نگاه دانلود

دراغوش باد | نیالکاربرنودهشتیا

درآغوش باد
نیالکاربرنودهشتیا
فصل اول

در تمام مدت صداي نفس زدن هامو مي شنیدم..احساس مي کردم ...االنه که قلبم از کار بیفته و
نقش زمین شم ...
نمي تونستم حتي يك لحظه هم به عقب برگردمو و ببینم که داره چه اتفاقي مي افته ...
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.هواي سردي که در حال دويدن وارد ريه هام کرده بودم ..سینه امو رو به سوزش انداخته بود و
نفس کشیدنو برام سخت تر مي کرد
اما بايد مي دويدم ....و به چیز ديگه اي فكر نمي کردم ...تنها راه نجاتم همین بود .....
دستام ديگه قدرت نگه داشتن پري رو نداشت ...سر انگشتام بر اثر وجود سرما سر شده بود و
چیزي رو حس نمي کرد
مغزم از کار افتاده بود ..ترس تمام وجودمو فرا گرفته بود ...و قدرتمو کمتر مي کرد...
.نزديكاي ظهر بود و خیابونا شلوغ ...شايد تنها شانسي که اورده بودم همین جمعیتي بود که تو
خیابون بودن ..
اما نبايد ريسك مي کردم ..بايد مي دويدم و حسابي ازشون دور مي شدم
هنوز دوتا خیابونو رد نكرده بودم که  ...اولین قطره اشك از گوشه چشما م سر خورد ....و دست
خوش بادي شد که به صورتم مي خورد .....
به محض ديدنشون با تمام قدرت شروع کرده بودم به دويدن ......حتي يه لحظه هم به اين فكر
نكرده بودم که اگه بمونم و مقاومت کنم چه اتفاقي مي افته
..فقط دويده بودم ....و نذاشته بودم که دستشون بهم برسه

تمام ذهن و وجودم يكپارچه اسم خدا رو صدا مي زد و فقط از اون کمك مي خواست .....
چند باري به خاطر وجودپري تو اغوشم ....نزديك بود پام سر بخوره و بیفتم رو زمین ...که هر بار
....خودمو يه جوري نگه داشته بودم ....
به اين کوچه و اون کوچه مي زدم ...تا گم و گورم کنن و نتونن که پیدام کنن
سعي مي کردم از بین شلوغي رد بشم که کمتر ديده بشم ....
.به سر بازارچه رسیدم
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جايي که همیشه بیشترين شلوغي و رفت و امد و داشت....وقتي شلوغي رو که رد کردم سريع
خودمو زدم به يه کوچه ديگه و با قدت دويدم .....
به درو ديوارا نگاه مي کردم و دعا مي کردم جايي براي پناه گرفتن پیدا کنم ...
همه وجودم از دويدن و نفس زدن داغ شده بود ..گونه ها م مي سوخت ...

يه دفعه به سمت راست پیچیدم که قبلم يهو امد تو دهنم ....
يه کوچه بن بست ...پري که ديگه صداش در نمي امد ....احسا س مي کردم که حتي ديگه نفسم
نمي کشه ....خیلي محكم تو بغلم گرفته بودمش ....

با عجز و درموندگي به در بزرگ رو به روم خیره شدم ....سینه ام تند تند باال و پايین مي رفت .....
انگار که دنیا با اين همه بزرگیش داشت برام تموم میشد .....
به درخت کنار در با دلهره خیره شدم..تمام زمین به خاطر بارون ديشب خیس شده بود ....دستام
به شدت مي لرزيد ....
که صداي دويدن پاها نفسمو به يكباره بند اورد .....
با ترس و تو يه حرکت برگشتمو و به سر کوچه نگاه کردم ..
صداها داشت نزديكتر مي شد ....چند قدم به عقب رفتم ...و .به درخت نزديك شدم..بدنم سست
شد ...زانوهام لرزيد ...
اروم همونطور که پري تو بغلم بود سرخورد م به سمت پايین و خودمو پشت درخت پنهون کردم و
محكمتر از قبل پري رو گرفتم تو بغلم
اشكاي داغم همراه با ترس از چشمام زدنن بیرون و بدبختیمو داد زدن ........
سر پري رو شونه ام بود ..با هق هقم اونم اشكش در امده بود .....
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و اروم شروع کرده به گريه کردن
حتي ديگه قدرت دلداري دادن بهشو نداشتم .
.اين چندمین بار بود که از دستشون فرار کرده بودم ....ولي اينبار به بن بست خورده بودم
صداي پا داشت نزديكتر میشد..چشمامو بستم و سعي کردم ارامشمو حفظ کنم و فكر کنم اين
فقط يه کابوسه .....
که سايه اي باال سرم سنگیني کرد ....
اروم و با لبهاي لرزوني که به خاطر در امدن اشكام به لرزش افتاده بودن چشمامو باز کردم ....
سرباز در دو سه قدمیم ايستاده بود
تمام صورتم از اشك و تمنا پر شد .....شده بودم عین هو موشي که افتاده باشه تو تله ....
با عجز به سرباز خیره شدم ......دلم مي خواست به پاش و بیفتم و التماسش کنم که به کسي نگه
من اينجام ...
ولي صدام در نمي اومد و فقط بهش خیره بودم
سرباز که در حال نفس نفس زدن بود ....نگاهي به سرتا پام انداخت...و دو سه قدمي ازم فاصله
گرفت
"خدايا يعني اين دفعه کارم تمومه "
بعد از کمي فاصله گرفتن زودي نگاهشو به سر کوچه انداخت و دوباره به من نگاه کرد ...
اب دهنمو قورت دادم و به چهره برافروخته اش که بر اثر دويدن قرمز شده بود خیره شدم ....
"نكنه مي خواد داد بزنه و بگه .اهاي بیاد گرفتمش .....اينجاست "
چشمامو بار ديگه از ترس رو هم مي ذارم و باز مي کنم که مي بینم
بدون کوچكترين حرفي داره با سرعت به سر کوچه مي دوه
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با ترس و دلهره به سر کوچه خیره میشم که صداش در میاد
"اينجا نیست..بايد از اون ور رفته باشه "
و بعد باز صداي پاهايي که داشتن دور مي شدن
بدنم شروع کرد به لرزيدن ...
چقدر سخت بود که باور کنم دلش برام سوخته....
که بي توجه به حضورم برگشته بود و حرفي نزده بود...
اشكاي داغم نوازش گر گونه ي سفیدم مي شن ....سر پري رو از شونه ام برمي دارمو و گونه تب
دارم به گونه اش مي چسبونم
چشمامو مي بندمو و اجازه مي دم که توي تنهايي کوچه در کنار دخترم براي دقايقي خودمو خالي
کنم..
از دردهام..از رنجهام ....از بي کسي هام...ديگه چیزي براي از دست دادن ندارم
..اما با ياد اوري سري که رو شونه امه  ...مي بینم که هنوز يه چیزي دارم که براي داشتنش بايد
حاال حاال تحمل کنم و سختي بكشم
سرشو بیشتر به خودم فشار مي دم و نگامو مي ندازم به طرف اسمون و زمزمه وار با خودم :

 چرا ؟ اخه چرا با من اينكارو کردي ؟دلم به درد میاد...پري هم بدون اينكه بدونه چرا ....تنها با ديدن اشكام ...همراهم گريه مي کنه ...
مي دونم که نبايد به اين زوديا از مخفیگاهم خارج بشم ..
شايد هنوز همین اطراف باشن ...
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دستي به بیني ام مي کشم و سعي مي کنم که ديگه گريه نكنم
پري رو به زور از خودم جداش مي کنم و مي ذارمش رو زمین ..
دستمو به ديوار تكیه مي دم و از جام بلند میشم ...
چادرم کمي نم دار و خاکي شده  ...تكونش میدم و با گوشه هاي چادرم اشكها رو از رو صورتم
پاك مي کنم..
به چشماني باروني پري خیره میشم ...
تو دلم مي سوزم و مي گم
.اخه گناه تو چیه و يه قطره اشك ديگه از چشمام بي معطلي مي افته پايین ..و داغمو تازه تر مي
کنه ...
تالش مي کنم کمي مهربونتر شم و به روش لبخند بپاشم
با لبخندي به طرفش خم میشم و با دستام گونه ها و زير چشماشو از اشك پاك مي کنم
 الهي مامان قربونت بشه...چرا گريه مي کني؟با حرفم تازه يادش مي افته که کم گريه کرده و دوباره چونه کوچیكش به لرزه مي افته و باز مي
زنه زير گريه..
با لبخند تلخي از روي زمین برش مي دارم  ....تو آغوشم مي کشمشو و دم گوش ...هي قربون
صدقش مي رم که ديگه گريه نكنه ...و هي تو بغلم تكونش مي دم که شايد کمي اروم بشه
سرشو از رو شونه ام بر مي دارم و با لبخند به چشماي ابیش خیره میشم
 اگه قول بدي دختر خوبي باشي و گريه نكني ...برات ازون شكالت بزرگا مي گیرم ..گريه اش بند میاد و با چشمايي که فقط ديگه توشون اثر اشك باقي مونده بهم خیره میشه
باز هم مثل همیشه بهش دروغ گفتم ....
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با همون صداي بچگانه اش :
ديروزم بهم گفتي مي گیري ولي نگرفتي
سعي مي کنم فقط با يه لبخند خودم از دروغم تبرئه کنم ....و ديگه سكوت کنم ...
با قدمهاي نا مطمئن همونطور که پري تو دستمه به سر کوچه نزديك مي شم و اروم به دو طرف
کوچه سرك مي کشم ...هنوز کمي دلهره دارم ...
با خودم فكر مي کنم اگه چند دقیقه ديگه اينجا بمونم مطمئنتره ....
بعد از گذشت  5دقیقه باز سرمو کمي مي برم جلوتر و به اطرافم نگاهي مي ندازم...
خیالم راحت تر میشه .و .تكیه امو از ديوار جدا مي کنم...
و سر چادرمو که رو سرم کمي رفته عقب ....با دست مي کشم جلوتر
پري ديگه نه گريه مي کنه و نه حرف مي زني ..
اخم کرده مي دونم که باهام قهره و فعال چیزي نمي گه ...
به سر خیابون مي رسم..خوشحالم که گمم کردن و اثري ازشون نیست ...
البته هنوز زياد مطمئن نیستم براي همین با احتیاط قدم بر مي دارم و تا جايي که مي تونم با
چادر رو صورتمو مي پوشونم
ناي راه رفتن ندارم ..خیابون حاال کمي خلوت تر شده ..دلم مي خواد يه دربست بگیرم و تا خود
خونه برم ...
دست مي کنم ته کیفم و چندتا اسكناس مچاله شده رو در میارم ..
به مقدارشون نگاه مي کنم با اين مقدار حداقل مي تونم تا يه جايي برم ...
به خیابون نزديك مي شم ..يه پژوي نوك مدادي ايستاده ...
بهش نزديك مي شم لبهاي خشك شده امو کمي تر مي کنم و خم مي شم ...و مي پرسم :
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 میدون خراسونبا صدام مرد به طرفمون بر مي گرده و به منو پري ...براي چند ثانیه اي خیره میشه ...
دوباره تكرار مي کنم :
 میدون خراسونکه صدايي تو فضاي کوچیك ماشین مي پیچیه ...
سرگرد ما االن تو موقعیت  3هستیم ..
.صدا قطع میشه و دوباره وصل میشه
سوژه هنوز حرکتي نكرده
چشمام گشاد مي شه ..
مرد همونطور که خیره به چهره ترسیده منه ...بي سیمو به لبهاش نزديك مي کنه :
موقعیتو ترك نكنید تا زمان اعالم عملیاتو اعالم کنم ...
دلم هري مي ريزه ...و سريع تو جام صاف مي ايستم
از ماشین فاصله مي گیرم
مرد که از نگاه و حرکتم به شك افتاده ...کمي تو جاش خم میشه و سرشو به پنجره نزديك مي
کنه ..
مي خواد لب باز کنه که پولها از دستم رها میشن و مي افتن رو زمین ...و من بدون کوچكترين
توجهي به اطرافم شروع مي کنم به دويدن ...بعد از چند ثانیه اي پشت سرم بلند داد مي زنه :
خانوم ...صبر کنید خانوم
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سرعتمو بیشتر مي کنم ....و فقط مي دوم ...نفس کم میارم ...کم کم دارم به ايستگاه نزديك
میشم ...
يه لحظه وايمیستم و نفسي تازه مي کنم ..بر مي گردم به عقب ...
با دهني باز و خشك خوب نگاه مي کنم....نفسي از سر آسودگي مي کشمو خوشحال مي شم از
اينكه کسي دنبالم نیست ...

به چندتا سواري که منتظر مسافر هستن نگاه مي کنم ..کاش مي تونستم باهاشون برم

.اما ديگه پولي براي سواري نمونده ..اتوبوساي واحدم که فعال نمیان ..
به ناچار به سمت راستم متمايل میشم...نگاهي به خیابون طويلي که قادر به ديدن انتهاش نیستم
مي ندازم و با جا به جا کردن پري تو بغلم به راه مي افتم ..
کمي سنگیتر شده ....ولي اگه تو بغلم باشه خیالم راحتره که اگه باز سر و کله اشون پیدا شد بدون
فوت وقت مي تونم فرار کنم ...
هر از گاهي با ترس بر مي گردم و خوب به پشت سرم نگاه مي کنم ....که کسي دنبالم نیفتاده باشه

قريب به يه ساعتي هست که دارم همین طوري راه مي رم ...و هنوزم پري تو بغلمه
پري  -مامان من گشنمه
 -االن مي رسیم خونه مامان
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با ناراحتي سرشو محكم مي کوبه...به شونه ام و نگاهشو ازم مي گیره ....
رفتاراش ديگه شده مثل بزگترا ..
همه کاراش به سعید رفته.....خنده هاش ....اخم کردناش ..قهر اش ...چشماش ..اره رنگ چشماش
..چیزايي که من امروز به اينجايي رسونده که هستم

سرشو با بد عنقي يه بار ديگه از رو شونه ام بر مي داه و با بغض:
من گشنمه ..
همزمان با حرف زدنش از کنار يه ساندويچي رد مي شیم که بوي سوسیس بیشتر ترقیبش مي
کنه که باز خواسته اشو تكرار کنه ..البته اين بار با نوع غذا:
پري  -من ساندويچ مي خوام
چشمامو با ناراحتي مي بندم و بدون نگاه کردن به مغازه از جلوش رد میشم ..
دستاي کوچیكشو مشت مي کنه و اروم و بي جون بهم ضربه مي زنه:
پري  -من ساندويچ مي خوام ...
 مي گیرم مامان  ....بذار برسیم خونه ...برات مي گیرمپري  -نمي خوام تو دروغ مي گي ..
.و شروع مي کنه به تكون دادن پاهاش ..
کالفه ام مي کنه ..
حرفي نمي زنم ...و سرشو مي ذاره رو شونه ام و با گريه :
پري  -ساندويچ ..ساندويچ ....
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از حرکت وايمیستم ...خوشحال از اينكه االن به اروزش مي رسه سرشو از رو شونه ام بر مي داره
...
اخه چي مي تونم بهش بگم..يه بچه که بیشتر نیست ...
بر مي گردم و به مغازه خیره میشم کنارش يه سوپريه ...
دستام ديگه از نگه داشتنش خسته شدن ..پس مي ذارمش رو زمین و باهم به طرف مغازه راه مي
افتیم ...
پري خیلي خوشحال در حالي که دستش تو دستمه از من جلوتر حرکت مي کنه ...فكر مي کنه
مي خوايم بريم تو ساندويچي ..
.ولي من دستشو مي کشم و باهم مي ريم تو سوپري ..با اصرار سماجت مي کنه که منو ببره تو
ساندويچي ولي من دستشو بیشتر مي کشم:
 پري مامان ...بیا اينجا...يه کیك از قفسه برمي دارم و با لبخند:
 ببین اينجا چه کیكاي خوبي دارهداد مي زنه:
من کیك نمي خوام ....من ساندويچ مي خوام
و با قدرت بیشتري دستمو مي کشه ...
لبامو با حرص جمع مي کنم و سعي مي کنم سرش داد نزنم :
 بیا اين بخور اين خیلي خوشمزه ترهجوابي نمي ده و روشو بر مي گردونه و باز دستمو مي کشه ...
مغازه دار بهمون خیره میشه ...
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کیكو به طرفش مي گیرم :
 اقا اين چنده ؟مغازه دار 333 -تومن ...
يه هزاري از ته کیفم در میارم و مي ذارم رو پیشخون مغازه ...
و بقیه پولمو ازش مي گیرم ...
و قبل از اينكه پري باز داد و بیداد کنه ...از روي زمین برش مي دارم و تو بغلم مي گیرمش ...
و کیك مي گیرم طرفش
لپاشو با انداخته و با چهره اخمالو به کیك خیره مي شه
 بخور انقدر خوشمزه استپري  -پس ساندويچ چي ؟
 بعدا برات مي گیرم ..باشه ؟و به عمق چشماش خیره میشم ...
مي دونه اگه اينو از دستم نگیره ...فعال از ناهار خبري نیست ...
با بي میلي از دستم مي گیره و هي تو دستش تكون مي ده .....خیلي خسته ام ..خودمم گشنمه
از ديروز ظهر که همون دو لقمه تخم مرغو خوردم چیز ديگه اي نخوردم ..
سرم به شدت درد گرفته ..چشمام کمي مي سوزن
به يه ايستگاه اتوبوس مي رسیم ...بايد از اينجا به بعد با ماشین بريم
رو اولین صندلي خودمو پرت مي کنم ..پاشنه پاهام که از درد تیر مي کشیدن ...با اين نشسته يه
نفسي تازه مي کنن ...
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ولي همچنان بايد وزن پري رو تحمل کنم ..
بچه ام هنوز باورش نشده که بايد همین کیكو بخوره ..
کیكو از دستش مي گیرم و بازش مي کنم و با خنده گونه امو به گونه اش مي چسبونم و يه تكیه از
کیكو جدا مي کنم و به طرف دهنش مي گیرم ...
گشنه اشه ...پس دهنشو باز مي کنه ..و مي ذارم تو دهنش ...عاشق پريم حاضرم همه چیمو بدم
ولي اون هیچیش نشه ...
تا حاال هم هر چي صبر و تحمل کردم فقط به خاطر اونه
کمي از کیك رو هم مي ذارم تو دهن خودم که کمي جون بگیرم...
چشاش انقدر ابیه که بدون استثنا هر کي از کنارمون رد میشه چند ثانیه اي رو محو پري میشه
...فقط مي دونم با نمكي و سفیديش به من رفته ...
چیزي که دل سعیدو اسیر کرد البته به گفته خودش ...
حاال خودش تكه ها رو از دستم مي گیرهه و مي ذاره تو دهنش ..که مي بینم به يه جايي خیره
شده ...با خنده بهش نگاه مي کنم و خط نگاهشو دنبال مي کنم ...
داره به قسمت مردونه نگاه مي کنه ...

فصل دوم :

سر مو بلند مي کنم که مرد نگاهشو از پري مي گیره و به من خیره میشه و لبخندي مي زنه..
معذب میشم و سريع سرمو مي گیرم پايین و چادرو کمي مي کشم رو صورتم ...

 www.negahdl.comسایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان

13

نگاه دانلود

دراغوش باد | نیالکاربرنودهشتیا

بعد از گذشت چند ثانیه اي سنگیني نگاهشو حس مي کنم
اروم و زير چشمي نگاهش مي کنم ...که باز مي بینم داره نگام مي کنه
هنوز دو تا ايستگاه مونده و نمي تونم پیاده شم
همونطور که خیره است يه لحظه فكر مي کنم چقدر شبیه همون پلیسیه که تو ماشین ديده
بودمش
زودي سرمو با ترس میارم باال و بهش خیره میشم که لبخندش پررنگتر میشه ....
با دقت بیشتري بهش نگاه مي کنم که مي فهم
نه اين فقط يه مزاحم چشم چرونه ..که جز هرزه رفتن چشماش کار ديگه اي بلد نیست ..اوني که
من ديدم قیافش زمین تا اسمون با اين فرق میكرد ...

نگاهش انقدر ازار دهنده است که مجبور میشم يه ايستگاه زودتر پیاده بشم

****
باالخره با پاي پیاده و کلي خستگي به محلمون مي رسم ....خدا روشكر مي کنم که ادرس خونه رو
ندارن...و گرنه اينجا هم جايي نداشتم و بايد از اين محله فرار مي کردم

امروز خیلي بد شانسي اوردم  ...اگه صاحب کارم اين دفعه منو نندازه بیرون خیلي شانس اوردم
....
طبق معمول سر کوچه التاي محله دور هم جمع شدن و به هر کي که از کنارشون رد میشه يه
تیكه مي ندازن
پري رو طوري تو بغلم مي گیرم که صورتم از ديدشون پنهان بشه و بتونم از کنارشون رد بشم ...
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اما بي فايده است تكیه پرونیا نثارم میشه:
اوخیه ...باباي اين چشم خوشگله کجاست ...؟
الهي شوهرنداره
مگه من مُردم .
و بعدم صداي قهقه اشون که کل محله رو بر مي داره
البته بازم خوبه که زياد گیر نمي دن و با دو سه تا مزه پروني دست از سرم بر مي دارن ..
 .اما مدتیه که يكیشون زياد به پرو پام مي پیچه و راه به راه مزاحمم میشه

...به در خونه نزديك میشم ..چندتا از زناي همسايه جلوي در خونه اشون نشستن و مثال باهام
سبزي پاك مي کنن ...تا منو مي بینن فقط بهم خیره میشن ...
.سري براشون تكون مي دم ..و اونا هم با همین روش جواب سالممو مي دن ..کلیدو مي ندازم تو
قفل و درو باز مي کنم...
پري خوابش برده ...
در ...با کمي صدا باز مي شه ...
پامو مي ذارم داخل و مي خوام درو ببینم که يكي دستشو رو اليه در مي ذاره ..
با کمي رنگ پريدگي بر مي گردم و اروم درو باز مي کنم
چشمم به صاحبخونه مي افته و مي فهمم که الوعده وفا
 سالم احمد اقاچه سالمي چه علیكي ..من که گناه نكردم خونمو به شما اجاره دادم ..منم همه ي امیدم به کرايه
اي که از اين خونه گیرم میاد ه ...که اونم داريد از م دريغ مي کنید
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 بله حق با شماست اجازه بديد من فردا با صاحب کارم صحبت کنم و حقوق اين ماهمو کميزودتر بگیرم ..اونوقت پول شما رو ..
بسه ديگه خانوم هر بار همین حرفو مي زني ...معلوم نیست اين چه صاحب کاريه اي که هر بار
قرار بهت پول بده و نمي ده
سرمو مي ندازم پايین و حرفي نمي زنم ...
احمد اقا -تا االنم اگه چیزي نگفتم فقط به خاطر اينكه يه زمین گیر تو خونه داري ..اما از اين به
بعد از اين رحما نمي کنم ...
فردا پول منو اوردي که اوردي ...اگه نه خودم تو اين محله پولت مي کنم  ...يادتم نرده پول  6ماهو
بايد بدي ..و گرنه بايد خونه رو تخلیه کني ....
زنهاي جلو در بهمون خیره شدن ...
از اين همه فضولیشون بي زارم ..و مي دونم تا ته يه چیزو در نیارن ول کن نیستن ....
احمد اقا -فهمیدي ..وگرنه وسايلت وسط کوچه است ..وسط کوچه که مي دوني کجاست ؟
نمي دونم شايد نگاه ها و پوزخندهاي زنا بهم جسارت داد که چشم تو چشم احمد اقا بشم و بهش
بگم :
 ولي شما تا سر سال نمي توني اينكارو کنيصاحب خونه داغ مي کنه و با صداي نسبتا بلندي :
اه که اينطورياست  ..ببینم جلوي مامور قانونم از اين حرفا بلدي بزني  ...بازم بلبل زبون مي کني و
بگي سر سال
اخم مي کنم و به چشماش خیره مي شم
احمد اقا -همین که گفتم تا فردا پول میاري ...و السالم
و با ضربه اي که با پا به در مي زنه راهشو مي گیره و مي ره
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زناي همسايه همچنان به منو در خیرن ..که من درو به شدت مي بندم و با انزجار به در تكیه مي
دم ...و به رو به روم خیره میشم
يه خونه دو اتاقه  ....که گوشه يكي از اتاقا رو با يه پرده جدا کردم و کردمش اشپزخونه
در هالو باز مي کنم و اروم وارد مي شم و به وسايل چشم مي دوزم ...
يه فرش مندرس و قدمیو  ....دوتا پشتي زوار در رفته و چند دست لحاف و تشك و يه زير
تلويزيون چوبي از مد افتاده که روش يه تلويزيون سیاه سفیده ..که همینم فقط به خاطر پري
نفروختم
ديگه چیزي براي فروش نمونده ...بغض به گلوم چنگ مي ندازه ...
بالشتي رو از روي تشكا بر مي دارم و پرتش مي کنم نزديك پنجره وسر پري رو اروم مي ذارم
روش که از خواب نپره ...
چادرمو از رو سرم بر مي دارم و مي کشمش رو ش..که متوجه میشم يه لنگ کفشش نیست ...پا
میشم و مي رم طرف حیاط و خوب نگاه مي کنم همه جا رو مي گردم ..چیزي پیدا نمي کنم
اه از نهادم در میاد ..حتما بیرون از پاش افتاده ...اونم البد موقعه اي که مي دويدم ...سرمو با
ناراحتي تكوني مي دمو
دستي به شالم مي کشم و مي رم به طرف تنها اتاق ديگه خونه ...

فصل سوم :

جلوي اتاق به چار چوب در تكیه مي دم ..
پیرزن مثل چوب افتاده تو جاشو و تكونم نمي خوره ...
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تا نگاش بهم مي افته  ....اروم دستشو میاره باال و برام تكونش مي ده ...
مي فهمم چي مي خواد ..چشمامو مي بندم و .مي رم طرفش ...
پتو رو از روش مي کشم ...دستشو مي گیرم و تو جاش نیم خیزه اش مي کنم ..پشتمو بهش مي
کنم و دوتا دستشو مي گیرم و مي کشم رو دوشم ...

خداروشكر انقدر الغر پیر هست که زياد وزنش بهم فشار نیاره ..يه جورايي کولش مي کنم و از
اتاق میارمش بیرون و به طرف دستشويي مي برمش ...
وقتي در دستشويي رو مي بندم ..دستي به کمرم مي کشم ..و به اين فكر مي کنم که تو سن 33
سالگي احساس يه زن  03ساله رو دارم که تمام درداي عالم ريخته رو سرش ...
مي دونم کارش يه  5دقیقه اي طول مي کشه ....براي همین وارد اتاق میشم .
و زير سماورو روشن مي کنم ..
و کنار پري رو زمین در حالي که تكیه امو به ديوار مي دم مي شینم
دست راستمو مي ذارم رو پیشونیم ...و به ياد حرفاي سعید مي افتم
سعید -تو با من بیام ..برات بهترين زندگي رو جور مي کنم ...
دستمو از رو پیشونیم بر مي دارم و نگامو مي چرخونم طرف پري
سعید -دلم يه پسر مي خواست
سعید -نه اينكه دختر بد باشه ها..نه ولي پسر يه چیز ديگه است...پسر پشت باباشه و تو پیري
میشه عصاي دستش
بغضي مي کنم و به چهره معصوم پري بیشتر خیره میشم
 -اخه اين چه کاريه ..که هي بايد بري و بیاي ..اخرشم که پولي دستتو نمي گیره
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سعید -بس کن ديگه ستاره ..اصال زنو چه به دخالت تو کاراي مردا...تو خیلي هنر داري خونه
داريتو کن...
اشك از گوشه چشما م جاري میشه ...و چهره اشو میارم مقابلم
سعید -اي بابا مگه مي خواي چیكار کني؟ ..يه بار م که شده به حرفم گوش کن ..
اخه سعیدسعید -ستاره يه بار تو زندگي بهم اعتماد کن
 چه حرفا که نمي زني سعید ...من اگه اعتماد نداشتم که االن اينجا نبودمسعید -خوب اگه بهم اعتماد داري و دوسم داري اينبارم به حرفم گوش بده.....باور کن زندگیمون
از ايني که هست بهتر و بهتر مي شه ..اصال از اين رو به اون رو میشه

دستي به زير بیني ام میكشمو و به در دستشويي خیره میشم ...

سعید -همین يه بار .....اين کارو برام بكن ستاره ...
پیرزن به در دسشويي ضربه مي زنه ...
از جام بلند میشم و وارد حیاط میشم...
باز بايد به دوشم بكشمش ...
تو جاش که دراز ش مي کنم ...با دستش ضربه اي به لیوان بغل دستش مي زنه ..
.براش تو لیوان اب مي ريزم ..و کمي بلندش مي کنم که ابو به خوردش بدم ...
کمي دور دهنش خیس میشه با پارچه اي که همیشه کنار وسايلش مي ذارم دور دهنشو پاك مي
کنم و دوباره درازش مي کنم ...
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و بهش خیره میشم
و زمزمه وار با خودم:
اره سعید خان اينم زندگي که بهم قولشو داده بودي ...
پوزخندي مي زنم و مي گم:
مي خواستي بهترين زندگي رو برام جور کني ...ولي عوضش شدم پرستار مادر از کار افتاده ات...
کجايي که به حرفات جامع عمل بپوشوني ...سرمو میارم باال و به قاب عكس رو طاقچه خیره میشم..عصبي میشم و با عصبانیت به طرفش مي
رم..
برش مي دارم و پنجره رو باز مي کنم و با با خشم پرتش مي کنم تو باغچه کوچیك خونه که با
صدا شیشه اش شكسته میشه و پري رو از خواب مي پرونه ....
چند تا نفس عمیق مي کشم و سعي مي کنم ديگه بهش فكر نكنم

پري -مامان من گشنمه ....
زودي سرمو بر مي گردونم طرف پري
چقدر از اين جمله بدم میاد ..کال از چیزي که جوابي براش نداشته باشم بیزارم ...
پیرزن هم با نگاهش بهم مي گه گشنه اشه ...فقط قدرت حرف زدن نداره
مي خوام داد بزنم و فرياد کنم که خوب گشنه اتونه که گشنه اتونه ....بايد از کجا براتون بیارم
...؟از سر قبرم ؟
پري تو جاش نشسته و مستقیم بهم خیره است ...
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طاقت نمیارم و چادرو از روش مي کشم و مي ندازم رو سرم ...و با قدمهاي بلند از خونه مي زنم
بیرون ...
تا از در خارج میشم ..باز با نگاههاي بي معني همسايه ها مواجه مي شم ..محلي بهشون نمیدم و
به طرف مغازه اقا ابراهیم راه مي افتم...
پیچ اولو که رد مي کنم ...
يكي مي افته دنبالم ..
گوشه هاي چادرمو محكمتر مي گیرم و قدمهامو تندتر مي کنم ...

...صداي قدمها برام آشناست ..اب دهنمو قورت مي دم و اصال به کسي نگاه نمي کنم
سرمو میگرم به سمت پايین و تا خود مغازه با سرعت مي رم ..البته بیشتر به دويدن شبیه تا راه
رفتن
وارد مغازه که میشم ..ابراهیم اقا رو مي بینم که در حال حساب کردن دخل و خرجشه ...
نزديكش مي شم و سالمي مي کنم که با اخم سرشو برام تكون مي ده
 يه شونه تخم مرغ و با يه بسته نون مي خواستم ...دستشو از رو ماشین حساب بر مي داره و يه تاي ابروشو مي ندازه باال:
پول داري ؟
سرمو مي ندازم پايین و لبمو جمع مي کنم :
 بذاريد به حسابچوب خطت پره ..برو هر وقت پول اوردي بهت مي دم ...
سرمو کمي کج مي کنم :
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 بديد فردا براتون میارمبرو همون فردا با پول بیا ..منم همون فردا بهت مي دم ...
 خوب حداقل  0تا دونه بديد ...کالفه سرشو میاره باال:.
.مگه حرف سر به دونه يا يه شونه تخم مرغه.........هر چیم که بخواي بايد اول پولشو بدي ...
پول داري بیارم .....نداريم که بسالمت ...
اشك تو چشمم جمع میشه و رو مو ازش مي گیرم ...
چادرو رو سرم مرتب مي کنم و از مغازه میام بیرون و با قدمهاي شل و نا امید به طرف خونه راه
مي افتم ....
که قدمها ..باز صداشون ازارم مي دن ...
گرمايي از پشت بهم نزديك مي شن که زودي مي چرخم ...
و مستقیم به چشماي بي حیاش خیره میشم ...
ادامسشو تو دهنش مي چرخونه و با وقاحت تمام به سر تا پام خیره میشه :
چرا انقدر تو لجبازي دختر.....ببین با خودت و دخترت چیكار مي کني ..؟
. -گمشو برو دست از سر ما بردار

پوزخندي مي زنه و دستي به جیب شلوار ش مي بره ..و کیف پولشو در میاره
و با اشاره به مغازه ابراهیم اقا:
چقدر بهش بدهكاري ؟
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اشغال کثافت مگه خودت ناموس نداري ...که گیر دادي به ناموس مردم ...برو پولتا تو چاهمستراح خرج کن که ارزش پوالت فقط همون جاست
بي توجه به حرفاي زننده ام :
پولدار شدي؟ يا خبريه که زبون در اوردي ؟
چادرمو بیشتر مي کشم رو صورتم و با سرعت ازش دور میشم ..
که زودي خودشو بهم مي رسونه و جلوي راهمو مي گیره:
تو اگه يه بله بگي مطمئن باش از اين فالکت در میاي
خفه شودورش مي زنم و به راهم ادامه میدم که با داد پشت سرم مي گه:
صاحب خونه اتم که فردا وسايلتو مي ندازه وسط کوچه ...
فكم منقبض میشه .و به راهم ادامه مي دم
بعضیا که از کنارم رد میشن يه جوري بهم نگاه مي کنن که انگاري بايد سر تعظیم جلوي يه الت
بي سرو پا فرود بیارم و تسلیم خواسته هاش بشم
مي دوه و پشت سرم :
فكر کردي خیلي تفحه اي ....بیچاره دلم برات سوخته که مي خوام يه سايه باال سر داشته باشي
....
اشكام در میاد ....به جلوي در خونه مي رسم..که باز میاد
پرويي و بي حیايي تا به کجا..البته از اين محله و ادماش بیشتر از اين توقع نیست..کاش يكم پول
داشتم که از اينجا مي رفتم و از ادماش دور مي شدم
با لرزش دستام  ..کلیدو مي ندازم تو قفل در ....که تكیه اشو به ديوار مي چسبونه ..و .با لحن
چندش اوري :
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به ننه ام بگم امشب با گل شیريني بیاد؟قدم دخترتم سر چشم
زنها شروع مي کنن به پچ پچ کردن...و اروم زير زير کي خنديدن
تمام وجودم از ترس و عصبانیت به لرزه مي افته ...مي خواد ادامه بده که دروباز مي کنم و مي پرم
تو خونه و درو محكم مي بندم ...
با مشت به در مي کوبه:
بدبخت فكر مي کني اگه من نیام کس ديگه اي میاد سراغت .....يعني من بي غیرت تر از اون
شوهر بي غیرتتم ..که نمي خواي جوابمو بدي

فصل چهارم :

اب دهنمو قورت مي دم و رو پله پايین در مي شینم  ....دستامو مي ذارم رو سرم و به گريه مي
افتم....
که يه مشت ديگه مي زنه:
فكر نكن امارتو ندارم..بهتره باهام راه بیاي ...
اشكم شدت مي گیره ...و به اين فكر مي کنم اگه سايه يه مرد باال سرم بود .آيا اون موقع هم
.انقدر راحت جرات مي کرد که تو روز روشن تهديدم کنه ....

 www.negahdl.comسایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان

24

نگاه دانلود

دراغوش باد | نیالکاربرنودهشتیا

به پري که گوشه حیاط با خاکاي داخل باغچه بازي مي کنه نگاه مي کنم ...
با خاکي کردن خودش بهانه رو دستم مي ده
و من براي تالفي کردن همه ناراحتیام
از جام بلند میشم و مي رم باالسرش
نگاهش منو ياد سعید مي ندازه ..همین باعث میشه که فكر کنم طرفم سعیده ..
بازوشو مي کشم و برش مي گردونم طرف خودم و با عصبانیت با دستم محكم مي زنم به پشت
دستش
 ببین با لباسات چیكار کردي ..چقدر بشورم .....چقدر بساوم..کفشتم که گم کردي ..هان چرا انقدر اذيتم مي کني؟
بلند مي زنه زير گريه ...که دوتا ضربه اروم ديگه به بازوهاش میزنم
دستاشو مشت مي کنه و مي گیره جلو چشماش ...
دلم کباب میشم و از کردم پشیمون  ....اشك خودمم دوباره سر باز مي زنه
اما ديگه طاقت اين همه زجر و بدبختي رو ندارم ......
پري با گريه مي دوه داخل اتاق ....ولش مي کنم و براي .چند دقیقه اي تو حیاط میشینم تا کمي
اروم بشم ...
قبل از بلند شدنم ..به قاب افتاده شده تو باغچه خیره میشم ..از جام بلند میشم و مي رم طرف
قاب و از روي خاکا برش مي دارم و اخرين تكیه هاي شیشه که روش باقي مونده رو از ش جدا مي
کنم
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با حسرت به عكس داخل قاب خیره میشم و دوباره اشك تو چشمام حلقه مي بنده قابو مي گیرم
جلوم و با صداي لرزوني :

تا کي بايد تحمل کنم .؟چرا جوابو نمي دي ؟...فقط بلدي از پشت اين عكس يه لبخند بهمتحويل بدي .
ديگه با چه رويي برگردم پیش خانواده ام..تازه برگردمم مگه ديگه تحويلم مي گیرن يا راهم مي
دن ؟...
پاشو بیا و ببین روزگارمو ..بیا و خودت جواب شكماي گشنه اشونو بده...نكنه چون بچه ات دختره
برات مهم نیست که گشنگي بكشه ...
دست چپمو بلند مي کنم و مقابل قاب نگه مي دارم و تكونش مي دم :
 ببین چي شده ....تو اين سن شده درست مثل دست پیرزنا ... ارزو به دلم موند مثل زناي ديگه حداقل توي يه انگشتم يه حلقه داشته باشم ...بیا و ببین که من براي چي پشت کردم به خانواده ..
باز دستمو به قاب عكس نشون مي دمو داد مي زنم
يعني براي اين ..براي رسیدن به اين دستا ..جلوي پدرم وايستادم و دل مادرمو شكستم ....
قابو اوردم پايین و چشمامو محكم بستمو و باز کردم....و اين قطره هاي اشكي بود که خیلي راحت
از چشمام سرا زير شدن ...

دستي به صورتم کشیدم ..و به طرف اتاق راه افتادم که زنگ خونه به صدا در امد
عصباني شدم و به گمون اينكه باز فرهاده با شدت درو باز کردم و خواستم سرش خراب بشم که
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...لیلي دختر همسايه  ....که يه کوچه باالتر از ما مي نشستن با يه ظرف به بار مصرف جلوم ظاهر
شد
لیلي  -سالم
نمي دونستم لبخند بزنم يا اخم کنم ...
اما تالش کردم بهش لبخند بزنم
 سالم لیلي جون...سالم ستاره خانوم ..پارسال دوست امسال اشنا ...
تعارفش کردم که بیاد تو ...
با لباي خندون وارد شد و ظرفو به طرفم گرفت ...
لیلي  -نذر مامانه ....به اندازه يه  33تا خونه اي نذر کرده بود گفتم يكیم براي تو بیارم ....
از ته دل خوشحال میشم و خدا رو با تمام وجود شكر مي کنم
 خدا قبول کنه....چادرشو از رو سرش بر مي داره و همراهم رو پله پايین در میشینه
لیلي  -باز اين فرهاد مزاحمت شده بود؟
سرمو اوردم باال
از کجا فهمیدي ...؟لیلي  -بگو کي نفهمیده ؟...عوضي بي شرف انگار محله ارث باباشه...
سرمو مي ندازم پايین...
لیلي  -امروز چرا انقدر زود امدي ...مگه سرکار نبودي ؟
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رنگم پريد :
مجبور شدملیلي  -يعني بازم؟
سرمو با ناراحتي تكون دادم
لیلي  -مي خواي چیكار کني ؟
نمي دونم ....فعال که بايد يه کاري کنم که از اين محله برملیلي  -اخه تا کي مي خواي از اينجا به اونجا بري ...
 لیلي اگرم نرم ....کار ديگه اي نمي تونم بكنم...تا يه مدت ديگه اينجا رو هم پیدا ميکنن..اونوقته که تو کل محل بي ابرو مي شم
 فكر میكني  ...از اون سیسموني چقدر گیرم میاد؟خودمو بكشم و صبح تا شب اونجا باشم ...ماهي يه  073تومني مي ندازه تو دامنم ...
تازه تا به خودمم میام که هنوز دو روز از ماه نگذشته تموم میشه ...
لیلي لباشو کمي کج کرد و گفت:
 يه چیز ي بهت بگم ناراحت نمي شي؟لبخندي زدم:
 نهلیلي  -يه کار برات سراغ دارم ولي نمي دونم دوست داشته باشي که بري يا نه
 چه کاري ؟لیلي  -البته اينجا نیستا ..از اين بابت خیالت راحت
 -چرا بايد خیالم راحت باشه؟
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لیلي  -خوب خوب شايد کارشو دوست نداشته باشي
 مگه کارش چیه .؟لیلي  -با کاراش حداقل مي توني خورد و خوراك دو روزتو در بیاري...
مي دونستم که صبحا نمي توني بري ...چون تو مغازه اي ...برا همین کارو براي بعد از ظهرات
گرفتم ...البته اگه تو قبول کني ...
-جون به سرم کردي ...خوب بگو کارش چیه ؟

سرشو انداخت پايین و با انگشتاش شروع کرد به بازي کردن
لیلي  -يه خونه هست ...خونه که نه ...يه اپارتمانه که يه نفرو مي خوان ....که تو هفته دوباري بره
اونجا و راه پله ها و پارکینگشونو تمیز کنه
اخم به چشمام امد و دندونامو بهم فشار دادم ...
نگاهمو که ديد سريع و با امیدواري :
لیلي -اما من دارم صحبت مي کنم که اگه بشه براي تمیز کردن خونه بري ..نه راه پله

لیلي -اونجا دوتا خانواده هستن که به همچین ادمي احتیاج دارن..چه مي دونم همین تمیز کردن
خونه و خريداشون و کلي کار ديگه
با ناراحتي و عصبانیت سرمو گرفتن پايین ...
متوجه ناراحتیم شد..
لیلي -ببخش اصال نبايد بهت مي گفتم ...راستش يكي از بچه ها گفت چنین جايي هست
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چون خودش يه جاي ديگه رو داشت نمي تونست همزمان به دوتا خونه بره  .....منم ازش شنیدم
برا همین گفتم شايد تو بخواي  ...ولي انگاري اشتباه کردم ....
دستامو تو هم قالب کردم :
 حاال براي يه روز چقدر مي دن؟لیلي با خوشحالي :
ساعتي پول مي دن
ساعتي چند ؟لیلي -ساعتي  0تومن ...يعني سه ساعت از بعد از ظهر تو که بري  03...تومن گیرت میاد ...
تازه اين فقط براي راه پله ها و پارکینگه...اما اگه بتوني بري و خونه اشونو براشون تمیز کني
...خیلي بیشتر از اينا پول بهت مي دن
 مثال؟لیلي -چه مي دونم به احتماال زياد اگه بخواي خونه براشون تمیزي کني ...ماهي بهت حقوق مي
دن ...
چون يكي رو براي يه مدت طوالني مي خوان که بتونن بهش اعتماد کنن..نه فقط براي يكي دوبار
.مي دوني که اينجور ادما پولشون از پارو باال مي ره ...
به احتمال زياد ماهي يه  73 -63تومني گیرت بیاد ...تازه اين فقط براي تمیز کردن خونه است
اگه کاراي ديگه اي هم بهت محول کنن که پول بیشتري گیرت میاد..
بعضیاشونم که دست و دلبازن ..و جرينگي پول مي دن ...
يهو ديدي همینطوري يه  333تومني گذاشتن کف دستت....حاال نظرت چیه ؟
به فكر فرو رفتم ...
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لیلي -اما مي دونم که برات سخته ..ولي من بايد تا فردا جواب زهرا رو بدم ..تا بهم گفت ياد تو
افتادم ..
ولي نگفتم که براي تو مي خواما ...گفتم يه نفري هست که به اين کار خیلي احتیاج داره ....بذار به
اون بگم ...اونم گفت تا فردا جوابشو بدم ...تا اگه نخواستي به کس ديگه اي بگه
سرمو اوردم باال و به چشماش خیره شدم:
نمي توني کار خونه برام بگیري ..؟لیلي -خوب اين که دست من نیست ....بايد باهاشون حرف بزنیم..اونا بیشتر دنبال يه کارگر براي
تمیز کردن راه پله ها هستن ....
ساکت شدم
لیلي -راستي اونا محل کارتو مي دونستن کجاست ؟
 نه بابا از شانسم داشتم مي رفتم که نزديكاري مغازه ديدمشون ....ردمو تا اونجا گرفته بودن تقصیر خودمم شد ..که يه دفعه شروع کردم به دويدن که متوجه ام شدنلیلي -يعني فردا هم ممكنه
نمي دونم ...هیچي نمي دونمراستي مي تونم فردا پري رو براي يه يكي دو ساعتي بذارم پیشت ؟طبق عادت همیشگیش لبشو کمي کج کرد:
لیلي -تا ظهر میاي ديگه ؟
سرمو تكوني دادم :
 اره زود ي میام ..لیلي -به زهرا چي بگم؟
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به چشماي لیلي خیره شدم...
چقدر حرف زدن در اين مورد براش راحت بود..
خوب حقم داشت..اخه قرارم نبود که خودش تو سن  33سالگي بیفته به جون پله هاي خونه يكي
ديگه...چقدر اينكار برام سخت بود ......
 نمي دونملیلي -تو که يه مدت تو قسمت نظافت هتل کار کردي ..اين که نبايد برات سخت باشه
نفسمو با ناراحتي دادم بیرون و جوابي ندادم ...
از جاش بلند شد:..
لیلي -فكراتو بكن تا فردا بايد جوابشو بدم من ديگه برم ...
همزمان منم باهاش بلند شدم :
 مي اومدي تولیلي -نه ديگه برم ...کاري نداري ...؟
 نه ممنون..به مادرتم سالم برسون ...و ازش تشكر کندر و که پشت سرش بستم ....به غذاي تو دستم خیره شدم ...و با خوشحالي پري رو صدا زدم ...

فصل پنجم:
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نمي دونستم بايد چیكار کنم ...دو دل بودم که براي اين کار برم يا نه...به لنگ کفش پري که
جلوي در افتاده بود خیره شدم .
حاال پول کفش اينو از کجا بیارم؟ ...بهتره که فردا يكي از تو مغازه بردارمو و به صاحب مغازه بگماز حقوقم کم کنه ....
اما اگه اين کارو قبول کنم با دوبار رفتن پول کفش پريم در میاد ...
کوك اخرو به کاپشن پري که از داخل کمي پاره شده بود زدم و نخو به دندون کشیدم که
زنگ خونه به صدا در امد ..
بلند شدم :
بله کیه
جوابي نداد ..به طرف در رفتم و به ارومي درو باز کردم ..
زن احمد اقا ...با چشماي يه خون نشسته ...به انتظار ايستاده بود
 سالم فاطمه خانوم ..بفرمايید ..سرشو برام تكون داد و بعد با اشاره به زن و شوهري که کنارش ايستاده بودن ازشون خواست
وارد خونه بشن ..با تعجب ..بهشون خیره شدم و از جلوي در کنار رفتم
اول اونا رو فرستاد تو خونه و بعدم خودش با غرور و چهره اي اخمو وارد شد...
فاطمه خانوم -ببینید خونه خوبیه ....دو اتاقم داره ...هیچ کم و کسري هم نداره
شما هم که ماشاهلل دو نفريد.......تا سر سالم انشاهلل خودتون صاحبخونه میشید و مي تونید يه
خونه بزرگتر بگیريد
حیاطم داره ...
سريع رفتم جلوي فاطمه خانوم
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 من که گفتم فردا پولتونو مي يار م ..که دستشو گذاشت رو سینه ام و هلم داد به عقب و بي توجه به من ...همراه زن و شوهر وارد
خونه شدن ...
زن و شوهر که معلوم بود زياد از خونه خوششون نیومده ...از اتاقا خارج شدن ...
فاطمه خانوم -نگاه به در و ديوارش نكنید ...شما وسايلتونو بیاريد بچینديد ..انوقت بینید چي
میشه ...
مرد  -بذاريد تا امشب فكرامونو بكنیم ...فردا اگه جوابمون مثبت بود خدمت مي رسیم
فاطمه خانوم -باشه مشكلي نیست ولي بهتر از اين خونه و با اين قیمت تو اين محله..جاي ديگه
اي گیرتون نمیاد ...
زن و شوهر سرشونو انداختن پايین و از در چوبي خونه رد شدن..فاطمه خانوم پشت سرشون راه
افتاد که وسط راه متوقف شد و روشو برگردوند طرف من :
تا پس فردا وقت داري وسايلتو جمع کني و از اين خونه بري ..
 اما منبا حرص و دهني کف کرده :
میري و حرف ديگه اي هم نمي زني ....فهمیدي ؟ ..
و با عصبامیت درو بهم کوبید و رفت
با ناراحتي چادرو از سرم کشید مو با حر ص تو دستم گرفتمش ....

فصل ششم:
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تو حیاط با افكار درگیر م ايستاده بودم و به دنبال راه حلي مي گشتم که زودي چادرو انداختم رو
سرم و به طرف خونه لیلي راه افتادم ....
مي دونستم که ديگه صاحب خونه تصمیمشو گرفته و دير يا زود منو بیرون مي کنه ..
پس براي رفتن به خونه ديگه حتما به پول بیشتري نیاز داشتم
امیدي هم به پول پیش نداشتم ...چون مي دونستم صاحب خونه تمام کرايه هاي عقب مونده رو از
روي اون حساب مي کنه ...و اخر سرم  ..برام يه تك تومنم نمي مونه

زنگ در خونه اشونو فشار دادم ...و منتظر شدم
اول مادرش امد دم در و بعد از يه سالم و احوالي پرسي گرم ...لیلي رو صدا زد ...
لیلي -سالم چي شده...
 هنوز به زهرا که نگفتي ؟لیلي -مي خواي کارو بگیري؟
سرمو تكوني دادم و گفتم :
 اره ....فقط لیلي جون ببین مي توني کاري کني که کار خونه رو بهم بدن ....لیلي -باشه من امشب با زهرا تماس مي گیرم...
 راستي لیلي جان جايي اين دور بر..برا خونه سراغ نداري ...لیلي -خونه؟
 -اره ...که کرايه اشم زياد نباشه
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لیلي.-صاحب خونه جوابت کرده؟
سرمو گرفتم پايین ..
لیلي -واال چي بگم من که نمي دونم ...شايد مامان بدونه ...اونم بذار تا فردا خبرشو بهت مي دم ...
باشه من ديگه برم ....و بعد براي ياد اوري به لیلي باز تكرار کردم:
 پس فردا پري رو بیارم پیشت ديگه ...با ناراضايتي سرشو تكوني دادو گفت:
بیار فقط تا ظهر بیايا  ....من بايد برم جايي ..باشه؟
سعي کردم لبخندي بزنم و حرف ديگه اي نزنم که پشیمون بشه و فقط با گفتن يه باشه جوابشو
دادم
****
شب با خیال اينكه بچه ام و پیرزن با شكم گرسنه به خواب نرفتن ...چشمامو رو هم گذاشتن و از
خدا خواستم که حداقل فقط چند روز ديگه بهم وقت بده و تنها نذازه..فقط چند روز
...اما نمي دونم چرا بعضي وقتا که از خد ا چیزي مي خواي که برات شده آرزو ....معموال اون چیزي
رو بهت مي ده که کامال برعكس خواستته ....و انتظاراتو برا ورده نمي کنه ...
البته کاش مي دونستیم که هر چي باشه و هر کاري و چیزي که خدا سر راهمون قراره مي ده
همش از سر حمكت اونه..نه فراموش کردن بنده هاش ....و چه خوب بود که براي هر حكمت و هر
چیزي که بهمون مي ده فقط شكر گذارش مي بوديم کمتر گله گذاري مي کرديم
***
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صبح زود...شال و کاله کردم ....و پري رو که حسابي خواب الود بود از جاش بلند کردم ..و لباساشو
تنش کردم .
.پیرزنو هم قبل از رفتن به بار ديگه بردم دستشويي و يه لیوان اب هم کنارش گذاشتم ..تا که
وقتي بر مي گردم از تشنگي تلف نشده باشه
از اولین روز که ديده بودمش  ..بیچاره کلي تغییر کرده بود.و ..بعد از قضیه سعید زمین گیر شد و
شده بود يكي از دردسرام
موقع سپردن پري به لیلي...
بهم متذکر شد و گفت که زهرا باهاشون حرف زده و .کمي اماده اشون کرده ولي بهتره خودم برم
اونجا و باهاشون حرف بزنم و قانعشون کنم
که فرد خوب  .مطمئني براي کار تو خونه اشون هستم ....وقتي ادرسو بهم داد..فهمیدم خیلي از
محله ما دوره ..و تا اونجا بايد چند تا ماشین عوض کنم
از اتوبوس واحد که پیاده شدم با ترس  .همونطور که با خودم صلوات مي فرستم به مغازه نزديك
میشدم و به اطرافم خوب نگاه مي کردم...
نمي دونم تا حاال شده از کسي يا چیزي بترسي و هي ازش فرار کني ولي همشم مجبور باشي به
جايي بري که ممكن اون ترس هر لحظه بهت نزديك بشه..و مچتو بگیره ..
.حال منم همونطور بود ... ...ضربان قلبم مرتب مي زدو رنگ و رومم به شدت پريده بود
وقتي مطمئن شدم خبري نیست و مثل ديروز کسي به دنبالم نمي گرده ..با خیال راحت وارد مغازه
شدم ...
...
صاحب کار که مردي حول و هوش  37-35ساله ...بود به محض ديدنم دادش رفت رو هوا که ..چرا
ديروز نیومدي و مغازه رو به امون خدا سپردي ...
 -ببخشید بچه ا م مريض بود...بايد مي بردمش دکتر
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اين بچه اتم که همش مريضه ...اينطوري که نمیشه ..
 ببخشید ديگه تكرار نمیشه ..سرشو تكوني داد و به طرف صندوق رفت ..چادرمو برداشتم و دستي به شال سبز م کشیدم ...و
مشغول جا به جا کردن وسايل شدم ...
خوشبختانه چون خیلي بهم اعتماد داشت زياد سعي نمي کرد که دست به سرم کنه و منو از کار
بي کار کنه
همیشه بعد از اينكه من مي امدم مدتي تو مغازه مي موند و قتي که خیالش راحت مي شد ...مي
رفت ....که دقیقا بعد از  03دقیقه مغازه رو به من سپرد و رفت ...
تا نیم ساعت بعد از رفتنش ...در حال مرتب کردن و جابه جا کردن لباسا بودم که ...يه زن و شوهر
وارد مغازه شدن ...
و باهم شروع کردن به ديدن وسايل ...و لباسا
با لبخند بهشون نزديك شدم ..

