر سرم نمی کنم ..

 مامان تای چادر رو باز کرد و روی سرم انداخت 

 _ماهی ...اینقدر دق نده منو.

 پا به زمین کوبیدم ..

 موهامو توی روسری دادم ولی بخاطر سنگینی چادر هی سر می خورد .

بست . مامان یک کش محکم دور موهایی که تا پایین گوشم بود  

 _صد بار گفتم این موهاتو کوتاه نکن ...تمام طنازی یک دختر به موهاشه ..حاال نه می تونی 

 جمعشون کنی نه می تونی بازشون بزاری...

با حرص چادر سرم کردم     

 _نترس مامان جون دخترت لوندی بلده ..

 و اشاره کردم به حرفی که تو مهمونی دایی بهم زده بود .

چپی بهم کرد  مامان نگاه چپ  

 _برو ...کفشای پاشنه دارت روبپوش ...

 چکمه ای که نصفه پام بود از پام درآوردم و با غرغر کفشایی رو که مامان می گفت پوشیدم .

 درو باز کردم .

 امیر حسین با دیدن من تو چادر چشم گرد کرد .

حسین رو دیدم، ولی خدا هنوز قدم اول رو برنداشته بودم که پام سر خورد و نیم خیز شدن امیر   

 رو شکر لنگه ی باِز در مانع افتادنم شد ...

 اینم از کفشای پاشنه دار .

 آهسته مثل آدم آهنی نزدیک ماشین شدم ...از فتح کردن قله اورست سخت تر بود .

 یک سالم زیر لب دادم ..
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 امیر حسین ولی زل زده نگاه می کرد 

 _مامان نمیان ؟

و بگیرم ولی این چادر لعنتی هی سر می خورد سعی کردم مثل سمانه ر  

 _نه ...وقت دکتر دارن ...ان شاهللا روزهای دیگه ..

 تو دلم گفتم گرچه امروز اولین و آخرین روز خواهدبود .

 ماشینو روشن کرد ..

 نزدیک خونه که رسیدیم حس بدی داشتم ...حتی نمی تونستم به در خونه نگاه کنم ...

...خیلی هم دور نبود فقط دو هفته میگذشت... یاد اون روز افتادم  

سرگیجه م وقتی بیشتر شد که وارد خونه شدم.   

 نگاهم روی همون مبل که قبال نشسته بودم خشک شد .. 

 مریم سادات به استقبالم آمد و وقتی منو به آغوش کشید تقریبا از حال رفتم ...

 و فقط صدای فریاد امیر حسین رو شنیدم ...

وی مبل نشستم...بی حال ر  

 امیر حسین هراسون نزدیک شد .

 _چی شده ...

 مریم سادات دستمو گرفت 

 _یک تیکه یخه ...رنگشم پریده ...من میرم آب قند بذارم شاید فشارش افتاده .. 

 امیر حسین سر تکون داد و مچ دستمو گرفت .

 دستمو کشیدم و پر بغض گفتم :

 _به من دست نزن ...

د امیر حسین اخم کر  

 _می خوام نبضتو بگیرم ...

 از عصبانیت به نفس نفس افتاده بودم .

 مریم سادات نزدیک شد و لیوان آب قند دم دهنم گرفت 

 _خدا مرگم ...فکر کنم خودم چشت زدم ...اونقدر که ماشاهللا خواستنی هستی ...
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 لبخندی به این همه مهربونیش زدم .

رون آمد .دختر بچه ای ده یازده ساله  از اتاق بی  

 مریم سادات اشاره کرد 

 _اینم دخترم نگار ...

 دخترک جلو آمد و باهام رو بوسی کرد 

 _شما زن دایی امیر حسینی ..

 نگاهی به امیر حسین کردم و به دختره لبخندی زدم .

 امیر حسین کالفه دستی به موهاش کشید 

 _مامان کجاست ؟

رفته گالب بگیره ...-  

 صدای زنگ آمد .

رو باز کرد نگار د  

 _زن عمو طلعت ...

 وبعد آروم گفت 

 _داداش دل بکن برو دیگه ...االن مهمونا میان زشته ...

 امیر حسین سر تکون داد و رفت ...

 خاله طلعت تا منو دید جا خورد ...حتما از چادری که سرم بوده تعجب کرد حاج خانم هم آمد 

 اونم مثل خاله طلعت چپ چپی نگام کرد ...

مهمونا آمدن ... کم کم  

 منم برای کمک به مریم سادات رفتم ...

 تقریبا دعا تموم شده بود .

 چایی رو تعارف کردم ...خانمی ماشاهللا ماشاهللا گفت و چای برداشت 

 _شما از فامیالی حاج خانمی؟

 برای یک لحظه موندم چی بگم ...

 بعد بلند به حاج خانم گفت 
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ک دختر خوب می گردم ...که گفتی سراغ نداری ...پس این_حاج خانم من هی میگفتم دنبال ی  

لعبت چیه ...نگفتی ...   

 قرمز شدن حاج خانمو دیدم .

 خاله طلعت پیشدستی کرد .

 _عروس شون هستن...

 خانمه دوباره یک ماشاهللا ماشاللهی گفت 

 _مبارک باشه ...ماشاهلل یک پارچه خانمه...

ضه ها و مراسم می پوشن بخت دخترها رو باز میکنهفکر کنم این پیراهن گیپوری که تو رو  

...بی خود نبود سمانه تند تند براش خواستگار میومد ..   

 همه رفته بودن ...فقط خاله طلعت منتظر بود تا بیان دنبالش ...

ای کنار خاله و حاج خانم نشستم با کمک مریم سادات آشپزخونه رو مرتب کردیم ...و با سینی چ  

نم لبخندی زد خاله با دید  

 _دستت درد نکنه عروس خانم ...

 خواهش میکنمی زیر لب گفتم 

 صدای زنگ آمد نگار گفت آمدن دنبال خاله ...

 سریع لباس پوشیدم 

 _بی زحمت منم سر راه برسونید ...

 مریم سادات چادرم رو گرفت :

 _اگه بذارم بری ...جواب امیر حسینو چی بدیم ...باید شب بمونی ...

ی  در جواب تعارفش گفتم که یکدفعه حاج خانم در کمال تعجب همه گفت ممنون  

 _نه مادر بمون ...حاال یک شب هم بهت بد بگذره ...

 انگاری ماشاهلل گفتنای زن همسایشون دل حاج خانم رو نرم کرده بود . 

 با چشم و ابرو آمدن خاله نشستم ...

 ولی از استرس در حال پس افتادن بودم ...

نم در تدارک شام بود ...حاج خا  
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 مریم سادات آلبوم عکس هارو نشونم می داد .

 یک سوال مثل خوره داشت مغزم رو می خورد ...

 با هزار و یک من من پرسیدم 

 _مریم جون ببخشید میشه یک سوال بکنم؟

 لبخندی زد 

 _آره عزیزم بگو.

 لب گزیدم از گفتنش ولی چشمای مهربون مریم سادات بهم جرات داد 

 _ببخشید ها ...ولی عمو جواد اصال سید نیست .. فکر میکنم امیر حسین هم نباشه ...واسه چی

به شما سادات می گن ...؟   

 نگاهش به گوشه ای زل زده شد .

 _من و امیر حسین از پدر ناتنی هستیم ...

 سوالی نگاش کردم 

 که ادامه داد 

نگ شهید میشه ..._من وقتی هنوز به دنیا نیامده بودم ...بابام تو ج  

 با چشمی گرد شده نگاهش می کردم .

 _طفلی مامان فقط هجده سالش بوده ...

 نگاهم میره سمت آشپزخونه که حاج خانم داشت برنج آبکش میکرد ...

 وای خدایا یعنی چی؟

 مریم سادات ادامه میده

م بابام بود ...وقتی_وقتی من سه ساله شدم مامان با بابا جلیل ازدواج میکنه ...بابا جلیل همرز  

رفتم کالس اول امیر حسین به دنیا آمد ...ولی هیچوقت هیچکس نفهمید بابا جلیل پدر ناتنی منه   

...خدا رحمتش کنه ...ده سال پیش وقتی فوت کرد ...من دوباره یتیم شدم ...طفلی مامان ...یک   

ی قرار بود بار وقتی هنوز تازه عروس یک ساله بود بیوه شد ...یک بار هم وقت   

 بشینه و از ثمره عشقش لذت ببره دوباره داغدار شد.

 نگاهم دوباره به آشپزخونه کشیده شد به زنی که سرنوشت عجیبی داشت ...ودرد ها و دوری
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هایی که کشیده بود ...   

 صدای زنگ آمد و بالفاصله صدای نگار و امیر حسین که باهم شوخی میکردن ...

تر کشیدم ... ناخودآگاه روسریم رو جلو  

 وقتی نزدیک مادرش شد و بوسه ای به پیشانیش زد ...حس عجیبی گرفتم ...

 مریم سادات صدام زد 

 تو آشپزخونه رفتم 

 لبخندی زد و گفت:

 _بیا این چایی رو برای شوهرت ببر ...

 چادرمو محکم گرفتم و تا خواستم سینی رو بردارم سینی رو عقب کشید .

رو میگیری ...در بیار چادرت رو ..._وا ...زن دادش از کی   

 مات نگاهش کردم ...بمیرم هم این کارو نمی کنم ...

 به یک من راحتم بسنده کردم و سینی رو تو پذیرایی بردم رو میز گذاشتم ...

 نگاه امیر حسین به من بود .

  خیلی مسخره بود ولی حتی نمی تونستم یک درصد به این فکر کنم که این مرد بمن محرمه

 ...اون فقط یک آدم بود که آبروی منو زیر سوال برده بود .

 حاج خانم کله قندی رو با انبر شکست .

 امیر حسین گفت 

 _مامان مراعات دستتو بکن .. قند شکسته میگیرم ...

 حاج خانم ضربه ی دیگه ای به کله قند زد 

 _نذرمه مادر جان ...

 بعد سرشو به طرف آشپزخونه کرد و بلند گفت 

 _مریم سادات ...بیا مادر یک دست لباس راحتی به زن داداشت بده ...

 و من مثل احمق ها دوباره چادرم رو محکمتر گرفتم 

 _نه مرسی راحتم ...

 حاج خانم چشم درشت کرد 
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 _واه ...مادر ...چرا اینطور با چادر چارقد نشستی.

 قلبم گرفت ...

 امیر حسین اخم کرد 

شه ..._بزارین هر طور راحته با  

 مریم سادات از آشپزخونه بیرون آمد .

 _بیا ماهی جان ...

 پوف کالفه ای کردم  ...این مادر و دختر قرار نبود دست بردارن ...

 مریم سادات لباسشو با یک بلوز دامن عوض کرد و یک بسته جلو من گرفت 

اندازه ات باشه ... _ماهی جون ...اینو تازه خریدم هنوز از کاور در نیاوردم ...آن شاهللا که  

 وقتی نگاهم به عکس کاور افتاد چشام گرد شد .

 همینم مونده ...اینو تنم کنم ...

 _نه مریم جون خوبه لباسم ...

 با چشای ریز شده گفت 

 _خجالت می کشی؟

 سرمو پایین انداختم ...اون خبر نداشت چه حرفایی که پشت سر من نیست ...خبر نداشت این

قت دیگه تموم می شه ...محرمیت تا چند و   

 دیگه اصرار نکرد .

 منم چادرم رو در آوردم  تا زیاد اصرارشون بی فایده نباشه ...

 وقتی از اتاق بیرون آمدیم میز چیده شده  بود.

 امیر حسین دیس پلو رو وسط میز گذاشت ...

 کنار نگار نشستم ...

قت نگاهش می کردم یاد این شام خوشمزه ای بود ..دستپخت حاج خانم حرف نداشت ...هر و  

 میفتادم چقدر درد تو زندگیش کشیده ...

 عروسی مثل من داشتن هم شده یکی از دردهاش.

شاید لیاقت عروس این خانواده خیلی بهتر از منه.   
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 آخر شب به اصرار زیاد برای اینکه مامان تنهاست بالخره راضیشون کردم که خونه برم ...

بود ...کال حرفی نداشتیم باهم بزنیم ...مقابل خونه پارک کرد . توی ماشین امیر حسین ساکت  

 چادرم رو جمع کردم و خواست

 خواستم از ماشین پیاده بشم ... نگاهی کرد و گفت: 

 _چادر خیلی بهت میاد ..

 پوزخندی زدم :

 _ولی من همون ماهی هستم.. با همون مانتوی کوتاه که دیدی ...این چادر حرمت داره ...من که

دختر بدی هستم ...یک لکه ننگ حرمت شکنی نمی کنه ...   

 لب هاشو رو هم فشار میداد ...چشماش به خون نشسته بود .

 _زخم زبون زدن خوب بلدی.... 

 درو  بستم و وارد خونه شدم ...

 قراره زخمای بدتر از این بهت بزنم امیر حسین هنوز که اول بازیه ....

گیز و خسته کننده بود هوای سرد و خشک که هیچ برف و امروز از اون روزهای مالل ان

 بارونی هم نداشت بهانه ای برای یک روز تکراری شدن داشت   .

 وارد خونه شدم ...هرم گرمای لذت بخشی به صورتم خورد .

 مامان کنار بخاری کز کرده بود و تلویزیون می دید ...

ق اول تو دهنم گذاشتم گفت بشقاب غذا رو برداشتم کنار مامان نشستم ...تا قاش  

 _دایی طاهر گفته برای آخر هفته وقت محضر گرفته ...باید یک روز برین برای آزمایش کاری 

 قبل عقد ...

 قاشق تو بشقاب پرت کردم و زل زده به مامان 

 _مامان جان ...قرار نیست این محرمیت جایی ثبت بشه ...امروز و فردا ست که امیرحسین

فسخ اش کنید ...پس بهتر نیست تا ما سنگ رو یخ نشدیم ...خودمون کار تموم  خودش بگه بهتر 

 کنیم ...

 مامان نگاهشو از تلویزیون گرفت 

 _اگه یک ذره عقل داشتی می فهمیدی ما و دایی طاهر و بقیه خیر و صالح اتو می خوایم 
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نقدر هرچه کور...آخه دختره نفهم می خوای فسخ اش کنی که چی بشه ...خودت خسته نشدی ای  

و کچل و زن مرده و آدم ناحسابی بود زنگ در این خونه رو زد ...   

 بهم برخورد ...خیلی هم برخورد ...رومو اونور کردم و گفتم 

_فدای سرم ...حاال کی خواست شوهر کنه ...من از زندگیم راضیم ...به حرف و ساز مردم هم 

 نیستم ...

 یکدفعه مامان با صدای بلند گفت 

ره ...نباش ...فقط من این وسط تن و بدنم بلرزه که دخترم رو  همه با چش یک دختر خراب_آ  

می بینن ...که خانم می خواد اونطوری که دوست داره زندگی کنه ...می دونی ماهی ...فکر   

کردی االن که یکم بر رو داری اعتماد ات به سقف چسبیده ...آخه بدبخت فردا که من الیل    

میان در این خونه رو بزنه ...ها ه خونه و توهم گرد پیری افتاد به این بر روت...کی افتادم گوش  

 بابا پولدار و واال مقامی داشتی ...خانم دکتر یا خانم مهندسی ...تا اسمت میاد همه بر می گردن

به گذشته ات که خودش حکایت همه بدبختی هات ...    

.از جاش بلند شد ...صورتش قرمز شده بود ..  

 اشک لعنتی که داشت سر می خورد از چشم گرفتم و تو آشپزخونه رفتم ...

 در کشورهای لعنتی کابینت باز کردم تا قرص زیر زبون اشو پیدا کنم ...مچ دستم به لبه کابینت

گیر کرد و دست بندم کنده شد ...دیدن جای بخیه ای که مال هشت سال پیش بود خار شد تو  

 چشمم ...

گرفت ..اشک هام راه   

 قرص زیر زبون مامان گذاشتم ..

 پتو رو روش کشیدم ...

 آرومتر شد ولی هنوز هم پلک چشش می پرید .

 حالم بد بود ...

 لباس پوشیدیم ...

 با صدای بی حالی پرسید 

 _کجا میری ؟
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 سعی کردم صدام نلرزه 

 _میرم قرص تو از داروخونه بگیرم ...تموم شده ...

  رو زدم ...در بستم و زنگ طبقه باال

 با صدای بله گفتن حمیده خانم همسایه باال ...

 نفس گرفتم 

 _سالم حمیده خانم .. میشه لطف کنی برای پایین پیش مامانم .. تا من برم داروخونه  ....

 یک باشه االن می رم گفت و من در ماشین باز کردم ...

می زدم ...دیگه برام مهم نبود وقتی توی کوچه های این شهر شلوغ می رفتم ...بغض ام فریاد   

 سر چراغ قرمز ها همه بهم نگاه می کردن ...دیگه برام نگاه هاشون مهم نبود ...هیچ مهم نبود

..فقط می خواستم از شر این همه حقارت خالص بشم ...   

 همه کامال تاریک شده بود ...

 و من هنوز به ناکجا آباد می رفتم ...

...که یکدفعه ماشین خاموش کرد   

 شوک زده گریه ام قطع شد ...

 آمپر بنزین هم پر بود ...ولی ماشین استارت نمی خورد ...

 چند با امتحان کردم ولی فایده ای نداشت ..

 هوا مه آلود تاریک بود که فقط چراغ های زرد دیده می شد ...

 مردی نزدیک شد 

 _خانم چی شده ...ماشینتون خراب شده ...

 سرمو تون دادم 

اشو باال زد . آستین  

 _در کاپوت باز کن ...

 با باز شدن در کاپوت تا کمر داخل ماشین فرو رفت 

 بعد سری تکون داد 

 _از باتری اش ...فکر نکنم با هل دادن و باتری به باتری هم کاری از پیش بره ...
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 زل زده نگاهش کردم ...مرد جا افتاده ای بود .

یایین بکسل اش کنید ..._بیایین من می رسونمتون...بعد فردا ب  

 پیشنهاد خوبی بود چون اون موقع شب  ماشینی نبود تا من بخوام باهاش برم ...

 _ببخشید مزاحم شماهم می شم ...

 مرد خنده محجوب کرد 

 _نه اختیار دارین ...براین ماشین من همین پژو است ...قفل و فرمون بزنید ...تا من بخاری

از سرما یخ کردید ...ماشین روشن کنم ...فکر کنم    

 واقعا از سرما به ستوه آمده بودم و به تنها چیزی که احتیاج داشتم یک گرمای لذت بخش بود .

 به طرف ماشین رفتم ...که یکدفعه یادم آمد قفل و فرمون خونه جا گذاشتم .

 دوباره برگشتم تا اون آقا راهنماییم کنه چکار کنم ...

..نزدیک ماشینش پشت به من بود .  

 تا نزدیکش شدم ...صداشو با شنیدم که داشت آروم  با موبایل حرف می زد .

 _بهت می گم بیا تو پیچ جاده ...آره ...خونه سپهر که خالی ...

 بهت زده نگاهش کردم .

 _تیکه خوبیه...تو شب خونه سپهر بگیر ...بهت چیزی می رسه ...

فن قطع کرد .یکدفعه به طرفم برگشت و وقتی من دید شوکه شد و تل  

 _چی شد ..ماشین قفل کردین...

 یک قدم عقب رفتم ...

 و اون نزدیک آمد 

 _فردایمان آشنا دارم میان با جرثقیل حملش می کنن...

 دوباره عقب رفتم ...

 و اون نزدیک تر شد ..

 به دور برم نگاه کردم ...هیچ کسی نبود فقط

 فقط چند نفر کنار پارک محلی نشسته بودن ...

بهم فرمان دویدن داد ... مغزم  
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 ویژه به طرف ماشین دویدم ...

 آنچناندویدم که پام پیچ خورد ولی تا مردم خواست دستمو بگیرد خودمو تو ماشین انداختم و در 

 هارو قفل کردم ...

 نیش خندی زد 

 _چرا فرار کردی خانم ....

 سرم از شدت درد نبض می زد ...

 دور دور ماشین زد 

د تو ماشین بمونی ...آخرش خودت با پای خود میای عروسک خانم ..._تا کی می خوا  

 دستهام می لرزید ...تلفن برداشتم ...

 االن باید به کی زنگ می زدم ...

 وقتی اینقدر بی کس بودم که هیچ مردی تو زندگیم نبود ...شماره دایی طاهر گرفتم ...

 که بوق خرابی میز. 

 به خونه اشون زنگ زدم ...

انه گوشی رو برداشت که سم  

 _سالم خوشگل خانم...

 با صدای که سعی کردم نلرزه پرسیدم 

 _دایی کجاست ...

 اونم با صدای گرفته گفت 

 _رفته شهرستان ماموریت .. .

 نفس گرفتم 

 _سمانه جان با دایی کار داشتم کاری نداری خداحافظ. .

 و نذاشتم حرف بزنه تلفن قطع کردم .

اد بگیرم که یادم آمد دیسک کمرش گرفته و مدتی  خونه نشین شده ...خواستم شماره عمو جو  

 برای یک لحظه دستم روی شماره بهنام رفت ولی نتونستم شماره رو بگیرم ...

 مردک به شیشه زد که از ترس تو خودم جمع شدم ...
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 _داری به کی زنگ میزنی عروسک خانم ...می برمت خودم دیگه ...

ی کسی می لرزیدم ...سرمای دلم بیشتر خود ماشین بود ....از این همه ناتوانی ب  

 دستم روی شماره امیر حسین لرزید ...

 با تردید روش کشیدم ...

 بوق های متوالی ایش می شنیدم ...

 داشتم نا امید می شدم ...

 خدایا ....

 صدای الو گفتنش توی گوشی پیچید ...

 با هزار بغض و درد گفتم 

 _امیر حسین ...!

جانم(..... _)  

. 

. 

. 

 تا حاال براتون این اتفاق افتاده که انگاری قلبشون یک لحظه بریزه و ته دلتون گرم بشه ...

 نمی دونم چه حسی بود ولی گرمای اون جانم گفتنش بدجور قلبم به بازی گرفته ...انگاری خون

.دل محبت ندیده من با با تمام شدت از قلبم به تمام اندام های حسی من پمپاژ شد ...گرم شدم ..   

 این جانم بدجور سر به هوا شد ...

 وقتی دید هیچ نمی گم پرسید 

 _الو ...

 لب گزیدم 

 _من ...ماشینم خراب شده ...

 بدون اینکه چیز دیگه ای بگه گفت 

 _کجا ...

 و من آدرس دادم ...
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 و تلفن قطع شد ...

...سرمو روی ف مون گذاشتم ...حالم عجیب بود ..خیلی عجیب   

 نمی دونم چقدر طول کشید وقتی زمان و مکان فراموش کرده بودم ...حس امنیت تو وجودم

غوغا می کرد ...حس اینکه یکی رو داری ...   

 ماشین امیر حسین مقابلم ایستاد ..

 وقتی از ماشین پیاده شد ...

 بی هوا در باز کردم و بی هوا تر به طرفش دویدم ..

درست مثل عروسک خیمه شب بازی منو تو آغوش امیر حسین من نفهمیدم کدوم نخ نامرئی  

انداخت ...من نفهمیدم چطور اون قامت بلند برای یک لحظه پناه ام شد ...   

 وقتی دستهای امیر حسین دورم پیچید تازه نفس حبس شدم بیرون دادم ...

 چشم بستم ...

 و من دقیقا نمی خواستم به هیچ چیز و هیچ کس فکر کنم ...

صدای ماشین پژو رو در حال رد شنیدم ..فقط   

 _برو تو ماشین ...

وقتی شونه منو گرفت و منو به طرف ماشین هدایت کرد ...هنوز هم ریتم صدای قلبش تو گوشم 

 بود ...

 وقتی توی صندلی گرم و نرم ماشین فرو رفتم ...سنسور های مغزم فعال شد ...

ه من ...از خجالت لپ هام گل انداخت ...من چه غلطی کردم ...خاک برسر دل  محبت ندید  

 امیر حسین سوار شد و استارت زد .

 _فردا میسپارم ماشین یدک کنن ...

 زبونم به لکنت باز شد 

 _ام...آمده. ..بودم ...قر.. قرص برای مامان...برای مامان بگیرم ...

 بی اراده داشتم توجیح می کردم ...

 وقتی بطری آبی به سمتم گرفت 

سر کشیدم .... الجرعه  



 

82 
 

 _عیبی نداره پیش میاد ...کار خوبی کردی باهام تماس گرفتی .. 

 و من دلم گرم شد...

 دستش روی دکمه پخش ماشین  پلی شد ...

 

 )) تو ماه ی من ماهی این برکه کاشی ....تو ماه ی من ماهی این برکه کاشی ...اندوه بزرگیست 

ه نباشی ....((زمانی که نباشی ...اندوه بزرگیست زمانی ک  

 و من درست انگار حس خال داشتم...

 گرمایی که از بخاری ماشین به صورتم می خورد لذت بخش بود .

 نزدیک خونه نگه داشت .

 هنوز ترس در وجودم بود بطوریکه نمیدونستم دقیقا باید چکار کنم .

 _خیلی ممنون ...

 نگاهم کرد طوالنی ...

  لباش زیر ریش و سبیل روشنش کش آمد

 _خواهش میکنم ...

 انگار برای اولین بار بود که لبخندش رو می دیدم ...

همینطور خیره نگاهش می کردم ...چرا تا حاال به چشماش دقت نکرده بودم ...یک آرامش 

 عجیبی داشت ...

 با سرفه مصلحتی که کرد به خودم آمدم ..

ی نکردم ...سریع دستگیره ی در رو کشیدم تا بیشتر از این پیشش ضایع باز  

 نفهمیدم چطور کلید در رو  انداختم وقتی داخل حیاط  شدم ...صدای رفتن ماشینش رو شنیدنم ..

 پشت در خونه روی زمین خیس و سرد نشستم ...

 برق اتاق مامان روشن شد ..با دو خودمو رسوندم به اتاق ..

 حمیده خانم با دیدنم چادرشو به سر کرد 

 _چه دیر آمدی ماهی جان...

 با صدای ارومی گفتم 
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 _ماشینم خراب شده بود ....مامان خوبه ...

 _یک گل گاوزبون براش دم کردم ...االنم خوابیده ...

 تشکری کردم و اون بنده خدا هم رفت باال ...

 نگاهی به صورت مامان انداختم که آروم خوابیده بود ...نزدیک شدم ...دستی روی موهای یکی 

...پتو رو بیشتر روش کشیدم و به اتاقم رفتم ...در میون سفیدش کشیدم   

 حس های عجیبی داشتم ...با لباس روی تخت دراز کشیدم ...

هنوز نوای اون آهنگ تو گوشم بود ...))هرگز به تو دستم نرسد ماه بلندم .. اندوه بزرگیست چه 

 باشی ...چه نباشی ...((

اشناس سیو بود ...نت گوشیمو روشن کردم ...شماره امیر حسین به اسم ن  

 براش نوشتم 

 "بابت امشب ممنونم ...

 ولی قبل از اینکه بفرستم  پاکش کردم ...

 از صفحه پی ویش خارج شدم ...

 دوباره تو قسمت مخاطبین رفتم که با چیزی که دیدم چشام گرد شد .

 نیم خیز رو تخت نشستم ..

..حالم بد شد ..بهنام منو آن بالک کرده بود ...با دیدن آنالین بودنش .  

 انگار دوباره احساسم پیش قدم عقلم شد وقتی براش تایپ کردم 

 "سالم ...

 سریع  دو تا تیک خورد و استیکر تعجب فرستاد 

 و من جسارت به خرج دادم

 "فکر نمی کردم اینقدر بزدل و ترسو باشی که برای یک صحبت کردن من دست به دامن پسر

کثیفی راه بندازی ... عموت بشی که بخوای همچین بازی   

 "چی داری میگی....

انگار تمام عصبانیتی رو که از تحقیر شدن ها در وجودم بود داشتم توی نوشته هام جمع می 

 کردم 
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 "میتونستی فقط بگی نمی خوام نه به حرفات گوش کنم نه ببینمت ...نه اینکه منو حواله ی پسر 

 عموی عزیزتون کنی ...

بی ننوشت ...دوتا تیک خورد ولی جوا  

 گفتم االنه که باز بچه بازی در بیاره بالک کنه ..

 ولی در کمال تعجب گوشیم زنگ خورد .

 شماره بهنام بود .

 با صدای عصبانی گفت 

 _این مزخرفات چیه  که میگی ...

 با بغض گفتم 

عموت _واقعا که!!! ...من فقط می خواستم باهات حرف بزنم ...تاوانش این بود که با من خونه   

 قرار بزاری ...پسر عموت اون بازی رو سر من دربیاره ...

 با صدای متعجب گفت 

 _من قراری باهات نداشتم ...

 اشکم خشک شد ...نفسم گرفت ...یعنی چی؟؟؟.

 با صدایی که می لرزید گفتم 

 _مگه تو به امیر حسین نگفته بودی می خوای حرفامو بشنوی ...مگه تو توی خونه شون قرار

اشتی تا باهم صحبت کنیم ؟؟نذ   

 _نه ....

 گوشی از دستم افتاد ...

 دستام می لرزید ...

 گوشی رو برداشتم قطع شده بود ...

 صدای پیامی برام آمد ...

 "من دیگه نه با تو صحبت و کاری دارم و نه با اون پسر عموی آشغالم  ...من اون روز زن

هم با تو نداشتم ...هر غلطی هم که کردین بهعمو رو رسونده بودم خونه شون ...هیچ قراری    

خودتون مربوطه. ..   
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 و دوباره منو بالک کرد ...

 تا سپیده ی صبح بیدار بودم به این فکر می کردم که نزدیک شدن من به بهنام واسه امیر حسین 

 چرا باید اینقدر مهم می بود که هم آبروی خودشو هدف گرفت و هم دور شدن منو از اون .. 

امان وارد اتاقم شد و وقتی منو که مثل جغد روی تخت چنبره زده بودم دید هینی کشید م  

 _وا .. مادر ...حالت خوبه ...

 سرمو تکون دادم ..

 اشاره به لباس های تنم کرد 

 _چه زود می خواد بری ...

 بدبخت خبر نداشت لباسام از دیشب تنم مونده...

بود .. رنگم از بی خوابی پریده بود .. مثل خواب زده ها جلو آینه ایستادم ...چشمام قرمز شده 

 شده بودم ...

 کیف و پالتمو برداشتم  از خونه بیرون زدم...

 نفهمیدم چطور مسخ شده به محل کارم رسیدم ..

 در مغازه بسته بود ...

 عقب عقب رفتم و به درخت رو به روش تکیه زدم ...

رو باال کشید وقتی منو دید با چشایی گرد شده نگام نفهمیدم چقدر گذشت که آقای لطفی کرکره 

 کرد ...

 _چه زود آمدی ...

 روی صندلی صندوق نشستم ...برق ها یکی یکی روشن می شد ...

 من مات به سایه خودم توی صفحه مانیتور روبه رو نگاه می کردم ...

 صدای سالم پر خنده اکرم رو شنیدم ...

خرید مشتری ها قاطی کردم ...اون روز چند بار سر حساب کردن    

 اکرم هم انگاری از قیافه م فهمیده بود یک چیزیم هست که دور و برم تاب نمی خورد ...

 گوشیم رو نگاه کردم با تعجب و ناباوری پیامی از بهنام داشتم ، بازش کردم ...

 فکری به ذهنم رسید ...
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 کیفمو برداشتم و پیش آقای لطفی رفتم 

برم ... _من میتونم زودتر  

 کالفه پوفی کشید 

 _از زود اومدنت معلوم

 بود ....

 وبعد دستشو به طرف در خروجی گرفت 

 _بفرمایید

 با قدم های بلند و تند خودمو به اتوبوس رسوندم

 اصال نفهمیدم چطور به بیمارستانی رسیدم که قبال و  اون روز فاجعه آمده بودم ...

 به طرف در رفتم ..

 _خانم کجا؟

اتاقک نگهبانی چرخیدم .. به طرف  

 _با آقای دکتر یکتا کار دارم ...امیر حسین یکتا ...

 مرد اخمی کرد 

 _هرکس میاد اینجا با دکتر ها کار داره ...وقت مالقات یک ساعت دیگه است ...

 آب دهانمو قورت دادم : 

 _من همسرشونم ...

 از این نسبت ته دلم آشوب شد ...

کرد کالهش رو برداشت و نگاهی   

 _یک لحظه اجازه بدین .. 

 و به طرف اتاقک رفت ...

 بعد چند دقیقه در  رو باز کرد 

 _بفرمایید خانم دکتر ...

 نگاهم به بیمارستان بود و گیج به اولین استیشن پرستاری رسیدم ..

 _ببخشید با دکتر یکتا کار دارم .. 
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 پرستار به انتهای یک راهروی طویل اشاره کرد ...

متخصص اطفال ..  اتاق آخر  

 توی اون دالون دراز انگار نفسم به شماره می رفت ...من اینجا چکار می کنم ...اونم با نسبیت 

 خانم آقای دکتر ...

 من آمدم چی رو پیدا کنم ...

 روبه روی اتاق ایستادم ...

 چند نفر روی صندلی نشسته بودن ...

 خانمی با پسرش از اتاق بیرون آمد ...

در رو کشیدم ...دستگیره ی   

 امیر حسین سرش پایین بود ...با روپوش سفیدی پشت میز نشسته بود ...

 عینک دور فرم مشکی صورتش چشمهاشو قاب گرفته بود .

 تا منو دید لبخندی زد .

 _سالم ...خوبی ...

 و من جوابی برای خوب بودن یا نبودن حالم براش نداشتم ..

 روبه روش ایستادم ...

م رو توی حجم لرزش لبام پنهون کنم ...ولی چشمهای نم دارم چیز دیگه ای می سعی کردم ضعف

 گفت ...

 _بهنام هیچ قراری اون روز با من خونه ی شما نداشته ....!

 به آنی اخم کرد 

 _تو باهاش حرف زدی ؟

 سر مو تکون دادم ...

 کالفه دستی به موهاش کشید 

 _نباید این کارو میکردی ...

 _چرا؟... 

ت کرده بود و خیره نگاهم می کرد سکو   
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 نزدیکش رفتم و فقط با صدایی که سعی می کردم بلند باشه پرسیدم 

 _چرا این کارو با من کردی ...

 صدای زنگ تلفن قرمز رنگ روی میز  آمد و امیر حسین گوشی رو به گوشش چسبونده ...

 _االن میام ...

 از روی صندلی بلند شد و مقابل من ایستاد 

االن یک عمل کوچیک دارم ...نمی خوام با یک اعصاب درب وداغون برم اتاق عمل _من   

 ...یک بچه یک ساله هستش و خانواده ی نگرانش منتطرن.

 و نزدیک در شد ...

 همین جا باش ...میخوام باهم حرف می زنیم ...