 .مي تونم کمكتون کنم ...؟زن با عشوه و ناز و با شكمي ورم کرده :
سینا به نظرت اون لباس قشنگ نیست؟..
بیشتر مشتريا همین طوري بودن و درست و حسابي جوابي نمي دادن.
 ..لباس مورد نظر زنو برداشتم و با لبخند به طرفشو گرفتم ...
 جنسش عالیه ...تازه رنگاي متنوعي هم داره .... -مي خوايد رنگاي ديگه اشم براتون بیارم ..
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زن دستي به لباس کشیدو با دلخوري:
از دور قشنگ ديده مي شودا  ...ولي االن که از جلو مي بینم زياد ازش خوشم نمیاد؟
مرد -اشكالي نداره عزيزم مي خواي باز نگاه کن ..هر کدومو که پسند کردي همونو بر مي داريم
 مي تونید از اونو فروشگاه هم ديدن کنید..لباساي جديدمونو که اورديم اکثرا اونجاست ..زن در حالي که دستش رو کمر ش مي ذاشت به اون طرف رفت ..و مرد هم به دنبالش ..
هر وقت مشتري مي امد بايد کنارشون مي رفتم که هم راهنمايیون کنم و هم تالش کنم که
حداقل يكي از جنساي داخل مغازه رو از ما بخرن
بالخره با کلي وسوا س و غر غر کردناي زن ..رضايت دادن که دو دست لباس براي بچه به دنیا
نیومدشون بخرن ...که قیمت هر کدومشون با هم میشد حقوق يك ماه من
موقع بسته بندي رو به رو ايستاده بودن ..
با خودم مي گفتم خدا بده شانس ...هنوز به دنیا نیومده اينطوري براش هزينه مي کنن بخواد به
دنیا بیاد چیكار مي کنن ..
با لبخند لباسو تو پاکت گذاشتم..
و گذاشتم رو به روشو ن..
 انشاهلل که قدمش براتون خوب باشه..مرد لبخندي زد و با مهريوني :
چند میشه ؟
قیمتو بهشون گفتم ولي زن که انگار داره فخر مي فروشه و انگار با به دنیا اوردن يه بچه داره
بزرگترين لطفو به عالم هستي مي کنه ...حتي يه تشكر خشك و خالي هم ازم نكرد ...
پولو گرفتم و شروع کردم به شمردن ...وقتي ديدم درسته:..
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 مبارکتون باشه ...کشو رو باز کردم و پوال رو گذاشتم تو کشو و دوباره قفلش کردم..چون تك و تنها بودم نمي
تونستم حواسم به همه جا جم کنم ...با خروجشون شروع کردم به تا کردن چنددست لباس که
بذارمشون تو قفس ...
يكي از لباسا از دستم افتاد ...خم شدم که از رو زمین برش دارم ...وقتي بلند شدم ..دستي به
لباس کشیدم و کمي تكونش دادم
متوجه حضور کسي تو مغازه شدم ...به گمون اينكه مشتريه  ...بدون نگاه کردن بهش ...
 بفرمايد االن خدمت مي رسم ...برگشتم و لباسو گذاشتم تو قفسه ..دستي به شالم کشیدم و با لبخند برگشتم
که قلبم امد تو دهنم و زبونم بند امد ..رنگم به شدت پريد
چند قدم به عقب رفتم که پشتم به قفسه لباسا خورد
دستامم که اويزون بودن به قفسه چسبوندم ....و بهش چشم دوختم
مرد مستقیم به چشمام خیره شد و گفت :
حالتون خوبه ؟
جوابي ندادم و با ترس و نا امیدي فقط بهش نگاه کردم ...
خانوم ..؟
سرمو گرفتم پايین ..و دستمو اروم گذاشم رو قفسه سینه ام که ضربان قلبمو کنترل کنم ...
مرد کمي از حرکتم هول کرده بود...
سرشو چرخوند که شايد کسي رو براي کمك به من ببینه ...
چشمامو بستم ...
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 تموم شد..تموم شد ستاره خانوم ..ديگه هر چي فرار کردي بسه ته ..بالخره افتادي تو دام..ديروزم الكي فرار کردي دختر ...چه خوب که پري رو سپردم دست لیلي
با عجز چشمامو باز کردم ...
و خودمو از قفسه جدا کردم
مرد با چشماي مشكیش هنوز بهم خیره بود ...
به کت کرم رنگ و شلور کتون مشكیش نگاهي کردم ..و اب دهنمو قورت دادم .
.چون صبحونه هم نخورده بودم ...با ديدنش يه دفعه ته دلم خالي شده بود و کلي ضعف کرده بودم
....نمي تونستم زياد خودمو تكون بدم
مرد -ببخشید
نذاشتم حرفشو ادامه بده و با صداي اروم و لرزوني :
 بذاريد چادرمو بردارم االن میام ...بايد با صاحب کارم تماس بگیرم اما خانومبا چهره اي غمگین سرمو اوردم باال که لنگ کفش پري رو....رو ي میز گذاشت
با تعجب چند باري چشمامو باز و بسته کردم و به مرد خیره شدم
مرد -اون روز هر چي صداتون کردم ..مثل اينكه نشنید ...شايدم عجله داشتید که فرصت نكرديد
به عقب برگرديد و جوابمو بديد
کفش دخترتون کنار ماشینم افتاد ه بود ...
لبخندي زد ...و ادامه داد:
امروزم اتفاقي ديدمتون ...کفشم از اون روز تو ماشینم مونده بود ..
با دستاي لرزون دست دراز کردم و کفشو از روي میز شیشه اي برداشتم...
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مرد که رنگ و روي زارمو ديد:
شما حالتون خوبه ..؟
سرمو اروم تكوني دادم...
و با ترديد بهش نگاه کردم که ببینم باز کار ديگه اي باهم داره يا نه ..
مرد با ارامش بهم خیره شده بود ...ومي خواست چیز ديگه اي بگه
که زنگ تلفن مغازه به صدا در امد ...
با صداي زنگ تلفن هول شدم و کفش از دستم افتاد ...
حرکتامو به دقت زير نظر گرفته بود و همین امر باعث میشد ..دست پامو حسابي جلوش گم بكنم
..
خصوصا که مي دونستم چیكاره است و براي همین شايدم داره بازيم مي ده
با يه ببخشید سربع کفشو از روي زمین برداشتم و جواب تلفنو دادم
 سالم لیلي جان تويي؟....................
 نه يادمه که بايد امروز برم ....لبامو که خشك شده بود سعي کرم با زبونم کمي ترشون کنم ..
 پري اذيتت کرده.؟.............
من تا  3ساعت ديگه میام ......

 www.negahdl.comسایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان

42

نگاه دانلود

دراغوش باد | نیالکاربرنودهشتیا

نه ادرس يادم نرفته ..........
بتونم ...از اقاي کمالي مرخصي بگیرم ...زودتر مي رم اونجا ..آرهبا دو دست .پايین گوشي رو محكم گرفتم و به سمت چپ چرخیدم ..مرد در حال برانداز کردن
اجناس داخل مغازه بود
پشتمو بهش کردم ...
 خواهش مي کنم ....مي دونم کار داري فقط دو ساعت پیشت باشه تا من برم اونجا و يه سريبزنم ....مي ترسم بچه رو که ببین کارو بهم ندن .
...........
 -اره حق با توه ...

"لیلي اخالق بخصوصي داشت ....و کمتر با کسي مي جوشید ...از بچه هاي کوچیكم بي زار
بود..نمي دونم چرا ....
هیچ وقت سعي نمي کردم که کاري رو ازش بخوام چون خوب مي دونستم که خیلي راحت طرفو
جواب مي کنه ...عالقه اي به مشكالت و ناراحتي هاي ديگران نداشت ...فقط گاهي رگ مهربونیش
گل مي کرد و کاري رو انجام مي داد .
مثل ديروز که براي گفتن اينكه ....چنین کاري هست به خونمون امد..البته اگه نذر مادرش نبود
فكر نمي کردم ...به خودش زحمت امدنم مي داد..
هر چند من انتظاري ازش نداشتم ....
لیلي اگه مي تونست براي کسي کاري مي کرد و اگرم نمي تونستم هیچ وقت خودشو به زحمت
نمي نداخت ...

 www.negahdl.comسایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان

43

نگاه دانلود

دراغوش باد | نیالکاربرنودهشتیا

به قول خودش نمي خواست به کسي زيادي رو بده که بقیه از اون سوء استفاده کنن... ...براي
همین دوست آنچناني نداشت ..و فقط گاهي با من هم کالم مي شد "
اب دهنمو قورت دادم ...و گفتم :
نه قول تا دو ساعت ديگه حتما خودمو مي رسونم ......
خداحافظو گوشي رو گذاشتم
به کفش کنار تلفن نگاهي کردمو برش داشتم...
و تالش کردم طبیعي رفتار کنم برگشتم طرفش ..چشماشو ريز کرده بود و بهم خیره شده بود
خیلي ممنون خیلي لطف کرديد ..مرد که از حرکات و حرفام به شك افتاده بود ..دستي به چونه اش کشید و از جیب بغل کتش برگه
اي در اورد ...
با ترس حرکاتشو زير نظر داشتم ...
مثل اينكه بخواد مچمو بگیره برگه رو اروم گذاشت رو به روم ....يه عكس پرينت شده بود ..
مرد -اينو ادمو اين طرفا ديديد...؟
اول به عكس و بعدم به مرد نگاهي کردم و دوباره با دقت به عكس خیره شدم ...
و سرمو تكون دادم:
 نه...مرد که قانع نشده بود:
اونروز براي چي فرار کرديد؟
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با ترس:
 فرار!!!مرد سرشو تكون داد
لبمو تر کردم
 نه نه ...من ...مرد -مي شناسینش..؟
نه...گفتم که
مرد همونطور خیره ..برگه رو از جلوم برداشت ...
و با انگشت اشاره اش گونه اشوو خاروند...و اروم چیكیده چیكیده :
 اون دختر ..هموني که اون روز تو بغلتون بود ..زودي گفتم:
.دخترم بود...
سرشو تكوني داد و کارتي رو از جیبش در اورد ....
 اداره پلیس () که مي دونید کجاست ..؟در حالي که لبهام مي لرزيد و حسابي رنگم پريده بود ..
 بلهفردا صبح حتما يه سر بیايد اونجا
 براي چي؟ من کهنه اصال نگران نشید ..فقط چندتا سوال که...

 www.negahdl.comسایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان

45

نگاه دانلود

دراغوش باد | نیالکاربرنودهشتیا

 من که گفتم اين مردو نمي شناسم ...حتي يه بارم نديمشبله مي دونم ...ولي حتما بايد بیايد....براي جواب چندتا پرس
ساکت شدم  ....و ضربان قلبم شدت گرفت
راستي اسمتون ؟
 حكمت...مرد با حالت سوالي ؟
چیه حكمت ؟
س ..ستاره حكمت...سرشو با استفهام تكوني داد....و به طرف در رفتم ..قبل از خارج شدن:..
خانوم حكمت فردا راس ساعت  9تو اداره باشید
چیزي نگفتمو بهش نگاه کردم ..
مرد -نیازي نیست که ماشین بفرستم دنبالتون؟
سرمو سريع به راست و چپ تكون دادم:
 نه ...نه خودم میام ...ساعت 9مرد که مطمئن شده بود من يه چیزم هست باز سرشو تكوني داد و گفت:
بله ...9
.و با يه خداحافظي مغازه رو ترك کرد .
..با خروجش دستي به پیشوني عرق کرده ام کشیدم ..و سر جام نشستم
. -يعني دنبال منه؟..پس اون عكس کي بود که بهم نشون داد..؟
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اوه خدايا شايد ترفند جديدشونه که منو با پاي خودم بكشونن به اداره پلیس ...
دستي به شالم کشیدم و رو سرم مرتبش کردم ...
دست و دلم ديگه به کار نمي رفت ..و به هر چي که دست مي زدم ..از دستم مي افتاد
با اضطراب و با ترس اينكه ممكنه اينا همش يه تله باشه زودي وسابلو مرتب کردم ...و با صاحب
کارم تماس گرفتم

فصل هفتم :

وقتي فهمید بازم قصد دارم زودي برم ..شروع کرد به دعواو کلي گله گذاري ..که چرا اينطوري
میاي سر کار و هزارتا غر غر ديگه ....تازه مي خواست بیرونمم کنه که با کلي التماس و به بهانه
مريض بودن پري راضیش کردم که اينبارم کوتاه بیاد ...

حتي راضیشم کردم که مقداري از حقومو کمي زودتر بده ....که اونم قبول کرد ....اما باهام طي کرد
که بعد از ظهر بايد به جاي صبح بیام مغازه و تا اخر شب وايستم
که منم به ناچار قبول کردم

تو طول مسیر سرمو پايین گرفته بودم و به اينور و اونور نگاه نمي کردم و مدام فكر مي کردم که
اون مرد چهار چشمي مراقب حرکات و رفتارمه ...و لحظه اي رهام نمي کنه
با تمام سرعتي که تو خودم سراغ داشتم از اون محله دور شدم که کسي منو نبینه ...

 www.negahdl.comسایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان

47

نگاه دانلود

دراغوش باد | نیالکاربرنودهشتیا

وقتي سوار ماشین شدم به اين فكر افتادم که :
اگه قصدش گرفتن من بود ...پس چرا همونجا تو مغازه منو نگرفت ؟..اما اخه چرا تنها....؟
ديگه به پري چیكار داشت..؟
از وقتي که مغازه رو ترك کرده بود ..همش چهر ه اش جلو چشمام مي اومد...
مردي قد بلند چار شونه .با .موهايي نسبتا بلند و حالت دار
چشماي مشكي و صورتي سفید ..که بیشتر تو صورتش اخم جا خوش کرده بود...تا چیز ديگه

هر کسیم که از کنارم رد مي شد فكر مي کردم اونه ...و سريع رومو ازش مي گرفتم
اما چرا هروقتیم که مي امدن دنبالم اونو نمي ديد م ..يعني مامور رسیدگي عوض شده
ولي به اينكه نمي خورد ...
اوه خدايا خودت بهم رحم کن...نذار بد بخت بشم ..نذار پايان کارم اينطوري تموم بشه خدايا
خودت کمكم کن
تا به ادرس مورد نظر برسم فكر کنم يه يك ساعتي تو راه بودم ...
قصدم اين بود که اين کارو هر جوري که شده بگیرم و اگه پولش خوب باشه کار فروشندگي تو
سیسموني رو ول کنم و از اونجا برم .
چون .اون منطقه خیلي برام خطرناك شده بود و هر آن امكان اينو داشت که منو بگیرن
.....نزديك به  6ماهي بود که از دستشون قسر در رفته بودم
يه آپارتمان  3طبقه که جمعا  6واحد داشت ...رو به روم قرار داشت
سرمو بلند کردم و به نماي بیروني اپارتمان چشم دوختم ...
نفسمو دادم تو و اولین زنگو فشار دادم ...
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کسي جواب نداد ...براي بار دوم فشار دادم ...
بله؟
سالم خانوم ببخشید منو معرفي کردن براي تمیز ...نذاشت حرفمو کامل بزنم
بله بله بفرمايید تو ...
و درو باز کرد ..
دستمو رو در گذاشتم و با دلهره بازش کردم ...
وقتي درو بستم ...
در يكي از واحدا باز شد ...
رومو برگردوندم ..
يه خانوم جوون که تقريبا همن سن و سال خودم بود با موهاي رنگ کرده که بین در ايستاده بود
که مثال با اون سر وضع از در خارج نشه  ..با تعجب بهم نگاه کرد و گفت :
شما براي تمیز کردن راه پله ها امديد..؟
 بله....اما به من گفتن شما براي تمیز کردن خونه هم نیاز به کسي داريدزن دستي به موهاي جلوش کشید و کمي اومد بیرون:
ولي ما براي راه پله ها خواسته بوديم...خود منم براي خونه کارگر نمي خوام .
 بله ولي گفتن که....ببین خانوم کسي براي خونه کارگر نمي خواد ...
ناراحت شدم و خواستم چیز ديگه اي بگم که پیش دستي کرد و گفت :
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البته يكي از واحداها هست ....که فكر کنم شايد به يه کارگر احتیاج داشته باشن ...بايد بذاري
ازشون بپرسم..من که چیزي نمي دونم
خوشحال شدم ...و امدم تشكري کنم که گفت:
حاال يعني نمي خواي راه پله ها رو تمیز کني ...؟
و بدون فرصت دادن به من:
واي اگه مي خواي شروع کني زودتر شروع کن ..که من امشب کلي مهمون دارم ..نمي خوام راه
پله ها کثیف باشن .
وسايلم تو پارکینگ ...گوشه ديوار هست...
همون پايینم مي توني لباساتو عوض کني ..کاريم داشتي صدام کن...
و درو بست ..
دهن باز ...به در بسته شده خیره شدم ...
انقدر از حرکتش عصباني شدم که به نفس زدن افتادم ...
.....نتونستم حرکت و رفتارشو تحمل کنم ..به طرف درشون رفتم .و رنگ واحدو زدم
بعد از چند ثانیه درو باز کرد
چیه ؟...چي مي خواي؟
 ببخشید انوقت ساعتي چند؟مگه بهت نگفتن ...؟
سرمو تكون دادم
ساعتي 3تومن
با تعجب:
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  3تومن !!!....براي اين همه پله .نكنه بیشتر مي خواي ؟
 فكر کنم ساعتي  0تومنهزن پوزخندي زد و درو کامل باز کرد:...
خر گیر اوري؟
 نخیر فكر کنم شما حمال گیر اوردي ...برو بابا ...اصال مي خواي من به جات اين پله ها رو تمیز کنم و بهت پولم بدم ...
هري....برو بیرون ...
روز به روز که مي گذره امثال شما پرو تر مي شید ...نوبر واال ..خجالتم خوب چیزيه
دستمو از خشم مشت کردم ...و مقابلش ايستادم و با صداي عصبي :
شك دارم توي سوسول ماماني تا به حال به قرونم خودت به تنهايي در اورده باشي که همین
طوري حرف مفت مي زني ...
..
امد بیرون و دستشو به شونه ام زد و منو به طرف در هل داد :
برو بیرون تا به پلیس زنگ نزدم ...

خشم تمام وجودمو گرفت ..انتظار اين برخوردو نداشتم ...يعني میمردمم حاضر نبودم تن به اين
خفت بدم که هم براشون کار کنم و هم برام کر کري بخونن و هر چي که از دهنشون در میاد و بهم
بگن
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..اما جواب دادنم بي فايده بود ..يعني اين ادم ارزششو نداشت
دستشو پس زدم ...
و با عصبانیت از خونه امدم بیرون و درو محكم بهم کوبیدم ..
 مفت خور عوضي فكر کرده کیه ..انگار از دماغ فیل افتاده...اينم از اين ...فقط بي خودي يه عالمه پول هزينه کردم ..براي هیچ ... ...اي لعنت به اين زندگي ..اي
لعنت به منو زندگیم
به ساعت مچیم نگاهي کردمو خواستم از خیابون رد بشم که يه ماشین با سرعت بهم نزديك شد
..
.و قبل از نزديك شدن چنان بوق کشیده اي زد که جیغم رفت رو هوا و خودمم از تر س پريدم
عقب که نتونستم تعادلمو حفظ کنم و افتادم رو زمین ...که همزمان دستم به يه تیكه شیشه بطري
برخورد کرد و کف دستمو بريد ...
اخم در امد و زودي تو جام نشستم ...کف دست راستمو با دست چپ گرفتمو و فشارش دادم که از
دردش کاسته بشه و خونم انقدر نزنه بیرون ...
دستمالمو از جیب مانتم در اوردم و زودي رو جاي بريدگي گذاشتم ......خیلي جاش مي سوخت ...
ماشینم بدون عتنا به من گازشو گرفته بود و رفته بود ...
از رو زمین بلند شدم و چادرمو تكوني دادم ..و سعي کردم با دستمالم رو زخمو ببندم ...که زياد
خونريزي نكنه ولي بدجور بريده بود ..
 اه ..لعنتي فقط همینو کم داشتم ...تازه ياد پري افتادم ...بايد زودي مي رفتم سراغش ...تا که صداي لیلي در نیومده بود
وقتي رسیدم دم در خونه لیلي ..متوجه شدم خیلي دير کردم ...
تا زنگو در و زدم در باز شد و .پري خیلي ساکت و اروم بیرون امد
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و پشت سرشم لیلي
لیلي -چه عجب..امدي  ...خوب بود که قول دادي که زودي میاي ...
 ببخش تا برسم يكم طول کشید ...راهشم خیلي دور بود..شونه هاشو انداخت باال:
خوب چطور بود ...؟
 به درد من نمي خوردلیلي -اخه چرا ؟
 اينا از اون دست پولداريي بودن که زورشون مي امد جرينگي پول بدن ....لیلي -يعني هیچي
سرمو گرفتم پايین و دست پري رو تو دستم گرفتم :
 اره هیچي بازم ممنون که بهم گفتي ...من ديگه برم..ببخش امروزم حسابي مزاحمت شدمسكوت کرد و چیزي نگفت ...خوب معلوم بود حرفمو تصديق کرده...که صداش در نمي اومد ...
با نگاهش فهمیدم که بهم مي گه
اره که تو و بچه ات مزاحمم شديد....
لبخندي زدمو ازش خداحافظي کردم و همراه پري به راه افتاديم ...
در حال راه رفتن به پري نگاهي انداختم ..خیلي ساکت بود و حرفي نمي زد ..تعجب کردم و ازش
پرسیدم :
ناهار خوردي؟
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پري -نه
به ساعتم نگاهي کردم و با تعجب گفتم :
 نه..خودشون چي؟ خوردن ؟شونه هاشو انداخت باال .و حرفي نزد ...خوب توقع زيادي بود که بخوام ناهار بچه امم بدن ..اما فكر
مي کردم تا االن بايد ناهارشونو خورده باشن و به طبع اگه خورده باشن البد به پري هم يه چیزي
دادن که چشمش نمونه ..اما...
 چیزيم از صبح خوردي .؟به جاي اينكه جواب اين سوالم بده ..درست مثل اينكه از يه ارزو حرف بزنه گفت :
مامان برا امشب قورمه سبزي درست مي کني ؟
سر جام وايستادم و بهش چشم دوختم و با ناراحتي:
مادرشم بود؟
سرشو تكوني داد و گفت : :
نه
 چیكارا کرديد ؟ساکت شد و حرفي نزد ...
وايستادم و دستشو کشیدم ...
 از صبح چیكارا کرديد مامان...؟پري -مامان من تشنمه
 مگه اونجا اب نخوردي؟پري -نه از خاله ترسیدم که بهش بگم اب مي خوام ...
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فكم منقبض شد ...و اشك تو چشمام حلقه زد ...از لیلي بدم امد ..نمي دونم با پري چیكار کرده
بود که نه حرف مي زد و نه گريه ..فقط خواسته هاشو دونه دونه و اروم بهم مي گفت
 بذار به مامان بزرگ يه سري بزنیم بعد باهام مي ريم و برات ساندويچي که قولشو بهت دادهبودم مي گیريم ...
بچه ام انقدر دمق بود که حتي خوشحالم نشد ...
قبل از رفتن به خونه اول به طرف کبابي حیدر اقا راه افتاديم ....و به بهانه اي که پري هوس کباب
کرده ..يه سیخ کباب کوبیده گرفتم و از ش خواستم که دورش به نون ببیچه و مثل سانديچش
کنه ...
..به خونه که رسیدم ..پیرزن تا صداي درو شنید چشماشو باز کرد ...
باال سرش رفتم و کمكش کردم به ديوار تكیه بده ...
..کمي از کبابو جدا کردم و به پري دادم که بدجور به نون و کباب خیره شده بود...
و بقیه رو به زور به خورد پیرزن دادم...
شايد با نگاهش ازم تشكر مي کرد که بعد از يه مدت خوردن نون و تخم مرغ..يه چیز درست و
حسابي بهش داده بودم که بخوره
وقتي خیالم از بابتش راحت شد همراه پري به مغازه برگشتم ....سرراهم براش ساندويچ گرفتم که
تو مغازه سرگرم خوردن بشه و کمتر اين ور اون ور بچرخه ...و بهانه دست صاحب کارم نده
غروبا خود صاحب کارم يعني اقاي کمالي تو مغازه وايمیستاد..براش صرف نمي کرد دوتا کارگر
بگیره
ولي چون امروز صبحش رفته بودم ...گفته بود که بايد بعد از ظهر وايستادم ...
تا غروب يه بند رو پا بودم و مشتري ها رو راه مي نداختم ...
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نزديك ساعتاي 9بود که امد و گفت مي تونم برم ...

صاحب کار پشت دخل نشسته بود و شروع کرده بود به حساب کتاب در امد امروز و منم رفتم باال
سر پري که گوشه اتاقك خوابونده بودمش ..غرق خواب بود ...
خودمم به زور سر پا بودم ...
حتي به لقمه هم نخورده بودم و به شدت ضعف مي کردم ..همش يه لقمه لقمه گیر اورده بودم
گذاشته بودم تو دهنم ...يا معده امو از اب پر کرده بودم ...
ساندويچ نصفه پري رو که کنارش افتاده بود و برداشتمو گذاشتم تو کیفم که اگه شب گشنه اش
شد و بیدار شد بهش بدم ...که بخوره
پري رو از رو زمین برش داشتم و قبل از در امدن از مغازه :
ببخشید اقاي کمالي من اگه فردا ساعت  03بیام اشكالي داره...؟چشماشو از پواليي که بین دستاش گرفته بود و حساب مي کرد گرفت و بهم خیره شد:
تو چرا چند وقته درست و حسابي نمیاي سر کار ..
ببخشید يه مشكلي دارم که انشاهلل ديگه فردا حل میشه ..بعد ازظهر به اندازه اي که صبح نبودمبراتون وايمیستم
..دوباره به پو ال نگاهي کرد و شروع کرد به شمردن :
باشه ...فقط دير نكني ...يهو  03نشه 00
..لبخندي زدمو و گفتم :
چشم
*******
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تا به خونه برسم ساعت  00شد ...
چشمام ديگه ناي باز موندنو نداشتن ..
خداروشكر پري ...بچه پر خوري نبود ...که مدام غذا بخواد..طفلك ياد گرفته بود که اگه بخوابه
راحتره ..انقدر گرفتاري داشتم که از کاري که لیلي با بچه ام کرده بود تازه دلخور شده بودم ... ...
و کارش تو چشمم موند که زورش امده بود به بچه ام به لقمه غذا بده ..که چشمش به غذاشون
نمونه ...
پري رو تو جاش خوابوندم ..و خواستم برم يه ابي به صورتم بزنم که چشمم به پیرزن افتاد...
رفتم باال سرش ..نگاش يه طوري بود ..به طرفش خم شدم ..
يه جور شرمنده نگام مي کرد ..
کمي که بیشتر دقت کردم ديدم جاشو خیس کرده ...و با چشمايي که نمي تونن بهم مستقیم نگاه
کنن و توشون موجي از اشك شناوري بهم خیره است...
همینو براي اخر شب کم داشتم ..
تمام راه  ...پري رو تو بغلم گرفته بودم
خستگي اون از يه طرف و بريدگي دستمم از يه طرف ديگه ...
و حاال پیرزن ..
شده بودم يه مرده متحرك که به ناچار بايد بايسته ...
پتو رو از روش زدم کنار ..البته حقم داشت ...اتاق به شدت سرد بود ..منم جاش بودم حتما خودمو
خیس مي کردم ..
بعد از نیم ساعت ور رفتن با پیرزن ...جاشو عوض کردم و دوباره خوابوندمش ...
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گشنه اش نبود و راحت خوابید ..دلم هوس يه لیوان چايي داغو کرده بود..ساعت  03بود که برا
خودم چايي دم کردم و تو سكوت و تاريكي خونه يه گوشه اي نشستم و لیوانو به لبام نزديك
کردم
به ياد فردا افتادم که بايد يه سر مي رفتم اداره پلیس ...باز ترس به وجودم چنگ انداخت ...و
قلبمو فشرد
 يعني اگه نرم چه اتفاقي برام مي افته ؟چشمامو با ناراحتي بازو بسته کردم و به کیفم چشم دوختم
گشنه ام بود ...ياد ساندويچ نصفه پري افتادم ...از ته کیف درش اوردم ...
با دستي که با پارچه بسته بودمش و با خستگي هر چه تمام کاغذشو زدم کنار ...
و اولین گاز و زدم و اروم فكمو تكون دادم ..و به ديوار رو به روم خیره شدم ..
..بعد از چند ثانیه ..نفسو دادم بیرون و گاز دومو زدم که اشكم در امد و همراه جوبیدن ...قطره
هاي اشك از چشمام سرازير شدن...
تو سكوت به اشكام اجازه هنر نمايي دادم...و خون به دلم ريختم .
.تمام صورتم خیس شده بود ...به لقمه چهارم که رسیدم ...هق هق نذاشت ادامه بدم و ساندويچو
انداختم رو زمین و سرمو گذاشتم رو زانوهام با صدا گريه کردم ..
 اخه چرا..اخه چرا خدا تمومش نمیكني ..؟چرا مي خواي انقدر زجرم بدي .؟..اين همه بدبختي رو سرم ريختي بس نیست .؟.بايد له شدنمو
هم ببیني ؟
ال اقل به من رحم نمي کني به اين پیرزن و بچه رحم کن ..تا کي بايد جون بكنم ...خدايا ..بسه
ديگه ...
چند دقیقه از گريه کردنم گذشت...ديگه میلي به خوردن نداشتم

 www.negahdl.comسایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان

58

نگاه دانلود

دراغوش باد | نیالکاربرنودهشتیا

چون تا دير وقت تو مغازه مونده بودم نتونسته بودم نمازمو بخونم ..از جام بلند شدم و رفتم طرف
سینك و .شیر اب ظرفشويي رو باز کردم..چون لوله ها رو کار بودن اب داخل لوله ها خیلي سرد
بود ..
.پارچه دور دستمو باز کردمو گرفتمش زير اب که بیشتر سوخت ولي بعد از مدتي دردش کمتر
شد ..وقتي حسابي خونو از دستم پاك کردم و اثري نموند ...و مطمئن شدم ديگه خوني نمیاد وضو
گرفتم ..داشتم .پاهامو مسح مي کردم که ديدم باز داره از دستم خون میاد ..دوباره گرفتمش زير
اب و با يه پارچه تمیز ديگه دور دستم بستم ...
بعد از نماز ..حتي ديگه قدرت گله و شكايت پیش خدارو هم نداشتم ...

اتاقم انقدر سرد بود که نوك پاهام سر شده بود و مرتب از سرما احساس مي کردم نیازي به
دستشويي دارم ..
تو همون سرما کنار پري زير پتو خزيدم و سرمو اروم گذاشتم رو بالشتش که سرشو گذاشته بود..
غرق خواب بود ..دستي به پیشونیش کشیدم و پتو رو بیشتر کشیدم روش ...
چشمام خیلي سنگین بود و دستمم به شدت مي سو خت...
به چشماي بسته اش چشم دوختم :
يه روزي همه اينا تموم میشه بهت ....قول مي دم يه تخت خواب خوشگل برات مي گیرم  ....واتاقتو پر کنم از گرما...که از گرما غر غر کني ......
با سر انگشتم دستي به ابروهاي کشیده اش کشیدم و زمزمه کردم
 يه عالمه عروسك بزرگ و کوچیك برات مي گیرم که ديگه به عروسكاي بچه همسايه نگاهنكني ...و چشمت براي يه لحظه تو بغلت گرفتنشون نمونه
هر روز برات ساندويچ مي گیرمو مجبورت مي کنم تا ته بخوريشون...که هي بهم نگي من
ساندويچ مي خوام

 www.negahdl.comسایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان

59

نگاه دانلود

دراغوش باد | نیالکاربرنودهشتیا

 فقط تحمل کن و صبر داشته باش...صبر داشته باشچشمام سنگین و سنگین تر شد ...و همونطور که انگشتم رو گونه اش بود به خواب رفتم

فصل هشتم:

از اين اسم ها و مكانها واهمه داشتم
اداره پلیس....کالنتري..مامور...اما حاال دقیقا جلوي در ورودي اداره پلیس ()ايستاده بودم و
مستقیما بهش نگاه مي کردم ..
ساعت  5:05دقیقه بود...دلم مثل سیر و سرکه مي جوشید ...دستامو بهم فشار دادمو گوشه لبمو
به صورت ناجوري گاز گرفتم ...
به اطرافم نگاهي کردم و تو دلم
نه اينجا مربوط به کار من نمیشه ....
شايد گفتن اين حرف با خودم ....براي ايجاد کمي ارامش و امنیت کافي بود ..
.اما واقعیت اين بود که حتي کوچكترين تاثیري در نگراني و اضطرابم نداشت...
از موقعي که از ماشین پیاده شده بود ...از جام جم نخورده بودم و به در رو به روم خیره شده بودم
...و پام و دلم تو دوراهي رفتن و نرفتن گیر کرده بود
که با يك صلوات اولین قدمو برداشتم و از خیابون رد شدم ...به در ورودي نزديك شدم و
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وارد قسمت نگهباني شدم ..با اينكه اول صبح بود ...اما انگار نزديك ظهر بود که مردم هي مي
رفتن و مي امدن  ...خواستم وارد محوطه بشم که
سرباز جلوي در صدا م کرد :
با کي کار داريد خانوم؟
با رنگ پريدگي برگشتم طرفش
 من ...من...سرباز -کدوم قسمت مي خوايد بريد؟
...اب دهنمو قورت دادم :
.به من گفتن که امروز بیام اينجاسرباز -کي بهت گفته؟
راست مي گفت ..من حتي اسم اون پلیس رو هم نمي دونستم ...حاال بايد چي بهش مي گفتم ..
سرباز خیره به چشمام منتظر جوابم شد ...
رنگ پريدگیم به شدت تو اون زمان تو ذوق مي زد و هر کسي رو به شك مي نداخت ...
شايد اين ندونستن نشانه اي براي رفتن و اينجا نموندن بود ..
و تو دلم :
اره همینه..بهتره تا دير نشده و کار دست خودم ندادم برمو و به پشت سرمم نگاه نندازم
سرمو انداختم پايین و از کنار سرباز رد شدم و سريع وارد خیابون شدم ...سرباز که سر درگم شده
بود از پشت سر بهم خیره شد ...
بايد خیابونو رد مي کردم که بتونم زودتر يه ماشین بگیرم و اونجا رو ترك کنم
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هنوز دو قدم از در نگهباني دور نشده بودم که ماشیني جلوي پاهام توقف کرد که مجبور شدم يه
قدم از ترس برم عقب ..
سرمو اوردم باال که ديدمش...همون چشمهاي مشكي خشك و بي روح و صورتي اخمو...
پشت فرمون نشسته بود و به من نگاه مي کرد ...
ديگه نمي تونستم سرمو بندازم پايین و برم ...شیشه رو داد پايین:
داشتید جايي مي رفتید؟
سكوت کردم ....
تو همین لحظه سرباز با اشاره دست سرگرد به ما نزديك شد ...
که اول يه احترام نظارمي بهش کرد ...و بعدم به طرفش خم شد
سرگرد -به يكي از بچه ها بگو که خانوما به اتاق من راهنمايي کنند
سرباز  -بله قربان ..همین االن
سرگرد بدون نگاه کردن و کوچیكترين حرفي به من شیشه رو داد باال و با باز شدن در اصلي ....
وارد محوطه شد ..
سرباز بهم نزديك شد :
چرا از اول نگفتید که سرگرد ازتون خواسته که بیايد ...
لطفا همراه من بیايد...
به دنبال سر باز راه افتادم ..پشت میز کوچیكش نشست و يه دفتر نسبتا بزرگي رو باز کرد
تلفن همراه داريد ؟
 نهلطفا کارت شناسايي
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با تعجب و ترس :
 بله؟سرشو اورد باال و بي حالي :
کارت شناسايي
 اه بله يه لحظهسريع از توي کیفم کارتمو در اوردم و به طرفش گرفتم ...
و اون از روي کارت اطالعاتي رو وارد دفتر کرد و بعدش با جايي تماس گرفت و ازشون خواست که
کسي براي راهنمايي کردن من ...به اتاق سرگرد بفرستن
بعد از چند دقیقه اي سربازي امد و من به همراه اون به راه افتادم
..اول حیاط رو که فاصله اش از در ورودي تا خود ساختمون کمي زياد بود رو طي کرديم ...
وارد ساختمون اصلي شديم که سرباز يك راست به سمت پله ها رفت ...به طبقه دوم که رسیدم
برگشت طرفم و دستشو به طرف انتهاي راهرو گرفت :
لطفا از اين طرف
به مامورا و مردمي که از کنارمون رد مي شدن گهگداري نگاهي مي نداختم ..اکثرا هم به من نگا
مي کردن ..اخه وجود يك زن تو اون محیط زياد ملموس نبود و همه به ديد بدي بهم چشم دوخته
بودن
بالخره به انتهاي راهرو رسیديم
سرباز ضربه اي به در زد و در اتاقو باز کرد ...
اما کسي داخل اتاق نبود ...
هنوز پشت سر سرباز به انتظار ايستاده بودم که گفت :
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سرباز -شما بفرمايید تو ...االن خودشون تشريف میارن
سري تكوني دادم و با گرفتن گوشه هاي چادرم  ...اروم وارد اتاق شدم...به محض رسیدن به وسط
اتاق سرباز در اتاقو پشت سرم بست و رفت ...نگاهمو از در گرفتم و به دور تا دور اتاق نگاهي
انداختم
اتاقش نه دلگیر بود نه دل باز
يه اتاق معمولي با يه پنجره بزرگ به همراه پرده هاي کر کره اي ...
يه میز بزرگ ..وچندتا پوستر از عكس و تبلیغات نیروي انتظامي ....و يه چوب لباسي
همین و چندتا صندلي که نزديك به میز چیده شده بودن ...
به میز خیره شدم ....روي میز...و روي يك تابلوي کوچیك نوشته شده بود سرگرد امیر پارسا
تا اسمشو خوندم در خیلي سريع باز شد و من زودي سرمو برگردوندم .به طرف در

يه لحظه چشم تو چشم شديم که اون زودتر نگاهشو از من گرفت و با قدمهاي بلند و محكمي به
طرف میزش رفت:
چرا سر پا و با اشاره به يكي از صندلیها :
خواهش مي کنم بفرمايد ...
و من به صندلي که ا شاره کرده بود نزديك شدم و با جمع کردن چادرم اروم روش نشستم و
سرمو گرفتم پايین ..
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که تو .يه لحظه نگران پري شدم که تنها کنار پیرزن گذاشته بودمش بمونه ...فقط امیدوار بودم
خوابیده باشه و بي تابي نكنه
سرگرد به جز همون موقعي که وارد اتاق شده بود ديگه بهم نگاه نكرده بود ..همون کتي تنش بود
که ديروز پوشیده بود ...کتو در اورد و از چوب لباسي اويزونش کرد ..
و کمي استین لباساشو داد باال و خیلي راحت پشت میزش نشست ...

نگاهم میخكوب گلدون وسط میز مقابلم شده بود
سرگرد -خوب ؟
با حرفش نگاهمو از گلدون گرفتم و بهش با چشمايي ترسیده خیره شدم
سرشون تكون داد:
سرگرد -خوب منتظرم ....بگید براي چي اون روز داشتید فرار مي کرديد؟
 من ..من .يهو دروغ گفتم:
 من فرار نمي کردمابروهاشو انداخت باال و با پوزخند به چشمام چشم دوخت..حاال خیلي راحت به من نگاه مي کرد
وقتي ديد که حرفي نمي زنم خنده اش گرفت ...به طوري که بگه خودتي ....و پوشه ي که جلوش
بودو باز کرد ...و برگه اي رو از توش در اورد و به طرفم گرفت
سرگرد -لطفا اين فرم رو پر کنید
دستشو به طرفم دراز کرد ...
شدت ضربان قلبم هر لحظه بیشتر مي شد ...
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و بدوني اينكه برگه رو بگیرم
 من براي چي اينجام؟ ...من که کاري نكردمسرگرد -شما لطفا اول اينو پر کنید ...
همونطور که چشم تو چشم بوديم دست بلند کردم و برگه رو با دست زخمیم گرفتم ..که خط
نگاهش به روي دست باند پیچیم زوم شد
اما چیزي نگفت ...
برگه رو گرفتم ..وبه نوشته هاي داخلش خیره شدم
سرگرد -بفرمايید
با تعجب سرمو اوردم باال
که ديدم يه خودکار به طرفم گرفته
خودکارو گرفتم وزير زبوني ازش تشكر کردم ...
چون دست راستم زخمي شده بود خیلي برام سخت بود که خودکارو تو دستم راحت بگیرم

سرگرد -بهتره خودت بگي براي چي فرار مي کردي ...
براي من در اوردن اينكه چرا فرار مي کردي کاري نداره
دوباره ترس به وجودم رخنه کرد
سكوت کردم و به برگه خیره شدم ..
بعد از کمي سكوت نفسشو داد بیرون و از پشت میزش بلند شد و امد رو به روي من رو يكي از
صندلیها نشست ...
کمي به من و دستي که به زور خودکارو توش گرفته بود نگاه کرد ...به طرفم خم شد ...
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و برگه رو از دستاي بي جونم کشید بیرون ....برگه رو برگردوند و مقابل خودش گرفت ...و
خودکاري رو از جیب پیرهنش در اورد ...و همونطور که سرش پايین بود
سرگرد -چرا انقدر ترسیدي ؟
ديگه نفسم باال نمي امد ..
سرگرد -مي بیني خودت همه رو نسبت به خودت مشكوك مي کني
بهتره بگي چته  .براي چي اونروز انقدر عجله داشتي؟
لبام مي لرزيد ..
مي دونستم از ترس لبهام رنگشون به سفیدي زده ..
خودش بدون اينكه ازم بپرسه چند مورد داخل برگه رو نوشت ...
و همونطور که به برگه نگاه مي کرد
سرگرد -اون دختر بچه ...بچه خودت بود؟
سريع و بدون در نظر گرفتن چیزي گفتم :
 بلهسرشو اروم اورد باال و بهم خیره شد
سرگرد -خانوم حكمت ...بهتره حرف بزني و گرنه خیلي برات بد میشه
 من که گفتم اون مردو نمي شناسم ...سرگرد -شايدم مي شناسي و خودتو زدي به اون راه ...برا ي گمراه کردن ما
جوابي ندادم و اون ادامه داد:
سرگرد -امدي اينجا به تابلوي باالي در نگاه کردي ؟
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سرمو تكون دادم :
 نهسرگرد -باشه براي ياد اورديت بهت مي گم ..اينجا دايره مبارزه با مواد مخدره
انشاهلل که مي دوني منظورم چیه؟
مي دوني اگه ثابت بشه که تو مربوط به اين موضوع و ادمي که دنبالش هستیم باشي  .....چه
چیزي در انتظارته
اشكم داشت در مي امد
 بخدا من هیچي نمي دونم...سرگرد -پس حرف بزن
لبهام شروع کرد به لرزيدن و قطره اشك تو چشمام جمع شد...
 من ..منسرمو اوردم باال...ارنجشو تكیه داد به زانوش و انگشت اشاره اشو گذاشت رو لبش و منتظر حرف
زدن من شد

با اينكه چیزي ارامش دهنده اي تو نگاهش نبود ...اما نمي دونم چرا يه لحظه باهاش راحت شدم و
احساس کردم که مي تونم بهش اعتماد کنم

شايدم ترس از دست دادن دخترم باعث مي شد که دهن باز کنم و بهش بگم که دردم چیه
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 من...من....از دست طلبكارم فرار مي کردم
سرگرد -طلبكارت ؟

با اولین قطره اشك سرمو تكون دادم و
زودي با پشت دست اشك رو صورتمو پاك کردم
 -خیل وقته که دنبالمه ..اونروزم دنبالم بود...

سرگرد همونطور خیره بود ...که ادامه دادم...
 با ديدن شما فكر کردم که پلیس هستین و مي خوايد منو بگیريدسرگرد -مگه مبلغ بدهیت چقدره ؟

سرمو بلند کردم و به چشماش خیره شدم ...
مي تونستم به راحتي تعجب و سردرگمي رو از تو نگاش بخونم
 33 -میلیون

ابروهاش با تعجب داد باال و کمي دهنش باز موند
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با ترس و التماس بهش خیره شدم..
 -شما که نمي خوايد منو بگیريد ؟

مرد نفسشو داد بیرون و با کالفگي به صندلي تیكه داد ...
کمي که گذشت دست به سینه شد و به چهره ام دقیق شد

سرگرد -نه اينجا دايره مبارزه با مواد مخدره ...اين موارد به ما مربوط نمیشه
 يعني مي ذاريد که من برم ؟عكسي رو که اونروز نشونم داده بود  ...دوباره مقابلم گذاشت :
سرگرد -خوب ببینش شايد بشناسیش

 گفتم که نديدمش ...مرد خم شد و دستاشو تو هم قالب کرد و به زمین خیره شد ...
و با پاهاش شروع کرد به ضرب امدن رو موزايیكا...

نمي دونم چرا انقدر کالفه بود و به چي فكر مي کرد ...
که ناگهان سرشو اورد باال و به چهره ي زارم خیره شد ...
سرگرد -حاال واقعا بهش بدهكاري ...؟
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جوابي ندادم و ساکت شدم ...

از جاش بلند شد و خواست بره طرف میزش که همزمان منم بلند شدم و گفتم:
 مي تونم برم ؟دست راستشو کرد تو جیب شلوارش و به طرفم برگشت :..
زنگ بزن و بگو همسرت بیاد ..تا شهادت بده که تو ...توي اون مغازه کار مي کني ..اونوقت مي
توني بري

با درموندگي و چشماي که مدت زمان زيادي از خیس شدنشون نگذشته بود ...بهش خیره شدم ...

پشت میزش رفت و گوشي رو برداشت و به طرفم گرفت ..
سرگرد -مي توني از اينجا باهاش تماس بگیري ؟

سرجام ايستادم و حرکتي نكردم
گوشي رو تكون داد

سرگرد -چرا دست دست مي کني ..بهش زنگ بزن
..اب دهنمو به همراه بغض سنگین و قديمیم قورت دادم ...
گوشي رو گذاشت سرجاش ..
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سرگرد -نكنه همسرت نمي دونه که بیرون کار مي کني ؟
فقط به چشماي مشكیش خیره شدم ..
سرشو با ناراحتي تكوني داد و دستي به صورتش کشید
سرگرد -نمي خواي تماس بگیري ؟
سرمو گرفتم پايین و گوشه چادرمو تو مشتم جمع کردم و با غم فراواني که تو نگاهم لونه کرده
بود  ......به گوشه میزش خیره شدمو و گفتم :
 همسرم نزديك به يه سالي میشه که فوت کردهبراي لحظه تعجبو تو نگاهش ديدم ...حتي نتونست چیزي بگه ...که بعد از چند ثانیه اي
گوشه لبشو کمي کج کرد و گفت :
متاسفم ...
 -جز صاحب کارم کس ديگه اي رو براي شهادت دادن ندارم..

که اگه اونم بیاد منو اينجا ببینه ...عذرمو مي خواد ..آخه اين کارم به زور پیدا کردم

دستي به گردنش کشید ...و به طرف پنجره چرخید و پشتشو بهم کرد
 شناسنا مه که همراتون هست..؟با صداي ارومي:
. -بله ..
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برگشت و دستشو به طرف دراز کرد...
شناسنامه رو در اوردم و با دو قدم خودمو بهش رسوندم و گذاشتمش کف دستش ...

صفحه اول باز کرد و نگاهي بهم انداخت که من سرمو انداختم پايین ...و بعد صفحه دوم ....براي
فهمیدن صحت حرفام ...
همسرت براي چي فوت کرد ؟يعني علت فوتش چي بوده ؟
سرمو از شرم گرفتم پايین ..
 -شوهرم معتاد بود و بر اثر مصرف زياد مواد تموم کرد ...

از اول که باهاش ازدواج کرده بودي ...معتاد بود ...؟

سرمو تكوني دادم و گفتم :

 نه..يعني نمي دونم شايد بوده و من نمي دونستم ...سرمو اوردم باال که ديدم داره خیره بهم نگاه مي کنه ...

که باز من شرم کردم و سرمو گرفتم پايین...

سرگرد -پدر و مادرت چي ؟اونا مي تونن بیان؟
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 اونا شهرستانن و خیلي وقته که به من و زندگیم کاري ندارنبازدمشو با حالتي عصبي داد بیرون و
به طرف میزش رفت و
برگه اي رو گذاشت گوشه میز :
سرگرد -پس بیا ادرس دقیقا خونه و محل کارتو بنويس  .....يه شماره تماس هم بده
...
 -اخه من که کاري نكردم که داريد از من ...

سرگرد با صداي بم و کمي عصبي :
يه ادرس دادن که انقدر نگراني نداره ...
با دستاي لرزون و به سختي
خودکارو از روي میز برداشتم و انتهاي برگه ادرسا رو نوشتم

خونه ام شماره تلفن نداره..شماره محل کارمو بدم ؟سرشو به نشونه تاکید تكوني داد
وقتي نوشتم خودکارو رو برگه گذاشتم و به طرفش کشیدم...
سرگرد -خیل خوب مي توني بري
نفسمو با خیال راحتي دادم بیرون و با يه خداحافظي خیلي اروم به طرف در رفتم
سرگرد -طرفت ازت چك داره؟
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دست رو دستگیره برگشتم طرفش
 بلهسرگرد -چك خودته؟
 بله..البته يه چك ضمانتي بودمنتظر بودم که چیز ديگه اي ازم بپرسه که گفت :
مي توني بري بسالمت ..

فصل نهم :

دلم مي خواست ديگه اين نگاه غريبه و بي تفاوتو نبینم ..
.مي خواستم با بستن اين در ...همه چي تموم بشه.
.اما نمي دونم چرا ته دلم ..حرف از يك ديدار مجدد ديگه مي زد ..ديداري که مي تونست بدتر از
اين ديدار باشه
درو که بستم تازه فهمیدم که تمام زندگیمو روي دايره اش ريختمو بهش گفتم ...و اون حاال همه
چي رو در مورد من مي دونه
تو اين چند مدت ....خیلي به هم ريخته بودم ...به طوري که حتي يه لحظه هم دلم نمي تونست
اروم و قرار بگیره ...
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همش منتظر يه اتفاق ناگوار بودم ...اتفاقي که تمام زندگیمو زيرو رو مي کرد ..يه اتفاق غیر
منتظره ..

.از يه طرف نگراني از مامورا و طلبكاري که وقت و بي وقت به دنبالم مي امدن...
طلبكاري که فقط يكبار ....اون هم از فاصله دور ديده بودمش و حتي نمي دونستم چه شكلیه ..و
تنها چیزي که در موردش مي دونستم يه اسم بود ...فقط يه اسم .....حمید زماني

.چون از اولم طرف حسابش سعید بود نه من
..مني که به واسطه سعید حاال چكم تو دستاش بود ...
به قول سعید اين فقط يك چك ضمانتي بود
..اما حاال با گذشت زمان پي به اين موضوع برده بودم که شايد اصال ضمانتي در کار نبوده باشه ...
.چقدر بهم التماس کرد که اول يه دست چك بگیرم و بعدم بهش يه چك سفید امضا بدم.
.چكي که بعدها فهمیدم مبلغ نوشته شده توش  33..میلیونه....
 33میلیوني که نفهمیدم کجا خرج شد ....و به دست چه کسي رسید ...
چیزي که براي امثال من کلي پول بود و يه جا ديدنش مي تونست  ..يه روياي دست نیافتني باشه
....
سعیدي که بعد از داد ن چك به طلبكار ...به وضوح جلوم دست به هر خالفي زد ...و بدترينش
معتاد شدن و مصرف موادش تو خونه ...جلوي منو پري بود...
ديگه اون مردي نبود که من مي شناختمش ...
مردي که روز ي مي تونست تكیه ها همه جوووني و غرورم باشه ...مردي که مي تونست بهترين
زندگي رو برام بیاره.
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.مردي که فقط بخاطر بزرگ پروازياش تیشه به ريشه زندگیمون زد..
زندگي که از اولشم بنیادش با هیچ ساخته شده بود ...
و حاال من ....تك و تنها مونده بودم با کوله باري از خرابكاريهاي سعید ...
سعیدي که تو اخرين ديدارش با من .......اعتراف به بد بختیش کرد و گفت ديگه چیزي براي از
دست دادن نداره .
.و حتي حاضر نشد به خاطر تك دخترش ...غیرتي از خودش نشون بده ....و کمر همت ببنده و
زندگي ويران شدمونو از نو بسازه ...
اون رفت و با يه تزريق براي همیشه از منو زندگیم دست کشید ...
.دست کشیدني که هنوزم منو به گور خودش به واسطه بي عقلیهاش وصل کرده ..
بله .اون خودشو راحت کرد ...اما عوضش منو وارد بازي و بي رحمي هاي اين دنیاي بزرگ کرد
يه مرد سست و بي خیال که از زندگي ...جز عشق ماشین و پوشیدن لباسهاي انچناني ...عشق
ديگه اي نداشت ..
و من چطور حاضر به پذيرش اين مرد شده بودم ..هنوزم سوالیه که بعد از اين همه مدت ...جوابي
براش پیدا نكرده بودم ....
فصل دهم :

به خودم که امدم ديدم ..توي مترو هستم و دارم به سايه زني که توي تونل تاريك مترو تصويرش
روي شیشه هاي در مترو افتاده نگاه مي کنم ...
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زني که مي تونست با گوش کردن به حرفاي خانوادش هنوز دختر باقي بمونه و به زندگیش امیدوار
باشه ..
.و االن يه زن بد بخته ..که مدام بايد فرار کنه ..زني با ابروهاي کشیده ...چشم هاي قهواي تیره و
سفید رو  ...که وزنش با تمام کیف و لباسها ش ....به زور به  53کیلو مي رسه ...
و گاهي وقتها هم نگاههايي رو به خودش جلب مي کنه ..نگاههايي که جز درد و تحمل رنج چیز
ديگه اي براش نداره

نگاهي به ساعت انداختم  03:05شده بود...
خیلي نگران پري بودم نمي دونستم االن تنهايي داره تو خونه چیكار مي کنه

فقط مي دونستم ديگه جايي پیش کمالي ندارم و امروزم مثل روزاي ديگه رو سرم خراب میشه
...و کلي غر غر مي کنه
تو اين چند روز م انقدر پول کرايه تاکسي داده بودم که چیزي به تموم شدنش نمونده بود...

هر روزمم به طوري ناخوشايندي به شب مي رسید و تموم میشد  ...و من تو تاريكي شب به امید
روز ديگه اي که قرار بوداز راه برسه  ....دست و پا مي زدم ..

به جلوي در خونه که رسیدم ..کلیدو در اوردم که زودتر وارد خونه بشم که..صداي فرهاد منو تو
جام میخكوب کرد :
 -چه عجب ما خانومو ديديم ...
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 مي گم اين روزا سرت به يه اخوري بنده ....نگو که نهدندونامو بهم فشار دادم و با حرص به طرف فرهاد برگشتم ...
فرهاد-مي بینم اين روزا ...زود مي ري زود میاي ...وضعتم که ماشاهلل خوب شده ...هي با تاکسي
مي ريو میاي ...
نكنه شوهر پولدار گیر اوري؟
دستي به زير بینیش کشید و با پوزخند:
يا نه ....شايدم زدي به يه کاسبي جديد ..
و به سر خیابون ....جايي که بعضي از دختراي بدنام  ....از ساعت  00شب تو میدون وايمیستادن و
با اولین نیش ترمز ماشیناي مدل باال ....پا تو رکاب بد نامي مي بستن و براي همیشه مسیر
زندگیشونو تغییر مي دادن  ....اشاره کرد
فرهاد -قربونش برم ....تو هم که کم از برو رو نداري ...
همونطور که قفسه سینه ام از فرط عصبانیت باال و پايین مي رفت و چشمام تا جايي که توان
داشت باز شده بودن
کلیدو از قفل دور کردم ....و با صدايي که تا اخرين حد باال بود داد زدم :
 عوضي چرا دست از سرم بر نمي داري ؟...چرا راه به راه بهم گیر مي دي .؟.دو قدم به طرفش برداشتم که از حرکتم جا خورد و کمي ترسید و به عقب رفت...
رنگش پريد ...
 مي خواي بدوني چیكار مي کنم ...اره ببین ....منو بد بختو ببین که کا رو زندگیم به کجا کهنكشیده
.که يه پسر احمق و کثافتي مثل تو ..پا پي من شده ..و برام زر زر میكنه
 -مگه خودت خواهر مادر نداري ..بي ناموس هیچي ندار...
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گلوم از فريادهام به سوزش افتاده بود و چشمام از اشك خیس شده بود

کم کم مردمي که از کنارمون رد مي شدن با صداي من ايستادن و جمعیتي جمع شد ...
دستمو به نشونه تهديد به طرفش گرفتم و تكونش دادم
 به جان دخترم ...اگه فقط يكبار .....فقط يكبار ديگه مزاحمم بشي ...مي رم و تمام کثافتکاراياتو به پلیس گزارش مي دم ..ببینم انوقتم میاي دم در خونه ....و زر مفت مي زني ؟
فرهاد که تو جمع از فريادهاي من داشت بي ابرو مي شد ...
.هر چند ...بي ابرو هم بود و فقط قلدر بازي از خودش در میاورد با صدايي که سعي مي کرد نشون
بده چیزي نشده :
فرهاد -هوي چته ؟....فكر کردي کي هستي ؟
و با تكون دادن دستش رو هوا بهم گفت :
برو بابا ..
.و به زور خودشو از بین جمعیت جمع شده رد کرد که بیشتر از اين کوچیك ملت نشه ...
مردم که همیشه اماده به نمايش تو محله بودن ...به من و رفتن اون خیره شدن و شروع کردن به
پچ پچ کردن

 چیه ...مگه نمي بینید ....نمايش تموم شد..تموم شد ..بريد ديگه ...و بدون توجه به مردم
سريع درو باز کردم و پريدم تو خونه و به در تكیه دادم ..دستي به گلوم که ديگه ناي حرف زدن
نداشت کشیدم
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چشمامو رو هم گذاشتم که لرزش صدام قطع بشه ..يهو چشمامو باز کردم و ياد پري افتادم ...
و با عجله به طرف اتاق رفتم ..جلو در که وايستادم  .....با خیال راحت به نفس عمیق کشیديم و
دستمو گذاشتم رو سرم
پري سرشو رو بالشت پیرزن گذاشته بود و دوتايي با هم به خواب رفته بودن
يه لحظه احساس کردم فشارم به شدت امده پايین ....به طوري که نتونستم رو پام بايستم
...دستمو به چار چوب در تكیه دادم ..و به طرف پايین سر خوردم ...
سرمو تكیه دادم به چارچوب رنگ و رو رفته و پاهامو دراز کردم ...
که پري چشماشو باز کرد و با ديدن من سريع پا شد و امد به طرفم .
دستامو از هم باز کردم ..و اونم خیلي اروم رفت تو بغلم ...

ديگه توان گريه کردنو هم نداشتم ..برخورد اون سرگرد که انگار داشت با يه متهم حرف مي زد و
حاال فرهاد که بهم گیر داده بود و هر چي رو بهم مي چسبوند .
.يه ادم پست که تو زندگیش هر غلطي کرده بود حاال مي خواست با حرفاش منو به ناپاکي متهم
کنه
پري -مامان نمي ريم مغازه ..؟
سرشو گذاشتم تو گودي شونه ام و با دستم دستي به موهاش کشیدم ...و بوي موهاشو به بینیم
کشیدم
فكر اينكه بايد خونه رو تا فردا خالي مي کردم ...غممو بیشتر کرد ....
هر کاريم که مي کردم تا فكر م متمرکز شه که چیكار بايد بكنم ..نمیشد که نمیشد ...
دوستم نداشتم باز به لیلي رو بندازم ...مشكلم فقط پول بود ...
بعد از چند دقیقه اي که حالم جا امد چادرو رو سرم کشیدم و بلند شدم ...
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و به اتفاق پري زودي به سمت مغازه به راه افتادم ....تا مجبور نشم مثل شب پیش..به خاطر دو
ساعت دير کردن  ...تا دير وقت بمونم و کار کنم
فصل يازدهم :

صبح زود قبل از اينكه همسايه ها براي کار و زندگي از خونه بزنن بیرون ..
.پري رو بیدار کردم و وادارش کردم که لباساشو بپوشه که موقع خارج شدن از خونه نگاهم به
نگاه صاحبخونه نیفته و بهم تذکر نده که امروز ..روز تخلیه خونه است

به خاطر اينكه صبح زوده ...ماشین زيادي هم تو خیابونا نیست .
.مجبورم مقدار از مسیرو پیاده برم تا که ديگه پولي به تاکسي ها ندم...
اخه اين چند روزه ...به اندازه کافي اين کارو کردم ..بايد کمیشو نگه دارم براي خورد و خوراك
خودمون
پري رو تو بغلم جابه جا مي کنم و از خیابون رد میشم ...

يه حس عجیبي دارم ..يه جور ترس و دلشوره که حتي به لحظه هم ولم نمي کنه ...از صبح و از
موقع اذوون باهامه ...شايد اين ترسو روزاي ديگه هم داشتم ولي امروز شديدتر ه
به اولین اتوبوس واحد که مي رسم زودي سوارش مي شم و رو صندلي مي شینم ....
فرصت خوبیه براي يه چرت زدن ...و اين کارو مي کنم ...تا مي خواد چشمام گرم بشه و به خواب
برم با نیش ترمز واحد مي فهمم که رسیديم و بايد بلند شم ...
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کمي خواب آلود از جام بلند مي شم و بعد از دادن پول پیاده مي شم
چون کمي زود رفته ام .اکثر مغازه ها باز نیستن و همه کر کرها پاينه ...
حتي صاحب مغازه هم نیومده و من پشت درهاي بسته مغازه ايستادم ....
.تنها کسي که اون اطرفا مي بینم فقط رفتگريه که با جاروش در حال تمیز کردن خیابونه و به
تنهايي خودش شده يه صدا...
کمي به دور و برم نگاه مي کنم و نگام به کوچه خلوت پشتي مغازه مي افته ....
به طرف کوچه مي رم و رو يكي از پله هاي مغازه مي شینم تا اينكه زمانو سپري کنم
پري حسابي سردش شده...چادرمو کمي باز مي کنم که خوب بره زير چادر و بعدم چادرو کامل
روش مي کشم تا که وقتي تو بغلمه زياد سردش نشه ...اما اين فقط يه يه دلخوش کنك ساده
است ..نه بیشتر
به ساعت نگاه مي کنم  ...يه ربعي به  5مونده......در حالي که صاحب مغازه همیشه  5:05مي ياد ...
کم کم کسايي مي يانو مي رن و کر کر مغازه ها باال داده میشه
خودم از سرما چشمام کمي سنگین شده و هوس خواب به سرم میزنه ...
برا اينكه خوابم نگیره سعي مي کنم با نگاه کردن به اين و اون خودمو سرگرم کنم و خوابو
فراموش کنم ...
تو همین نگاه کردنها  ...يهو نگام يه جا ثابت مي مونه ....دلشوره باز کار خودشو مي کنو و وجودمو
دوباره دچاره ترس و لرز مي کنه
مثل اونروز تو ماشینش نشسته و با بیسیمش داره حرف مي زنه ...
خیلي مي ترسم و خودمو رو پله جمع تر مي کنم
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حتي مي ترسم از جام جم بخورم ...که يه دفعه اون منو ببینه ..مي دونستم که اون حاال همه چي
رو در مورد من مي دونه ...و امروزم حتما به خاطر گرفتن من امده و هر چیم که ديروز بهم ...گفته
همش يه جور نقشه و بازي بوده ..
بايد پاشم و بالفاصله از اينجا دور شم
پري رو تو بغلم جا به جا کردمو زودي بلند شدم ...
که کیفم از دستم افتاد ...
و لیواني استیلي که همیشه تو کیفم مي ذاشتم افتاد بیرون و تو سكوت اول صبحي صدايي به
وجود اورد ...که بالخره نگاه او نو به خودش جلب کرد ..
اب دهنمو قورت دادم ..سرشو چرخونده بود و به من نگاه مي کرد ...
خم شدمو کیفمو برداشتم ...که از ماشینش پیاده شد ...
دلشوره م امونمو بريد
بي خیال لیوان شدم و عقب عقب و همونطور که نگاهم تو نگاهش بود ازش فاصله مي گرفتم ....
داشتم به انتهاي کوچه مي رسیدم که ماشیني از پشت سر توقف کرد ..با ترس برگشتم و به
ماشین نگاه کردم
چشام باز تر شد و دهنم خشك
دقیقا يه ماشین پلیس پشت سرم بود
و عقب تر از اونم يه ماشین شخصي مدل باال که زد رو ترمز
سرمو اوردم باال ...
در حالي که حسابي رنگم پريده بودو قرمز کرده بودم واژه اسم خدا تو دهنم چرخید و با ناباوري
به زبونش اوردم
 -خدايا ....نه
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دستام يه لحظه شل شد و نزديك بودکه پري رو بندازم ..رنگم شده بود درست مثل میت ..
با بي قراري به پشت سرم که سرگرد قرار داشت نگاه کردم
که يه دفعه با صداي طلبكار به طرف ماشین پلیس برگشتم
جناب سروان خود شه ..بگیريدش تا در نرفته ...ديگه راهي براي فرار نداشتم ..دو سر کوچه بسته شده بود ...
يه سرش پلیس و طلبكارم ...و سر ديگه اش سرگرد بود ...
تو اون لحظه تنها يه چیز تو ذهنم گذشت و ترسمو بیشتر کرد
که اگه منو بگیرن پري چي میشه ؟..مادر سعید و بايد چیكارش بكنم ؟
مامور برگه اي رو به طرفم گرفت و پرسید :
خانوم ستاره حكمت؟
جوابي ندادم
زماني طلبكارم :
بله خود نامردشه ...خود فراريش
مامور نگاهشو از زماني گرفت و برگه رو بیشتر به طرف گرفت و گفت:
 خانوم شما حكم جلب داريد .. 3مامور و يه سرباز ديگه هم از ماشین پیاده شده بودن ...که اين وحشتمو زيادتر مي کرد
قدمهاي سرگرد و که از پشت سر داشت به ما نزديك میشد مي شنیدم
دو قدمي به عقب رفتم ...
يكي از مامورا در عقب ماشینو باز کرد و رو به من :
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بفرمايید خانوم سوار شید
اشكم داشت در مي امد ...
باز جمله اشو تكرار کرد :
بفرمايد خانوم
زماني با چهره عصبي و با صداي نسبتا بلندي :
.چیه ؟.فكر مي کردي گیرت نمي يارم
حتي تو اون موقعیتم نمي تونستم خوب تو چهره اش دقیق بشم و ببینم که چه شكلي و چه
ريختي داره
و فقط اين صداش بود که داشت با من حرف مي زد
يهويي يه چیز بهم فرمان داد..فرار کن ستاره ....فرار کن ....نذار دستشون بهت برسه ..بخاطر پري
..فقط فرار کن .
.که تو يه حرکت چرخیدم و با سرعت شروع کردم به دويدن .....سرگرد که اصال طوري رفتار مي
کرد که انگار واقعا نمي دونه اينجا چه خبره ..و با تعجب بهم چشم دوخته بود ...چون وسط کوچه
با حالت متعجبي ايستاده بود ....موقع رد شدن از کنارش شونه ام به شونه اش برخورد کرد ...که
باعث شد کمي تو جاش تكون بخوره و برگرده به طرفم
..از کنارش که رد شدم .يكي از مامورا به همراه سرباز با حرکتم سريع به دنبالم دويدن .....چیزي
نمونده بود که به انتهاي کوچه برسم
که دوتاشو سريع راهمو سد کردن ...
نقس نفس مي زدم ...و دلم مي خواست از دستشو در برم ..اما دوتاشون با دستاي باز جلومو گرفته
بودن و نمي ذاشتن که از جام جم بخورم
يكیشون کمي بهم نزديك شد که من دو قدم رفتم به عقب:
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خانوم لطفا براي خودتون دردسر درست نكید بريد سوار شید ..اگه پولشو داريد که بهش
بدبد.....وگرنه بايد بیايد اداره پلیس ...
چونه ام مي لرزيد و چشمام اماده خروج اشكام بود ..نمي دونم چي باعث شده بود که انتظار يه
کمك از جانب سرگردو داشتم
برگشتم طرفش که ديدم در حالي که داره کارتشو به مامور نشون مي ده چیزاي رو هم به مامور
مي گه ..
سرباز و مامور با دستاشون مي خواستن منو به طرف ماشین هدايت کنن
تو اون لحظه فقط به فكر پري بودم ..که بايد به کي بسپرمش ...
چون رفتن من با اونا  ...مساوي بود با رفتن به زندان ..
من که پولي نداشتم ..تازه ياد پیرزن هم افتاده بودم که اونجور مريض و رنجور افتاده بود گوشه
خونه
زماني بهم نزديك شد:.
انوقت که براي شوهر ت چك مي کشیدي ...بايد به اين روزا هم فكر مي کردي ...
سرگرد برگشت و نگاهي بهم انداخت ...
هر لحظه داشتم به در ماشین نزديك تر مي شدم ...و اون از کنار ماشین نظار گر من بود ...
همونطور که به چشماش خیره بودم با کینه ...تو خودم گفتم :
حتما کار خودشه ...اونروز تمام اطالعاتو ازم گرفت و امروز منو بهشون معرفي کرد ..اره وگرنه
براي چي از اون روز ..اينجا و تو اين خیابونا پالسه ...
ديگه اشكام در امد ......
پري تازه از خواب بیدار شده بود و با تعجب داشت به همه نگاه مي کرد ...
زماني  -پولت مي کنم ....از دست من در مي ري ..
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سرگرد که حالمو ديد:.
اقا بس کن ديگه
اما مگه زماني دست بردار بود...تازه رو کرد به يكي از مامورا و گفت :
اقا بهش دستبند بزن ...اين فرار مي کنه ...
سرگرد با اين حرف سريع به طرفش چرخید و با خشم :
اقا
زماني -مگه مامور نیستي بايد بهش دستبند بزني .
.مامورا نگاهي به منو بچه تو بغلم کردن ...هنوز مي لرزيدم ...هق هق نمي کردم اما اشكا خیلي
راحت از گوشه چشمم خارج مي شدن
مامور -اقا بچه دستشه نمیشه که ...مراقبش هستیم ..فرا نمي کنه ...
اقا اين هزار بار در رفته تو ديگه چه ماموري هستي که دستبند بهش نمي زني ...وظیفه اته بايد به
مجرم دستبند بزني که ياد بگیره همینطوري چك بي محل نكشه

يكي از مامور دستبندشو در اورد و بهم نگاه کرد که سرگرد:
چیكار مي کني ..خوبه طرفت يه خانوم بیشتر نیست ...اخه چه فراري...زشته انقدر بي ابرويينكنید ...
 زماني با پوزخندو حالتي عصبي :موقعي که پول منو مي خورد ابرو ريزي نمي کرد؟ ..اقا شما ماموري ...بايد وظیفه اتو انجام بدي ..
مامورم که انگار چاره اي نداشته باشه دستبندو به طرفم گرفت
خانوم بايد بهتون دستبند بزنم ...
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اشكام همین طوري مي ريخت رو صورتم ...
يكي از مامورا بچه رو از بغلم کشید بیرون ..انقدر حالم بد بود که هر لحظه احساس مي کردم که
االنه بیفتم و بمیرم
مامور دستبند رو باز کرد که باز سرگرد:
شما بايد مامور زن داشته باشید ....درثاني اگه چكم داره چرا اين همه مامور ..مگه قتل کرده ؟
مامور در حال باز کردن دستبند:
ايشون حكم جلب سیار دارن...حتي طلبكارشون حكم ورود به مخفیگاهم دارن ...چند باري هم از
دست مامورا فرار کردن و با گفتن اين حرف
و دستبندو بهم زد
که صداي گريه پري در امد و شروع کرد به بي تابي کردن ..دهنم تلخ شده بود و حتي ديگه اب
دهني هم وجود نداشت که قورتش بدم ....
پري تو دست مامور هي دست و پا مي زد ...و جیغ مي کشید ..طاقتم تموم شد و با دستاي
دستبند زده  .رو به سرباز و با گريه :
اقا بچه امو کشتي ...بدش بغل خودممامور توجهي نكرد و گفت :
بفرما يد سوار شید .
..که جیغ پري دو برابر رفت رو هوا ..
مامور کمي هول کرد و ازم خواست که زودتر سوارشم تا بچه رو بده بغل خودم
درو باز کرد و من با دستبند نشستم...وقتي ديد نمي تونه پري رو اروم کنه خم شد و بچه رو
گذاشت تو بغلم ..
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پري تا امد تو بغلم با دستاي کوچیكش محكم به چادرم چنگ انداخت و کمي ارومتر شد ولي
همچنان گريه مي کرد ..خیلي ترسیده بود .
.حتي نمي تونست حرف بزنه
نمي تونستم با اون دستبندا نوازشش کنم فقط تونستم سرمو به گوشش نزديك کنم و اروم بهش
بگم:
ماماني گريه نكن فقط داريم بازي مي کنیم ...مگه از اين ماشینا خوشت نمي امد ...ببین چهقشنگه گريه نكن قربونت بشم .
.اما مگه اروم میشد چنان دو دستي بهم چسبیده بود که ..انگار داشت براي اخرين بار بغلمو حس
مي کنه
سرگرد که اعصابش خرد شده بود سريع امد جلوي در و رو به يكي از مامورا :
اون دستبندو باز کن ...همه مسئولیتش با من ..
نمیشه جناب سرگرد ...اگه فرار کنه
که داد زد:
با يه بچه مي خواد چطوري فرار کنه ؟هان؟
باز کن بچه اش داره از ترس سكته مي کنه
جمعیتي که دور تا دور ماشین جمع شده بودن ...داشتن نفسمو بند مي اورد ن...
زماني داد زد :
نه اقا براي چي باز کنه
که اينبار سرگرد :.
.تو ماموري؟ چیكاره اي که داري دخالت مي کني و داري تعیین تكلیف مي کني
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مثل اينكه دلت هوس اب خنك کرده ..
زماني با اين حرف ساکت شد و با غر غر کردن رفت به سمت ماشینش
مامور که چاره اي نديد دستبندو باز کرد ...و من تونستم راحت تر پري رو بگیرم تو بغلم که مدام
گريه مي کرد ...
همونطور که اروم پري رو تو بغلم تكون مي دادم صداشو شنیدم :
مي بريدش کدوم کالنتري ؟
کالنتري () ....بعد از اونجا هم اگه پولي نده و شاکي رضايت نده بايد ببرمیش دادگستري
سرمو بلند کردمو از پشت پرده اشكام به سرگرد نگاه کردم ..
زماني هم که  ...کمي بهم ريخته بود..کنار ماشینش هي راه مي رفت ...و به من نگاه مي کرد
نگاهي به جمعیت انداختم  ....همه با يه حس ترحم بهم نگاه مي کردن .
.دوتا مامور در حال پراکنده کردن جمعیت بودن که صاحب کارم از راه رسید...و  ..و قتي منو تو
ماشین ديد با تعجب بهمون نزديك شد:
اينجا چه خبره
سرباز جلوشو گرفت:
اقا بفرمايید بريد ...اينجا جمع نشید
ايشون کارگر منه
اين خانوم به اون اقا بدهكاره اگه پولشو نده بايد با ما بیاد ...
کمالي با چشمايي که نمي تونست باور کنه به من نگاه مي کرد
روي نگاه کردن به کمالي رو نداشتم ...پري مدام گريه مي کرد و گريه اش بند نمي امد
يكي از مامورا به همكار کناريش گفت:
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با بچه که نمیشه ...
ببريمش اونجا مشخص مي شه...
زماني به يكي از مامور:
مي برينش کالنتري ديگه ..؟
بله شما هم بیاد اونجا .
زماني سرشو تكوني داد و به طرف ماشین مدل باالش رفت
مامور در ماشینو بست ..به شدت فشارم افت کرده بود و دست و پاهام مي لرزيد
که سرگرد به يكي از مامورا چیزي گفت و امد طرف ماشینو در و باز کرد...
و به طرفم خم شد:
بچه رو بده به من
با ترس بهش خیره شدم...
نگران نباش مراقبشمه مي برمش به همون ادرسي که گفته بودي ..اينطوري بچه اذيت میشه
چونه ام از شدت ترس و گريه مي لرزيد ...هنوز پري رو محكم تو بغلم گرفته بودم که دستاشو
گذاشت رو بازوهاي پري
حتي قدرت حرف زدن هم نداشتم
سرگرد -بده ..انقدرم گريه نكن ....بچه ترسید ....
به عمق چشماي مشكیش خیره شدم .....
جرات نداشتم پري رو بهش بدم ..از همشون مي ترسیدم ...و فكر مي کردم که شايد مي خوان
بچه امو براي همیشه ازم بگیرن ....که يهو با لبخندي که تا حاال ازش نديده بودم سرشو برام تكون
داد و ازم خواست که آروم باشم
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افرين دختر خوب بیا بغل عمو
که پري جیغ زد :
نمي خوام من مامانمو مي خوام ...
و محكمتر چارمو کشید ..سرگرد داشت به زور بچه رو ازم جدا مي کرد که چادر از رو سرم کشیده
شد ..هنوز چادرم تو دستاي پري بود ...
سرگرد نگاهشو ازم گرفت و دوباره سعي کرد پري رو از تو بغلم در بیاره
شايد همون يه لبخند برام کافي بود که بهش اعتماد کنم..
فعال تنها کسي بود که ادرس خونه ام رو داشت ..
اما چه سود کسي که درو براش باز نمي کرد ...تازه باز م مي کرد ....مي خواست به کي بسپرتش
..براي همین با نگراني باز بهش خیره شدم که گفت :
تو ديگه چه جور مادري هستي ؟...بچه رو به کشتن دادي  ...چرا هي منو نگاه مي کني ...يه
کاريش کن که از بغلت بیاد بیرون ...
با گريه به زور دستاي پري رو که چنگ زده بود به چادرمو از خودم جدا کردم...
هي جدا مي کردم ولي اون باز چنگ مي نداخت
 مامان برو پیش عمو من زودي بر مي گیرموقتي سرگرد ديد فايده اي نداره با زور و يه دفعه
پري رو ازم جدا کرد..که تو حین جدا کردنش دستش به دستم برخورد کرد ..
و از ماشین فاصله گرفت ..
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پري جیغ مي کشید و گريه مي کرد ...سرگردم با دستش هي اشكاشو پاك مي کرد و بوسش مي
کرد تا کمي ارومتر بشه
...يكي از مامورا به طرفش رفت:
ببخشید شما با خانوم نسبتي داريد ..؟
سرگرد به من نگاهي کرد و همونطور که بچه تو بغلش بود :
موردي پیش امده:
مامور -اخه بچه
که من گفتم :
من خود بهشون دادم...
و يه لحظه به چشماش خیره شدم و ناخواسته گفتم:
از اشناهاي دور هستن..
مامور سري تكون داد و از سرگرد خواست که از ماشین فاصله بگیره
پري کمي ارومتر شده بود و لي هنوز نگاش به من بود که مامور
...
در ماشینو بست ..و من با قلبي که از شدت ترس و غم در حال ترکیدن بودن به دوتاشون خیره
شدم
با روشن شدن ماشین صداي پري بلند و شدو شروع کرد به دست و پا زدن..سرگرد با دور کردنش
از ماشین روي پري رو برگردوند و به طرف ماشین خودش رفت
دستامو گذاشتم رو صورتم و تا اخرين توان شروع کردم به گريه کردن ...
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ديگه چیزي رو نمي ديدم ..فقط گريه مي کردم ...صداها رو نمي شنیدم ...احساس مي کردم همه
چیمو از دست دادم...حتي پري رو
ماشین حرکت کرد و از بین جمعیت رد شد و به طرف کالنتري راه افتاد ...

فصل دوازدهم :

بعد از مدتي که ماشین حرکت کرد اشك منم بند امد ...سرمو گرفته بودم پايین و به چیزي نگاه
نمي کردم .
چشمام حسابي ورم کرده بود...ذهنم از همه چي خالي شده بود ...
از سعیدي که روزي بود ...و فكر مي کردم همه زندگیمه
از پدر و مادري که فكر مي کردن من دارم زندگیمو مي کنم و براشون مهم نبود که االن من کجام
...
هرچند هم اگر مي دونستن ..انقدر پولدار نبودن..که بتونن کمك حالم باشن
يعني بهتره بگم زندکي متوسط رو به پايیني داشتن که به زور زندگیشونو مي گذروندن ....
.شايدم با رفتنم کمي زندگیشون بهتر شده بود ....هنوز به جز من يه دختر ديگه هم داشتن و به
احتمال زياد تمام فكر و ذهنشون شده بود تهیه جهزيه براي سحر ..خواهر کوچكترم
پس اگه خبر دار م مي شدن....چیزي جز زخم زبون نصیبم نمي شد ....تازه يه نفس راحتیم مي
کشیدن که من توي يه شهر ديگه ام و کسي از دستگیر شدنم خبردار نمیشه ...نه اينكه پدر و
مادر بدي داشته باشم..اما اين چیزي بود که خودم خواسته بودم ...و انتظاري از پدر و مادرم
نداشتم
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کمي تو جام جم خوردم و پاهامو که خواب رفته بودنو تكون دادم ..مامور جلويي برگشتو نگاهي
بهم انداخت ولي من سرم پايین بود و حرفي نمي زدم ...
تازه از استرس همش احساس مي کردم دستشويي دارم و دلم درد مي کنه ....
ماشین وارد کالنتري شد...و جلوي ساختمون نگه داشت ..مامور جلويي پیاده شد و درو برام باز
کرد ..چادرمو کمي کشیدم جلو و پیاده شدم که همزمام زماني هم با قدمهاي تند از در ورودي
کالنتري وارد شد .
..انگار مي خواستم در برم ...که يه لحظه هم مي ترسید ولم کنه ..
.مامور منو راهنمايي کرد و راه افتاد منم پشت سرش ....زماني هم از پشت سرم در فاصله دو قديم
به دنبالمون مي امد
وارد يه اتاق نسبتا بزرگي شديم ....سه تا مامور که نمي دونستم درجه هاشون چیه ...پشت
میزاشون نشسته بودن ..
مامور همراهم برگه اي رو برد و جلوي يكیشون گذاشت
که يكشون گفت:
جلبیه؟و مامور فقط سرشو تكون داد...
مامور به برگه نگاه کرد و بعدم رو به من :
خانوم حكمت شما به اقاي زماني  33میلیون بدهكاريد ..اين پولو داريد که بهشون بديد وهمینجا صورت جلسه کنیم
سرمو اوردم باال ...
شايد جوون بودنم همه رو کمي متاثر کرده بود که يه جوري نگام مي کردن
سرمو تكون دادم:
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نه من چنین پولي رو ندارم ...ماموري به زماني نگاهي کرد ...منم سرمو اوردم باال و بهش خیره شدم ..اولین باري بود که به
چهره اش نگاه مي کردم ..متوجه نگاهم شد و بهم با حالتي عصبي خیره شد
موهاي جو گندمي ..صورتي کشیده ..و با چشماي قهوه اي ...بهش مي خورد  35ساله باشه ...
نگاهشو ازم گرفت و رو به مامور:
من پولمو مي خوامباز مامور بهم نگاه کرد که سرمو انداختم پايین ...
پس بايد ببريدنش دادگستري ..ديگه بقیه اش به ما مربوط نمیشهبغض کردم ....
سرم به شدت درد مي کرد ....چشمام مي سوخت و با هر بار بستن چشمام چهره ي پري تو نظرم
مجسم مي شد و اينكه االن پیش کیه ؟
مامور برگه رو ...روي میزش حرکت داد و نكته اي رو پايین برگه جلب نوشت ...
همین طور که مي نوشت به من که سرپا ايستاده بودم نگاهي کرد و گفت :
بشینید تا مامور خانوم بیاد..فشارم که هنوز پايین بود .از خدا خواسته حرکت کردم وبه طرف يكي از صندلي هاي کنار در
رفتم و اروم رو ش نشستم ...
زماني يه دستشو کرده بود تو جیب شلوارشو ..به ديوار تكیه داده بود .
.با سري که پايین بود فقط مي تونستم پاهاشو ببینم ..بعد از کسري از زمان سرمو کمي اوردم باال
که ديدم خیره داره بهم نگاه مي کنه..
ناخواسته يه قطره اشك از چشم در امد....که زودي سرمو چرخوندم به طرف ديوار و با پشت
دست اشكو از رو صورتم پاك کردم و يه نفس عمیق کشیدم .
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.و تالش کردم که خارج شدن اشكامو سرکوب کنم ...
بالخره مامور زن امد ...قبل از خروج از اتاق زن بدون هیچ سوالي از م خواست که دستامو ببرم
باال تا به دستام دستبند بزنه ..و منم همین کارو کردم ..اينجا ديگه ابرو ريختنو بي ابرويي معنايي
نداشت ..
که مامور ي که فكر کنم درجه اش باالتر از بقیه بود بهش گفت نیازي نیست و .تا دادگستري راهي
نیست ...زن دستبندو از دستم دور کرد...
حتي زماني هم مثل صبح اصراري به اين کار نكرد و چیزي نگفت ....
يه مامور زن و يه مامور مرد رو همراهم کردن ...زماني هم زودتر از همه به دادگستري .رفت ..که
قبل از ما اونجا باشه
و ما هم بعد دو دقیقه بعد از رفتنش حرکت کرديم ...
**********
به ساعت تو دستم نگاه کردم نزديك ظهر بود ...
ماشین جلوي در دادگستري ايستاد با مامور زن به طرف دري که مخصوص ورود خانومها بود راه
افتاديم ...
وارد يه اتاقك کوچیك شديم و مامور زن رو به يكي از دو زني که اونجا نشسته بودم :
 جلبیه بايد بريم قسمت اجراي احكامزني که کمي چاق مي زد و چادرشو تا پیشونیش به واسطه کش کشیده بود جلو بلند شدو و ازم
خواست دستامو ببرم باال.......تا دستامو بردم باال ...از زير بغلم تا رو زانوهام دست کشیدو ازم
خواست اگه چیز دارم بذارم رو میز ...
که باز با حرکت سر جوابشو دادم ....
مامور يه لحظه هم رها نمي کرد و مدام باهام مي امد ...و بهم چسبیده بود
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خواستم وارد اتاق بشم که صداي اذان بلند شد ...
چقدر زود ظهر شده بود ...يه لحظه تو جام ايستادم و سعي کردم بقیه اشو بشنوم که زن اروم
دستشو گذاشت رو شونه ام و گفت :
 برو تواتاق شلوغي بود 5...تا میز که کنار هم چیده بودن و در کنار هم به شكل  Lدر امده بودن و رو
شون پر بود از پرونده ..هاي رنگا رنگ
تو اخرين میز زني در حال تايپ بود و يكي از مردا هم پروندها رو جابه جا مي کرد ...
هر کس پرونده اي داشت .
.يكي به دنبال حكم جلب شوهرش به علت نپرداختن مهريه امده بود
..يكي پرونده تصادفي داشت ...چندتا دخترم که فكر کنم دانشجوي حقوق بودن و براي کارآموزي
اون دور ور مي پلكیدن ...
چند نفري هم براي معرفي اموال امده بودن ...
منو به جلوي يكي از میزا بردن و برگه رو مقابل مردي به اسم اقاي شمسايي قرار دادن ..
عینكشو برداشت و به برگه خیره شدو بعد نگاهي به من انداخت و از يكي از مردا خواست پرونده
امو بیاره و اونم در کوتاهترين زمان اورد .و جلوش گذاشت ....پرونده رو باز کرد ...و شروع کرد به
يادداشت کردن...
تو اين حین زماني هم امد و شمسايي رو به من :
 خانوم شما به اقاي زماني  33میلیون بدهكاريد ..ايا قادر به پرداخت مبلغ ذکر شده هستیدگلوم از بغض درد گرفته بود ...با صداي بم و درو رگه اي :
 نهمرد با تاکید و جدي بهم خیره شد و گفت:
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اگه ندي بايد بري زنداناب دهنمو قورت دادم :
 وقتي پولي ندارم از کجا بیارم..مرد نفسشو داد بیرون و به شاکیم نگاهي کرد ...
نمي دونم چرا حاال زماني الل موني گرفته بودو حرفي نمي زد
شمسايي که مرد سن دار و پخته اي بود سرشو به طرف زماني حرکت داد :
اقاي زماني شما نمي خوايد يه فرصت ديگه به خانوم حكمت بديد..مثال يه فرصت دو ماه
زماني بدون نگاه کردن به من و با صداي تقريبا ارومي :
 زياد فرصت دادممرد سرشو تكوني داد و با پوفي که داد بیرون داخل پرونده موردي رو نوشت و از زني که مشغول
تايپ بود خواست نامه اي رو براي پرونده من تايپ کنه ....
وقتي نامه تايپ شد پرونده رو به مامور مرد تحويل داد و نامه رو به دستش داد :
 بايد ببريدش زندان ....تا زماني که پول شاکي رو پرداخت کنن...قلبم براي لحظه اي از حرکت ايستاد ...و رنگم پريد ....
و فقط به مرد خیره شدم ...
زن با بي احساسي :
حرکت کن
با صداش تازه از شوك خارج شدم و به خودم امدم ..مردا و زنا طوري نگاهم مي کردن که انگار
باور شون نمي شد که من قرار ه برم زندان
موقع سوار شدن زن ديگه دستبند بهم زد و مامور هم حرفي نزد ..با پاهاي سست سوار شدم .
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.زن در و بست و رفت که از اونور سوار شه ..نمي دونم چرا نگاهم فقط خیره به زماني بود که با
کالفگي پشت فرمون ماشینش نشسته بود ...
يهو سرشو اورد باال و به من خیره شد ..نه حیا کردم نه شرم فقط نگاه کردم به مردي که ازمن
چك داشت...
و اون بود که به جاي من سرشو انداخت پايین و ماشینشو روشن کرد...
ماشین حرکت و خیابونو دور زد و به طرف زندادن راه افتاد ...
صدام واقعا در نمي امد...احساس مي کردم از روز ازل مادر زاد الل بودم و نمي تونستم حرف بزنم
....زبونم احساس سنگیني مي کرد ...و حرکت نمي کرد ..
به ياد پري افتادم :
منو ببخش پري جان ....امروز فقط دوتامون داريم چوب ندونم کاري منو مي خوريم ...باور کننمي خواستم چنین اتفاقي بیفته ...نمي خواستم
نگام به اسمون ابري افتاد ..آهي کشیدمو و دوباره سرمو گرفتم پايین و اروم گفتم :
خدا تو هم هوامو نداشتي ...يادت باشه ...و با پوزخند ...dبالخره اشكي که براي يه مدت نامعلوم
خشكیده بود زد بیرون.
.زن حرفي نمي زد حرکتي نمي کرد ..سرمو به در ماشین تكیه دادم و به خیابونا نگاه کردم
شايد تا مدتها نتونم از اين هواي و از اين همه ازادي لذت ببرم ..پس نگاهمو به تك تك چیزايي
که تو خیابون بود انداختم ..
به درختا ....مغازه ها ...بچه مدرسه اي ها ...به راننده ها...به دختر پسراي جوو ن ...
چشمامو بستم و گفتم:
 -يعني تو چند سالگي دوباره همه ي اينا رو مي بینم ....
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نخواسته اين جمله ها تو ذهنم امدن و تو دلم تكرارشون کردم :

آغوشت را باز کن  ...زندگي ................
من آماده ام....
آماده نیرنگ و حیله اي دوباره ..............
به تازگي برفهاي مانده بر سر قله هاي کوه ............
من خواهم ماند ..........
به خاطر زنیتم ..........
به خاطر مظلومیتم..........
به خاطر مادر بودنم ..............
و همچون برف کوه ها ...
خواهم پوشاند .....
غمها را از نگاه بیگانگان................
آن بیگانگاني که واژه واژه ها را..
از جان و ديدگانم ربودند...
و
حق مادريم را ..
در حراج بي رحمي ها ....
به تاراج بردن..............
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باز کن...........
باز کن........
که من هنوز زنده ام ............
فصل سیزدهم :

دو روز از امدنم به زندان مي گذاره و من مثل زغال رو اتیش....در حال جیلیز ويلیز م و نمي تونم
آروم بگیرم
کسي رو هم ندارم که القل باهاش تماس بگیرم و اونو از حال و روزم با خبر کنم ..خبري از پري و
پیرزن هم ندارم ....
مثل ديونه ها مدام از اين ور به اونور مي رم و دستامو بهم مي مالم ...
يا همش رو تختم دراز مي کشم و پاهامو به طرف شكم فرو مي برم و با قرار دادن دستام بین
پاهام شروع مي کنم به تكون دادن پا هام....
گاهي هم به محوطه بیرون از بند مي رم و يه گوشه کز مي کنم ...و به يه جا زل مي زنم ...که شايد
اتفاقي بیفته
با کسي دمخور نمیشم ....که خودمو جز اونا ندونم ...
چند نفري خواستن بهم نزديك بشن ولي از سرم واشون کردم ...
موقع غذا فقط يكي دو لقمه اونم به زور تو دهنم مي ذارم که فقط بتونم سر پا باشم اما همین دو
روزم فكر کنم به اندازه  6کیلو از غم غصه کم کردم ...
زير چشمام گود افتاده
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روز دوم هم سپري میشه و من در حال دق کردنم
دلم براي بغل کردن پري داره مي ترکه
رنگ صورتم تو اين چند روز جز زرد ....رنگ ديگه اي به خودش نديده ...
صبح به زور چشمامو از هم باز مي کنم ....هنوز بايد منتظر حكمم باشم ...که ببینم چي میشه....
ولي انگار اونام فراموش کردن که من اينجام ...
ظهر حتي يه لقمه هم از گلوم پايین نمي ره
يكي از زنا ..خیلي نگرانمه و سعي مي کنه بهم نزديك بشه ..هر بار برام غذا میاره و مي خواد
چیزي بخورم ...
اما خبر نداره که من تشنه امه ....فقط تشنه بغل کردن دخترم که سه روز نديدمش ....
احساس مي کنم که ديگه جوني تو من نمونده ....
حتي نمي تونم دو قدمو درست و حسابي راه برم ...
ساعت  3بعد از ظهر و نشون مي ده
امروزم گذشت ...همش آخرين نگاه پري و سرگرد تو ذهنم مي آيد ...و بي قرارتر مي شم
طول کوتاه اتاقو تو سكوت طي مي کنم..تا مي خوام کمي آروم بشم به ديوار مي رسم و مجبور مي
شم باز برگردم ..
تحمل اين محیطو ندارم ..به ساعت نگاه مي کنم ..بي اختیار و با کینه به ياد سرگرد مي افتم و با
خودم مي گم:
 چرا نمیاريش...بیارش ديگه نامرد ......دارم مي میرملبام حسابي خشك شده و ترك خورده...
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به طرف تختم مي رم و روش دراز مي کشم ...مي چرخمو و نگاهمو به طرف ديوار مي گیرم که
صداي مامور زن منو تو جام تكون مي ده :
 حكمت ...حكمتاروم بر مي گردو به زن چادر پوش خیره میشم ...
بلند شو مالقاتي داريباور نمي کنم و تو جام نیم خیز میشم
يكي از هم بند يها که معموال تو کار همه فضولي مي کنه :
اين وقت روز؟
زن در حالي که نگاهش به منه و ازم مي خواد بلند شم بهش مي گه :
حرف نباشه ...پاشو بیا
ذهنم به هزار تا جا پر مي کشه که يعني کي مي تونه باشه ...تو اين چند روزم از امدن سرگرد نا
امید شدم
موقع اي که مي خوام از بند خارج بشم بهم میگه چادرمو بندازم رو سرم ....چند روزه که خودمو
تو آينه نديدم
از کنار در شیشه اي انتهاي سالن رد مي شیم که نگاهم به تصوير صورتم مي خوره ...يه لحظه
مكثي مي کنم و با نا باوري به چهره داغونم خیره میشم ...
.از ديدن چهره خودم وحشت مي کنم ...مي خوام دستي به صورتم بكشم که زن دستشو مي ذاره
رو شونه ام و وادارم مي کنه که راه برم
شدم پوست و استخون  ....با چشمهايي که ديگه از خودشون فروغي ندارن
از چندتا در ...رد مي شیم ...بالخره زن مقابل دري مي ايسته ..و منتظر میشه که خودمو بهش
برسونم ...حتي ناي حرکت کردن هم ندارم....
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درو باز مي کنه و ازم مي خواد که داخل شم..
موقع رد شدن نگاهي به زن مي ندازم و بعدم به داخل اتاق ..
با ديدن اونايي که داخل اتاقن .اشك تو چشمام جمع میشه
نمي دونم چطور خودمو بهش مي رسونم ..چادر از رو سرم مي افته و با تمام قدرت پري رو از تو
بغلش مي کشم بیرون ..
.و به بي وقفه تمام سر و صورتشو مي بوسم ..در اتاق بسته میشه و من همونطور که سعي مي کنم
عطر تنشو به بینیم بكشم ..
به بدنش دست مي کشم...تا وجودشو باور کنم که االن تو بغل خودمه....مسخره است اما .همش
احساس مي کنم شايد چیزي ازش کم شده باشه ...
با خنده و گريه دوباره صورتشو غرق بوسه مي کنم ...
سرگرد با فاصله از ما کنار پنجره ايستاده و به بیرون نگاه مي کنه ....

همونطور که پري تو بغلم بود به سرگرد نگاه کردم ...با سنگیني نگاهم برگشت و بهم نگاه کرد ...
به طرف چادرم که افتاده رو زمین مي رمو خم مي شمو و برش مر دارم ..و با کمي خجالت دوباره
مي ندازم رو سرم ...و رو يكي از صندلیا مي شینم
با نشستنم اونم دستشو از جیب شلوار در اورد و امد رو به روي من پشت میز نشست ...
با لبخند به پري که محكم بهم چسبیده خیره میشه ..
حرفي نمي زنه ..اما نگاهش باعث میشه که
با لبخند سرمو به طرف پري بچرخونم و با خوشحالي بهش خیره بشم
دستي به موهاش مي کشم که تازه متوجه لباساش مي شم ...هیچ کدومشونو قبال نديده بودم ....
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بر خالف همیشه هم خیلي ارومتر شده بود و گريه زاري نمي کرد ...حتي سوال پیچمم نمي کنه و
فقط تو بغلم آروم گرفته
با سكوتي که کردم خودش شروع مي کنه به حرف زدن:
 نتونستم زودتر از اين بیارمش ....مستقیم به چشماش خیره شدم ...
حرفو عوض کرد و گفت :
 مبلغ بدهیتونم زياده ..نمي تونید از کسي مثل خانواده خودتون يا خانواده همسرتون اين پولوتهیه کنید ؟
نفسمو دادم بیر ون و فقط سرمو تكون دادم
نا امید نگاهشو ازم گرفت و به يه طرف ديگه خیره شد و ادامه داد:
 اخه مبلغ کمیم نیست ...من با چند نفري حرف زدم ولي خوب ...با ناراحتي سرمو اوردم باال و به چشماش خیره شدم :
ممنون ولي الزم نیست انقدر خودتونو تو زحمت بندازيد و اذيت کنید ..فعال هیچ کاري نمیشهکرد.. ..من حتي يه خونه يا يه زمین کوچیكم براي خودم ندارم که بخوام بفروشم ....
دستشو گذاشت زير چونه اش ..و خیلي جدي :
پس اگه االنم هم از زندان بیايد بیرون ...کاري نمي تونید بكنید ؟سرمو انداختم پايین و گفتم :
 نهنفسشو داد بیرون و به صندلیش تكیه داد و با دست چپش آروم رو میز با نوك انگشتاش شروع
کرد به ضربه آمدن ..انگار که بخواد فكر جديدي بكنه:
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 براي مرخصي از زندانم خیلي زوده ...سعي کردم از نفوذم استفاده کنم ولي بايد حداقل يهمدتي اينجا باشید تا بهتون مرخصي بدن ..اگه مبلغ کمتر بود مي شد زودتر مرخصي گرفت ولي ...
يهو ياد پیرزن افتادم :
 ببخشید من اونروزم نفهمیدم چي طور شد و پري به شما سپردمبا شك و ترديد :
 به خونه ما سر زديد ؟حرکت انگشتاش متوقف شد و به من خیره شد...
وقتي ديد منتظرش هستم
يهو جهت نگاهشو تغییر داد و به پنجره خیره شد..و خیلي سر سري:
 بلهو از جاش بلند شد و در حالي که به طرفمو امد ..دستاشو به سمت پري دراز کرد و گفت :
ما ديگه بريم ...اما من به جواب سوالم نرسیده بودم ...پس با سماجت:
 اون خانوم حالش خوب بود ؟ولي سرگرد از من سمج تر بود و يه جواب ديگه داد:
 سعي مي کنم برات مرخصي بگیرم ...يا حداقل رضايت شاکیتو براي يه مدت جلب کنمهنوز دستاش به طرفم دراز بود ..بي توجه به دستاش و همونطور که پري رو محكم گرفتم تو بغلم :
 اون زن قدرت تكون خوردن هم نداره ...پس چطور پري رو بهش سپردين؟... -شما نگران چیزي نباش ...همه چي رو به راهه

 www.negahdl.comسایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان

118

نگاه دانلود

دراغوش باد | نیالکاربرنودهشتیا

مطمئنید؟ فعال بلهو اين بار خودش مثل سري پیش پري رو ازم جدا کرد و گرفت تو بغلش
با دلهره:
 چیزي شده که به من نمي گید ؟ چیزي که اينجا نیاز نداريد که براتون تهیه کنم ؟سرمو با شرم گرفتم پايین .:
 من واقعا نمي دونم چطور بايد ازتون تشكر کنم ...تو اين مدت همش نگران پري بودم ...شايدکار خدا بوده که شما رو سر راهم قرار داده ....چون من هیچ کسي رو تو اين شهر ندارم ...هیچ
کسیو
 حتي نمي دونم اگه يه روزي از اينجا در بیام مي تونم محبتاتونو جبران کنم يا نه ...با چشماي تر سرمو اوردم باال
و به پري که خیلي اروم تو بغلش داشت با دکمه جیب کتش بازي مي کرد خیره شدم ...
 بابت لباسا هم اين چیزي نیست که تشكر کنید ...يه چیزايم براتون اوردم ...شايد به دردتون بخوره ..قبل ازآمدن دم در بهشون دادم ..موقع رفتن ازشون بگیريد .
 اما بهتره با خانواده اتونم يه تماس بگیريد و در جريانشون بذاريد ....نگاهمو به طرف پنجره معطوف کردم و با ناامیدي :
مي دونم که اونام همچین پولي ندارن ...حتي اگه تمام خونه زندگیشونم بفروشن به  03تومنمنمي رسه .
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 پدرم که خونه اي از خودش نداره ...اونم مستاجره ..از يه کارگرم انتظار يه پس انداز چندمیلیوني نداشته باشید ...
 در ثاني اونا خیلي وقته که منو به خاطر يه اشتباه ...اشتباهي که که ديگه جاي جبران نداره...براي همیشه فراموش کردن ...

سرگرد که انگار از جنس سنگ باشه  ...حتي حرفامم کمي روش تاثیر نكرد و حرف ديگه اي زد :
 همونطو رکه گفتم با چند نفري صحبت کردم ..البته نمي خوام امیدوارت کنم ولي شايد بشهکاري کرد ...البته هنوز مطمئن نیستم
يهو با اين حرف نور امید به تمام روزنه هاي بسته شده وجودم تابیده شد و با امید بهش خیره
شدم...
 ادرس شاکیتم پیدا کردم ..هنوز نتونستم باهاش حرف بزنم ..بلكه بتونم متقاعد و راضیش کنمکه حداقل يكم از مبلغ بدهي رو کم کنه يا يه مدت ديگه فرصت بده ..
سرمو با خوشحالي به طرفش گرفتم و منتظر ادامه حرفاي امیدوار کننده اش شدم که با گفتن
"ما ديگه بريم "
دوباره داغونوم کرد و باعث شد که نگام رنگ غم بگیره
کاله بافتني رو از رو ي میز برداشت و همنطور که پري تو بغلش بود گذاشت رو سرش و رو سرش
درست کرد ....
دلم نمي خواست ببرتش ..به طرف در رفتن که صداش کردم :
سرگرد:
برگشت و من و با التماس :
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 بازم میاريش ؟سرشو تكوني داد و از اتاق خارج شد ...
با خروجشن همونطور که دستام رو میز بود تو هم قالبشون کردم و با عصبانیت بهم فشارشون
دادم..قطره هاي اشك دوباره راهشونو از سر گرفتن و از چشمام زدن بیرون ..طاقت نیوردم و
سرمو رو دستام گذاشتم و شروع کردم به گريه گردن ...
فصل چهاردهم :

امروز هفتمین روزه .....از اون روز کمي ارومتر شدم ولي هنوزم بي تابم ...هر روز و هر ساعت
منتظرشونم ....
تو حیاط در حال راه رفتن بودم ..پلیور ي رو که سرگرد برام اورده بوده بود به تن کرده بودم
برام چند دست لباس گرم و لوازم شخصي گذاشته بود ...
مثل مسواك و شونه و حوله و دمپايي و چندتا چیز ديگه ..که واقعا بهشون نیاز داشتم
وقتي پلیورو از تو بسته در اوردم و ديدم باهاش مي تونم راحتر تر تو اين سرما تو حیاط برم ...
وجودم از اين کارش غرق لذت شد ...
با وجود سرگرد انگار خیالم کمي راحتر تر شده بود ...
همونطور که با دست چپ رو بازوي دست راستم مي کشیدم که کمتر سرما رو حس کنم چهره
سرگردو براي هزارومین بار به ياد اوردم و با ياد آوريش لبخندي زدم....و ته دلم با وجودش آروم
گرفت  ...که از پشت بلند گو اسممو صدا زدن ..تو جام ايستادن...
وقتي فهمیدم مالقاتي دارم با خوشحالي مثل پرنده اي تو قفس به طرف ساختمون پرواز کردم
هر لحظه که به اتاق نزديك میشدم تعداد ضربان قلبم بیشتر مي شد..
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از اينكه باز مي تونستم پري رو بگیرم تو بغلم دلم قنج مي رفت
..مي دونستم که هر بار کاري مي کنه که بتونیم از نزديك مالقات داشته باشیم وگرنه بايد مثل
بقیه از پشت شیشه باهاشون حرف مي زدم
زن دروباز کرد و اينبار بدون کوچكترين مكثي داخل شدم که يه يهو چهره ام وا رفت
سرشو انداخت پايین و اروم پشت میز نشست
با ناباوري رفتم رو به روش ....و خیلي شل صندلي رو کشیدم عقبو و روش نشستمو گفتم:
 نیورديش؟ امروز نشدبغض کردمو چشمام پر شد از اشكاي بي وقفه و مزاحم..وقتي وضعیتمو ديد:
 يه روز ديگه حتما میارمش ..جايي بودم که از اونجا نمي تونستم برم بیارمش ..دستامو گذاشتم رو میزو تو هم قالبشون کردم ....و بهش نگاه نكردم ..مثل اينكه بخوام با کسي
لجبازي کنم ..فقط سكوت کردم
اهمیتي به برخوردم نكرد و گفت :
 شاکي خیلي بدي داره ..به هیچ صراطي مستقیم نیستبا اين حرف ناراحتیم از دستش از يادم رفت و سرمو گرفتم باال و با ناراحتي :
 قبول نكرد ...نه ؟لباشو کمي جمع کرد و به سختي :
 نه......اينجا که مشكلي نداري ؟جوابي ندادم ...چنان تو افكارم فرو رفته بودم که متوجه نگاه خیره اش به خودم نشدم ....
گاهي فكر مي کردم اين ادم واقعا ادمه ؟ نه احساسي و نه حرفي که به ادم ارامش بده ..
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سفت و سخت بود و فقط سعي مي کرد که حرفشو بزنه:
 ببین من گفتم تا هر جا که بتونم کمكت مي کنم ...اما بايد خودتم يكم صبر داشته باشي وامید...
نمي دونم چرا يهو ازش پرسیدم :
مرخصي چي ؟
يه لحظه بهم خیره شد که مجبور شدم م از شرم سرمو بگیرم پايین :
 فعال که جور نشد ..مرخصي از زندان قوانین خاص خودشو داره ...کمي تحمل داشته باش ..سعيمي کنم تا وقتي که بهت مرخصي ندادن پري رو بیارم .
.امروز باور کن نتونستم برم دنبالش چون تا مي رفتم و مي اومدم خیلي دير مي شد ....از جاش بلند شد و باز همون جمله تكراري رو گفت..درست مثل يه ربات :
 من ديگه برمسرمو اوردم باال ...نمي دونم نگاه اين مرد چي داشت که با وجود بي احساس بودن و سرد بودن
رفتارش ..هر وقت که بهش خیره مي شدم دلم اروم مي گرفت ...
از جام بلند شدم
 نگران نباش تا چند روز ديگه میارمت بیرونلبخند تلخي زدم ....مي دونستم که نبايد ازش انتظاري داشته باشم ....تا همین جا هم کلي به سر
منو پري منت گذاشته بود ...و انتظار کار بیشتري رو ازش نداشتم ....
 اگه نتونم رضايت شاکیمو بگیرم بايد خیلي اينجا بمونم ؟با درموندگي براي جوابي که نداشت بهم نگاه کرد :
 -به اين چیزا فكر نكن ...بالخره يه چیزي میشه ديگه ...فقط امیدت به خدا باشه
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سرمو اوردم باال و به زور بهش لبخندي زدم..
که جوابم فقط يه لبخند کوتاه بود و بعدم خداحافظي که از جانب من جوابي نداشت
انقدر ناراحت بودم که حتي متوجه لبخندي که بهم زده بود نشده بودم ...
فصل پانزدهم :

از روزي که سرگرد رفت انگار امیدهامم رخت بر بستنو براي همیشه رفتن به يه سرزمین ديگه
.....
تو اين زندان تو اين چهار ديواري هر لحظه و هر ثانیه داره نفس کشیدن برام سخت تر میشه ...
تو اين  03روز زندگي برام شده سیاه ..و ديگه دنیا و آدماش برام هیچ جذابیتي نداره ...