 و رفت ...

 خودمو روی صندلی انداختم ...

..اشکام چشمای بی خوابم رو می سوزوند .  

 نگاهی به اتاق انداختم ...یک تخت زیر پنجره بود اینقدر سرگیجه داشتم که نفهمیدم کی روی

اون تخت دراز کشیدم ...همینطور که به پنجره زل زده بودم چشمام گرم شد خوابم برد ...   

 حجم سنگین و گرمی روی تنم حس می کردم ...انگار لحاف کرسی مامان بود ...

 بوی خوبی داشت ...

 پلکای سنگینم رو باز کردم ...

 تصویر امیر حسین درست مقابلم بود .

روی سجاده نشسته بود و نماز می خوند ...   

 صدای سالم دادنش حس عجیبی بمن میداد ..

 و یک خلوص و آرامش عجیب تر ...

مدتها بود که من این خلوص و آرامش رو گم کرده بودم ...خیلی وقته که چادر نمازم گوشه ی 

دم خاک می خوره ...کم  

 بعد تموم شدن سالمش نگاهم کرد:

 _بیدار شدی ؟
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 نیم خیز نشستم پالتوی امیر حسین از روم کنار رفت ...پس این همه سنگینی و گرمایی که حس 

 می کردم بخاطر این بود؟

 سجاده شو تا کرد 

 _بیا ...حتما گرسنه شدی ...

 وبه دو پرس غذا روی میز اشاره کرد ...

گنگ از تخت پایین آمدم ..گیج و   

 تا نگاهم به ساعت نزدیک هشت شب  افتاد از ترس یک مامان زیر لب گفتم 

 امیر حسین خندید :

 _نگران نباش زنگ زدم گفتم اینجایی ...

 درپوش ظرف یکبار مصرف رو باز کرد ...

 یک تکه ماهی توی ظرف بود 

 _شام بیمارستانه دیگه ببخشید ....

قابلم گرفت قاشق  و چنگالی م  

 نگاهم به تکه فیله ی سرخ شده ی ماهی بود و یاد مامان افتادم ...ناخودآگاه گفتم: 

 _مامان همیشه شب های عید می گه تو خوب ماهی درست می کنی ...حتی وقتی خونه دایی 

 طاهریم میگه تو درست کن دایی طاهرم مبگه ماهی، ماهی پزون راه انداخته...

نشست ... ه لبخندی به لبماز یادآوری این خاطر  

 بی اراده تکه ای از ماهی رو برداشتم تو دهنم گذاشتم ..

 داشتم با لذت می خوردم که نگاهم به نگاه خندون امیر حسین گره خورد ...

 خجالت کشیدم به زور لقمه رو قورت دادم ...

 امیر حسین لبش به لبخند باز شد و چنگال رو داخل تکه ماهی فرو کرد:

م ماهی زنده شو دوست دارم هم کباب شده شو ..._من ه  

 قاشق از دستم افتاد ...

 امیر حسین خم شد و قاشق رو از زیر میز برداشت و زیر شیر اب رو شویی گرفت   ...

 قلبم تند تند میزد..حرفش مثل اکو تو سرم تکرار می شد ..سعی می کردم تمرکز کنم ...اصال 
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بهنام ...واسه چی آمده بودم ...آهان ...  

 و داشتم تو ذهنم حالجی می کردم ...بهنام چی گفته ...اصال مهم بود...دوباره اون حرف تو

سرم تکرار شد )من هم ماهی زنده دوست دارم هم کباب شده (   

 لعنت بهت امیر حسین ...

نشست روبه روم  و قاشق شسته شده رو مقابلم گرفت    

 با اخم دستشو پس زدم 

که با تو شام بخورم ... _من نیومدم اینجا  

 جفت ابرو هاش باال پرید ...قاشق رو کنار بشقابم گذاشت :

 _بعد شام باهم حرف می زنیم ...

 ظرف غذا رو کنار کشیدم ..

 _االن ...

 چشماشو آروم بست و نفس گرفت 

 _خب ...می شنوم !

ه بود .همه ی واژه ها از ذهنم پرید و فقط اون جمله چند دقیقه پیش تو ذهنم موند  

 سرمو تکون دادم تا یادم بره ...

23پست #  

 _بهنام می گفت اصال قرار نبوده با من حرف بزنه ...اونم تو خونه ی شما ...

 خیلی خونسرد لقمه شو جوید و منو نگاه کرد 

 _آره درست می گه ...!

 با چشمهای گرد شده نگاهش کردم 

 _این بازی برای تو چه نفعی داره ؟

طری دوغ رو  توی لیوان خالی کرد: لبخندی زد و ب  

 _مهم ترین نفعش این بود که تونستم تو رو از بهنام دور کنم ...

 با چشای ریز شده پرسیدم :

 _تو چکاره ی بهنامی که اینقدر دلواپسش بودی؟...اصال شاید اون دلش می خواد خودشو بندازه 
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این لکه ی ننگ زِن پسر عموت تو چاه ...تو رو صننم؟؟ ...نهایتش می شدم عروس عموت ...  

 میشد بهتر بود یا اینکه االن محرم خودت شدا؟ 

 صدای قریچ قریچ دندون هاش رو که روی هم می سابوند می شنیدم ...

 دست به سینه مقابلش نشستم و پوزخندی زدم ...

تو بوده _االن بهنام نه روی دیدن منو داره نه تو رو ...کافیه بفهمه تمام این بازی ها نقشه ی  

...شاید هم به پای همین لکه ی ننگ بیفته ...با دیدن من که بعداز چند سال خواستگاری شو بهم    

 زد !...پس می تونم دوباره اونو به سمت خودم بکشم ...اونجا دیگه می خوای چه بازِی دیگه ای

 راه بندازی ...ههه. ....

ی صورتم آورد و از زیر دندونبه آنی یقه لباسم رو توی مشتش گرفت و صورتش رو جلو  

های کلید شده ش گفت:    

 _تا زمانی که محرم من هستی حق نداری نه اسم بهنام و نه هیچکس دیگر رو ببری ...

 از عصبانیت بازدم داغش تو صورتم می خورد ...و من ابله داشتم به نزدیکی بیش از حد

سبز نه آبی و نه خاکستری صورت هامون فکر می کردم و اون چشمهایی که از نزدیک نه   

بود ...فقط روشن بود دو تا گوی روشن ...   

 آب دهنمو قورت دادم ...

 یقه مو ول کرد که به ضرب تو صندلی افتادم ...

 دستی توی موهاش کشید ..

 نفس کالفه شو فوت کرد .

 پاشو برسونمت...

 وبه طرف پالتوش که روی تخت بود رفت ...

نگاهم کرد .سویچ ماشینو دستش گرفت و   

 من هنوز میخ صندلی بودم ...قلبم روی هزار بود ...

 نزدیکم شد از ترس خودمو جمع کردم ...دستش رو آروم روی بازوم گذاشت و بلندم کرد .

 _بریم که مامانت نگران می شه ...

 به طرف در راه افتاد و من هم اردک وار دنبالش راه افتادم ...
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ش قلب داشتم ...توی ماشین نشستیم ...هنوز تپ  

 مقابل خونه نگه داشت ...

 در رو باز کردم لحظه آخر با ندامت نگام کرد و  گفت 

 _ببخشید نمی خواستم سرت داد بزنم ...

 وقتی دید چیزی نمی گم گفت 

 _دست رو غیرتم گذاشتی ...چیزی که نقطه ضعف منه ...

 در رو بستم و به طرف خونه رفتم ...

ثل برگه امتحانی در ذهنم آمد .سوالهای زیادی درست م   

 من چرا غیرتش رو تحریک کردم ؟

 مگه من اصال جزو غیرت اونم ؟

 چرا تا اسم بهنام میاد اینطوری می شه ؟

 من که به قول خودش یک لکه ننگ هستم واسه چی باید روم غیرت داشته باشه ؟

 مگه همه اینها بازی نیست ؟

ورد و سوال آخر از همه بیشتر مغز منو می خ  

ده ...ماهی زنده ...ماهی زنده _چرا گفت هم ماهی زنده دوست داره ...هم کباب ش  

 _تو ماهرخي ...

 شوک زده به دختر روبه رو نگاه می کردم که نیشش تا بناگوش باز بود ...

 آدامس شو یک ور داد 

 _بابا ...بهت می گفتن ماهی ...همون دختر خوشگله که چادری بود...

کرم با گفتن دختر چادری باال آمد حس کردم کله ا  

 _ تو دبیرستان صدوقی ...من هانیه ام ...

 یادم آمد همون دختر قد بلندی که همیشه آخر کالس می نشست هر ترم چند تا تجدیدی میآورد ...

 لبخندی زدم 

 _آها شناختی ...

 بعد دستشو رو دماغش کشید 
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شناسه ...راستش بعد  قبولی ارشدم دماغم  _البته حق داری  بعد عمل دماغم مامانمم منو نمی

 رو عمل کردم ..

 یک خوبی از ته حلقم بیرون امد ...

 ولی انگار اون از دیدن من خوشحال تر بود که یکریز سوال می کرد 

 _چی شد یکدفعه غیبت زد ...

به  لبخندی زدم ...وتمام حواسم به اکرم و بقیه بود که سراندر پا گوش شده بودن تا بفهمن چی

 چیه...

 با صدای آرومی گفتم:

 _خونمون عوض کردیم ...

 دوباره نیشش و باز کرد 

 _حتما االن باید دو و سه تا بچه داشته باشی ...آخه از اون دختر شوهری های کالس بودی

...همون جا هم نامزد داشتی ...   

 لبخندی زدم ...

 با اون صدای بلندش داشت تمام زندگی منو هوار می زد ...

 مجبور شدم بخاطر اینکه شرش کم بشه لباسشو تخفیف ویژه بدم ...

 لحظه آخر هم به زور شماره منو گرفت ...

 وقتی رفت نفس کالفه ام رو فوت کردم .

 اکرم نزدیک شد و با چشمانی متعجب پرسید:

 _تو قبال چادر سرت میکردی؟

 با حرص گفتم 

 _خیلی فضولی به خدا ...

د شد ...صدای قهقهه خنده اش بلن  

 تا عصر حالم بد بود انگار دیدن هانیه و یادآوری گذشته حالمو بد کرده بود ...شاگرد تنبل کالس 

 از قبولی دانشگاهش می گفت و من هنوز اندر خم یک کوچه بودم ...

 کلید دررو انداختم که دو جفت کفش زنانه  دیدم ...
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 با تعجب داخل شدم که مریم سادات به طرفم آمد 

خانم بی معرفت ... _سالم  

 لبخندی از سر شوق زدم که محکم تو آغوشم فشرد ...

 _رفتی حاجی حاجی مکه ...

 یک ببخشید زیر لب گفتم ...

 و تا چشم گردوندم حاج خانم دیدم ...

 ناخودآگاه دستم روی موهام رفت ..

 ولی نگاه حاج خانم روی مانتوی کوتاهم ثابت موند ...

..سالمی کردم و جلو رفتم .  

 مامان از تو آشپزخونه صدام زد .

 با یک ببخشید وارد آشپزخونه شدم ...

 _اینا اینجا چکار می کنن...

 مامان چشم درشت کرد 

 _وا ...ناسالمتي فامیلیم ها ...

 با حرص مانتوم رو در آوردم ...

 مامان ظرف میوه رو به دستم داد .

 وارد حال شدم 

می کرد .حاج خانم در گوش مریم سادات پچ پچ   

 حس بدی داشتم ...

 ظرف میوه رو مقابلشون گذاشتم ...

 روی مبل نشستم سعی کردم حفظ ظاهر کنم ...

 لبخندی زدم ...

 مامان هم با سینی چای آمد ...

 _چه عجب حاج خانم ...خوشحالم کردین ...

 حاج خانم آهی کشید 
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 _خدا بخواد عازم سفرم ...

دادم توی بشقاب میوه گذاشتم به دستشون   

 _به سالمتی آن شاهللا ...

 نگاهش با یک لبخند بود .. 

 _مرسی مادرجون ...دارم با هم دوره قرآنی هامون می ریم زیارت ...

 مامان یک به سالمت ایشاال پر سوز گذاری گفت 

 حق داره طفلی یک عمر پاسور من شده نه سفری .. نه زیارتی ...

عید همه دسته جمعی بریم زیارت ... چقدر خوب می شه با دایی طاهر صحبت کنم  

 یک دفعه صدای خنده مریم سادات بلند شد 

 _دیگه جون شما جون خان داداش من ...

 من بهت زده نگاش کردم و حاج خانم یک چشم غره بهش رفت ...

 موقع رفتن برای اولین بار حاج خانم منو تو آغوش گرفت 

 _حاللم کن مادر ...

م نشست ...بعد اون همه حقارت ...چطور به این راحتی می تونندوباره همون بغض توی گلو  

حاللیت بطلبن..   

 سعی کردم لبام به لبخند باز بشه ولی انگار زیادی تابلو بود ...

 با هزار بغض ...سعی کردم صدام نلرزه و گفتم _خواهش می کنم حاج خانم ...التماس دعا ...

 حاج خانم دوباره روی منو بوسید ...

ن ...و رفت  

 حس بدی داشتم ...

 مامان همینطور که بشقاب های میوه رو جمع کرد با حسرت گفت 

 _خوش به سعادتش ...ما که طلبیده نیستیم ...

 لب گزیدم و از پشت بغلش کردم 

 _مامان طالی خوشگلم ...امسال عید همه با هم میریم ..

می چرخیدم بعد سینی رو برداشتم و شروع به ضرب زدن کردن و دور مامان   
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 _امسال همه دسته جمعی می خوایم بریم زیاااارررت. ..

 مامان با خنده و اخم گفت 

 _ماهی ...زشته صدات میره بیرون .. ماه محرم دور برداشتی ..

 سینی رو کنار گذاشتم 

 _محرم که تموم شده تو صفریم ...

بلند شد و    

 _هرچه باشه مادره..

ونم خوشحال شد ...خوشحال شدم با یک قول الکی من ا  

 روی تخت دراز کشیده بودم و نت گوشمو روشن کردم ..

 به یک گروه دعوت شده بودم به اسم دختر خوشگالی دبیرستان صدوقی ...

 حتما کار هانیه بوده

 می خواستم دلیت اش کنم که کنجکاوی وسوسه م کرد و وارد شدم ..

 چند نفر که نمی شناختم بهم خوش آمد گفته بودن ..

 یک نفر همون موقع یک جک فرستاد ...می شناختمش لیال بود دختر خوبی بود ...

 توی اعضا گروه رفتم ...

 بعضی هاشون رو از روی عکس و اسمشون می  شناختم ...بعضی ها هم با اسم مستعار بودن

و عکس هایی که با گذشت هشت سال قابل شناسایی نبود  ...   

.هانیه برام استیکر خوش آمد زد .  

 جوابی ندادم ...

 سپیده نامی پیام داد 

 این کیه؟ ...

 هانیه هم اسم و فامیل مو نوشت ..

 اونم چند استیکر ذوق زدگی فرستاد و گفت 

 من سعیده رجبی ام ...

 پوزخندی زدم سعیده رجبی می شناختم ...دختر لوس کالس حاال شده سپیده ...
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 هانیه تایپ کرد 

ومدم ...نتونستم ...کاری پیش آمد نداریم ...همه راس ساعت نه "دوشنبه یادتون نشه ها ...نی

 کافی شاپ گلها ...

 جواب اونایی که آنالین بودن جالب بود ..

 یکی اوکی داد ...یکی گفت بچه اش مریضه ...یکی دانشگاه داشت ...یکی خونه مادرشوهرش

بود ...و یکی به اسم شری  نوشت من ساعت نه و نیم میام ...   

..شری ...شری .  

 انگار تموم تنم یخ کرد ...

 با تردید توی پروفایل رفتم ...

 عکس خودش بود شراره ...

 خیلی عوض شده بود ...

 ولی خودش بود ...همون شراره هشت سال پیش ...

 عکس های پرفایلشو نگاه کردم ...تو تمام عکس ها کنار یک پسر بود ..پسری که با دوست 

رق داشت...آقا با شخصیت بود  ..شراره هم .خانم تر از اون موقع پسرای اون موقع ش خیلی ف  

 ها شده بود ..

 دل آشوبه عجیبی داشتم ...

 می تونستم همین االن بهش پیام بدم ولی تا دستم روی صفحه کیبورد رفت  ...

ترسیدم ...   

 برای اولین بار یادم آمد زود تصمیم نگیرم .. بهتره از نزدیک ببینمش ...

ه کافی شاپ گلها ...دوشنب  

روز دیگه ...فقط دو روز دیگه . دو   

 دِر کافی شاپ رو باز کردم صدای خنده های بچه ها رو شنیدم .

 رفتم نزدیک شون!

 هانیه با دیدن من جیغی کشید و منو بغل کرد 

 _وای ببینید کی اینجاست؟
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 یک حس بد از دیدن تک تکشون داشتم ...

 کنار هانیه نشستم ...

بخندی زد :لیال ل  

 _راستی بالخره رتبه کنکورت دو رقمی شد یا نه ؟

 رتبه کنکور ...تنها مساله بی ارزش زندگی من ....

 سعی کردم انحنای لب هامو که هنوز شکل لبخند داشتند حفظ کنم 

 _نه ...شرکت نکردم ...

بود . خوب تعجب چیز عجیبی تو چهرشون نبود وقتی شاگرد اول کالسشون اصال کنکور نداده  

 سپیده یک تکه کیک تو دهنش گذاشت :

 _بیخیال بابا کار خوب رو تو کردی که شوهر کردی.

واال ما که تا دکتری پیش رفتیم چی شد ...هنوز لنگ شوهریم...ولی تو یک شوهر کردی چقدر  

 عوض شدی ...

 و من کنایه ی بدون چادر بودنم رو از نگاه تک تکشون حس کردم .. 

چوبی کافی شاپ چشم دوختم که نزدیک ده بود ... به ساعت بزرگ و  

 دل به دریا زدم 

 _راستی بچه ها شراره نمیاد ؟

 هانیه دهنشو کج کرد:

_باید برای آقا رامبد شون چاشت درست کنند ...تا ایشون برن سر کار بعد خانم تشریف بیارن 

... 

سپیده قهقه خنده ش بلند شد:   

رو از جمعمون  بیرون کنیم بد آموزی داره ... _اقا من می گم این شری شوهر ذلیل  

 سعی می کنم صدای پر بغضم با خنده باشه ...

 _مگه ازدواج کرده ؟

 لیال چشم گرد می کنه :

 _آره بابا دو تام بچه داره ...
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 مایع تلخی راه گلومو میگیره

 لیال موشکافانه نگام می کنه 

 _شما که رفیق فابریک هم بودین .. 

واب بدم در کافه باز می شه و تصویر شراره تو درگاه در ظاهر میشه ...تا می خوام ج  

 هانیه دوباره می خنده: 

 _انگاری تاری از موهاش رو آتیش زدن ...

 و من زنی رو می بینم با تمام خانمی و وقار چیزی که از شراره هشت سال پیش دور بود .

 نزدیک می شه ...

 یکی می پرسه 

ون رو تا سر کار مشایعت کردین ؟_بالخره آقای مهندس ت  

 اون یکی میگه  

 _بابا مگه بده هوای شوهرش رو داره ...

 و من هنوز چشم دارم به شراره که منو ندیده .. 

 با همه روبوسی میکنه و وقتی نزدیک من میشه می ایسته ...تو چشام نگاه می کنه...با این 

... مکثی که داره می تونم بهت رو توی چشم هاش ببینم  

 و من پرت می شم به هشت سال پیش که تو اون پارتی به دنبال جسم نیمه جون شراره بودم ...

 صدای سپیده رو می شنوم 

 _بابا ماهی خودمونه ...کشف حجاب کرده ...

 و من چشمای گشاد شده ی شراره رو دیدم و آغوشی که منو تنگ در برگرفت .

جا دختر ..._وای ماهی ...ماهی ...تو کجا .. اینجا ک  

 هانیه دوباره قهقهه می زنه 

 _خودم پیداش کردم ...

 شراره دستمو تو دستش میگیره و کنارم می شینه ...

 دیگر صحبت های هیچ کس رو نمی فهمم انگار به مجلس پانتومیم دعوت شدم ...کر شدم

شده بود توی...تمام اعضای صورتم چشم شده بود تا ببینه رفتار خانمانه ی شراره رو که خار    
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چشمام ...   

 شراره به طرفم برگشت و گفت:

 _خوب ...آقای همسرت خوبن ...

 فقط نگاهش میکنم ...واقعا جواب این سوال زمانی بود که هشت سال پیش تو زندگی من شراره

ای وجود نداشت ...   

 آروم لب می زنم 

 _من ازدواج نکردم ...

 چشم درشت میکنه 

نامزدین؟_هنوز با اون پسر خاله ت   

 سرمو تکون میدم به معنای نه  ...

 بالخره حرفی که خناق شده بود توی گلوم می پرسم

 من هشت سال پیش تو اون پارتی که دوست پسرت آدرسش رو داده بود دنبالت می گشتم ...

 لب می گزه به بقیه نگاه می کنه ...

 کسی متوجه صحبت ما نیست 

پیش .. خوب بچه بودم تمام دنیارو توی اونجور_ماهی جان خوبه داری می گی هشت سال   

چیزها میدیدم ...   

 این داره از چی فرار میکنه ...از هشت سال پیش خودش ...یا از بالیی که سر من آورده؟

 با اخم نگاهش کردم :

 _چرا یهو غیبت زد ...؟

 کالفه پوفی کشید:

ان ...اونجا زندگیم عوض شد_بابام ماجرای گند کاری هامو فهمید و منو با خودش برد اصفه  

بعد دو سال پسر عمه ام  آمد خواستگاریم و االنم زندگی خوبی دارم ...چهار سال هم هست   

آمدیم اینجا ...   

 پوزخندی زدم ...

 زندگی خوبی داشت ...یکی گند کاری هاش رو می شه ،خوشبخت می شه خانواده پیدا میکنه 
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و کر میکنه و مایه ی ننگ خانواده میشه. ......یکی بیگناه طبل رسواییش گوش فلک ر   

 با صدای تقریبا بلندی میگم 

 _چرا با آرمان نقشه کشیدین آبروی منو ببرین ...

 احساس کردم در حال پس افتادنم..

 بچه ها ساکت می شن ...

 شراره اینقدر لبش رو گاز گرفته بود که زیر پوست لبش خون جمع شده بود..

و با یک ببخشید از بلند شدم و به سرویس بهداشتی رفتم.. نگاهی به بچه ها کردم  

 داره عقم میگیره ...

 نباید تند برم ..االن یک مدرک معتبر دارم برای شهادت دادن به بیگناهیم ...نباید از دستش بدم 

 سعی کردم نفس بگیرم ولی بوگیر دستشویی که رایحه ی توت فرنگی داشت حالمو بشدت بد 

 کرده بود...

رد سالن که شدم دیدم جای شراره خالیه...وا  

 نزدیک که شدم با نا امیدی گفتم:

 _پس شراره کو ؟

 هانیه به بیرون اشاره کرد ...

 برای یک لحظه از فکر رفتنش .. تمام تنم یخ کرد ..

 _رفته بیرون .ماشینش رو بد جایی پارک کرده بود..  

 با شتاب به طرف در رفتم ...

یابان به شراره رسید که داشت ماشین رو جا به جا میکرد ...نگاهم به انتهای خ   

 وقتی منو دید اخم کرد و گفت:

 _ماهی ..نمی دونم این هشت سال چه بالیی سرت آمده ...چرا این ریختی شدی؟؟

 و با دست به پالتوی کوتاهم اشاره کرد.

 _ولی بهت اجازه نمی دم آبروی منو ببری ..

برو ؟؟پوزخندی ناخواسته زدم ...آ  

 _فقط می خوام بدونم چرا اون بالرو سر من آوردین...
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 سوالی نگاهم میکرد. 

 کالفه شده بودم ...انگار ماهرانه خودشو به کوچه علی چپ زده بود.

 _اون روز گفتی قرص خوردم دارم خودمو میکشم.

یهوشم کرد...منم با آدرسی که آرمان بهم داد آمدم پیشت ..ولی اونجا یک پارتی بود ...یکی ب  

...ولی من از اون شب به بعد مردم ...   

 با زاری ادامه دادم 

_  از اون شب فقط رقص سایه هایی رو یادمه که هشت ساله شده کابوس هر شب من ...هشت 

 ساله من مردم  ...

 انگار نفس نمی کشید.

 هنوز با چشم های بهت زده نگام می کرد: 

 _تو ...تو ...چی میگی !؟

نشستم ...کنار دیوار   

 دستهام می لرزید ...

 یادآوریش عذاب بود ...

 سیگاری از تو کیفم در آوردم و روشن کردم ...اولین کام رو که با غیظ گرفتم ...چشمهای

شراره ای رو دیدم که بارید ...   

 _تو ...تو ...چرا اینجوری شدی ...من ...

 و بعد دماغشو باال کشید 

 پوزخندی زدم 

که حتی تو خوابتم  نمی دیدی ...نه ..._من شدم ماهی ای   

 مستاصل به در ماشینش تکیه داد 

 _من اصال نمی فهمم چی میگی .. من اون شب قرص خوردم تا خودمو بکشم ...آرمان فهمیده 

 بود ...قرار بود تو بیای پیشم ولی اصال دیگه ندیدمت... چون هیچ وقت نیومدی ...بابام منو پیدا 

ن.کرد و برد بیمارستا  

 ..تازه اونجا به خودش آمد که دختری هم به اسم شراره داره ...من رفتم پیش بابام ...اینقدر از 
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 نیامدنت کینه به دل گرفتم که حتی حاضر نبودم بهت زنگ بزنم ...

. 

. 

. 

 نمی تونستم حرف هاشو باور کنم ...ولی ته ذهنم فقط چشمهایی بود که صادقانه داشت حرف 

 می زد .. 

بدون اینکه دیگه ازش کامی بگیرم به خاکستر نشسته بود . سیگارم  

 

 سرم رو روی صفحه کیبورد میز کارم گذاشته بودم و چشم بستم روی اتفاقات صبح ...

 شراره عوض شده بود ...چشمای شراره دروغ نمی گفت ...نگاه نگرانش دروغ نمی گفت ...

 درست حال یک سرباز شکست خورده رو داشتم ...

به ساعت افتاد نزدیک ده شب بود ...نگاهم   

 کیفم رو برداشتم ...

 _آقای لطفی من می تونم برم ...

 سرشو تکون داد ...چه خوب امشب به جای همکارم اضافه کار موندم ...همینکه برای لحظاتی

اتفاقای صبح رو فراموش کرده بودم خودش غنیمت بود ...   

.که نگاهم به فیله های ماهی افتاد ...یاد اونتوی راه از سوپری کمی خرت و پرت خریدم ..  

روز که بیمارستان رفتم توی دلم آشوبی به پا کرد ...   

 لب گزیدم ...پاکت های پالستیکی رو توی ماشین گذاشتم ...

 نزدیک یازده شب بود که رسیدم ...

 تا در رو باز کردم صدای صحبت مامان رو با کسی شنیدم ...

.._دستت درد نکنه پسرم .  

 برای یک لحظه قلبم ایستاد نکنه بهنامه ...

 پالتوم که فقط یک آستینش رو در آورده بودم دنبال خودم کشیدم و از راهرو گذشتم ...

 مامان با لبای خندون و موهای شونه کرده باال سر بخاری ایستاده بود و پاهای کسی رو میدیم
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که پشت بخاری بود ...   

 _ا...ماهی اومدی؟؟

ی مامان اون شخص از پشت بخاری خودش رو باال کشید ...و با صدا  

 با دیدنش چشم گرد کردم ...

 این اینجا چکار می کرد 

 آچار به دست از پشت بخاری بیرون اومد 

 _درست شد مادر جون ...

 مادر جون !!!!!

 سالمی زیر لب داد ...اخمش زیادی تو ذوق میزد. ..

دستم بود ..منم هنوز یک لنگه از آستین پالتو تو   

 مامان چش غره رفت 

 _ماهی جان ...برو لباس عوض کن ...می خوایم شام بخوریم ...

 لب گزیدم...باز یک نمایش تازه ...

 امیر حسین به طرف دستشویی رفت تا دستاشو بشوره ...

 مثل پلنگ جلو مامان پریدم

 _این اینجا چکار میکنه ...

 مامان دستشو هیس وار روی بینیش گذاشت:

 _مادر جون ...مادرش نبود ...خواهرش زنگ زد امیر حسین خونه تنهاست ...منم دعوتش

کردم ...خیر سرمون دامادمونه ها ...   

 با حرص لبام رو  روی هم فشار دادم ...

 که مامان چش غره ای رفت 

 _پاشو بیا ...کارهای خدا برعکسه ...همین امشب تو دیر اومدی ...پسره خون خونش رو

د ...میخور   

 به درک غلیظی گفتم و خودمو رو میل انداختم ...

 امیر حسین از دستشویی بیرون آمد 
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 مامان نیشش باز شد 

 _بیا مامان جان شام آماده است ...

 وای وای .. من امشب دق نکنم خوبه ...

 با همون مانتو و شلوار و شال سر میز نشستم ...زود شامش بخوره و بره ...

از دست پخت مامان تعریف کرد و مامان قربون صدقه اش رفت که شام  اینقدر امیر حسین  

 کوفتم شد ...

 ظرفارو توی سینگ گذاشتم و مامان یک سینی چای ریخت :

 _بیا مادر فردا خودم می شورم ...

 دستام رو که پر کف بود با بی حوصلگی زیر شیر آب گرفتم ...

 _نه می شورم ..

گفت  مامان نزدیک شد در گوشم آهسته  

 _برو اون مانتوی المصبت رو از تنت در بیار و مثل آدم بیا بشین ...

 چپ چپ نگاهش کردم...

مامان کنار امیر حسین که داشت با کنترل تلویزیون شبکه هارو باال و پایین میکرد  نشست :   

 _مامان جان نمی دونم چرا چند وقت زانوم درد می کنه ...

ذاشت: امیر کنترل تلویزیون رو میز گ  

 _میام یک روز دنبالتون تا باهم بریم بیمارستان یک چکاپ کامل بشین ...

 دور ترین صندلی به اونهارو  انتخاب کردم و نشستم .

سرم درد می کرد امروز ظرفیتم به اندازه کافی پر بود ...حرف ها و توضیح هات شراره هنوز 

 توی گوشم بود .

 یک دفعه صدای مامانو شنیدم 

ن ...مامان ...رخت خواب برای امیر حسین پهن کن ...._ماهی جا  

 با دهن باز تقریبا به مامان زل زدم ...

 مامان که بهت منو دید با حرص خودش بلند شد ...
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 امیر حسین سریع بلند شد 

 _نه مامان جان من دیگه میرم ...مزاحم نمی شم ...

می داشت گفت : مامان همینطور که از توی کمد رختخواب و پتو و بالش بر  

 _می خوای تنها بری تو اون خونه ی درندشت ؟؟

 ..آدم خوِفش میگیره مادر ... حاال یک شب بهتون بد بگذره ...

 امیر حسین محجوبانه سر به زیر انداخت 

 _نه خواهش میکنم ...

 و نشست ...

 منم درست انگار ،سلایر خانوادگی از تلویزیونی می دیدم ...

حاف رو تا اتاق من آورد ...مامان کشون کشون ل  

 وقتی در اتاقم رو باز کرد لحاف رو روی زمین انداخت ...

 تازه به خودم آمدم ...

 _مامان ...!!!

 وبا یک قدم خودمو به اتاقم رسوندم .

 مامان در رو بست و با صدای آروم غر زد :

 _مامانو  مرض ...

 با پام لگدی به تشک زدم 

 _چرا اینجا پهن کردی؟

ن تای تشک رو باز کرد .ماما  

 _خوبه دیدی بخاری پذیرایی خرابه .. می خوای پسر مردم تا صبح مریض کنی ...انتظار هم 

 نداشته باش بیاد ور دل من بخوابه ...

 دستمو رو دهنم گذاشتم تا جیغم در نیاد 

 _اصال چرا اصرار کردی شب بمونه ؟

ت : مامان همینطور که مالفه رو روی تشک پهن میکرد گف  

 _بگیر سرشو ...فکر نکن یادم میره خیره سربازی هاتو ... از وقتی اومدی با مانتو و شلوار 
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 نشستی ...

 کالفه روی تخت نشستم .

 خسته خودمو روی تخت انداختم و با حالت زاری گفتم  :

 _تو رو خدا مامان اینقدر اذیت ام نکن ...

 مامان صورتمو بوسید و از روی دلجویی گفت :

بونت برم دختر خوشگلم  ...چیزی که تو آیینه میبینی من تو خشت خام میبینم ...یکم حرف_قر  

گوش کن مامان جان ...بدون کاری که می کنم به صالح تو هستش..   

 متکا رو روی تشک گذاشت از اتاق بیرون رفت ...

ی میزنه...اشکام سرازیر شد..چقدر ذلیل بودم که مامانم واسه زندگیم دست به چنین کارهای  

 در اتاق زده شد و امیر حسین وارد اتاق شد ...

 بدون اینکه به من نگاهی کنه روی تشک دراز کشید ،  گوشیشو خاموش کرد و اونو باالی 

 سرش گذاشت ..

 طاق باز خوابیده بود .

 با اینکه چشماش بسته بود پلک چشمش می پرید ...

بسته بود آروم گفت : نفسم رو با حرص بیرون دادم همینطور که چشماش  

 _از فردا حق نداری بری سر کار !

به پلکای بسته ش خیره شدم بودم:   

 یعنی چی حق نداری بری سر کار ؟

 یک دفعه چشمهاشو باز کرد و نگاه گنگ منو شکار کرد.

 _یعنی چی حق ندارم برم سرکار؟ 

 هنوز هم چشاش بسته بود .

 از کوره در رفتم ...

برام تعیین تکلیف میکنی ؟_تو چکاره ی منی که   

 .نکنه یک شب مامانم بهت گفته پسرم هوا برت داشته ...

 نخیر از این خبرها نیست ...دو روز دیگه که رفتی ...فکر اینو بکن که من چه خاکی تو سرم
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بریزم ...از سر دلخوشیم توی اون فروشگاه نرفتم ...البته اگه معنی نیاز رو بفهمی ...   

کرد و با خونسردی گفت:چشماش آروم باز   

 _اون کار در شان شما نیست ...

 بی اراده پوزخند صدا داری زدم:

 _آقای دکتر مثل اینکه یادتون رفته بنده حتی دیپلم هم ندارم ...  

 اخمی کرد و گفت: 

 _خوب می تونی ادامه تحصیل بدی...