فرزانه تنها کسیه که گاهي جوابشو مي دم...
من که چیزي در مورد وضعیتم بهش نگفتم
ولي اون سیر تا پیاز زندگیشو برام گفته ...
البته بدم نیست تو اين فضاي گرفته اگه صداي اونم نباشه که ديوونه مي شم

زني که فقط به خاطر و به اجبار همسرش مجبور شده بود...مقداري موادو از طريق اتوبوس از
مشهد به تهران بیاره ولي از بدشانسیش تو مسیر شناسايي میشه و تو پلیس راه شاهرود مي
گیرنش و االنم نزديك به  7ماهي هست که تو زندانه...
هیچ وقت در مورد مدت محكومیتش بهم چیزي نمي گه ...فقط گاهي تا مي تونه سر به سرم مي
ذاره تا کمي روحیم عوض بشه ....

 www.negahdl.comسایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان

114

نگاه دانلود

دراغوش باد | نیالکاربرنودهشتیا

تنها چیزي که باعث تعجبم در مورد فرزانه شده بود اين بود که با وجود داشتن تحصیالت
دانشگاهي چطور حاضر شده بود دست به اين کار بزنه
به ظاهر دختر خوب و زرنگي مي امد
تو تمام اون مدتي هم که اونجا بودم نديده بودم که کسي به مالقاتش بیاد ...گاهي وقتا هم مثل
من برا خودش خلوت مي کرد..
يه باريم که بردنش دادگاه تا قاضي پرونده حكمشو صادر کنه..
وقتي که امد تا يه روز با کسي حرف نزد ولي از فرداش دوباره شده بود همون فرزانه شیطون و
خندون که تا خنده ام نمي نداخت ول کن نبود ...

************
در حالي که دوتايي باهم دورتا دور زمین والیبال راه مي رفتیم فرزانه دستاشو از پشت قالب کرد
و گفت:
طرفت بايد خیلي خاطرتو بخواد که مرتب مالقاتاي حضوري مي گیرهفقط يه لبخند نیمه جون زدم
 بايد براش خیلي سخت باشه که از بچه ام مراقبت کنه...مادرشوهر داري ؟فقط سرمو تكون دادم
 خووو پس خداروشكر که شوهرت اال خون باال خون نشدهولي انصافا مرد خوبیه که با اين وجود بازم بهت سر مي زنه..خیلیا مي رونو ديگه به پشت سرشونم
نگاه نمي دازن
به حرفاش تو دلم پوزخندي زدم ...
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 اره بخند بخند ..مزه يه شوهر غل چماچ زير دندونات نرفته که تا يه بار بهش گفتي نه..دندوناتتو دهنت خرد کنه و بگه زر زيادي نزن االغ بي خاصیت
وايستادم و بهش که با خنده به آسمون خیره شده بود و جلوتر از من راه مي رفت نگاه کردم
با خنده برگشت طرفم و دستاشو از هم باز کرد و با صداي بلند و شادي :

هر کجا هستم باشم
اسمان مال من است
پنجره فكر هوا عشق زمین مال من است.
چه اهمیت دارد
گاه اگر مي رويند
قارچ هاي غربت؟

مكثي کرد ومثل اينكه بغضشو قورت بده ...با صداي کمي گرفته :

زندگي رسم خوشايندي است

 www.negahdl.comسایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان

116

نگاه دانلود

دراغوش باد | نیالکاربرنودهشتیا

زندگي بال و پري دارد با وسعت مرگ
پرشي دارد اندازه عشق.
زندگي چیزي نیست که لب طاقچه عادت از ياد من و تو برود.

آيیییییي سهراب جونم کاش مال من بودي ..هیچكي قدرتو ندونست ...
دو بار ديگه دور خودش چرخ زد و با صدا زد خنده ..
با خنده اش به خنده افتادم که دوتامون با صدا زدن اسمم از پشت بلند گو نگامونو به طرف
ساختمون چرخونديم
زودي خودشو به من رسوند..
و محكم به شونه ام زد :
 تو يكي ...مثل من نبايد درغم نداشتن سهراب بسوزي ...خودت يه سهراب داري...اين هواااااااااا...
و دستاشو از هم باز کرده و به طرز با نمكي گفت :
 آآ ......که از هفت تا سهراب شاعرم سر تره ...در کنارم به طرف در حرکت کرد..وقتي چهره غمبرك زده امو ديد پريد جلومو با ادا گفت..:
يكم بخند ...بنده خدا که داره میاد به ديدنت...ديگه چه گناهي کرده که بايد اين قیافه گري
گوريتم تحمل کنه ..
خنده ام بیشتر شد

 www.negahdl.comسایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان

117

نگاه دانلود

دراغوش باد | نیالکاربرنودهشتیا

د همینه..آره ..آره بخند بخند ..بیشتر بخند ...
سرمو با تاسف براش تكون دادم که بیشتر خنديد و منو به داخل هول داد
****

به طرف اتاق همیشگي به راه افتادم
اين سومین بار بود  ...فقط دعا دعا مي کردم که پري رو با خودش اورده باشه ....
به سمت اتاق پرواز مي کنم..
اما تا وارد میشم کسي رو داخل اتاق نمي بینم برمي گردم طرف زن تا ازش بپرسم که خودش مي
گه :
بشین االن میاد ...با بي قراري پشت میز مي نشستم و زمان رو سپري مي کنم که در باز میشه و مامور مي ره کنار و
من با ناباوري به فردي که مقابل در ايستاده چشم مي دوزم
اروم وارد میشه و مقابلم مي شینه
همون نگاه ولي اينبار بیشتر از هر بار ديگه کالفه تره ...با دهن باز بهش نگاه مي کنم که به حرف
میاد :
فصل شانزدهم :

 -من فكر مي کنم هر چي شما بیشتر اينجا باشي براي من فايده اي نداشته باشه....
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ضربان قلبم تندتر مي شه و دقیق میشم که ببینم چي مي خواد بگه
در واقع نه پول میشه و نه چیز ديگه ايهمونطور که بهش خیره ام سرشو میاره باال و چشم تو چشم میشیم

 اون اقا ...اقاي پارسا...فكر کنم از اشناهاتون باشه..انگاري پلیسم هست چند باري امد پیش من...
 -نمي دونم خودش تا بحال از کسي طلب داشته يا نه ...که انتظار داره من از پولم بگذرم...

درسته که من پولو به شوهرتون دادم ولي اون چك شما رو بهم داد ..
.و حاال فقط من مي تونم از طريق چك شما پولمو زنده کنم ...شايد بگید که زماني مرد پولداريه و
چرا گیر داده به اين  33تومن ...
من از اينكه کسي سرم کاله بذاره بیزارم..دوست ندارم طرفم با خودش فكر کنه که آره هم پول
ازش گرفتم و هم خرش کردم ..حاال هي بدو دنبالم ...
در ثاني اگه بخوام از اين پوال هم بگذرم ...که بايد توي يه مدت کوتاه بد بخت و بیچاره بشم

منظور حرفاشو نمي فهمیدم...اما نوعي نفرت که خودمم نمي دونستم از چیه...
داشت تو وجودم زبونه مي کشید ..
دلم مي خواست انقدر قدرت و پول داشتم که بدهیشو پرت کنم تو صورتش و دهنشو ببندم  ...که
حاال هي جلوم نشینه و حرف بزنه ..
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سرشو مي ندازه پايین و دستاشو رو میز بهم قالب مي کنه...

مرد تمیز و مرتبه ايه که بوي ادکلنش تمام فضاي اتاقو پر کرده ...

همونطور که سرش پايینه ادامه مي ده :
 من خیلي فكرا کردم و گفتم بايد با خودتون حرف بزنم ..اين شد که از اشناتون خواستم اين مالقاتو جور کنه ..که بتونم راحت تر حرفمامو بهتون بزنم . .به هرحال شما به من بدهكاري و نمیشه که من راحت از پولم بگذرم ..ايشونم کمي در جريانماجرا هستن
بهش گفتم که من يه سري حرف دارم که بايد به خودتون بزنم و در صورتي که...

سرشو اورد باال و بهم خیره شد:..
و در صورتي که شما قبول کني ...منم رضايت مي دم ..چون خودم از اين محیطا بدم میاد ..ودوست ندارم يه زن اين جور جاها باشه

لباشو تر کرد و کمي تو جاش جابه جا شد :
 امیدوارم با خودتون فكر نكرده باشید که من ادمي هستم که فقط زورم به خانما مي رسه ..باور کنید قصد ناراحتي و بي ابرو کردنتونم نداشتم ....اما صبر و تحمل منم حدي داره...

نمي دونم چرا حرفشو نمي زد ..کم کم داشم کنترلمو از دست مي دادم ..
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لبهاي خشكیدمو از حرص بهم فشار دادم و منتظر شدم

سرشو اورد باال و مستقیم بهم خیره شد ...انگار نمي دونست چطور حرفشو بزنه ...يا چطور شروع
کنه :
 من حدود چهار سال پیش ازدواج کردم ...تا يه مدت به نظر همه چي خیلي خوب پیش مي رفت .
.اما کمي که گذشت منو همسرم متوجه شديم که نمي تونیم بچه دار بشیم ...خیلي به اين درو اون
در زديم و پیش کلي دکتر رفتیم ...

واقعا داشتم سر درگم میشم پس چرا نمي رفت سر اصل مطلب
نفسشو با ناراحتي داد بیرون و گفت :

 اخرم معلوم شد مشكل از من بوده نه اون ..هر دوتا مون عاشق بچه بوديم ...ولي انگار اون بیشتر از من عاشق بچه بود..
براي همینم طاقت نیورد و ازم جدا شد ..االنم داره زندگیشو مي کنه

و بعد با حرص در حالي که دندونهاشو بهم فشار مي داد :
 البته در کنار مرد ديگه ا يقلبم داشت میومد تو دهنم ..اين حرفا چه ربطي به من داشت ؟
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 خوب من اينجا امدم که بهت بگم ..اگه ..اگه تو قبول کنیو....با کمي ترس بهم خیره شد ..متوجه حالت عصبیم شد ..براي همین براي اينكه بتونه راحت
حرفشو بزنه چشماشو بستو و سرشو پايین گرفت و گفت :
قبول کني که با من ازدواج کني ...منم از شكايتم صرف نظر مي کنم ...
نفسم بند امد و با ناباوري به لبهاش که اين حرفا ازش خارج شده بود خیره شدم

داشت بهم نگاه مي کرد ...خودشم کمي از حرفش خجالت کشیده بود ....ولي نه به اون اندازه که از
گفتنش شرم کنه ...
چي مي تونستم بگم انتظار هر حرفي رو ازش داشتم به جز اين يه مورد ..
.باز در حالي که با دستش با گوشه میز ور مي رفت بدون نگاه کردن به من :
مي دونم که يه دختر کوچیك داري ... من که هیچ وقت نمي تونم طعم پدر شدن واقعي رو بچشم ..اما تالش مي کنم اونو مثل دخترخودم دوست داشته باشم ...البته اگه تو موافقت کني
رنگم به شدت پريده بود ....و فقط مي خواستم از اون جا فرار کنم ولي اون همچنان ادامه مي داد.
تو زندگیم هم ...هیچ کم کسري ندارم ...خونه ماشین ويال هر چي که يه زن مي تونه دوستداشته باشه ...رو دارم
دستام که زير میز بود به لرزش افتاده بودن...احساس تهوع بهم دست داده بود...حتي نمي
تونستم يه فحش نثارش کنم که انقدر راحت هر چي که دلش مي خوادو بهم نگه
 من نمي خوام همین االن جوابمو بدي ...دو روز ديگه میام اگه جوابت اره بود که همه چي حله ..اگرم نه که...سكوت کرد ...
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به زور نفس مي کشیدم...داشت جونم باال مي امد ....

پس سرگرد از اين موضوع خبر داشته ....که همچین مالقاتي رو هم براش جور کرده بود
اي نامرد ..چقدر تو دلم از خدا براش خواسته بودم که هر چي مي خوادو بهش بده

اين بود کارايي که مي خواستي برام بكني و به فكر راه حلي ...تمام بدم از عصبانیت مي لرزيد
به خودم که امدم اون رفته بود ...و تنها سنگیني حرفش رو دلم باقي مونده بود ...
از حرص و عصبانیت به شدت صورتم قرمز کرده بود ...
يعني چي ؟مگه امكان داشت ...من برم زنش بشم ؟...زن طلبكارم ؟
فصل هفدهم :

به جاي خالیش چشم دوختم و يه لحظه به اين فكر کردم که اگه اون بخواد همسر من باشه ...چه
احساس بدي خواهم داشت...
با ناباوري به صندلي تكیه دادم..
قدرت حرکت به کل ازم گرفته شده بود...و نمي دونستم چي بايد بكنم ....
"سرگرد تو چرا راضي شدي که اون بیادو اين حرفا رو بهم بزنه ."...
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زن به داخل اتاق امد و زير بازومو گرفت و وادارم کرد که بلند شم ...
هیچي رو احساس نمي کردم همونطور که دستمو مي کشید از جام بلند شدم

و درست مثل کسي که بخواد رو ابرا راه بره از اتاق خارج شدم ....چقدر اين حرفش برايم غیر قابل
هضم بود ..
.چندباري سعي کردم نفس عمیق بكشم و راه تنفسمو باز کنم...
همونطور که از کنار ديوار راه مي رفتم احساس کردم دارم باال میارم
بي توجه به زن بدو خودم به يكي از سطالي زباله رسونم...
باال اوردنم همراه با سرفه هاي شديد بود....
زن که کمي نگران شده بود همونطور باالي سرم ايستاده بود و منم که انگار اين باال امدنا و سرفه
ها تمومي نداشت ...
بعد از اينكه مطمئن شدم جوني تو من نمونده از جام بلند شدم ..زن دستمالي رو از جیبش در
اورد و به طرفم گرفت
دستمالو ازش گرفتم و دور دهنمو پاك کردم ...
با کمي سر گیج و همون حس حالت تهوع به طرف بند به راه افتادم

.وارد بند که شدم يك راست به طرف تختم رفتم و روش افتادم ...حتي نمي تونستم باور کنم که
چنین حرفي رو بهم زده..
تو جام غلتي زدم و طاق باز به سقف باالي سرم با چشماي گشاد خیره شدم ....
باز نتونستم و به پهلو شدم.......
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دستا و صورتم از داغي در حال سوختن بودن ....
وقت ناهار شده بود ....
اما من از جام تكون نخوردم ..همه رفتن بیرون ..تو خودم حسابي مچاله شده بودم که فرزانه وارد
شد :
 اه تو که اينجايي ...بدو االن همه ....ته توي تمام غذاها رو در میارنا ....اروم امد و رو تخت کنارم نشست ...پشتم بهش بود ....دستشو اروم گذاشت رو بازوم:
ستاره..ستاره...دختر چت شده؟ ...شوهرت چیزي گفته؟..نكنه براي پري اتفاقي افتاده؟وقتي جوابشو ندادم  ..کمي محكمتر بازومو تكون داد:
 ستاره چرا حرف نمي زني ؟تحمل هیچ کسیو نداشتم..پس به زور و براي اينكه ناراحت نشه شمرده شمرده و با بي حالي بهش
گفتم: :
 فرزانه خواهش مي کنم برو ....االن نمي تونم حرفي بزنمدستش شل شد و بهم خیره شد ...
 خوب الاقل بگو چته؟ ...وقتي مي بینم اينطوري هستي ..بخدا خیلي نگرانت مي شم ..بازم سكوت و اون با خواهش :
 ستاره ..ستاره جونميهو با عصبانیت دستشو پس زدم و تو جام نشستم ...
 چیه؟ ..چرا دست از سرم بر نمي داري ؟فرزانه از حرکتم تعجب کرد
 -برو حوصله اتو ندارم...نه حوصله تو و نه اون شعراي بي معنیتو ....
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 کجاي اين اسمون مال منه..هان؟نگام کن ....حاال اسمونمم نگاه کن ..اسمون داشتن به همراهزجر چه لطفي مي تونه برام داشته باشه ....
خودمو محكم کوبیدم به تختم و همونطور که به سقف خیره بودم:
برو ...برو...که از چیزي به اسم ادم بي زارم...دلم مي خواد فقط تنها باشم ...و بعد پشتمو بهش کردم
با ناراحتي از کنارم بلند شد و خارج شد ..چونه ام شروع کرد به لرزيدن و اشك از گوشه چشمم
سرازير شد ...
از سرگرد بیزار شده بودم ....از زماني حالم بهم مي خورد ..از سعید م متنفرتر از همیشه شده بودم
...
وقتي همه برگشتن ..از سر و صداشون از جام بلند شدم و خواستم برم حیاط که
فرزانه با يه سیني غذا وارد شد و اروم گذاشت رو تختم :
 .بیا من حرفي نمي زنم ...ولي اينو بخور رنگ به رو نداري ...بهش نگاه نكردم و پشتمو بهش کردم و ..پلیورمو از روي تخت برداشتم و خواستم تنم کنم ..
که فهمیدم اينو سرگرد برام اورده...
با انزجار از تنم در اوردمشو به شدت رو تخت پرتش کردم که بقیه با اين حرکتم ...به من نگاه
کردن ...اما ديگه مهم نبود
******
بي توجه به برفي که مي باريد به سمت حیاط رفتم
بعد از ناهار يه ساعتي به همه اجازه هوا خوري رو مي دادن اما به خاطر برفي که مي باريد کسي
جرات بیرون رفتنو نداشت
بدون لباس مناسب با افكاري بهم ريخته وارد حیاط شدم ....
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با دمپايي و پاهايي بدون جوراب ...
احساس مي کردم همه چي و همه کس دست رو گلوم گذاشتن و دارن خفم مي کنن
هواي ازادم نمي تونست حالمو بهتره کنه ....برف از يك ساعت پیش شروع کرده بود به باريدن و
کف حیاط پر بود از برفهاي دست نخورده و فقط اين جاي پاهاي من بود که از در تا وسط حیاط به
جا مونده بود که اونا هم با باريدن يكنواخت برف داشتن کم کم محو مي شدن ...
دستامو دادم زير بغلم ...
روسريمو شل بسته بودم و موهاي جلوم مقداريش به خاطر اشفتگي از زير روسري زده بود بیرون
و در برابر باد و سوز هوا به رقص در امده بودن ...
کم کم بغضم تبديل شد به دونه هاي اشك...
براي اين لحظه ها دلم مي خواست پري رو تو بغلم مي گرفتم و با وجود غمهاي تو دلم ...
.از بودنش در کنارم لذت ببرم و به خاطرش همه چي رو فراموش کنم ..اما پري در کار نبود ..
اما بیشتر از همه ..يه شونه محكم مي خواستم که فقط تكیه گاه دردهام باشه ..يه شونه مردونه که
وقتي سرمو گذاشتم رو شونه اش ...ارومم کنه..
و نذاره به تنهايي اين همه درد و مصیبتو تحمل کنم ...
تمام صورتم خیس شده بود و پاهام از سرما حسابي قرمز شده بود ن ...نوك انگشت پاهام از سرما
به سوزش و درد افتاده بودن....

بي خیال همه چي دلم خواست فقط راه برم ....
از سرگرد بدم امده بود ..فكر مي کردم اون از تمام ماجرا باخبره ...و بیشترم به خاطر نیوردن پري
از دستش شاکي بودم ...
تمام شونه هام پر برف شده بود ...همه جام از سرما مي لرزيد ..
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بدنم تو اين چند روزه حسابي ضعیف شده بود و ديگه مقاوت قبلو نداشت ...
همونطور که مي رفتم پاي راستم به پاي چپ گیر کرد و يهو نقش زمین شدم
حتي نترسیدم که اگه بیفتم چي میشه  ..فقط چشمامو بستم و محكم روي برفا افتادم ..
.که باعث شد بدنم حسابي درد بگیره ..سرم محكم خورد به يه چیزي ..نفهمیدم که چي بود
همونطور که تو برفا بودم باز اشكا سر باز زدن و من حرکت و داغي خونو رو پیشونم حس کردم ...
يكي داشت با سرعت مي امد طرفم
نمي تونستم خودمو جمع کنم و از رو زمین بلند شم ...
فرزانه سريع پتويي رو انداخت رومو و با کمك يه نفر ديگه منو از روي زمین بلند کردن...
صورتم از سرما کمي کبود شده بود ...
فرزانه :دختر با خودت چیكار کردي ؟مگه امدن به زندان اخر دنیاست..اگه اينطور باشه که ما همه
بايد بريم بمیريم ...
اصال نمي فهمیدم چي داره مي گه ....باز اشكام در امد...با اينكه سرم به شدت درد مي کرد ..اما
نمي تونستم گريه امو کنترل کنم..
نمي تونستم تا کجاي اين بازي بايد پیش برم ...
تا کجا مي تونم تحمل کنم
تا کجا مي تونم با اين همه بي رحمي کنار بیام...
دچار لرز شديد شده بودم و يه بند از سرم خون مي امد...
وفشارم به شدت افت کرده بود ....
دلم هواي پري رو کرده بود ...
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دچار هذيون شده بودم ..و مرتب اسمشو صدا مي کردم و اسم کسايي رو مي بردم که اکثرشون
مرده بودن...
تب و لرز بدي کرده بودم ...
مسئوالي زندان به شدت نگران شده بودن ....
ساعتاي هاي بدي رو داشتم پشت سر مي ذاشتم ....
.وقتي ديدن نمي تونن کاري کنن  ...سريع ترتیب انتقال منو به بیمارستان نزديك زندانو دادن ...
گريه ام لحظه اي بند نمي امد..اي کاش کسي چیزي رو بهم مي گفت که ارومم مي کرد ..اما نه اون
يه نفر وجود داشت و نه اون چیز ارامش بخش ...

فصل هجدهم :

وقتي به خودم امدم که با سوزش چیزي تو دستم فهمیدم توي بیمارستانم و دارن باال سرم کارايي
مي کنن..
چشام کم کم داشت سنگین مي شد...
با وجود اينكه چهره امو نمي تونستم ببینم  ...ولي مي دونستم که به خاطر سرما و ضربه اي که به
سرم خورده چقدر بايد ورم کرده و کبود باشه ....
شايد تو تمام اون  03روز اين اولین شبي بود که راحت چشمامو رو هم گذاشتم و ذهنم از همه چي
خالي شد ...اونم به لطف آرامبخشايي که بهم زده بودن
ساعتي از نیمه شب گذشته بود که چشمامو از هم باز کردم ...
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در اتاق باز بود ..کمي سرمو چرخوندم و به سرباز که دم در و رو صندلي نشسته بود و چرت مي زد
نگاهي انداختم ....
دهنم خشك شده بود و اب مي خواستم ...اب کنارم بود ولي قدرتي براي حرکت دادن خودمو
نداشتم ....
چشمامو با بي حالي دوباره رو هم که گذاشتم که صداي قدمهاي پاش و بوي ادکلن همیشگیش
...حس شنوايي و بويايمو به کار انداخت ..حاال حضورشو در کنار خودم حس مي کردم ...
چشمامو اروم باز کردم ...
با الي سرم با نگراني ايستاده بود ...
با ديدنش دوباره تمام حرفاي زماني به يادم امد و حلقه اشك تو چشمام جونه زد ...
هر دو بهم خیره بوديم ....
نمي دونم چرا انقدر ازش انتظار داشتم ...انتظار يه کمك...انتظار يكم مهربوني ...
همونطور که به خیره بود با سرزنش :
 با خودت چیكار کردي ؟سكوت کردم و فقط بهش خیره شدم ...
 ببخش قصد نداشتم پري رو نیارم ولي سري پیشم ...وقتي از پیشت برگشتیم تا خود صبح يهبند گريه کرد ...هر وقت مي بینت بي قرار تر میشه ...
قطره اشك از گوشه چشمم خارج شد و از روي گو نه ام سر خورد ...
 متاسفم ..اين چند روزه خود منم درگیر يه ماموريت مهم بودم ...نتونستم بیام ...مي دونم چشمبه انتظار بودي ..اما خوب ...
دستي به موهاش کشید و نگاهشو به پنجره دوخت و دوباره بهم نگاه کرد..
 -خوبي؟ نمي خواي به دکتر بگم بیاد ...؟
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جوابشو ندادم و رومو ازش گرفتم ..و نگاهمو به گنج سقف معطوف کردم ....
هنوز سنگیني نگاهشو مي تونستم حس کنم ...
لبامو به زور از هم باز کردم :
 همیشه همین طور بوده ..به هر چي که بیشتروابسته باشي ....روزگار همونو با بي رحمي ازت مييگیره ..
همیشه بايد از بین و بد و بدتر ..بايد بدتر و انتخاب کني ..چرا ؟...چون مجبوري گاهي وقتا فكر مي کنم که ديگه خدا دوستم نداره ...يعني از روزي که از خانواده ام جدا شدم..خدا هم بهم پشت کرد ...

سعي کردم اب دهنمو قورت بدم و گلومو از خشكي نجات بدم :

مي دونم ازتون توقع زيادي داشتم ...شما هم کار و زندگي خودتونو داريد ..خانواده داريد..
بیكار نیستید که بیفتید دنبال کاري يه زن بد بخت که ديگه هیچ کي رو نداره ...هیچ کي رو
 کاش شوهرم يكم غیرت داشت ...کاش يكم مردونگي شما رو داشت و نمي ذاشت زنش تو اوججوني بیاد اينجور جاها ..
شدت اشكم بیشتر شد:.
 اما من واقعا ديگه نمي تونم تحمل کنم ..دارم عذاب مي کشم ...زندان و در و ديوارش شدهسوهان روحم ...که هر بار دلمو ريش ريش مي کنن
هیچ جا يي از زندان نمي تونم رنگ خدا رو ببینم ...نمي تونم تو هیج جاش به ارامش برسم ...
دارم داغون مي شم ...
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تمام اين مدت دلم فقط به وجود پري خوش بود که اونم ..............
برگشتم و به چهره عصبیش خیره شدم ..
و با لبخندي که همراه با غم و غصه بود :
 که اونم دارم از دست مي دم ...شايد قسمت منم از زندگي همین بود که تو اين سن تو اينشهر ...همه چیمو از دست بدم
 حتي فكرنمي کنم جوني برام بمونه که بتونم از اينجا در بیام ...به چشمام خیره بود و منم با چشماي گريون بهش خیره شدم ...

فهمیدم حسابي بهم ريخته.....اما اون که گناهي نداشت ...فقط براي سبك کردن خودم اين حرفا
رو بهش زده بودم ..چون کسي رو هم نداشتم که باهاش حرف بزنم ..احساس نزديكي بهش مي
کردم و دلم مي خواست کمي باهاش حرف بزنم .
.اما انگار فقط ناراحتش کرده بودم...قبل از اينكه بیاد ازش بیزار بودم ولي با امدنش تمام ناراحتیم
از دستش از بین رفته بود و ديگه دلم نمي خواست ناراحتش کنم

پس سعي کردم لبخندي بزنمو و به خاطر مراقبتي که از پري مي کنه جو عوض کنم:
 شما چطور فهمیدي من اينجام؟ مسئول زندان باهام تماس گرفت ..بهش گفته بودم اگه موردي پیش امد با خبرم کنه ... ببخشید اينجا هم شما رو ...با ندونم کاري به زحمت انداختم ..سعي کرد لبخندي بزنه ولي تو اين کار ناموفق بود ....
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دست راستم که بهش آنژيوکت وصل بود باال بردم و اشكا رو از رو صورتم پاك کردم ...
بیچاره نمي تونست بايد چیكار کنه...
...
ببیخشد میشه به من يه لیوان اب بديد ..خیلي تشنمه ..نفسشو داد بیرون و لیونو از روي میز کنار تختم برداشت ..پارچو برداشت و تو لیوان اب ريخت و
به طرفم گرفت
کمي خودمو کشیدم باال و نیم تنه امو بلند کردم ..
کمك کرد و پشتي رو پشت کمرم گذاشت تا راحت تر تكیه بدم
وقتي تكیه دادم لیوان و از ش گرفتم ...
لیوانو اروم به لبام نزديك کردم که پرسید :
 زماني امد ديدنتون؟سرمو تكون داد
چي بهت گفت؟رضايت مي ده؟جرعه اي از ابو سر کشیدم و به ديوار رو به روم خیره شدم ..
منتظر جوابم بود
نگفتي ...رضايت مي ده...؟با صداي بغض آلود :
 نمي دونم شايد ...با تعجب :
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شايدبرگشتم و به چهره متعجبش خیره شدم و گفتم :
به شما چیزي نگفته؟نه فقط گفت مي خواد باهات حرف بزنه..و منم ترتیب مالقاتو دادم که از نزديك ببیننتونپلكهامو رو هم گذاشتم و اخرين قطره اشكو هم از چشمام زودودم
من بايد تا کي اينجا باشم ؟ به احتمال زياد صبح مرخصت مي کنن و بايد برگردي ..سرمو تكوني دادم و گرفتمش پايین
و اون براي دلداريم :
 هر چي مصلحت باشه همون میشه ..زياد نگران نباشپوزخندي زدمو و گفتم:
 اره هر چي مصلحت باشه همون میشه ..هموني میشه که فقط ديگرانو راضي کنهاز حرفام سر در نیورد ...
لیوان خالي از اب رو بین دستام گرفته بودم و به نقطه نامعلومي خیره شده بودم که دستشو به
طرفم دراز کرد تا لیوانو ازم بگیره ...
متوجه اش شدمو و لیوانو بهش دادم...
همونطور که لیوان تو دستش بود ...
امیدت فقط به خدا باشه ..مطمئن باش هیچ وقت تنهات نمي ذاره ...سرمو گرفتم پايین و زمزمه وار :
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امیدوارملیوانو گذاشت رو میز و به ساعتش نگاهي انداخت مي دونستم که مي خواد بره ..براي اينكه
راحتش کنم
ممنون که امديد ...بهم خیره شد...طور خاصي بهم نگاه مي کرد....کمي لبهاشو تر کرد و خواست چیزي بگه که نگفت
نمي دونم چرا دست دست مي کرد ....انگار مي خواست چیزي بگه
اخرم بدون گفتن حرفي که مي خواست بزنه ...
.ازم خداحافظي کرد و رفت
ديگه خوابم نمي برد ..به سايه خودم رو ديوار که بر اثر
تابیده شدن نور سالن به داخل اتاق ايجاد شده بود نگاه کردم .
.به مژه هاي بلندم خیره شدم که تو سايه کشیده تر ديده مي شدن ...
دو روز وقت داشتن براي فكر کردن و جواب دادن
به سايه ام خوب نگاه کردم و با خودم گفتم :

شايد بهتر باشه از امروز با سايه ام زندگي کنم ..
پشت پرده بي تفاوتهايي
سرمو گرفتم پايین و با انگشتم  ..پوست پشت دستمو که روش انژيوکد بود لمس کردم...
شايد مصلحتم همین بوده...براي رسیدن به يه زندگي بهتره ..براي پري ....
واقعا تحمل دوري پري رو نداشتم .
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.تا به حاال سابقه نداشته که انقدر ازش دور باشم
"اره اينطوري بهتره حداقل همیشه کنارمه ..و از دوريش دق نمي کنم "...

و منم در کنارش تو سايه اي از تاريكي زندگي مي کنم ..پیش مردي که شايد نتونم هیچ وقت
دوستش داشته باشم ...

بهتره که فقط به خاطر پري روح و احساسمو فراموش کنم و در کنار جسمم باهاش زندگي کنم

هر چي باشه بايد خیلي بهتر از سعید باشه ...
قطره اشكي از چشمام افتاد رو دستام ...
اره بهتره از سعیده..
اينطوري سرگردم از دستم راحت میشه و به کار و زندگیش مي رسه ...
اون فقط يه زن مي خواد ..و منم فقط يه سرپناه و حامي
شايد اين دلیل مي تونست براي يه تصمیم مهم ..کافي باشه
تصمیمي که مي تونست زندگیمو زيرو رو کنه
فصل نوزدهم :
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بعد از مدتي مي تونستم بیرون زندان و آدما شو ببینم ...کمي سرم سنگین بود ولي بدم نبود...
به محض ورود به بند فرزانه يكراست به سراغم امد ...و حالمو جويا شد...
موقع ناهارم به زور غذا ر و به خوردم مي داد...
از اينكه هي مي خواست قاشقو بذار تو دهنم بدم مي امد ...براي همین قاشقو ازش گرفتم و سیني
غذا رو زانوهام گذاشتم ...
همونطور که با غذا ور مي رفتم ..تو هر چند بار هم زدن غذا يه بارم قاشقو تا نیمه پر مي کردم و
مي ذاشتم تو دهنم ...
خیلي الغر شده بودم..واينو خودم به خوبي حس مي کردم..
فرزانه با ارامش و لبخند حرکاتمو زير نظر داشت ..برگشتم و نیم نگاهي بهش انداختم که با لبخند
و دلسوزي بهم گفت :
 اين يادت بمونه ...تو هنوز معلوم نیست ...تا چند وقت ديگه اينجا باشي.اگه بخواي اينطوري ادامه بدي  ....ديگه چیزي ازت نمي مونه ...به فكر خودت نیستي..الاقل به
فكر شوهر و بچه ات باش..
قاشق و با ارامش تو دهنم گذاشتم و بدون نگاه کردن به فرزانه:
اون شوهرم نیستفرزانه با چشماي متعجب بهم خیره شد
قاشق بعدي رو گذاشتم تو دهنم:
 .شوهرم يه سالي میشه که مرده ...و فكمو اروم تكون دادم...
فرزانه با ناراحتي:
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متاسفم ..خدا بیامرزتش ..پوزخندي زدمو و گفتم:
 فكر نمي کنم که اون نیازي به امرزش داشته باشهاز حرفم جا خورد :
 پس اون اقايي که ....همیشه..میاد به ديدنت ....کیه ؟ساکت شدمو و قاشق رو تا نیمه پر کردمو تو دهنم گذاشتم
وقتي ديد جوابي بهش نمي دم خواست از کنارم بلند شه که صداش کردم و ازش پرسیدم:
فرزانهبرگشت طرفم
سرمو اوردم باال و با بي تفاوتي بهش نگاه کردم:
 تو براي اينكه از اين دخمه نجات پیدا کني ...حاضري که  ...هر کاري بكني ؟کمي سرشو کج کرد و دوباره برگشت پیشم و کنارم نشست :
بستگي دارهبه چي ؟به اين که اون کار واقعا ارزش اين ازادي رو داشته يا نه ؟داري حرف مي زني يا شعار مي دي ؟نمي دونم چرا تو فكر مي کني من فقط با شعار و شعر زنده اممگه غیر از اينه؟به صورتم خیره شد و گفت: :
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اره غیر از اينه که داري مي بیني و میشنويمشغول بازي کردن با غذا شدم همونطور که برنجو با خورشت هم مي زدم :
 ولي من مي خوام از اينجا برمفقط بهم نگاه کرد
کاري رو هم که مي خوام بكنم فقط به خاطر پري ...لبخند تلخي زد و گفت:
 يعني فقط به خاطر اونه که مي خواي هر جوري که شده از اينجا در بیاي؟فقط سرمو تكون دادم
بازم لبخند تلخي زد و به ديوار رو به روش خیره شد ...
 ما مادرا ....همیشه قرباني بچه هامون میشیم ...البته نمي خوام منكر حس مادري بشم .. .من به خاطر پسرم هر کاري مي کردم ...اما وقتي که فكر مي کردم ديگه در ارامشم و اونم درکنارم به خوبي و خوشي مي تونه زندگي بكنه ..براي همیشه از دستش دادم...
 بهت نگفتم ....من قبل از اينكه بیام اين زندان ..تو زندان مشهد بودم ..حدودا سه ماه ...تا حاال از خودت نپرسدي چرا منو اوردن اين بند ...من که جرم يه چیز ديگه است ....
با بهت بهش خیره شدم و اونم در کمال ارامش ادامه داد:
معموال کسايي که هنوز تكلیفشون معلوم نیست ...هر جايي که برن میشن يه ادم موقت ..مثلمن ...که فعال به طور موقت اينجام
اشك تو چشماش حلقه زد ...دوست داشتم بقیه حرفاشو بزنه
 -اگه خواستي يه روزي براي بچه ات کاري کني ..همیشه يادت باشه که ...
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راهي رو انتخاب کني..که به نفع خودتم باشه .و براي خودت حتما يه چیزي باقي بذاري ..چیزي که
بعدها براي نداشتنش هي حسرت نخوري و آه بكشي
 ما مادراي ايراني همیشه تا پاي جونمون که شده براي بچه هامون پیش مي ريم ...اما کیه کهببینه
از حرفش سر در نیوردم و ازش پرسیدم :
 االن بچه ات کجاست ؟چشماش خیس خیس شد و ..با لبخندي از کنارم بلند شد ....
 امیدوارم انتخابي که مي کني درست باشه و اشتباه منو تكرار نكني ؟به طرف در رفت...با صداي کمي بلند:
اين تنها راهمه...ديگه نمي تونم دوريشو تحمل کنم ...لبخندي زد و خار ج شد ...
سیني غذا رو از رو پاهام برداشتم و گذاشتمش رو تخت و کمي به طرف جلو خم شدم ....
فصل بیستم :

تنهايي تو زندان و بي کسیم ....و سختي که تو اين يه سال گذشته کشیده بودم به کل فكر کردنو
ازم گرفته بود
شده بودم گربه اي که از ترس افتادن از بلندي به هر چیزي چنگ مي ندازه ......
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از جام بلند شدم...دستي به صورتم کشیدم و به راه افتادم ...

فرزانه رو ديدم که گوشه اي از حیاط نشسته و تو خودش فرو رفته ..

نگاهمو ازش گرفتم و از بین زنهايي که از حیاط به طرف داخل مي امدن رد شدم..و خودمو به
خانوم رستگار مسئول انتقال زندانیا رسوندم و ازش خواستم که منو به اتاق خانوم ناصري مسئول
بند زنان ببره

**********
چند دقیقه اي بود که مقابلش نشسته بودم و اونم داشت با تلفن حرف مي زد ..وقتي گوشي رو
گذاشت سر جاش ...دستاشو رو میز تو هم قالب کرد و ازم پرسید:
چیزي مي خواي ؟ بله...شماره شاکیمو مي خواستم ؟.اگه میشه برام پیداش کنید ...بايد باهاش تماس بگیرم؟تو جاش جا به جا شد و چادرشو کمي کشید جلو :
مي خواي باهاش حرف بزني؟ بله.. پس بذار ببینم تو پرونده اي که ازت اينجا داريم....شماره اي از شاکیت هست يا نه ؟و از خانوم رستمي يكي از کارکنان زندان خواست پرونده منو از کمد بیاره ...
مدتي پرونده رو زير رو کرد و بعد سرشو باال اورد :
 -اينجا که چیز ي نوشته نشده ..يعني فقط يه شماره هست ...که اونم شماره همراهش نیست.....
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 فكر کنم براي کارخونه اشه ...بذار باهاش تماس بگیرم ..گوشي رو برداشت و شماره رو گرفت ...
بعد از چند بار بوق کشیدن بالخره يكي گوشي رو برداشت
خانوم ناصري شروع کرد به حرف زدن ...
حین حرف زدن متوجه شدم که خودش نیست و يكي از مديراي کارخونه است ...
بله متوجه هستم ....اگه زحمتي نیست مي خواستم شماره همراهشون بهم بديد.................
 اقا من از زندان تماس مي گیرم حتما کار مهمیه ...که شماره اشو مي خوايم ......................
به خانوم ناصري نگاه کردم که همونطور که با خودکار روي کاغذ خطوط نامفهومي مي کشید ...در
تالشم بود که شماره رو بگیره...
يه دفعه خوشحال شدم و با جديت خودکارشو تو دست گرفت و گفت:
 نه اونم خوبه ............
چي؟.............
پس کي هستن؟.....................
-باشه اشكالي نداره ..بگید من مي نويسم
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بعد از نوشتن شماره خداحافظي کرد و گوشي رو گذاشت سرجاش و رو به من :
 عجب ادمیه ها ...هر چي بهش مي گم کار مهم دارم ...مي گه نمي تونم شماره همراهشو بدمسكوت کردم و اون بهم لبخندي زد و گفت:
عوضش شماره خونه اشو بهم دادفقط گفت دير وقت خونه مي ره......کارخونه هم زياد نمي ره ...يعني همش در حال رفت و امده...شماره رو يه برگه کوچیك نوشت و به دستم داد...
 بیا بگیرش ....من امشب تا  03هستم قبل از رفتنم يه سر به من بزن و از همینجا باهاش تماس بگیر ..تا راحترتر باشي..بلند شدم و برگه رو ازش گرفتم....و با يه تشكر اروم به طرف بند راه افتادم ..
کاغذو تا کردم و تو جیبم گذاشتم ....
فصل بیست و يكم :

موقعه برگشت ديدم فرزانه هنوز همونجا نشسته...به بند برگشتم و بعد از پوشیدن پلیورم ...وارد
حیاط شدم ....
از دور با امدنم يه لبخند کم جون زد ....
منم فقط بهش لبخند زدمو و کنارش نشستم...
دستاشو به زانوهاش تكیه داده بود...و از مچ ...دستاش از رو زانوهاش اويزون شده بود که با اين
کارش انگشتاي کشیده و ظريفش بیشتر به ديد امده بودن ...
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در سكوت کنار هم نشسته بوديم ..
.که از جیبش يه نخ سیگار در اورد و گذاشت رو لباش ...و با اولین شعله کبريتش روشنش کرد..
پوك عمیقي به سیگار زد و بعد از چند ثانیه دودش از دهنش ازاد کرد و به طرفم برگشت و سیگار
رو که بین دو تا انگشتاش گرفته بود  ...بهم تعارف کرد..
با لبخند سرمو تكوني دادم و گفتم:
 نه..خنده اي کرد و با خنده دوباره سیگارو گذاشت بین لباش و يه پوك ديگه زد :
يه زماني از هر چي سیگاري بود متنفر بودم ...میگفتم اين جماعت چطور سیگار مي کشن..
پوك ديگه اي زد و ادامه داد:
 اما بعد از مدتي ....که احساس مي کردم ديگه کسي رو ندارم ....و بدبختي و عذابي نیست که ازکتو و کولم باال نرفته باشه بهش پناه اوردم..
سیگار تو دستشو بهم نشون داد و گفت::
 اره به اين بد مصب هیچ وقت اولین پوکو يادم نمي ره ...مستانه خنده اي سر داد و با انگشتش روي سیگار اروم ضربه اي زد که خاکستراش بريزه:
 فكر کن ادم چقدر بايد پول ...ته کیفش داشته باشه ..که اونم بده به يه بسته سیگار با يه ماركگند
بازم خنديد:
 دقیق يادمه ...تو پارك بود......مثل االن .هوا سرد بود و ادم از سرما قنديل مي بست ...سیگار رو که گذاشتم رو لبام از بوش بدم امد و برش داشتم و پرتش کردم طرف سطل زباله ....
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ولي زياد طولي نكشید که سیگار دومي رو گذاشتم و روشنش کردم...
 براي اولین بار ...چنان دودشو کشیدم تو ...که چشام از حدقه زد بیرون...و بهسرفه افتادم ...
سرشو به طرف باال گرفت و يه پوك عمیق تر زد و دودش به حالت نمايشي از دهنش خارج کرد :
 دو بار که سعي کردم سیگار بكشم حسابي اذيت شدم ...که تو پوك سوم کمي راه افتادم ..از ان روز بود که هر روز چندتا نخ سیگار مي کشیدم ..هي مي نشستم تو پارك و زير افتاب بادودش خودمو خالي مي کردم ...
بعدم شد يه عادت ....و ترکشم شد موجب مرضم ...
 اما تو هیچ وقت اين کارو نكن ...سیگار هیچ وقت ارومت نمي کنه ..فقط بدتر غماتو به يادتمیاره
 با هر بار پوك زدن يكي از خاطراتت بدت زنده میشه ....که اصال حاضر نیستي هیچ وقتتكرارش کني
نفس عمیق تري کشیدو اخرين پوکو به سیگارش زد ...و دودشو با شدت داد بیرون که گفتم:
 اسم پسرت چیه ؟به نقطه اي خیره شدو گفت :
ارتینلبخندي زدمو و گفتم:
 چه اسم قشنگي بايد خودشو ببیني خیلي از اسمش ناز تره -حتما همین طوريه
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اما عین دختر تو چشم رنگي نیستلبخندم بیشتر شد...
ته سیگارشو رو زمین له کرد و دوباره دستاشو تو هم قالب کرد و رو زانوهاش گذاشت:
 مي دوني ...از اونجايي که من يه جور ايي حق خواهر ي به گردنت دارم. پس.پري چشم خوشگله هم میشه يه جورايي خواهر زاده ام ..از همین حاال هم..اين پري چشمخوشگله رو براي پسر خوشگل يكي يه دونه ام  ...خواستگاري مي کنم
خنده بلندي سر دادم و اروم کوبیدم رو سرش
خندش گرفت و دستي به سرش کشید:
خو چیه؟ ....بگو دختر به پسرت نمي دم ...اين کارا يعني چي ؟چرا مي زني ؟ فرزانه انقدر شوخي نكن...با ناراحتي به ديوار تكیه داد و گفت:
 جداي از شوخي همیشه دلم مي خواست داماديشو مي ديدم... حتما مي بینيلبخندش به اشك تبديل شد ...
و از جاش بلند شد..پشت لباسشو تكوني داد و کمي ازم فاصله گرفت ...و رو به روم ايستاد...
و اداي کسايي رو در اورد که ويولن تو دست مي گیرن :
 مي خوام براي عروسي پسرم يه ملودي قشنگ بسازم ....با خنده :
 -مگه بلد ي..؟
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 اوه پس چي فكر کردي ... بعد از يه عمر نوازدگي ..تازه بهم مي گي مگه بلدي ؟و بعد در حالي که دست راستشو باال و پايین مي کرد و با انگشتاي دست چپش حرکاتي رو انجام
مي داد ...شروع کرد تو جاش به کمي تكون خوردن ...
و زير لب ملودي رو زمزمه کرد که انگار از خیلي وقته پیش ......شده بود نغمه اي از الاليي هاي
تنهايش ...
چشماشو بست و شروع کرد به ويولن زدن خیالیش ....و منم با لبخند نظاره گر کاراش بودم
با خنده چشماشو باز کرد و گفت:
 بايد پسرم مثل ديويد گرت بشه که زمین زمان با ويولن زدنش رو ابرا پرواز کنن...و باز چشماشو بست و ادامه داد.و زمزمه کرد:
سُل ...سِي /دو /ر
حاال که به چهره اش نگاه مي کردم ..چقدر شكسته شده بود...ازم  3سالي بزرگتر بود.....چشماش
پر از غم بود...خنده هاش و شوخیاش همه از درد بود ...
اونم يكي مثل من بود ..
کسي پر از درد ...که تنها دل خوشیش مي تونست پسري باشه که همش با ارزو داشتنش ...ازش
حرف مي زد ...
ابروهاي کشیده و چشماش درشت ...صورتي کشیده و استخوني ولي جذاب ..لبهاي برجسته و
بیني که هیچ نقصي نداشت ...
جرمش شايد مثل خیلیا که تو زندان بودن يكي بود ...ولي انگار زمین تا اسمون با همه اشون فرق
مي کرد ...از روز اولم تنها کسي که به دلم نشسته بود ..تنها همین فرزانه بود...
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به اعتقادادت و عقايد ديگران احترام مي ذاشت و اگه چیزي بابا میلش نبود سعي نمي کرد همه
چي رو مثل اغلب زندانیا بهم بريزه ..اروم بود و متین و به موقعشم ..پر غرور و محكم ...
گاهي دلم مي خواست مثل اون بودم ....قوي و نترس و با اعتماد به نفسي که ادمو میخكوب
خودش مي کرد
فصل بیست و دوم:

نزديكهاي ساعت  03بود که پیش خانوم ناصري رفتم..زن دلسوزي بود  ...و سعي مي کرد با
زندانیها برخورد خوبي داشته باشه و کمتر بین زندانیا حساسیت به وجود بیاره
ضربه اي به در اتاقش زدم
بیا تو  ...فكر کردم ..شايد ديگه نمي خواي بیاي ..تلفنو گذاشت جلوم و خودش از جاش بلند شد و از اتاق خارج شد...
برگه رو در اوردم
و اروم شماره رو گرفتم ...البته امیدي به بودنش تو خونه ...نداشتم ...چون گفته بودن دير وقت
میاد ...
چشمامو بستم و همراه با صداي بوق هاي کشیده  ...شماره ها رو مي شمردم..
که صداش تو گوشي پیچید ...نگاه به دم در افتاد که ديدم ناصري کمي اونطرفتر داره با يكي از
همكاراش حرف مي زنه
زماني با بي حوصلگي:
 بله بفرمايید -الو
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با صدام کمي سكوت کرد و با ترديد:
سالممنتظر بود ..اب دهنمو قورت دادم :
 من..من..حكمت هستم ...ستاره حكمتفهمیدم تعجب کرده....صداي نفس کشیدناشو مي تونستم بشنوم :
 سالم شمايید ؟ بله مي خواستم بگم که ..يهو حرف زدنمو قطع کردم
اونم سكوت کرد ..حاال که موقع حرف زدن شده بود ..داشتم پشیمون مي شدم ..
گوشي رو محكمتر گرفتم و چشمامو بستم...
چقدر برام سخت بود...يهو ياد سعید افتادم...
بله گفتن به اون چقدر فرق داشت با اين بله گفتن به زماني
مي دونستم که خودش مي دونه که مي خوام چي بگم و براي چي زنگ زدم  ...براي همین حرفي
نمي زد و منتظر بود
دندونامو بهم فشار دادم ..و سعي کردم نفس حبس شده تو سینه امو که داشت بهم فشار مي اورد
خارج کنم ...
اين روزا چیزي به اسم اشك باهام عجین شده بود و لحظه اي منو رها نمي کرد ...
با احساس مزه شوري رو لبام فهمیدم اشكام خیلي وقته که در امدن
چشمامو بستم و با لرزشي که تو صدام بود :
 -اگه هنوز سر حرفتون هستید من شرطتونو قبول مي کنم
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زماني که شوك زده شده بود...
چند ثانیه اي رو سكوت کرد ...هرچند مي دونست که منظور من از اين تماس چي بوده باشه ولي
شايد فكر نمي کرد که من اين شرطو قبول کنم
براي همین بعد از سكوتي نه چندان طوالني براي جمع وجور کردن افكارش با ترديد..ازم پرسید:
 مطمئنید.؟اب بینیمو کمي کشیدم باال:.
بله ..اما از اونجايي که هنوز ترديدش برطرف نشده بود :
نمي خوايد بیشتر فكرکنید؟ ....شما که تا فردا چه فرقي مي کنه ..من جوابم مثبته ...يه روزم بیشتر هیچ تاثیري رو تصمیم گیري نداره...
اب دهنمو قورت دادم ...و لبامو تر کردم ..
 باشه پس ...من فردا صبح  .اول وقت مي رم و رضايت مي دم و حكم ازاديتونو مي گیرمداشتم داغون مي شدم واقعا نمي دونم چطور حاضر به اين کار شده بودم ...
تمام دستام مي لرزيد ....
از تن صداش نمي تونستم بفهمه راضي يا نه ...
تنها قدرتم براي گفتن اين حرفا فقط پري بود
با ياد آوري پري با صداي گرفته اي :
-فقط فقط
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فقط چي ؟دخترم
گفتم که مثل دختر خودم بزرگش مي کنم ...چیزيم براش کم نمي ذارمبقیه حرفا هم بمونه بعد از اينكه از زندون در امدي ...لبهام به شدت مي لرزيد....
فكر کنم تا کاراي ازاديتو انجام بدم تا بعد از ظهر طول بكشهبعد از ظهر منتظر باش من خودم میام دنبالت ...
ته دلم خالي شد .....
اون حرف مي زد و من فقط گوش مي کردم که يهو گفت:
الو ....الوچشمامو بستم و به زور :
 بله بگید من مي شنوم ...يه لحظه خودموني شد و گفت:
 -مطمئني تصمیمتو گرفتي ؟

 بله مطمئنم ...نه من حرفي براي گفتن داشتن ونه اون ...
شايد اون هنوز مي خواست من حرفي بزنم ..و منم همین طور که اون گفت :
-پس تا فردا خداخافظ
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و منم خیلي اروم گفتم خداحافظ و گوشي رو از گوشم دور کردم
گوشي رو با دستاي لرزون سر جاش گذاشتم ..همونطور که دستم رو گوشي بود ....بدنم از شدت
گريه به لرزش افتاد ...
صداي هق هقم بلند شد ..
خانوم ناصري وارد اتاق شد ...و دستشو رو دستم که گذاشته بودم رو تلفن گذاشت ..سرمو اوردم
باال...
انگار بايد همه رو توجیه مي کردم  ....فكر مي کردم همه ازم جواب مي خوان..
در حالي که بهش نگاه مي کردم :
 فقط به خاطر پري مجبور شدم...مي دونستم از حرفام سر در نمیاره ...با قدي خمیده از رو صندلي بلند شدم .....
به چار چو ب در رسیدم ..دستمو گذاشتم رو در و برگشتم طرفش که هنوز داشت ماتو مبهوت
بهم نگاه مي کرد:
 شماره سرگرد پارسا رو مي خوام ... االن مي خواي ؟سرمو تكون دادم:
 -نه فردا صبح ...

فصل بیست و سوم :
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همونطور که دراز کشیده بودم دستامو رو سینه ام گذاشتم و به سقف چشم دوختم ...
از اينكه فردا شب مي تونستم به راحتي پري رو بگیرم تو بغلم لبخند تلخي زدم ...
بالشتو از زير سرم کشیدم بیرون ...و گذاشتمش رو سینه ام و به خیال اينكه پري رو گرفتم تو
بغلم ...با قدرت تو اغوشم کشیدمش و سعي کردم بوي تن دخترم به ياد بیارم .
.سرمو به بالشت مي کشیدم که گويي دارم با صورتم گونه اشو نوازش مي کنم ...

سعي کردم به چند سال بعد فكر کنم..زماني که پري حسابي بزرگ شده بود و به دانشگاه مي
رفت  ..و خیلي از زندگیش راضي بود
براش اتاقي رو مجسم مي کردم که همیشه دلم مي خواسته براش درست کرده باشم ...
سعي کردم وحید زماني رو دوست داشته باشم و با ياد آوري اينكه بايد به زودي در کنارش باشم
..چشمامو بستمو و همه چي رو تو ذهنم به بازي گرفتم ...
سعي کردم تو خیاالتم براي زندگي که قرار بود من توش باشم ..فقط يه لبخند بزنم ..اما نشد.و
فقط حاصلش باز اشك بود و اشك ..بالشتو محكمتر چنگ زدم ...
تمام موهاي شقیقه ام از گريه خیس شده بود...
خواب به چشمم نمي امد ...
دم دماي صبح با صداي اذان بالشتو از خودم جدا کردم و به هواي گرو گ و میش بیرون خیره
شدم ..
دستي به مالفه کشیدم و از روم کشیدمش کنار ...
از رو تخت امدم پايین و به طرف دستشو يي رفتم ..شیر ابو باز کردم ...
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دستامو بردم زير شیر اب و يه مشت اب به صورتم زدم ...
به تصوير خودم تو اينه خیره شدم ..قطره هاي اب از مژه هام مي چكید ...
صورتم خیلي الغر تر شده بود...
استین لباسامو زدم باال...و شروع کردم به وضو گرفتن ...
بعد از چند دقیقه اي که برگشتم به بقیه که خواب بودن نگاه سر سري انداختمو
مهرو گذاشتم رو زمین و چادرو رو سرم انداختم ...و قامت بستم ...
ديگه دلم نمي خواست گريه کنم..من تصمیمو گرفته بودم ..دستهامو به گوشم نزديك کردم ...
و براي يه زندگي جديد  ...در کنار يه مرد ديگه آماده شدم
******
الو ...جناب سرگرد پارسا ...؟بله بفرمايیدکمي به حرفايي که قرار بود بهش بزنم فكر کردم و يه دفعه اي گفتم :
سالمو اونم خیلي اروم و بي تفاوت :
سالمکمي لجم گرفت ...علتشو هم نمي دونستم :
امروز بعد از ظهر ..دخترمو بیار ...باز بي تفاوت تر از قبل :
-اتفاقا امروز مي خواستم بیارمش ...
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لبهامو بهم فشار دادم و گفت:
فقط بیارشسرگرد که کمي تعجب کرده بود ...بدون تغییري در صداش :
 حكمت خوبي ؟بله..ياديون نرده بعد از ظهر پري رو بیاريد ..و بدون گفتن کلمه خداخافظي تماسو قطع کردمفصل بیست و چهارم :

کنار تختم در حال جمع کردن وسايلم بودم که خانوم رستگار بهم گفت مالقاتي دارم..
اين بار برخالف تمام دفعات قبل با ارمش قدم برداشتم ..
.قبل از رسیدن به اتاق ..سرگردو ديدم که اونم داشت به طرف اتاق مي امد..دوتايي همزمان به در
رسیدم ..رستگار درو باز کرد و به من گفت که برم تو و پشت سرمم سرگرد وارد شد ..
رو صندلي نشستم و چادرو تا حدي که ديگه نتونه چهره امو ببینه کشیدم رو صورتم و دستامو
گذاشتم رو میز
بهش نگاه نمي کردم و تو افكار خودم غرق بودم:
تو چت شده ؟سرمو تكون دادم :
 هیچي-میشه وقتي دارم باهات حرف مي زنم به من نگاه کني
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سرمو اوردم باال و مستقیم به چشماي ارامش بخشش خیره شدم...
دردت چیه ؟يعني شما نمي دوني ؟دختر يكم ديگه تحمل کن ..من کم کم دارم همه چي رو ....رو به راه مي کنم ...سرمو گرفتم پايین :
 ديگه نیازي نیست  .به خاطر من...خودتونو تو دردسر بندازيدفقط دخترمو بعد از ظهر بیاريد
و از جام بلند شدم ..
که با عصبانیت گوشه چادرمو کشید و بلند داد زد :
بشینو وادارم کرد که بشینم ...
کمي ترسیده بودم ..با اينكه اون تو زندگي من هیچ نقشي نداشت ولي نمي دونم چرا مي ترسیدم
بهش بگم که چیكار کردم
 حرف بزن ...بگو چته ..چرا الزم نیست ديگه تو دردسر بیفتم ..؟سعي کردم گريه نكنم ...بغض نكنم ولي با همه تالشام ....بازم بغض کردم:
شاکیم رضايت داده..دستش شل شدو گوشه چادرمو رها کرد..
رضايت داد؟سرمو تكون دادم
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 اخه چطور ..اون که ؟سرمو اوردم باال:
 چه فرقي مي کنه ...مهم اينكه اون رضايت داده و من امروز بعد از ظهر ازاد میشم ...با شك بهم خیره شد:...
 مطمئني رضايت داده؟سرمو تكون دادم ...
نمي دونم چرا حرفامو باور نمي کرد:
تو يه لحظه اينجا بشین تا من برگردم ...چیزي نگفتم و اونم رفت اما رفتنش انقدر طول کشید که مجبور شدن منو به بند
برگردونند..ساعتها گذشت ..حتي ظهر شد ولي اون نیومد ...
نزديكاي ساعت  0بود که خانوم رستگار با چندتا بسته تو دستش ...سراغم امد :
 ستاره اينا براي تو ...به طرفشر فتم و بسته ها رو ازش گرفتم..
 خانوم ناصريم کارت داره .....کاراتو انجام بده ..تا  03دقیقه ديگه میام دنبالتبسته ها رو باز کردم که ديدم
تو يكیش يه دست مانتو و شلوار شیك و گرون قیمت و تو بسته ديگه کیف و کفش ستي که
رنگشون متناسب با رنگ مانتو بود قرار داشت  ...و تو بسته اخري يه روسري و يه شال خوش
رنگ...
با تعجب به بسته ها خیره شدم که تو همون موقع رستگار امد ....خواست بهم بگه که بلند شم و
همراهش برم که گفتم:
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اينا رو کي اورده؟برو پیش خانوم ناصري اون بهت مي گه من در جريان نیستم ..بسته ها رو ول کردم و به دنبالش راه افتادم ...وارد اتاق خانوم ناصري شدم ...و رفتم مقابل میزش
ايستادم
پرونده جلوي دستشو باز کرد :
 تا يه ساعت ديگه وسايلتو جمع کن شاکیت رضايت دادو مي توني بري ...اين ازادي برام مزه اي نداشت..حتي از گفتن اينكه ازادي ..لبخندي به لبام نیومد
فقط تونستم بپرسم :
 اون بسته ها؟سرشو اورد باال و درست مثل کسي که باور نداشته باشه:
شاکیت اورده..فقط قبل از رفتن وايستا جناب سرگرد بیاد ..کارت داره با من تماس گرفت و گفت تا نیم ساعتديگه میاد...
نفسمو با ناراحتي دادم بیرون و بلند شدم:
مي تونم برم؟سرشو اورد باال و بهم نگاهي کرد و با تكوني که به سرش داد ...اجازه رفتنمو داد
فصل بیست و پنجم:
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همونطور که لباسامو تا مي کردم ...فرزانه با قیافه اي که چیزي ازش نمي فهمیدم به کنارم امد و
دست به سینه شد و دم گوشم :
 هنوز موندم که چطور ....تو داري از اينجا مي ري... اونطور که تو روزاي اول با خودت مي کردي گفتم چند سالي اينجا موندي هستياما حاال داري وسايلتو جمع مي کني که بري ...نفسشو داد بیرون و ابروهاشو انداخت باال:
خیلي عوض شدي ستاره ...خیلي ...تو ديگه همون دختري نیستي که از ترس و دلهره يه لحظههم نمي تونست تو جاش بند بشه..
 نه تو اوني نیستي که از دوري دخترش داشت پر پر مي شد..با شدت لباسي که تو دستم بود پرت کردم و برگشتم طرفش و يقه اشو گرفتم تو دستم و به
سمت خودم کشوندمش .
.بقیه هم با ديدن برخورد من با فرزانه دور مو ن جمع شدن
با نفرت به چشماي خندونش خیره شدم:
 من هر کاري که کردم ....فقط براي دخترم بوده ...تو حق نداري بهم بگي که عوض شدملبخندي زد و دستاشو گذاشت رو مچ دستام:
عوض شدي که مي گم ...داد زدم :
 خفه شو ..چشماشو با خنده بستو با قدرت دستامو از يقه اش جدا کرد...و هولم داد به طرف عقب ..
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بقیه همچنان تماشاچي بودن
 خودتم مي دوني که چیكار کردي ستاره ...که عین هو خر ...گیر کردي تو گل ...........بدبخت فكر نمي کردم انقدر کوته فكر باشي ...
از فرط عصبانیت به شدت نفس مي زدم :
 تو داري درباره چي حرف مي زني ...؟برگشت و با دست به جمعیت اطرافمون اشاره کرد و گفت:
 اينا شايد کسي رو نداشته باشن که از بیرون براشون خبر بیاره ...ولي من هنوز اونقدر بدبختنشدم..که نتونم از چیزي سر در بیارم .
 يعني ستاره خاك تو سر بي عقلت کنم...و با تاسف از بین جمعیت راهي براي خودش باز کرد و روي تختي که مقابل تختم بودنشست و
سیگاري رو روشن کرد ..و گذاشت رو لباش و با پوزخند بهم خیره شد ...
همونطور که با کینه بهش خیره شده بودم ....
.نگاهي به بقیه زندانیا کرد و با لحني که توش تمسخر موج مي زد:
 اخ خواهران ...ببخشید ...مجلس بي رياست ..بايد زودتر بهتون مي گفتیم .....ستاره جونمونداره مي ره ..
 چرا ساکت نشستید؟...از جاش بلند شد و سیگار بین لباش گذاشت و دو دستي به حالت نمايشي برام دست زد...
و همون طور که با لبخند تلخي بهم نزديك مي شد ...دستاشو از هم باز کرد و شروع کرد به
رقصیدن ....
بقیه هم که بي خبرا از هر جا بودن همراهیش کردن و براش دست زدن
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داشتم منفجر مي شدم
ولي اون با ارامش فقط تو چشمام نگاه مي کرد و مي رقصید و بهم نزديك مي شد :
بادابادا مبارك بادا...ايشاهلل مبارك بادا ...بادا.بادامبارك بادا....ايشاهلل مبارك ..بادا .
عروس چقدر ..تو ناز داري ماشاهلل ..
عروسي عروسي ...عروس مبارکت باد
روبوسي روبوسي ..دوماد مبارکت باد
باداباد مبارك بادا....ايشاهلل مبارك باد.ا ..
تو اخرين چرخش با تمام خشمم يه کشیده محكم زدم تو صورتش که از صداش همه يهو ساکت
شدن ..

با تعجب دستشو به گوشش کشید
که ديدم داره از زير دستش خون میاد..لبخندي زد و دستشو از رو گوشش برداشت و به کف
دستش نگاه کرده ...
ابروهاشو انداخت باال:
 نه بابا تو هم بلد بودي و ما نمي دونستیم ..اب نبوده وگرنه تو هم شناگر قابلي هستي ...سرشو بلند کرد و به بقیه زنا نگاه کرد ...نفسشو داد بیرون:
 چیه؟..چرا داريد برو بر منو نگاه مي کنید ......تا حاال نديد ..که يه ابجي از ابجي کوچیكش کتكبخوره ..هان؟
 -تموم شد...عروسي تموم شد ...بريد...بريد اينجا رو خلوت کنید..چه خوشونم امده ..
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ولي هنوز همه داشتن بهش نگاه مي کردن که با داد گفت:
 هري ...بريد ديگه...و همه با غر غر خارج شدن ..
دوباره دستشو گذاشت رو گوشش...و با چشماي درشتش بهم خیره شد:
دست مريزاد جیگر ..نمي دونستم کشیده خوردن از دست ابجي کوچیكه انقدر حال مي دهوگرنه زودتر از اينا براي دست بوسي خدمت مي رسیدم ...
چشمام پر اشك شد ...چند قدمي رفتم عقب و رو تختم نشستم و سرمو به دستاي گره کردم
چسبوندم و شروع کردم به گريه کردن...
امد جلوم و .دستاشو گذاشت رو دستام و وادارم کرد که بهش نگاه کنم:
 ببین ببین چه قلوب قلوبم برام مي ريزه .. اين بد مصب ...مگه چقدر گنجايش داره که هي اينا ازتوش بیرون مي ريزنبا حرفش به خنده افتادم..
اونم لبخند تلخي زد و مستقیم به چشمام خیره شد:..
 هر کسي تو زندگیش خودش بايد راهشو انتخاب کنه ..حاال چه خوب ..چه بد شايدم انتخاب تو بهترين بودهاشكم شدت گرفت و بهش گفتم:
مجبور شدم ...
اشكا رو از رو صورتم پاك کرد و با لبخند گفت:
 سعي کن دوستش داشته باشي وگرنه يك ماهم نمي توني تحمل کني -تو از کجا فهمیدي ؟
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لبخندي زد و برام يه چشمك امد:
 من اگه يه ادم بیرون نداشته باشم که خبراي دست اول برام بیاره ..که بايد برم کپه مرگموبذارمو جا در جا بمیرم ...
 -اما من که نديدم کسي به مالقاتت بیاد...

هیس....تو به ايناش کار نداشته باش..مگه با دونستنش چیزي گیرت میاد ؟لبخندي زدمو و رو بهش :
تا کي اينجا نگهت مي دارن ؟ نمي دونم ...شايد يكي دوماه..ديگهبهت سر مي زنم ..لبخندي بزرگي زد و درست مثل کسايي که مثال ذوق مرگ شده باشن چشماشو درشت کرد و
گفت :
 راست مي گي..سرمو تكون دادم..
که يهو بي تفاوت شد و دست به سینه کنار پاهام نشست و به تخت تكیه داد:
 امیدوارم از اينجا که رفتي ...سر حرفت بموني و بهم سر بزني قول مي دم..حتما میام ...زودي برگشت طرفمو و دوباره دستمو گرفت :
 -ببخش ستاره هرچي بهت مي گم ...فقط براي ...
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 ستاره مالقاتي داري ...ديگه وسايلتم بردا از اون ور ديگه برت نمي گردونیم..ازادي که بري ...منو فرزانه به خانوم رستگار که همیشه خدا بق کرده بود خیره شديم
که فرزانه زودتر از من زد زير خنده و روشو از رستگار که داشت کم کم شاکي میشدو گرفت و رو
به من:
 خوب اينم از پرونده تو ...با بقي دوباره و زد زير خندهبا خنده اي که به زور داشتم قورتش مي دادم بهش نگاه کردم که گفت:
حتما بهم سر بزنیا ...و بعد در حالي که لبهاشو به گوشم نزديك مي کرد
 اخه با اين جماعت حال نمي کنم ...فقط خودتو و خودم عشق است و بس ..لبخندي زدمو ازجام بلند شدم ..
و خواستم چادرمو بندازم رو سرم که فرزانه با حالت طلبكارنه اي :
 اوي ....اين همه برات خرج کرده ..ال اقل بپوش که ازش يه تشكري هم کرده باشي ....بپوش ول کن فرزانه تو هم دلت خوشهاولي به حرفم گوش نكرد و مانتو رو از بسته در اورد ..
و به طرفم امد و مثل يه خواهر بزرگتر کمكم کرد که بپوشمش ...
همونطور که اشك مي ريخت بقیه وسايلو از بسته ها در اورد ...
چادرمو برداشتم و انداختم رو سرم ...
که منو تو اغوشش کشید ...
و خیلي اروم ...
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در حالي که مي لرزيد :
 بهم سر بزنیا..نمي دونم چرا اينطوري باهام وداع مي کرد.انگار که ديگه قرار نبود ببینمش ...
لبهاشو رو گونه هام گذاشت و چشماشو بست و يه بوسه طوالني ازم گرفت ..
و ازم جدا شد..
 بسالمت ...کاري نداري که بیرون از زندان برات انجام بدم ؟فقط سرشو تكون داد...و روشو ازم گرفت و به طرف حیاط رفت ...

فصل بیست و پنجم:

وسايلمو برداشتم و همراه خانوم رستگار راه افتادم...
با ديدن اتاق به اين فكر کردم که اين اخرين بار يه که به اين اتاق میام
درو باز کردم و وارد شدم که سرگرد سريع روشو از پنجره گرفت و با صورتي بر افروخته به طرفم
برگشت ...
کمي سر چرخوندم ولي پري رو نديدم
بي توجه به حال سرگرد پرسیدم:
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 پس پري؟با خودت فكر کردي که فكر کردي ....و راه حل ارائه دادي ؟با سكوت بهش نگاه کردم ...
 رضايت داد ...رضايت داد ....همین بود؟دندونامو بهم فشار دادم ...و با خشم به چشماش خیره شدم..
 دخترم کجاست ؟يهو سرم داد زد:
 يه لحظه دخترتو ول کن و به مصیبتي که براي خودت درست کردي فكر کن ...اخه اينم شد راه که تو انتخاب کردي ؟
و در حالي که سعي مي کرد صداشو کمي بیاره پايین :
 چرا به من نگفتي ؟ چي رو بايد به شما مي گفتم ؟ حكمت اين خود سر يات براي چیه ؟ ببخشید فكر کنم زندگي خودمه ..و خودم حق انتخاب دارم...با حالت سرزنش کننده بهم خیره شد و سرشو تكون داد...
 تو لیاقت نگهداري دخترتم نداري ..وسايل از دستم افتاد..و با دو سه قدم بلند ...سريع خودمو بهش رسوندم:
دخترم کجاست ؟..چرا نیورديش؟ ..من بهت اعتماد کردمبا چشماي ناراحتي :
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تو با خودت چي فكر کردي ...که اين کارو کردي ؟ من هر کاري که کردم فقط بخاطر اون بودهپوزخندي زدو گفت:
 به خاطر اون يا نجات خودت از اينجا ..؟ يه لحظه به اون بچه هم ..فكر کردي ؟...يا فقط به اين فكر کردي که کي برسه اونو بگیري توبغلت...اونم فقط براي ارامش خودت
اشكم در امد..
 اخه تو چي از مادر بودن مي دوني که براي خودت داري هي همین طور حرف مي زني ..سرشو تكوني داد و سرزنش وار :
 تو اگه بهم اعتماد داشتي و کمي صبر مي کردي مي فهمیدي که من تا امروز داشتم کارايمرخصي تو رو جور مي کردم  ...بعدم اون مشكل مالیتو داشتم درست مي کردم
پوزخندي زدمو گفتم:
 اهان البد مي خواستید خودتون بدهیمو بپردازيد :يهو سرم داد زد ..که از ترس ازش فاصله گرفتم:
 اگه اون کارم مي کردم ..تو امروز با اين تصمیمت کوته فكرانت نشون دادي که لیاقت اونم نداري..
نمي دونم چرا با اين حرفش حسابي خرد شدم و ....توان ايستادن رو پاهامو از دست دادم و رو
صندلي نشستم
متوجه حال زارم شد بهم نزديك شد و کمي به طرفم خم شد :
-حكمت يعني ارزش خودت و بچه ات فقط به اندازه  33میلیون
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و در حالي که به لباسايم نگاه مي کرد ادامه دارد:
 با اين لباسا بود؟ ...فقط همین قدر ؟جوابي براي حرفاش نداشتم:
 من دخترمو مي خوام ...رو صندلي نشست و چشماشو روهم گذاشت ..و کمي سكوت کرد..از جام بلند شدم و به طرفش
کمي خم شدم
 دخترم؟بهم نگاه نكرد و با چشماي بسته :
 يكم سرما خورده بود..نمي تونستم از خونه درش بیارم بذار چند روز ديگه میارمش ...چي حالش بده...؟سرما خورده؟ نه نگران نشو يه سرما خوردگي کوچیكه زود خوب میشهچشمامو تنگ کردمو گفتم :
تو نمي خواي دخترمو بهم بدي ؟ اره ؟ کاش قدرت اين کارو داشتم ولي ...با ناراحتي برگه اي از تو کتش در اورد ...
و خودکاري رو از جیب بغلش برداشت ..و رو برگه يه ادرس نوشت ..:.
 اين ادرس خونه و شماره تلفن منه.. هرچند دادنش هم ديگه  ..هیچ سودي نداره ... ولي اگه کاري داشتي يا مشكلي بود مي توني رو من حساب کني .....پس فردا هم با هام تماسبگیر که پري رو بیارم ...
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از جاش بلند شد و برگه رو به طرفم گرفت:..
 امیدوارم خوشبخت بشيداشت اعصابم بهم مي ريخت..فهمیدم که ديگه همه چي رو مي دونه :
 خودش بهتون گفت که چطور رضايت داده..؟حرفي نزدو به طرف در رفت ...
درو باز کرد و منتظر من شد :
 بیا فكر کنم دم در منتظرته ...قلبم داشت از جاش کنده مي شد ..
به طرف در رفتم و کنارش ايستادم يه سروگردن از من بلندتر بود سرمو باال گرفتم و بهش خیره
شدم ...
نمي دونم اين چه حسي بود که تو وجودم داشت جون مي گرفت ..دلم نمي خواست از چشماش
دل بكنم ...اين حسو اصال نمي شناختم ..فقط دلم مي خواست با وجود همه ناراحتیا يه مدت کوتاه
بهش خیره نگاه کنم
اما ديگه خیلي دير شده بود ..خیلي ..تنها تونستم براي اروم کردن خودم و کمي بیشتر حرف زدن
باهاش بگم که :
امیدوارم بتونم يه روز محبتاتونو جبران کنم ... نیازي به جبران نیست ..فكر مي کنم براي خواهرم کردم ...و ديگه هیچي و اون راه افتاد ..دم در با حسرت به قامتش چشم دوختم
وسط راه برگشت و ديد که من همونجا با حالت پريشوني ايستادم ..
لبخندي زد:
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 چرا نمیاي ..بیا ببخش نبايد سرت داد مي زدم...حق با توه  ..من به تصمیمت احترام مي ذارم ...بغض کردم و راه افتادم ....
هر چي بیشتر بهش نگاه مي کردم بي قرار تر مي شدم و خودمو به خاطر تصمیم سرزنش مي
کردم ...
قبل از خروج يه سري امضا از م گرفتن ...اون از يه در ديگه خارج شد و من هم بعد از گرفتن
وسايلم از يك در ديگه.
.پا تو خیابون گذاشتم ..چشمم بهش افتاد که او نور خیابون به انتظارم ايستاده بود...
همزمان سرگرد و ديدم که داشت به طرف ماشینش مي رفت ...
نمي دونم چرا نمي تونستم ازش چشم بردارم موقع سوار شدن ...برگشت و بهم نگاهي انداخت
قلبم فشرده شد و احساس حقارت کردم
سرمو انداختم پايین و با قدمهاي اروم از خیابون رد شدم ..
زماني ماشینو دور زد......بهش رسیدم .....اروم سالم کردم و اونم جواب سالممو داد..و درو برام باز
کرد..زير چشمي به سرگرد نگا ه کردم ..
هنوز داشت نگام مي کرد ..
طاقت نیودم و سوار شدم و زماني درو بست ...

فصل بیست و ششم :
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فضاي سنگین و گرم داخل ماشین رو اصال دوست نداشتم..يه جورايي احساس خفگي مي کردم
..با اينكه گرماي مطبوع داخل ماشین مي تونست براي هر کسي با اون بوي ادکلن تلخ و خوشبو
زماني لذت بخش باشه ...

اما...براي من چندان چیز خوشايندي نبود که از داشتنش غرق لذت بشم  ...از وقتي که سوار شده
بودم فقط همون سالم دم در تنها حرفي بود که بین منو زماني رد و بدل شده بود
تازه وقتي که رو صندلي نشستم يادم افتاد که سرگرد بهم گفته بود پري سرما خورده ..
اين نگراني هم شده بود يه مشكل ديگه ام تو اون شرايط...
هرچي ماشین خیابوناي بیشتري رو رد مي کرد  ...منم کم کم ياد چیزايي مي افتادم که تو زندان
فراموششون کرده بودم
نگراني از حال پیرزن هم کلي دل نگرانم کرده بود..
حتي سرگردم چیزي در مورد پیرزن تو اين مدت بهم نگفته بود....
 ناهار خوردي ؟سرمو با گیجي به طرفش چرخوندم ..مستقیم به رو به رو خیره بود
رومو ازش گرفتم و سرمو گرفتم پايین ...
 اشتها نداشتم دختر ت کجاست؟ پیش يكي از اشناهامهمنظورت همون سرگرد پارساست..؟سرمو تكوني دادم و ساکت شدم
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دنده رو با حرص عوض کرد و چیز ديگه اي نپرسید
از طرز حرف زدن و رفتارش احساس حقارت و بد بختي کردم..بدبختي که تازه انگار داشت بهش
لطف مي شد و اونم بايد در برابر اين همه لطف سكوت مي کرد و جیكشم در نمي امد..
يه جورايي از تصمیم پشیمون شده بودم ولي هر بار براي خودم کلي دلیل و استنباط مي اوردم و
خودمو توجیه مي کردم که راه درستو انتخاب کردم ...
با دستام دسته کیفي رو که رو پاهام گذاشته بودم گرفتم و احساس کردم که کف دستام حسابي
يخ کردن ...که ازم پرسید :
 همیشه چادر سر مي کني ؟لبهامو جمع کردمو و دسته کیفمو محكمتر چسبیدم و با گفتم کلمه بله
به رو به رو خیره شدم
سكوت زجر اوري بود..هرچند خودم هم تمايلي به حرف زدن نداشتم اما اين سكوتم را دوست
نداشتم ...
دستي به صورت داغ و تب دارم کشیدم و نفسمو با ترس دادم بیرون ...
که گوشیش زنگ خورد
گوشي رو از روي داشبورد برداشت و بدون نگاه کردن به شماره جواب داد:
بله.........
کمي که گذشت چشماشو با عصبانیت بست و باز کرد و گفت:
يعني چي ؟يعني من اگه يه روز تو اون خراب شده نباشم همه جا رو بايد به گند بكشید
.........................
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خوب حاال چي شده؟
..................
سرشو با عصبانیت تكوني داد و داد زد :
به اون نفهم بگو کاري رو که گند زده رو درستش کنه وگرنه اخراجش مي کنم ..کاريم به چندسال کاري که تو کارخونه ام کرده ندارم ...
...........
همین که گفتم ..
در ثاني من امروز وقت نمي کنم بیام شرکت .
.........
حواست به همه چي باشه
.............
از اون شرکت الماني هم امروز قراره باهامون تماس بگیرن ...
هر جور شده باهاشون يه قرار بذار
.............
نه فقط .گوش کن نیام ببینم که هیچ کاري نكردي ..
خیلي خوب ....فعال..
با قطع تماس گوشي را با بي حالي و اعصابي داغون پرت کرد رو داشبود و عینك آفتابیشو
برداشت و به چشماش زد ..
نمي دونم چرا اون روز خیابونا حسابي شلوغ بود و اين وضعیت زماني رو حسابي کالفه کرده بود ...
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هر جايي هم که تو ترافیك مي مونديم ...دستشو رو بوق مي ذاشت و براي چند ثانیه بوق مي زد
...
بعد از رد کردن ترافیك سنگیني که ما رو  05دقیقه اي معطل کرده بود ...
به پشت چراغ قرمزم رسیدم که باحرص پاشو گذاشت رو ترمز و ماشینو متوقف کرد
قدرت نگاه کردن تو چشماشو نداشتم..يعني جورايي ازش مي ترسیدم
کمي شیشه رو داد پايین که هواي سرد بیرون توي گرماي ماشین مثل يه نسیم خنك عمل کرد و
صورت ملتهب و داغمو کمي خنك کرد ..
يهو کمي به طرفم خم شد ..که با اين کارش باعث شد خودمو کمي جمع کنم و چشمامو ببندم
...داشبورد باز کرد و يه پاکت سیگاراز توش برداشت ..و دوباره به حالت اولیه اش برگشت و در
پاکتو باز کرد و يه نخ سیگار از توش کشید بیرون ...و با فندکي که از تو جیبش در اورد سیگارو
روشن کرد ...و دودش داد بیرون
باز کمي بیشتر شیشه رو داد پايین ...
از حرکاتش و عصبانیتش چیزي نمي فهمیدم ...
احساس تشنگي مي کردم..که ناخود آگاه پرسید :
چند سالته؟طرز حرف زدنش از اونشبي که پشت تلفن باهام حرف زده بود  ....کلي تغییر کرده بود:
با صداي اروم و لرزوني:
  33سالسیگارو از رو لباش برداشت و نگاهي بهم کرد که حسابي خجالت کشیدم و سرمو انداختم پايین
يه سوال مي کرد و بعد يه سكوت طوالني ..که جز اعصاب خرد کردن چیز ديگه اي برام نداشت ..
از برنامه هايي که بعد از آزاديم از زندان کشیده بود خبري نداشتم..
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فقط تصمیم گرفته بودم به محض رهايي از دست زماني با سرگرد تماس بگیرم و جوياي حال
پیرزن بشم .
دلم مي خواست اول به خونه امون يه سر ي مي زدم .و از دل نگراني هاي که هیچ وقت رهام نمي
کرد نجات پیدا مي کردم ....از حرفاي سرگرد فهمیده بودم که پري رو پیش خودش نگه داشته...
اما پیرزنو چي ايا اون هنوز تو خونه خودمون بود ؟
زماني هم هرز از گاهي زير چشمي نگاهي بهم مي نداخت ولي حرفي نمي زد با اين کارش
احساس راحتي نمي کردم ...نفسمو به ارومي دادم بیرونو برگشتم و به ماشین کناريمو ن که توش
يه دختر و پسر جون در حال خنده و شوخي بودن خیره شدم ..
.پسر هي صداي ضبطو بلند مي کرد و دخترهم هي مي کوبید رو دست پسر و خودش صداي
ضبطو کم مي کرد .
.و پسر غرق خنده میشد ..تو همون شوخیا پسر يهو دستي به روسري دختر کشید و کمي اونو
پايین کشید که موهاي دختر بیشتر امد بیرون
دختر جیغي کشید و روسريشو کمي کشید جلو و با اخم از پسر رو گرفت ..
.پسر با خنده به طرفش خم شد و خواست قلقلكش بده که يهو با حرکت ماشین و صداي زماني
که مي گفت دلقكا نگاهمو ازشون گرفتم..

فصل بیست و هفتم :
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بالخره پس از طي مسافتي جلوي يه رستوران نسبتا بزرگي ماشینو نگه داشت ...همونطور که
سوئیچو در مي اورد بدون نگاه کردن به من :
منم ناهار نخوردم ..اينجا غذاهاش بد نیستو با اين حرف در و باز کرد و پیاده شد .....
نفسمو به زور دادم بیرون .و به رو به رو خیره شدم ...
که زماني ماشینو دور زد و در طرف منو برام باز کرد ..نمي دونم چرا انقدر ازش خجالت مي
کشیدم ..اروم پیاده شدم و چادرو رو سرمو که کمي رفته بود عقب مرتب کردم ..احساس کردم
همین طور که وايستادم  ...داره نگام مي کنه ...
سرمو اوردم باال که نگام به نگاهش افتاد..گر گرفتم و سرمو انداختم پايین و کمي از ماشین فاصله
گرفتم ...درو بست و دزدگیرو زد و بهم گفت :
 بريمفكر مي کردم شايد بخواد کمي جلوتر از من راه بره ولي دوشا دوش من و همزمان با قدمهام..با
من قدم بر مي داشت
به در ورودي که رسیديم کمي جلوتر از من رفت و درو برام باز کرد که اول من برم تو ...
با وارد شدن دوتامون به داخل رستوران ....منو به سمتي که قسمت خانوادگي بود راهنمايي کرد...
تازه اونجا بود که فهمیدم اين اولین باري نیست که به اينجا میاد
به میزي که اشاره کرده بود نزديك شديم ..به طرف صندلي کنار پنجره رفت و برام کشیدش
بیرون
تشكر زير زبوني کردم و رو صندلي نشستم  ...فكر کردم االن اونم میشینه ....که اروم کمي کنارم
خم شد و گفت:
 -من برم دستامو بشورم و بیام..
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سرمو به معناي فهمیدن تكوني دادم و چیزي نگفتم
يكي از گارسون ها منويي رو از روي پیشخون برداشت و به میز نزديك شد و منو رو جلوم گرفت
و پرسید:
 تنها هستیدنگاهي به گارسون کردم و بدون نگاه کردن به منويي که به دستم داده بود گفتم:
نهچي میل داريد ؟فعال هیچي-منتظر کسي هستید؟

بي اراده گفتم بله که دست از سرم برداره

و خوشبختانه هم دست از سرم برداشت ...
از پنجره به بیرون خیره شدم ...هنوز نگران پري و پیرزن بودم که با امدن زماني مجبور شدم کمي
از نگرانیمو فراموش کنم ..
رو به روم نشست و منو رو از روي میز برداشت و ازم پرسید:
چي سفارش دادي؟بهش نگاهي کردم و گفتم:
-اشتها ندارم
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احساس کردم اخمي به چهره اش امد ..منو رو باز کرد و نگاهي به لیست غذاها کرد و بعد به يكي
از گارسوني هايي که کمي از میز ما دور تر بود اشاره کرد که نزديكتر بیاد
گارسون که حاال کنار میز ما ايستاده بود دفترچه اش در اورد و گفت:
انتخاب کرديد قربان:زماني سرشو تكوني داد و گفت دو پرس از کد  30و بعدم مخلفاتي که به نظرم کمي زيادي بود
سفارش داد...
گارسون پس از نوشتن از ما دور شد ...
دوتايي حرفي نمي زديم ....
من که سرمو انداخته بودم پايین و با ناخون انگشتام ور مي رفتم ...متوجه زماني نبود که يدفعه
اي پرسید:
 از من خیلي بدت میاد ؟با پرسش يهو يه شوك کوچیك بهم وارد شد ....خوب البته نمي تونم بگم نسبت بهش بي تفاوت
بودم ..اما چیزي به اسم تنفر هم تو وجودم نبود ...فقط يه جور انگار گله مندي بود که داشت
اذيتم مي کرد ...گله از اينكه چرا شرطي رو مي ذاره که مطمئنا خودش مي دونست جوابش از قبل
چیه و منو وادار به انتخابي کنه ..که اسمش ديگه انتخاب نیست ....چون من فقط يه گزينه براي
رهايي از زندان داشتم پس به غیر از اونم هیچ انتخاب ديگه اي نداشتم ...و اون فقط دادن جواب
مثبت به زماني بود
همونطور که متعجب بهش خیره شده بودم ..
سرمو تكوني دادم و گفتم :
نه
 خوب البته بدت بیاد يا نه...زياد فرقي هم نمي کنه .........در هر صورت دوتامون اگه از هم بدمونبیاد ولي بايد يه جوري باهاش کنار بیايم.
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ساکت شدم و جوابي ندادم که گفت:
 تنها راهي بود که مي تونستم رضايت بدم ..امیدوارم از دستم ناراحت نشده باشيچشمامو از عصبانیت روي هم گذاشتم و سعي کردم به حرفاش فكر نكنم
البته تا روزي که عقد نكرديم مي توني نظرتو عوض کني ..من مانعت نمي شمحتي االنم اگه پشیموني ...
که بین حرفاش پريدم و گفتم:
پشیمون نیستم..چیزي نگفت و ساکت شد .و من خیلي راحت .صداي نفسي که داد بیرونو شنیدم
که دوباره ادامه داد:
البته من زياد ادم بديم نیستم که نشه تحملش کرد ...معموال بیشتر روز يا تو کارخونه ام يا سفرکاري
بازم سكوت ..شايد تالش مي کرد که از من حرف بكشه و وادارم کنه که چیزي بگم که
خوشبختانه يا متاسفانه تو اين کار اصال موفق نبود
تحصیالت دانشگاهي داري؟نه تا پیش دانشگاهي بیشتر نخوندمپدر و مادرت در جريان هستن؟ لزومي نداره که اونا چیزي بدوننابروي راستشو انداخت باال و با تعجب :
 شايد-گفتم که اين زندگي خودمه ..فكر نمي کنم که نیاز باشه اونا رو در جريان بذارم

 www.negahdl.comسایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان

179

نگاه دانلود

دراغوش باد | نیالکاربرنودهشتیا

نگاهشو ازم گرفت و گوشه پايین لبشو کمي کج کرد و گفت:
هر جور که راحتيگارسون غذاها رو اورد...
زماني شروع کرد به خوردن
اما چیزي از گلوم پايین نمیرفت ..اين بغض لعنتي شده بود يه سد محكم که حتي نمي ذاشت اب
دهنمو قورت بدم ...
چرا نمي خوري ؟گفتم که میل ندارم حداقل يه لقمه بخور که منم بتونم راحت بخورم ...دستمو به طرف چنگال بردمو و خیلي بي حال برداشتمش ...با ديدن غذا احساس کردم که االنه
باال بیارم..اما چشمامو بستم و سعي کردم زياد به بدختیم فكر نكنم ...
جرات اينكه ازش بپرسم ايا پیرزن هم مي تونه با ما زندگي کنه و هم نداشتم
مي ترسیدم بهش بگم و اونم بهم بگه نه و کال نظرش برگرده و دوباره روز از نو روزي از نو
به زور دو لقمه را دادم پايین ...که بین خوردن پرسید:
وسیله يا چیزي داري که بخواي با خودت بیاري ؟چنگالو تو بشقاب رها کردم و گفتم:
من تازه در امدم بايد يه سري به خونمون بزنم ...اما فكر نمي کنم چیزي براي اوردن داشته باشم...
سرشو تكوني دادم و چنگالشو که روش يه تكه گوشت بود و گذاشت تو دهنش ...
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خواستم بهش بگم که بعد از غذا من ديگه برم که خودش گفت:
غذاتو بخور بعدش باهم مي ريم خونتون...رنگ از صورتم پريد...دوست نداشتم خونه زندگیم و پیرزنو ببینه که رو تصمیمش تاثیري داشته
باشه..خنده داره ..اما همش فكر مي کردم ..نكنه شايد اونم دنبال بهانه است که منو دوباره
برگردونه زندان ..براي همین سريع گفم:
نه اگه اجازه بدي خودم برم شايد کارم يكم طول بكشهکه خیلي ريلكس گفت:
مهم نیست طول بكشه ..میامسرمو گرفتم پايین و با غذام شروع کردم به بازي کردن ...
با خودم فكر کردم شايد مي ترسه که من در برمو ديگه دستش بهم نرسیده پس حق داره دو
دستي بهم بچسبه
که پولش که حاال شده بودم من از دستش نپره...
فصل بیست و هشتم :

چون ماشین نمي تونست وارد کوچه بشه ...ماشینو سر خیابون پارك کرد و دنبالم راه
افتاد..جوري به خونه ها و ادما نگاه مي کرد که انگاري براش قابل باور نبود که چنین جاهايي هم
وجود داره ....
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به سر کوچه رسیدم که چشمم به فرهاد و دارو دستش افتاد..تا چشمش به من افتاد ..دو سه
قدمي از جمع دوستاش فاصله گرفت و کمي به چهره ام دقیق تر شد تا مطمئن بشه که خودم
هستم .
 .همین طور که بهش نزديكتر میشدم چشماشو تنگ تر مي کرد و چشم از من بر نمي داشت
..وقتي از کنارش به همراه زماني رد شدم اروم گفت:
 بگو خانوم اين همه مدت کجا تشريف داشتن..خوشبختانه طوري حرف زده بود که فقط من شنیده بودم...زماني با نگاهي اخم آلود به فرهاد
خیره شد که اونم بدتر از زماني بهش خیره شد ...
اهمیتي به نگاهاشون ندادم و به طرف خونه به راه افتادم
دست تو کیفم بردم و کلیدو در اوردم ..خواستم درو باز کنم که فرهاد با صداي بلند ي گفت:
 همینه ديگه ...وقتي مي ري پي تللي يللیت ..خبر دار نمي شي که صاحب خونه خیلي وقته کهوسايلتو ريخته وسط کوچه
کلیدا از دستم رها شدن و افتادن رو زمین  ...زودي برگشتم طرف فرهاد
پوزخندي زد و گفت:
 نكنه انتظار داشتي تا امدن جنابعالي صبر کنهبا اين حرفش بقیه دوستاش زدن زير خنده
زماني جوش اورد و خواست بره طرفش که زودي پريدم جلوش و با حرکت سر از ش خواست
چیزي نگه
زماني دندوناشو از عصبانیت بهم فشار داد و اروم ازم پرسید:
 اين کیه؟لبام چند باري از هم باز شدن که بهش جوابي بدن ولي چیزي از بین لبام خارج نشد
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همونطور که بهم خیره بود به طرف فرهاد چرخیدم و ازش پرسیدم :
پس مادرشوهرم ؟
اوه چه عجب يادت افتاد ..با عصبانیت :
 ازت يه سوال پرسیدماگه جوابتو بدم ...چي گیرم میادزماني اين دفعه قبل از اينكه جلوشو بگیرم به طرفش رفت و دو دستي يقه فرهاد و چسبید و به
ديوار کوبدنش و با داد:
 کري ازت يه سوال کردفرهاد که کمي ترسیده بود و خوب مي دونست از پس زماني که يه سرو گردن ازش بزرگتر بود بر
نمیاد و دوستاشم بي بخار تر از اونین که بخوان کمكش کنن با صداي بلندي:
نزديك به  05-03روز پیش فقط ديدم با يه امبوالنس از اينجا بردنش
زماني سرش داد زد :
ديگه؟
فرهاد که هر کاري مي کرد نمي تونست يقه اشو از دستاي زماني جدا کنه جواب داد:
همین ..ديگه چیزي نديدم ...چند روز بعدشم يكي امد وسايل خونه رو با خودش برد
...ديگه ولم کن ..يقه رو کندي
زماني با نفرت يقه اش رها کرد و فرهاد که تازه داشت کمي نفس تازه مي کرد دستي به يقه اش
کشید و کمي از زماني فاصله گرفت ...
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فهمیدم که حتما سرگرد وسايلمو برده ...با پشت دستم که مي لرزيد ..دستي به لبم کشیدم و با
نگراني به پیرزن فكر کردم ..
زماني بهم نزديك شد...
وسايلتو کي برده ؟سرمو تكوني دادمو گفتم :
نمي دونم شايد ..نكنه اتفاقي براي پیرزن افتاده باشه ؟
فكر کنم اون اشناتون خبر داشته باشه ...
سرمو دو سه باري تكون دادم و با گیجي :
اره ..اره..اون بايد بدونهدر حالي که با نگراني به زماني نگاه مي کردم گفتم :
من بايد باهاش تماس بگیرم ...دست کرد تو جیبشو گوشیشو در اورد :
بیا بهاش تماس بگیر..همونطور که دستش جلوم دراز بود نگام به فرهاد افتاد که داشت با نفرت به دوتايمون نگاه مي
کرد ..
دست بلند کردم و گوشي رو ازش گرفتم ...برگه اي که از سرگرد گرفته بودمو از تو کیفم در
اوردمو باهاش تماس گرفتم ...
اما جواب نمي داد..
دوباره تماس گرفتم که يهو بوق اشتغال زد...
زماني نگاهي بهم کرد و گفت :
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جواب نمي ده ؟
 نه همش اشغال مي زنهگوشي رو از دستم گرفت و خودش تماس گرفت که گفت :
اين که خاموشهخاموشه ؟ولي االن کهبیا خودت گوش کن خاموشهيه لحظه ترسیدم و با خودم گفتم :
نكنه اتفاقي براي پري افتاده و تو تمام اين مدت به من چیزي نگفته
با پريشوني به زماني نزديك شدم:
بايد برم پیش سرگرداالن؟فقط اونه که همه چي رو مي دونهبه ساعتش نگاهي کرد و گفت:
باشه ادرس خونه اشو داري ؟سرمو تكوني دادم و برگه رو به طرفش گرفتم
برگه رو از دستم گرفت و بهش خیره شد
بريم..فقط امیدوارم که خونه باشهداشتم از دل نگراني میمردم ...
فصل بیست و نهم :
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يك ساعت بعد جلوي در خونه اي بوديم که ادرسشو بهم داده بود...
زودي پیاده شدم و به طرف اپارتمان رفتم ..و زنگ واحدشو فشار دادم..
اما کسي جواب نداد ..باز فشار دادم ..
براي بار سوم زنگو فشار دادم که زماني از پشت سر بهم نزديك شد
چي شد؟نمي دونم چرا نه جواب تلفنشو مي ده و نه کسي تو خونشه..زماني نفسشو داد بیرون و يه بار ديگه باهاش تماس گرفت و لي همچنان خاموش بود..
اشك جلوي چشمام جمع شد
با خودم گفتم نكنه مي خواد پري رو بهم نده ...
زماني که وضع و حالمو ديد ازم خواست که سوار ماشین بشم ...
در و برام باز کرد و من سوار شدم ..و قبل از بستن سرشو به طرفم خم کرد و گفت:
نگران نباش ....شايد جايي که نمي تونه جوابتو بده ..سرمو اوردم باال و ازش پرسیدم:
پس خونه چي ؟چرا کسي تو خونه اش نیست ؟بذار يه ساعت ديگه باهاش تماس مي گیريم..اگر جواب نداد بازم فردا میايم..حتما تا فردا يكي
میاد خونه و جوابمونو مي ده
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..
حرفي نزدمو رومو به يه طرف ديگه گرفتم ..
درو بست و پشت فرمون نشست ...
تو فاصله رسیدن به خونه اش دوباره ديگه باهاش تماس گرفت که هر بار با گوشي خاموش شده
اش مواجه مي شديم
مسیر خونه اش کمي دور بود ..تازه متوجه شدم خونه اش خارج از شهره
ديگه شب شده بود که جلوي يه در بزرگ ماشینو نگه داشت و چند باري بوق زد ..
و بعداز دو سه دقیقه اي که گذشت پیرمردي درو باز کرد ...

يه خونه وياليي که حیاط بزرگي داشت و توش پر بود از دارو درخت  ...وسطشم يه ساختمون دو
طبقه
و يه اتاقك کوچیك که نزديك به در بود که معلوم بود براي پیرمرد بود ..البته تا اون موقعه تنها
کسي که ديده بودم فقط همون پیرمرد بود ..
زماني براي پیرمرد بوقي زد و وارد شد...
از نگراني و دلشوره رنگ به روم نمونده بود..به چهره خودم از اينه بغل ماشین نگاهي انداختم
...زرد زرد شده بود
نزديك ساختمون که نماي ساده اي داشت ماشینو نگه داشت
برگشت و پالتشو از صندلي عقب برداشت ولي من همچنان سر جام نشسته بودم و نمي تونستم
کاري بكنم ..برگشت و بهم نگاهي کرد

همش حرفي که سرگرد بهم زده بود منو به وحشت مي نداخت
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"تو لیاقت نگه داري از دخترتم نداري"
که احساس گرمايي رو دستم کردم
اروم سرمو اوردم باال که ديدم زماني دستشو گذاشته رو دستم
رنگم پريد و احساس ترس کردم که گفت: :
 انقدر نگران نباش ..بالخره جواب مي دهدستمو با دلهره زير دستش مشت کردم و اورم از زير دستش کشیدم بیرون و زير کیفم قايمش
کردم ...
و سرمو انداختم پايین:
 چرا انقدر دست يخه ؟حالت خوبه ؟خواست دوباره دستمو بگیره که چشمامو بستم و گفتم :
خواهش مي کنم
دستشو بین راه متوقف کرد و بهم خیره شد :
ببخش نمي خواستم ناراحت کنم فكر کنم فشارت افتاده ...زود پیاده شو تا به مینا خانوم بگم برات يه اب قند درست کنه ...درو برام باز کرد و کیفم و از روي پاهام برداشت ...
مجبور بودم پیاده بشم ..جاي ديگه ي نداشتم ..
از سرگردم خبري نبود ...تازه بعد از اين ....اينجا ديگه مي شد خونه ام
وقتي امدم پايین احساس کردم نمي تونم راه برم ...ولي به روي خودم نیوردم ...و راه افتادم ..
کنارم راه مي رفت:
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 حالت خوبه ؟نمي خواي کمكت کنم ؟سرمو به نشونه نه تكون دادم
زودتر از من با عجله وارد ساختمون شد و مینا خانومو صدا کرد..
سرم کمي گیج مي رفت ..دستي به صورتم کشیدم
داشتم به در نزديك مي شدم اما همه چیزو دوتايي و تار مي ديدم زمانیو ديدم که داشت مي امد
به طرفم ...
تو صورتش نگراني ديده مي شد ...
خواستم پامو رو اولین پله پذارم که احساس کردم زير پام خالي شد ....نتونستم خودمو کنترل
کنم ..که زماني زودي خودشو بهم رسوند و دست انداخت زير بازوم و قبل از اينكه پیشونیم
بخوره به نرده منو گرفت و کشید تو بغلش ...چادر از سرم افتاد
زني با عجله از در خارج شد و به محض ديدنمون
با دست زد به گونه اش و گفت :
چي شده اقا؟زماني سريع بهش گفت:
اتاقو اماده کردي ؟بله اقا..
تو زودتر برو و يه اب قند درست کن  ....فكر کنم فشارش افتاده اصال حالش خوب نیست-همین االن اقا
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 نمي تونستم جلوي پامو ببینم ..سرم گیج مي رفت ...هر چي زور مي زد که من يه قدم ديگهبردارم ولي نمي شد
وقتي ديد نمي تونه همونطور ايستاده منو وادار به حرکت کنه کمي خم شد و دستشو انداخت زير
زانوهامو و منو کشید تو بغلش ....
تو همون بیحالي و سر گیجه..قلبم شروع کرده بود به شدت زدن ..احساس مي کردم االنه که جون
بدم ...
سرم حسابي يه صورتش نزديك بود ..چشمام نیمه باز بود ...
با نگراني همونطور که منو داشت مي برد يه جايي به صورتم نگاهي کرد ...
کمي عرق کرده بود...
فقط متوجه شدم وارد يه اتاق شديم ...و منو با احتیاط رو يه تخت گذاشت و زن بالشتاي زير
سرمو کمي جابه جا کرد ...و زماني همونجا روتخت کنارم نشست و رو به زن:
اب قند چي شد ؟
 اماده است االن میارمکمي هواي داخل اتاق سرد بود .و باعث شد که نا خواسته از سرما کمي تو خودم جمع بشم
که متوجه شد و زودي پتو رو روم کشید و دست راستمو گرفت تو دستش و کمي فشارش داد
زن وارد شد
لیو ان اب قند و ازش گرفت و کمي همش زد و يه قاشق به زور ريخت تو دهنم ...
 اقا مي خوايد به دکتر زنگ بزنم بیادنه يكم صبر کن ببینم حالش چطور میشه اگه بدتر شد ..زنگ مي زنیم که بیاددوباره يه قاشق ديگه به خوردم داد ..
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که يه دفعه اي دستشو برد زير سرم و منو کمي بلندتر کرد..که کامل سرم رفت تو اغوشش
لیوان برداشت و به لبام نزديك کرد  ...که با تمام بي حالیم از اين کارش ممانعت کردم
و لبامو از لیوان دور کردم
 يكم بخور ....حالت خوب نیست از صبحم معلومه که هیچي نخوردي ...که اين طور ضعف کردي..بخور
و دوباره لیوانو به لبام نزديك کرد
 اون دخترمو برده ...من پريمو مي خوام ...باشه دخترتم میاريم ...اينو بخور ...صداشو نمي شنیدم ...من فقط دخترمو مي خواستم :
 اون دخترمو بردهباشه فردا خودم دخترتو میارم ..فقط خواهش مي کنم يكم از اين اب قندو بخور ..دست و پام از سرما و افت فشار ..کمي مي لرزيد ..
ستاره خواهش مي کنم بخوروقتي ديد نمي تونه چیزي به خوردم بده به طرف زن برگشت و با نگراني :
برو زنگ بزن به ارش  .و بهش بگو که زودي خودشو برسونه
چشم اقا
فقط زود باش
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فصل سي ام:

از اينكه اين همه از خودم ضعف داشتم از خودم بیزار شدم ...هنوز سرم تو بغلش بود ..تازه دوباره
دستمو تو دستش گرفته بود و گاهي بهش فشاري وارد مي کرد که متوجه وضعیت خودم شدم و
سعي کردم خودمو ازش جدا کنم ..
فهمید که دوست ندارم بهم دست بزنه ...براي همین دستاش شل شد و منم راحت تر خودمو ازش
جدا کردم ..
و با سرگیجه اي که لحظه اي رهام نمي کرد بهش پشت کردم ...چند ثانیه گذشت که احساس
کردم تخت کمي تكون خورد ..فهمیدم از رو تخت بلند شده ...
و بعدم صداي بسته شدن در امد
از اينكه کارم به اينجا کشیده شده بودم ...غم بزرگي رو دلم نشست و از گوشه چشمم اشك
سرازير شد ...
مي دونستم تمام اين افت فشار و بد حالیا فقط به خاطر ضعف بدنیم ..که تو اين مدتم شدت
گرفته بود ...
با نبودن پري حس مي کردم يه چیزي از وجودم کم شده که تا بهش نرسم اروم و قرار ندارم ..
پتو رو کنار زدم و به سختي سر پا شدم ..تا ايستادم سرم به دوران افتاد ولي خودمو نگه داشتم ...
نگاهي به دورتا دور اتاق انداختم چشمم به دري افتاد که به طرف حیاط راه داشت ..با قدمهاي
لرزوني که زياد مطمئن نبودن به طرف در راه افتادم ..باز مي خواستم برم سراغ سرگرد ...
دو قدم مونده به در ....دستمو دراز کرم که دستگیره رو بگیرم ..اما چشمام درست جايي رو نمي
ديد که در اتاق باز شد ..سرمو با گیجي برگردونم به طرف در ..
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زماني با تعجب و نگراني همونجا جلوي در وايستاده بود ..
اهمیتي بهش ندارم و يه قدم ديگه به طرف در رفتم تا دستم به دستگیره رسید ..چشام بسته شد
و ديگه چیزي نفهمیدم ...