 زدم زیر خنده ولی اون همچنان با اخم نگاهم میکرد

بیای تو زندگیم تا برای آینده م برنامه ریزی کنی ..._منتظر بودم شما   

بهش برخورد ، چشمای روشنش گشاد شد :    

_ از یکی از دوستام کمک میگیرم تا بتونی دیپلم بگیری ...برای سال بعد هم کمک میکنم  

 دانشگاه شرکت کنی  ...

 بی حوصله از حرف ها و وعده هاش نگاهمو به گوشیم دوختم :

یک روز و دو روز این خونه ای ...پس لطفا فکرها و عقایدت رو واسه خودت _شما مهمون   

 نگه دار ...من واسه زندگی خودم ، خودم تصمیم میگیرم ...دلم بخواد هم از این شغل بدتر شو

میرم  ..احتیاج به آقا باالسر ندارم ...مخصوصا شما که در زندگی من  هیچکاره ای .   

عه پام کشیده شد از ترس جیغ کوتاهی کشیدم و گوشیم به دیوار پشت تا حرفام تموم شد ...یکدف  

 سرم خورد از شدت کشیده شدن، با باسن به پایین تخت خوردم ..درست رو تشک امیر حسین

افتادم ..از درد چشمام رو بستم و با ناله تا چشم باز کردم ... با چشمای به خون نشسته ی امیر   

اون چشم ها که انگار آتیش ازشون می بارید ،دردی رو که تا  حسین مواجه شدم ...از هیبت   

 کمرم پبچیده بود فراموش کردم ...صورتش چند سانت با صورت من فاصله داشت .

 _می خوای االن بهت ثابت کنم من چکاره ی زندگی تو هستم..آره؟

 و آره شو تقریبا داد زد بطوری که پلک چشمم از ترس پرید 

سیده بهت نشون بدم  نسبت مون چیه؟_مثل اینکه وقتش ر  

 بازدم داغش به صورتم می خورد ..
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 تا صورتش رو جلو آورد ناخودآگاه  کف دستمو روی لباش گذاشتم ...دست من فاصله بین لب

های من و اونو پر کرد ...   

 تمام التماسم رو توی نگاهم ریختم ...

 هنوز داشت نگاهم میکرد ...

من بلند شد ...سر شو بلند کرد و از روی   

به تخت تکیه زد و کالفه دستی الی موهایش کشید ...   

 اشکام راه گرفته بود ...نفسم با هق هق همراه بود ...

 از اتاق بیرون رفت ...

 هنوز روی تشک دراز کش بودم و اشک می ریختم ...

 در اتاق باز شد ...

 امیر حسین با یک لیوان آب وارد شد و کنارم نشست ...

م گفت :با اخ  

 _بسه دیگه ...

 لیوان آب رو نزدیکم گرفت 

 الجرعه تمام آب رو سر کشیدم ...

 سکسه ی ناشی از گریه م بند اومده بود .

 کل موهام از گریه و عرق خیس شده بود به گردنم چسبیده بود ...

 مقنعه رو از سرم برداشتم ...

 امیر حسین با اخم به موهام زل زد ...

بلند بود !!!_قبال موهات خیلی   

 روی تخت نشستم ...

 این چی داشت میگفت ...مگه خبر نداشت از بدبختی های من ...

 دماغمو باال کشیدم 

 _موی بلند می خوام چکار ...

 با همون اخم نگاهم کرد ...روی تشکش دراز کشید ...
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 برق باالی سرم رو خاموش کردم و دراز کشیدم ...

غ بود ...هنوز کف دستم از هرم نفس هاش دا  

 کالفه غلتی زدم  و بهش نگاه کردم ...

 بدون اینکه ساعد دستشو از روی  چشماش برداره گفت  ...

 _ لطفا از فردا نوبت شب به جای همکارات اضافه کار واینستا. ..سویچ ماشین هم میزارم 

 ...نمی خواد با اون ماشین رفت و آمد کنی ...

 پتو رو روم کشیدم 

م تا ساعت یازده شب سر کار باشم ...پیش آمد مجبور شدم ...بابت ماشین _خودمم دوست ندار

 هم ممنون ...

 با همون ژستش گفت 

 _من تعارف نکردم ...دو روز دیگه پالک ماشین جدید میاد ...اون ماشینو دیگه الزم ندارم 

 ...بخوای محضری به نامت میزنم ...

 با اخم گفتم 

 _نه نمی خوام دینی باشه ...

شو از روی چشمهاش برداشت دست  

 _تو فکر کن یکم از مهریته ...

 بغض بدی به گلوم چسبید ...

 پس خودشم به این باور رسیده که داره مهریه م رو کم کم میده ...

 دستی به موهام کشیدم ...ههه ...موهای بلند ...

 با چشایی گشاد شده روی تخت نشستم 

ده ..._تو از کجا می دونستی موهای من بلند بو  

 به آنی چشمهاش رو باز کرد 

 همینطور نگاهم می کرد ...

 کالفه پتو رو روی خودش کشید و پشتش رو به من کرد :

 _نمی دونم شاید از مامان یا زن عمو طلعت شنیدم ...
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 دستمو روی تخت کشیدم تا بقایای گوشی مو پیدا کنم ..باتری و قابش در آمده بود ...درستش

کردم ...   

کردم ...نتش وصل شد ... تا روشن  

 چند پیام از توی گروه دختر خوشگالی دبیرستان صدوقی بود که نخونده از گروه لفت دادم ...

 و یک پیام از شراره ...

 "اگه بخوای می تونم نشونی آرمان رو برات پیدا کنم ...داداشش توی پاساژ انقالب موبایل

گذشته بی تقصیر ترینم ...امیدوارم منو فروشی داره ...اتفاقی دیدمش ...ماهی من توی  

 ببخشی....

 آرمان ....آرمان ...شاید اون بتونه کمکم بکنه ...

 صبح از صدای رادیوی مامان از خواب بیدار شدم ... 

 تا چشم باز کردم جای خالی امیر حسین رو دیدم تشکش رو مرتب جمع کرده بود ...

 مامان در زد و وارد اتاق شد 

امان جان ..._بیدار شدی م  

 خمیازه ای کشیدم ...از زیر پتو بیرون آمدم 

 _سالم ...

 یکدفعه اخماش تو هم رفت 

 _سالم و زهر مار ...نکنه از دیشب با همین مانتو و شلوار خوابیدی؟؟

 پوف کالفه کشیدم ...

 همینطور که تخت رو مرتب می کردم غر زدم :

 _نه لباس عربی براش پوشیده بودم ...

افسوس تکون داد و از اتاق بیرون رفت.سرشو با   

*** 

 سمانه گازی به سیب زد 

 _واقعا می خوای آرمان رو پیدا کنی؟

 شونه ای باال انداختم.
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 سمانه با دهن پر گفت :

 _من که می گم بی خیال اون هشت سال پیش بشو ...همین امیر حسینو محکم بچسب ...

 نگاهش کردم 

 _سویچ ماشینش رو به من داد ...

 دهن باز سمانه خنده دار بود.

 سرش رو از پنجره اتاقش بیرون کرد:

 _کو ... من که نمی بینم ..؟

 با بهت به طرفم برگشت 

 _االن ماشین دست توئه...؟

 _دیروز صبح که از خواب بیدار شدم رفته بود.

سویچ روی میز بود ...ماشین هم پارکینگه ...گفته سندش رو هم به نامم میزنه...   

های سمانه باال پرید : ابرو  

 _رو چه حسابی ؟

 خیلی خونسرد گفتم :

 _به عنوان مهریه ...فکر کنم می خواد محرمیت مون تمومش کنه ...

 سمانه لب گزید 

 _اینکه خیلی نامردیه ...اسمت افتاده سر زبون ها ...

 پوزخندی زدم:

ن ...امیر حسین ..._بی خیال کل زندگی من با همین نامرد ها پر شده ...بهنام ...آرما  

 نگاه سمانه رنگ ترحم گرفت از چیزی که واقعا بدم میومد ...

 آهسته گفت 

 _عمه طال خبر داره ؟

 اه مامان ...وقتی ماجرای ماشین پارک شده رو فهمید همون جا قلبش گرفت ...تا شب هم 

 مریض بود ...دیگه حتی جواب سالم منو هم نمیده ...

توی بشقاب گذاشت  سمانه سیب نیم خورده اشو  
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 _فکر میکنی با پیدا کردن آرمان مشکالتت حل بشه ...

 شونه ای باال میندازم 

 _نمی دونم ...دیگه چیزی  که درست شدنی نیست.

 من همون ماهی ام  ...به ظاهر همه فراموش کردن ...ولی اصل قضیه یک چیز دیگست. ...

 روی صندلی توی پارک نشسته بودم ...

داشت ...چند نفر در حال ورزش کردن بودن ... هوا سوز بد ی  

 ماشین شراره رو دیدم که داشت پارک می کرد ...

 با خوشحالی دستی برام تکون داد ...

 به طرفش رفتم ...

 در عقب رو باز کرد و با چیزی که دیدم سر جام استپ کردم ...

 یک پسر بچه تپلی چهار و پنج ساله از ماشین پیاده شد .

راره است ...این بچه ش  

 شراره و پسر بچه نزدیک شدن ...

 شراره موهای رنگ کرده شو زیر شال پشمیش فرو کرد 

 _سالم ماهی ...

 و من نگاهم هنوز مات اون پسر بچه بود ..

 شراره سر خم کرد و به پسر بچه گفت :

 _اینم خاله ماهی که می گفتم ...

نجی پوشیده شده بود جلو آورد :پسر بچه دست کوچولوش رو که با دستکش های باب اسف  

 _اسم من سامیاره..خوشبختم

از لفظ و قلم حرف زدنش بی اختیار خنده م گرفت.   

 دستشو گرفتم و یکدفعه تو آغوشم کشیدم ...

 _سالم آقا پسر جنتلمن ...منم ماهی ام ...

.لپ های تپل سامیار از سرما سرخ و یخ بود ...کاله زرد و قرمزش تو صورتش کشیدم .  

 نگاهم به شراره افتاد که با عشق به سامیار نگاه می کرد .
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 نمی دونم ولی افسوسی که داشتم به زبون آوردم

 _شاید اگه اون آبرو ریزی نمی افتاد .. منم االن یک بچه اینقدری داشتم .. 

 نگاه شراره با غم بود .

 _نمی دونم واقعا چی شده ...ولی ...

 آهی کشید ..

 دست سامیار رو کشیدم 

 _با یک آب انار ملس چطوری آقا سامی؟؟

 اونم خودشو با قدم های بزرگم هماهنگ کرد و به طرف کافی شاپ رفتیم ...

 نی به داخل لیوان بزرگ آب انار فرو کردم ...

 شراره صورت شکالتی سامیار رو تمیز کرد 

 _االن می خوای چکار کنی ؟

 کالفه پوفی کردم 

اش کنم ... _باید پید  

 شراره به چشمهام زل زد

 _ماهی ...بهتر نیست زندگی تو بکنی ...پیدا کردن آرمان قرار نیست چیزی رو درست کنه ..

 سرمو تکون دادم 

 _چرا ...یقین دارم درست می شه ...فقط و فقط باید به یک نفر ثابت کنم که من بی گناهم ..

شراره به صندلی تکیه داد    

و میکنم .. هیچوقت سر در نیاوردم چرا آرمان اصرار داشت که باهات _حاال که فکر ش  

صحبت کنه ...و چطور اینقدر قشنگ نقش بازی می کرد که پسر خوبی شده بخاطر حرف های 

 تو ...

 پس همه ی اون اتفاق ها یک نقشه بوده ...یک نقشه از پیش تعیین شده ...

داشت ... _من نمی فهمم بی آبرویی من واسه کسی چه نفعی  

 شراره جلوتر آمد و با صدای آروم گفت 

 _شاید یکی با پسر خاله ت مشکل داشته ...
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 اخم کردم ...بهنام؟

 بعد آرومتر گفت :

 _یا پای یک رقیب برای تو در میون بوده ...

 ته دلم آشوب شد 

 صدای زنگ گوشی شراره منو از فکر بیرون آورد .

یی میکرد .. عزیزم و عکس یک مرد روی گوشی خودنما  

 نیش شراره باز شد 

 _الو علی جان سالم خوبی ...خسته نباشی ...

 سامیار به شراره آویزون شد 

 _منم می خوام با بابا علی حرف بزنم ...

 شوهر شراره ...

 چقدر عوض شده بود دختر روبه روی من ...به دستش نگاه کردم که حلقه ظریفی داشت هنوز

یادمه ..ولی االن هیچ اثری از اون نبود.اون خالکوبی روی دستش رو    

 ..آرایش ساده و خانمانه بهش میومد ...همیشه خط چشمای سیاه روی چشمهاش معصومیت 

 نگاهشو می پوشوند ...

 شراره دستشو تکون دا 

 _هی ...کجایی ...چرا خیره خیره نگاهم میکنی .؟

شت ...من کجا بودم ...درست توی گذشته ...گذشته ای که تمامی ندا  

 توی یک برگه چیزی یادداشت کرد و برگه رو به طرف گرفت: 

 _آدرس دقیق مغازه ی برادر آرمانه ...

 برگه رو از دستش گرفتم 

 _هر کاری از دستم بر بیاد برات انجام میدم ...ولی ..

 نگاهی به سامیار کرد 

 _من زندگی مو دوست دارم نمی خوام سایه نحس گذشته روش بیفته ...

رو تا کردم تو کیفم گذاشتم ... برگه  
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 شراره بلند شد :

 _من باید برم تا یک ساعت دیگه علی میاد ..

 خنده بلندی سر داد ...

 _تازه تو این یک ساعت باید نهار هم درست کنم ...

 و سامیار رو بغل گرفت ...

 _رفتی باهام تماس بگیر ...خداحافظ

 و از در کافی شاپ بیرون رفت ...

اشت زندگی ای داشت که شاید خیلی ها آرزو شون بود ...آرزوی اینکه تمامشراره حق د  

دغدغه شون این باشه که چی درست کنن نهار ظهرشون چی باشه و کثیف نکردن لباس بچه   

شون .. تمام عشقشون ساعتی باشه که شوهرشون میاد ...   

 یک خانواده آرزوی هر کسی ...

طرف اکرم ُهل دادم  لباسای اضافه رو تو سبد ریختم و به  

 _اینا رو بزار سر رگال ...

 گوشی رو چک کردم با کمال تعجب دیدم چهار تماس بی پاسخ از مریم سادات داشتم ...

شماره شو گرفتم بوق اول نخورده برداشت :   

 _سالم زن دادش بی معرفتم ...

 چه ساده بود این مریم سادات و ساده فکر میکرد نسبت منو با خودش..

م عزیزم ...ببخشید..._سال  

 هنوز کالمم تموم نشده مسلسل وار گفت 

 _شب فسنجون درست کردم از طال خانم اجازه ت رو گرفتم باید بیای اینجا...

 _اونوقت به چه مناسبت .. 

 با سوز و گداز گفت 

_اوال چون خواهر شوهرت دستور دادن ....دوما چون این خواهر شوهر بخت برگشتتون شب 

.تنهان ..  

 برای اینکه از سر بازش کنم و دنبال بهانه باشم گفتم 



 

117 
 

 _باشه به مامان بگم ...

 صدای جیغ جیغش از پشت گوشی آمد 

 _من گفتم دیگه به طال خانم ...ایشون هم شب می رن خونه دایی طاهر ...بیا دیگه ...

 یک باشه باشه گفتم تا صداش پرده گوشمو پاره نکرده ..

داحافظی کرد ...با صدای غش غش خنده خ  

 بالفاصله شماره مامانو گرفتم 

 با دلخوری یک بله گفت :

 _سالم ...مریم سادات زنگ زد 

 _بعله میدونم ...من میرم خونه دایی ت پروانه هم تنهاست ...دایی  ماموریته.

 و گوشی رو قطع کرد ...

 هنوز دلخور بود .. آهی کشیدم .. 

کاغذ تا شده آدرس برادر آرمان افتاد .. قرار بود امشب برم  وسایلمو تو کیفم گذاشتم که نگاهم به  

 که نشد ...

 کاغذ رو ته کیفم گذاشتم راهی خونه ی حاج خانم شدم ..

 هر وقت نزدیک این خونه میشم تمام تنم می لرزه هنوز اون روز شوم رو نمیتونم فراموش کنم.

 زنگ در رو زدم .

 در باز شد ...

رو پیچیده بود ...بوی خوش فسنجون توی راه  

 مریم سادات با یک پیراهن راحتی و موهای باز به بدرقه م آمد 

 _سالم عروس خانم ...

 زیپ چکمه هامو باز کردم 

 _چه بوهای خوشمزه ای میاد .. 

 کنار شومینه نشستم ...

 مریم سادات با دوتا فنجون چای کنارم نشست ...

 عطر هل و دارچین حس خوبی بهم میداد ...
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ا تنهایی ...پس نگار کجاست ..._چر  

 نیش خندی زد 

 _ بخاطر شوهر جنابعالی ...

 دلم ُهری پائین ریخت ..

 _ایشون امشب شیفت دارن ...منم هلک و هلک از شهرستان آمدم ...نگار هم امتحان داشت 

 موند پیش باباش ...فردا مامان میاد ...آمدم اینجا رو یک سرو سامونی بدم ...

نه نگاهی کردم تمیز و مرتب بود .به دور بر خو  

 بعد با خجالت و شرمنده گی گفت :

 _فقط ببخشید من اصال وقت نکردم ..می خواستم برم آرایشگاه ...آخه از قبل محرمی نرفتم 

 ...اشکال نداره تنها باشی ...

 نگاهی به ابرو های در آمده اش کردم .. 

 _موچین داری ؟

 با چشم های درشت شده گفت :

که بلدی ؟ _نگو  

 از خنده لبمو گزیدم ...

 بلند شد یک کل کشید 

 _اوه.. اوه...عروس هنرمند مون ..  

 و از خداخواسته به طرف کیفش رفت ...

 _اول پاشو یک لباس راحت بپوش ...تا من وسایل بیارم ...

 بعد همون لباس راحتی ای توی کاورکه قبال تعارفم کرده بود برام آورد 

م و تاپ و دامن کوتاه پوشیدم ...موهامو باز کرد  

 _ماشاال ماشاال ...

با خجالت و هزار سرخ و سفید شدن نشستم ...موهام باز کردم تا یکم از لختی سر شونه هام کم 

 بشه ...

 کیفش رو آورد وسط پذیرایی ...
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 کنارش نشستم ..

 _زیاد نمی خوام باریک بشه .. 

 و دستی روی آبرو هاش کشید ...

ام گذاشتم ...سرشو روی پ  

 از صدقه سری این چند سال یک مدتی هم توی آرایشگاه کار میکردم که بخاطر شرایط کاری 

 مامان نخواست برم اونجا ...

 تند تند موهای زیر ابروشو بر میداشتم. ..

 همینطور که چشاش بسته بود گفت 

 _وای ماهی اصال دست درد نداره ...

ین حرفو بهم می زدن .. یادم آمد همه مشتری ها تو سالن هم  

 مریم سادات گفت 

 _فردا مامان میاد واسه شب میهمان داریم .. البته داداش امیر رستوران گرفته ...ولی خوب 

 عصر میان دوست و آشنا واسه دیدنشون ...

 دستی به ابروی تمیز شده ش  کشیدم ..

 همیتطور که سرش رو پام بود خودشو تو آینه نگاه کرد 

چه کردی دختر ...از این به بعد فقط میدم تو واسم ابرو برداری ..._وای ماهی   

 آینه رو گذاشت و با خنده گفت :

_خواهرای  شوهرم بفهمن همچین زن دادش هنرمندی دارم دق میکنن از دست زن داداش شون 

... 

 با خنده نگاهش میکردم که با صدای مریم گفتن یکی دوتاییمون سر بلند کردیم ...

ین با چشای درشت شده و با چند پالستیک میوه وسط پذیرایی بود .امیر حس  

 نفسم توی سینه حبس شد ...

 مریم سادات همینطور دراز کشیده گفت 

 _ا...داداش کی اومدی ؟

 و نگاه امیر حسین به سرتاپای من بود .
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 دیدم که چطور آب دهنش رو قورت داد ...

 سریع به طرف آشپزخونه رفت.

و از روی پام برداشت وبه طرف آشپزخونه رفت مریم سادات سرش  

 انگار پام فلج شده بود حتی نمی تونستم تکون بخورم ...

 امیر حسین در حالیکه سرش پایین بود  وارد پذیرایی شد ...

 _سالم خوبی ...

 در یک لحظه انگاری خون به مغزم رسید یک دفعه از جا بلند شدم ...

کوتاه افتضاح تر بود ...بلند شدنم با اون دامن چین چین   

 فقط نگام هراسون روی مبل ها بود و دنبال مانتوم می گشتم و با دیدن چادر مریم سادات روی 

 چوب جالباسی آویز در به طرفش رفتم ...

 سرعت باد از من کمتر بود ولی هنوز دستم به چادر نرسیده یکدفعه روی زمین و هوا بودم ...

ودآگاه به چادر چنگ زدم که چادر که به گل میخ جالباسی بودپام روی قالیچه سر خورد ناخ  

گیر کرد و جالباسی به طرفم سقوط کرد و من فقط درد کشنده ای رو توی سرم حس کردم...   

 _چکار کردی ؟

 و دستهای امیر حسین بود که منو از زیر یک خروار لباس بیرون کشید ..

دیدن وضعیت من هینی کشید  مریم سادات تو آستانه آشپزخونه ظاهر شد و با  

 _چی شده ؟.

 احساس  کردم سرم خیس شده.

 امیر حسین فریاد زد :

 _مریم یک دستمال بیار ..

 نفسای تند و کالفه ی امیر حسین زیر گوشم بود 

 _دختره ی احمق ...ببین چه بالیی سر خودت آوردی ...

 بغض کردم ...

 دستشو محکم روی سرم فشار میداد ...

ت با هول و دستپاچه تکه پارچه ای جلوش گرفت مریم سادا  
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 _ببریمش دکتر ...

 امیر حسین تشر زد 

 _الزم نکرده ...یک نوشیدنی شیرین براش بیار ...

 چشام تار میدید. .. 

 تو دلم خاک بر سر بی عرضه ای به خودم گفتم ...االن بهتر شد با این وضعیت تو بغلشی ...

لبم آورد . مریم سادات لیوان آبی رو نزدیک  

 _خونریزیش بند آمد ...

 امیر حسین دستشو از روی سرم برداشت 

 _آره ...بهتر شد ...برو از تو ماشینم کیفم رو بیار ...

 مریم سادات رفت ...

 و امیر حسین دستشو محکمتر دورم حلقه کرد 

._از چی اینقدر فرار میکنی ؟!...مثال فکر میکنی من با دیدنت قراره هوایی بشم ..  

 وای وای ...دلم می خواست زمین دهن وا کنده مِن احمق رو ببلعه ...

با حرص نگاهش کردم ...خیر سرش دکتر این مملکت بود نمی دونست االن وقت این حرفا 

 نیست ...

 دقیق و موشکافانه نگاهم کرد 

 _حالت تهوع داری ؟

 دلم می خواست بگم آره دارم از هرم ّنفّسات باال میارم ...

سادات کیف به دست رسید : مریم  

 _بیا داداش ...

 امیر حسین یکدفعه دست زیر پاهای من انداخت و منو از زمین بلند کرد .  

 از ترس چنگی به یقه ی لباسش زدم ...

 بغضم هر لحظه بزرگتر می شد ...دلم می خواست یک جا بشینم بخاطر این شاهکارم  حسابی

گریه کنم و جیغ بزنم.   

چند لحظه بعد یک جای نرم فرود آمدم ...چشم بستم و    
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 مریم سادات نگران باالی سرم ایستاده بود ...

 امیر دستمال خونی رو برداشت ...

 کمی بتادین روی یک باند ریخت و روی سرم گذاشت ...

با باند دیگه اونو بست ...    

 صدای زنگ تلفن بلند شد ...

 مریم سادات به طرف پذیرایی رفت ...

ن انتهای باند چسب زد .امیر حسی  

 از خجالت در حال پس افتادن بودم ...فقط تونستم زبون خشک شدم رو بکار بندازم 

 _ببخشید ...

 امیر حسین چشم ریز کرد 

 _چی رو ...

 بهش نگاه کردم به اون تیله های روشن چشماش که هنوز هم می درخشید 

 سعی کردم نگاهم رو به یک جای دیگه بندازم.

مریم سادات میومد انگار داشت با حاج خانم صحبت میکرد . صدای صحبت  

 پایین لباسم باال رفته بود ...با خجالت پائین کشیدمش  که از باال منظره بدتر شد ...لعنت به این 

 سازنده های چینی این تاپ و دامن ها ...که خساست میکنند تو استفاده ی پارچه ...

 چرا نمی رفت ...

ر هم گفت دوباره با اخمای د  

 _نگفتی چی رو ببخشم ...

 گیج و گنگ نگاهش کردم ...

 هنوزم پر اخم نگاهم کرد 

 _بهت نمیاد ادم خجالتی ای باشی ...تو از من   می ترسی ...؟

 خاک بر سر تحصیلکرده ش که فرق بین خجالت و ترس رو نمی دونه. 

 لب گزیدم 

 با همون اخم وحشتناک گفت :
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ترسی ...؟ _تو ازمن که  شوهرتم می  

 ای وای ....االن تو این شرایط این نسبت زن و شوهری رو کجای دلم بذارم ....

 نفس گرفتم 

 _خواهش میکنم ...خودت خوب میدونی همه اینها فرمالیته است ...

 با همون اخم گفت 

 _دقیقا چی فرمالیته است ...؟

 نفس گرفتم ...بازیش گرفته 

 _نقش زن و شوهری مون ...

هاش باال پرید جفت ابرو  

 _اونوقت تنهایی به این نتیجه رسیدی ...؟

 این چی داشت می گفت اصول دین سوال می کرد ؟

 _وقتی مهریه مو پیش پیش میدی و میگی تا آخر این ماه تکلیفت مشخص میشه ...هر بچه ای 

 هم می فهمه آخرش چی می شه ...

 پوزخندی زد 

 _آخرش چی می شه ؟

 سرم سنگین شده بود ...

 _این نسبت و این محرمیت بی خود زن و شوهری مون تموم می شه ...

 اخم کرد ...لبهای صورتیش زیر ریش و سبیلش جمع شد 

 _چرا ...باید تموم بشه ...فکر میکنم شاید عشقی وسط باشه ...

 با چشمای گرد شده نگاهش کردم 

 _از کدوم عشق داری حرف میزنی ؟

 گوشه لبش یکوری باال رفت ...

تشو نوازش وار روی بازوم کشید ...دس  

 تمام تنم مور مور شد ...

 ته دلم داغ شد ...
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 _فکر میکنی اینقدر ابلهم که محرمیت رو تموم کنم ...اون وقت همون پسر عموی عزیزم بر 

 نمی گرده تف تو صورت من بندازه ...عشق هم کم کم خودش به وجود میاد 

ه بود ..حرفاش و حرکت آروم دستش حالمو بد کرد  

 چشم دوخت به لبام: 

 _بزار امتحان کنم ببینم عشق به وجود میاد یا نه ...

وقتی ناخودآگاه اشک روی گونه م چکید به عمق بی پناهی ام پی بردم ...   

 صورتش که جلو آمد فقط نالیدم :

 _تو رو خدا ....

 صورتش بین راه متوقف شد ...

 نگاهش هنوز به چشمای پر اشک من بود ...

صاف نشست    

 کالفه دستی به موهاش کشید 

_من اینقدر بی غیرت نیستم که طالقت بدم ...بهتره فکر های صد من یک غازت رو دور 

 بریزی ...

 و رفت ...

 و من موندم با قلبی که بی امان خودشو به سینه ام می کوبید ...

 مریم سادات با یک قرص و یک لیوان آب باالی سرم اومد 

ینو بخور ..._داداش گفت ا  

 لیوان آب رو سر کشیدم 

 _الهی بمیرم ...

 لیوان رو دستش دادم 

 _خدانکنه ...

 برای کاری که می خواستم انجام بدم یه کم مردد بودم ..

 _ببخشید مریم جون میشه لطف کنی به آژانس زنگ بزنی !

 با چشمای گرد شده گفت:
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 _کجا می خوای بری ؟

شه:سعی کردم طوری بگم که ناراحت ن  

 _حاال که آقا امیر آمده و تنها نیستی اگه اجازه بدی من برم خونه ...اینطور راحت ترم ...

 اخم کرد :

 _به خدا اگه بذارم ...با این حالت کجا می خوای بری؟

 امیر حسین درگاه در ظاهر شد:

 _حاضر شو خودم می رسونمت ...

 داداش گفتن مریم سادات رو شنیدم ...

رو بوسیدم ...روی مریم سادات    

 _مرسی عزیزم آن شاهللا فردا واسه دیدن حاج خانم  میام ...

 امیر حسین پالتوشو پوشید و با صد من اخم دم در ایستاد.

 مریم سادات کمک کرد لباس بپوشم.

یک قابلمه پلو و یک ظرف فسنجون دستم داد و گفت:    

 _از گلوم پایین نمیره تو نخوری ...

افتادم ...دنبال امیر حسین راه   

 ریموت ماشین رو زد یک ماشین صفر بود که حتی اسمش رو هم نمی دونستم ...

 حرف نمی زد ...نگاهش به خیابون روبه روش بود ...

 اخماش هنوزم توی هم بود ...لبهای صورتیش جفت هم ...

 فقط تنها حرفی که بینمون رد و بدل شد این بود که مامان خونه دایی طاهره.

کنار خونه پارک کرد .ماشینش رو   

 حس های بدی به قلبم چنگ می انداخت از اینکه حتی نگاهم نمی کرد .

 با یک خیلی ممنون از ماشین پیاده شدم ...

 زنگ خونه دایی رو زدم ..

 صدای کیه گفتن سمانه پیچید و باز شدن در ...

لرزید ...نگاهم با  دستش روی فرمون بود ...بالخره نگاهم کرد ...تو اون حجم سرما لبام می   
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 دیدنش اشکی شد ...

 فقط بی اراده لب زدم ...امیر ....

 چشم بست ...نفس بلندی گرفت و گفت 

 _برو تو سرما می خوری ...

 صدای بسته شدن در با الستیک های ماشین یکی شد .

 سمانه توی حیاط آمد 

 _تو اینجا چکار میکنی ...

 خنده سر خوشی کردم 

فسنجون بخورم .. _دلم نیومد تنهایی  

 و قابلمه فسنجون رو باال آوردم ...

 با خنده و شوخی وارد خونه شدیم .. .

 زن دایی پروانه منو به آغوش کشید: 

 _سالم ماهی جان خوش آمدی ...

 مامان با اخم وارد پذیرایی شد 

 _چی شد اومدی و اون طفل معصوم رو تنها گذاشتی؟.

ز میکردم گفتم همینطور که دکمه های پالتوم رو با  

 _نه امیر حسین آمد .. تنها نبود ...

 مامان غیضش غلیظ تر شد 

 _وا ...خوب غریبه که نبوده شوهرت بوده،میموندی.

 پالتو رو روی مبل انداختم 

 _نیازی نبود .. 

 مامان دستشو مشت کرد و جلوی دهنش گرفت 

زنه .  شده جن و امیر هم بسم _ا ا میبینی پروانه ...همین کارها رو میکنم که پسره پسش می 

 هللا.

 دختره یک جو عقل تو کله ش نیست ...
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 زن دایی پروانه دلجویانه به مامان گفت 

 _طال جون نگران نباش ...کم کم مهرشون به دل هم میفته ..

 مامان با صدای بلند گفت:

ِسش بزنه_نه این دختر خیره سر من نمی فهمه آبروی آدم آب جو نیست ...اگه امیر حسین پ  

...من چه خاکی تو سرم بریزم ...اون از بچه ی خواهرم ...اینم از این ...    

 بعد قلبشو گرفت و روی مبل نشست 

 _آی قلبم ...خدا اوالد بد نصیب گرگ بیابون نکنه...آی خدا مردم ...

 سراسیمه به طرفش رفتم با صدای بغض دار گفتم 

 _مامان ...

 با مشت روی زانوش زد 

ت بمیره ... دیگه طاقت یک بی آبرویی دیگه رو ندارم ..._مامان  

 زن دایی پروانه شونه هاشو ماساژ داد:

 مامان همینطور خودشو تکون میداد و انگار نوحه سرایی می کرد 

_پروانه ...پسره ماشین به نامش زده ...میدونی یعنی چی؟ ...گفته مهریه ات !...ای خدا ....چه 

ای خدا ...خاکی تو سرم بریزم ...  

 اشکامو با سر انگشتام پاک کردم 

 _نترس مامان جون جنس بنجول تون رو خوب انداختین به آقای دکتر.

 های زدم ...دلم داشت می ترکید ...

 _آقای دکتر تون گفتن .. گیسم باید مثل دندونام سفید بشه تا طالقم بده ...

 با صدایی که می لرزید هق زدم 

ده ...منو میبره تو زندگیش _خوب شد ....طالقم نمی  

 قراره منو خانم خونه ش کنه..

 هق بلندتری زدم 

 _این لکه ی ننگ تون میشه بانوی عمارت آقای دکتر ....

 سرم سنگین بود و دستمو به سرم گرفتم ...حرف آخرم رو هم زدم 
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 _فقط این ماهیه بدبخته که داره تاوان پس میده.

تاوان این ازدواج اجباری رو  ..   

 سرم تیر کشید روی زمین بی حال نشستم ..

 شالم رو از سرم برداشتم ...

 مامان با دیدن سر باندپیچی و چسب زده م به طرفم دوید:

 _یا فاطمه زهرا .. چکار شدی تو؟

 فقط نالیدم :

 _سرم ...

 زن دایی پروانه چشم درشت کرد :

 _چرا سرت شکسته؟

د چه نمایش قلبم آی قلبمی راه انداخته بود ولی با چشمای نگران مامان مقابلم بود ...جالب بو  

 دیدن ناخوشی بچه ش مادرانه هاش همه نقشه هاشو خراب کرد ...امان از دل این مادر ها ...

 مامان صورتش رو محکم گرفته و کنار خاله طلعت نشسته بود، خنده از لبش جمع نمیشد

انگاری حرفای دیشبم بدجور دلشو گرم کرده بود  ...   

 خونه ی حاج خانم تقریبا از دوست و آشنا پر شده بود ... 

مریم سادات با روسری ای که سنجاق قشنگی زده بود و چادر سفیدی که گلهای همرنگی با 

 روسریش داشت از مهمان ها پذیرایی می کرد ..

دختری همسن و سال من با چادر ملی براقی که سرش بود در حال رفت و آمد و پذیرایی از 

مان ها بود .مه  

 از نگاهاش خوشم نمی آمد ...

 امیر حسین فرودگاه دنبال حاج خانوم رفته بود ...