******
به زور چشمامو باز کردم ..رو تخت بودم و پتويي روم کشیده شده بود کمي دستمو تكون دادم که
ديدم بهش سرم وصل کردن..
دستي به صورتم کشیدم و سرمو به سمت راست حرکت دادم ....اتاق از موقعي که امده بودم
گرمتر شده بود و خبري از سرما بود ..نگام به شومینه روشن داخل اتاق
افتا د..برق اتاقو خاموش کرده بودن ....
اما در اتاق نیمه باز بود و نور چراغاي بیرون کمي به درون اتاق تابیده میشد ..
حالم بهتر بود فقط کمي سرم درد مي کرد...که احتماال اونم به خاطر از حال رفتنم و برخورد سرم
به جايي بوده  ...چون فقط يه نقطه از سرم بیشتر در د مي کرد و تا دست روش مي ذاشتم سرم
تیر مي کشید ..
باز به در نیمه باز نگاه کردم ...
چشمم به دسته مبلي افتاد که يكي دستشو به دسته اش تیكه داد بود ...و گاهي تكونش مي
داد..مثل اين بود که رو به روش کسي نشسته باشه و موقع حرف زدن با طرف مقابلش هي دستشو
تكون بده ...صدايي شنیده نمیشد ..يهو از جاش بلند شد و من تونستم کمي از چهره اشو ببینم
...درست حدس زده بودم ...زماني و يه نفر ديگه تو پذيرايي نشسته بودن و باهام حرف مي زدن
...زماني بهش نزديك شد و چیزي بهش گفت و بعدم دو نفري به طرف اتاق راه افتادن ...
چشمامو رو هم گذاشتم ....
صداي باز شدن در ....خبر از ورودشون به داخل اتاقو مي داد ولي چراغو روشن نكردن ...
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صداي مردي که نمي شناختمو شنیدم :
فكر مي کني کار درستي کردي ؟منتظر جواب زماني شدم ولي چیزي نشنیدم
امیدوارم از حرفم ناراحت نشي ..ولي فكر مي کنم تو ناخواسته اين همه بال رو سرش اوردي..شده يه تكه پوست و استخون ...با حرفايي هم که مي زني االنم که نمي دونه بچه اش کجاست
..حال و روز خوبي نداره ...بد کردي وحید ..بد
 بس کن ديگه ...فقط اينم مونده بود که تو بیاي منو موعظه کني ..اينا موعظه است ؟..هر کي اين زنو ببینه متوجه همه چي میشه نیازي به گفتن من نیستزماني کمي عصباني شد و گفت :
خودش تصمیمشو گرفته ...من که مجبورش نكرده بودم ...خوب معلومه ...کي تحمل زندانو داره که اين زن داشته باشه ..منم جاش بودم بدون فكر کردن...مي گفتم باشه قبوله
ارش بس کن ..حوصله شنیدن حرفاتو ندارم امروز به اندازه کافي بهم ريخته ...هستم ...مي دونم که ناهید تو حقت نامردي کرد ولي حق نداري انتقامشو از يه نفر ديگه بگیري ..تا اين حرفو زد زماني با صداي بلندي بهش گفت :
بس مي کني يا نهارش سكوت کرد و بهم نزديك شد و اروم رو تخت کنارم نشست و سرمو تو دستم و بررسي کرد و
با سر انگشت دستش محل ضربه ديدگي رو سرمو کمي دست کشید که دردم گرفت ...
سرش کجا خورد ..؟-نمي دونم تا بهش برسم از حال رفت و نقش زمین شد ...
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بايد يكم تقويت بشه خیلي خیلي ضعیف شده ... بابا اين که چیزي نمي خوره ...خودمو کشتم يكم بهش اب قند بدم ..نخورد که نخوردبايد به زورم شده يه چیزي به خوردش بدي ..با سرم و امپول نمیشه زياد سرپا نگه اشداشت..حاال کي مي خواي عقدش کني ...؟
نمي دونم فعال که حالش خوب نیست ..بذار يكم حالش بهتر بشه ...بعد ببینم چي میشهارش سكوتي کرد و بعدم رو به و حید :
 تو که رضايت دادي ..پس بذار بره ..اين چیزي که تو ازش خواستي ....اخر نامرديه ...اصال چطور مي توني با زني باشي که مطمئني دوست نداره ...تو هم که مطمئنم عالقه اي بهش
نداري ...پس اين کارا براي چیه ؟
منتظر حرف زماني بودم که يهو صداي بسته شدن در اتاق که به محكمي بسته شده بود .....وادارم
کرد که ناخواسته چشمامو باز کنم ...
فكر کردم شايد دو نفري از اتاق خارج شده باشن ولي ارش هنوز کنارم نشسته بود ...
تا نگاهم بهش افتاد ..لبخندي بهم زد و گفت :
خوبي ؟
حرفي نزدم
نگران نباش فقط از حال رفتي چیز نگران کننده اي نیستو بعدم سرمو به ارومي از دستم کشید بیرون
من برم به مینا خانوم بگم کمي از سوپي که برات درست کرده بیاره ..بدنت کمي ضعیف شدهوقتي ديد جوابي نمي دم بازم لبخندي زد و از جاش بلند شد و از اتاق خارج شد ...
فصل سي و يكم:
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احساس ضعفي که بهم دست داده بو د باعث شد تا اخر سوپمو بخورم ...اخرين قاشقو گذاشتم تو
دهنم ...و به مینا خانوم که در حال در اوردن چند دست لباس از کمد بود ...خیره شدم ...

لباسها رو برداشت و با لبخند به طرفم برگشت و اونا رو ...رو ي تخت گذاشت و گفت:
بفرمايد خانوم..لباساتونو عوض کنید از وقتي که امديد هنوز لباساي بیرون تنتونهاگه مي خوايد دوشم بگیريد ...حمومو براتون اماده کنم ؟
سرمو تكوني دادم و گفتم:
نه ممنون..نمي خواد
نمي دونستم ايا اون چیزي از ماجراي منو زماني مي دونه يا نه براي همین فقط بهش نگاهي کردم
که چیزي دستگیرم نشد

سیني رو که گذاشته بودم کنار تخت  ...از رو ي میز برداشت و ازم پرسید :
چیز ديگه اي مي خوايد که براتون بیارم ؟بهش نگاهي کردم و خیلي اروم گفتم:
نهچند دست لباس راحتي برام گذاشته بود که هر کدومو که خواستم بپوشم ..
نگاهي بهشون انداختم و رو يكیشو دستي کشیدم ....
به ساعت رو ديوار نگاهي انداختم
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 03شده بود ..صدايي از بیرون نمي امد
يه دفعه چشمم به گوشي کنار تخت افتاد
زودي گوشي رو برداشتم و با شماره سرگرد تماس گرفتم و چشمامو بستم که با گفتن گوشي
مشترك مورد نظر خاموش مي باشد
گوشي رو محكم کوبیدم سرجاش و به پنچره خیره شدم ...
کمي ضعف داشتم ..اما نه اونقدر که دوباره ولو بشم ....از جام بلند شدم و به طرف پنجره رفتم ...
فضاي بیرون به لطف نور مهتاب زياد تاريك نبود و میشد با کمي دقت به خوبي همه چي رو
تشخیص داد ..
.همین طور که به درختا نگاه مي کردم ديدم زماني به همراه ارش از ساختمون خارج شدن و به
طرف ماشیني که مسلما براي ارش بود به راه افتادن ...تا به ماشین رسیدن زماني سريع چیزي به
ارش گفت و به داخل خونه برگشت ..ارش به ماشینش تكیه داد و دستاشو تو جیب شلوار ش فرو
کرد
کمي بیشتر به پنجره نزديك شدم که يهو سرشو به طرف پنجره چرخوند ..يه لحظه غافلگیر شدم
و نتونستم حرکتي کنم ..چون پنجره بزرگ بود و پردها کنار رفته بود خیلي راحت مي تونست منو
ببینه ...رنگم پريده بود ولي اون نمي تونست تو اين تاريكي متوجه رنگ پريده گي من بشه ..بهم
خیره شده بود ...و منم به اون .
.احساس کردم بهم لبخندي زد ...که از پنجره فاصله گرفتم و با ناراحتي رو تخت نشستم ...
دوباره گوشي رو برداشتم و با سرگرد تماس گرفتم که بازم بي نتیجه بود ...

خواستم لباسامو عوض کنم که فكر کردم اگه يه دوش بگیرم خیلي سبك تر میشم ...
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قبل از رفتن به داخل حموم دوباره به پنجره نزديك شدم که ديدم داره با زماني حرف مي زنه
..نفسمو دادم بیرون ..و به طرف حموم رفتم

شیر ابو باز کردم و دستمو گرفتم زير شیر اب ...چشمام دوباره رنگ غم گرفت ..خیلي وقت بود که
پري رو خودم نبرده بودم حموم ...دلم براي شیطونیاش موقع اب بازي تنگ شد ..که يه دفعه
دستم با داغ شدن اب..سو خت و منم زودي دستمو کشیدم عقب ...و بلند شدم و به طرف در
رفتم و اونو از داخل قفل کردم و مشغول در اوردن لباسام شدم

زير دوش اب بودم ...که صداي باز شدن در اتاق امد ...حتما مینا خانوم بوده که امده بوده بهم سر
بزنه ...با بسته شدن در ....منم با خیال راحتري شروع کردم به شستن موهام

از حموم که در امدم ساعت نزديك  00بود ...
خیلي خسته بودم ..بعد از حمومم چشمام حسابي سنگین شده بود
دوباره مي خواستم يه بار ديگه با سرگرد تماس بگیرم ولي پشیمون شدم و گوشه اي از تخت دراز
کشیدم ..و به سقف خیره شدم ...
که کم کم چشمام سنگین تر شد و نفهمیدم که کي خوابم برد ...

فصل سي و دوم:
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صبح با صداي وزش بادي که بین درختا مي پچید و شاخ و برگ درختا رو تكون مي داد چشمامو
از هم باز کردم ....

کمي محیط اطرف برام نا اشنا بود ..بعد از مدتي که گذاشت تازه متوجه شدم که کجا هستم ...
به پتويي که روم بود نگاهي انداختم ..فهمیدم ديشب بعد از خوابیدنم کسي پتويي رو...رو م
انداخته چون من اين کارو نكرده بودم ..پتو رو کنار زدم ..و .از جام بلند شدم ...

نگاهي به خودم تو اينه کردم ..حسابي زير چشمام گود افتاده بود ...
رنگ صورتم هم کمي زد و پريده بود ...
حوله اي که از ديشب به موهام بسته بودم از رو سرم برداشتم ..هنوز موهام مرطوب بود کمي با
حوله موهامو خشك کردم حوصله شونه کردنشومو نداشتم ولي اگه شونه هم نمي کردم بعد از
خشك شدن .....شونه کردنشون سخت میشد ...
برسو برداشتم و رو تخت نشستم و اروم شروع کردم به شونه کردن موهام ..که ضربه اي به در
خورد ...هول کردم و سريع شالي که روي صندلي کنار تخت افتاد بود برداشتمو رو سرم انداختم
 ...که در باز شد و مینا خانوم با يه سیني وارد شد ..
 سالم خانوم صبحتون بخیرسیني که توش وسايل صبحونه رو چیده بود و ..روي میز گذاشت ...
و با لبخندي به مني که هول هولكي شال رو انداخته بودم رو سرم نگاه کرد و گفت:
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 نگران نباشید خانوم ....اقا ...صبح خیلي زود رفتن و گفتن که بهتون بگم تا بعد از ظهر بر نميگردن ...

همونطور که فنجونو از چايي پر مي کرد ادامه داد:
گفتن بهتون بگم نگران اون موضوع هم نباشید پي اونم مي رن-بفرمايد خانوم ..صبحانه اماده است ...

با خیال راحت شال رو از سرم برداشتم و به شونه کردم موهام ادامه دادم ...
چون کمي موهام خشك شده بود بعضي جاهاش کالفه ام مي کرد..
 اجازه بديد کمكتون کنم .. نه خودم شونه مي کنماما زن با لبحندي که به صورتم پاشید برس رو از دستم گرفت و کنارم نشست و با آرامش شروع
کرد به شونه کردن ...
ماشاهلل موهاتون هم پر پشته هم بلند ...موهاتون منو ياد دخترم مي ندازهدختر داري ؟بله چند سالي هست که ازدواج کرده خیلي وقته اينجا کار مي کني ؟ نزديك به يه  0سالي هست البته با شوهرم همینجا زندگي مي کنیم ...اگه ديشب ديده باشینشفقط سرمو تكون دادم
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نمي دونم چرا انتظار داشتم يه فضولي کنه ..يا هي ازم حرف بكشه ..اما هیچ سوالي نمي کرد ....و
چیزي نمي پرسید
همونطور در حال شونه کردن موهام بود که صداي زنگ خونه ....در امد..
مینا خانوم نگاهي به ساعت انداخت و گفت:
يعني اين وقت روز کي مي تونه باشه ؟به ساعت نگاهي انداختم  03..بود
از جاش بلند شد و از اتاق خارج شد ....
بعد از اينكه جواب داد ...صداي باز شدن در خونه امد ....بلند شدم و از پنجره به بیرون نگاهي
انداختم ......کمي که ماشین وارد حیاط شد ...فهمیدم ارش امده...
به طرف عسلي رفتم و گیره موهامو برداشتم و شالو رو رو سرم مرتب کردم که مینا وارد شد..و
گفت:
دکتر امده
ابروهاموانداختم باال و گفتم : دکتر ؟بله آقاي دکتر ..ارش خان .برادر آقاتازه فهمیدم که ارش کیه
 امدن به شما سر بزنن ...به شال رو سرم دستي کشیدم و نگاهي به لباسام کردم ..ديشب از بین اون چند دست لباس ..اين
لباسو که کمي گشادتر بود و دامن داشت برداشته بودم که بتونم توش احساس راحتي بكنم...
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مقابل اينه ايستادم و به سر و وضعم نگاهي انداختم که ضربه اي به در اتاق زد و وارد شد ..به
طرفش برگشتم که اون زودتر سالم کرد

و منم اروم جواب سالمشو دادم و رفتم لبه تخت و نشستم

در حالي که نگاهي به سیني صبحونه اي که مینا خانم برام اورده بود مي کرد و
بهم نزديك شد و پرسید:
 هنوز صبحونه نخوردي...؟چیزي نگفتم و  ....دستي به لبه شالم کشیدم ...

لبخندي زد و دستي به موهاش کشید و اونم کمي با فاصله از من لبه تخت نشست و در کیفشو باز
کرد
امروز حالت چطوره ؟سرگیجه يا حالت تهوع که نداري ...؟فقط سرمو تكون دادم ..
ديشب فشارت خیلي پايین بود..همیشه اينطوري میشي؟..اروم و همونطور که به فرش زير پام خیره بودم گفتم :
نه
با جوابم خنده اي کرد و گفت..
داشتم کم کم نا امید میشدمسرمو با تعجب اوردم باال و به چشماي شوخش خیره شدم
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 فكر نمي کردم حاال حاالها بخواي حرف بزنينفسمو دادم بیرونو و رومو ازش گرفتم و گفتم:
مگه با کسي قهرم که نخوام حرف بزنمدستگاه فشارشو در اوردم:
اجازه مي دي فشارتو بگیرممن حالم خوبهخوب اون که صد البته..اما کار هیچ وقت از محكم کاري عیب نمي کنه...صبحونه هم که نخوردي مي ترسم باز حالت بد بشه ...وحید اگه بفهمه حالت بد شده و منم اينجابودم و کاري برات نكردم حسابي از دستم دلخور میشه
حاال اجازه مي دي ؟چهره در هم کشیدم و بهش اجازه دادم که فشارمو بگیره ...ته چهره اش به زماني مي خورد اما بد
عنقي و بد اخالقي اونو نداشت

همونطور که به درجه نگاه مي کرد..و نگاهشو ازم گرفته بود گفت:
من همه چیز و در مورد تو و حید مي دونم ..نمي دونم چرا چنین پیشنهادي بهت داده ...
-خوب راستشو بخواي با اين کار ش ...انگار تازه فهمیدم اصال نمي شناسمش.....

شايد در مورد همسر قبلیش يه چیزايي بهت گفته باشه ..اما چقدر؟ ....اونم نمي دونموحید مرد بدي نیست-اما تا دلت بخواد تو زندگي تا تونسته از اين اون ضربه خورده
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که بیشترين ضربه رو هم ..همون همسر قبلیش ..يعني ناهید ..بهش زده ..
وحید کینه اي نیست ...شايد يكم زود از کوره در بره اما عوضش قلب بزرگي داره ...شما هم که خانوم محترمي هستید و مطمئن باشید که....
يه دفعه اي سكوت کرد ..
سرمو بلند کردم و به چشماش چشم دوختم...و گفتم:
مشكلي پیش امده که داريد اين حرفا رو مي زنید؟هول کردو و در حالي که فشار سنجو از دستم جدا مي کرد
نه نه اصالبا ناراحتي استینمو دادم پايین و به نقطه اي از ديوار رو به روم خیره شدم که گفت :
فقط خواستم بگم که اون ...اونطور که فكر مي کنید نیستسنگیني نگاهشو رو خودم حس مي کردم دوست نداشتم که اون ادامه بده...
ولي انگار اون مسر بود حرفاشو بزنه..حاال شايد در حمايت از برادرش
اسم دخترت چیه؟پري اسم قشنگیه ..خیلي دوست دارم ببینمشبا امدن اسم پري چهره ام دوباره غمگین شد که گفت:
ناراحت نباش بالخره دخترت میاد..وحیدم امروز رفته دنبالشامد حرف ديگه اي بزنه که صداي حرکت الستیكاي ماشیني از تو حیاط شنیده شد
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ارش بلند شد و به طرف پنجره رفت و با ديدن ماشین وحید :
 چه زود امد؟برگشتم طرفش ...از پنجره فاصله گرفت و امد طرف کیفش و وسايلشو توش گذاشت که بعد از يه
مدت خیلي کوتاه ...وحید جلوي در اتاق ظاهر شد...

نگاهي بهم انداخت سرشو به نشونه سالم تكوني داد..و منم خیلي اروم به طوري که شك دارم
صدامو شنیده باشه جوابشو دادم.
وقتي نگاش به ارش افتاد:
تو کي امدي؟ارش سرشو انداخت پايین و با بند کیفش ور رفت و گفت:
زياد نیست..کمي نگران حالش بودم گفتم قبل از بیمارستان بیامو ..سري بهش بزنماز کاراي دو برادر سر در نمي اوردم ...به گفته مینا خانوم فكر مي کرم زماني تا بعد از ظهر نیاد
ولي ساعت  03برگشته بود خونه ...
وحید اروم وارد اتاق شد و کنار من لبه تخت نشست و نگاهي به ارش انداخت
و با اين کارش ازش خواست که از اتاق بره بیرون و اونم زودي گرفتو از اتاق خارج شد...

فصل سي و سوم:
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هر دو سكوت کرده بوديم که اون شروع کرد :
بهتري؟
بله ممنون امروزم هر چي باهاش تماس گرفتم جواب نداد..يعني همش خاموشهخونه اشونم که کسي نیست...قبال بهم گفته بود که کدوم اداره کار مي کنهاونجا هم رفته ام ..ولي جواب درست و حسابي بهم ندادم
فقط در اين حد فهمیدم به يه ماموريت کاري رفته و متاسفانه کسي از زمان برگشتش خبري
نداره
با نگراني برگشتم طرفش:
پس دخترمسرشو انداخت پايین
کسي چیزي در موردش نمي دونهمن که نگراني داشت ديونم مي کرد ازش پرسیدم:
مگه اونو دست خانواده اش نسپردهزماني سرشو بلند کردم و با شك پرسید:
خانواده؟منظورم اينكه ..به همسر ..-اون که مجرده
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با تعجب گفتم:
مجرده؟يعني مي خواي بگي نمي دونستي ...البته خود منم تازه امروز فهمیدم چون وقتي درمورد بچهپرسیدم همه فكر کردن دارم در باره بچه خودش حرف مي زنم که گفتن او بچه نداره يعني ازدواج
نكرده که بچه اي داشته باشه
...

دهنم خشك شد....و با دلهره:
نكنه نمي خواد دخترمو بهم بده؟وحید کمي تعجب کرد و ازم پرسید:
اين چطور اشنايي که بهش شك داري و مي ترسي ديگه دخترتو بهت نده ...؟لبمو گاز گرفتم و با من من گفتم:
از دوستاي سعید بود منم زياد روش شناخت ندارمابروهاشو انداخت باال:
به سعید نمي خورد از اين اشناها داشته باشهاخمي کردم و سرمو انداختم پايین که متوجه ناراحتیم شد ..براي همین حرفو عوض کرد و گفت :
در هر صورت بايد کمي صبر داشته باشي ...کم کمش ممكنه تا يه هفته هم بر نگردهتو هم سعي کن انقدر خود خوري نكني و خودت عذاب ندي
از جاش بلند شد ...
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و کمي داخل اتاق جلوم راه رفت و در حالي که به چونه اش دست مي کشید به طرفم برگشتو و
خیلي جدي ازم پرسید:
تصمیمت که عوض نشده ؟سكوت کردم و به چشماش خیره شدم ...حاال که تو خونه اش بودم و ازم در مورد تصمیم مي
پرسید به ترديد افتاده بودم م ...شايد حداقل اگه انقدر اخم نمي کرد مي تونستم راحت تر
جوابشو بدم ..
اخم تو چهره اش هر لحظه بیشتر مي شد و نگاهشو ازم بر نمي داشت :...
چیه؟ ...نكنه نظرت عوض شده؟دوباره ترسیدم براي همین به ناچار بهش گفتم:
نه..من همون روز که از تو زندان باهاتون تماس گرفتم ..تصمیمو گرفتم ..نمي دونم چرا هر باراين سوالو از من مي پرسي ؟
رنگ چهره اش از اون برافروختگي و قرمزي خارج شد و دستشو از جیب شلوارش در اورد و بهم
نزديكتر شد و با ترديد ازم پرسید :
پس موافقي که تو اين هفته کارو تموم کنیم ؟قلبم فرو ريخت و لرزه به جونم افتاد
به چشماي منتظرش چشم دوختم
و سعي کردم خیلي محكم جوابشو بدم :
هر وقت که بگید ....من اماده ام ..فقط نگران دخترم هستم ...حتي االن نمي دنم کجاست..اينبیشتر نگرانم مي کنه
قبل از در امدن از زندان چیزي در موردش بهت نگفت؟-فقط گفت چند روز ديگه باهاش تماس بگیرم که دخترمو بیاره
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لبخندي زد و امد کنارم نشست ..
 خوب خدا خیرت بده ..از ديشب که همه امونو نگران کرديخودش که گفته چند روز ديگه باهاش تماس بگیر تا بچه رو برات بیاره..پس اين نگراني براي چیه
؟
دست خودم نیست نمي تونم تحمل کنم ....اروم باش تا چند روز ديگه بچه اتم مي گیري تو بغلت و خیالت راحت میشهساکت شدم و حرفي نزدم که اون گفت:
راستي با ارش اشنا شدي ؟سرمو تكون دادم
تنها همین يه برادرو دارم البته زمین تا اسمون با من فرق مي کنهفهمیدم با اعالم امادگي من خیالش راحت تر شده و از اون حالت تدافعي خارج شده...
از کنارم بلند شدو مقابلم ايستاد...و دستشو به طرفم دراز کرد :
بیا بريم تو پذيرايي يا اگه مي خواي بريم تو حیاط که يكم هوا بهت بخوره و از اين کسلي بيحالي در بیاي

کمي دست دست کردم ولي همچنان دستش به طرفم دراز بود ...
بالخره از جام بلند شدم و از خجالت دستي به شالم کشیدم
لبخندي زد و دستشو کنار کشید و امد کنارم ايستاد ...نگاهشو ازم بر نمي داشت ...همین نگاهها
معذبم مي کرد ...هر دو به طرف در رفتیم ...
اراش رو مبل نشسته بود و در حال خوردن قهواي بود که مینا خانوم براش اورده بود...
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با ديدن دوتامون از جاش بلند شد و به برادرش لبخندي زد
نمي خواستم برم حیاط براي همین به اولین مبلي که رسیدم روش نشستم و سرمو گرفتم پايین
وحیدم براي اينكه من راحت تر باشم رو مبل کناريم نشست ...
اراش با خنده:
 چي شده که امروز ...انقدر زود امدي خونه ؟وحید بهش اخمي کرد و فنجون قهوه رو از توي سیني که مینا خانو جلوش گرفت بود برداشت و
به طرفم گرفت ...
دست بلند کردم و با تشكري ازش گرفتم و تو دستم گرفتمش
براي خودشم يه فنجون برداشت
و همونطور که مزه مزه اش مي کرد:..
 تو چرا صبح به اين زودي امدي اينجا؟ گفتم که براي ديدن ستاره خانوم امده بود که ببینم حالشون امروز چطوره؟ اوه چه دکتر وظیفه شناسياراش لبخندي زد و در حالي که به من نگاه مي کرد فنجون قهوه اشو به لبهاش نزديك کرد
به شدت بینشون احساس خجالت و دستپاچگي مي کردم ...اصال وجود خودمو بینشون اضافي مي
ديدم
 چرا نمي خوري ؟اين سوالي بود که وحید ازم پرسیده بود و منو با سوالش غافلگیر کرده بود
هنوز داشت به طور سوالي نگام مي کرد که ياد قهو ه ام افتادم و رو مو ازش گرفتم و فنجونو به
لبام نزديك کردم ...
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و تا اونجايي که تونستم خودمو بي تفاوت نشون دادم و سعي کردم با خوردن قهوه حرفي نزنم

فصل سي و چهارم :

وحید تمام مدت همونطور که گفته بود بیرون از خونه به سر مي برد ....
سومین روزي بود که تو اون خونه بودم ..و پامو بیرون نگذاشته بودم ...انقدر تو اين چند روز با
سرگرد تماس گرفته بودم که حسابي خسته شده بود ...
وحیدم همش اخر شب مي امد خونه ..از روزي که ارش بهم سر زده بود ديگه نیومده بود..همش
مینا خانوم دورو برم مي چرخید و نمي ذاشت کم و کسري داشته باشم ...
از ديشب برف شروع کرده بود به باريدن ....تو اتاق خودم نشسته بودم و تمايلي به بیرون رفتن
نداشتم ..
از پنجره به بیرون نگاه کردم ..گوشي تو دستم بود ..مینا خانوم به اتفاق همسرش براي خريد به
بیرون رفته بودن و من تنها تو خونه مونده بودم
گوشي رو جلوم گرفتم و يه بار ديگه شماره ها رو گرفتم ...
چشمامو با نا امیدي بستم و بعد از شنیدن خاموش است دکمه قرمز فشار دادم ...و به طرف کمد
لباسا يي که مال من بود رفتم و دو دستي دو لنگه درو باز کردم ....
که فقط توش سه دست لباس ،يه دست مانتو و شلوار ..و يه پالتو بود
معلوم بود که کمد قبال پر بوده که حاال خالیش کردن ...و فقط همین چند دست لباسو توش
گذاشتن ...
وسايلي هم که از زندان اورده بودم هنوز همونطور تو بسته ها گوشه کمد بود ..
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پايین کمد نشستم و بسته رو به طرف خودم کشیدم و درشو باز کردم و بعد از کمي گشتن ..
پلیوري که سرگرد برام اورده بود از تو بسته کشیدم بیرون و خوب نگاش کردم بلند شدم و
لبخندي تلخي زدم و با بیحالي تنم کردم ..و در کمدو بستم ...دوباره از پنجره نگاهي به برفاي
نشسته شد رو زمین و درختا کردم ..از دري که تو اتاقم بود وارد حیاط شدم..که سوز و سرما که
به صورتم خورد با عث شد که پلیورو بیشتر به خودم بچسبونم

وحید انقدر گرفتار کاراش بود که از اون روز به بعد در مورد عقد و کارايي که مي خوايم بكنیم
چیزي نگفته بود ...

حیاط خونه خیلي بزرگ بود ..انقدر که مي شد ساعتها توش راه رفت و خسته نشد بر عكس
ساختمونش که نسبت به حیاط به اون بزرگي ...اصال بزرگ نبود ..
دوباره برف شروع کرده بود به باريدن...
به يكي از نیمكتايي که زير يه درخت بزرگ کاج قرار داشت نزديك شدم ..خم شدم و با دستم
برفها روشو زدم کنار..و همونطور که پلیورو به خودم چسبونده بودم رو نیمكت نشستم ...

چون خونه ها دور از هم بودن زياد سر و صدايي هم از بیرون نمي امد ...يه جور فقط سكوت دو رو
برمو نو احاطه کرده بود..شبها هم که انقدر وحید دير مي امد که اصال نمي ديدمش ..بیشتر وقتها
هم شام نمي خورد يا مي گفت بیرون يه چیزي خورده يا اينكه میل نداره ..که من همه اين حرفا
رو که به مینا خانوم مي زد از پشت در اتاقم مي شنیدم ...
کف دستمو بلند کردم و به برفهايي که دونه دونه تو کف دستم مي افتادن نگاه کردم ...
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شايد مجبور بودم تا اخر هفته صبر کنم که سرو کله سرگرد پیدا بشه ..دلم براي پري تنگ شده
بود و نمي تونستم لحظه اي فراموشش کنم ....
احساس سرما کردم براي همین دستمو بردم زير بغلم و سرمو گرفتم پايین و با ناراحتي نفسمو
حبس کردم که يكي يه چیزي رو شونه هام انداخت و همزمان گفت :

چرا اينجا ....تو اين سرما نشستي ؟با ترس برگشتم و به کنارم نگاه کردم ..
دوبار صدات کردم ولي اصال نشنیديچندباري پلك زدم و يهو از جام در حالي که با دستم گوشه پالتوشو چسبیدم که از شونه ام سر
نخوره بلند شدم
ببخشید نشنیدمبیا بريم تو .....اينجا بموني سرما مي خورياز مقابلم رفت کنارم که راه بیفتم
دستامو از سرما بهم مالیدم و راه افتادم
نگاهي بهش کردم ...البه الي موهاش دونه ها برف نشسته بود ...درو برام باز کرد و من وارد شدم
و پشت سرم همونطور که به موهاش دست مي کشید تا برفا بريزه مینا خانومو صدا کرد
پالتو رو از رو شونه ام برداشتم و بدون نگاه کردن بهش گفتم:
خونه نیست ...با حسین اقا رفتن بیرون اوه پس رفتن بیرون ؟-بله
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کنار شومینه ايستاد و دستاشو به طرفش گرفت و به شعله هاش خیره شد و گفت:
چند تا پرونده تو خونه بود مجبور شدم بیام خونه ..هوا خیلي سرد شده ...نمي دونم چي شد که يهو ازش پرسیدم :
قهوه مي خوريد براتون بیارم ؟تو اين چند روز فهمیده بودم هیچ عالقه اي به چايي نداره و همیشه قهوه مي خوره
يه لحظه سرشو بلند کرد و بهم نگاه کرد ..
اب دهنمو قورت دادم و نگاهمو ازش گرفتم ..
 اگه بیاري که ممنون میشمبه طرف اشپزخونه رفتم ...و قبل از وارد شدن پالتوش رو دسته مبل گذاشتم پلیورمو در اوردم و
مشغول اماده کردن قهوه شدم ...خیلي وقت بود براي کسي  ...حتي براي خودم چیزي درست
نكرده بودم ...
سیني رو تو دستم گرفتم و امدم بیرون ..نديدمش ..فهمیدم رفته تو اتاقشه ...
ضربه اي به در اتاقش زدمو درو اروم باز کردم ..
با ورو دم نگاهي بهم انداختم و دوباره مشغول به کار ش شد ...مقابل میزش ايستاده بود و بین
زونكنها دنبال چیزي مي گشت
اتاق بزرگي بود
فنجون قهو رو ....روي میز کوچیكي که کنار شومینه بود گذاشتم و خواستم از اتاق خارج بشم که
گفت:
چرا نمشیني ؟
گر گرفتم و دستي به لبه شالم کشیدم و بدون حرفي رو يكي از دو مبلي که کنار شومینه قرار
داشت نشستم .و به شعله هاي اتیش خیره شدم
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که با يكي از زونكنا امد و مقابلم نشست ..نگاهمو از شومینه گرفتم و با انگشتاي دستم شروع
کردم به ور رفتن
 خودت مگه نمي خوردي ؟ نه من قبال چايي خوردم ...زونكنو کنار گذاشت و فنجونشو برداشت ...
 هنوز ناراحت دخترتي ؟جوابي بهش ندادم و با ناراحتي به میز خیره شدم
 امروزم گوشیش خاموش بود..نگران نباش فكر نمي کنم انقدر ادم بي مسئولیتي باشه...که بخوادتو رو تو نگراني بذاره ..حتما نتونسته باهات تماس بگیره
دستي به گونه ام کشیدم و گفتم:
 نمي دونمفنجونشو گذاشت رو میز و کمي به طرف جلو خم شد و با لبخند :
تو اتاقت راحتي ؟باز گر گرفتم
بله ممنون خوبهاز جاش بلند شد و با کمي ذوق :
 يه لحظه بلند شو بیا بريم طبقه باال مي خوام يه چیزي رو بهت نشون بدمسرمو گرفتم باالو با نگراني بهش چشم دوختم
وقتي ديد هنوز نشستم ...
به طرف در اتاقش رفت و درو باز کرد و به طرفم برگشت و گفت:
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 بیااروم بلند شدم و به طرفش رفتم ..

فصل سي و پنجم:

لبخندش بیشتر شدو به طرف پله ها رفت ...تو اين چند روز هیچ وقت به طبقه باال نرفته بودم
به پله ها که رسیدم يه لحظه ايستادم ..وحید رو پله چهارم بود که برگشت و گفت :
 چرا وايستادي؟ بیا ..دستمو رو نرده تكیه دادمو پامو رو اولین پله گذاشتم ...وحید دوباره به راهش ادامه داد ....
باالي پله ها به انتظارم ايستاده بود ..وقتي بهش رسیدم
چرا انقدر تو نگراني ؟فقط بهش نگاه کردم
که به طرف در يكي از اتاقا رفت و درشو باز کرد با لبخند سرشو تكون داد:
بیابا قدمهاي ارومي بهش نزديك شدم ..که اول خودش رفت تو و منم پشت سرش ..اتاق بزرگ و
دلبازي بود ...انگار يه جوري با تمام اتاقاي ديگه اون خونه فرق داشت ...پردهاي ابي بلند... ..يه
تخت دو نفره فوق العاده زيبا  ...با قاب عكسهاي بزرگ که از ديوار اويزن شده بودن و داراي
تصاويري رويايي و ارامش بخشي بودن
وحید نگاهي بهم کرد و بعدم با اشاره به اتاق ازم پرسید :
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 نظرت چیه ؟نگاهمو دور تا دور اتاق چرخوندمو که نگاهم افتاد به همون تخت دونفره که چیزي از زيبايي کم
نداشت ...اما با تمام اين همه زيبايي دلمو لرزوند و ازش ترسیدم
وحید به طرف پنجره رفتو و پردها رو کمي زد کنار
 اين اتاقو دوست دارم ...وسايلشم سلیقه منه..اما اگه از هر کدومشو که خوشت نیومد بگو تابرات عوضش کنم ...اين اتاقو قبل از امدنت اماده کردم ...
 تازه مي تونیم اون اتاقي هم که تو فعال توش هستي رو بذاريم براي پريفكم مثل چوب خشك شده بود و نمي تونست تكون بخوره ....
وقتي ديد مثل میخ تو جام ايستادم به طرفم امد و نزديكم ايستاد:
 خوشت نیومد؟نمي دونستم چي بايد بهش بگم
چشماشو کمي تنگ کرد و چهره درهم کشید:
 تو نظرت عوض شده درسته ؟سريع لبهام تكون خوردن
 نه .........نه ......راستش انتظارشو نداشتمپس چرا حرفي نمي زني ؟من ..منازم رو گرفت و دستي به موهاش کشید
و همونطور که پشتش بهم بود:
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بذار يه چیزي رو از حاال بهت بگمخوشم نمیاد بازيچه باشم ...وقتي من با طرفم روراستم دلم مي خواد اونم با من رو راست باشه وفكر نكنه مي تونه راحت سرم شیره بماله
دست راستشو تو جیب شلوارش کرد
من تو زندگي اولم خیلي اشتباه کردم ...اشتباهاتي که حتي حاضر نیستم يكبار ديگه تكرارشونکنم
پس خواهش مي کنم با من بازي نكنو با اين حرف..با ناراحتي به طرف در اتاق رفت
که زودي بهش گفتم:
اينجا عالیه ..فكر نمي کردم انقدر خوش سلیقه باشي ..برگشت طرفم و با ترديد بهم نگاه کرد ...
سعي کردم عادي باشم
 من که خیلي خوشم امد ...باشه اون پاينیم براي پريبه عمق چشماش خیره شدم
مي دونستم حرفام براي خودم نبود ...حاال چرا اينا رو گفته بودم خودمم نمي دونستم شايد دلم
نیومد ناراحتش کنم
گره اخماش از هم باز شد و دوباره به طرفم برگشت و مقابلم ايستاد:
 اين چند روزه وقت نكردم ..راستش يعني حسابي سرم شلوغ بود ..فردا مي رم دنبال کاراي عقداب دهنمو قورت دادم و با اينكه گفتنش برام خیلي سخت بود ..اما تالش کردم که چشمام قرمز
نشه و عادي جلوه کنه و به زحمت بهش گفتم :
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 خیلي خوبهلبخندي زد:
تو که مراسم نمي خوايمن نه ....اما اگه خودتنه منم نمي خوامو بیشتر بهم لبخند زد
فكر نمي کردم يه روزي انقدر راحت جلوي کسي بايستم و راحت تو چشماش نگاه کنم و بهش
دروغ بگم و پا رو تمام دلم بذارم
 امروز بريم بیرون ؟ضربان قلبم شدت گرفت ...
 اين چند روزه..متاسفانه ...زياد نتونستم پیشت باشمچشمكي بهم زد و گفت:
يكم خريد و بعدم يه شام درست و حسابي که مهمون خودميمي دونستم رنگ به روم نمونده ..اما واقعا نمي دونستم اين جمله ها چطور از دهنم خارج مي شن
:
باشه ...اما اگه کارات زياده نیازي نیست که خودتو اذيتــــ...اين چه حرفیه ...براي تو همیشه وقت دارمنفسم داشت بند مي امد
سرمو از شرم و خجالت گرفتم پايین
 -خیلي دوست دارم هر چه زود تر عقد کنیم ..اينطوري تو هم کمتر اذيت مي شي
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ديگه نمي تونستم تو چشماش نگاه کنم ...
 میشه بهم نگاه کنيچشمامو بستم و بهش نگاه نكردم
خواهش مي کنماحساس کردم دارم از استرس مي میرم
سرمو اروم اوردم باال و چشمامو به اهستگي باز کردم ...
خیلي بهم نزديك شده بود
چنان محو صورتم شده بود که احساس کردم اصال تو حال خودش نیست ...
بدنم به طور نامحسوسي مي لرزيد که فقط خودم متوجه لرزشش بودم
نگاهشو بین دو چشمم چرخوندو گفت :
 چشماتو خیلي دوست دارماين طرز نگاه ..بي ريا و خالص ..دلم مي خواد همیشه همینطوري بمونه و فقط م براي من باشه
مي دونستم تو چشمام حلقه اشك جمع شده
يه قدم ديگه بهم نزديكتر شد ...
 بهم قول مي دي هیچ وقت اين نگاهو ازم نگیريقفسه سینه ام از فرط هیجان و بي قراري شروع کرده بود به باال و پايین رفتن
وحید انگار فقط دلش مي خواست حرف بزنه
نمي دونم اون وحید بد اخالق و اخمو که به زور حرف مي زد کجا رفته بود و و حاال اين کي بود که
داشت اين همه با محبت با من حرف مي زد
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 خدا منو ببخشه که باعث شدم بیفتي تو زندان و انقدر غصه بخوريدست خودم نبود بالخره اشكي که نبايد از گوشه چشمم سر خورد ...چشماش بیش از اندازه
مهربون شده بود ...رفتارش درست مثل پسر بچه هايي بود که کافي بود کوچكترين محبتي از
کسي ببینن و اونوقت بود که دريا دريا محبت ب بريزن به پاي طرف
چشمام از اين همه دروغي که بهش گفته بودم بستم ...که گرماي دستشو رو صورتم احساس
کردم ..داشت با شستش اشكا رو از رو گونه ام و زير چشمم پاك مي کرد
" خدايا منو ببخش ...چرا حرف دلمو بهش نمي زنم  ....اون ديگه داره همسرم میشه ..پس چه
نیازي به حرف زدن "
همونطور که چشمامو بسته بودم و اشك مي ريختم تو جام ايستاده بودم ...
احساس کردم داره بهم نزديكتر مي شه دست چپشو رو شونه ام گذاشت..داغون شدم ...
و احساس کردم فرو ريختم مي خواست منو تو اغوشش بگیره ...
حاال به وضوح مي لرزيدم ..اونم خوب فهمیده بود و خواست ارومم کنه براي همین خیلي اروم و با
احساس :
 ستاره ..من دوست دارمو خواست منو بگیره تو اغوشش که صداي مینا خانوم که از طبقه پايین داشت مي امد باال باعث
شد سريع ازم فاصله بگیره
نفس از دست رفته دوباره راهي براي برگشت پیدا کرد
چشمامو باز کردم ...دو سه قدم ازم فاصله گرفته بودو بهم نگاه مي کرد
من رنگم پريده بود ..ولي اون فقط خوشحال بود و لبخند مي زد :
من ديگه برم ...خیلي ديرم شده ...بعد از ظهر زودتر میام ..قبل از امدنمم باهات تماس مي گیرمکه اماده بشي
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لبخندي شیريني زد :
تا برگردم مراقب خودت باش ..بیرونم نرو ...هوا سرده ..دوست ندارم سرما بخوري ...
باشه ؟
مثل مسخ شده ها قادر به جواب دادن نبودم که دوباره پرسید :
 باشه خانومي ؟سرمو تكوني دادم و گفتم :
باشه
و وحید که گويي اولین باره که داره از دختر مورد عالقه اش در خواست ازدواج مي کنه با
خوشحالي و ذوقي که به زور پنهونش مي کرد از اتاق خارج شد

قدرت پاهامو از دست دادم و با چند قدم خودمو به تخت رسوندم و روش نشستم ..دستي به
صورتم کشیدم ..و سر انگشتامو روي گونه ام و زير چشمم که انگشتشو روشون گذاشته بود
حرکت دادم ....
فصل سي و ششم :

بار ديگه ته دلم خالي شد که به يكباره متوجه شدم رو ي تختي نشستم که تا فردا پس فردا بايد
به همراه وحید روش بخوابم
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از جام پريدم و با پشت دستمم جلوي دهنمو گرفتم و با ناباوري به تخت نگاه کردم ..با ترس از
تخت فاصله گرفتم
از تصورش هم وحشت مي کردم ...همونطور که به عقب مي رفتم يهو به چیزي برخورد کردم
..تندي برگشتم ...مینا خانوم با لبخند داشت نگام مي کرد:
 سالم خانومبه چشماش خیره شدم ...يه لحظه اصال نفهمیدم مینا خانوم کي هست و براي فرار از وضعیت
پیش امده ...
با دستم کنار زدمش و با تمام سرعت به طبقه پايین دويدم و به اتاقم پناه بردم ...تا درو بستم ..از
تو قفلش کردم و با ترس پشت مبل بزرگي که کنار شومینه بود پنهان شد م و دستامو رو گوشا
گذاشتم ...و چشماموبستم و شروع کردم به تكون خوردن ...اشكم در امد ..صداي هق هقم ...هم
داشت در مي اومد که ضربه اي به در اتاق خورد ..
.نمي تونستم جلوي صداي هق هق امو بگیرم براي همین دو دستي جلوي دهنمو هم گرفتم
...چند باري مینا خانوم صدام کرد ولي جوابي ندادم ...

همونطور که تو جام تكون مي خوردم و اشك تمام صورتمو خیس کرده بود
چند بار ي که فقط خودم صدامو بشنو م با خودم گفتم :

 خدايا من نمي خوام...نمي خوام و نمي تونم ..نمي خواماحساس مي کردم اتاق به اون بزرگي مرتب داره کوچیك ترو کوچكتر میشه و دل منم فشرده تر
..که يهو حس کردم به يه چیزي ...براي ارامش نیاز دارم ..
با عجله همونطور که چهار دست و پا بودم خودمو به کمد رسوندم و درشو باز کردم
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و کیفمو برداشتم و با دستپاچگي شروع کردم به گشتن ...
همین که دستم بهش رسید ....تا از کیف درش اوردم کیفو پرت کردم به يه طرفي و خودمم
همونجا کنار تخت در حالي که با دستام گذاشتمش رو قلبم ....چشمامو بستم تكیه و دادم ...و
شروع کردم به زمزمه کردن ...
گردنبند دعايي بود که تو دوران مجرديم تو اما مزاده از دست يك سید گرفته بودم اون لحظه
فكر مي کردم تنها چیزي که مي تونه ارومم کنه ...
بي پناه تر از اوني بودم که بخوام به کسي پناه ببرم و دردمو بهش بگم ...و تنها خود خدا بود که
صدامو مي شنید ..صدايي که از ته دلم فرياد مي زد و ازش کمك مي خواست ...همونطور که
صداي هق هق ام با ياد خدا و نامش داشت کمتر مي شد به خودم گفتم :
مگه خودت نخواستي ....پس چرا داري مي زني زيرش ...اون چه گناهي کرده که تو بهش قول داديکه يهو بلند با خودم گفتم :
اره ....اره  ...ولي نمیشه ..بخدا نمیشه ....
و بازم اشك ..و خیره شدن به نقطه اي نا معلوم و تو فكر فرو رفتن :
اروم باش ستاره ...شايد اولش يكم سخت باشه....ولي بعدش همه چي خوب میشه ...
اشكا رو با پشت دست از رو صورتم پاك کردم:
نه سخته ..اين امكان نداره  ....بخدا نمي تونمبه خاطر پري ...فقط به فكر خودت نباشاونم که مرد خوبیه ...کي بهتر از وحید ....تازه خودش گفت دوست دارهسرمو به چپ و راست حرکتي دادم ...
-اما اخه ...
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بس کن ستاره ...دلت میاد اذيتش کني ..اون که چیزي ازت نمي خواد..فقط ازت مي خواد که
همسرش باشي ....تازه هیچیم برات کم نمي ذاره ..چرا نمي خواي آينده خودتو و بچه اتو تضمین
بكني
بلند شو ...بلندشو و اين بچه بازيها رو جمع کن و يه ابي به صورت بزن و خودتو از اين حالو و هوا
در بیار

از جام بلند شدم ..و با بي قراري طول و عرض اتاقو طي کردم ...
به پنجره که رسیدم  ..نگاهي به حیاط خشك و بي روحش که شاخ و برگ درختاش پر شده بود از
برف انداختم
 نه...نه ...من نمي خوام تا اخر عمر تو اين خونه بمونه ..من هیچ عالقه اي به اين مرد ندارم ...اون منو انداخت زندان ..ازشون خواست بهم دستبند بزنن و حاال مي خواد منو به زور زن خودش
کنه ...
فقط به خاطر  33میلیون
صداي سرگرد تو گوشم پیچید
"يعني ارزش خودت و بچه ات فقط  33میلیون بود ؟ "
گوشي رو برداشتم و دوباره باهاش تماس گرفتم ...که همون صداي ديوونه کننده باز شنیده شد
گوشي رو پرت کردم رو تخت ..چادرمو از تو کمد برداشتم و با ته مونده پولم بدون اينكه سر و
صدايي ايجاد کنم از طريق اتاقم به طرف حیاطم رفتم...

مي خواستم خودمو از اين خونه نجات بدم  ...در واقع مي خواستم خودمو از دست اين مرد نجات
بدم ...مردي که شايد فقط به فكر خودش بود ..و زندگي هیچ کسي براش ارزشي نداشت
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بعضي از قسمتها ي تو حیاط که برف کمتري داشت به خاطر سرما يخ بسته بود و حالت لیزي پیدا
کرده بود
هنوز به در نرسیده بودم که پام لیز خورد و کنترلمو از دست دادم و رو زمین افتادم که پهلوم به
شدت درد گرفت ...اما با وجود درد از جام بلند شدم ...و صدام در نیومد
شدت باريدن برف هم بیشتر شده بود ...گونه هام و نوك بینیم قرمز شده بود ...
قبل از رسیدن به در به اتاقك نگاهي انداختم ..از سرما کسي متوجه حیاط و در ورودي نبود
..اروم درو باز کردم
تا به بیرون نگاهي کردم تمام امیدهام نا امید شد ...
جايي که بوديم ..به جز چندتا خونه بزرگ وياليي..خونه ديگه اي وجود نداشت و ....خبري از
ماشیني هم نبود ..بخصوص تو اين سرما و برفي که مي باريد  ...هیچ کسم جرات نمي کرد از خونه
بزنه بیرون
درو بدون بستن رها کردم و از خونه کمي فاصله گرفتم
حتي نمي دونستم بايد از کدوم طرف برم ...
خواستم بر گردم که فكر کردم برگشتنم مصادفه با ازدواج زوريم و يه عمر سوختن و ساختن ...
سرعت قدمهامو بیشتر کردم .....از خونه خیلي دور شده بودم ...سینه ام به سوزش افتاده بود
حسابي سرما تا مغر استخونم نفوذ پیدا کرده بود و داشت بي حسم مي کرد
کلي راه امده بودم ...ديگه خونه ها ديده نمي شدن
بايد يه ماشین پیدا مي کردم .....اما دريغ از يه ماشین ...که فقط رد بشه
سرجام ايستادم و خوب دور و برمو نگاه کردم ....
 پس چرا يه ماشینم از اين ورا رد نمیشه ....اينجا ديگه کجاست ؟دستام از سرما سر شده بود ..دستامو به دهنم نزديك کردم
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که ماشین مشكي رنگي از دور به چشمم خورده ..خوشحال شدم و به طرفش حرکت کردم
کمي که بهش نزديك شدم ...دستمو براش بلند کردم ..ماشین درست جلوي پاهام ترمز کرد .....که
دستم از حرکت ايستاد ..و بهش خیره شدم ..برف پاك کن ماشینش حرکت مي کرد و اون با
تعجب داشت بهم نگاه مي کرد .....دستمو اروم اوردم پايین ..
از ماشین پیاده شد و يقه پالتوش داد باال و امد به طرفم
اينجا چیكار مي کني ..؟فصل سي و هفتم :

سرمو گرفتم پايین و بهش نگاه نكردم
وحید مي دونه امدي بیرون ؟نگاهي به سر و وضعم کرد:..
هیچیم که نپوشیدياز کنارم رد شد و درو برام باز کرد :
 بیا سوار شو ..نمي شنوي بیا سوار شو ..به طرفش رفتم ...کنار تر رفت و من سوار شدم ...
نگاهي بهم انداخت و درو بست ..وقتي پشت فرمون نشست:
-مي خواستي جايي بري؟
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جوابي بهش ندادم
بخاري رو بیشتر کرد و دريچه ها رو به طرفم تنظیم کرد ..
و کامل به طرفم برگشت و بهم خیره شد ..
 داشتي فرار مي کردي ؟زودي سرمو اوردم باال
 خوب با اين سر و وضع و اونطور که تو مي دويدي جز اين نمي تونم فكر ديگه اي بكنم ..وحیداذيتت کرده ؟
 تو که نمي خواستي چرا بهش گفتي باشه ؟با نارحتي روشو ازم گرفت ...و با يه دست فرمونو چسبید
نه اين داداش من کال بد شانسه ..دستي به موهاش کشید ...و نفسشو داد بیرون :د ...يه حرفي بزن که بفهمم دارم اشتباه فكر مي کنم ...اشك تو چشمام جمع شد ...
کمي مهربونتر شد و گفت:
شايدم اين چند روزه تو خونه موندي ...حوصله ات سر رفته ....مي خواي باهام بريم يه دوريبزنیم ؟
بازم سكوت کردم
لباشو جمع کردو سرشو تكوني داد و ماشینشو روشن کرد ...اول فكر کردم مي خواد بره طرف
خونه ...ولي دور زد و به يه طرف ديگه راه افتا د

 -با حرف نزدن و اشك ريختن به هیچ جاي نمي رسي ...
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 جز اينكه مي ذار ي يه سري برات تصمیم بگیرن و مسیر زندگیتو تغییر بدن ... از اولم پیشنهاد وحید يه اشتباه محض بود ...اگه نمي خوايش ..بگو نمي خوايش ...نذار بیشتر از اين بره جلو تر ..که بعدها راه برگشتي براتوجود نداشته باشه
 مي دونم گاهي خیلي سگ اخالق میشه ...ولي انقدرام بد نیست نمي دونم چرا فقط سكوت کردي ...فكر مي کني با سكوتت همه مي فهمن ...که چي مي خوايبگي ؟
يه بند داشت منو زير سوال مي برد
که داد زدم:
 تو درباره من چطور فكر کردي ؟ يه ادمم که دارم از همه چي سوءاستفاده مي کنم ...اخه چه سوء استفاده اي؟ ....من که زندان بودم ...من که بدهكار بودم ...مني که فقط به خاطر 33میلیون ...زندگیم از اين رو به اون رو شد ..پولي که براي امثال شماها يه پول تو جیبیه
به من چه که برادرت تو زندگیش سختي کشیدهمگه من نكشیدم .....وقتي ..که اون شوهر نامردم براي گرفتن موادش به زور تنها يادگار مادرمواز دستم کشید بیرون ..طوري که تا چند روز به خاطر کنده شدن پوست دستم نمي تونستم دست
به اب بزنم
وقتي که بتونم يه کار پیدا کنم ...کم تو خونه اين اون شستم ..يا وقتي که به مردم لباس بچه مي
فروختم با اون نگاهاشون..که چقدر تحقیرم نكردن ..اينا سختي نیست؟...
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تا حاال شده عزيزترين کست بهت بگه که گشنه اشه و تو مجبور بشي که هي بهش دروغ بگي و
يه جوري سرشو گرم کني که از گشنگي خوابش ببره . .....يعني .فقط اون سختي کشیده ...به
خاطر زني که نمي دونم چه باليي سرش اورده
حاال انتظار داريد ..تازه غرق شادي هم بشم و بگم خدا جون شكرت که بهم بالخره رو کردي و
شانس اوردم
بسه ديگه ....چقدر تحمل کنم ..اخه چقدر...؟دستامو گرفتم جلوي صورتم و شروع کردم به گريه ...
فكر مي کني براي چي زنده ام ؟چرا تا حاال کم نیوردم؟-فقط به خاطر بچه امه ..دخترم که اگه اون نباشه منم ديگه نمي تونم زندگي کنم ...

پس تو روخدا انقدر پولتونو به رخم نكشید ..انقدر فكر نكنید چون پول داريد مي تونید هر کاريبكنید ...هر کسي رو هم که بخوايد بخريد و تو دو ثانیه زنتون کنید ...

 برادرت فكر مي کني دنبال چیه؟ اون فقط مي خواد از زندگي گذشته اش فرار کنه ..زندگي که معلوم نیست توش چه اتفاقيافتاده ...

ارش اخم کرده بوده و ماشینو يه گوشه پارك کرده بود ...و به نقطه نامعلومي خیره شده بود
صورتمو ازش گرفته بودم و گريه مي کردم .....
با لبه هاي چادرم..اشكاي زير چشمو پاك کردم

 www.negahdl.comسایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان

231

نگاه دانلود

دراغوش باد | نیالکاربرنودهشتیا

 مگه من چند سالمه که بايد ازم انتظار داشته باشید ..که هر کاري که خواستید باهام بكنید وصدامم در نیاد ...
ارش پوفي کرد و با صداي ارومي :
چرا تو فكر مي کني ...کسي که پول دار شد ديگه احساس نداره ؟..و همه چي رو از ديد پول ميبینه ...؟
وحیدم مثل هر کسي که مي تونست عاشق بشه ...عاشق شد ...عاشق دختري به اسم ناهید ...
دستمالي رو از تو جعبه کشید بیرون و به طرفم گرفت و ادامه داد:
 خوب نمي تونم بگم براي ازدواجشون يه عالمه مشكالت داشتن ..نه اتفاقا خیلي زودم باهمازدواج کردن ....شايد دوران عقدشونم يه  3ماهم نرسید ...
دستمالو ازش گرفتم و بهش نگاه کردم ...
 از کاراي وحید سر در نمي اوردم ..براي زنش میمرد ..روزي نبود که وقتي خونه مي رفت....چیزي براش نگیره ..
وقتي اين کاراشو مي ديدم ..همیش ...بهش مي گفتم..وحید...تو با اين کارات اين زنو داري لوس و
پر توقع مي کني ...
اما به حرفام توجهي نمي کرد و کار خودشو مي کرد

اون اوايل که زنشو ديدم نمي دونستم چطور ادمیه ...يه زن بود با يه چهره معمولي که زيادي
ارايش مي کرد ...
ارش سرشو تكوني داد و با ناراحتي :
 نمي دونم از چي اين زن خوشش امده بود ..راسته که مي گن وقتي ادم عاشق شد ديگه کورمیشه و هیچي رو نمي بینه و به هیچ وجه نمي شه نظرشو عوض کرد ...
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مادر ما نزديك به  7سالي میشه که فوت کرده ...
پدرمم تا همین سال پیش بود که بعد از جدايي وحید و ناهید سكته کرد و بعد از يكماه بستري
شدن تو بیمارستان مرد سكوتي کرد و نفسشو داد بیرون :
 به حاالي وحید نگاه نكن  ...که کمي از موهاش سفید شده و صورتش شكسته تر شده ...همه ياينا تو اين يه سال اتفاق افتاده
 بعد از 3سال زندگي کردن به اصرار وحید قرار شد بچه دار بشن...ناهید عالقه اي به بچه نداشت ...از اون زنايي بود که بیشتر دوست داشت فقط خودش باشه و
شوهرش و مدام دنبال خوشگذرانیاش ...
خیلي تالش کرد کاري کنه که نظر وحیدو عوض کنه ..اما نتونست .ناهید از اون دسته زنايي بود
که موقعه بچه دار شدن...
همه غم و غصه اشون میشه بهم ريختن هیكل باربیشون
با همه اين وجود نتونست نظر وحیدو عوض کنه و قبول کرد که بچه دار بشن ..اما چه قبول کردني
...
يه مدت طوالني قايمكي قرص مصرف مي کرد که وقتي وحید فهمید کلي باهام دعوا کردن ..حتي
تا چند ماه باهام قهر بودن
ناهید از اولشم به دنبال بهانه اي براي بچه دار نشدن بود ..تنها دلیلي که ناهیدو تو اون خونه نگه
داشته بود وضع مالي وحید بود
.از اونجايي که وحیدم بهش قول داده بود نیمي از کارخونه رو به نامش مي زنه ...
سعي مي کرد زياد اتو دستش نده و تا روزي که کارخونه به نامش نكرده به ساز ش برقصه
اما وحید از اونجايي که همیشه بد شانس بود ...
باز م بدشانسي بهش رو اورد و فهمید
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که براي بچه دار شدن يكیشون مشكل داره و اون يه نفرم ...خود شه
..و همین شد بهانه اي براي ناهید که بتونه براي همیشه از دست وحید راحت بشه ...
ناهیدي که از خوشحالي نمي دونست بايد چیكار بكنه.
.وقتي ياد اون همه دلسوزياي دروغیش مي افتم حالم ازش بهم مي خوره ....
بیچاره وحید حاال ديگه صداشم در نمي امد و فكر مي کرد چقدر شرمنده ناهیده و هر روز بیشتر
از قبل داغونتر مي شد ...
تو تمام اون سالها کاش وحید مي دونست با کي داره زندگي مي کنه که بعد از فهمیدنش تا يه
هفته افتاد گوشه بیمارستان ..
دقیقا يه هفته به بنام زدن سند به نام ناهید مونده بود که اون اتفاق افتاد ..
ارش با خشم فرمونو چسبید و به انگشتاش فشار اورد :
وحید بعد از اون ماجرا و امدنش از بیمارستان...تا مدتها مثل ديونه ها شده بود  ....از همه دوري مي کرد و هیچ جا نمي رفت ...از زنا بدش مي امد
...
بهش نگاه کردم خیلي عصبي شده بود :
 تا حاال هم ..فقط به لطف کارشه که داره زندگیشو مي کنه ...و کمتر به گذته فكر مي کنه اگرم اين پیشنهادو بهت داده البد از زندگي کردن به تنهايي ...خسته شده ..اونم يه مرده ...دل داره ...و اينم خوب مي دونه که هیچ زني حاضر نمیشه که با مردي ازدواج کنهکه نمي تونه بچه دار بشه ...
هر کیم بگه باشه مطمئنه که به خاطر خودش نیست ...
 -وحید خیلي تنهاست ...
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دوتامون سكوت کرديم
 اما توام حق داري ..واقعا وقتي عالقه اي در کار نباشه ..حتي دو ساعتم نمیشه زير يك سقفزندگي کرد ...
نگاهي بهم کرد و گفت:
 يكم تحمل داشته باش ..من خودم امشب میامو باهاش حرف مي زنم و متقاعدش مي کنم کهبذاره تو بري
مرد لجبازي نیست که نخو اد حرف گوش نكنه ...
اما چیزي که باعث تعجبم شده ...اينه که چطور بعد از اين همه مدت خواسته دوباره ازدواج کنه...
کسي که دل خوشي از زندگي مشترك نداره ...
 اون حتي مثل خیلي از مرداي خوشگذرون ..هر شب با کسي نبوده که يه جوري خودشو خاليکنه ..کاري که اين روزا خیلیا ...تو هر قشري مي کنن ...
ماشینو روشن کرد ...
 ولي ستاره بهتره قبل از هر تصمیمي خوب فكر کني ...وحید الكي به کسي چنین پیشنهادينمي ده ..من برادرمو خوب میشناسم ...

فصل سي و هشتم :

به بیرون خیره شدم
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وقتي ديد حرفي نمي زنم :

 موافقي برگرديم خونه ..؟برگشتمو و بهش نگاه کردم
وحید امروز بهم زنگ زدو گفت بعد از ظهر قراره که باهم بريد بیرون؟چیزي بهش نگفتم
دندوناشو بهم فشار داد و سعي کرد لحنش آروم باشه :
 پس اگه مي خواي همه چي تموم بشه ...نه باهاش برو بیرون و نه دلخوشش کن به چیزي که ميدوني وجود نداره ...
که اينبار اگه بشكنه ..هیچ چیزي نمي تونه سرپاش کنه ...

دلم نمي خوام برادر بزرگمو اينطوري ببینم .
.دنده رو گذاشت رو يك و حرکت کرد ....
****
به جلوي در خونه که رسید يم..دوتايي به در خیره شديم ..که بعد از چند ثانیه اي دستمو رو
دستگیره گذاشتم
برو تو....يه بهانه اي هم جور کن که نمي خواي باهاش بري بیرون ...من سعي مي کنم بعد از بیمارستان بیام و باهاش حرف بزنم ...
سرمو اوردم باال:
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 ممنونپوزخندي زد و با نگاه غمگیني :
 براي فرار از دست برادر م ....ازم ممنوني ؟چیزي نگفتمو پیاده شدم و درو بستم و به طرف در رفتم که صدام کرد:
 ستارهايستادم ..پیاده شد و خودشو بهم رسوند ...
 نمي خواي يكم بیشتر فكر کني ؟...حداقل يه دو سه روزيدر حالي که به خونه هاي پشت سرش چشم دوخته بودم گفتم:
 من از برادرتون متنفر نیستم اما اين ازدواجم درست نیست بهتره هر چي زودتر همه چي تمومبشه
لبهاشو بهم فشار داد و گفت:
 باشه ..نمي تونم مجبورت کنموارد خونه شدم و درو بستم و بهش تكیه دادم ..بعد از چند ثانیه صداي روشن شدن ماشین و
حرکتش امد ...
خوشبختانه کسي متوجه نبودنم نشده بود
وارد اتاق شدم
با چادر رو تخت نشستم ...به در قفل شده نگاهي انداختم  ....بلند شدم و چادرو از سرم کشیدم و
قفلو باز کردم و دوباره برگشتم و رو تخت دراز کشیدم

سرماي بیرونو هنوز رو تنم حس مي کردم ..پتو رو کشیدم رو خودم ..و به پنجره خیره شدم ...
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حسابي خوابم گرفته بود ..با حرفاي ارش کمي امیدوار تر شده بودم
اروم چشمامو رو هم گذاشتم و با فكر اينكه امشب ارش همه چیزو به وحید مي گه ..به خواب
رفتم

***
ادم بد خوابي نبودم که بخوام هي تو جام غلت بزنم ..بیشتر وقت همون يه طرف که مي خوابیدم
همونجور مي موندم تا بیدار بشم ..
تو خواب اب دهنمو قورت دادم که احساس کردم گلوم کمي درد گرفت .داغي صورتمو حس مي
کردم
اروم چشمامو باز کردم که چشمم به وحید خورد  ....که درست کنارم رو تخت نشسته بود و به من
نگاه مي کرد
لبخندي زد :
ساعت خواب خانوم
سرشو با خنده کمي تكون داد :
 مي دوني ساعت چنده ؟به ساعت رو عسلي نگاهي انداختم ...ساعت  5بعد از ظهر بود ...
دو بار ....با خونه تماس گرفتم که هر بار مینا خانوم گفت خوابيدلم نیومد بهش بگم بیدارت کنه ...-ناهارم که حتما نخوردي ؟
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اب دهنمو باز قورت دادم که گلوم اين بار بدتر درد گرفت و باعث شد چشمامو ببندم و به چهره ام
اخمي بدم
پتو رو تا زير گردنم کشیده بودم

بیشتر به طرفم خم شد:
-حالت خوب نیست ؟

کي امدي ؟يه نیم ساعتي هستستاره سرما خوردي ؟
دستمو رو گلوم گذاشتم و بار ديگه اب دهنمو قورت دادم

با ناراحتي سرشو به طرفم خم کرد:
با چه باشه اي هم....بهم قول دادي که بیرون نريخواست دستشو بذاره رو پیشونیم که زودي تو جام نیم خیز شدم
نه چیزي نیست يه لیوان شیر داغ بخورم خوب میشمواال اونطور که گونه ها و چشمات قرمز شده ...شك دارم با يه لیوان شیر داغ خوب بشي-نه چیزي نیست ...
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پاشو پاشو ببرمت دکترنه گفتم که خوب میشمبا من يكي به دو نكن ..اينطوري تا چند روز ديگه ام تو جات افتادي به مینا خانوم مي گم بیاد کمكت..تا لباساتو بپوشيبه طرف در رفت ..
نمي دونستم چي صداش کنم ...که يهو از دهنم پريد :
 وحید نمي خوادبا لبخند برگشت طرفم..چشماش برق مي زد :
 چرا مي خواد ...دوست ندارم خانومم ...مريض و سرما خورده باشهخجالت کشیدم و سرمو انداختم پايین و اون از اتاق خارج شد

از دست خودم ناراحت شدم و پتو رو زدم کنار ...
قبل از امدن مینا خانوم ..خودم لباسامو عوض کردم ...
مینا خانوم با يه لیوان شیر داغ وارد اتاق شد:
بیا مادر جون ...بخور ...ممنون ....نمي خورم نمیشه بايد بخوريو به زور نصف لیوانو به خوردم داد
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چادرمو رو سرم انداختم و همراهش از اتاق خارج شدم ...وحید همزمان از اتاقش در امد ..منو و
مینا خانوم به طرف در رفتیم ...
که وحید با ديدنمون گفت :
چرا پالتو تو نپوشیدي ..؟مگه تابستونه که فقط مانتو پوشیديو با اين حرف تو اتاقم رفت و بعد از چند ثانیه اي با پالتويي که تو کمد گذاشته بودن بیرون اومد
...
بیا بپوششپالتو رو از دستش گرفتم و تو دستم نگهش داشتم
لبخندي زد و مقابلم ايستاد:
اي بابا اگه قرار به نگه داشتنش بود ...که کمدم اين کارو بهتر از تو مي کرد ...مینا خانوم خنده اش گرفت ...
وحید چادرمو از رو سرم برداشت و پالتو رو از دستم گرفت و بازش کرد و رفت پشت سرم:..
 تنت کنچشمامو با نارحتي بستم و همونطور که پالتو رو نگه داشته بود که تنم کنم دستمو تو استین پالتو
فرو کردم و به کمكش تنم کردم
امد مقابلم ايستاد و يقه پالتو رو خودش برام درست کرد...
پالتو کامل اندازه ام بود ...و حسابي هم گرم
از کاراش خجالت مي کشیدم ...و نمي تونستم بهش نگاه کنم
هنوز دستاش رو يقه پالتو بود که سرمو اوردم باال که ديدم داره با محبت بهم نگاه مي کنه
مینا خانوم به طرف اشپزخونه رفت

 www.negahdl.comسایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان

241

نگاه دانلود

دراغوش باد | نیالکاربرنودهشتیا

خواستم چادرمو بردارم و سرم کنم که گفت :
چرا چادرت نم داره ...؟
دستي به چادر کشید
تازه فهمیدم موقع خو ابیدن همونطور جمعش کرده بودم و رو مبل انداخته بودمش ...
 چادر نمي خواد ..فقط قرار ه بريم دکتر بعدشم تو ماشینیم ....جايي نمي ريمو کنارم ايستاد که باهم بريم...
طبق عادت دستي به لبه شالم کشیدم و همراهش از ساختمون خارج شدم ...ماشینو تا جلوي
ساختمون اورده بود ..سريع درو برام باز کرد

وقتي پشت فرمون نشست..با خنده :
 يادت باشه همه برنامه هامو بهم ريختي ..ولي اشكالي نداره ....فداي سرتفصل سي و نهم :

به جلوي بیمارستان رسیدم سريع چترو از صندلي عقب برداشت و پیاده شد..درو برام باز کرد و
چترو طوري گرفت که موقع پیاده شدن کامال باال سرم قرار بگیره ...

نزديك پله ها :
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 مراقب باش اينجا يخ زدهدستشو به طرفم دراز کرد که دستمو بگیره
که بي توجه به دستش گفتم:
 مراقبملبخندي زد و قدمهاشو اروم کرد ....و باهم وارد شديم
******
وقتي در امديم ..جاي امپول کمي درد گرفته بود ولي انقدر نبود که بخوام داد و بي داد و بي قراري
راه بندازم
...
 بهتره از اين به بعد بیشتر مراقب خودت باشي ..شنیدي که هم آرش تو خونه .و هم دکتر گفتخیلي ضعیفي...االن حالت چطوره ؟
خوبم ...بهتره انقدر حساس نباشید اين چیزا رو نبايد ساده گرفت ...همیشه ..يه حادثه يا يه اتفاق از يه چیز خیلي کوچیك شروعمیشه
سوار ماشین شديم ....دستامو کمي از سرما بهم مالیدم ..که با لبخند به طرفم برگشت و گفت:
 خريد که نمي تونیم بريم .....شامم  ...بايد يه شب ديگه مهمونت کنم ...ماشینو روشن کرد
 امروز رفتم دنبال کارا ...اگه مشكلي پیش نیاد مي تونیم ...اخر همین هفته عقد کنیمبهم نگاهي کرد و خواست عكس و العملمو ببینه
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ولي من نه حرفي زدم و نه واکنشي از خودم نشون دادم ..فقط اون موقعه به ارش فكر مي کردم
که ايا امشب میاد و با وحید حرف مي زنه....
 قبل از در امدن از خونه از مینا خانوم خواستم يه شام حسابي برامون درست کنه ..که جبرانناهارتم بشه...
وحید بعد از ماجراي امروز کمي با من راحتر شده بود و اين در حالي بود که من با اون اتفاق معذب
تر شده بودم
 راستي مي دوني من چند سالمه ؟بهش نگاه کردم..لبخندي زد :
نترس زيادي پیر نیستم..يعني راسشو بخواي ..بايد بگم...يكم که شدم ..اگه شما ما رو به غالميقبول کني ...
با لبخند غمگیني :
  30سالمهو بازم نگاهم کرد :
 مي دونم سنم ازت بیشتره ..ولي بهت قول مي دم خوشبختت کنمنمي دونم چرا احساس کردم اگه حرفي نزنم خیلي ناراحت میشه: نه سنتون زياد نیست براي دلخوشیم مي گيلبخند بي جوني زدم:
 واقعیتو گفتم ..و واقعا همین طور بود ..سعید از من  5سال بزرگتر بود ..حاال  3سال بیشتر چه فرقي مي کرد
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 رانندگي بلدي ؟سرمو تكون دادم:
نه يه اموزشگاه خوب برات پیدا مي کنم و ثبت نامت مي کنم ... بايد خودت ياد بگیري که هر وقت خواستي بدون احتیاج به کسي بتوني بیرون بريناگهان ازش پرسیدم :
 چرا اين پیشنهاد و بهم دادي ؟نگاهي بهم انداخت و لباشو جمع کرد و به رو به روش خیره شد...و ازم پرسید :
تو چرا قبول کردي ؟نگاهمو ازش گرفتمو مثل خودش به رو به رو خیره شدم و سكوت کردم
لبخند تلخي زد و گفت :
مي دوني بهتره هیچ وقت جواب اين سواال رو از هم نپرسیم ..اينطوري خیلي بهتره .. مي دونم که يه جور فرار از واقعیته ولي بازم بهتره اينم فهمیدم که تو هیچ عالقه اي به من نداري ..و به اجبار قبول کردي ...اما ...دنده رو عوض کرد و نفسشو حبس کرد و ديگه ادامه نداد ...
که بعد از چند ثانیه اي يهو چهره اشو خندون کرد :
 دوست دارم زودتر برسیم خونه ..برات يه سورپرايز دارم ..امیدوارم ازش خوشت بیاد ... امروز مثال مي خواستم به فروشگاه يكي از دوستان بريم .که وسايل اتاق پري رو به سلیقهخودت بگیري ..اما فردا هم میشه اين کارو کرد ...
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هر چي که فكر مي کني الزمه براش بگیر... واقعا دختر نازيه .....خیلي دلم مي خواد هر چه زودتر تو بغلمش بگیرمشفردا ..هر جور ي که شده ته توشو در میارم ....تا ببینم سرگرد کي بر مي گرده اخه تا اون نیاد..نمي تونیم کاري بكنیم

وحید خیلي سعي مي کرد حرفي پیش بكشه و با من حرف بزنه ..اما سكوت و بي توجهي من به
حرفاش بالخره بهش فهموند که سكوت کنه راحت تر...نمي دونستم چي تو مغزش مي گذره که
بعد از سكوتمون تا خود خونه حرفي نزد
*****
وارد خونه که شديم بوي غذا کل خونه رو برداشته بود ...وحید بیچاره رو که دمق کرده بودم و
اونم ديگه اون شادي صبحو نداشت....
تا نزديك اتاقم امد :

تا موقعه شام کمي بخواب که حالت سرجاش بیاد ...سرمو تكوني دادم و وارد اتاقم شد...
از پشت سر نگاهي بهش انداختم که با بي حالي به اتاقش رفت و درو بست ..نفسمو دادم بیرونو و
در بستم و رو تخت نشستم
خوابم نمي برد ..هر لحظه منتظر ارش بودم .......تو اين بین مینا خانوم امد و بهم گفت تا يه ساعت
ديگه شام اماده میشه ...
زن کم حرفي بود و سعي مي کرد جز کاراي خونه کار ديگه اي که بهش مربوط نمیشه نكنه ..
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در کمدو باز کردم و کت و شلوار سورمه رنگي که کتش کمي بلندتر بودو برداشتم و جلوي خودم
مقابل اينه قدي نگه داشتم
روسري سورمه اي براقي که کمي رنگش روشنتر بود  ...کنارش گرفتم ...
نمي دونم چرا دوست نداشتم رنگاي روشن بپوشم..
لباسا رو روي تخت گذاشتم و به طرف دستشويي رفتم و ابي به سر و صورتم زدم ..
نگاهي به خودم تو اينه کردم ....و با خودم گفتم :
"خدا کنه ارش زودتر بیاد .".
اصال حس خوبي براي امشب نداشتم
موقع پوشیدن لباس چندباري هي تصمیم گرفتم با ارش تماس بگیرم ..اخه خیلي دير کرده بود
..اما هر بار پشیمون مي شدم ..
به کت و شلوار تو تنم نگاهي کردم
 حتما براي زن قبلیشه وگرنه کي وقت کرده اينا رو برام بگیره ...روسري رو سرم کردم ...و طوري بستمش که از داخل جلوي يقه کتو بپوشونه و از پشتم لبهاش تو
کت باشه..صورت سفیدم تو اون تیرگیا ..بیشتر به نما امد بود

پاچه هاي شلوار ...گشاد بود و موقعه پا کردن صندلهاي مشكي پاشنه بلند ...پاها مو کامال مي
پوشوند و قدمو بلند تر نشون مي داد
در حال برانداز کردن خودم جلوي اينه بودم که مینا خانوم ضربه اي به در اتاق زد و وارد شد
و نگاهي از سر تحسین بهم انداخت و با مهربوني گفت:
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 شام اماده است..بفرمايد اقا منتظرتونن ... ممنون ...االن میامقبل از خارج شدن ديدم که مینا خانوم ظرفي روي میز گذاشت و با اجازه اي که از وحید گرفت به
طرف در رفت ...
نفسمو دادم بیرون و اروم از اتاق خارج شدم ...
وحید روي مبل نشسته بود و با گوشیش در حال حرف زدن با کسي بود
به محض ديدنم ...همونطو که حرف مي زد بهم خیره شد و سريع مكالمه اشو تموم کردو از جاش
بلند شد ...
و با لبخند بهم نزديك شد ...
از هول و استرس دستم به طرف روسريم رفت ...
 تونستي بخوابي ؟بله ...ممنون ..صندلي رو برام کشید بیرون و من با خجالت ...روش نشستم ...
با اين که لباس پوشیده بود ....و لي با نگاهاي مستقیم وحید ..توش احساس ناراحتي مي کردم ...
میز ناهار خوري  5نفره بود و مینا خانوم دو سر میز بشقابامونو چیده بود ...

وحید هم رفت و پشت میز نشست و بهم خیره شد...
دستي به زير چونه ام کشیدم و سعي کردم بهش نگاه نكنم ...
از نگاهش داشتم اب مي شدم که همونطور سرم پايین بود بهش گفتم:
-کاش به ارشم مي گفتي مي اومد ...
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 اتفاقا زنگ زد و گفت باهام کار داره ..ولي بهش گفتم کارش باشه براي يه شب ديگه ..زودي بهش نگاه کردم که داشت با لبخند بهم نگاه مي کرد
 بهتره امشبو خودمون دو نفر باشیم ...فقط من و تواب دهنمو قورت دادم و به يه طرف ديگه نگاه کردم
متوجه ناراحتیم از طرز نگاهش شد و سرشو انداخت پايین
 ببخش باعث نارحتیت شدم ..اخه ظاهرت با اين لباسا کلي تغییر کرد ..يه جورايي خیليخواستني تر شدي ....
گر گرفتم و با سر انگشتم عرق رو پیشونیمو پاك کردم .
که نگام به دو جعبه  ....کنار دستش افتاد ..
متوجه نگاهام به جعبه ها شد ...لبخندي زد و از جاش بلند شد و به طرفم امد ..
حسابي حالم دگرگون شده بود ..از اينكه ارش نیومده بود و هیچي مطابق انتظارم نبود کمي
ترسیده بودم  ....وحید هم از همه جا بي خبر بود ...
جعبه اول که کمي بزرگتر بودو باز کرد و گردنبندي رو از توش در اورد ...
و مقابلم گرفت ...با رنگ پريدگي بهش خیره شدم
 مي ذاري خودم بندازم گردنت ...؟کنارم منتظر ايستاد ....که زودي فهمیدم ازم چي خواسته و با کمي دستپاچگي از جام بلند شدم
...
مقابلم ايستاد ...و گیره زنجیرو باز کرد  ....و از دو طرف زنجیرو از گردنم رد کرد و از پشت در
حالي که به چشمام خیره شده بود گیره رو بست ...و با دستش کمي گردنبند و کشید پايین ...
و در حالي که به گردنبند نگاه مي کرد:

 www.negahdl.comسایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان

248

نگاه دانلود

دراغوش باد | نیالکاربرنودهشتیا

 کاش تو اين لحظه واقعا مال من بودي و اين روسري سرت نبود ...جعبه دومو باز کرد و انگشتري که روش پر بود از نگین و در اورد ...
و دستمو که روي میز تكیه داده بودم با دستش گرفت و کمي باال اوردش و انگشترو تو دستم کرد
...و همونطور که نوك انگشتامو با دستش لمس مي کرد :
 -چقدر به دستت میاد

شده بودم لبويي که ديگه نمي تونست از قرمزي دربیاد..
دو قدم بهم نزديك شد ..که ناخواسته يه قدم ازش فاصله گرفتم ..هنوز دستم تو دستش بود
ستاره من و تو قراره زن و شوهر بشیم ...از چي مي ترسي ؟دستمو از دستش کشیدم بیرون
 خواهش مي کنم ...من اينطوري راحت نیستمدستشو به گونه ام نزديك کرد و گفت
اما من کهو همین طور که داشت مي گفت ...دستشو براي نوازش گونه ام پیش برد
که بازم رفتم عقب
فهمید داره زياد روي مي کنه
 اوه ببخش من يه لحظه اصال نفهمیدم دارم چیكار مي کنم ...راستش تو خانواده ما ....انقدر رواين مسائل حساس نیستن ...نه اينكه نباشن ولي
بازم بايد منو ببخشي گاهي وقتا يادم مي ره که نبايد پامو فراتر ازاين بذارم... -ما هنوز زن و شوهر نیستیم ...
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بهش نگاه نمي کردم

سرشو انداخت پايین و به طرف صندلیش رفت ..و قبل از نشستن:
 بشین ....غذاها سرد شد ...غذا تو سكوت خورده شد ...ناراحت بود درست مثل من ...چیزي از مزه غذاها نفهمیدم ....وحیدتا اخر ديگه کوچكترين حرفي نزد  ...حتي وسط غذا خوردن از جاش بلند شد و گفت که کمي
خسته است و مي خواد زودتر بره بخوابه و با لبخند خسته اي شب بخیري بهم گفت و رفت
تا درو بست قاشقو تو بشقاب رها کردم و به جاي خالیش چشم دوختم
نمي تونستم درکش کنم ...يعني تالشي هم براي درکش نمي کردم ...
دستي به گردنبندي که برام گرفته بود کشیدم و به حلقه تو دستم نگاهي کردم ...
حلقه رو با دست ديگه ام تو انگشتم چرخوندم ...
و درش اوردم ..و تو دستم مشت کردم و از جام بلند شدم و به طرف اتاقم رفتم
مقابل اينه ايستادم و به خودم خوب نگاه کردم...
به اينه نزديك شدم و دست راستمو روي اينه گذاشتم اشك تو چشمام حلقه زد
امروز فهمیده بودم هیچ عالقه اي در کار نیست وقتي گفت بهتره هیچ وقت به اين سواال جواب
نديم ...
چشمامو بستم و حرفشو به ياد اوردم" ...ستاره من دوست دارم "..گرماي انگشتاشو يه بار ديگه
زير چشمام حس کردم ...
دستمو از روي اينه برداشتم و گوشي رو برداشتم ..
و خیلي اروم شماره ها رو فشار دادم و گو شي رو دم گوشم نگه داشتم و به ساعت نگاه کردم 3
بود
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بوق اول بوق دوم که تازه فهمیدم گوشیش خاموش نیست و چشمامو باز کردم و نفسمو حبس
کردم که بالخره بعد از چند روز جواب داد
فصل چهلم:

بلهاز خوشحالي نمي دونستم بايد چیكار کنم
حتي نفهمیدم چرا اين حرفو بهش زدم
تو اين چند وقته کجا بودي ؟نگفتي من از دوري دخترم دق مي کنم ..؟و اشك از چشمام جاري شد
سكوت کرد
چرا تو اون چند روي نیورديش؟ ... نكنه اتفاقي براش افتاده که نمي خواي بهم بگينفسي کشیدو اروم :
حكمت اروم باشبینیمو کشیدم باال :...
-خونه اي بیام دنبالش؟
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متوجه دل نگرانیم شد و سعي کرد با خنده :
دختر خوب ....مي دوني االن ساعت چنده؟مهم نیست ...فقط بگو هستي ...من تا يه ساعت ديگه خودمو مي رسونمحكمت خودم فردا میارمشبخدا خیلي بدي ..تو که مي خواستي بري ماموريت ....بايد زودتر مي اورديشيهويي پیش امد دست منم نبود ...و من هیچ وقت تو ماموريت گوشیمو روشن نمي کنم  .تازهامشب امدم خونه
پس دخترم تو اين چند روز دست کي بود؟جاش مطمئنه ..نگران نباش....تو ادرس خونه اي که هستي و بهم بده ...تا فردا پري رو بیارمش .. نه من اينطوري طاقت نمیارم ...مي ترسم باز چیزي بشه و نیاريش ..من خودم میام دنبالشخنده ارومي کرد و خیلي ارامش بخش:
باشه خانوم ...من گفتم اذيت نشي ...حاال که اصرار داري فردا ساعت  9بیا ..من تو خونه اممنتظرتم ...
حرفشو باور نكردم براي همین ازش پرسیدم :
واقعا .....اون موقعه هستي؟بله هستم ...حاال چرا داري گريه مي کني ؟براي اينكه مادر نیستي بفهمي دوري بچه چه درديهمعذرت مي خوام  ...حق با توه ولي تو اين يه مورد واقعا بي گناهم..پري شما هم صحیح وسالمه...و االن داره خواب هفت پادشاه و مي بیني ..
لبخندي به لبام امد:
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میشه زودتر بیام؟اخه پري اينجا نیست ..گفتم به کسي سپردمش ..اول بايد برم اونجا و از اونجا بیارمش ...تو  9بیا..من دخترتو بهت بدم ...
به دفعه تو خوشحالي بغضي کردم ..و براي اينكه بغضم دوباره تبديل به گريه نشه..خنده کوتاهي
کردم:
سكوت کرد ...نمي دونم چرا تماسو قطع نكرده بودم
که گفت:
حكمت تو خوبي ؟مشكلي نداري ؟
ساکت شدم و دستم بي اراده به طرف گردنبند رفت و گفتم :
 فكر مي کردم بود و نبود برات مهم نباشه؟حرفي نزد...
لبخند تلخي زدم:
 -ادما خیلي زود همه چي رو فراموش مي کنن ..حتي ادما رو هم فراموش مي کنن

احساس اينكه سرگرد يه اشناي خیلي نزديكه و من مي تونم بدون دل نگراني ...برايش درد و دل
کنم باعث میشد که دلم بخواد هي باهاش حرف بزنم و تمام عقده هاي اين چند روزه رو ...مو به
مو براش بگم..و يه جوري اونو مقصر نشون بدم
اما اون سكوت کرده بود
فهمیدم دوست نداره زياد حرف بزنه ..
همیشه همین طور بود هر وقت به سمت کسي مي رفتم طرف طوري پسم مي زد که خودم از کارم
پشیمون مي شدم.
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تو همون سكوتايي که هیچ کدوممون حاضر به برهم زدنش نبوديم گفتم:
پس من فردا راس ساعت  9میام دنبالش ...فقط گفت باشه
حس کردم چقدر تنهام و کسي رو ندارم
خیلي اروم بهش گفتم:
 خداحافظجوابي نداد و من تماسو قطع کردم ...
نمي دونم چرا دوست داشتم کمي بیشتر بهم توجه کنه ...شايدم منتظر يه محبت کوچیك از
طرفش بودم ..اما براي چي نمي دونم ..
فصل چهل و يكم:

صبح خیلي زود از خواب بیدار شدم  ...بي نهايت خوشحال بودم ..به ساعت نگاه کردم دوساعت
ديگه مي تونستم پريمو بگیرم تو بغلم ....

زودتر از هر روز ديگه اي اماده شدم و از اتاق خارج شدم ...وارد اشپزخونه شدم
مینا خانوم در حال ريختن چايي تو فنجونا بود
 -سالم صبح بخیر
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سالم مادر ...صبح شما هم بخیر..به چهره شادم نگاهي انداخت و با لبخند گفت:
خیره ...امروز خیلي خوشحاليلبخندي زدم و بهش نزديك شدم :
 مي خوام برم بیروناقا مي دونن؟چهره ام کمي تو هم رفت
نه..شماره اژانسو داري ؟مي خوام تماس بگیرم و بگم يه ماشین بفرستن خوب مادر صبر کن اگه مي خواي جايي بري ...با اقا برولبهامو جمع کردم و گفتم:
نه ...راستش نمي خوام مزاحمش بشمآخه اينطوريم که بري ....بیشتر ناراحت میشهبعد انگار چیزي يادش امده باشه :
 اتفاقا خیلي وقته بیداره ..داره اماده میشه بره کارخونه ...يه لحظه صبر کنتا خواستم مخالفت کنم فنجون قهوه وحیدو که کنار گذاشته بودو برداشت و به طرف اتاقش رفت

به ساعت نگاه کردم گويي زمان هم با من سر شوخي داشت و عقربه هاشو تكون نمي داد

در اتاق باز شد ...و وحید خارج شدو رو به من:
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 جايي مي خواي بري؟ديشب با سرگرد تماس گرفتم ...گوشیشو روشن کرده بود گفت امروز مي تونم برم وپري رو ازش بگیرملبخندي زد و گفت :
 خوب چرا اژانس ؟خودم مي برمت ...نه شما مي خوايد بريد کارخونه ..وقتتونو نمي گیرم چه حرفايي مي زني ..صبحونه اتو بخور ..با هم مي ريمحاال بايد کجا بريمو تحويلش بگیريم؟تو خونه اش ساعت  9منتظرهابروشو داد باال و با تعجب :
تو خونه اش؟سرمو تكون دادم
باشه بعد از صبحونه باهام مي ريم ...****
خیلي عجله داشتم ولي وحید خیلي راحت مشغول جمع و جور کردن کاراهاش بود ...
همش مي ترسیدم دير برسیم و سرگرد بره .
.به ساعت نگاه کردم  ....نزديك به  5بود
بلند شدم و به طرف اتاقش رفتمو ضربه اي به در اتاقش زدم ..و درو باز کردم
سرشو بلند کرد و با لبخند :
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نگران نباش دير نشده ...از اينجا تا اونجا کمتر از يه ساعته راهه....مي رسیم ...کتشو برداشت و چندتا پرونده رو داخل کیفش گذاشت و به در نزديك شد:
بريم خانومرو ابرا بودم ...چیزي نزديك به يك هفته دوري .....بالخره به پايان رسیده بود
*** .
به جلوي خونه که رسیدم ..با عجله و بدون توجه به حضور وحید پیاده شدم و خودمو به در
رسوندم و زنگو فشار دادم 03 ....دقیقه به  9بود ...

 سالم بیا باالنگاهي به وحید که تو ماشین منتظر بود کردمو گفتم:
نه مزاحم نمیشم ...بیاريدش پايینبیا باال ...دارم وسايلشو جمع مي کنم ...يكم طول میكشهو درو برام باز کرد
باز به وحید که تو ماشین نشسته بود نگاهي کردم ..از خیابون رد شدم ..و کنار ماشین کمي سرمو
خم کردم و بهش گفتم:
داره وسايلشو جمع مي کنه میگه برم باال
خوب برو باالتو نمیاي ؟نه ..خودت برو ...من تو ماشین منتظرت مي مونم ..لبخندي زدم و به طرف در رفتم ..درو باز کردم و وارد شدم ...
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به پشت در واحدش رسیدم..در نیمه باز بود ...
ضربه اي به در زدم و درو اروم باز کردم
صداش امد:
 بیا تو ..قبل از وارد شدن کفشامو در اوردم..و وارد هال شدم ...سرمو چرخوندم ..که از توي يكي اتاقا با يه
کیف کوچیك بیرون امد
لبخندي زد :
 -سالم ..خوش امدي

سالم کجاست ؟صداشو کمي اورد پايین و گفت:
خوابهو با دست به اتاقي که ازش در اومده بود اشاره کرد ...
لبخندم پر رنگتر شد و به طرف اتاق رفتم...
پري رو روي تخت خوابونده بود ...
تازه که مي ديدمش فهمیدم چقدر دلم براش تنگ شده
.اروم همونطور که خواب بود تو بغلم گرفتمش و رو تخت نشستم و به چهره اش که خوابیده بود با
تمام عشق نگاه کردم
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دستي به گونه اش کشیدم و چند باري لپ و لباشو بوسیدم همونطور که تو بغلم بود نگاهي به دور
تا دور اتاق انداختم ...متوجه شدم اتاق کارشه ..يه میز جمع جور و يه کتابخونه و اين تخت ..که
حتما مال خودش بوده
لبخند ديگه اي زدم و دوباره لباي پري رو بوسیدم ...سرمو که اوردم باال ديدم سرگرد به چار
چوب در تكیه داده و داره منو با لبخند نگاه مي کنه
 وسايلشو تو کیف گذاشتم بذار يكم بخوابه ...بیا  ....برات چايي ريختمو خودش رفت
بلند شدم و پري رو دوباره خوابوندم رو تخت که يه لحظه چشماشو باز کرد ولي از اونجايي که
غرق خواب بود دوباره چشماشو بست و متوجه من نشد
دستي به موهاش کشیدم و از اتاق خارج شدم
سرگرد رو مبل در حالي که لیواني تو دستش بود و چايي مي خورد بهم نگاهي کرد
و با دست بهم تعارف کرد که برم بشینم
لیوان چايي رو میز نزديكم گذاشته بود...
صبحونه خوردي؟ بله مي تونستم پري رو زودتر مي اوردم ...همه چي يهويي شد ...ادرس خونه زماني رو هم نداشتم که بیارمش ...اين شد که به يكي از دوستان سپردمش ..خانومش يه مهدکودك داره ...اين چند روزه پیش منم نبودهتعجب کردمو ازش پرسیدم:
-قبلش پیش شما بوده ؟...
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روزا که خونه نبودم مي بردمش همون مهد کودك ...شباهم اره پیش من بودبايد ازتون تشكر کنم ..هرچند اين چند روزه دلم مثل سیر و سرکه جوشیدلبخندي زد و لیوانشو رو ي میز گذاشت
خودت چیكار کردي ؟سرمو گرفتم پايین
االن پايینه ..چرا نیومد باال؟گفت تو ماشین منتظرم مي مونهبا اينكه احتماال خیلي گذشته ..ولي بهتون تبريك میگم ..امیدوارم خوشبخت بشید ...نگاهمو از ش گرفتم
 ما هنوز عقد نكرديميه لحظه بهم خیره شد ...و نفهمید که چي بهش گفتم که دوباره لیوان چايشو برداشت و اروم
جرعه اي ازشو نوشید
يه دفعه ياد پیرزن افتادم :
 اين همه مدت از همه چي غافل شدم..مادر شوهرم کجاست؟نفسشو داد بیرون:
 بعد از اينكه تو رو بردن..تا بعد از ظهر نتونستم برم خونه اتون ..وقتیم که رفتم کسي جواب نداد...از همسايه ها که پرس و جو کردم فهمیدم از يه پیرزن هم مراقبت مي کني
هر چي در زدم ..دريغ از يه صداي کوچیك که جوابم باشه-بالخره صاحبخونه اتو پیدا کردم و ازش خواستم درو برام باز کنه
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وقتي رفتیم تو  ...ديدم که بنده خدا در حال جون دادن و اوضاع و احوالش خیلي بده ..سريع بااورژانس تماس گرفتیم و کمتر از نیم ساعت انتقالش داديم بیمارستان
دستي به موهاش کشید:..
قبل از رفتن به ماموريت بهش سر زدم ...از وقتي که برديمش بیمارستان رفته بود تو کما يه روز مونده به تموم شدن ماموريتم خبر دادنسرشو باال و اورد و بهم با ناراحتي نگاهي انداخت و گفت :
واقعا متاسفم ..خدا بیامرزتش
با ناباوري به مبل تكیه دادم
 دکترا تمام تالششونو کردن ولي خیلي دير برديمش....يعني اگه چند ماه زودتر بیمارستان ميبرديش شايد االن ..
بهت تسلیت مي گمچشمامو بستم  ....و چهره اشو بیاد اورد ..
کمي که گذشت :
بايد براي تحويلش بیاي بیمارستان به هر حال تنها اشناش توييبا ناراحتي چشمامو باز کردم و اهي کشیدم ...از شنیدن فوت پیرزن ناراحت شدم ولي از اونجايي
که مدتها به اون حال و روز افتاده بود انگار مي دونستم قراره يه روزي تموم کنه.
و خودمو براي چنین روزي اماده کرده بودم..اما بازم برام خیلي ناراحت کننده بود..بنده خدا توي
اين يه سال جز درد و عذاب چیز ديگه اي نصیبش نشده بود
دستمو گرفته بودم جلوي دهنم و همش چهره اخرين روزشو به ياد مي اوردم
-هزينه هاي بیمارستانو شما دادي؟
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نگاهي بهم انداخت و حرفو عوض کرد:
 گاهي دخترتو بیار ببینم ..خیلي شیرينه ...دلم براش تنگ میشهبلند شد و پالتشو برداشت و تنش کرد و وارد اتاق شد و در حالي که پري رو تو بغلش گرفته بود و
پري با چشمهاي نیم باز تو بغلش اروم گرفته بود ...از اتاق خارج شد
به طرفشون رفتم ..
وخواستم پري رو از تو بغلش بگیرم که گفت:
بريم پايین تا اونجا میارمش ...کیفشم برداشت ...
بچه ام تو اين مدت به بغل يكي ديگه خو گرفته بود ..هرچند خواب الودم بود
پشت سرش راه افتادم

منتظرم شد که منم خارج بشم..درو بست و همراه من از خیابون رد شد و به ماشین وحید نزديك
شديم ..
.وحید با ديدنمون از ماشین پیاده شد که اول سرگرد بهش سالمي کرد و وحیدم اروم جوابشو داد
و بهش نزديك شد
و کیفو از دستش گرفت
سرگرد سرشو به طرف پري چرخوند و همونطور که به روي صورت پري مي خنديد:
 عروسك عمو ....باز م بیاي پیش عمو ..باشه؟و بینیش به بیني پري با خنده مالید ..و دوبار گونه اشو بوسید ...همزمان با دست ازادش درو برام
باز کرد و ازم خواست سوار بشم ...وحید از اين کارش خوشش نیومد و کمي عقب تر وايستاد
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تا نشستم دستمو دراز کردم که پري رو ازش بگیرم که قبل از دادنش...يه بار ديگه بوسش کرد ....
پري کمي براي از بغلش در امدن بي تابي کرد ولي همین که گرما و بوي بدنمو حس کرد ساکت
شد و به چهره ام خیره شد ...
سرگرد به دوتامون نگاهي کرد لبخندي زد ....
وحید که حوصله اش سر رفته بود به سرگرد نزديك شد و گفت:
ممنون به خاطر نگهداري پري .. خواهش مي کنم کاري نكردم ...و ازش رو گرفت و دوباره به ما نگاه کرد ..وحید رفت و سوار شد ...
سرگرد درو بست ..و کمي از ماشین فاصله گرفت ..پري سريع برگشت و به سرگرد خیره شد..انگار
تازه فهمیده بود که از بغل کي داره جدا میشه
سرگرد يه دفعه اي انگار که ياد چیزي افتاده باشه  ...به ماشین نزديك شد ..شیشه رو دادم پايین
 من امروز مي رم دنبال کاراش فقط هر وقت تماس گرفتم بیا ...نیاز به امضاي تو دارهسرمو تكوني دادم و گفتم:
 -باشه

 -سرگرد نگاهي به پري کرد و براش دستي تكون داد..

ولي پري فقط با چشماي باز بهش نگاه مي کرد ...
ماشین حرکت کردو وحید براش بوقي زد ...از اينه بغل به سرگرد نگاهي کردم
وسط کوچه ايستاده بود و دستاشو تو جیب پالتوش کرده بود و به دور شدن ماشین نگاه مي کرد
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وجود گرماي دخترم شديد ارومم کرده بود ..حس اينكه براي همیشه کنارم مي مونه و ديگه نیازي
به فرار و بد بختي نیست ...

فصل چهل و دوم :

وحید حرفي نمي زد ..فقط گاهي به پري نگاهي مي کردو بهش لبخند مي زد
به جلوي در خونه که رسیديم ..
پیاده شدم ...وحیدم پیاده شد ..و کیفو برداشت و همراه ما وارد خونه شد ...
بیش از اندازه سكوت کرده بود..حتي از ديدن پري هم ابراز خوشحالي نكرد  ...و چیزي نگفت
وارد اتاق شد و کیفشو رو تخت گذاشت و رو به من :
من ديگه برمو با اين حرف از اتاق خارج شد..
اهمیتي به رفتارش ندادم
و همراه پري رو تخت نشستیم:
 -شیطون دلت براي ماماني تنگ نشده بود ...؟

 www.negahdl.comسایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان

264

نگاه دانلود

دراغوش باد | نیالکاربرنودهشتیا

 پس عمو کو ؟لبخندي زدمو و کالهشو برداشتم که ديدم موهاش کوتاهتر شده ...که بیشتر بهش مي اومد ..
 کي موهاتو کوتاه کرده ..؟ خالهلباساي گرم بیرونشو اروم از تنش در اوردم ...
مامان عمو میاد ؟نگاهي بهش انداختم و به ياد سرگرد افتادم ...لبخندي نیم جوني زدم :
-نه عزيزم ديگه عمو نمیاد

بعد از در اوردن لباسش نگاه پر محبتي بهش کردم و يه بار ديگه محكم تو بغلم گرفتمش ...
که احساس کردم لباساش بوي ادکلن سرگردو مي ده...محكمتر به خودم فشارش دادم و اين بار
بیشتر بوشو به بینیم کشیدم

و همونطور که خودمو رو تخت رها مي کردم ...پري رو تو بغلم بوس کردم...با رسیدن سرم به تخت
..دوتايي بلند زديم زير خنده
چرخیدم و پري رو تخت گذاشتم و صورتمو گذاشتم رو شكمش و تكونش دادم ..که از خنده
ريسه رفت....
مامان قربون اون چشا و خنده هات برهو يه دفعه همه صورتش غرق بوسه کردم و همزمان با دستم قلقلكش دادم ...
خنده دوتامون کل خونه رو برداشته بود ...که مینا خانوم وارد شد .با خنده برگشتم طرفش
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...با لبخند به ما نزديك شد
 واي ببین کي امده ...مامانت کم خوشگل بود ...تو هم امدي بال ..خم شد و بغلش کرد
همونطور که پري تو بغلش بود نگاهي بهم کرد و گفت..
اقا رفتنبا خیال راحت روسري رو از سرم باز کردم ...
مینا کنارم همراه با پري نشست
اسمت چیه خانوم خوشگله؟خنديدم و گفتم:
پري واقعا هم مثل پرياست..پري رو ازش گرفتم و گفتم:

داشتم از دورش میمردم ...حق داري مادر ..کدوم مادري تحمل کرده که تو بكني ..مخصوصا پري که يه چیز ديگه استبا ذوق پري رو تو بغلم کمي تكونش دادم و بهش گفتم :
 گشنه ات نیست مامان ؟بريم يه چیزي بخوريم ؟...
 -شما بفرمايید ...االن براش يه صبحونه حسابي درست مي کنم ..که کنار مادرش بخوره
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براي اولین بار بدون ناراحتي و استرس تو پذيرايي نشستم و با پري بازي کردم وکلي از بودنش
سر کیف امدم

در حال دادن صبحونه بهش بودم که گفت :
مامان من علوسكمو مي خوامبا تعجب گفتم :
عروسكت؟هموني که عمو برام گرفته بودو يهو با دستاش بزرگیشو بهم نشون داد
با خنده در حالي که مینا خانوم از کاراش خنده اش گرفته بود بهش گفتم:
 مامان اين که اندازه خودته ...من علوسكمو مي خوامفهمیدم حتما براش عروسكي گرفته و حاال که نیست داره بهانه گیري مي کنه:
خودم برات يه بزرگترشو مي گیرم-نه من علوسك خودمو مي خوام

تا ظهر سعي کردم حواسشو يه جور پرت کنم که ياد عروسكش نیفته ...انقدر باهاش بازي کردم
که بدون ايراد گرفتن و بد عنقي راحت گرفت و خوابید
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اينبار دلم مي خواست در کنار مینا خانوم براي درست کردن غذا کمكش کنم ..در حال درست
کردن ساالد بودم که صداي تلفن در اومد..مینا خانوم گوشي رو برداشت
از طرز حرف زدنش فهمیدم داره با وحید حرف مي زنه
گوشي رو که گذاشت سر جاش برگشت طرفم و گفت:
اقا گفتن براي شام منتظرش نشید ...امشب کمي ديرتر میانهمونطور که کاهو و چاقو تو دستم بود با تعجب پرسیدم :
 نمیاد؟مینا خانوم که تعجبو ديده بود....در حال هم زدن غذا گفت:

اکثر شبا خونه نمي امد ..اما .اين چند روزه که شما امدي همیشه شبا به خونه مي امد ...کاهو رو اروم خرد کردم ...
مي خواستم يه عالمه سوال از مینا بكنم ولي مي دونستم ..چیزي بروز نمي ده

اخرين تكه کاهو خرد کردمو و خیارو برداشتم و مشغول پوست کردنش شدم و مینا رو مورد
خطاب قرار دادم:
 از بچه ها خوشش نمیاد ..درسته ؟برگشت طرفم و نگاهي بهم انداخت و دوباره برگشت و مشغول کارش شد
 نمي دونم خانوم ..تا حاال نديدم با بچه ها چطور برخورد مي کننيعني فكر مي کني از پري خوشش بیاد ؟ -خانوم من چیزي نمي دونم
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خواستم يه سوال ديگه بپرسم که زودي تو حرفم پريد :
نمي خوايد غذا براتون بكشم بخوريد؟ناهارم که نخورديد نه به پري که صبحونه مي دادم يه چیزايي خوردم ديگه اشتها يي براي خوردن ندارم ..با حرفم لبخندي زد و از اشپزخونه خارج شد
همش رفتاراي وحیدو موقع برگشتن مي سنجیدم ولي چیزي دستگیرم نمیشد ..معموال موقع
تنهايي زياد باهام حرفي نمي زديم ولي امروز تو ماشین يه کالمم با من حرف نزد
"حتما از پري خوشش نیومده"
مینا هم چیزي نمي گفت ...بعد از درست کردن ساالد به طرف اتاقم رفتم و به پري سر زدم ..هنوز
خواب بود ...برگشتم تو هال و روي مبل نشستم و به ساعت نگاه کردم تا شب خیلي مونده بود
رفتار وحید و سكوتش کمي نگرانم کرده بود
تو افكار خودم غرق بودم که مینا خانوم ..گوشي به دست بهم نزديك شد
 يه اقايي تماس گرفتن و مي گن که با شما کار دارهگوشي رو از دستش گرفتم
 نگفت کیه؟خودشو پارسا معرفي کردسرمو تكوني دادم و گوشي رو دم گوشم گرفتمو و سالم کردم
سالم امیدوارم که بد موقعه تماس نگرفته باشم نه اصالمي خواستم بگم من همه کارا رو کردم ...البته براي امروز که ديگه ديره شده و نمي توني بیاي
..فردا صبح بیا بیمارستان() ..يه امضا مي خوان و بعدشم تحويلش مي دن
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 نفسمو دادم بیرون .و گفتم نمي دونم بابت تمام زحمتايي که تا حاال بهتون دادم ...چطور ازتون تشكر کنم..سكوت کرد و حرفي نزد و طبق معمول يه حرف ديگه رو پیش کشید
خودم بیام دنبالت يا میاي ؟نه ممنون خودم میامباشه پس تا فردا ..کاري نداري ؟لحن خودموني که تو حرفاش بود باعث مي شد خیلي راحت تر از وحید باهاش ارتباط برقرار کنم
و از حرف زدن باهاش به نوعي لذت ببرم و احساس کنم واقعا تو اين دنیا کسي رو دارم که به
فكرمه ..لبخندي زدمو گفتم :
نهکه سريع قبل از اينكه بذاره من حرفمو کامل کنم گفت:
خداحافظو تماسو قطع کرد

بعد از شنیدن بوق اشغال..لبخند تلخي زدمو دکمه قرمزو فشار دادم و تلويزيونو روشن کردم

فصل چهل و سوم :
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وحید همونطور که گفته بود..براي شام نیومد ...و من به همراه پري شاممو خوردم ..