 خاله طلعت سرشو نزدیک گوشم آورد..

 _این دختره رو می بینی .. قرار بود واسه امیر براش برن خواستگاری. .

 نگاهم به چشمهای قهوه ای دختر تیز و دقیق شد.

اهش می ریخت برای همین بود .پس اینهمه کینه ای که از نگ  
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 یکدفعه جمعیت با صدای صلوات برای آمدن حاج خانم قیام کردن ..

حاج خانم با روسری سفیدی که زیر گلوش گره زده بود ودسته های بزرگ گل که توی بغلش 

 بود وارد پذیرایی شد ...

مریم سادات هرکسی برای عرض خیر مقدم و گفتن زیارت قبول جلو می رفت .. اول از همه   

 بود که خودشو تو بغلش انداخت ، گریه های مادر و دختر یک درد مشترک داشت ...بی اراده 

 نگاهم به مردی افتاد که عکسش روی دیوار جا خوش کرده بود و زیرش نوشته بود شهید سید

حسین سیدزاده... مردی که لبخندش خیلی آرامش بخش بود ....   

یت دادم ...لب گزیدم و نگاهم رو به جمع  

 مامان نیشگونی از پهلوم گرفت 

 _برو جلو دیگه ..

 نگاه چپ چپ بهش کردم ...

 آرنجمو گرفت جلو برد ...

 همون دخترک چادر ملی پوش با اون نگاه های برنده تو بغل حاج خانم بود ...

 حاج خانم که چشمش به من افتاد ...چشم گشاد کرد ...

 _سالم مادر جان ....

عیت به طرف من آمد و من نفهمیدم چطور شد که یکدفعه تو حجم آغوش حاج و از وسط جم  

 خانم فرو رفتم ...بوی عطر عجیبی می داد ...یک حس خال بود ...

 به روم لبخندی زد ...

 _در تمام لحظات زیارتم تو رو می دیدم ...یک شب که خیلی دلم شکسته بود خواب تو رو  دیدم

ا یک چادر سفید کنار ضریح آقا به پیش نمازی خود اقا نماز می...مثل فرشته ها بودی ...ب   

خوندی ...گفتم ماهی جان مادر ببخش منو    

 و اشکش سرازیر شد ...و ادامه داد :

 _به روم خندیدی ...گفتی همه ی ما رو خدا باید ببخشه.

. 

. 
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. 

 مات شدم ....

شت ساله قبله و خدا رو فراموش ماهی انگاری سر از قبر برداشت ...ته دلم لرزید ...من که ه  

 کردم ...نماز می خوندم ....نماز ....

 اشکام بی اختیار و بشدت می ریخت ...خدا ...داری با من چکار میکنی ....خدا ....خدا ....

 مامان سقلمه ای بهم زد 

 _بخور دیگه ...

 نگاهی به ظرف غذا کردم ...

کنار امیر حسین ایستاده بود و بقیه باهاش  حالم بد بود، نگاهم و حواسم به حاج خانوم که  

 خداحافظی  می کردن بود .

 فکرم بیشتر به این مشغول بود که چرا از همه جا خواب نماز خوندن منو دیده بود ....خبر

نداشت که هشت ساله با خدا قهرم ...حتما به خیالشون نماز اول وقت می خونم ...ولی یک    

سبزی که بابابزرگ برای جشن تکلیفم هدیه داده بود افتادم. روزی می خوندم ...یاد سجاده  

اصال نمی دونستم االن کجا هست؟   

 .درست از اون شبی که سر همون سجاده زار زدم 

 و از خدا خواستم آبروی منو پس بده ...ولی هشت ساله که مرتب داره بدتر میشه ...اگه امتحان 

همه رو رد شدم ...الهی هستش که باید اعتراف کنم که نخونده   

 اشک تو چشام دوباره جمع زد ...

 _میشه بریم ...حالم خوب نیست ..

 مامان نگران نگاهم کرد 

 _دوباره سردرد داری ..؟

 به عالمت مثبت سرم رو تکون دادم ...

 مامان در گوش خاله طلعت پچ پچ کرد ...

حال خداحافظی با حاج  نگاهم به همون دختر بود که زیادی خنده های دلبرانه می زد و در

 خانوم بود.
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حتی یک تار از موهاش دیده نمی شد ...چادرش رو خیلی قشنگ گرفته بود ...حتما نماز هم می 

 خوند.

 چرا حاج خانوم خواب اونو ندیده بود؟

 اون لیاقت داشت واسه ی چنین خوابی.

محجوبانه سرش دوباره نگاهش کردم ...دستشو تو گردن حاج خانم حلقه کرد ...امیر حسین   

 پایین بود.

در واقع اون لیاقت داشت زن امیر حسین بشه نه من.   

 مامان و خاله طلعت بلند شدن ...خاله طلعت با سر به ظرف دست نخورده ی غذا اشاره کرد 

 _تو که هیچی نخوردی ...بهتره بریم ...

 از جام بلند شدم ...

ا دخترک حرف می زد نزدیک شدن.مامان و خاله طلعت به حاج خانوم که هنوز داشت ب  

 صدای انشاهلل ...انشاهلل ...شنیدم ...

 شاید داره می گه انشاهلل پسرم سر عقل میاد ، زنش رو طالق می ده و میاد تو رو می گیره ...

ود ولی لبهاش به لبخند مزین بود پوزخندی زدم ، امیر حسین هنوز همونطور محجوب ایستاده ب  

 مامان نزدیک شد 

خانوم انشاهلل سفرهای زیارتی بعدی ... _حاج  

 و باالخره دخترک دست کشید و کنار ایستاد ...

 نفهمیدم حاج خانوم چی گفت ...

 حتی نفهمیدم خاله طلعت هم کی خداحافظی کرد ...

 جلو رفتم انگار صدام از ته چاه در می اومد...رویی نداشتم تو صورت این زن نگاه کنم :

 _خیلی ممنون ...

خانوم دوباره منو به آغوش کشید :حاج   

 _فدات بشم مادر ...

 بعد پاکتی رو از روی میز برداشت و به طرفم گرفت :

 _ این رو اونجا به نیتت خریدم ...برات تبرکش کردم ...انشاهلل هر وقت استفاده کنی مِن گنهکار
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رو هم دعای کنی ...   

ش گرفتم ...با آمدن اسم گنه کار بغض کردم ....پاکت رو  از دست  

 لبخندی زد ...

 در گوشم آهسته گفت 

 _می بخشی منو ؟

 لب گزیدم ...آخه من سراپا تقصیر چکاره ام برای بخشش ...

 _من بدی ندیدم ...خدا خودش ببخشه ...

 چشماش به اشک نشست و دوباره منو به آغوش کشید.

ی که زیادی بهش میومد ...از آغوشش که بیرون آمدم دیدم نگاه امیر حسین به من بود با لبخند  

 گفت :

 _باشین می رسونم تون...

 مامان به طرفش برگشت 

 _نه مامان جان با جواد آقا می رم دم در منتظره بنده خدا ...

خنده ام گرفت از سیاست این مامان ...همچین مامان جان غلیظی گفت که دندون روی هم 

 سابیدن دخترک رو دیدم ...

 

کشیدم ...کاغذ کادوی پاره شده روی میز افتاده و من گوشه چادر مسخ شده روی تخت دراز  

نماز اهدایی حاج خانوم رو بغل گرفتم ...عطرش عجیب بود ...خیلی عجیب ...   

 آرامشش طوفان می کنه ...

 کم کم چشمام گرم شد خوابیدم ...

 چند روز از اون شِب پر آرامش می گذشت ...

 همه چیز آروم بود.

، به رسم هر سال خونه ی خاله طلعت شله زرد پزون بود.امشب اربعینه   

 هر سال برای دیدن بهنام واسه این روز لحظه شماری می کردم ...قرار بود عروس اون خونه

بشم ...ماهِی هفده ساله ای که وقتی شله زرد به نیت برامدن حاجات هم میزد ...چیزی واسه   
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بود ...حاجت نداشت چون همه حاجتاش بر آورده شده    

 ولی االن پر از نیاز بودم ...پر از حاجت ...هشت ساله که در این مراسم شرکت نکردم ...ولی

دلم عجیب امشب می خواد حاجت روا بشم.   

 گوشی زنگ خورد ...

 از خیاالت خوش بیرون آمدم و گوشیمو از توی کیفم در آوردم ولی صدای افتادن رگال های ته 

روی زمین افتاد ...مغازه منو ترسوند و گوشی   

 یک چشمم به اکرم بود که تند تند لباس هارو از کف فروشگاه جمع می کرد  و یک چشمم به

گوشی که صفحه ش شکسته بود ...   

 گوشیم داغون شده بود، برداشتمش...

 اکرم نزدیک آمد و با نیش باز گفت :

 _مثل این گربه ها از ترس یک متر پریدی باال ...

ش گرفتم :گوشی رو به طرف  

 _زهرمار...ببین گوشیم  چی شده؟

 با دیدنش لب گزید ..

 _همین االن ببر درستش کنن که تا چند روز به تعطیلی ها می خوری ...

 کالفه پوفی کردم ...

 اکرم نهایت محبت شو کرد:

 _برو من به جات هستم . ..برو به ترافیک نخوری ...

 سرگردون گفتم:

 _ کجا برم ..؟

انقالب ...!_برو خیابون   

 خیابون انقالب ...مغازه موبایل فروشِی برادر آرمان ...

 شاید االن وقتش بود ...

 با هزار مشقت از ترافیک خودمو به اون خیابون رسوندم.

کاغذ مچاله شده ی ته کیفم رو پیدا کردم دست خِط شراره بود ...   
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 داخل پاساژ رفتم...

باهت زیادی به آرمان داشت از پشت شیشه ی مغازه پسری رو دیدم که ش  

 وارد مغازه شدم. 

 پسر با خوشرویی خوش آمد گفت ...

 گوشی رو روی ویترین گذاشتم ...سرمو به دیدن مدلهای مختلف گوشی ها گرم کردم .

 _اوه ...اوه ...چکارش کردین خانوم داغون شده ...

 حتی حرف زدنش هم شبیه آرمان بود .

ض کنم ..._باید ال ای دی شو  براتون عو  

 سری تکون دادم 

 _کی برای تحویلش بیام ؟

 لبش رو کج کرد :

 _چون شمایید سه روز دیگه .

 با خنده چندش آوری نگاهم کرد .

 تو چشماش نگاه کردم 

 _شما برادر آرمان هستین؟

 جاخوردنش رو بوضوح دیدم ...

 _کدوم آرمان ؟

 پوزخندی زدم :

 _همون آرمانی که زیادی شبیه شماست ...

 دستشو تکیه ویترین کرد :

 _دوست دخترشی؟

 چشم ریز کردم :

 _شماره جدیدش رو داری ؟

 لبش یک وری باال رفت :

 _چطور دوست دخترش هستی که شماره شو نداری؟
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 البته کال آرمان فازش اینجوریه ...

 وبعد چشمک حال بهم زنی داد:

 _شماره داداشش رند تره ...

 نفس گرفتم :

ی باهاش دارم ؟_یک تسویه حساب شخص  

 جدی شد: 

 _باز طوله پس انداخته اومدی خرشو بگیری؟

 تنم داغ شد لب گزیدم :

 _نه نقل این حرف ها نیست ...مربوط به هشت سال قبل هستش.

 صورتش رو خاروند:

 _هشت سال پیش ....اونجا که خیلی جوجه بودی ...چیه بهت قول و قرار ازدواج داده زده

یدگی برت داشته اومدی سراغش ...بیخیال آرمان اهل ازدواج نی ... زیرش ...تو هم حس ترش   

 فقط یک کلمه گفتم 

 _نه ...

 چشم ریز کرد 

 _پس چی ؟

 _فقط یک سوال ازش دارم ...ربطی به عشق و عاشقی نداره .

 یکم مکث کرد و با موبایلش شماره ای رو گرفت.

 حالم بد بود انگاری داشتم جون می دادم ...

ن ...خوبی ...یه دختری اومده اینجا پِی ت می گرده ..._الو آرما  

 صدای خنده ش بلند شد.

 _آره طرف چشاش سگ داره ...می ارزه ...

 وبعد صدای بلندتر خنده اش .

 _باشه بابا ....میگه مال هشت سال پیشه ...

 وبعد به من رو کرد :
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 _اسمت چیه ؟

 لب گزیدم :

 _شراره ...

 نگاه کثیفی بهم کرد 

ره خانم هستن ...باشه سگ خور .کوفتت نشه ...خداحافظ ._شرا  

 و گوشی رو قطع کرد ..

 پایین یک برگه فاکتور شماره تلفنی رو یادداشت کرد.

 باورم نمی شد آرمان رو پیدا کرده باشم ..

 فاکتور رو بین دوتا انگشت مقابلم گرفت 

 _بفرما شراره خانم ..

برد ... تا خواستم کاغذ رو بگیرم دستش رو عقب  

 نیش خندی زد :

 _اگه با خان داداش ما به نتیجه نرسیدی ...ما هستیم ها ...

 کاغذ رو از بین انگشتاش بیرون کشیدم ..

 به شماره نگاه کردم ...

 به شماره ای که شاید زندگی مو زیر رو رو کنه ...

 نفسی تازه کردم.

...بهادر با سینی چای که دستش بود دود اسپند داخل ریه هام شد...پرچم سیاه تکون  می خورد    

دم در ایستاده بود  ...تا منو دید اخم کرد و صورتش رو از من برگردوند. من به این تحقیر ها   

عادت کرده بودم ...ولی ته دلم گرم بود . من االن شماره ی آرمان رو داشتم ...پس روزی می   

یلی دیر نخواهد بود.رسه که نگاه ندامت بارشون رو ببینم ...و اون روز خ   

 

 _سالم خاله جان 

برگشتم خاله طلعت با یک سینی که دستش بود نزدیک شد.   

 سالمی کردم و سینی رو که نسبتا بزرگ هم بود  از دستش گرفتم :
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 _بدین میارم براتون ...

 یک خیر ببینی زیر لب گفت .

 در آهنی کوچک رو باز کرد ...صدای همهمه می آمد ...

خشی به صورت یخ زده ام خورد .گرمای لذت ب  

 مامان و زن دایی و حاج خانوم دور هم برنج پاک میکردن ..

 سالم بلندی کردم ...

 برای اولین بار حاج خانم با دیدنم گل از گلش شکفت 

 _سالم مادر خسته نباشی ...بیا کنار بخاری بشین گرم بشی ...

 و کنار خودش نزدیک بخاری جا برام باز کرد ...

حس خجالت عجیبی داشتم ...شاید وقتش بود که من هم ببخشمش.یک   

 لبخندی زدم و کنارش نشستم .

 دستهای سرخ و یخ زده ام رو  باالی بخاری گرفتم ...

 چشمای مامان برق می زد ...

 _خوب کی ایشاال عروسی شماست ؟

 از سوال زن دایی پروانه جا خوردم ...

ردم که دستش در پس و پیش رفتن دونه های برنج توی مات و مبهوت به حاج خانوم نگاه می ک

 سینی بود .

_امیر حسین داره دنبال خونه می گرده ، پدر شوهرم اصرار داره مجلس رو خونه ی اونها 

 بگیریم .

 خونه شون خیلی بزرگه بازم هرچه خودشون دوتا دوست داشته باشن ...

 سمانه چشمکی حواله ی من کرد :

سور و سات عروسی برپاست.پس تا چند وقت دیگه   

 نفسم به شماره افتاد، از آینده ای صحبت می کردن که من هیچ امیدی بهش نداشتم .

 مامان برنج های توی سینی و روی پاش رو توی یک سطل بزرگ خالی کرد .

_وسایل و جهیزیه ی ماهی هم آماده است ...فقط یک مقدار خورد و ریزه مونده که همون موقع 

.میگیریم ..  
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 چه شور و نشاطی تو حرفاش بود .

 حاج خانم دستی به روسریش کشید 

 _نمی خواد طال خانم خودتون رو اذیت کنید ...

دستم رو جمع کردم ، سرم باد کرد من به فکر پیدا کردن آرمانم تا این غائله ی هشت ساله رو 

 بخوابونم.

 آبرو مو پس بگیرم ...ولی ...

 صدای یاهللا گفتن مردها آمد .

 عموجواد و دایی طاهر همراه با بهادر و امیر حسین وارد شدن ...

 نگاهم کشیده شد به امیر حسین با لبخند داشت به حرفای دایی طاهر و عمو جواد گوش میداد و

گاهی هم چیزی می گفت ...ریش بور و طالیش بلندتر شده بود و چشماش که نه سبز بود نه   

آبی ...فقط رنگ آرامش بود ...   

ین مرد سهم من نبود ...سهم ماهی ای که خیلی وقته زندگی کردن یادش رفته نبود .. ماهی ای ا  

 که در دلش غیر از کینه ، درد ...انتقام و تحقیر چیزی نبود.سمانه یواش با پاش به پام زد 

 گیج نگاهش کردم ...

 در گوشم گفت 

 _خوردیش ...

 چشم غره ای بهش رفتم ...

زرگ شله زرد نذری روی اجاق توی حیاط گذاشته شد .با کمک مردها دیگ ب  

 بخاری که از دیگ بلند می شد زیادی توی سیاهی شب زیبا بود ...

 خاله همه رو صدا زد برای هم زدن و حاجت گرفتن ...

 قسمت سخت قضیه اینجا بود ...

ای هر کسی کفگیر بزرگ رو که دسته ی چوبی و سنگینی  داشت می چرخوند ، چشماش هاله   

 از اشک می  و لباش حرفایی که تو دلش تلنبار شده بود رو زمزمه میکرد.

 از همه عقب تر ایستادم ...بخاطر سنگینی کفگیر بهادر کمک می کرد برای هم زدن بقیه .

الله زن بهادر کفگیر رو به دست سمانه داد و به طرف من  برگشت     
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 _ماهی بیا ...

ردم ...مامان با خاله طلعت پچ پچ صحبت میکردن ...حاجنزدیکش رفتم ...نگاهی به بقیه ک  

خانم داشت حدیث کسا می خوند ...دایی طاهر هم با موبایلش صحبت می کرد ...   

 نگاهم تو چشمای امیر حسین قفل شد ...

 سمانه کفگیر رو به طرفم گرفت 

 _بگیر ماهی ...

 کفگیر زیادی سنگین بود ...بهادر کنار ایستاد و اخم کرد.

 حتی نمی تونستم اونو تکون بدم ...نگاهم به شله زرد هایی بود که قل قل میکرد ...

 الله با تشر  گفت 

 _بهادر کمکش کن هم بزنه ...االنه که ته بگیره ..

 بهادر با صد من اخم کنارم ایستاد ...جالبه که این پسر خاله نچسب من هنوز از من کینه داره ...

یده دستهای امیر حسین روی دستم نشست ...و صداش رو از پشت دستش به انتهای کفگیر نرس

 سرم شنیدم ...

 _برو کنار... خودم کمکش میکنم ...

 اینقدر توی صداش خشم نهفته بود که نفس های کالفه و عصبی شو می شنیدم ...

 دستش یک دور کامل توی قابلمه چرخید ...

.صدای سالم گفتنی سرهای همه رو به در وردی چرخوند  

 بهنام بود که وارد حیاط شد و نگاهش قفل شد روی دستهای من و امیر حسین روی کفگیر چوبی

...یک حس بدی تمام وجودم رو فرا گرفت دستمو عقب کشیدم که  دست دیگه امیر حسین  هم    

 روی چوب کفگیر نشست ...اینطوری رسما از پشت تو بغلش قرار گرفتم.

هل و زعفران توی سرم بود و سرم نبض می زد از درد  حالم بد بود ...بوی عطر گالب و  

 ...از درد نگاه های بهنام .

 کفگیر چوبی رو رها کردم بدون اینکه حاجتی رو حتی به زبون بیارم ...تمام حاجت من در اون

لحظه فقط رهایی بود... رهایی از این حس مزخرفی که داشتم ...   
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وی کمرم گذاشت و چوبه کفگیر به طرف بهادر تا خواستم کنار بکشم امیر حسین دستشو ر

 گرفت ...

 _بهادر بگیر ...

 وبدون اینکه دستشو برداره  به طرف من چرخید 

 _ماهی جان اگه سرده بریم داخل خونه.؟؟

 فقط نگاهش کردم ...یک نگاه طوالنی ...االن وقت دوئل بین پسر عمو ها نبود ...وقت قربانی

کردن دل بیچاره من نبود ...   

 با بغض لب گزیدم ...نگاهی به دور و بر کردم ...هر کسی سرگرم کار خودش بود فقط نگاه 

 بهنام بود که به بخار دیگ میخ شده بود .

 امیر حسین آخرین تیر خودش رو هم زد ...

 دستشو دور شونه ی من حلقه کرد و سرشو توی گوش من فرو کرد 

 _بریم تو ...

..مسخ شده به طرف پله ها رفتم .  

 در رو باز کرد ...

 الله با یک سینی چای وسط حال بود 

 _ا...اومدین ...چایی آوردم ...!

 امیر حسین لبخندی زد 

 _مرسی زن داداش...

 به زن بهادر می گفت زن داداش ...یعنی بهادر و بهنام مثل برادرش بودن ...یعنی بهنام باید به

من هم بگه زن داداش ...!   

امیر حسین بیرون کشیدم و روی صندلی کنار بخاری نشستم ... خودمو از حصار دستای  

 امیر حسین به دیوار تکیه زده نگاهم می کرد 

 _بعد تعطیالت هماهنگ کردم بریم چند تا خونه ببینیم ...یه کم از خرید وسایل و حلقه مونده ...

 نگاهم به اون چشمای روشنش خیره شد ..

 لبخندی زد :
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...حداقل نهار و شام بیام خونه  باشه ...من به غذای بیمارستان حساسم _باید نزدیک بیمارستان  

داشت از چی صحبت میکرد ...خونه ی من و اون ...   

 کنار ابرو شو خاروند .

 _خانم دوستم مزون لباس عروس داره...اگه دوست داشته باشی بریم چند تا لباس پرو کن ...

رو که زیادی باهام خودمانی برخورد میکرد نمیهنوز نگاهش می کردم ...من این امیر حسین   

شناختم .   

از کنار دیوار بلند شد و نزدیک من آمد ...   

 _باید دیدنی باشی  تو لباس عروس ....

 ته دلم داغ شد ...می خواد منو توی لباس عروس ببینه .

 با چشم و ابرو اشاره ای به موهام کرد 

ن موهاتو درست کنن ... اصطالحا چی بهشون_مریم سادات می گفت آرایشگاه ها می تون  

میگین که مو میزارن توی موهای کوتاه تون ...   

 و بعد لبخند پر رنگی زد .

 چرا این دل لعنتی من داشت گرم می شد از حرف هاش .

 صدای در آمد ...و بعد قامت بهنام توی چهار چوب در .

 امیر حسین به عقب برگشت .

سین اخم کرد خواست بره که بی اختیار گفتم :بهنام با دیدن من و امیر ح  

 _من آرمان رو پیدا کردم .....

 _ باالخره آرمان رو پیدا کردم ...

 لب گزیدم ...وای خدایا ...شاید نباید می گفتم ...وقتی قیافه وا رفته ی بهنام دیدم که دستش 

 نرسیده به دستگیره در خشک شده بود .

د:با چشمهای ریز شده نگاهم می کر  

 _این همون پسره ای نبود که...

 نذاشتم ادامه بده و پریدم وسط حرفش :

 _بله همون پسریه که هشت سال پیش برام اون پاپوش رو دوخت ...
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 یک لحظه نگاهش به چشمام بود...

 بعد پوزخند پررنگی زد :

 _خوب که چی... پیداش کردی که چی بشه ...می خوای تجدید خاطرات کنی ؟

و هرچه هم بزنی بوی تعفنش بیشتر می شه ..!_این گنداب ر  

 هنوز هم باور نمی کنه ...این لعنتی چرا باور نمی کنه من هیچ گناهی نداشتم .

 بغض کردم.

 _اگه بیاد شهادت بده که من بیگناهم چی ...؟

 پوزخند به یک خنده زهر دار تبدیل شد :

ند کاری هات چی ...!_بی خیال دختر خاله ...گند اولت ال پوشونی بشه ..بقیه گ  

 نه واقعا این بشر شمشیرش رو از رو بسته بود .

 تمام قد جلوش ایستادم با تمام عصبانیتم تو چشماش زل زدم:

 _هرچی باشم و هرچه هستم تو و امثال تو منو به این روز انداختین ...از کج فهمی های شما ..

من این شدم ...من بی گناهم ...بفهم .   

کون داد و با فریاد گفت :دستشو تو هوا ت  

. مهم نیست هر غلطی تو گذشته کردی و یا در آینده خواهی کرد _دیگه برام  

 با صدای آرومی گفتم:

 _ولی برام من مهمه که تو در مورد من چی فکر میکنی ؟

 شوکه شدنش رو دیدم ... 

...برای چند لحظه دهنش رو باز و بسته کرد که چیزی بگه ولی لب به دندون گرفت   

 نگاهشو به پشت سر من دوخت ...درست پشت سر من ...

برگشتم و با امیر حسینی رو به رو شدم که همانطور تکیه به دیوار زده بود و دست به سینه 

 ایستاده بود ...

 نزدیکش رفتم ...

 آب دهنم رو قورت دادم ...ضربه سنگینی بهش زده بودم ...اونم درست در لحظه ای که حتی 

م نمی کرد ...شاید تاوان این حال بد من براش زیادی گرون تموم شده بود کهفکرش رو ه  
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اینطور نگاهش یخزده بود.   

 یک بار اون منو بازی داده بود و در واقع امشب تالفی شد و بازی خورد .

 در باز شد و مامان داخل آمد ...

 تا به خودم آمدم دیدم بهنام رفته ...

رو دید گفت :مامان با نیش باز شده تا ما   

 _ماهی مامان جان با آقا امیر برید خونه ...یادم رفته خالل بادوم های نذری رو بیارم ...

 صدای امیر حسین رو شنیدم که تکیه از دیوار گرفت و گفت :

 _من تو ماشین منتظرم...

 و بیرون رفت با رفتنش مامان یک چش غره به من آمد :

که تو حیاط داشت بالگردونت می شد ...ای ذلیل نشی  _باز چکار کردی این پسره رو ...این

 ماهی ...

 از تعجب چشم درشت کردم ...

 _یعنی مامان جان چشمهاتون رادار داره ها ...

 سری تکون داد 

 _وقتی تو هم مادر شدی چشمهای تو هم رادار می شن واسه بچه ت ...

 دستشو به بیرون اشاره کرد 

 _برو ...منتظره .

داشتم هنوز از در بیرون نرفته بودم که مامان گفت: پالتوم رو بر  

 _پالستیک بادوم توی کابینت باالیی هستش هاهمه ی اون دو کیلو بادوم رو بیاری.

 ولی من نگاهم میخ امیر حسین و بهنامی بود که ته حیاط مقابل هم ایستاده بودن ...

ری به عقب رفت .دست بهنام با ضرب به کتف امیر حسین خورد که امیر حسین یک و  

 نگاهش از اون پایین به من افتاد که روی تراس ایستاده بودم و نگاهشون می کردم .

 سر پایین انداخت و از در بیرون زد .

 سریع به طرف در پا تند کردم ...

 هنوز بقیه دور دیگ جمع شده بودن و شله زرد دیگ رو هم میزدن ...نگاهم به بخار ساطع شده
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توی هوا پخش می شد ...از دید بود که    

 خدایا خدایا حاجت منم روا کن ...منم حاجت دارم ...

 نزدیک در که رسیدم بهنام رو دیدم که  دستاش توی جیبش بود و با نوک کفشاش به زمین می

کوبید ،با این عادتش آشنایی داشتم وقتی کالفه می شد این کار رو می کرد ...   

 تا منو دید صاف ایستاد :

خوای این پسره رو ببینی ؟_کی می   

ته دلم گرم شد    

 _فردا بهش زنگ میزنم ...

 سری تکون داد :

 _روزی که خواستی دیدنش بری بهتره تنها نباشی ....زنگ بزن میام .

 لبخندم به تمام این هشت سال حقارت خط کشید.

 ...من دارم آبرو مو پس می گیرم ...بهنام باورکرد بیگناهیم رو ...

بخند سوار ماشین امیر حسین شدم ...هنوز این آدم مرموز زندگی من سکوت داشت .با همون ل  

 دنده رو جا زد و ماشین دور گرفت.

 خیابونا رو یکی پس از دیگری طی می کرد .

 خیابان هایی با پرچم ها و بیرق های سیاه و سبز ...

 پشت چراغ قرمز ایستادیم .

ن هایی که سینی به دست چای میدانند ...صدای مداحی ایستگاه صلواتی بلند بود جوو  

 ماشین توی کوچه پیچید ...

 نزدیک در خونه نگه داشت ...سکوتی که داشت زیادی بد بود ...کاش حرفی میزد ...دادی می

کشید ...ولی ساکت نبود .   

 کلید در خونه رو انداختم ...خونه تاریک و سردبود.

کردم و بادوم های سفارشی مامان برداشتم ... ...درست مثل وجود من ...در کابینت رو باز  

 وقتی داشتم در رو می بستم متوجه نگاه خیره و متفکر امیر حسین شدم ...نگاهی که نشون از 

 ذهن مشوشش میداد .
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 نشستم ...دوباره استارت زد و راه افتاد ...

م کنم ...بگه نمی باز هم سکوت .. کاش حرفی بزنه ...تهدید کنه ...بگه تو زن منی ...بگه تمو

 خوام این پسره رو ببینی ...ولی ...

 ولی ...

 اینقدر فکر کرده بودم که سرم تیر می کشید ...ماشین ایستاد درست روبه روی در بزرگ خونه

ی خاله ...   

 و هنوز قفل لب های امیر حسین باز نشده بود .

شونه ...ولی انگاری براش در ماشین رو باز کرد و بیرون آمد ...کنارش ایستادم ...شونه به  

مهم نبود ...انگاری این ماهی از اولش هم براش مهم نبود ...پس چه دلیلی داشت که می    

 خواست منو توی لباس عروس ببینه .

 نزدیک دیگ شدم ...حاج خانم با دیدن مون لبخند زد:

اجت هاتون رو_چه خوب .به موقع اومدین  می خوایم در دیگ رو ببندیم ...برای آخرین بار ح  

از خدا و صاحب این دیگ بخواین.    

 سمانه چشمکی زد :

 _ماهی که دیگه حاجتی نداره ...ماهستیم که باید حاجت روا باشیم حاج خانم ...

 صدای خنده حاج خانم و سمانه گفتن زن دایی پیچید 

امیر حسین دسته بزرگ و چوبی کفگیر رو گرفتم ...چرا دوست داشتم اینقدر سنگین باشه تا باز  

به کمکم بیاد ...چرا دل نفهم من چیزی می خواست که تا چند لحظه پیش داشتنش رو قدر  

 ندونست .

 سمانه کنارم ایستاد و دستشو به انتهای دسته چوبی گرفت وقتی یک دور کفگیر توی قابلمه

چرخید ...قلب من هم چرخید .. زیر و رو شد ..   

ید ...سمانه چشم بسته بود و حاجت می طلب  

 و نگاهم به امیر حسین بود که نگاهش با من نبود ....

 من چه حاجتی داشتم ؟

 نگاهم به رنگ زرد خوشرنگ شله زرد بود ...
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 من چه حاجتی داشتم ؟

 خدایا من دیگه آبرو مو نمی خوام ....من دیگه هیچ شکایتی از اون همه حقارت ندارم ...

به من .. یک نگاه سرد ...یک نگاه خالی ... نگاهم به امیر حسین افتاد که زل زده بود  

 اشکم فرو چکید ...

 خدایا....

 خدایا من فقط این مرد رو می خوام ...

. 

. 

. 

. 

 دینگ ...افتاد ....دو ریالي کج شده ی ذهنم افتاد ...من امیر حسین رو می خواستم ..با تمام

د رو می خواستم ...نگاه هایوجودم می خواستم ...این مرد مرموز که یهوئی وارد زندگیم ش   

آرامش بخشش رو می خواستم ...می خواستم براش لباس عروس بپوشم ...می خواستم وقتی از   

بیمارستان بیاد براش نهار گرم آماده کنم.موهای کوتاهم رو واسه این مرد بلند کنم ....بعد هشت    

 سال حاجتی ندارم بجز داشتن این مرد .

ولی هنوز کسی پاسخگو نبود . بوق های متوالی می خورد  

 مامان سرشو داخل اتاق کرد 

 _ماهی ...بیا لیلی خانم زنگ زده از کیش جنس آورده بریم یک سر ببینیم...

 نفس تازه کردم و گوشی رو توی جیبم گذاشتم.

 مامان چادر سرش کرد و کلید رو برداشت :

 _خدا کنه  روتختی هم آورده باشه ...

...با مامان همراه شدم   

 لیلی خانم همسایه دیوار به دیوارمون بود ...شوهرش کیشوند بود و هرازگاهی که جنس میآورد

قالب در و همسایه و فک و فامیلش می کرد ...   
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خونش ش همیشه مثل بازار شام بود از در دیوارش لباس اویزون بود تا کفگیر و مالقه و قابلمه 

 هم چیده بود .

چشمم تو بازار فقط دنبال وسایل واسه ماهی جان بود ... _سالم طال خانوم ...بیا که  

 تو دلم آره تو راست میگی نثارش کردم ...دروغگوِی دغل باز ...

 مامان با ذوق همراهش شد و کارتون هارو باز میکرد .

 و من برق چشم هاشو دیدم ...خبر نداشت دخترش چه گندی زده ...

ین دلمو به درد می آورد.هنوز هم یاد نگاه های یخ زده ی امیر حس  

 لیلی خانم اجناسی متفاوتی از شلوار لی گرفته تا پاسماوری رو بسرعت به مامان نشون میداد.

گوشیم تو جیبم لرزید ...با دیدن شماره آرمان  مات شدم ...با یک ببخشید به طرف حیاط رفتم 

... 

 با تردیدوصل کردم 

ه بودید _سالم ...شما چند بار با این شماره زنگ زد  

 بدون هیچ حرفی گفتم :

 _شراره ام ...

 سکوت شد ..وبعد صدایی که ته مایه ای ازخنده داشت و شنیدم 

 _به... سالم شراره خانم ...پارسال دوست امسال آشنا ...

 _دیگه ...دیگه ...

 این تکه کالم شراره بود 

 سعی کردم مثل خود شراره باشم البته شراره ی هشت سال پیش 

....چکار ا میکنی ...تو این چند سال که مزدوج نشدی ..._خوبی   

 صدای خنده اش شنیدم 

 _نه بابا کی زن به ما میده ...عشق و صفا و بخور و بخواب  ..

 پوزخندی تو دلم زدم خونه خراب کن یادش رفت .ادامه داد 

 _ ...تو چی چرا نرفتی اونور پیش مامی ت؟

 پسرک عیاش میدانم دنبال چیه؟ 
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ددی بیشتر خوش میگذره ...هم آزادی هم اسباب خوشگذروني... _پیش  

 صداش حریص تر شد 

 _ا...اینجوریاس ...دوست دارم ببینمت !

 پوزخندی زدم 

 _ منم دوست دارم قیافه خیکی که با بخور و بخواب ساختی رو ببینم ...!

 قهقه خنده اش تو گوشی پیچید .

قرار ...نمی دونم موفق شدم ترغیبش کنم  واسه یک   

 _نه  خوشگل خانم ...هنوزم همون آرمان خوش تیپ و خوش قوار هستم ...

 ته دلم حس تهوع داشتم .

 _فردا کافی شاپ گلها ....

 با صدای ته خنده گفت 

 _آدرسش رو برام بفرست که بدجور مشتاق دیدارت شدم...

خداحافظی سرسری کردم و آدرس رو واسه ش فرستادم.   

ه سیو شده ش رو تو تلگرام چک کردم ...خودش بود ...هنوز هم همینطور با خط دیگه م شمار

 رذل بود .

 مامان داخل حیاط آمد 

 _ماهی زشته بیا دیگه ..

 به دنبال مامان داخل رفتم ...

 مامان با زور چند تکیه وسایل نشونم داد 

 _خوشت آمد ...راستی این رو تختی رو نگاه کن ببین چطوره ؟

مخمل قرمز رنگ کشیدم ..دستی به روتختی   

 لیلی خانم مثل قاشق نشسته پرید وسط 

_ماهی جان جنسش اعالست) ...مامان سفارش رنگ نیلی داده بودن من دیدم قرمزش هات تره 

 اینو خریدم ...

 وبعد چشمک چندش ناکی زد 
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 _انشاهلل با آقای دکتر روش خواب های خوب خوب ببینید ...

 مامان ریسه رفت از خنده 

من زل زده بودم به روتختی. ...می تونستم یک زندگی خوب کنار آقای دکتر داشته باشمو   

...ولی چرا دارم با دل خودم لج میکنم ...   

 با یک خروار وسایل به خونه برگشتیم ...مامان با حض وافری دونه دونه وسایل رو تو اتاقکی 

سال پیش هم قرار بود منو که تا چند سال پیش درش بسته بود برد ...وسایلی که هشت   

 خوشبخت کنه ...یک زندگی با بهنام ...ولی حاال بعد هشت سال ...

 برای بهنام پیام دادم 

 "باهاش قرار گذاشتم ساعت ده کافی شاپ گلها ...

 گوشی رو روی پاتختی انداختم ...

 مامان با لیست خریدش از اتاقک بیرون آمد 

.می خوای یکدونه از این جدیداش که چند کاره هم هستن _ماهی .. میگم پلوپزت قدیمی شده ..

 بخریم ..

 اشک توی چشم نیش زد 

 سعی کردم صدام نلرزه 

 _نه همون خوبه ....مامان بدون توجه به حرف من گفت: 

 _اصال نمی خواد عوضش کنم ...همین باشه ...یکی دیگر هم می خرم ...

بود  صدای پیام گوشیم شنیدم .. بهنام بود که نوشته  

 "باشه ...منم میام...

 دستی به شالم کشیدم ...یک ربع زودتر آمده بودم ...دستامو دور فنجون داغ قهوه حلقه کردم ...

 صدای آویز در رو شنیدم و بعد قامت بهنام رو دیدم که وارد شد.

 اونم زود اومده بود ...دوتا میز اونورتر مقابل من نشست ...

عت تو کافی شاپ منتظرش بودم و نیامد ...چه روز مزخرفی بود.یاد روزی افتادم که چند سا  

وقتی کل راه پیاده زیر بارون امدم...این مرد هیچ وقت منو باور نکرد، در بدترین روز های 

 زندگیم محتاج باور همین مرد بودم ولی ...
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شکستگی سرش پایین بود ولی نگاه من مستقیم به اون بود روزی مرد رویاهام بود ...چقدر خط  

ابرو شو دوست داشتم ...چقدر برای داشتنش حس غرور میکردم ...   

 سرشو بلند کرد ...و نگاهش به نگاه زل زده من افتاد ...

 ولی حاال چرا هیچ حسی بهش ندارم ...

 سرمو پایین انداختم و به گوشیم زل زدم ...

دیدمش ...این همونروی آید تلگرام ضربه زدم عکسش تمام صفحه رو پر کرد ...دقیق تر   

بهنام هست که می خوام منو باور کنه ...اصال باور کردن بیگناه بودن من برای این مرد چه   

ارزشی برای من میتونه داشته باشه داره.   

 صفحه رو ورق زدم یک عکس دیگه ازش بود ...

 لب گزیدم ...

حسین نفسم رفت ..صفحه رو دوباره زدم و با دیدن عکس سه نفره بهنام و بهادر و امیر   

 نفسم با دیدن خنده های عکس امیر حسین رفت ...

 تصویر روی صورت امیر حسین باز کردم ...

 لباس آبی کاربونی پوشیده بود که آستیناشو تا آرنج تا زده بود ...

 صدای آویز در بلند شد ...منم از هپورت بیرون آمدم و به در زل زدم ...

ونفره ی دوستاش نشست ...ولی یک دختر بود که سر میز د  

 بهنام اشاره به ساعتش کرد ...

 پونزده دقیقه از ده گذشته بود ...

 همون موقع پیامی برای گوشیم آمد .

 "سالم عزیزم ...من یکم گیر افتادم ...قرار باشه واسه بعد ...می بوسمت عشقم"

 یخ کردم ...فکر اینکه نیاد رو هم نمی کردم ...

ر میز بهنام نشستم .از جام بلند شدم و س  

 بهنام با چشمهای گرد شده که دور و برش رو می پایید گفت :

 _پاشو .. االنه که برسه .. 

 خیلی خونسرد گفتم 



 

151 
 

 _نمی یاد .  

 وبعد گوشی رو مقابلش گرفتم 

 از خوندن متن گوشی اخم کرد 

 پوزخندی زد 

ردی ...کال تو خوب _می بوسمت عشقم !....چطور با یک بار حرف زدن اینطور شیداش ک  

 بلدی مردای ابله رو خام خودت کنی ...فقط بلدی خودتو بیگناه نشون بدی ...

 چشم درشت کردم :

 _چی داری میگی؟.اون حتی نمی دونه من کی هستم ...فکر میکنه دوستش شراره ام ...

 بهنام دندون رو هم سابوند 

منو بکشونی و بعد با یک پیام بگی  _منو خر گیر آوردی ...ننه من غریبم بازی در میاری که  

 طرف نیومد .. ببین منم بیگناهم ...

 وارفته بهش نگاه می کردم 

 انگشت اشاره شو به طرفم گرفت :

_کثافت ترین و لجن ترین دختری که تو عمرم دیدم تویی ...یک دختر هرزه که خوب بلده 

 نمایش راه بندازه ...

 بعد سرشو جلو آورد: 

دی پسر عموی من خام خودت نمی کردی ...بعد برای من ادا و عشوه در بیاری_اگه بیگناه بو  

... واسه یک پدرسوخته دیگه هم پیام فدایت شوم بدی و اونم از راه دور ببوستت. ..   

 تو ذاتت خرابه ...وگرنه اینقدر غیرت داشتی که سر زندگی و شوهرت وایمیستادی و فیلت یاد

ئل هشت سال پیش دوباره دست نمی ذاشتی.هندوستون نمی کرد و روی مسا   

 اشکم ناخودآگاه چکید .. 

 با صدای تحلیل شده ای گفتم 

 _حق با توئه ، من از همه چیزهایی که می تونه خوشبختم کنه گذشتم تا به امثال توی نامرد

بیگناهیم رو ثابت کنم ...   

 کیفم رو چنگ زدم و از در کافی شاپ بیرون زدم .
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داد ...کل جماعت به من نگاه میکردن ... گریه امونم نمی  

 هق هق ام زیادی بلند و جگر سوز بود .

 اینقدر دویده بودم که یکدفعه متوجه شدم توی ایستگاه اتوبوس نشستم ..

 سرمو تکیه به نرده کناری ایستگاه داده بودم هنوز اشکام پی در پی و بی اراده می ریخت ...

 بطری آبی به طرفم گرفته شد .

مو بلند کردم دختر بچه ای با روپوش مدرسه مقابلم بود .سر  

 _تو هم دیکته ت رو کم شدی ؟

 برای یک لحظه مکان و زمان رو فراموش کردم 

 _چی ؟

 دختر نزدیکتر نشست 

 _منم هفته پیش  تو دیکته م چهار تا غلط داشتم .

 ...مامانم منو دعوا کرد تا دو روز گریه میکردم .

ون داد:بعد بطری آب رو تک  

 _بگیر دهنی نیست ...مامانم میگه وقتی سکسه میکنی باید آب بخوری تا خوب بشی...منم از 

 گریه به سکسه افتاده بودم .

 بطری آب رو ازش گرفتم .

 دخترک ادامه داد 

 _مامانم میگه گریه کردن فایده نداره ...فقط خودت می تونی  اوضاع رو درست کنی.. !

 بعد نگام کرد 

نفهمیدم یعنی چی ؟...ولی درس خوندم دیکته این هفته رو خوب دادم   ! _من که   

 بعد با لبخند نگاهم کرد 

 _مامانم گفت آفرین حاال فهمیدی که فقط خودت میتونی همه چیز رو درست کنی  ...؟

 اتوبوس آمد.

 دخترک بلند شد :

 _دیگه گریه نکن ...تو هم مثل من خودت می تونی اوضاع رو درست کنی .
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 و رفت .

 کاش همه ی اوضاع و احوال بد آدم ها بخاطر دیکته هاشون بود.

 در بطری آب رو باز کردم .

 وقتی با خوردن آب سکسه ناشی از گریه م بند آمد به بطری آب زل زدم.

 چطوری اوضاع رو درست کنم ....

 شماره امیر حسین رو گرفتم ...رد تماس داد ...

ماشین ها نگاه کردم ... همون جا نشستم و به رفت و آمد  

 اوضاع من زمانی خوب می شه که از گذشته ی نکبتی خودم دست بکشم و زندگی کنم ..

... 

 این بار پنجم بود که شماره ی امیر حسین رو می گرفتم و رد میداد .

 وارد بیمارستان شدم .

 خدا خدا میکردم اینجا باشه ...

ربی که خریده بودم زیادی بهم میومد .. چشام وتوی آسانسور نگاهی به خودم کردم ...چادر ع  

نوک بینیم هنوز از گریه سرخ بود ...   

 در آسانسور باز شد .

 به طرف اتاق انتهای راهرو رفتم ...من قبال یک بار اینجا آمده بودم ...یاد خاطره ی ماهی 

وقتی یاد این  خوردنمون افتادم ...اولین غذایی که براش می پزم یک ماهی خوشمزه است ...ولی  

 افتادم که گفت ماهی زنده رو بیشتر دوست دارم ...ته دلم گرم میشه ...

 منشی مقابل اتاقش شماره میداد...

 _من با آقای دکتر کار دارم ...همسرشون هستم 

 منشی سرشو باال آورد و گفت:

 _سالم خوش آمدید ...االن بهشون میگم ...

امیر حسین لذت بخش بود برام ... روی صندلی نشستم چقدر این همسر بودن  

 بعداز یک تلفن با شرمندگي گفت:

 _ببخشید ها ...ولی آقای دکتر گفتن مریض دارن ...
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 لب میگزم ...

 _منتظر میمونم ...

 روبه روی در نشستم ...در باز میشه و زنی بچه به بغل بیرون میره ...

ل زده به من چادری  ...از الی در نیمه باز نگاه امیر حسین می بینم ..مات و ز  

 مریض بعدی داخل رفت.

و همینطور تمام مریض هاش داخل رفتن و با هر باز و بسته شدن در نگاه این مرد اخمی بود 

 به روی من ...

 آخرین مریض که بیرون رفت.منشی گفت:

 _ببخشید منتظر موندید .. بفرمایید تو ...

 در زدم و داخل رفتم

توی آیینه منو نگاه کرد مخصوصا چادر سرم رو. در حال شستن دستاش بود از  

 _سالم ...

 یک برگ دستمال جدا کرد:

 _سالم ...چی شده اینجا آمدی ؟

 سعی کردم خجالت رو کنار بزارم .

 _قرار بود باهم بریم مزون خانم دوستت !

 جفت ابرو هاش باال پرید.

 چشم ریز کرد و گفت: 

 _ولی من فعال خیلی کار دارم !

حن حرف زدنش انگار روی غرورم تیغ می کشید.با این ل  

 سعی کردم اون روی ماهی پر رو رو نشون بدم .

 _باشه کارات رو انجام دادی میریم ...

 همینطور زل زده نگاهم میکرد

 با ته خودکار روی میز میزد .

 صدای تلفن بلند شد.
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 و صدای امیر حسین شنیدم که پشت تلفن گفت:

د برید ..._خسته نباشید ...می تونی  

بلند شد و روپوش کارش رو در آورد. .   

 _بیا برسونمت خونه تون ...من خیلی خسته م ...صبح عمل داشتم .

 پالتوش رو پوشیدو کیفش رو برداشت منم دنبالش راه افتادم.

غرورم اجازه نمی داد..ولی تنها راهش همینه ...   

 دستش رو که هنگام راه رفتن تاب می خورد گرفتم.

برق گرفته ها نگاهم گرد...مثل   

 سعی کردم لبخندی بزنم که فکر کنم اصال موفق نبودم .

 نگاه بقیه رو خیره و متعجب به دستهای آویزانم از بازوی امیر حسین می دیدم.

 خودم معذب بودم ولی نیرویی منو به ادامه این کار سوق میداد. .

لرزش بدی رو به تنم منتقل کردن.سوار ماشین شدم روکشای چرم ماشین خیلی سرد بودن و   

 هنوز راه نیفتاده بودیم که صدای تلفنم بلند شد .

 مامان .

 تلفن رو جواب دادم: 

 _الو ماهی کجایی تو مامان جان ؟

 صدامو صاف میکنم 

 _سالم مامانی ...با امیر حسین هستم ...

 جا خوردنش رو پشت تلفن حس میکردم .

 نذاشتم حرف بزنه و ادامه دادم :

 _مامانی ...نهار چی داریم ؟...من خیلی گرسنه م.

داریم میآیم اونجا ...   

 صدای ضعیف مامان می شنوم 

 _خورشت بامیه ...با امیر حسین میای؟

 شک آخر صحبتش رو با یقین جواب دادم.
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 _آره مامان جان.

 و خطاب به امیر حسین گفتم :

 _مامان میگه خورشت بامیه دوست داری ؟

نگاه طوالنی نگاهم کردیک   

 توی دلم تند تند صلوات می فرستم ...خدایا ...خدایا 

 وقتی سرشو تکون داد و چشم به جاده دوخت

 نفسام رو راحت رها کردم 

 _مامان ما تا ده دقیقه دیگه اونجاییم ...

 گوشی رو خاموش کردم و چشم به خیابان پر از ماشین دوختم

 بدون اینکه حرفی بزنه به خونه رسیدیم.

ا خوشحالی در زدم .در باز شد.ب  

 امیر همراه من وارد شد.

 بلند و پر شعف سالم کردم.

 مامان وسط حال نگاه خیره اش روی من ثابت موند مخصوصا اون چادر براق و قشنگ که 

 سرم بودو حتی یک تار مو دیده نمیشد.

 جلو رفتم و صورت متعجبش رو بوسیدم

انداختی ..._فدات بشم مامان گلم ...چه بویی راه   

 مامان از شوک در اومد و با امیر حسین احوال پرسی کرد.

 چادرم رو روی مبل انداختم و به طرف آشپزخونه رفتم در قابلمه ی خورشت رو باز کردم.

 _اوم....چه کرده این مامانی ..

 با انرژی وصف نشدنی به طرف مامان رفتم مامان با لبخند با امیر حسین احوال پرسی میکرد.

 _مامان خیلی گرسنه ام تا لباس عوض میکنم میز رو بچین ...

 با بپر بپر وارد اتاقم رفتم و در بستم.

 پشت در اتاق سر خوردم.

 نقاب برداشته شد. ...
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 قطره اشک سمجی پایین اومد.

 خودم حال خودم رو نمی فهممیدم.

 من دارم برای بهتر شدن اوضاع چکار میکنم ...

مخاطب قرار داده به خودم میام ..با صدای مامان که منو   

 مانتوم رو در آوردم.

 دستی به موهای کوتاهم کشیدم...امیر دوست داره بلند باشه ...سعی کردم با مو پیچ بزرگم حالتی

بهشون بدم ...کمی پودر به صورت زرد و رنگ پریده ام زدم.   

دستم روی رژ قرمزم رفت و از اون به لب هام کشیدم.   

عرق گرفته بودتاپ تنم بوی   

.. تا  

 برای پیدا کردن لباس تا کمر داخل خم شدم .

 با صدتا برانداز کردن آخر دل به دریا زدم و تاپ حلقه اِی آستین سبز صدری  مو پوشیدم..

 عطر زدم ...

نقابی تازه برای درست کردن اوضاع ..   

 دستم به دستگیره در نرسیده ایستادم .

ز حقارت رو قورت بدم .سعی کردم این بغض کهنه و پر ا  

 _ماهی کجا موندی بیا دیگه ...

 دستگیره در رو پایین کشیدم و وارد پذیرایی شدم .

 امیر حسین روی صندلی آشپزخونه نشسته بودو مامان روی میز بشقاب و لیوان می چید .

 وقتی با لبخند به به بلندی گفتم حواس مامان و امیرحسین به من معطوف شد.

رو در نگاه مامان می دیدم ولی امیر حسین هنوز هم همینطور بود با نگاهی بهت و تعجب  

 سرد و بی تفاوت ...

 کنارش نشستم دستش رو مشت کرده بود.

 مامان برام توی بشقاب پلو می کشید.

 لبخند رضایتمندی بر لب داشت حتما خوشحاله که دخترش سر عقل آمده ...
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دونگ حواسم به امیر حسین بود که انگار اصال  نهار در سکوت و آرامش صرف شد..تمام شش

 حواسش اینجا نیست .

 زودتر از همه تشکر کرد و توی پذیرایی رفت..

 به فکر فرو رفتم.

 گونه م خیس شده بود  تا برگشتم مامان دستشو دور گردنم انداخت و دوباره منو بوسید .

 _الهی من فدات بشم مادر ...خداروشکر که سر عقل آومدی ...

 به یک لبخند نصفه نیمه بسنده کردم .

 _برو ...برو مادر پیش شوهرت ....برو قربونت برم .

 از جام بلند شدم ...نگاهم به پذیرایی بود که امیر حسین غرق فکر نشسته ...

 با دوتا فنجون چای کنارش نشستم.

کرد لبخندی زدم گفت: نگاهم   

 _جریان چیه ؟

سرد فنجون چای رو به دستش دادم. منتظر این سوال بودم ...خیلی خون  

 _فکر میکنم میتونیم آینده خوبی باهم داشته باشیم !

کشیده شد.  اخماش در هم  

 به چشماش نگاه کردم .

 _امروز با آرمان قرار داشتم ...

 درشت شدن مردمک چشمهای سبز آبی شو دیدم .

 _بهنام هم آمده بود ...

. لباش از هم باز شد ولی دوباره سکوت کرد  

 پلک زدم 

 _آرمان نیومد ....دیگه هم نمی خوام ببینمش ...می خوام زندگیمو بکنم ...

 نفس حبس شده شو دیدم که رها کرد .

 با دو کف دست چشماشو مالید .

 مامان با ذوق به طرف ما آمد 
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 وقتی سرشو به دستش تکیه زد با همون اخم بدون اینکه نگام کنه گفت :

ره خالصه بشه ؟_زندگی کردنت به چی قرا  

 سکوت کردم ...لب گزیدم و ازش رو گرفتم.

 پوزخندی زد .

 _ماهی ...!   ....باید باور کنم که تو زندگیت هستم ...وقتی فکرت یک چیز دیگه ست !

 آنی بهش نگاه کردم.

 ادامه داد:

 _چادر سرت کردی ...منو دعوت به خونتون میکنی ...برای من لباسی می پوشی که مطمئن 

م توش معذبی ....چرا ...؟هست  

 اشکم چکید.

 _بهنام امروز خیلی تحقیرم کرد ...باور نمی کنه که هشت سال پیش بیگناه ترین آدم من بودم .. 

 اخم شو دیدم ...

 اشکمو پاک کردم سرمو پایین انداختم.

 _دیگه باور کردن یا نکردن اون مهم نیست ...

 سرمو باال آوردم:

 _تو باور میکنی ...؟

اه خیره ش رو دیدم و یکدفعه دستم کشیده شد قدرت آغوشش خیلی زیاد ولی امن و آروم بود.نگ  

دستهای تنومندش پیچک وار دور من پیچیده شد و من وسعت این دستها رو دور قلبم حس 

 میکردم.

 اشکام راه گرفته ...

رسه ...من حل انگاری یادم رفته االن وسط پذیرایی هستیم و هرلحظه امکان داره مامان سر ب  

 شدن تو این آغوش رو با همه ی وجودم می خواستم  ..من از داشتن این مرد چقدر خوشحال

بودم .   

 ...صدای نفسهاشو می شنیدم 

 _تو ماهی کوچولوی خودمی ...



 

160 
 

 و من مالکیت رو دوست دارم ....

*** 

بود.مامان پادردش رو بهانه کرد که با ما همراه نشه ولی اصرار من کارساز تر   

 _خوب مامان جان خودتون دوتا میرفتین ...

 با لبخند گنده ای گفتم.:

 _نه ...باید باشی مامانی ...تازه االنم میریم دنبال حاج خانم ...

 باخوشحالی تمام شماره ی سمانه رو گرفتم با الو گفتنش با ذوق گفتم: 

 _سمان جونم ...زودحاضر شو بیا به این آدرس ..

ید:طفلی هول زده پرس  

 _چی شده ماهی ؟

 صدای بلند خنده م توی تلفن پیچید.

 _می خوایم بریم لباس عروس ببینم ...

 با تعجب گفت : 

 _سرت به جایی نخورده ...

 دوباره با خنده گفتم:

 _آدرس برات می فرستم بای ...

 گوشی رو قطع کردم. 

 _کاش مریم سادات هم بود...

 امیر حسین خندید و گفت: ..

حاج خانم ایستاده داره با خانوم همسایه صحبت میکنه ... دم در خونه  

 وقتی از ماشین پیاده شدم و منو دید از دختری که مقابلشه تعجب کرد.

 با چشم های خندون بغل باز کرد: .

 _سالم مادر جون ....چه بهت میاد این چادر سرت ...

اینو با همه وجود  و من غرق خوشی وصف ناپذیری شدم ...خوشبختی از آن من شده و من

 درک میکردم .
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 توی البی مزون نشستیم ...سمانه هم با چشماش برام خط نشون میکشید...اشاره به کنار دستش 

 میکرد تا برم پیشش بشینم و جوابی واسه تمام اون فضولی هاش داشته باشم که چشماش داد می 

ردم ..زند ....ولی من فقط لبخند زدم و از کنار امیر حسین تکون نخو  

 خانمی بعد ازخوش و بش منو برای پرو لباس صدا زد ..سمانه طاقت نیاورد و دنبالم راه افتاد.

 دستمو از پشت سر کشید:

 _هی وایستا دختره ی چشم سفید ...

 با لبخند نگاش کردم...

 _تند و سریع بگو چی شده ...

 هنوز میخندیدم ...

 نوک چادرم رو گرفت:

عمه طالی بیچاره جواب داده و خدا شفات داده که دوباره آدم شدی .. _فکر کنم نذر و نیاز های  

 _بیاین لطفا این بپوشید ...!

 دوتامون به عقب بر گشتیم .

 نگاهم به لباس عروس سفیدی که روی دست اون خانوم زیادی می درخشید بود..

 سمانه لباشو کج کرد: 

 _منم می خوام ....ای کوفتت بشه ماهی ...

رفتم ، سمانه و خانومه کمکم کردن تا لباس سنگین عروس که فقط چند متر دنبالهداخل اتاق   

داشت رو تنم کنم ...   

 سمانه از خوشحالی چشاش برق می زد.

 _وای ماهی ...ماه شدی ...

 بعد لباش آویزان شد و گفت:

ن با_ای خاک ...تو اون فرق سرت ...اگه موهاتو کوتاه نمی کردی االن خوشگلتر بودی ...اال  

این موها آدم رغبت نمیکنه به چش عروس نگات کنه ...   

 خانومه خنده ش گرفت:

 _این که چاره داره میشه یه کاریش کرد ..
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 خانومه رفت.

 یقه دکمه لباسو باز کردم

 و نگاهی به دامن پف دارش کردم :

 _خیلی لباسش باز نیست ؟

 سمانه چپ چپ نگاهم کرد و گفت:

ده ...خیلی هم خوشگله._االن این مدلی ها مد ش  

 مثل اینکه هنوز کامل شفا پیدا نکردی..

 خانومه وارد شد و یک کاله گیس بلند دستش بود  

 _سرتو بیار جلو ..

 بعد کاله رو روی سرم تنظیم کرد ...

 اولش حس سنگینی داشتم ولی وقتی توی آینه نگاه کردم خودم از دیدن خودم جا خوردم ...

 صدای سمانه رو شنیدم 

 _وای ماهی شبیه موهای قبلی خودته ...

 خانوم با رضایت نگاهم کرد.

 با تصویر توی آینه دختری شده بودم که خیلی شبیه دختری از گذشته ی من بود .

 دستی به پیچ و تاب موها کشیدم ...

 صدای ماشاال  ماشاا گفتن حاج خانوم رو شنیدم .

 رو برگردوندم .

م می کرد .مامان با چشمای اشک آلود نگاه  

 و حاج خانوم زیر لب ذکر می گفت و دور من فوت میکرد.

 چرخی زدم 

 که نگاهم به امیر حسین افتاد .

 ایستادم ...بابهت به مردی نگاه کردم که دور ایستاده بود و اخم هاش و نگاهش حکایت عجیبی

داشت.   

. .دستای مشت شده اش رو دیدم ...نگاهی که به جزء جزء موهای دورم بود   
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 دستمو چلیپا روی تنم گذاشتم ...

 تمام حس های بد بهم القا شد ..

 امیر حسین رو برگردوند ....مامان و حاج خانوم هنوز تعریف و تمجید میکردن .

 سریع خودمو داخل اتاق انداختم ...دیگه هیچ صدایی نمی شنیدم ...

 با لباس عروس روی سرامیک های سرد اتاقک نشستم ..

بزرگ توی ذهنم بود فقط یک سوال   

 چرا امیر حسین اینطور کرد؟

 کاله گیس رو از روی موهام کشیدم .

 اون به گوشه اتاقک پرت کردم .

 سمانه داخل آمد .

 _خوبی ماهی ؟

 لبخند تصنعی زدم 

 _میشه زیپ شو باز کنی ؟

 با خنده گفت 

..._همین یکدفعه رو در حقت لطف میکنم ...این کار  مسئولش با یکی دیگه س   

 وبعد چشمکی زد و از اتاق بیرون رفت . حالم بد بود

 سریع لباس پوشیدم ...

مامان و حاج خانوم باهم صحبت می کردن    

 نگاهم به امیر حسین بود که تو البی نشسته بود .

 هنوز تو فکر بود .

 با قدم های آهسته نزدیکش رفتم ...متوجه شد نگاهم کرد .

 مقابلش ایستادم 

ومد ...می خوای یکی دیگه رو امتحان کنم ._اگه خوشت نی  

 لبخندی زد 

 _نه ...خوب بود ...
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 کنارش نشستم 

 دستشو پشت صندلی گذاشت و به طرف من برگشت:

 _چرا موهاتو کوتاه کردی ؟

 با چشمهای گرد شده نگاهش کردم .

 یک همینجوری از دهنم پرید .

 بقیه هم به جمع ما اضافه شدن ...

ود ...این چقدر رو موهای من حساس شده ...نکته واسه خاطر موهای تو دلم یک آشوبی ب

 کوتاهم همه چی رو بهم بزنه ...

 سرمو تکون دادم ...اینقدر فکر های مسخره دور برم بود و من داشتم به مسخره ترینش فکر

ال میکردم ...اون همه چیزهایی که نباید میدیده و می شنیده رو در باره من دیده و شنیده ، حا   

 دیگه این چهار الخ موی من چه تاثیری داره ..

 اون شب ، شب خوبی بود ..

 خوب که نه عالی بود ...پر از حس های جدید که تو نگاه ها و لبخند های امیر حسین بود ...

 دستهای حمایتگرش گاهی قفل دستهای یخزده من می شد و گرمای دل منو بیشتر میکرد ..

 ساعت دوازده شب بود .

تخت دراز کشیده بودم ...وقتی هر لحظه از اتفاق های امشب یادم میومد ته دلم قنج میرفت  روی

 ...  

 روی صفحه تلگرام امیر حسین رفتم ...اسم ناشناس رو پاک کردم ...

 نوشتم امیر حسین .. بعد اونم پاک کردم ...

 انگشت هام بی اراده نوشتن 

 "امیرحسینم"

د.این میم مالکیت عجیب دلچسب بو  

 براش یک متن نوشتم 

 "و آرامش روح بزرگ تو قلب کوچک مرا تسکین میدهد "

 آنالین شد در حال تایپ بود ....پیامش آمد 
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 "برو بخواب خانوم ...فردا کلی کار داریم ..."

 خانوم گفتنش رو دوست داشتم 

 "خوابم نمیاید آقا ..."

 استیک تعجب فرستاد ...

 وبعد نوشت 

.شبت بخیر عزیزم "_"آقاش قشنگ بود ..  

 قبل از اینکه شب بخیر بفرستم برام یک متن شعر فرستاد 

 "ماییم که از باده ی بی جام خوشیم ...

 هر صبح منوریم و هر شام خوشیم ...

 گویند ندارید سرانجام شما ...

 ماییم که بی هیچ سرانجام خوشیم ..."

 لبخندی زدم و استیکر شب بخیر فرستادم ...

رو خوندم ...گوشی رو باالی سرم گذاشتم و زیر پتو رفتم ... چند بار متنش  

 االن دقیقا شرح و حال من بود که بی هیچ سرانجام خوش بودم ...

 صدای پیام گوشیم بلند شد .

 با ذوق نیم خیز شدم و گوشی باز کردم .. 

 تو صفحه پیامش رفتم ...

 یک پیام داشتم از خط دیگم ...

بود  از شماره آرمان که نوشته  

 "سالم ماهی خانوم ....

 بهت زده به صفحه گوشیم نگاه کردم که پیام دوم آمد 

 " بعد هشت سال چرا دوباره پیدات شده ...؟

 بسرعت دستم روی کیبورد گوشی حرکت کرد 

 ولی برای یک لیحظه دستم از کار افتاد ...همه رو پاک کردم ...

 من نمی خواستم این ماجرا کش پیدا کنه ...
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م سوم آمد پیا  

 "دوست دارم ببینمت ماهی خانوم  ...چیزهای زیادی واسه گفتن دارم ...شاید بخوای بدونی کی 

 پشت تمام اون اتفاق ها بوده ..."

 نفسم توی سینه حبس شد .

 شماره ش رو گرفتم یک بوق نخورده برداشت :

 _او...مای گاد ...ماهی خانوم ... 

 نفس نفس میزدم .

 _کی بوده ؟

خنده چندشناکش شنیدم صدای   

 _دیگه ...دیگه ...شرط داره ؟

چی ؟-  

 سکوت کرد 

 _یک مهمونی با دوست جون جونی ت شراره خانم خونه ی ما .. یک دور همی سه نفره

...اونجا بهت میگم که بازیچه ی دست کی بودی؟   

 با عصبانیت داد زدم :

 _خفه شو عوضی ...شراره شوهر داره زندگی داره .

ای بگی بگو میخوای نگو...دیگه مشتاق شنیدن نیستم .....می خو  

 صداشو شنیدم 

 _حتی اگه بدونی اون طرف بهت خیلی نزدیک بوده ..

 مات شدم 

 صدای قهقهه خنده ش شنیدم 

 _دوشنبه عصر خونه مجردی خودم ...آدرس شو شراره داره ...با شراره میای ...اوکی...

پر کرد . و صدای بوق های متوالی حجم صدای اتاق  

 دایی طاهر به ماشین تکیه زده بود از دور براش دست تکون دادم ....نمی دونم ولی شاید درست

ترین کار اینه که قضیه ی آرمان رو به دایی طاهر بگم ...تنها مرد زندگی من که هیچ وقت    
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 قضاوتم نکرد ....

 _سالم دایی خوشتیپم ...

 چشم غره ای رفت و گفت :

از سرما شبیه دلقک ها شدی ...تو مگه ماشین نداری که پیاده آمدی ؟ _بشین تو ماشین  

از فکر اینکه هنوز مزدای امیر حسین توی پارکینگه و کلیدش روی جاکلیدی لبخندی به لبم 

 نشست.

 _ابوطیاره مان خرابست دایی جان !

 بخاری ماشینش رو روشن کرد .

?_خبر دارم شوهر جانتان یکی بهترش رو بهت داده ..  

 سعی میکنم با یک خنده سر و ته جریان ماشین اهدایی امیر حسین رو جمع کنم .

 تو ذهنم باید یه کم مقدمه چینی میکردم

 هنوز حرفی نزده بودم که دایی  چشم ریز کرد و گفت 

 _آبجی طال خیلی خوشحال بود می گفت که رفتین لباس عروس دیدین ...با امیر حسین میری 

نوم رابطه ت خوب شده...کال دختر خوبی شدی ..بیرون ...با حاج خا  

 چشم درشت کردم 

 _وا... دایی مگه بد بودم ...

 دایی دستشو دور گردنم انداخت 

 _اگه دو ماه پیش به زور پای عقد امیر حسین نشوندمت ...این روزهای خوب رو میدیم ...امیر

لی برعکس اصول خانواده و حسین اینقدر مرد هست که خوشبختت کنه ...ماهی تو بد نبودی و   

 فامیل شنا میکردی...این بد بود .

 با حرص پوفی کشیدم 

 _کدوم اصول دایی ...اصولی که حتما بهنام و امثال اون وضع میکنند ...مانتوی کوتاه ممنوع

...آرایش ممنوع ...دوست ممنوع ...حتی یک الک ساده ناخون ...دایی هیچ وقت نخواستن به    

شون به این چشم نگاه کن که قلب شون پاکه.آدمهای دور بر  

 دایی نفس  بلندی کشید و دستای منو تو دست گرفت و نوازش وار روی دستم کشید 
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 _تا بوده همین بوده همه به دست های آدم ها نگاه کردن نه قلبشون ...چون راحت تر دیده می 

 شه.

یده می شد ....راحت تر هم قضاوت ...الک ناخن تو بیشتر از قلب پاکت د   

 چشم به روبه رو دوختم ...

 _همه ی این قصه از هشت سال پیش شروع شد.

...هشت سال پیش خیلی چیز ها رو از دست دادم ...   

 به دایی نگاه کردم .

 _دایی ...من آرمان رو پیدا کردم ...همون پسری که هشت سال پیش آبرو مو به تاراج برد...

 دایی با اخم نگاهم میکرد 

خوبه خودت میگی هشت سال پیش بوده. _ماهی  

 ...بوده ...میفهمی ماهی ...

 به چشمای دایی زل زدم:

 _ ادعا میکنه دست نشونده ی یکی دیگه بوده ....می دونی این یعنی چی دایی ؟

 بهت و حیرت رو توی نگاهش میدیدم و ادامه دادم:

... _فکر میکردم که کینه ی آرمان بابت خودکشی شراره باشه ...ولی  

 دایی کالفه دستشو دور فرمون حلقه کرد.

 ادامه دادم:

 _میخواد منو ببینه ولی با این شرط که  با دوست دختر سابقش برم ...

 _اون دختره رو از کجا می خوای پیدا کنی ...؟

 سرمو تکون میدم 

 _ شماره و آدرسش رو دارم.ولی یک مشکل اینه که دختره شوهر و بچه داره ...

ش رو بست و گفت:دایی چشما  

 _وای ...وای ...ماهی ...می خوای چکار کنی تو ؟

 فقط لب گزیدم:

 _مجبورم ...
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 دایی کالفه تر دستی توی موهاش کشید:

 _ نمی شه بیخیالش بشی و به زندگیت بچسبی ...فکر کن هیچ اتفاقی نیفتاده ...سرتو  به امیر

حسین و کارهای عروسی ت گرم کن ...   

دی به دایی نگاه کردم.با یک حس نا امی  

 آستین چادر عربی رو باال زدمم و پالتوم هم باهاش باال رفت ، دستبند چروم رو باز کردم ..مچ

دستم پیدا شد   

 و گوشت اضافه ای طناب وار دورش پیچیده شده بود

 _من فقط هفده سالم بود دایی ...فقط هفده سال.

.فقط می خوام بدونم به چه گناهی ...همین ...این همه ظلم حقم نبود ...این همه نا امیدی ..   

 دایی با درد دست روی مچ دستم گذاشت.

 _من باید چکار کنم ؟

 آستینم رو پایین کشیدم.

 _با شراره صحبت کنید ...راضیش کنید با من بیاد ...

 دایی فوری به طرفم برگشت.

 تمام التماسم رو توی نگاهم ریختم.

.شاید شما بتونید ._من نمیتونم اونو قانع کنم ..  

 ...خواهش میکنم .

 محکم روی فرمون زد:

 _ماهی ...ماهی ...اگه فردا پس فردا شوهرش فهمید

 .چه جوابی بهش بدم.؟؟

 _نمیفهمه ..!

 اینو با صدای بلند گفتم ...

 سکوت شد ...دایی همینطور نگاهم میکرد ...از عصبانیت پره های بینش کشید شده بود .

م با صدای آروم گفت  

 _نمیفهمه دایی  ...
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 روشو اونطرف کرد 

 _شماره ش رو بده ...

 لبخند وصف نشدنی ای  روی لب هام نشست .

 دایی انگشت اشاره شو مقابلم گرفت 

_فقط باهاش حرف می زنم ...فقط یکبار ...اگه دوست نداشت هیچ اجبار و اصراری در کار 

 نیست ...

گرفتم .سرمو تکون دادم تند تند شماره شراره رو   

خاله ماهی در رو بازکن ...-  

 نگاهم به داخل  ماشین دایی بود که شراره عقب نشسته بود سرش پایین بود و دایی طاهر

دستشو رو فرمون ضرب گرفته بود و نگاهش به روبه رو بود.   

یک ریز حرف می زد .   

 _خاله ماهی .!

فرو ببره ولی نمی شدبه طرف سامیار برگشتم .که سعی داشت نی رو داخل پاکت شیر   

..لبخندی زدم و نی رو داخل پاکت گذاشتم    

 سامیار با لپ های آویزونش یک هورت عمیق کشید .

 دوباره نگاهم رو به ماشین دوختم .

 دایی پیاده شد ...

 نزدیک ما آمد .

 با استرس دست سامیار رو کشیدم و به طرفشون رفتم .

ش بیرون پریده بود نقی زد .سامیار که با کشیده شدن دستش نی از دهن  

 به چشمای دایی خیره شدم .

 دایی کالفه دستی به موهای جو گندمیش کشید 

 _با این پسره ساعت چند قرار داری ؟

 نگاهی به داخل ماشین کردم ...شراره با غم نگاهم کرد .

 در رو باز کردم و شراره رو به آغوش کشیدم ..
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 _مرسی .. شراره ...مرسی.

غوشم بیرون کشید .خودشو از آ  

 _قرار شده آقا طاهر با علی صحبت کنه ؟

 با چشای گرد شده نگاهش کردم :

 _که چی بشه ؟

 روسریش رو درست کرد 

 _اگه نزاره نمیام ...

 _وارفته به پشتی صندلی تکیه زدم .

 شراره گفت :

باشم . _علی همه چیز رو از گذشته ی من میدونه ...دلم نمی خواد ازش چیزی پنهون داشته  

 نگاهی به دایی طاهر کردم که با موبایلش صحبت میکرد .

 _ماهی ...

 به شراره که چشماش پر اشک بود نگاه کردم:

 _تو توی این هشت سال چی کشیدی ؟

 پوزخندی زدم .

 دایی نشست تو ماشین .

 _دخترم ...باهاش صحبت کردم ...االنه که بیاد ...

 شرار سری تکون داد ...

ت که درسکوت گذشت ماشین شاسی بلند مشکی ای مقابل مون نگه داشت بعد ازیک ساع  

 ...شراره هول زده گفت .

 _علی ...

 سر سامیار رو که خواب بود از روی پاش بلند کرد و از ماشین پیاده شد ...

 دایی هم پیاده شد ...

م ... دلم هوای ولی من میخ صندلی بودم با نا امیدی به اخمای مرد چهارشانه مقابلم نگاه میکرد  

 نگاه ها و اخم های امیر حسینم رو کرد ...
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 دایی گفته بود بهتره تو هم به شوهرت بگی ...ولی من نخواستم ...نخواستم مثل شراره خانومانه

رفتار کنم ...که بدون رضایت شوهرش کاری نمی کنه ...   

دی بی فایده بود .کالفگی شوهر شراره رو میدیدم و اصرار دایی و شراره .. انگاری زیا  

 و حرفی که با قاطعیت زد و دایی که سری به معنای تایید تکون داد و دستشو فشرد و شراره ای 

 که با غم و نا امیدی نگاهم کرد و به طرف ماشین شاسی بلند رفت ..کاش لب خوانی بلد بودم .

 دایی هم کنار ماشین ایستاد .

ش به سامیار خوابیده روی پای من افتاد .علی سرکی به داخل ماشین دایی کشید و نگاه  

 به طرف ماشین آمد در رو باز کرد .

 باد سردی داخل ماشین پیچید .

 سالم پر اخمی کرد .

 دست زیر پای سامیار انداخت ، سامیار رو به طرف خودم کشیدم .

 با یک خشم و نفرتی نگاهم کرد .

 لب باز کردم 

تری  بوده ... مهمونی و پارتی ...پسر بازی_می دونی شراره هشت سال پیش چه جور دخ  

قشنگترین تفریح هاش بود ...   

 اخماش پر رنگ تر شد و من ادامه دادم :

 _شراره بچه ی طالق بود که هیچ امیدی نداشت.

..همه زندگیش در هوس مردهایی مثل آرمان خالصه می شد ...اینقدر خودمختار بود که پدر و 

 مادرش حریفش نمی شدن ...

همون اخم گفت  با  

 _که چی... بوده که بوده ...؟

 پوزخندی زدم 

 _االن شو می بینی؟؟ اینقدر خانومه که بخاطر دیدن مزخرف ترین آدم زندگیش داره از تو

اجازه میگیره ...این همون شراره است .. ولی با یک فرق بزرگ ...االن علی نامی تو     

ان داشته باش ...اون داره بخاطر من خودشو بهزندگیشه که همه ی زندگیش شده ...بهش اطمین  
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آب و اتیش میزنه ...بهش اینقدر اطمینان داشته باش که یکبار هم تصمیم با خودش باشه ...که   

بخاطر راحتی وجدانش بزنه به دل آتشی به اسم آرمان ....بهش اطمینان داشته باش ...که می    

اش مهمتر بود ....بهش اطمینان کن همه زندگی تونست پنهون کنه از تو ...ولی همه زندگیش بر  

 شراره ... 

 نگاه از من گرفت ...

 سامیار از بغلم بیرون کشید .

 به طرف ماشین رفت .

 دایی داخل نشست ...

 خواست استارت بزنه ...که گفتم 

 _یکم صبر کن دایی ...

 از آینه نگاهم کرد ..

استارت نخورده بود ... نگاهم به ماشین شاسی بلند مقابلم بود که هنوز   

 بعداز مدت کمی در طرف شراره باز شد ...

شراره رو دیدم که با لبخند امید بخشی به طرف ماشین آمد ...   

 دایی شیشه ی ماشین رو پایین داد .

 شراره گفت 

 _ساعت چند با آرمان قرار داری ؟

 دایی منو در خونه پیاده کرد:

 _نمی خوام چیزی به آبجی طال بگی؟

مو به عالمت تایید تکون دادم.سر  

 _باشه پس فردا میام دنبالت، شراره هم با شوهرش میاد ،چه روزی بود امروز اوف؟

 و صدای نفس عمیقش رو شنیدم.

 کیفمو از عقب برداشتم.

_نمیاین تو؟   

 دایی توی فکر بود:
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 _نه سالم برسون.

 وارد خونه شدم.

ا می ریخت.مامان داشت توی شیشه های یک شکل نخود و لوبی  

 _سالم

 با ذوق نگام کرد.

 _سالم بیا کمک کن همین چند تا شیشه رو هم پر کنیم.

 با مانتو و شلوار نشستم کنارش.

 _حاج خانوم زنگ زد ...مثل اینکه امیر یک خونه ی خوب نزدیک بیمارستان پیدا کرده راستی 

 گوشیت چرا خاموش بود.

 همون موقع تلفن خونه زنگ خورد. 

فن رو که کنار دستش بود برداشت.مامان تل  

 از قربون صدقه هاش فهمیدم امیر حسینه.

 گوشی تلفن رو به طرفم گرفت .

 _الو ماهی.

 _سالم

 _سالم خانوم

 بغض کردم می تونستم مثل شراره خانوم باشم ولی فقط صفتش رو یدک می کشیدم .

 وقتی سکوتم رو فهمید ادامه داد:

ه االن هم کلیدش دستمه هستی بیام دنبالت؟_یک خونه دیدم شرایطش خیلی خوب  

 شاید این بهترین راه بود که از فکر دوشنبه ی لعنتی بیرون بیام .

_آره االن حاضر میشم.   

 تلفن رو به مامان دادم.

 مامان عینکش رو در آورد و سینی نخودهای پاک شده رو توی ظرف شیشه ای ریخت.

 _امروز سر کار نرفتی؟

دهنم بیرون اومد .یک نه ی آرومی از   
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 توی اتاقم رفتم و بعد هم یک دوش مختصر گرفتم و لباس پوشیدم ...صدای موبایلم بلند شد با

دیدن اسم امیر حسینم ته دلم فرو ریخت.   

 چادر براق مشکی رو سرم کشیدم و از اتاق بیرون آمدم .

 _مامان من رفتم.

 مامان سرشو از آشپزخونه بیرون آورد:

. _به سالمت مادر  

سوز و سرمای بیرون به تنم نشست و لرز کردم سوار ماشین شدم امیر حسین لبخند به لب 

 نگاهم کرد.

 _سالم خانوم خانوما.

 لبخند بی رمقی زدم.

 امیر حسین استارت زد.

 _یک خونه ی خوب و جمع و جور نزدیک بیمارستان دیدم. بریم ببین اگه خوشت اومد بریم 

 قولنامه ش کنم .

له گی یک خوبه گفتم.با بی حوص  

 یه کم نگاهم کرد و بعد دستمو گرفت.

 دستای یخزده م با دستای بزرگ و داغ امیر حسین گرم شد.

 لب زد:

 _خوبی؟

 و این احوال پرسی و لحن نگرانش دل منو از استرس این دوشنبه ی لعنتی پاک کرد.

 با لبخند پررنگتر و اطمینان گفتم :

 _خوبم !

یر حسین دستش روی دکمه پلی پخش ماشین نشست.ماشین سرعت گرفت و ام  

 صدای نوای دو تاری توی ماشین پیچید

..... 

 چرخی توی خونه خالی زدم ، یک خونه جمع جور و قدیمی با یک پذیرایی بزرگ که انعکاس 
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 قدم هام روی پارکتش عجیب دلنشین بود.

ی به آدم میداد.پنجره رو به حیاط بود که درختای خشک و سرد و برفیش یک حس عجیب  

 از فکر سرمای بیرون خودم رو جمع کردم

 از پشت تو آغوش گرمی فرو رفتم .

 دستهای امیر حسین دورم پیچید صدای نفس هاش رو می شنیدم .

 توی خودم جمع شدم هنوز خاطره ی بد دو ماه پیش منو آزار میدادسعی کردم بهش فکر نکنم و

نگاهم خیره به بیرون بود .   

عاشق قاب این پنجره شدم ..._منم اول   

 ازم جدا شد و مقابلم ایستاد .

 _ولی بعد وقتی نمای اتاق خواب رو دیدم فهمیدم این در برابرش چیزی نیست ..

 چشمکی زد و منو به طرف اتاق آخر راهرو هدایت کرد ...

 یک اتاق نسبتا بزرگ و خالی و بدون از پنجره ...با تعجب پرسیدم :

دی ؟_عاشق چی اینجا ش  

 شیطانی نگاهم کرد :

 _عاشق بعدهاش ...

 سوالی نگاهش کردم .

 وقتی دید زیادی گیجم خنده ش بیشتر شد .

 _نظرت چیه کاغذ دیواری این اتاق رو آلبالویی کنیم.

 نگاهی به دور تا دور اتاق کردم :

 _بدون اون دلگیر و تاریک هست می خوای تاریک ترش کنی.

د:دستی روی دیوار کرم رنگ کشی  

_آره ،یک دوستی داشتم دکوراتور بود میگفت اتاق خواب باید رنگش هم خواب آور باشه هم 

 تحریک کننده.

 به آنی احساس کردم خون با پمپاژ فراوان به صورتم رسید وقتی برق چشمهاوخنده ی یک وری

امیرحسین رو دیدم.   
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 در اتاق رو باز کردم.

ی به آشپزخونه زدم .و خیلی ناشیانه خودمو به بیرون رسوندم.سر  

 _می خوای کابینت ها رو عوض کنی ...؟

 صدای پای امیر حسین توی حجم خالی خونه پیچید .

 _آره عوض میکنم.

 سعی کردم در تیررس نگاهش نباشم ...به پنجره ی بزرگ چشم دوختم :

 _خونه ی خوبیه خوشم اومد!

 امیر حسین مقابلم ایستاد .

 _از اتاق خوابش چی ؟

، این روی پرروی امیر حسین رو ندیده بودیم که به لطف وحول قوه ی الهی هم دیدیم.لب گزیدم  

 از سرما دستمو روی بازوم گذاشتم:

 _شوفاژاش درسته؟

 امیر ریموت ماشین رو از روی کارتر برداشت .

 _آره گفتم بیان چکش کنند ...

 سرشو به طرف من کج کرد .

 _مبارک باشه خانوم .

 لبخندی زدم ..

طرف در رفت: به   

 _بیا بریم حس میکنم داری یخ میزنی ....

 بینی م رو باال کشیدم :

 _فکر کنم دارم سرما می خورم .

 شب خوبی بود،شب های خوبی که با وجود امیر حسین زیادی خوب می شد خنده هاش و نگاه 

 هاش زیادی دلنشین بود .

رم و از ترس سرما خوردگی مرتب وقتی به زور مثل بچه ها مجبورم کرد یک کیلو پرتقال بخو  

 دستش روی پیشونی من مینشست تا تب داستنم رو بفهمه.
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 ولی هیچوقت نفهمید.

 همون لحظه دلم تب آنی کرد.

 صبح با صدای زنگ گوشی بیدار شدم.

 شراره بود ....وقتی چشمم به ساعت افتاد شوکه شدم ...به لطف قرص های سرماخوردگی تا

..و باالخره صبح این دوشنبه ی لعنتی از راه رسید .االن خوابیده بودم ..   

 _الو ماهی ...

 با صدای گرفته و وحشتناکی جوابش رو دادم 

 _الو ...سالم شراره .

 نگرانِی شراره رو در صداش احساس کردم.

 _خوبی ...چرا صدات گرفته،حتما کل روز داشتی گریه میکردی آره ؟

تا شب من کنار امیر حسین حتی به این روز همبدبخت شراره خبر نداشت کل دیروز عصر   

فکر نکردم .   

 _نه سرما خوردم ....

 _ماهی ...هنوز هم می خوای بری خونه آرمان ؟

 از ترس اینکه نکته نظرش عوض شده باشه گفتم:

 _مگه تو نمیای ؟

 چرای کم جونی گفت .

 نفسی گرفتم که شراره ادامه داد:

بد کرده ... _فکر اینکه بخوام ببینمش حالم رو  

 پوزخندی زدم به دختری که روزی  آرزوی داشتن این مرد رو داشت .

 _من االن بهش اس میدم ساعت ده میآیم اونجا ...

 صدای کالفه شو شنیدم .

 _ماهی اگه من این کار رو میکنم فقط به خاطر تو هستش ها...

 به ساعت نگاه کردم 

 _میدونم ....من ساعت نه ونیم اونجام .
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طاهر پر اخم به ساختمون نگاه کرد  دایی  

 _گفت واحد چند بود ؟

 کالفه به انتهای کوچه نگاه کردم:

 _شیش.

 ترس نیامدن شراره رو داشتم ولی با پیدا شدن ماشین غول پیکر و مشکی علی لبخند رو لبم آمد 

 از ماشین پیاده شدم .

ش کرده بود.شراره انگاری مجلس ختم می خواست بره، مانتو و شلوار مشکی تن  

 علی هنوز هم ناراضی بنطر میرسید .

 دایی طاهر نگاهی به جفتمون کرد:

. _فهمیدین که چی گفتم یکی تون حواسش رو پرت کنه اون یکی هم در رو باز بزاره  

 به ساعت نگاه کردم که از ده هم گذشته بود 

 _باشه دایی جون.

 علی نزدیک شراره شد و همون طور پر اخم  گفت:

خودت باشی. _مواظب  

 شراره خجالت زده سر به زیر انداخت .

 دست شراره رو گرفتم و نزدیک ساختمون رفتیم ..

 شراره دستشو باال آورد زنگ زد لرزش دستشو دیدم.

 نگاهش به علی بود .

 در باز شد ..

 باالخره شراره نگاهش رو از علی که چند خونه اونور تر بود گرفت و داخل شد .

زدم ممنون امیدوار بودم علی با این فاصله دور فهمیده باشه .و من هم فقط لب   

 داخل آسانسور شدیم .

 لرزش دستهای شراره مشهود بود .

 دستشو گرفتم .

 نگاهم کرد .
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 توی آینه آسانسور خودشو نگاه کرد:

 _روزی این اتاقک شاهد حماقت های من بوده.

 نم اشک رو توی چشماش دیدم ...

 سرمو جلو بردم:

و خدا شراره ...یه کم خوددار باش ..._تو ر  

 سری تکون داد .

 آسانسور ایستاد .

 در باز شد و قیافه آرمان  با یک تی شرت حلقه و شلوارک تکیه زده به در نمایان شد .

 شراره مات شد از دیدنش ...

 ولی اون با حض وافری چشم به شراره دوخته بود .

دی ..._سالم عشقم ...از هشت سال پیش خوشگلتر ش  

 رنگ پریده ی شراره رو دیدم .

 دستشو فشردم ...آرمان از جلو در کنار رفت . 

 شراره رو به سمت جلو سوق دادم ...

 شراره نزدیکش شد و اون هنوز حواسش پرت شراره بود داشت اونو برانداز میکرد .

 از فرصت استفاده کردم و در رو باز گذاشتم .

پذیرایی شلوغ و کثیف شدیم ...بعداز یک راهروی کوچکی وارد یک   

 لباس هایی که از روی مبل ها آویزون بود .سیگارهای نیمه سوخته داخل زیر سیگاری و پوست

تخمه و اشغال چیپس و جعبه های نیم خورده پیتزا ...   

 کنار شراره روی مبل نشستم ...

 دستم توی کیفم روی گوشی بود و تا خواستم ویس گوشی رو روشن کنم .

ی دایی طاهر تو راهرو دیدم.  سایه  

 صدای آرمان رو شنیدم .

 با دوتا شیشه دلستر از آشپزخونه بیرون آمد، شیشه ها 

 رو مقابل ما روی میز کثیف گذاشت:
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 _شرمنده دیگه خونه مجردیه ؟

 و بعد نگاهی به شراره کرد:

 _البته شراره خوب یادشه من آدم تمیزی نبودم مگه نه ؟

راره بود .و هنوز نگاهش روی ش  

 دستمو از روی ویس گوشی برداشتم شراره بدبخت چه گناهی داشت که مزخرفات گذشته ش 

 ضمیمه ی پرونده من  بشه.

 آرمان دستی دور لبش کشید :

 _آخ شراره یادته روی همین کاناپه ای که االن نشستی چه عشق بازی ها که نکردیم.

 فشرده شدن کیف شراره رو تو دستاش دیدم ...

گران به انتهای راهرو چشم دوختم ،طفلی شراره که آبروش حراج این مردک شده .و ن  

 آرمان پوزخندی زد 

 _رفیقت میگفت شوهر کردی ...

 و شوهر رو با حالت تمسخر کشیده گفت .

 _اگه من تو اون مهمانی ها و پارتی ها هواتو نداشتم که یک معتاد بدبخت و زیر خواب این و

ترگل و ورگل واسه شوهرت بمونی ...اون بودی نه اینکه    

 عذابی که شراره داشت می کشید رو میدیدم ...لب باز کردم .

 _تو هم می تونستی مثل آدم زندگی کنی...؟

 از حرفم جفت ابرو هاش پرید باال .

 _دو کلوم هم از ننه ی عروس بشنویم...بعد دستش رو به من اشاره کرد 

الهه پاکی بودی. _تو دیگه چرا این ریختی شدی؟تو که  

 پوزخندی زدم 

 _این هم از لطف شما تو همون هشت سال پیش بود .

 صدای قهقهه خنده ش بلند شد .

 _ولی خیلی ناکسی ،خوب پشت تلفن نقش بازی کردی اگه فیلم دوربین مدار بسته ی مغازه 

بت .داداشم رو نمی دیدم باورم نمی شد تو همون ماهی خانوم چادر چاقچوری باشی ...ال  
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 و نگاهی با تحقیر به من کرد و ادامه داد 

 _داداشم بدجور پاپی شده که شماره تو داشته باشه ها ...هنوزم نرفتی گوشی رو بگیری.

 بعد چشمک وقیحی زد .

 _هواشو داشته باش یک ایفون میندازه دستت.

 دندون رو هم سابوندم .

گفتم : سایه دایی داشت نزدیک می شد .از ترس غیرتی شدنش سریع  

 _حاال به اونم فکر میکنم ...ولی خودت خوب میدونی واسه چی اینجاییم .

 سرشو عقب داد 

 _آها ....همون جریان هشت سال پیش ...پول خوبی همون موقع نصیبم شد .

 با چشمای گرد شده نگاهش کردم .

 _کی بود ؟

 وقیحانه نگاهی به شراره کرد 

خانوم ماست که موش زبونش رو خورده._گفتنش خرج داره خرجش هم همین شراره   

 سایه ی دایی رو دیدم که یک کم جلوتر آمد .

 شراره لب گزید:

 _بس کن آرمان زندگی ماهی رو خراب کردی.

 آرمان چشم ریز کرد 

 _در عوضش زندگی تو یکی ساخته شد .

 نگاه نفرت انگیز آرمان به شراره بود .

 از کوره در رفتم 

یک های منه.وای به حالت دورغ گفته باشی._میگفتی طرف یکی از نزد  

 خیلی ریلکس پا روی پا انداخت 

 _خیلی دوست داری بدونی کی بوده؟

 و نگاهی به شراره کرد:

 _دلم برای خوشگذرونی های بچگی مون تنگ شده شری جونم تا داداشم بیاد یک گپ کوچیک
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با ماهی خانم بزنه منو تو هم یادی از گذشته کنیم   

سر فرصت همه چیز رو میگم ....اون وقت   

 سایه ی دایی نزدیکتر شد اینقدر نزدیک که مشتش حواله ی صورت آرمان شوک زده شد .

 _میخواهی چه غلطی بکنی؟!

 با جیغ های منو و شراره، آرمان به خودش آمد و چون یک سرو و گردن از دایی بلندتر بود 

زمانی آوار شد که برادر آرمان هم سر شروع کردن به زدن دائی طاهر . در باز شد و بدبختی  

رسید و اول با بهت نگاهمون کرد ولی بعد به کمک برادرش آمد ..    

 دایی طاهر بیچاره فقط کتک می خورد صدای جیغای گوش خراش من و شراره کل ساختمون

رو برداشته بود ...   

از پشت گرفته بودآرمان خیز برداشت و شراره رو به گوشه ای پرتاب کرد موهای شراره رو   

و فحش های رکیک میداد.   

 صدای نعره ها و مشت های علی از پشت در میومد باالخره در شکست شد و علی آرمان رو از

روی شراره  بلند کرد ..   

 وآنچنان بهش مشت میزد که هر آن ممکن بود زیر دستش جون بده ...

دم که تمام صورتش غرق خوان ووقتی پلیس وارد خونه شد من فقط نگران دایی بیچاره بو    

خودش هم آش و الش شده بود.   

 دایی طاهر با سری بانداژ شده کنارم توی راهروی کالنتری نشسته بود .

 افسر مارو به داخل اتاق صدا زد .

 آرمان و برادرش دست بند زده روی صندلی نشسته بودن .

 _خوب این آقا میگه بی اجازه وارد خونه ش شدین؟

  ا.... ..زیر لب گفت دایی یک ال

 نگاه رقت باری کردم و گفتم :

_همه چی بر میگرده به هشت سال پیش .. این آقا منو به بهانه ی خودکشی دوستم به یک پارتی 

 کشوند.

 منو اونجا بیهوش کردبعد پارتی لو رفت و همکارای شما منو توی اتاق پیدا کردن.
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 افسر اخم کرد.

پیشه؟_خوب این پرونده از هشت سال   

 نفس گرفتم: 

 _ما اونجا این آقا رو پیدا نکردیم حاال بعد از هشت سال که پیداش کردم میگه از یکنفر پول

گرفته تا این کار رو بکنه .   

 افسر سردر گم گفت :

 _خوب ؟

 با صدای لرزانی گفتم:

 _می خواست با دوستم بریم خونه ش.

ر میون گذاشتم ولی ...تا همه ی ماجرا رو بگه ،من با داییم موضوع رو د   

 ونگاهمو به آرمان دوختم که پوزخند میزد.

 افسر کالفه به دایی اشاره کرد:

 _این آقا ازشما به جرم ورود غیر قانونی شکایت کرده شما هم به جرم ضرب و شتم.

 اشک تو چشمم جوشید دایی طاهر بیچاره هم کتک خورده هم بازداشت شده.

 دایی طاهر عصبانی بلند شد: 

 _این چه وضعیه؟ میگم داشت به این دوتا دختر تعرض میکرد شما میگین ورود غیر قانونی؟

 افسر گفت: 

 _اون دوتا دختر با پای خودشون رفتن خونه ی این آقا اگه خطری بوده از خطر آگاه بودن.

 دایی شروع به داد و بیداد کرد که افسر مجبور شد دایی رو به بازداشتگاه بندازه.

فه روی نیمکت بیرون از کالنتری نشسته بودم .گیج و کال  

 شراره هنوز داشت از گریه سکسه میکرد .

 نزدیکش شدم .

 با هق هق گفت:

 _من چطور اون آدم کثیف رو دوست داشتم.

 دستشو گرفتم:  
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 _تو اون موقع فقط هفده سالت بودتازه مامان و بابات از هم جدا شده بودن

 و شرایطت یه کم بد بود .

شو باال کشید دماغ  

 _خدارو شکر که علی تو زندگی من اومد.

 بین هق هق و گریه هاش لبخندی زد:

 _باورت میشه اولش یک ازدواج اجباری بود .. نمی خواستم ، از خانواده ی عمه م متنفر بودم

چون فکر میگردم اونا باعث جدایی مامان و بابام شدن چون مامانم آزادی هایی می خواست که   

نواده بابام جور نبود واسه همون هم طالق گرفت و رفت فکر میکردم منم به سرنوشتبا خا   

مامانم دچار میشم ..ولی علی معنی عشق رو به من نشون داد اون عاشقم بود منو هم عاشق   

خودش کرد.   

 تو همون لحظه علی وارد محوطه شد .

 شراره با دیدنش به طرفش رفت 

 _علی

 و گریه ش بلند شد .

دست دور کمر شراره انداخت :علی   

 _عزیزم چیزی نیست االن میریم خونه.

 چقدر االن دلم امیر حسین رو می خواست تا اون هم بگه چیزی نیست.

 به طرف من آمد ...شرمنده بودم از این مرد .

 سر به زیر انداختم .

 علی با همون اخم گفت 

._با وکیلم صحبت کردم من میتونم از اون پسره شکایت کنم  

 سری تکون دادم.

 علی کنار شراره نشست، شراره هنوز گریه میکرد و علی نازشو می خرید .

 تلفنم رو که از نگهبانی گرفتم روشن کردم .

 به محض روشن شدنش چند میسکال و پیام نخونده داشتم.
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 تمام میسکال ها از امیر حسین بود یکدفعه هم از مامان.

نوشته بود. پیام هارو باز کردم که امیر حسین   

 "امروز بریم کاغذ دیواری ببینیم.

 دومی نوشته بود 

 "میای؟

 و اخری که نوشته بود 

 "کجایی چرا تلفنت خاموشه.

 شماره امیر حسین افتاد .

 بغض به گلوم چنگ زد .

 _الو.

 تا الو گفتم دادش پیچید :

 _معلوم هست کجایی ؟

 با صدای ته گریه گفتم :

 _کالنتری ؟

اومد : صدای بهت زده ش  

 _کالنتری واسه چی ؟

 سعی کردم نگم واسه چی تا بیاد دایی باهاش صحبت کنه.

_دایی به یک مشکلی برخورده .. بیا می فهمی،فقط به مامان  نگی اگه می تونی یک سند هم با 

 خودت بیار .

 االن میامی گفت و گوشی رو قطع کرد .

 صدای سرباز اومد:

 _ماهرخ امینی

رفش رفتم .سرباز گفت بیا شاکی پرونده می خواد شکایتش رو پس بگیره!سربلند کردم و به ط  

 با خوشحالی به طرف نگهبانی رفتم و موبایلم رو تحویل دادم.

 به طرف اتاق افسر نگهبان رفتم که آرمان رو روی صندلی راهرو دیدم .



 

187 
 

رم._به اون پسره ی عوضی بگو ازم شکایت نکنه تا منم شکایتم از دایی ت رو پس بگی  

 هه چقدر از شوهر شراره می ترسید.

 نزدیکش رفتم :

 _به شرط اینکه بگی کی بوده هشت سال پیش اجیرت کرده که اون بال رو سر من بیاری!

 نگاهم کرد یک نگاه طوالنی 

 _به شرطی که پای من وسط پرونده هشت سال پیش نباشه !

 سر تکون دادم .

 سرباز صدامون زد و به داخل اتاق رفتیم.

ایی با دستبند روی صندلی نشسته بود .د  

 الهی بمیرم برات .

 کنارش نشستم

 _بمیرم برات دایی.

 افسر گفت:

 _خوب میخواهی چکار کنی پسر جون ؟

 آرمان نگاهی به من کرد .

 _من شکایتی ندارم.

 دایی هم با غیظ گفت :

 _منم ندارم.

 من منتظر به آرمان نگاه کردم .

 آرمان کالفه گفت :

ل پیش توی راه مدرسه که دنبال دوست دخترم میرفتم یکنفرجلوی منو گرفت ...از_هشت سا  

دختری پرسید به اسم ماهی که چه سرو سری باهاش دارم.   

 ..منم گفتم دوست نامزدم هستش.

 همون جا تموم شد .
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ونگاهی بمن کردکه تمام دل وجونم،چشم وگوش شده بودو به لبای آرمان خیره شده بودتا حرفی 

هبزن  

 آرمان نگاهی کرد و گفت :

 _اون پسره رو یکبار دیگه هم دیدم ...گفت اگه بتونی شماره ی ماهی رو بدست بیاری و باهاش

حرف بزنی پول خوبی بهت میدم ، منم اونجا لنگ دو قرون دوزار پول بودم ...با هزار ترفند    

د روزی چند بار باهاش شماره ی ماهی رو گیر آوردم و به بهانه ی شراره که دوست دخترم بو  

 تماس می گرفتم و حرف میزدم ...طوری رفتار میگردم که دوست دخترم و ماهی شک نکنن به

این نقشه ...   

 تا اینکه پول هنگفتی به حسابم واریز شد ...

 در قبالش باید من ماهی رو میکشوندم به جایی که اون پسر بتونه نقشه ش رو عملی کنه ...طبق

بلی با دوست دخترم دعوا کردم ، می دونستم تاچیزی میشه دست به خودکشیبرنامه ریزی ق   

میزنه ...واسه همین هم به ماهی پیام دادم که شراره خودکشی کرده ، همون روز پارتی یکی    

 از بچه ها بود، بهترین فرصت بود ،آدرس رو واسه ماهی فرستادم ، واسه ی اون پسره هم 

پسره اومد و منتظر وایستاد ، گفتم چرا خودش نیامده ؟ گفت کاریفرستادم یکی از دوستای اون   

ت نباشه ، بقیه پول رو نقدی بهم داد و گفت به صالحته که بری ولی من نرفتم ...   

 ماهی وارد خونه شد دیدم که از آدمای اون پارتی گیج و مبهوت هستش. و دیدم دست پسره که 

تاریک روشن رقص نور چراغ ها دیدم دختره روی بینی ماهی نشست اونو بیهوش کرد توی  

رو بغل زد و برد باال توی یکی از اتاق ها...بعد چند ازدقیقه کالفه بیرون اومد.   

 ولی همش کشیک اتاق رو می کشید آخرم تلفن زد و بعد از چند دقیقه پلیس ها مثل مور و ملخ 

منگ نبودم ...ریختن تو پارتی ...من تونستم فرار کنم چون مثل بقیه گیج و   

 مات و شوک زده بودم!

 دایی دستشو مشت کرده بود .

 افسر پرونده که انگاری پرونده ی هشت سال پیش براش جالب تر بود پرسید :

 _کی بود اون ؟

 آرمان لب گزید 
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 _بعدها که شماره حساب رو پیگیر شدم رسیدم به یک اسم ....

 نگاهی به من کرد ...

پیرینت بانکی هشت سال پیش رو دارم ... _هنوزم اون شماره حساب و   

 قلبم تند تند میزد..

 دائی با خشم نهفته ای گفت:

 اسمش چی بود؟

 یکتا ....!

 برای یک لحظه فکرم رفت به سمت کسانی که فامیل شون یکتا بود.

 وای خدای من ...این فامیل جواد آقاست ، فامیل امیرحسین ، فامیل......

یل یکتا رو پردازش میکردم که آرمان گفت :هنوز داشتم توی ذهنم فام  

 _بهنام یکتا. بعد ها فهمیدم که یکتا پسر خاله و نامزدت بوده ...

 آوار شد ...تمام دنیا روی سرم آوار شد.

 بهنام!!!!!!!

 روی صندلی افتادم .

 دایی مات کنارم نشست و بهت زده به آرمان گفت:

 _مطمئن هستی که اسمش بهنام یکتا بود .

ان سرشو به عالمت تایید تکون داد .آرم  

باور این همه زجری که در این هشت سال کشیدم سخت بود و سخت تر حاال بود که فهمیدم 

 بانی این همه مصیبتم بهنام بوده ...

وای ...وای ...من داشتم ادعای حق میکردم پیش کسی که تمام این فاجعه ها رو به وجود آورده 

مونده به عروسیمون  ..بود ...اونم درست سه ماه   

 من هشت سال پیش به چشم همه خوار و ذلیل شدم ...

 افسر نگاهی ترحم انگیز به من کرد .

 _شماره این بهنام رو دارید ؟

 دایی بلند شد:
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 _آره ...

 افسر به تلفن روی میز اشاره کرد.

 _بهش بگوبیاد ...بهتره نفهمه جریان از چه قراره..

لرزونش روی شماره ها چرخید ..دایی آهی کشید و دستهای   

 صداش سکوت اتاق شکست 

 _الو ...

 _سالم دایی جون ...من یک مشکلی برام پیش آمده ..

 _نه ...نه چیزی نیست .. بیا کالنتری شونزده سعادت آباد ...

 _منتظرم خداحافظ. 

 دستی روی صورتش کشید ..

 _گفت همین نزدیک هام، االنه که بیاد .

ه کرد .با غم به من نگا  

 بی اختیار زدم زیر گریه ...بی اختیار اشک می ریختم .

 دایی کنارم نشست و دستشو دور شونه هام حلقه کرد 

 _بسه ماهی جان ...بسه قربونت برم ...

 نفس گرفتم :

 _دو روز پیش که با آرمان قرار داشتم ...اونم بود ...وقتی آرمان نیومد  ...هرچه از دهنش در 

...گفت ...گفت ...از تو هرزه تر ندیدم. اومد به من گفت  

 ...گفت من یک دختر خرابم که خودش رو به بقیه می چسبونه ...

 چشمام تار میدید.. وقتی اشک ها امان نمی دادن ...

_دایی من داشتم به خاطر این آدم امیر حسین رو ازخودم می روندم ...دایی ...من بخاطر بهنام 

م ...دایی ...هشت سال نتونستم سر بلند کن  

 صدای هق هقم کل اتاق رو پر کرده بود.

 افسر لیوانی رو از بطری آب معدنی روی میزش پر کرد و مقابل من ایستاد .

 _بخور دخترم ...مکافات خونه همین دنیاست .. ماه هیچوقت پشت ابر نمی مونه .
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 هقی زدم .

ل هست با گریه و آه _هشت سال از بهترین روزهای عمر من که هر دختری شاد و خوشحا  

 گذروندم ...نمی دونین وقتی پچ پچ دوست و آشنا رو میدیم چه حالی میشدم ...نمی دونین نگاه

هاشون چه حس مزخرفی برام داشت ...وقتی فکر و قضاوت شون تا جایی پیش رفت که حتی    

 برای راه رفتن من هم نظر میدادن.

مرد زن مرده ی پنجاه ساله آمد خواستگاری من..این دختره رو  نامزدش پس زده ...وقتی پیر  

کمر مادرم خم شد.   

 مادرم از حرف و حدیث این مردم پیر شد... باورم نمی شه این انگ و تهمت رو کسی زده باشه

که بیشتر از همه می خواستم باور کنه من بیگناهم..فقط می خوام بدونم چرا .. به چه گناهی ...   

ر کرد دایی حلقه ی دستشو محکم ت  

 _ناراحت نباش دایی جون  ..خداروشکر هیچوقت وارد زندگیش نشدی ...

 پوزخندی زدم .

 _اگه امیر حسین بفهمه زنده ش نمی زاره ...

 دایی محکمتر منو فشرد.

آروم گفت:    

 _خداروشکر کسی مثل امیر حسین توی زندگیت اومد ...خداروشکر ..

حسین ته دلم گرم شد...دلم می خواست کاش می و من با خیال داشتن کوه استواری مثل امیر  

تونستم تموم این خفت و خواری ، بهنام ، آرمان و هرچه اتفاق افتاده رو فراموش کنم ...فارغ   

از همه ی این دردهای هشت ساله ...فارغ ازاین که حاال میدونم بهنام چه به روزم آورده ...دلم   

ی خیابان های سرد و یخزده به دنبال کاغذمی خواست االن دست در دست امیر حسین تو   

دیواری آلبالویی واسه اتاق خواب مون باشیم و نگاه مهربون امیر حسین دل سرما زده ی منو    

 گرم کنه ... و تا ابد منو ماهی کوچولوی خودش بدونه.

 ...آخ که چقدر دلم می خواست .

 نگاه آرمان میخ سنگ فرش های راهرو بود .

ل دایی بودم هر از گاهی هقی از دل سوخته ام بلند می شد ..من هنوز توی بغ  
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 صدایی شنیدم .

 _دایی چی شده ...

 و آمد ...

 آخ دیدن چشمهای قهوه ای اون چقدر حالم رو بد کرد ...این شخص روزی بهترین مرد زندگی 

 من بود .

 دایی به طرفش خیز برداشت .

 وقتی صدای سیلی بلندش توی راهرو پیچید .

م به دیوار خورد .بهنا  

 سرباز دست دایی رو کشید و افسر از اتاقش بیرون آمد .

 _آقای فرحمند آروم باشید .

 و دست دایی رو گرفت .

 دایی زیر لب ناسزا می گفت .

 بهنام گیج و مبهوت نگاهش میکرد

 _چی شده ...اینجا چه خبره .. ؟

 دایی دوباره به طرفش خیز برداشت .

صورت من زل میزنی بی غیرت؟؟_تو خجالت نمیکشی تو   

 نگاهش به من افتاد .

 _ای بابا ...خوب بگین اینجا چه خبره ؟؟ 

 تو اینجا چکار میکنی ماهی ؟

 جلوش ایستادم ..رخ به رخ ...

 _چرا ...؟

 بغضم  اینقدر سنگین بود که نشد حرفی بزنم 

 قامت یکنفر از دور پیدا شد ...

 منجی من آمد ...

ی افتاد که نگرانی از چشم های روشنش هویدا بود ...نگاهم به امیر حسین  
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 آخ امیر حسین اگه بدونی چه بی رحمانه دل نازک ماهی ت رو سالخی کردن ...

 امیر حسین ایستاد ...توی راهروی باریک کالنتری .

 دو مرد ایستاده بودن ...دو مرد که نقش های برجسته ای رو در زندگی من حک کرده بودن .

رو شنیدم . صدای آرمان  

 _خودشه ...

 به عقب برگشتم .

 آرمان چشم ریز کرد .

 _این همون پسره هستش که تو پارتی بود .

 نگاهم رو به بهنام دوختم ...

 که یک قدم جلوتر آمد .

 افسر انگشت اشاره شو به طرف بهنام گرفت و گفت:

 _این آقا بهنامه؟

 دایی با سر تایید کرد .

آقارو نمی شناسم .  اون که با من قرار می ذاشت ایشون نبود آرمان جلو آمد_نه من این   

 دایی چشم درشت کرد .

 امیر حسین مبهوت به آرمان خیره شده بود .

 که آرمان پوزخندی زد :

 _ولی اونی که پشت سرش ایستاده همون پسری هستش که توی پارتی بود ...همونی که بقیه ی 

...چشم های سبز آبی ش هیچ وقت از یادم نمیره ... پول رو به من داد و ماهی رو بیهوش کرد  

 و من نگاهم به چشم های سبز آبی ای بود که آرمان می گفت.

 به مردمک چشم های درشت شده ی امیر حسین ...

 امیر حسین؟؟؟؟

 گوشم سوت کشید ...

رد وقتی دایی ناباور به طرف امیر حسین حمله کرد ...وقتی بهنام شوک زده به من نگاه می ک

... 
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 انگاری از یک بلندی سقوط کردم.صدای بدی داشت افتادن من اینقدر که با چشم های نیمه باز

دیدم دایی یقه امیر حسین رو ول کرد .   

 بهنام به طرف من دوید و آخرین فریادی بود که امیر حسین می کشید .

 _بهنام اگه دستت به زن من بخوره آتیشت می زنم ...

هیچ چیز رو پردازش کنه ...انگار یک صفحه خالی بود . و ذهن من نمی تونست  

*** 

 

 وقتی به دنیا اومدم همه به مادرم می گفتن  دخترت مثل ماه شب چهارده می مونه ...اسمم شد

ماهرخ و ماهی، که سال ها زیادی نذر و التماس به در گاه خدا شده بود تا دیده به این دنیای   

سیاه بذارم.   

مادربزرگم خونه ما میومد توی سو سوی آفتاب دم ظهر پاییزه منو می نشوند یادمه همیشه وقتی  

و موهامو شونه میکرد ..وقتی موهای منو می بافت شعر های با سوز و گداز می خوند   

...بوسه ای روی موهام میزد و می گفت    

زندگیت _ایشاال کسی که داره سرنوشت تو رو می بافه روزهای خوبی ببافه ...کالف سردر گم  

نشی ...   

 خیلی وقته که این روزهای زندگی من درست مثل نخ کاموا بهم پیچیده و هیچ جوری هم باز

نمی شه ...   

 کالف سردر گم زندگی من زیادی بهم تنیده ...

 چادر نماز اهدایی حاج خانم رو بغل گرفتم هنوز هم بوی آرامش بخشی داشت .

دلم می خواد خدا از اون باال بیاد پایین دست  دلم یک دوست داشتن بی دغدغه می خوادست  

 بکشه روی سرم  بگه همه چی درست می شه ...

 چادر رو توی دستم فشردم ..

 صدای تق تق در آمد .

 _ماهی جان ...

 مامان سرشو داخل اتاق کرد ...چشمای پف کرده ش و نوک سرخ بینیش نشون میداد هنوز هم
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داره گریه میکنه .   

ه است ...._بیا شام آماد  

 صدای در آمد .

 مامان به طرف پذیرایی رفت .

 صدای خاله طلعت رو شنیدم .

 _اینا اینجا چکار دارن ...

 بعد آروم گفت 

 _جاریم با دخترش اومده !

 قلبم به تپش افتاد .

 صدای عصبانی دایی رو بلند شد .

 _در رو باز نکنی ها ...

 خاله طلعت گفت :

م قضیه رو فهمیدن .. هرچه تماس گرفتن جواب ندادیم ..حاال هم _داداش زشته بخدا...فکر کن  

 اومدن دم در ..

 در اتاق رو باز کردم .

 دایی روی مبل نشسته بود و عصبانی پاشو تکون میداد .

 _حاال که پسرشون افتاده بازداشتگاه اومدن رضایت بگیرن.

 رفتن شون رو از تصویر مانیتور کوچک در باز کن دیدم.

وباره گریه رو از سر گرفت .مامان د  

 خاله با صدای ارومی گفت 

 _خوب نگفت واسه چی اینکار رو کرده ؟

 دایی دستی به موهاش کشید .

 _نه حرف نمی زنه ...فقط گفته کار منه ...

 خاله چشماشو درشت کرد:

 _خوب چرا ؟
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 دایی چشمش به من افتاد که آهسته از اتاق بیرون آمده بودم .

ن ...؟_بهتری دایی جو  

 دوباره صدای در آمد .

 تصویر بهنام پیدا بود .

 خاله در رو باز کرد .

 دوباره به اتاقم برگشتم .

 پشت در اتاق نشستم .

 صدای سالم بهنام توی گوشم پیچید .

 خاله بلند گفت:

 _شام یخ کرد ...

 شالی روی موهام کشیدم از اتاق بیرون آمدم ...

رفته بودن بهنام سربه زیر سالم کرد .همه روی صندلی های آشپزخونه جا گ  

 سالمی که پاسخی نداشت .

 مامان دماغشو باال کشید و دیس پلو رو روی میز گذاشت .

 نگاهم به وسط میز بود که با دیس ماهی های سرخ شده پر شد .

 بی اراده گفتم 

 _امیر حسین هم ماهی خیلی دوست داره ...

دم و صدای ال ال...دایی و شونه های لرزون مامان .افتادن قاشق چنگال رو از دست بهنام دی  

 نگاهی به همشون کردم .

 خاله با غم نگاهم کرد .

 _بخور خاله جون االن دو روزه که هیچی نخوردی !

 دو روز ...وای ...دو روز ...چقدر راحت دارم نفس میکشم.

 خاله توی بشقابم پلو کشید 

ری میشی ها ...._دکترت گفته اگه غذا نخوری بیمارستان بست  

 بی اراده از سر میز بلند شدم .
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 با قدم های بلندی به اتاقم پناه اوردم ...

 دوباره روی تختم نشستم و چادر رو بغل گرفتم .

 دستگیره ی در اتاق پایین آمد و دایی وارد شد.

 _با این کارا می خوای چی رو ثابت کنی ...

 روی تخت نشست .

اعتماد میکردیم ...اینقدر موجه بود که حتی یک شک کوچک هم  _حق با تو بود ...نباید بهش  

 بهش نداشتیم.

 در اتاق کامل باز شد .

 بهنام توی چهار چوب در نمایان شد ...

 دایی نگاهی بهش کرد .

 بهنام گفت :

 _مثل اینکه شوهر خواهرش براش سند برده نخواسته بیرون بیاد..

 قلبم گرفت .

 دایی دستمو گرفت :

کردم که بیاد صیغه رو فسخ کنند وگرنه رضایت نمیدیم ..._حالیش   

 قلبم بی امان می کوبید ...دستمو از زیر دست دایی بیرون کشیدم .

 دایی آهی کشید:

 _میگه اگه تا آخر عمرم اینجابمونم این کار رو نمیکنم.

 بهنام عصبانی غرید:

._غلط کرده ...بابا زنگ زده آقابزرگ داره از اردبیل میاد ..  

 صدای موبایل دایی از پذیرایی میومد .

 و صدای خاله طلعت که گفت : 

 _داداش گوشیت زنگ می خوره ...

 دایی بلند شد از اتاق بیرون رفت  ...

 بهنام هنوز توی درگاه ایستاده بود .
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 نگاهی به پذیرایی کرد و داخل اتاق آمد .

 _ماهی ...من ...من یک معذرت خواهی بهت بدهکارم.

کردم ...نگاهش   

 ادامه داد :

 _هیچ وقت فکر شو نمی کردم که دوبار از نزدیکترین کسم ضربه بخورم ...

 کالفه نفس گرفت :

 _وقتی دوماه پیش تو اون وضعیت دیدم تون بهم حق بده که دوباره از چشمم بیفتی ...درست

پیش رومثل هشت سال پیش که تو اون شرایط دیدمت...من ....من داشتم اتفاق هشت سال    

فراموش میکردم ... من به اندازه ی تو داغون شدم ...فقط چند ماه به عروسیمون مونده بود   

...وقتی با خودم کنار آمدم تا بتونم حرفاتو بشنوم ...دوباره با یک وضع بدتر با امیر حسین   

دیدمت ...قبول کن هر کس جای من بود همینطور در موردت قضاوت میکرد ...هیچ وقت فکر   

شو نمی کردم بیگناه باشی ...   

کلمه ی بیگناه چندبار توی سرم تکرار شد ...واژه ای که همه ی زندگیم رو واسه اثباتش دادم 

... 

 _ماهی ...

 نگاهش کردم ...

 چشماشو به من دوخت :

 _یک روزی اینقدر بهم اعتماد داشتی که قرار بود زنم بشی...دلم می خواد هنوز هم بهم اعتماد

..می تونی همه جوره روم حساب کنی ...کنی .   

 و من آخرین فریاد امیر حسین توی گوشم پیچید که هوار میزد به زن من دست بزنی آتیشت 

 میزنم ...خبر نداشت که آتش انداخت به دل زنش ...

 وقتی سکوت منو دید از جاش بلند شد .

 نزدیک در اتاق که رسید لبخندی زد ...

.و از دراتاق بیرون رفت   

 ته گلوم می سوخت ...
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 چادر نماز رو بیشتر دور خودم پیچیدم ...

 دایی توی در گاه ایستاد .

 _دایی جون نگران هیچی نباش ...اون پسره هم دو روز تو بازداشتگاه بمونه آدم میشه میاد پای

فسخ صیغه نامه رو امضا میکنه ...نگران نباش...   

رو بوسید . خاله طلعت هم چادر بسر نزدیک شد و صورتم  

 _قربونت برم خاله جون یه کم هوای مامانت رو داشته باش،روزه سکوت که گرفتی ،غذا هم که 

 نمی خوری. طفلی آبجی طال داره دق میکنه ...

 دایی خداحافظی کرد پشت سرش صدای خداحافظی خاله و بهنام رو شنیدم .

 هنوز روی تخت میخکوب نشسته بودم .

.مامان اومد کنارم نشست   

 _ماهی ....مامان جان ...غصه نخوری ها مادر ...تو دختر به این خوشگلی ...صد تا

خواستگار داری ...امیر حسین نشد ...یکی دیگه ...خوبه هنوز چیزی بین تون نبوده ...یک   

صیغه محرمیت که اونم تموم میشه ...   

ر حسین رو بچسب ...کهبی اراده لبام کش آمد ...این همون مامانیه که می گفت دو دستی امی  

هرچه کور و کچله شده خواستگارت ..    

 مامان بوسه ای به گونه م زد :

 _باز خدارو شکر که خودتم نمی خواستیش...

 و دست روی دست زد .

 _بمیرم برات که مجبورت کردیم ...عاقبت این شد .

 وشروع کرد به گریه کردن ..

 دماغشو باال کشید 

رو هزار مرتبه شکر که نه دلی بهش داده بودی و نه سر خونه _بگیر بخواب مادر ...خدا  

زندگیش بودی ...   

 و من دلم رفت برای اون خونه ای که دو روز پیش دیدیم برای قاب پنجره بزرگش ...برای

درخت بارون خورده ی خیس توی حیاطش . . و اتاقی که شاید هیچوقت رنگ آلبالویی به    
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خودش نبینه ...   

تیجه از لب باز کردن من از اتاق بیرون رفت ...و حاال ماهی موند و دنیای مبهم مامان بی ن

 خودش ...

 برق پذیرایی خاموش شد ...

 نگاهی به کمد بلند مقابلم انداختم ..

 توی تصمیم آنی تمام لباس هارو بیرون ریختم ...یادمه چند سال پیش همین جا گذاشته بودم ...

ندی روی لبم نشست.و باالخره پیدا کردم ...لبخ  

دستی روی مخمل ظریف قهوه ای کشیدم .. همون سجاده و جانمازم که مادرجان بهم داده بود .   

هنوز بوی عطر محمدی میداد ...    

 جانماز رو به طرف قبله پهن کردم ...

 درست مثل اولین وضویی که تو بچگیم  گرفتم وسواس به خرج دادم ...

 چادر نمازم رو سرم کردم...

 قامت بستم ...

 مقابل خدایی قامت بستم که هشت ساله یادم رفته بود ...

 هللا اکبرم جنسش فرق داش .. بوی غریبی و دلتنگی میداد ...نگاهم به تسبیح حلقه شده دور مهر 

 بود ...دلم یک آغوش بی منت می خواست ...یک دوست داشته شدن خاص و همیشگی .. دلم 

خواست....دلم فقط کمی خدا رو می   

 با نوری که از پشت پنجره به چشمام می خورد پلک زدم ...

 نگاهم به پنجره ای کشیده شد که آفتاب برآمده بود .

 با همون چادر نماز روی سجاده خوابم برده بود ...تمام تنم گرفته بود .

 صدای زنگ در آمد و بعد احوال پرسی سمانه ...

در بیارمجانمازمو جمع کردم و تا آمدم چادرم رو   

 سمانه در رو باز کرد، با دیدنم چشم درشت کرد .با غیظ چادرم رو تا کردم و بهش گفتم:

 _این اتاق در نداره که بالنسبت گاو سرتو میندازی میای تو؟؟

 چینی به بینیش داد:
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 _کی گفته زبون بند شدی واال این شیش متر زبون کجاش بنده که سر صبحی پاچه میگیری ؟

و کشیدمش توی اتاق. و در رو هم بستم.دستشو گرفتم   

 روی تخت نشست.

 _احواالت خانم ...؟

 پوزخندی زدم ...که ادامه داد:

 _در سیر و سلوک عرفانی قدم گذاشتید ...

 روبه روی آیینه ایستادم 

 _خفه شو بابا ...

 به تصویر من توی آیینه زل زد

 _خوبی ؟

 برس چوبی رو روی موهای کوتاهم کشیدم 

ار آه کشیدم و فکرم رو به زبون آوردم بی اختی  

 _امیر حسین دوست داشت موهام بلند باشه ...

 جفت ابرو های سمانه باال پرید ...

 _تو باور میکنی کار امیرحسین بوده باشه؟

 برگشتم و نگاهش کردم 

 _آره ...

کرده _فکر شم نمی کردم اینطور بشه شاید اینقدر دوستت داره که هشت سال پیش همین کاری 

 ؟

 دوست داشتن ...پوزخندی زدم :

 _شاید ...

 شلوار لی آبی مو پوشیدم ...

 سمانه روی تخت دراز کشید 

 _کجا می خواین برین آالگارسون کردین ؟ 

 پالتوی مشکی رو تنم کردم ...همون پالتوی کوتاه ...
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 _کالنتری ...

 سمانه نیم خیز شد 

 _چی ...؟!

 برق لب روی لبام کشیدم ...

هات سنگین شده ...!_گوش   

 لبامو بهم مالیدم بوی توت فرنگیش رو دوست داشتم .

 _که چی بشه ؟

 شال مشکی رو روی سرم انداختم 

 _که رضایت بدم !

 سمانه سیخ نشست 

 _ماهی تو حالت خوبه ؟؟ اگه بابا بفهمه ...اگه عمه طال بفهمه ...

 کیف و چادر عربی رو برداشتم 

 _مهم نیست ..

که نگاهم کرد وقتی دید دارم از در بیرون میرم ...سمانه یکم شو  

 دنبالم راه افتاد 

 _دختره ی دیونه ...وایستا ...  

 در وردی رو باز کردم با اینکه هوا آفتابی بود ولی سرمای بیرون سوز خاصی داشت و تا مغز 

 استخون نفوذ میکرد .

 _ماشین داری ؟

 سمانه با غرغر کفش پاش کرد:

ه خدا ..._تو دیونه ای ب  

 تا کالنتری حرفی نزد و نزدیک کالنتری نگه داشت ...

 _مرسی ....می تونی بری کارم طول میکشه ...

 شونه ای باال انداخت 

 _منتظرت میمونم ...
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 چادر سرم کردم و وارد کالنتری شدم .

 افسر همون آقای اون شبی بود .نگاه پر ترحم شو دوست نداشتم 

 _سالم دخترم ...بشین  ..

 روی صندلی نشستم پرسید:

 _برای تنظیم شکایت اومدی؟؟

 _نه اومدم رضایت بدم ..

 باتعجب نگاهم کرد 

 _مگه شرط دایی تون رو قبول کرده ؟

 _من شرطی ندارم ...

 چشم ریز کرد 

 _ولی بهتره این کار رو نکنی به احتمال زیاد پای نفر دومی هم وسط باشه..

 خیلی راحت و خونسرد گفتم:

هم نیست ..._برام م  

 کالفه دستی روی صورتش کشید .

 _دیروز که دایی تون واسه شکایت آمده بود اون شرط رو گذاشت ...کل کالنتری رو بهم ریخت

...انگار نه انگار دکتر این مملکته از یک الت چاله میدونی هم بدتر عربده می کشید ...   

 دفتر شو باز کرد و برگه ای مقابلم گرفت:

یته پرش کنین.._این فرم رضا  

 فرم رو گرفتم ...

 _می تونم ببینمش...؟

 _قانونی نه چون هیچ نسبت رسمی باهاش نداری.

ولی من از مسئولیت خودم استفاده میکنم ..   

 وبعد بلند فریاد زد 

 _سرباز قنبری ...

 دستهام یخ زده بود ...
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 _امیر حسین یکتا رو بیار ..

 به من نگاه کرد ..و از جاش بلند شد .

 _بهتره برین اتاق کناری ،اینجا ارباب رجوع میاد.

 به دنبالش راه افتادم ...

 در اتاق کوچک و تاریکی رو  که یک پنجره نورگیر داشت باز کرد ...یک میز بود با دوتا

صندلی ...اتاقی که انگار برای من و امیر حسین ساخته شده بود با دیوارهایی تا نصفه سبز،   

د و شنوای افشاگری رازهایی از گذشته باشن  ...اتاق قرار بود شاه   

 افسر دستشو روی در گذاشت:

 _مسایل عاطفی این پرونده هیچ ربطی به من نداره.

 ...ولی ...ولی اون مردی رو که من دیروز دیدم شمارو به این راحتی از دست نمی ده ...دوست

داشتن مردها تو کارهاشون پنهونه !!!   

ست و منو با سکوت اون اتاق تنها گذاشت .افسر نگهبان در رو  ب  

 صدای باز شدن در اومد چهره ی امیرحسین در تاریک روشن اتاق نمایان شد .

 با چشمای گرد شده گفت :

 _تو اینجا چکار میکنی ؟

 نزدیک آمد .

 چقدر تو این دو روز آشفته حال شده بود .

 موهای پریشون .. دکمه های یکی در میون کنده شده ...

ابلم روی صندلی نشستمق  

_ببین اگه تا آخر عمرم هم اینجا باشم پای اون فسخ نامه ی صیغه نامه ی کوفتی رو امضا نمی 

 کنم .. 

 لب گزیدم ...

 نگاهم به مردمک های روشن چشماش بود که به رنگ آبی تیره در آمده بود .

 کالفه دستی به موهاش کشید .

 _چرا ؟
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 دستش روی سرش خشک شد .

یین انداخت سرشو پا  

 _تو فکر کن بخاطر دوست داشتن زیاد بوده ...

 و بعد نگاهم کرد 

 نفس گرفتم 

 _داری گند کی رو الپوشونی میکنی ؟

 چشم ریز کرد 

 _منظورت رو نمی فهمم ؟

 _من رضایت دادم ...وقتی از در این اتاق برم بیرون تو هم آزاد می شی هیچ شکایتی نه از تو

.نه از اون کس دارم ..   

 با اخم نگاهم کرد:

 ادامه دادم 

 _فقط می خوام بدونم چرا؟ من در این هشت سال دنبال مقصر نبودم دنبال دلیل بودم .

 کالفه نفس گرفت و به صندلی تکیه کرد .

 _تو فکر کن دوستت داشتم ...!

 بدون اینکه پلک بزنم قطره اشکی از چشمم فرو ریخت

 از جام بلند شدم .

عمر خودمو گول بزنم که دلیلش همین بوده .. ولی ... _دوست دارم تا آخر  

 لب گزیدم و گفتم: 

 _دروغت زیادی بزرگه ...کاش این همه که واسه اون آدم دروغ میگی یه کمی هم راستش رو 

 واسه دل من بگی .

 امیر حسین اخم کرد:

 _دوستت دارم دروغ نمیگم..!

داشتم.میون اون همه اشک خنده م گرفته بود ...حال عجیب   

 صدای خنده هام پر از درد بود با بغض گفتم :



 

206 
 

 _من با تو چه کنم ....بدون تو چه کنم ...

 نفسی گرفتم.

 _من هیچ وقت تو زندگیم صورت مساله رو پاک نکردم تا به جواب های دلخواهم برسم ، 

ردوست دارم جوابم زندگی مو عوض کنه ولی با یک سوال همیشگی زندگی نکنم ...اینجوری د  

واقع میشه همون زندگی  که هشت سال داشتم ...فکر نکن با محکوم کردن تو من راحت به    

 زندگی قبل هشت سال پیش برمیگردم.

 ...ماهی که دوبار از آب گرفته شده باشه ...ترس  بدون آب موندن نداره ...

 امیر همینطور زل زده نگاهم می کرد 

 _چی رو می خوای بدونی؟

توی چشمام ریختم:تمام التماسم رو   

 _حقیقت ...!

 سرشو پایین انداخت .

 _بهادر ....

 افتادنم روی صندلی صدای بدی ایجاد کرد .

 شوک زده نگاهش کردم .

 امیر حسین لب گزید ...

 همه چی مربوط به گذشته است یک گذشته ی خیلی دور ....

 درست زمانی که تو بدنیا آمدی ...

یره .. من ده سالم بود و بهادر یازده سالش ...بهنام اونجا فقط تابستون داغ اون سال رو یادم نم

 پنج سال داشت.

 من از اردبیل برای تعطیالت تابستانی امده بودم...از وقتی رسیدیم بهادر یک ریز از نوزاد چند

ماهه و قشنگی می گفت که خاله ش تازه به دنیا آورده .   

ه ...میگفت بهش میگن ماهی ...میگفت خیلی دوسش دار  

صبح وقتی داشتیم توی حیاط تیله بازی میکردیم بهادر گفت بیا بریم دختر خاله م رو بهت نشون 

 بدم ...
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 خوشحال به طرف خونه تون راه افتادیم ،وقتی رسیدیم و در زدیم مردی درشت هیکل در رو

باز کرد .   

 بابات توی اتاقی دراز کشیده  بود و منقلی  کنارش بود ...

راغ تو و مامانت رو گرفت ...بهادر ازش س  

 اون گفت رفتن واکسن تو رو بزنن االنه میان ...

 بهادر کنار حوض نشست و داشت ماهی های توی حوض رو به من نشون میداد  .

 یکی از دوستای دیگه ی بابات از مستراح گوشه ی حیاط بیرون اومد ...

طر رنگ بور موهام و چشم هام شبیه با دیدن من نیشش باز شد ...من وقتی بچه بودم بیشتر بخا  

 دختر ها بودم ...

 مردک کنار من نشست ...

 بااینکه بچه بودم ولی متوجه نگاه های کثیفش میشدم.

 و چشمکی که به اون یکی مردک زد ...

 اونم کنارمون نشست ...

 وقتی دستی روی صورت تپل بهادر کشید و با وقاحت گفت ...چه تپلی تو عمو جون  ...

ی قهقهه بابات رو از اتاق شنیدم ...گیج و منگ بود ...مواد لعنتی هوش از سرش برده بود صدا

. 

 به بهادر اشاره کردم بریم ...

 ولی بهادر ساده هنوز منتظر آمدن خاله ش بود ...می خواست تو رو به من نشون بده ...

...نمیدونم ولی وقتی دستم توسط اون مردک کشیده شد ...با تمام وجودم ترس رو حس کردم  

اینقدر گل پرندوم که تونستم از دستش فرار کنم ...با یک قدرت عجیب پا به فرار گذاشتم ،ولی    

 بهادر گیر افتاد ....اون فقط یازده سالش بود صدای فریادش هنوز تو گوشمه.

 شوک زده نگاهش کردم ....

 اشک خودش چکید ...

ه کلی دارو دکتر کردن ،دعا گرفتن ،اون بچه شادتا یک ماه زبون بند شده بود،میگفتن جنی شد  

و خوشحال شد بهادر عصبی و کینه ای ...   
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 من حتی جرات گفتن این راز رو نداشتم ...حتی جرات نکردم چند سال تابستون بیام اونجا...

 ولی یک روز خبر مرگ پدرت رو شنیدم از ته دل خوشحال شدم ...

ز هفده سال وقتی برای جشن عروسیش آمده بودم از نقشهولی بهادر هنوز هم کینه داشت ،بعدا  

ش سر در آوردم.   

 فکر کردم یادش رفته ولی اون همچنان در آتش کینه می سوخت ...نمی تونست ببینه تو داری 

 میشی زن برادرش و همیشه جلو چشمشی. ..

باهاش همکاریوقتی گفت می خواد چه بالیی سرت بیاره ...اولش مخالفت کردم ...اونم گفت یا   

کنم یا میده یکی دیگه اون بال رو سرت بیاره ...یک نقشه حساب شده که مو الی درزش نمی    

 رفت ...

 قبول کردم ...

توی پارتی دیدمت، بیهوشت کردم و بردمت طبقه ی باال ...لباساتو در آوردم ...سعی کردم به    

دختر همون مردی هستی که دید بهادر این فکر نکنم بیگناهی ، میخواستم به این فکر کنم که تو  

عذاب میکشه ولی کمکش نکرد.   

 ...ولی ....نتونستم ...نتونستم ، دیدن دختر معصومی که موهای بلند موج دارش دورش رو 

 احاطه کرده بود برای یک لحظه منو به خودم آورد ...تونستم به  کینه و شهوتم غلبه کنم ...

ه کسی نیاد تو اون اتاق ...بیرون آمدم ...همش حواسم بود ک  

 و زنگ زدم به پلیس و آدرس جایی رو که بودی برای بهنام و داییت فرستادم ...

 کل اون هشت سال صورت معصومت با موهای باز و بلندت توی فکرم بود .. خوشحال بودم

ولی حداقل نذاشتم لکه ننگی دامنت رو بگیره ...فکر میکردیم عقده و کینه بهادر هم خوابیده   

هشت سال حرفای عجیبی پشت سرت بود ...تبدیل به یک دختر طرد و تنها شده بودی ...دیدم   

سیگار میکشیدی ...دیدم چطور با برادر رئیس مغازه میخندیدی، عذاب میکشیدم از اینکه تو   

اینقدر بد شده بودی، ولی ماجرا جایی شروع شد که بهنام دوباره فیلش یاد هندوستان کرد   

هادر همون شب دعوا راه انداخت ...اون شب اومد خونه ی ما و اعتراف کرد هنوز هم ...ب 

 بهت 

 بی میل نیست ...و من دیدم کینه ی بهادر بیشتر شده...
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 بهت گوشزد کردم که دست برداری ...ولی تو اصرار داشتی که با بهنام حرف بزنی و اونو

ی بهنام بکش بیرون.متقاعد کنی که بیگناهی...بهت گفتم پاتو از زندگ   

 ولی تو سرتق بازی در آوردی ...میدونستم بهادر راحت نمی شینه ...نمی تونستم بذارم بالیی 

 بدتر سرت بیاره ...خودمو مقصر می دونستم هشت سال زندگیت رو تباه کرده بودم .. شب 

ت حاضرقبلش با مامان در موردت صحبت کردم آنچنان ناله و نفرین کرد که فهمیدم هیچ وق  

نمی شه بیاد خواستگاری تو..   

 مجبور شدم اون نقشه رو بکشم ...تنها راهی بود که میشد بهادر بیخیالت بشه و بهنام هم ازت 

 دل بکنه ..

 خودم زنگ زدم آقابزرگ از تبریز بیاد ....

 با خودم گفتم یک مدتی محرم هم هستیم بعدش همه چی تموم میشه ...ولی گرفتار شدم..گرفتار

دختری که یک شب زمستونی از بی پناهی توی بغل من آروم شد.   

 مات و مبهوت بودم ...امیر حسین نگاهم کرد ....

 _ماهی ....بهادر فقط یازده سالش بود ...

 حس خفگی داشتم در رو باز کردم ...

 بیرون رفتم ،هوای سرد به صورتم می خورد ...دیگه هیچ اشکی نداشتم ...چادرم روی زمین

له می خورد ....درست مثل مجسمه یخ زده شده بودم ....کشا   

 صدای سمانه رو از پشت سرم می شنیدم ...

 کنار جدول خیابان نشستم ...

 سمانه کنارم ایستاد:

 _خوبی ماهی ...چی شده؟

 و من داشتم به خوب بودن و نبودن حالم فکر میکردم به اتفاقاتی که سرنوشت منو به هم دیگه 

.بافته بود ...  

 سمانه دست روی شونه م گذاشت :

 _ماهی ...

 نگاهش کردم و یکدفعه از جام بلند شدم و راه افتادم.
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 سمانه از پشت دستمو گرفت:

 _ماهی کجا داری میری ؟

دستم رو از دستاش بیرون آوردم    

 _قبرستون ...

 بهت زده مقابلم ایستاد :

 _چی داری میگی ؟

 کالفه نگاهش کردم 

رم قبرستون سر خاک بابام ..._واقعا می خوام ب  

 با چشمای گرد شده نگاهم کرد ...حق داشت درتمام عمرم شاید دو بار هم نرفته بودم ...

 ایستادم ...

 _فقط نمی دونم کدوم بلوک و کجا خاک شده .

 نا امید نگاهی بهش کردم و ادامه دادم :

 _سمانه تو وقتی کسی اذیتت میکنه به بابات میگی ؟

ید :سمانه لب گز  

 _خوب آره ...

 با صدای تحلیل رفته ای گفتم :

 _اگه بابات اذیتت کنه به کی میگی ؟

 تعجب رو توی صورتش دیدم ...

 _خوب ...خوب ...تا حاال پیش نیومده ...چرا باید بابام اذیتم کنه ؟!

 به راه رفتنم ادامه دادم و زیر لب گفتم :

رن ..._آره حق داری ..بابا ها بچه هاشون رو دوست دا  

 دوباره دستم کشیده شد :

 _ماهی ...تو رو خدا تو حالت خوب نیست داری هذیون میگی ...

 نگاهش به در کالنتری بود که امیر حسین ازش بیرون اومد .

 _من دارم میرم جایی ...به مامان بگو نگران نباشه ...
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 و با قدم های بلند خودمو به یک تاکسی رسوندم و سوار شدم ...

بست ..._آقا در  

 راننده هم نیشش باز شد و استارت زد .

 از شیشه عقب دیدم امیر حسین خود شو به سمانه رسوند ...

 آهی کشیدم .

 راننده تاکسی نگاهی کرد 

 _کجا میرین خانم ؟

 ذهنم هیچ آدرسی رو یاد نمی آورد ...می خواستم فرار کنم ولی نمی دونم به کجا ...

 دوباره راننده پرسید 

جا برم ؟_خانم ک  

 بی اختیار گفتم :

 _بازارچه ی فرش فروش ها ...

.... 

 از دور ایستادم ...

 بهادر درحال نشون دادن تخته های فرش به مشتریاش بود.

 اخم همیشگیش روی پیشانیش بود..

 با مشتری دست داد...فاکتوری رو نوشت و توی پاکت گذاشت..همینطور هم صحبت میکرد 

اکت بیرون رفت.....مشتری بعداز گرفتن پ  

 روی صندلی مدیریتش نشست و فنجون چای شو سر کشید...به چند جا تلفن زد .روزنامه ای رو

روی میز ورق میزد و به شاگردش چیزی گفت...   

 شاگردش فرش نو لول شده رو توی یک وانت انداخت و برد، حاال هیچ کس نبود...هنوز سرش 

 به خوندن روزنامه گرم بود..

ونم جلو رفت...پاهای بی ج  

 از بین انبوه تخته فرشای آویزون شده رد شدم..

 با سالم من سر بلند کردو یک لحظه مات شد ...
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 اخمش رو بوضوح دیدم ..

 _تو اینجا چه غلطی میکنی ؟

 پوزخندی زدم...

 وقتی روی صندلی مشتری نشستم با دندون های کلید شده گفت:

جایی نیست ..._پاشو برو گمشو ...اینجا جای دخترای هر  

 نگاهش کردم ...

 _می دونستی کابوس همه شبهای من رقص سایه هایی هستش که روی دیوار ، توی اون پارتی

دیدم ...   

 اخمش پررنگ تر شد 

 _من هشت ساله کابوس میبینم ...تو بیست و پنج ساله ...

 دستش مشت شد. 

 _اگه آمدم اینجا واسه این نیست که بگم نمی بخشمت.

نکه پدر مو ببخشی ...نه .....یا ای  

 نیش اشک چشمم رو سوزوند ولی سعی میکردم خوددار باشم .

 _فقط می خوام بگم می فهمم  بالیی که سرت اومده چقدر درد داشته ...به وسعت همه عمرت 

 داری درد میکشی ...

 نگاهم به قاب عکس روی میز می خوره عکس سه نفره از خودش و زن و بچه اش ...لبخندی

زدم..   

 اخمش باز شد ، رنگ نگاهش عوض شد، سرش رو پایین انداخت.

 نفسم آه مانند بیرون اومد.

 _بهتره زندگی کنی بدون هیچ کینه ای ...چون کینه ها بیشتر می سوزنن وجودتو...کینه ها

فراموش نمی شن ...ولی درد ها شاید فقط یک کابوس از شون بمونه ...   

 یک قدم عقب رفتم .

ی خواد وقتی اسم ماهی میاد یاد درد های بچگیت بیفتی  ..._دلم نم  

 اون هنوز زل زده نگاهم میکرد ...
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 همراه با آخرین قدمی که بیرون گذاشتم نگاهش کردم اخم نداشت ولی طرز نگاهش نشون

میداددر فکر عمیقی فرو رفته....   

بهادرهایی که قربانی شدن از مغازه بیرون اومدم ، دلم می خواست هوار بزنم واسه ماهی ها و   

 کمی تو خیابون ها راه رفتم به این فکر میکردم که باید این قصه رو تموم کنم عقل و احساسم با

هم درگیر بودن.دلم چیزی میخواست و عقلم چیز دیگری میگفت.   

 نزدیک خونه رسیدم. ماشین های پارک شده ی دایی و جواد آقا و امیر حسین رو دیدم ...

رو انداختمکلید در   

صدای جر و بحث و داد و هوار میومد.   

 کمی مکث کردم و بعد در رو باز کردم..

 همه با دیدنم چشم درشت کردند..

 خاله طلعت زودتر به خودش اومد 

 _کجا بودی تو ...؟

نگاهم به آقابزرگ افتاد ...با همون صالبت با همون عصای کنده کاری شده ش روی مبل 

 نشسته بود.

._سالم ..  

 لبخندی زدو سری تکون داد..

 حاج خانم چادرش رو باز کرد و دوباره رو شو محکم گرفت.

 _خوبی مامان جان ...نگرانت شده بودیم ...!

 بهنام چشم ریز کرد.

 _از دسته گل پسر شما حال هیچکس خوب نیست.

 امیر حسین براق شد..

 _بهنام نذار دهنم رو باز کنم ؟

 بهنام سینه سپر کرد:

می خوام دهنت رو باز کنی ...! _دقیقا  

 عمو جواد میونه داری کرد:
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 _صلوات بفرستین ...زشته اینجا بزرگتر نشسته ...

 نگاهی به همه کردم ....

 امیر حسین کالفه دستی به موهاش کشید:

 _من هنوزم حرفم همونه ...نمی ذارم این محرومیت تموم رو کنید ....

 دایی طاهر بلند میشه 

زد بودید ...دوران نامزدی هم واسه شناخته ما االن پشیمون شدیم ...نه خانی رفته _شما فقط نام  

 نه خانی آمده ...

 حاج خانم با همون چادر مشکی که محکم جلو دهنش گرفته بود گفت :

 _آقا طاهر خدا رو خوش نمیاد بین زن و شوهر رو بهم بزنید ...عرش خدا به لرزه در میاد ...

بهم کرد : مامان نگاهی با غم  

 _وهللا از اولشم ماهی راضی به این وصلت نبود ...

 امیر حسین مایوسانه نگاهم کرد ...

 آقابزرگ گلویی صاف کرد 

 _دختر جان ...تو نمی خوای چیزی بگی ؟

 به همه کسانی که االن محق من هستن نگاه کردم ....

 پوزخندی زدم ...

ست و نه کسی حرفای منو باور کرد ..من هنوز _دقیقا دوماه پیش بود نه کسی از من نظر نخوا  

 هم همون ماهی ام ...

 لبای خشکم رو با زبونم تر کردم ...

 _..من ...من ...فقط می خوام تنها باشم ...

 نیم خیز شدن امیر حسین و چشمای نگران حاج خانم رو دیدم.

 ادامه دادم ...

..  _می خوام فکر کنم ،اینبار خودم میخوام تصمیم بگیرم .  

 امیر حسین به پشتی صندلی تکیه داد و نفس بلندی کشید ...

 آقابزرگ لبخند زد 



 

215 
 

 _جواد برای فردا دوتا بلیط طیاره بگیر یکی برای من یکی برای ماهی ...درخت های پر برف 

 اردبیل دیدن داره تو این سرما ...

 با لبخند قدر شناسانه ای نگاهش کردم  ...

.......... 

ی خورد ...آقابزرگ از خواب پرید...نگاهی به شیشه هواپیما کردم ...هواپیما تکون  

 _میدونی از بچگی یک ترس عجیب همراهم هست.

..وقتی با برادرم و همسن ساالم مسابقه شجاعت میبذاشتیم ،تحت هیچ شرایطی حاضر نبودم از   

یکبار هم راضی  روی پل معلق رد بشم ...اون زمان پدرم تنها کسی بود که اتول داشت ..حتی   

 به سوار شدنش نبودم ...این ادامه داشت تا اینکه پدرخدابیامرزم که ارباب بود من و برادرم رو

برای درس خوندن راهی فرنگستون کرد . حاضر نبودم سوار طیاره  بشم .ترس از سوار شدن   

طیاره نذاشت منم مثل برادرم یک طبیب بشم.   

یراز برام اتول خرید ...همونطور دست نخورده تو اسطبل ..حتی وقتی برای قبولی دانشگاه ش  

 اسب ها نگه ش داشته بودم ...

 آهی کشید و ادامه داد.:

 _راستش بخوای می ترسیدم ...از مرگی که قرار بود سرم بیاد ...

 دستمو گرفت:

 _ولی درست در سن سی سالگی یک روز که خیلی عادی توی خیابان راه می رفتم ...انگاری

شل شد افتادم زمین ...و  خیلی ناخودآگاه سرم به جدول خورد ...بیست و پنج روز کما بودم پام   

...وقتی بهوش امدم کل خانواده ازم قطع امید کرده بودن ...اونجا بود که یاد گرفتم ...برای   

زنده موندن باید بجنگم ، برای اینکه طعمش رو بهتر بفهمم باید ریسک کنم و.مثل بچگی هام    

باید از پل معلق چوبی رد بشم ...باید سوار اتول پدرم میشدم ...باید با طیاره سفر کنم تا یاد    

 بگیرم.

 اگه بخواد بالیی سرت بیاد روی زمین صاف هم سرت میاد ...از اونجا بود که رفتم تصدیق 

ود مانع رانندگی گرفتم ...سفرهای دور دنیام شروع شد تازه اونجا بود فهمیدم این ترِس بی خ  

 دیدن چه چیزهایی شده بوده ...و لذت چه چیز هایی رو از دست دادم ...
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 تا به االن هر دفعه سوار طیاره میشم ...مرگ رو خیلی نزدیکتر میبینم و ترسی ازش ندارم ...

 دوباره هواپیما تو دست انداز هوایی افتاد .

 وحشت زده دست آقابزرگ رو فشار دادم .

 خندید :

جون .از هرچی بترسی برات اتفاق می افتن. _نترس دختر  

 ..از هیچ چیز و هیچ کس نترس ...خالف آب شنا کن ...حتی از حرفای مردم هم نترس ...ولی

حس هایی رو که داری تجربه کن ...   

 حرف های عجیب بود ...

 خیلی عجیب ...خیلی به دل می نشست ...من وارد دنیایی شده بودم که برام خیلی جالب بود 

 ...یک خونه بزرگ قدیمی ...مردمی که صمیمیت عجیبی داشتن.

 ..بخاطر زبانشون نصف بیشتر حرف هاشون رو نمی فهمیدم ...ولی چشماشون گویای مهربونی 

 شون بود.

آقابزرگ از روز اول منو به دختری به اسم موژان سپرد....و خودش درگیر مردم این ده بود 

... 

...سرمای اینجا قابل وصف نبود   

 گاهی مامان و سمانه زنگ میزدن، دایی طاهر هنوز هم از من دلخور بود،یک دفعه هم حاج

خانم تلفنی احوالم رو پرسید ...وهر شب پیام تکراری امیر حسین:   

 "و روح بزرگ تو آرامش قلب کوچک مرا تسکین می دهد "

 هر شب راس ساعت دوازده این پیام میومد...

..دستی روی متن گوشی کشیدم  

 زیر لحافت تکه دوزی شده ی سنگین خزیدم و نگاهی به صورت موژان کردم دختری همسن و

سال من که بخاطر شدت سرما و بیکاری شوهرش به این خونه پناه آورده و شوهرش به شهر   

رفته ...   

 شرایط سخت زندگی آدم هارو حسابی پخته و باتجربه میکنه.

لی افتاد.چشمم به چادر نماز تا شده ی روی صند  
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 حس آرامش داشتم واز این تنهایی که باخدا شریکم لذت می برم ...

 *** 

 موژان کمی علوفه در آغل اسب ها ریخت..

 امروز باز هم برف آمده ...

 ولی آفتابی که سرسختانه از پشت ابر ها تیغ کشیده واقعا قشنگه.

بلدم شیر بدوشم نه اسب هارو به دنبال موژان راه افتادم ، کاری از دستم بر نمی آمد..من نه  

تیمار کنم و نه حتی تخم مرغ از لونه ی مرغ ها بردارم ...   

 فقط از صبح کله سحر به دنبال موژان راه میفتم ، گاهی وسط روز آقابزرگ هم سری به ما

میزد...   

 بخاطر خرابی خطوط ، گوشی اینجا فقط شب ها آنتن میده ...

.سبد تخم مرغ هارو ازش گرفتم..   

 موژان به خورشید نگاهی کرد و گفت : 

 _امروز هوا گرمتره ...بهتر درجه ی هیتر مرغدانی رو کم کنم ....

 سعی کرد فارسی حرف بزنه ...ولی ته لهجه اش واقعا شیرین و دلچسبه..

 پیرمردی که رادیویی به گردنش اویزون بود نزدیک شد.

...صدای خواننده ترکی میاد ...   

م کردپیچ رادیو رو ک  

 به چوبدستی ش تکیه داد و با همان زبان ترکی با موژان شروع به صحبت کرد ...

 انگاری احوال پرسی و خوش و بش میکنن..

 موژان نگاهی به من کرد و دوباره حرف زدنش با پیرمرد رو ادامه داد..

 _ماهرخ ...میگه مهمان داری ...؟

:با بهت به پیرمرد نگاه کردم که موژان ادامه داد  

 _از جاده مال رو آمده اند ...تا چند دقیقه دیگه میرسن ...بایرام دیده تشون ...

 قلبم تند تند میزد...

 _میشناستشون ؟



 

218 
 

 با زبان ترکی سوال کرد.

 پیرمرد سری تکون داد..

 موژان به من لبخندی زد...

و با پیرمرد پیچ رادیو رو زیاد کرد ، چوب دستی رو بین دو دستش به پشت گردن انداخت  

صدای خوشتر از خواننده همنوایی کرد ...   

 موژان با همون خنده روی لبش گفت:

 _شاید نومزادت آمده پی ات ...

 این یک هفته ....انگاری یک سال طول کشید ...

 دستم روی قلبم بود ...

 ماشینی از دور دیدم ...

 موژان داخل رفت 

 _من چای گذاشتم ...

ستاد .. آفتاب روی شیشه افتاده بودو داخل ماشین دیده نمی شد ...ماشین دور تر از پرچین ها ای  

 در باز شد ...

 ولی با دیدن کسی که از ماشین پیاده شد ...

 مات شدم ....

 بهادر بود ..

 بخاطر آفتاب اخم کرده بود کاله روسی سرش بود .

 کفش هاش روی برف صدای قیژ قیژ   میداد..

 _سالم ...

...شوک زده نگاهش کردم   

 _چیه انتظار دیدنم رو نداشتی ؟

 نگاهش کردم ...

 این آدمی که لبخند روی لب داشت واقعا بهادر بود ...

 _می خوام باهات حرف بزنم ...
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 من هنوز مثل ابله ها نگاهش میکردم ...

 دستاشو بهم مالید: 

 _میشه بریم داخل خیلی سرده ...

 تازه به خودم آمدم :

 _آره ...آره .

در وردی رفتم ...در رو باز کردم.و به طرف   

 بهادر وارد شد نگاهی به ماشین کردم که هنوز بیرون از پرچین پارک بود .

 داخل خونه اومدم.

 موژان با دیدن بهادر چشم درشت کرد ...بهادر و موژان به زبان ترکی احوال پرسی کردن .

 بهادر چیزی به موژان گفت.

 موژان مطیعانه سر تکون داد ...

هنوز مثل آدمای کرو گیج نگاهشون میکردم.من   

 موژان خنده بلندی سر داد :

 _من میرم از مادرم کلوچه ی محلی بگیرم ...بهادر خان با چایی دوست دارن.

 و بیرون رفت .

 _باید می دیدمت.

 نگاهش کردم.

 روی صندلی کنار پنجره نشست :

 _وقتی به دنیا آمدی خیلی کوچولو و ضعیف بودی.

ها کنارت می نشستم تا ببینم نفس میکشی یا نه ...اسمت ماهرخ بود ولی اولین  بغضی وقت  

 نفری که ماهی صدات کرد من بودم.

 تک خنده ای کرد:

 _همش به مامان غر میزنم که چرا بجای بهنام یک خواهر برام به دنیا نیاورده ،

 یکی مثل تو .

 مامان هم میگفت ماهی هم مثل خواهر کوچولوی توئه .
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گاهم کرد ...انگاری در گذشته ی دوری بود ...لبخند بهش میومد .ن  

 _باورت میشه ماهی به همه دوستام گفته بودم من یک خواهر کوچولو دارم که اسمش ماهیه.

 عکسی که تو قنداق بودی رو به همه همکالسی هام نشون داده بودم.

ب می شست من بودم ...گاهی حتیاگه پستونکت میفتاد اولین نفری که میدوید و اونو زیر شیر آ  

گهواره اتو تکون میدادم تا بخوابی.   

 آهی پر حسرتی کشید.

 وقتی عمو جالل از تبریز آمدن ، پز داشتن تو رو به امیر حسین میدادم هه.....میخواستم بهش 

 نشون بدمت.واسه همین رفتیم خونه تون.

 اشکام می ریخت .

د.صدای بهادر می لرزید  رو به پنجره کر  

 _ماهی وقتی دو روز پیش الله گفت حامله است خیلی خوشحال شدم ...وقتی گفت شاید بچه

دختر باشه ...تمام تنم لرزید.   

دستی روی صورتش کشید    

 _اگه یک روزی من ناخواسته خطایی بکنم ...قراره کی تقاصش رو از دخترم بگیره. و اصال 

 چرا وخترم باید تقاص پس بده..

دم ...بهادر ادامه داد:تکون سختی خور  

 _ماهی منو ببخش ...من ....من ...نباید تقاص کار پدرت رو از تو می گرفتم  ...

 لب گزیدم ...قطرات اشک صورت مردانه ی بهادر رو خیس کرده بود .

 نزدیکش رفتم

 _آقابزرگ میگه:

 هرمصیبتی که وارد بشه

شه ....من هشت سال زندگی پر از ...فقط به خیر بودنش فکر کنی ...تحمل اون مصیبت کم می  

 حقارتی داشتم ...ولی ...یاد گرفتم برای حرف های بقیه زندگی نکنم ....

 صدای بوق ماشین اومد ...
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 بهادر از روی صندلی بلند شد 

 _آره حکمتش این بود که این پسر عموی مادر مرده ی مارو عاشق و شیدای خودت کنی ...

... با چشمای درشت شده نگاهش کردم  

 خنده ی بلندی سر داد :

 _دو دقیقه تحمل نداره ...

 بعد در رو باز کرد ولی با صدای بلند گفت :

 _بیا تو بابا کشتی مارو ...

 در باز شد و من قامت امیر حسین رو دیدم ...

 که با خنده میگفت: 

ت گرم ._حاال من به جهنم .. این بدبخت راننده یخ کرد ...تو که هم جات خوبه و هم چونه   

 نزدیک آمد ...

 _سالم خانوم ...یک چایی داری برامون بریزی یخ زدیم ..

 بهادر نزدیکش شد و با دست هولش داد 

 _هو ....نبینم به ماهی امر و نهی کنی ها...

 امیر حسین دستشو روی سینه گذاشت:

 _من نوکر این ماهی خانم هم هستم ...

 و چشمکی حواله ی من کرد .

و به سر گذاشت :بهادر کالهش ر  

 _فاصله اسالمی رو تا آمدنم  رعایت کنی ... من میرم دنبال آقابزرگ ...

 صدای قهقهه امیر حسین پیچید ..

 بهادر به طرف ماشین رفت ...

 یکدفعه در بسته شد ...

 _یخ زدم از سرما ...

 به امیر حسین خیره شدم ...

 _با بهادر حرف زدی ؟
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 سر تکون دادم 

...!_بهتره ببخشیش   

 آهی کشیدم ...

 _گذشته هرچه بوده تموم شده ...من ازش هیچ کینه ای به دل ندارم ...

 لبخندی روی لبش نشست و گفت : 

 _راستی این خانم مزونیه صدبار زنگ زده میگه واسه لباس عروس مشتری دارم ...منم گفتم 

 الزم نکرده ، دو هفته دیگه کجا باز دنبال لباس عروس باشیم ....

ت ابرو هام پرید ...جان ....چه واسه خودش میبره و میدوزه جف  

 با ناز رو گرفتم :

 _من که هنوز فکرامو نکردم ...

 امیر حسین التماس وار گفت :

 _تو رو خدا بیخیال شو ...بزار بریم سر زندگیمون یک عالمه وقت داری فکر کنی ... 

 دست به سینه جلوش ایستادم :

ی ؟_اگه جوابم منفی باشه چ  

 نگاهی چپکی کرد و گفت:

 _راستی اون خونه رو معامله کردم ...دادم شوفاژاشو تعمیر کردن ...کابینتاشم عوض کردم ...

 بعد با شیطنت خندید:

 _اتاق خوابشم کاغذ دیواری کردم ...

 لب گزیدم ...

 نزدیکم اومد ...

 _دلم تنگ شده بود ...

...تا نوک زبونم آمد بگم منم که لب باز نکردم   

 _یک هفته بیمارستان نرفتم ...یک هفته فقط مشغول اینم که خونه رو آماده کنم ...کارهای

عروسی رو انجام بدم ...یک هفته نه خواب دارم نه خوراک ، ماهی جان من دوست دارم ...   

 سر بلند کردم 
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 منم دوسش داشتم این قلب المصب تپنده ام میگفت که نفس ام رو بریده بود  

های روشنش زل زدم ...گفتمتو چشم  

 _اگه جوابم منفی باشه چی ؟

 با عصبانیت تمام نگاهم کرد و گفت:

 _شما بی خود میکنین جواب تون منفی باشه ....

 با چشمای گرد شده نگاش کردم و زیر لب گفتم 

 _امیر ....

 کالفه دستی تو موهاش کشید 

 _جان امیر ....عمر امیر ...

کردم  نگاه عاقل اندر سفیه بهش  

 _من شرط دارم ؟

 نوچی کرد 

 _شما امر کنید ...

 چشم ریز کردم ...

 _من می خوام برم سر کار ....من وضعیت ظاهریم همینه ...مامانم تنهاست ...و اگه شرط هامو

قبول کردی ...شرط آخر هم میگم ...   

 سرشو به معنای خوبه تکون داد

. و نزدیکتر ایستاد و دستشو دور کمر من انداخت   

 _من دارم مطب مستقل میزنم ...به یک همکار خانم منشی نیاز فوری دارم ...من وضعیت 

 ظاهری تو رو دیدم و با همین ظاهر هم عاشقت شدم ...واسه مامان شما و مامان خودم برنامه

ها دارم ...که تنها نباشن ...   

 دست به سینه ایستاد و سرشو باال گرفت: 

 _خوب ....آخریش چیه ؟

غه محرمیت فسخ بشه و شما به اتفاق مامان تون درست و حسابی تشریف بیارین_صی  

خواستگاری ...   
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 از حرفم جا خورد....

 سرم رو پایین انداختم .

 _روزی که مارو عقد کردن بدترین روز زندگیم بود.

 ..میخوام اگه یک روز توی ذهنم خاطراتم رو تداعی کردم روز خواستگاریم اون روز نباشه ...

 صدای نفس بلندش رو شنیدم ...

 _حاال حتما باید محرمیت فسخ بشه ...

 سری بعالمت مثبت تکون دادم .

 و نگاه هایی که حرف های زیادی داشت ...و ترسی که تو چشماش بود .

 و یکدفعه منو به آغوش کشید ...

 بهادر و آقابزرگ اومدن، موژان با کلوچه های محلی هم پذیرایی کرد ..

ه خواسته ی من آقا بزرگ صیغه رو فسخ کرد ...کالفگی امیر حسین دیدن داشتشب هم ب  

...وقتی همون جا به حاج خانم زنگ زد تا با مامانم قرار خواستگاری رو واسه فردا شب    

 بزاره ...

 بهادر بلند بلند می خندید و میگفت

خواستگاری بدون عروس  _ چه کاریه که  فردا شب باشه حتما ، حاال اومدیم و بلیط گیر نیومد  

 و داماد ...

 امیر حسین سرشو ماساژ داد وارد آشپزخونه شد .

 به دنبالش رفتم ...

 _ماهی می تونی یک قرص مسکن برام پیدا کنی ..

 قرص رو با یک لیوان آب کنارش گذاشتم ...

 تا خواست دستمو بگیره دستمو از زیر دستش بیرون کشیدم ...

 لب گزیدم ...

ی کشید :کالفه پوف  

 _گذر پوست به دباغ خونه میفته ماهی خانم ...

 بلند شد و قرص رو خورد و لیوان آب رو هم الجرعه سر کشید ...
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 نزدیکای ظهر بود که بهادر با چهارتا بلیط برگشت ...

منم چمدونم رو آماده کرده بودم ...دل کندن از این شهر برام سخت بود تازه خودمو پیدا کرده 

  بودم

ری که برفاش نوید آرامش بود ...از موژان قول گرفتم که حتما خونه ی ما بیاد .....شه  

 چادر سیاهم رو سر کردم و لبخند امیر حسین رو  دیدم ...من یادگرفتم اگه کسی برای من قدمی 

 بر میداره من براش صد قدم بردارم ...امیر حسین با ظاهر قبلی من مشکلی نداشت چون منو با

ی که داشتم قبول کرده بود ...حاال هم نوبت من بود که بخاطرش حداقل حفظ ظاهرهمین ظاهر   

کنم ...   

 هواپیما به زمین نشست ...دایی طاهر ، مامان ، حاج خانم و خاله طلعت با عمو جواد توی

فرودگاه بودن،   

 دیدنشون حس خوبی برام داشت ...

تگاری من شروع شد ولی با همه وقتی همه از اونجا به خونه ما رفتیم ...مراسم خواس  

 خواستگاری ها فرق داشت وقتی قرار عروسی هنوز برای هفته بعد پابر جا بود هیچ کس حرفی 

 از مهریه  و شرط  و شروط ماقبل عروسی نزد...همه کنار هم حرف میزدن و می خندیدن

رو شبیهانگار یک مهمانی عادی بود ..فقط سبد بزرگ گلی که روی میز بود یکم مجلس    

خواستگاری کرده بود ....توی آشپزخانه در حال ریختن چای بودم که امیر حسین وارد شد    

 _خوب اینم از خواستگاری خانم ....

 نگاهی به پذیرایی کردم و نیش خندی زدم 

 _این که بیشتر شبیه مهمونیه تا خواستگاری ...

 پوف کالفه ای کشید 

 از خنده لبی گاز گرفتم 

اشه ...قبول ..._ولی خوب ب  

 دستشو تو جیب شلوارش کرد ...

از طبقه باالی کابینت می خواستم قند بردارم که امیر زودتر به کمکم آمد و پالستیک قند رو داد 

... 
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 سریع چادرم رو که کنار رفته بود درست کردم و موهامو داخل دادم ...

 چشم درشت کرد 

 _ماهی دیگه شورش رو در آوردی ...

گفتم  سر به زیر  

 _خوب زشته . ..

 نزدیکتر آمد 

 _زشته ...!

 دستشو بند بازوی من کرد و من جلو کشید  

 _کی گفته ...

 با ترس نگاهش کردم 

 _تو رو خدا امیر ما بهم نامحرمیم ...

 با بهت گفت 

 _نا محرم ....

 کالفه نگاهم کرد و سینی چای رو برداشت به پذیرایی رفت ...

ک هفته من رو میگرفتم و اون حرص می خورد و خط و نشوناز اون شب تو کل اون ی  

میکشید ... حتی واسه چیدن خونه مامان یا سمانه رو دنبال خودم می کشوندم ...   

 حتی وقتی توی آرایشگاه دنبالم اومد ...

 چادرم رو محکم گرفته بودم ...تا صورتم دیده نشه ...و حرصش رو که روی پدال گاز ماشین

میدیم ...خالی میکرد    

 و من لذت می بردم از این بازی که راه انداخته بودم.

 شراره کنارم نشست:

 _خوشحالم که خوشبخت شدی ...

 نگاه قدر شناسانه ای بهش کردم 

 _از آرمان چه خبر ...شوهرت شکایت کرد ازش ؟

 لبخند زد :
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یدم شاید اونم آدم _نه ....نمی خواستم از من کینه به دل بگیره ...منم فراموشش کردم ...بخش  

 بشه ...

 سمانه دست دور گردنم انداخت  

که تومیمون رو اینقدرعروسک کرده.... دست اون ارایشگر طال  

 بعد دستی روی موهای شنیون شدم کشید

دلم می سوزه واسه امیرحسین توروباموهای مصنوعی قالبش کردیم...-  

 دستشو پس زدم:

 بهتراز توهستم که لنگ شوهری...

ز کرد چشم ری  

ماماناشون بلکه بیان  ماهی تو این فک و فامیالی آقای دکترپسرمسرندارن من برم تو مخ زدن-  

 خواستگاری....

سر شنیدم.... یکدفعه صدای مریم سادات روازپشت  

وای سمانه تولب ترکن....نگاه کن اون مادرشوهرمنه خیلی ماهه....برادرشوهرکوچیکم مهندس -  

سمانه سرخ شده سربه زیر انداخت ل عروسیم...عسلویه است...واسش دنبا  

 نه ...نه من شوخی میکردم به خدا مریم جون ....

 مریم سادات لبخند گله گشاد زد

 ولی من جدی میگم...و رفت به طرف همون خانم که اشاره کرده بود 

 شراره بهت زده گفت:

رفت بهش بگه ... واقعا  

 سمانه نیشش باز شد و بشکنی زد:

...مام داریم شوهههرمیکنیم ...جونم جون   

 حاج خانم با کت و دامن زرشکی و موهای سشوارکرده نزدیک شد 

 مادر حجاب کن عاقد داره میاد ....

 خودش چادر رنگی گل برجسته ای سرش کرد و روشو محکم گرفت ....

 باکمک شراره حجاب کردم .....
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 امیر حسین هم با ده من اخم و سربه زیر کنارم نشست ...

 دایی طاهر و آقابزرگ و بهادر و عمو جواد هم بودن ...

 باالخره خطبه عقد خونده شد ...

 و من ایندفه با رضایت خودم و برای اولین بار دست امیر حسین رو گرفتم لبخند قشنگ و 

 ملیحی رو روی لبش دیدم...

اولین بار بهدرست انگار برام همون حسی رو داشت ک وقتی توی جاده از سر بی پناهی برای   

آغوشش پناه  اوردم ....وقتی برای اولین بار قلب من و دل اون زیر و رو شد....   

 و من برای این ارامش تاوان ها داده بودم ...

 دردهایی کشیده بودم ...ولی یاد گرفتم ببخشم ...تمام اون سایه هایی ک توی کابوس هام بود

...حتی پدرم...   

اشی ...توماه منی ماهی این برکه ک  

 اندوه بزرگیست زمانی که نباشی ....

....یاحق....تمام   
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