تو اين چند ساعت پري گاهي بي تابي سرگردو مي کرد و لي وقتي کمي باهاش بازي مي کردم و
حرفاي ديگه مي زدم زودي فراموشش مي کرد و مشغول به کار خودش مي شد ...

از اتاقم بعد از خوابوندن پري در امدم و دوباره به ساعت نگاه کردم  03شده بود ...
مینا خانوم هم همه کاراشو کرده بود و رفته بود ...

براي خودم چايي ريختم و برگشتم تو پذيرايي ...
خوابم نمي برد ...شايدم بهانه خواب نرفتن ..نیومدن وحید بود ...تو اين چند روز گاهي تو طول
روز با خونه تماس مي گرفت ولي امروز تنها همون يه تماس بود که فقط بگه براي شام نمیاد...
به فیلمي که تلويزيون گذاشته بود نگاه مي کردم ولي چیزي ازش نمي فهمیدم ...
بعد از تموم شدن فیلم متوجه شدم که ساعت  00و هنوز وحید نیومده ...
به در اتاقش نگاهي کردم و از جام بلند شدم به طرف اتاقش رفتم ...
نمي دونم کارم درست بود يا نه ...که وارد اتاقش شدم
با خیال راحت تري به خاطر نبودنش شروع کردم به ورنداز کردن اتاق ....
همه چي تو عین سادگي شیك و زيبا بود پشت میزش رفتم و دستي به گوشه میزش کشیدم .و
صندلي رو عقب کشیدم و روش نشستم ..که چشمم به قاب عكس کوچیك روي میز که خوابونده
بودتش افتاد
قابو برداشتم و برگردوندمش
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وحید به همراه يه زن که دوتايي دستشونو تو گردن هم انداخته بودن و مي خنديدن

خنده زن زياد به دل نمي شست ولي خنده وحید معلوم بود که از ته دله
تو عكس وحید شادتر بود و قیافش با االنش کلي فرق مي کرد

اروم قابو برگردوندم سرجاش و اينبار درست گذاشتمش که عكس داخل قاب معلوم باشه ...
عكس تو حیاط همین خونه گرفته شده بود ..به صندلي تكیه دادم و به عكس خیره شدم
زن چندان جذابیتي نداشت ..ولي اونطوري که وحید گرفته بودتش معلوم چقدر دوسش داره ...
با ديدن عكس يه حس بدي در درونم به وجود اومد ..شايدم يه حس حسادت ...
که خودم ازش بي خبر بودم .

همونطور به عكس خیره بودم که دوباره خودم به خاطر اون حس قاب عكسو برگردوندم و روي
میز خوابوندمش که چشمم به عكس نیو فته

از رو صندلي بلند شدم و به طرف کتابخونه اش رفتم
چیز جالبي که من خوشم بیاد توش نديدم به طرف تختش رفتم و اروم رو لبه تخت نشستم  .نرم
و راحت بود
يه بار ديگه به ساعت نگاه کردم ...تازه شده بود 00:05
پاهام از لبه تخت اويزون بود که رو تخت دراز کشیدم تا ببینم چقدر راحته
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حس نرمي و راحتي تخت وسوسه ام مي کرد که کمي چشمامو روهم بذارم و لذت يه چرت
کوچیكو روي اين تخت ببرم ..
دستامو روي سینه ام گذاشتم ولي گذاشتم پاهام همونطور اويزون باشه که يهو خواب نرم ...
چشمامو بستم ...و به خودم گفتم ..حاال حاال ها نمیاد

فصل چهل و چهارم :

فكر مي کردم مدت کوتاهي که چشمامو روي هم گذاشتم که احساس کردم کسي دمپايي رو
فرشي امو از پام در اورد و پاهامو گرفت و روي تخت گذاشت ....
و برق اتاقو خاموش کرد
به گمون اينكه خوابم و دارم خواب مي بینم به خودم تكوني ندادم که مالفه اي ..
روم کشیده شد و تخت کمي تكون خورد ..
که يه دفعه از بوي ادکلنش فهمیدم وحید امده ....
که اين متوجه شدنم خیلي ديگه دير شده بود ..از خجالت و ترس نتونستم چشمامو باز کنم و با
درموندگي مجبور شدم به نقش خودم تو خواب همچنان ادامه بدم
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کنارم رو تخت نشسته بود..گرماي بدنشو کامال حس مي کردم ..
حتي نمي تونستم برگردمو و رومو ازش بگیرم ...
فقط خدا خدا مي کرد بلند شه و بره
که دستمو با دستش از روي سینه ام برداشت ..
گرماي دستش ..حالمو دگرگون کرد ...
با دستش جاي انگشتري که ديشب از انگشتم درش اورده بودمو چند باري لمس کرد ..
"واي خداي من چرا از دستم درش اورده بودم"
دستم که در برابر دستش کمي کوچیك بود و کامال تو دستش گرفت و فشارش داد
بعد از چند ثانیه اي کمي به طرفم خم شد و با پشت دست ديگه اش شروع کرد به نوازش گونه
ام ...که داغ کردم
نمي دونم ايا اونم متوجه حالم شده بود يا نه ..ولي دستاي اونم خیلي داغ بود ..
که احساس کردم که دارم گرماي بدنشو بیشتر حس مي کنم و داره کم کم بهم نزديك میشه ..
کمي به لرزه افتادم هرم نفساشو رو صورتم به خوبي حس مي کردم ...
مي دونستم رنگم پريده ...
حتما اونم متوجه اين رنگ پريدگي شده ...پس چرا پا نمي شد
که حس داغي لبهاش رو گونه ام ديونه ام کرد .احساس کردم قلبم از حرکت ايستاد ...
و بعد حرکت اروم لبهاش که به جاي دستش گونه امو نواز ش مي کرد و باز بوسه ديگه اي که بي
حسم کرد
بعد از مدتي که برام عمري گذشت اروم سرشو از م جدا کرد و دستمو اروم گذاشت رو سینه ام و
از جاش بلند شد ...
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قلبمو به شدت باال و پايین مي رفت
از کنارم بلند شد و از اتاق خارج شد ...
چشمامو با لرز باز کردم ...
نفسم باال نمي امد هنوز فكر مي کردم کنارمه
با ترس دستمو روي گونه ام گذاشتم ..صورتم به شدت داغ بود..
.تو جام نیم خیز شدم و از تخت پايین امدم ...
پاهام مي لرزيد و نمي تونستم درست راه برم ...
درو به ارومي باز کردم و از الي در به بیرون نگاهي انداختم ..نبود
با عجله از اتاق خارج شد م و خودمو به اتاق خودم رسوندم و درو از تو قفل کردم و دستمو روي
قلبم گذاشتم ...
و همونطور که عقب عقب از در فاصله مي گرفتم ...
يهو به لبه تخت برخورد کرد و سريع برگشتم..
پري خواب بود ...و تو تاريكي اتاق خوب نمي تونستم چهره اشو ببینم
به ساعت نگاه کردم  3بود...
پرده هاي پنجره کنار رفته بود که فكر کردم صدايي از حیاط میاد
چند قدمي به پنجره نزديك شدم که ديدمش رو نیمكت نشسته بود و سرشو بین دستاش گرفته
بود و به موهاش چنگ زده بود...
حتي لباس گرمي هم نپوشیده بود ..
برف همین طور مي باريد و اون مثل يه تكه سنگ رو نیمكت در حالي که خم شده بود نشسته بود
و تكون نمي خورد ...
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اشك تو چشمام جمع شد..
و دستمو دوباره رو گونه ام گذاشتم
 خدايا اين چه بازيه که با من شروع کردي ... من با اين مرد چیكار کنم ....شونه هاش پر برف شده بود از پنجره فاصله گرفتم و رو مبل کنار شومینه نشستم و سرمو
گذاشتم رو دستام و با ياد آوري چند لحظه قبل اشكام در امد
فصل چهل و پنجم :

تا صبح خواب به چشمم نیومد...وحید هم بعد از نیم ساعتي که بیرون نشسته بود پاشد و به
اتاقش برگشت ...

اذان صبح شده بود و من کنار پري دراز کشیده بودم که صداي سرفه هاي وحید منو از اون خلسه
و سكوت در آورد
سرفه هاي خشك و پشت سر هم..از جام بلند شدم و به طرف در رفتم ...دستمو رو دستگیره
گذاشتم ..که ياد بوسه هاش افتادم
دستم بي اراده به طرف گونه ام رفت و رنگ باختم ...
بايد خودمو به اون راه مي زدم ..نبايد مي ذاشتم که بفهمه من بیدار بودم و همه چي رو فهمیدم ...
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قفلو باز کردم و وارد راهرو شدم ...هنوز صداي سرفه هاش مي امد و قطع نمیشد ...
به اشپزخونه رفتم و همونطور که به در اتاقش نگاه مي کردم بسته شیرو برداشتم و سريع يه
لیوان شیر براش داغ کردم ..
از سرفه هاش معلوم بود بد سرما خورده ...قابل پیش بیني هم بود ..با اون پیرهني که تنش کرده
بود و نیم ساعت نشستن زير برف بايدم منتظر چنین سرما خوردگي مي بود
پیش دستي رو برداشتم و لیوانو گذاشتم توش و به طرف اتاقش رفتم ...ساعت  5:33صبح بود...
ضربه ارومي به در اتاقش زدم ...جوابي نداد ...و دوباره سرفه کرد ...
درو باز کردم ...رو تختش افتاده بود ..حسابي عرق کرده بود و موهاي رو پیشونیش از عرق خیس
شده بودن ...هنوز همون لباسا ي ديشب تنش بود ...
انقدر بي حال بود که متوجه حضورم تو اتاق نشد ...
سرما خوردگیش انقدر بد بود که مي دونستم با يه لیوان شیر هم نمیشه کاري کرد ....
بهش نزديك شدم ..رنگ به رو نداشت ...خم شدم و صداش کردم:
وحید..به خودش تكوني داد ولي چشماش باز نشد
باز صداش کردم:
 وحید...اروم و با چشماي به خون نشسته چشماشو باز کرد ..و با لبهاي خشك شده اش بهم خیره شد..
بهش نگاه کردم ...چشماشو چندباري باز و بسته کرد و نگاهش به لیوان تو دستم افتاد..لیوانو کمي
بهش نزديك کردم و گفتم :
-بیا اينو بخور..فكر کنم بد سرما خورده باشي
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که چشماشو بست و سرشو به يه طرف ديگه گرفت سعي کرد سرفه نكنه ولي صداي خس خس
سینه اش نشون مي داد که نمي تونه طاقت بیاره و دوباره سرفه کرد
کنارش نشستم و لیوانو نزديكش کردم و با صداي ارومي :
 بیا بخور تا زنگ بزنم به برادرت ..داري از تب مي سوزيدوباره برگشت طرفم و با عجز ...به زور لبهاشو تكون داد و گفت::
 از اينجا برواز حرفش يكه خوردم و با نگراني بهش چشم دوختم که گفت:
برو و بذار بخوابمو اينبار پشتشو بهم کرد ...
از جام بلند شدم و بهش خیره شدم ...که باز سرفه کرد..نفسمو دادم بیرون و لیوانو گذاشتم رو
میز نزديك تختش و به طرف در رفتم...قبل از خارج شدن برگشتم و نگاهش کردم ...هي سرفه
مي کرد و تكون مي خورد از اتاق خارج شدم ..خیلي ناراحت شده بودم
احساس بدي بهم دست داده بود
گوشي رو برداشتم و دفترچه تلفنو باز کردم و شماره آرشو پیدا کردم...و باهاش تماس گرفتم
که صداي خواب الودش تو گوشي پیچید :
چي شده وحید؟سالمبا شنیدن صدام زودي صداش از اون حالت خارج کرد و گفت :
اه شمايید ستاره خانوم ...سالم چیزي شده که اين موقع تماس گرفتید؟-وحید
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وحید چي ؟چیزيش شده؟با نگراني گوشي رو تو دستم جا به جا کردم و گفتم:
داره تو تب مي سوزه ..فكر کنم سرما خورده ..خیلي سرفه مي کنه باشه ..باشه ..من االن خودمو مي رسونم ..گرم نگهش دار تا من برسمو زودي تماسو قطع کرد
به اتاقش برگرشتم و پتويي از تو کمد در اوردم و به طرفش رفتم که ديدم کفشاش هنوز پاشه ...
پتو رو کنار گذاشتم و پايین تخت نشستم ...بند کفشاشو باز کردم متوجه شد و
پاشو از بین دستام بیرون کشید
دستامو همینطور رو هوا موند
بهش نگاهي کردم و تو دلم :
 داري لجبازي مي کنياهمیتي ندادم و دوباره پاشو گرفتم که اين بار تو جاش نیم خیز شد و با بي حالي نشست
و همونطور که زانوهاشو باال برده بود با بي حالي و بي حسي هر چه تمام شروع کرد به باز کردن
بند ها ...اما انگار انگشتاش قدرتشونو از دست داده بودن ...ضعف کرد و دستاشو از پشت به عقب
تكیه داد و سرشو به عقب گرفت و چشماشو بست که بتونه نیرويي بگیره
کمي بهش نزديك شدم و دوباره مشغول باز کردن شدم که به خودش امد و دستاشو از حالت
اهرم در اورد و دستمو پس زد و بند کفشا رو باز کرد و سعي کرد کفششو در بیاره ..که واقعا اين
بار ديگه کم اورد و رو تخت افتاد ...
سرمو از تاسف تكوني دادم و خودم کفششو در اوردم ...هیچ مقاومتي نتونست از خودش نشون
بده ..اون يكي کفشم رو در اوردم و پتو رو روش کشیدم ...
که پتو رو کنار زد و با عصبانیت :
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 از اتاقم برو بیرون ...چرا نمي فهمي ؟...مي گم برو بیرون ..حوصله اتو ندارم.سعي کردم اروم باشم و به حرفاش توجهي نكنم ..
دستمالي برداشتم که عرق رو پیشوني و گلوشو بگیرم که مچ دستمو چسبید و سرشو کمي اورد
باال و با خشم تو چشمام خیره شد
 برو بیرون ...نمي خوام ببینمت ...انقدر اذيتم نكن ..فقط برو ...کمي که نگاهم کرد دستش از دور مچم شل شد و چشماشو بست ..و سرشو به بالشت کوبید
اشك تو چشمام جمع شد ..باز سرفه کرد ..با عصبانیت دستمالو روي میز پرت کردم و وارد
پذيرايي شدم و روي يكي از راحتیا نشستم و منتظر امدن ارش شدم..

فصل چهل و ششم :

سرفه هاش يه لحظه هم بند نمي امد
بعد از نیم ساعتي ارش خودشو رسوند تا وارد شد سريع بهم سالمي کرد و ازم پرسید :
کجاست؟تو اتاقشهسرشو تكوني دادو با عجله وارد اتاقش شد ...
به در اتاق نزديك شدم و از الي در نگاهشون کردم ...
ارش در حال معاينه کردنش بود ..نگراني تو چهره ارش بیش از اندازه بود
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به ديوار تكیه دادم و احساس کردم يه موجود اضافي تو اين خونه ام ...براي روندن اين افكار با
اعصابي بهم ريخته به طرف اشپزخونه رفتم و مشغول اماده کردن صبحونه شدم
کمي کارش طول کشید ...به اتاق نزديك شدم که ديدم در حال عوض کردن پیرهن وحیده و داره
دگمه هاي پیرهنشو مي بنده ..وحیدم چشماشو بسته و راحت خوابیده
کاراي ارش طوري بود که انگار داشت براي برادر کوچكترش کاري مي کرد در حالي که وحید از
اون بزرگتر بود ...
اخرم پتو رو کشید روش و پشت دستشو رو گونه و پیشونیش گذاشت تا ببینه تبش پايین امده يا
نه

به اشپزخونه برگشتم از اتاق در امد و درو اروم بست
وارد اشپزخونه شد و پشت میز نشست ...
يه فنجون چايي براش ريختم و جلوش گذاشتم
چرا اينطوري شد ؟سعي کردم بي تفاوت باشم و چیزي به روي خودم نیارم براي همین فقط گفتم:
صبح صداي سرفه هاشو شنیدم و امدم بهش سر بزنم که ديدم داره تو تب مي سوزهارش دستاشو دور فنجون گرفت و با ناراحتي و با صداي عصبي بدون نگاه کردن بهم گفت :
مي دوني از چي نگرانم؟ ...داره دوباره میشه همون وحید يه سال پیش که داشت جلوي هممونجون مي داد...
و بعد با حالت طلبكاري:
 باهاش داري چیكار مي کني ؟دستمو با تعجب به طرف خودم گرفتم :
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منوحید خوب شده بود ..اشك تو چشماش جمع شد و کمي سكوت کرد که اينبار سرشو اورد باال و مستقیم تو چشمام
خیره شد :
ستاره بهتره تو از اينجا بري  ...براي همیشه بري ...اون ديگه طاقت يه شكست ديگه رونداره..دست بچه اتو از اينجا بگیرو برو
-ولي من که چیزي بهش نگفتم

 برو ستاره ..هر چي بخواي بهت مي دم که مشكلي نداشته باشي ..قبل از اينكه حالش بهتر بشه ...برو ....طوري برو که انگار از روز اولم نبودي ...فقط برو
از برادرم ديگه چیزي نمونده ...چونه ام لرزيد ...از جام بلند شدم ...و خیره تو چشماش :
مي خواي بگي من باعث مريضیشم؟ اگه تو نیستي پس چرا همش بايد اسمتو رو تو خواب وبیدار ي هي تكرار کنه ... -ستاره چرا نمي فهمي ...نمي خوام تو هم بشي يكي ديگه از کابوساش

اشكم در امد  .اخمي کرد و براي اينكه اشكمو نبینه روشو ازم گرفت ..
خواستم جوابي بهش بدم که لبهامو بهم فشار دادم و با اولین قطره اشك
به طرف اتاق خودم رفتم ..پري هنوز خواب بود..در کمد باز کردم و فقط همون وسايلي که از
زندان اورده بودم برداشتم و کیف پري رو پرت کردم رو تخت و لباساشو توش چپوندم ...لباساي
خودمو هم سرع عوض کردم و پلیورمو تنم کرد ..
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پري رو بلند کردم و با گريه لباساي گرمشو تنش کردم ...
داشتم کالهشو مي ذاشتم رو سرش که ارش ضربه اي به در اتاق زد و وارد شد
 معذرت مي خوام يكم تند رفتم ...بهش نگاه نكردم و کفشاي پري رو پاش کردم ...
 چرا انقدر ناراحت شدي؟ ...گفتم که ببخشیدساکت شدم و بینیمو کشید باال که امد و پري رو از روي تخت برداشت و گرفت تو بغلش
 چیكار مي کني؟عصباني شدم و با صداي بلندي :
 مگه نمي خواي بريم ...که برادرت کمتر اذيت بشه من يه چیزي گفتم ...تو چرا گوش مي کني ؟بلند شدم و بهش نزديك شدم
 اصال من مي خوام برم ..مگه قرارمون اين نبود ..تو مگه قرار نبود بیاي و باهاش حرف بزني ؟چشماشو با ناراحتي بست و با صداي ارومي :
بیام بهش بگم چي ؟..بگم ..اين زن تو رو نمي خواد ..دلتو الكي بهش خوش نكنپري رو از تو بغلش بیرون کشیدم و ازش فاصله گرفتم و گفتم:
 اره اره بايد همینو مي گفتي که کار به اينجاها نكشه خواهش مي کنم ستاره اون بهت احتیاج داره...چي براي خودت مي گي ...کجاي کاري آقا ...وقتي دلش نمي خواد منو ببینه چطور به من احتیاجداره ؟
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 ستاره من مي شناسمش ..اون دوست داره .... شما مردا همتون عین همید ..خودخواه ..مغرور ..و فقط همه چي رو براي خودتون مي خوايدکیف و چادرمو برداشتم و خواستم برم طرف در که جلومو گرفت و گفت:
تو حق نداري از اينجا برياين حقو تو برام تعیین مي کني؟دو قدم بهم نزديك شد..
 خواهش مي کنم ..فقط يكم بهش فكر کن ...باور کن دوست داره داره که داره ...به خاطر  33میلیون که نمي تونم با زندگي خودم و اينده دخترم بازي کنم ...حاالبرو کنار تا سرپا نشده مي خوام از اين خونه برم
 باشه باشه مي رم ...فقط يه روز ديگه بمون پیشش ....خودم باهاش حرف مي زنم ...اينطورييهويي بري ديونه مي شه
بهش خیره شدم..که با التماس گفت:
-خواهش مي کنم ..خواهش مي کنم ستاره

فصل چهل و هفتم :

کیف از دستم رها شد..و با قامتي خمیده لبه تخت نشستم ...
 -چرا دست از سرم بر نمي داريد...
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 بخدا خسته شدم ......بذار برم پي زندگیم ...بذار از اينجا برم ...نه من به دردت برادرت مي خورم...نه اون مي تونه مرد من باشه ..يعني من زني نیستم که بتونم اونو خوشبخت کنم
ارش عقب تر رفت و به در تكیه داد
سرمو اوردم باال و بهش خیره شدم :
 بعضي وقتا مي گم چرا نمیمیرمو راحت نمي شم ...باور کن خسته ام ....خسته از خودم ....ازمردم ..از زندگي ...
حرفي نمي زد و بهم نگاه مي کرد
بلند شدم و کیفو از روي زمین برداشتم و به طرفش رفتم که گفت:
 مي خواي با اين بچه کجا بري ؟اصال جايي رو داري که بري ؟اشك تو چشمام حلقه زد:
 اگه جا و کس و کاري داشتم که اينطوري عروسك خیمه شب بازي ديگران نمي شدملبهاشو بهم فشار داد و از جلوي در کنار رفت :
االنم فقط مي خوام برم ..هر جايي که بشهخواستم درو باز کنم که صدام کرد:
 صبر کن از اونور نرو ....شايد از اون طرف بتونه تو رو از پشت پنجره اتاقش ببینه ..به در اتاق که به حیاط راه داشت اشاره کرد و گفت:
از اين ور بري نمي تونه ببینتت
و دست کرد تو جیب بغلي کتش و کیف پولشو در اورد
و نزديك  533تومن تراول چك در اورد و به طرفم گرفت :
 -بیا مي دونم االن هیچي نداري
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به دستش نگاه کردم پوزخندي زدم و بهش گفتم:
نیازي به اين پوال ندارم ..به اندازه کافي به اين پوال بدهكار شدم ..ديگه بسهبد برداشت نكن ..به عنوان قرض بهت مي دمممنون ...از اين قرضا زياد ديدم ...که حاال جواب تمام قرضا شده بدبختي من....بدبختي که باعثشده تكلیف خودمو با خودمم ندونم
درو باز کردم ..و بدون اينكه بهش نگاه کنم
 بهش بگو ...پولشو هر جوري که شده پس مي دم ...فكر نكنه فرار کردم ..رفتنم به نفع هردوتامونه
و ديگه منتظر جوابش نشدم و خارج شدم ....
از خونه که خارج شدم..حتي به پشتم نگاهي نكردم ....
نا خوداگاه اشكام بعد از بستن در  ....در امدن و تا سر خیابون همین طور به خارج شدنشون از
چشمام ادامه دادن ...
اهي کشیدمو و ذهنمو از ياد وحید خالي کردم
امروز بر خالف اون روز که يه ماشینم پیدا نمي کردم ..تك و توك ماشیناي سواري رد مي شدن ...
براي يكیشون دستي تكون دادم ...که جلوي پام نگه داشت ...قبل از سوار شدن ..برگشتم و به
خونه نگاهي کردم ..همونطور که نگاه مي کردم توي دلم گفتم:
 من اوني نبودم که تو مي خواستي ....متاسفم ..هنوز نمي دونستم کارم درسته يا نه ..ولي ديگه براي برگشت دير شده بود و من اون خونه رو
براي همیشه ترك کرده بودم
درو باز کرد و سوار شدم و ادرس بیمارستاني که سرگرد بهم داده بود به راننده دادم
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داخل ماشین گرم بود ..ماشیني که سوارش شده بودم برعكس محله پولداري که فقط توش
ماشیناي مدل باال بود يه پیكان ساده بود که راننده اش يه پیرمرد بود ..
سرمو به عقب تكیه دادم ...و پري رو تو بغلم جابه جاش کردم و سرشو رو بازوم نگه داشتم ..
خداروشكر راننده هم مرد چشم چروني نبود که هي بخواد از اينه بهم نگاه کنه ...
راديوشو روشن کرده بود و اهنگ ارومي در حال پخش بود
چشمامو رو هم گذاشتم ...و با شنیدن اهنگ سعي کردم همه چي اون خونه رو فراموش کنم

هوا بعد از برفي که ديشب امده بود کمي سردتر شده بود ...قبل از پیاده شدن حسابي پري رو
پوشوندم که سرما نخوره ...راننده ماشینو جلوي بیمارستان متوقف کرد...کرايه اشو حساب کردم
و پیاده شدم...
کمي زود امده بودم ....پري هم خواب بود و سرش رو شونه ام بود ..
خواستم برم تو بیمارستان که نگهبان جلومو گرفت و گفت االن هیچ کدوم از همراهاي بیمارا نمي
تونن برن تو ...
بهش گفتم..براي مادرشوهرم امدم و مي خوام جنازه اشو تحويل بگیرم که باز گفت بايد تا ساعت
 5صبر کنم که کارکنان بیان ...االن تو رفتنمم بي فايده است
تو اون سرما نمي دونستم بايد چیكار کنم ...به پارك رو به روي بیمارستان نگاهي انداختم ...فعال
جاي ديگه اي براي نشستن نداشتم ..براي همین .رفتم و روي يكي از نیمكتا بعد از کنار زدن
برفها نشستم ...
هوا خیلي سرد بود..يكي از لباساي گرم خودمو از تو بسته در اوردم ...و روي پري انداختم ..حتي
صورتشم پوشندم ...از سرما کمي گونه هاش قرمز شده بود ...
خودم داشتم يخ مي زدم ..و مرتب تو جام تكون مي خوردم ...و پاهامو کمي باال و پايین مي
کردم..هر کي که از کنارمون رد مي شد نگاهي به منو پري مي نداخت .
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.به احتمال زياد همگیشون به عقلم شك کرده بودن که تو اين سرما چرا اينجا نشستم ...
نزديك به  03دقیقه اي نشسته بودم که نگهبان از اتاقكش خارج شد و از خیابون رد شد و به
طرف من امد
 چرا اينجا نشستي ؟ خودت گفتي بايد تا  5منتظر باشم ..تا  5که نیم ساعتي مونده ..پاشو بیا تو اتاقك ..اونجا گرمه ..بچه ات سرما مي خوره ...نگاهي به مرد مسن انداختم ...که باز گفت بلند شم...
بلند شدم و همراهش به طرف اتاقك رفتم ...
وقتي نشستم يه استكان چايي جلوم گذاشت و بخاري کوچیكي که دودکش نداشت و بهم نزديك
کرد ...
و خودش دور تر از من نشست ...
به صورت پري خیره شدم....و با ناراحتي با خودم زمزمه کردم :
 ديگه نمي دونم بايد چیكار کنم ..با انگشتم گونه اشو نوازش کردم ...
 دلم مي خواد باور کني من همه کار برات کردم ..ولي بیشتر از اين نمي تونم ...بالخره نیم ساعت گذشت و کارکنان بیمارستان کم کم امدن ...
اما بايد منتظر سرگرد مي شدم ...
 5و نیم شد که ماشینشو اون رو خیابون ديدم ..با ديدنش بي اراده خوشحال شدم و لبخندي زدم
..و از جام بلند شدم....
مرد متوجه حرکتم شد شد و ازم پرسید:
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فامیلت امد؟سرمو تكون دادم و به سرگرد نگاه کردم ...نمي دونم چرا احساس مي کردم دلم براش تنگ شده .
از خیابون رد شد ..سريع وسايلمو برداشتم و با تشكر از مرد از داخل اتاقك بیرون امدم ..سرگرد
کمي جلوتر از من داشت را ه مي رفت که صداش کردم ..
فصل چهل و هشتم:

وايستاد و به عقب برگشت و با تعجب به من نگاه کرد ...
بهش نزديك شدم..اونم چند قدم رفته رو برگشت و ازم پرسید:
تنها امدي ؟به سوالش جواب ندادم و ازش پرسیدم:
 کجا بايد بريم ؟چرا بچه رو تو اين سرما ..با خودت اوردي ؟اصال از کي اينجايي؟من؟ چرا باهات نیومده ؟ میشه زودتر بريم تو ..نگاهي به دستام کرد و بدون حرفي و با کمي اخم پري رو ازم گرفت تو بغلش
 -بیا از اينو ر بايد بريم

 www.negahdl.comسایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان

289

نگاه دانلود

دراغوش باد | نیالکاربرنودهشتیا

پشت سرش راه افتادم
همونطور که جلوتر راه مي رفت ..
چرا وسايلت تو دسته ؟جوابي ندادم و سرمو گرفتم پايین که وايستاد و برگشت طرفم..که مجبور شدم منم وايستام و
نگاهش کنم
دارم ازت مي پرسم چرا تنها امدي ؟چرا وسايلتو با خودت اوردي ؟چرا پري رو با خودت اوردي ؟حرفي نزدم ..
که با صداي عصبي :
 کري حكمت با توام ؟بهم برخورد و با چشمايي که پر از خشم و ناراحتي شده بودن بهش توپیدم :
 من متهمت نیستم که داري باهام اينطوري حرف مي زني ؟فكرم نمي کنم نیازي باشه براي هرسوالت يه جواب داشته باشم
اهمیتي به حرفام نداد و بیشتر بهم نزديك شد
 چیزي شده که به من نمي گي ؟ صبر کن ببینم ...اصال اون خبر داره که امروز بايد بیاي اينجا؟عصباني شدم و پري رو از دستش کشیدم بیرون
نه نمي دونه...براي اينكه سواالي به سرو تهتو تموم کني بايد بهت بگم ..که همه چي رو باهاشتموم کردم ..و ديگه به اون خونه بر نمي گردم..
راضي شدي..جواباتو گرفتي ..حاال رضايت مي دي بريم و من جنازه رو تحويل بگیرم و بعدم برمبه درد خودم بمیرم ...
نفسشو با حرص داد بیرون و بچه رو دوباره ازم گرفت ..و در حالي که نگاهش به يه طرف ديگه مي
گرفت
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 ارومترم بگي مي فهم ...که کال تو يه کله شقي....ديگه نیاز به داد و فريادت نیستو راه افتاد ..شونه هامو با حرص انداختم پايین و دنبالش راه افتادم و زير لبي :
اينم شده دايه مهربونتر از مادر ...برگشت طرفمو و گفت :
تو چیزي گفتي ؟حرفي نزدم و با عصبانیت از کنارش رد شدم ...
تا تمام کارارو بكنیم يكي دوساعتي طول کشید ...
و بهمون گفتن مي تونیم بعد از ظهر جنازه رو تحويل بگیريم ...
يه جورايي باهم قهر کرده بوديم و زياد باهام حرف نمي زديم ..اما با اينكه باهام قهر بوديم و حرف
نمي زديم ...هر چي مي گفت و گوش مي کردم و چیزي نمي گفتم ...
حتي وقتي بهم گفت سوار ماشینش بشم ..مخالفتي نكردم و سوار شدم ...پري رو به بغلم داد و
گفت:
صبحونه خوردي ؟
بدون اينكه نگاش کنم گفتم :
نه ...میلم ندارم ؟
 تو که همیشه خدا با همه چي قهري ..پري چیزي خورده..؟ساکت شدم ..که گفت:
 صبر کن االن میامبعد از چند دقیقه برگشت ..دوتا لیوان چايي و چندتا کیك و يه پاکت کوچیك شیر گرفته بود
پشت فرمون نشست ...
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بهش نگاه نمي کردم ..خم شد و پري رو ازم گرفت ...
و روي پاهاش نشوند ...و ني رو تو پاکت شیر کوچیكي که براي پري گرفته بود فرو کرد و يه بسته
کیك برداشت ...
و يه تكه جدا کرد و به خورد پري داد..
و در حالي که بهش مي داد طوري که من بشنوم :
 مامانت قصد داره خودشو به کشتن بده ...تو چرا گوش مي کني ؟دندونامو بهم فشار دادم ...
 خودت مي خواي از نخوردن بمیري ...با بچه اين کارارو نكن ...کاري مي کني که ادم اول صبحيبه جاي صبحونه چیا که بهش نده
نفسمو دادم بیرون و بیرون خیره شدم ...
با خنده ني رو تو دهن پري گذاشت و موهاشو نوازش کرد...
و براي اينكه حرص منو در بیاره
 يعني حیف اين بچه که مال توهبا تعجب برگشتم طرفش
با خنده داشت به خوردن پري نگاه مي کرد که ازم پرسید

 حاال کجا مي خوايش ببري؟ ..منظورم اينه که کجا مي خواي خاکش کني ...؟نمي دونم اصال در موردش فكر نكردم ...فامیل و اشناي ديگه اي نداره؟-نه
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-اگه اينطوريه ...چرا تو همین شهر خاکش نمي کني ...؟

نمي دونستم چي بايد بهش بگم ...در واقعه براي من فرقي نداشت که بخوام کجا خاکش کنم ..فقط
هزينه کفن و دفن ...برام شده بود يه مسئله اي که قابل حل نبود

به پري که تو بغلش بود نگاهي انداختم و دستمو به طرفش گرفتم
 بدينش به من  ..اينطوري اذيت مي شید .. نمي خواد ...اذيتم نمي کنه ..تو اگه راست مي گفتي گشنه از تو خونه برش نمي داشتي و تو اينسرما بیرون نمي چرخونديش
ديگه طاقت نیوردم و بهش گفتن
تو جز کنايه حرف زدن و سرزنش چیزي ديگه اي هم بلدي ؟سرشو بلند کرد و به چشمام خیره شد و خیلي جدي بهم گفت:
 حكمت خیلي بچه اي ...اون موقعه که تو زندان بودي بهت گفتم صبر کن که گوش نكردي..نتیجه اش چي شد ؟..اين شد که چند روز بري تو خونه مردي که نمي خواستیش و محرمت نبود
..
بعد در حالي که دندوناشو بهم فشار مي داد گفت:
 -حاال نمي دونم چي تو اون خونه بهت گذشته ...اصال بماند ..به من هیچ ربطي نداره

مكث کوتاهي کرد و يه تكه ديگه به پري دارد و ادامه داد:
 فقط کافي بود چند روز دندون رو جیگر بذاري ..داشتم از سازمان ديه کشور برات تقاضاي يهوام  33میلیوني مي کردم ...اماتو با تصمیم انیت گند زدي به همه کاراي چند روزم ...

 www.negahdl.comسایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان

293

نگاه دانلود

دراغوش باد | نیالکاربرنودهشتیا

اصال مي دوني ...چند روز به خاطر خانوم از کارام زدم ...؟حكمت وجدانن جز دردسر چیز ديگه اي نیستي ...دستامو از خشم مشت کردم
حتي همون روزي که زماني تو رو تو اون خیابون گرفت باعث شدي موردي که چند ماه دنبالشبوديم ...از فرصت استفاده کنه و از دستمون در بره ....
اشك تو چشمام جمع شد ...و قبل از خارج شدن چشماش با عصبانیت و صداي لرزوني بهش
گفتم :
 اگه اينطوريه ...چرا نمي ري و منو ول نمي کني ...من که برات دردسرم ..بچه امو بده مي خوامپیاده شم ...
 هر جا که مي خواي بري ....برو ولي حق نداري بچه رو با خودت ببريمي گم بچه امو بده اگه بهت ندم ...مي خواي چیكار کني ؟ االن داد و فرياد مي کنم و به همه مي گم بچه امو گرفتي و نمي ديابروهاشو انداخت باال
 خوب داد بزنسرگرد مي گم بچه امو بده ...مي گم نمي دم ...انقدرم به من نگو سرگرد ...بعد سرشو به پري نزديك کرد..
بريم ....پیش خاله مهرانه ؟پري چشماش برقي زد و به سرگرد خیره شد ...

 www.negahdl.comسایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان

294

نگاه دانلود

دراغوش باد | نیالکاربرنودهشتیا

سرگرد لبخندي زد و گونه اشو بوسید ...
و بعد در حال روشن کردن ماشین :
چايتو بخور ..نمك گیر نمیشي ..نترس ..
پري رو بلند کرد و به بغلم داد ...خوب فهمیده بود که فعال نمي تونم جايي برم و براي همین اصال
به حرفام و تهديدام اهمیت نمي داد
ماشینو روشن کرد و حرکت کرد ....
نیم ساعت تو راه بوديم...منم ساکت شده بودم و ديگه صدام در نمي امد  ....بعد از رد کردن چند
کوچه ...جلوي يه مهد کودك نگه داشت و پیاده شد و در طرف منو باز کرد
و پري رو خواست ازم بگیر
 کجا مي خواي ببريش ؟ نمي خوام بخورمش ...بعد از ظهر که دنبال کاراي کفن و دفن و بیمارستان هستیم ... مي خواي بچه رو هم هي با خودت اينور اونور ببري ..؟اينجا باشه خیال دوتامون راحترهدستام شل شد و بچه رو ازم گرفت و درو بست ...از پشت سر نگاهي بهش انداخت يه پالتو مشكي
که بلنديش تاسر زانوهاش مي رسید و به همراه يه شلوار مشكي که پاش کرده بود
نا خوداگاه با زماني مقايسه اش کردم
وحید حتي يه بارم پري رو تو بغلش نگرفته بود ....ولي سرگرد از هر بهانه اي براي گرفتنش
استفاده مي کرد ..
فقط وحید اينطور که سرگرد باهام حرف مي زد ..حرف نمي زد و مهربونتر بود ...
يه دفعه دستم به طرف گردنم رفت..يادم رفته بود گردنبندو در بیارم ...هنوز دستم رو زنجیر بود
که سرگرد امد ...و سوار شد و گفت:
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من يكم کار دارم تو رو مي رسونم خونه و کارمو مي کنم و بعد میام دنبالت که باهام بريمهنوز داشتم به گردنبند فكر مي کردم که برگشت طرفم
 شنیدي چي گفتم ..؟دستمو از رو زنجیر برداشتم و با حالت سوالي ؟
 هان ؟ابروشو انداخت باال و سرشو تكوني داد حرکت کرد ....به جلوي در خونه اش که رسیديم  ......از تو
پالتوش کلید اپارتمانو شو در اورد ..
و به طرفم گرفت:
 خدارو شكر قبال که اينجا امدي ..پس راهم بلدي برو کمي استراحت کن تا باهات تماس بگیرم و باهم بريمبه کلید تو دستش نگاه کردم
 چیه داري استخاره مي کني؟ ..بگیرش من عجله دارم بايد برمدستمو به طرفش گرفتم و کف دستمو باز کردم  ....کلید انداخت تو دستم ...و دستشو گذاشت رو
دنده و منتظرم شد که پیاده بشم
دستم به طرف دستگیره رفت که گفت:
حكمتبرگشتم طرفش
 هر چي که بهت مي گم از دستم ناراحت نشو..همش فقط به خاطر خودته تو ديگه تو موقعیتي نیستي که هي بخواي لجبازي کني و کار خودتو بكني ..کافیه يه تصمیماشتباه بگیري و براي همیشه با همون يه تصمیم زندگیتو تغییر بدي

 www.negahdl.comسایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان

296

نگاه دانلود

دراغوش باد | نیالکاربرنودهشتیا

پس همه حرفا و رفتارامو بذار به پاي برادري که دلش نمي خواد اتفاقي براي خواهرش بیفته ...
چشمامو بستمو و نگاهمو ازش گرفتم ...از حرفش خوشم نیومد ولي به روي خودمم نیوردم و پیاده
شدم ....برام بوقي زد و حرکت کرد
..به کلیداي تو دستم نگاهي انداختم  ..و به طرف اپارتمان رفتم ..
فصل چهل و نهم:

اون روزي که امده بودم زياد به خونه توجه نكرده بودم ..خونه دو خوابه اي بود که فكر کنم زيادي
براي سرگرد بزرگ بود
چادرو از رو سرم برداشتم و تو خونه دوري زدم ...
وارد اشپزخونه شدم و در يخچالو باز کردم ..توش به اندازه خورد و خوراك 3 -3روز مواد غذايي و
میوه بود ..درشو بستم و
دستي به کتري کشیدم سرد بود ...چادرو رو دسته صندلي اويزون کردم و کتري رو برداشتم و زير
شیر اب گرفتمش و پرش کردم...
حین پر کردن به ظرفاي کثیف توي سینك نگاه کردم...شیر ابو بستم و کتري رو رو گاز گذاشتم و
زيرشو روشن کردم ..
دستي به روي کابینت کشیدم و به سر انگشتام نگاهي کردم  ....روشون پر خاك بود ..به دور تا
دور اشپزخونه خوب نگاه کردم ...همه چي سرجاش بود ..فقط خاك همه جا رو گرفته بود و اون
چندتا ظرف تو سینك...
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پلیورمو در اوردم ...
و از اشپزخونه خارج شدم و به دوتا اتاق ديگه سرك کشیدم ..يكي که اتاق خودش بود اونجا
هم ....به جز روي میز ش...روي بقیه وسايل اتاق گرد و خاك نشسته بود

در اتاق بعدي رو باز کردم ..توش يه تخت ديگه و يه دراول به همراه صندلش که روش کمي وسايل
چیده شده بود و دوتا قاب عكس که رو ديوار اويزون بودن ...به هال برگشتم ....
و خوب به خونه نگاه کردم ..تا ظهر خیلي مونده بود
همیشه دوست داشتم يه خونه جمع جور مثل اينو داشتم که هر روز تمیزش کنم و تو اشپزخونه
اش اشپزي کنم ....
مانتومو در اوردم و رو سريمو باز کردم و دو سرش رو از زير گردنم رد کردم و از پشت گره زدم
از اشپزخونه چندتا دستمال اوردم و اول مشغول تمیز کردن هال و اتاقا شدم
نمي دونم شايد کار کردن مي تونست جواب محبتايي باشه که تا حاال سرگرد برام کرده بود ....و
منو از فكر و خیال دور کنه
گاهي موقع تمیز کردن ياد وحید مي افتادم ..اما زودي فكرمو به يه چیز ديگه معطوف مي کردم
...و کمتر ذهنمو درگیرش مي کردم
بعد از تمیز کردن اتاقا و پذيرايي به اشپزخونه برگشتم
تصمیم گرفتم يه ناهاري هم براي ظهر درست کنم ...
خنده داره ...انقدر که خونه سرگرد راحت بودم اصال تو خونه وحید راحت نبودم
با نگاه کردن تو يخچال و فريزر تصمیم گرفتم فسنجون درست کنم ...
خودمم خیلي هوس کرده بودم
بعد از درست کردن غذا شروع کردم و اشپزخونه رو تمیز کردم
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حسابي از کت و کول افتاده بودم ..به سبد لباساي کثیف کنار ماشین لباسشويي نگاهي انداختمو
درشو باز کردم ..
چند دست لباس توش بود ..رو پاهام نشستم و لباسا رو از هم جدا کردم ...و دو دسته اشون کردم
و ريختمشون تو لباسشويي ...
تازه ياد کتري افتادم که خیلي وقت بود ابش جوش امده بود ...بلند شدم و براي خودم چايي دم
کردم ...
خوشبختانه تو خونه اش همه چیز و ...جايي گذاشته بود که مي تونستم سريع پیداشون
کنم...برخالف خونه وحیدکه همه چیز از بهترين و گرونترين بود ..اينجا تمام وسايلش در عین
سادگي زيبا بودن و به دل مي نشستن
بعد از تموم شدن کارام ..لیوان چايي رو برداشتم و روي اولین مبل نشستم ....
احساس خوبي داشتم ..انگار تو بند اسارات کسي نبودم و قرار نبود از چیزي بترسم ....
فقط گاهي ياد وحید دل نگرانم مي کرد..که اگه مي فهمید من رفتم ..چیكار مي خواست بكنه ..

خیلي وقت کار نكردن ...باعث شده بود از کار کردن و تمیز کردن اين خونه لذت ببرم و تو خیاالم
فكر کنم اين خونه خودمه و از داشتنش لذت ببرم
نزديك ساعت  0بود که تلفن خونه صداش در امد ...گوشي رو برداشتم :
 خواب بودي ؟ نه زنگ زدم بهت بگم من دارم میام ..تا برم غذا بگیرم و بیام فكر کنم يه نیم ساعتي بشه نه نه-چي .؟
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 .نمي خواد غذا بگیريد؟ ببین من کاري ندارم تو میل نداري خودم گشنمهاز حرفش ناراحت شدم  ..ولي با صداي ارومي :
 نه منظورم اينه که من ناهار درست کردمساکت شد و بعد به ارومي گفت:
 باشه پس من تا يه ربع ديگه میاد...و تماسو قطع کرد ....
مانتوم برداشتم و تنم کردم ...و گره روسريمو باز کردم و از جلو بستم ....
چاي تازه دمي هم درست کردم ..و به انتظار امدنش نشستم ....
*****
وقتي زنگ واحد به صدا در امد..فهمیدم خودشه ...
رفتم و درو براش باز کردم ..تا نگاهمون به هم افتاد سرمو گرفتم پايین و بهش سالم کردم
جوابمو رو داد و وارد شد.....همونطور که پالتشو در مي اورد يه لحظه به خونه نگاهي کرد و
برگشت طرفم
تو خونه رو تمیز کردي ؟ترسیده ام و با نگراني ازش پرسیدم:
کار بدي کردم؟ اخههمونطور که سرم پايین بود از کنارش رد شدم و گفتم:
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.شما بفرمايید تا يه ابي به صورتتون بزنید..منم غذا رو براتون مي کشم ...
سرشو با گنگي تكوني دادو به طرف اتاقش رفت ...
وارد اتاقش که شد ..قايمكي از پشت سر بهش نگاه کردم که ديدم داره رو وسايل دست مي کشه
و هي به سر انگشتاش نگاه مي کنه ..
لبخندي زدمو و رفتم که اول براش چايي بريزم ...
چايي رو گذاشتم روي میز تو پذيرايي ..
تا بیاد بشقابا رو از تو کابینت در اوردم ....نگاهي به در اتاقش کردم و بعدم به فنجون چايش .....که
داشت سرد مي شد

فصل و پنجاهم :

..بشقابا رو میز گذاشتم و به اتاقش نزديك شدم و درو اروم باز کردم که ديدم وايستاده و داره
نماز مي خونه ..
نمي دونم چرا دلم مي خواست وايستم و نگاهش کنم ......اين مرد چیزي داشت که ناخواسته منو
به سمت خودش مي کشوند ....و با همه بد خلقیاش و تندياش بازم براش احترام قائل بودم
درو به ارومي بستم و برگشتم تو اشپزخونه و میزو چیدم
ساالد و از تو يخچیال در اوردم که از اتاقش خارج شد ...ساالدو گذاشتم رو میزو و فنجون چايشو
از روي میز برداشتم ...
 چرا برش مي داري؟-سرد شده ...مي رم عوضش کنم ...
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 نه همین خوبه داغش يه چیز ديگه است..اين ديگه تو اين سرما مزه نمي ده ...چونه اشو با خنده خاروند و گفت :
 خوب ديگه ...معموال همیشه حرف ،حرف خودته ....ولي بذار اول ناهار بخوريم بعد چايي ميخورم ...
چیز نگفتم و پشت سرش وارد اشپزخونه شدم ....
به میز نگاهي انداخت ...
 چرا انقدر زحمت کشیدي ؟...مي دونستم مي خواي اينكاراو کني اصال نمي ذاشتم بیاي تو خونه...
با گوشه روسريم ور رفتم و با نگراني از اينكه شايد نارحت شده که چرا از وسايل خونه استفاده
کردم گفتم :
کاري نداشتم بكنم ...اگه کاريم نمي کردم حوصله ام سر مي رفت ...گفتم ناهار درست کنمصندلي رو کشید عقب و نشست و منم رو به روش بعد از نشستنش نشستم...
لبخندي زد و گفت:
مي دوني چند وقته که فسنجون نخوردم ؟لبخند تلخي زدم و چیزي نگفتم ..
اونم خبر نداشت که منم نزديك به چند ماهي هست که فسنجون نخوردم
براي خودش غذا کشید ....و مشغول شد ...

براي خودمم يه کفگیر کشیدم و گفتم:
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پريکه زودي گفت :
 اونجا بهش ناهار مي دن ..بعدشم باور کن اونجا راحته اگه تو بهشت زهرا مادرشوهرتو خاك کني که اشكالي نداره ...؟قاشقو اروم گذاشتم تو بشقاب و سرمو گرفتم پايین :
راستش من...زبونم بند امد...
من..حكمت نگران هزينه اش نباشسرمو بلند کردم و بهش خیره شدم :
 اما اخه اين درست نیست که...با بي حوصلگي سرشو اورد باال و براي اينكه زودتر اين بحثو تموم کنه گفت :
ببین بعد از مدتها مي خوام اين فسنجونو راحت بخورمساکت شدم و دوباره قاشقمو برداشتم
خنده اي کرد و در حالي که قاشقشو پر مي کرد:
برعكس غد بازيات دست پخت بدنیستالبخندي زد م و ساکت شدم
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نگاه و طرز حرف زدنش ..برعكس وحید ..اصال عذابم نمي داد..و اين حس که يه موجود اضافي تو
خونه اش هستم و بهم دست نمي داد

بر خالف اخالق تندش ..چهره اروم و مهربوني داشت
همین طور که غذاشو مي خورد و حواسش به من نبود
به مدل موها و فرم صورتش خیره شدم...
و شروع کردم به مقايسه کردنش با سعید و وحید
که يه دفعه سرشو باال اورد و غافلگیرم کرد ..و در حالي که سعي مي کرد نخنده:
 چیزي شده..؟رنگم پريد و سريع سرمو تكوني دادم و گفتم :
نهو با حواس پرتي مشغول خوردن شدم

سنگیني نگاهشو رو خودم حس کردم ....

بعد از چند ثانیه اي سرمو آروم اوردم باال که ديدم هنوز داره بهم نگاه مي کنه
رنگم قرمز شد و دستي به لبه روسريم کشیدمو و سرمو گرفتم پايین ...
از حرکتم لبخندي زد و به خوردنش ادامه داد....
و ديگه حرفي نزد
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بعد از غذا بلند شد و کمكم کرد و ظرفا رو جمع کرد و خودش بدون اينكه بهم اجازه بده ظرفها رو
شست
اخرين ظرفو که گذاشت سر جاش  ...بهم گفت :
 کم کم اماده شو بريم ...من اماده ام ..برگشت و نگاهي بهم انداخت ...

لبخندي زد و گفت:
 پس تا من اماده مي شم  ...يه چايي برام مي ريزي ؟دستي به روسريم کشیدم و گفتم:
باشه االنبابت غذا هم ممنون ..خوشمزه بودگر گرفتم و رومو ازش گرفتم و به کتري نزديك شدم ...
فنجون چايي رو روي میز گذاشت و رفتم که ابي به سر و صورتم بزنم ...
زيادي رنگم زرد شده بود و ديگه اون شادابي همیشگي رو نداشت ...
به خودم تو اينه نگاه کردم ..و دستي به ابروهاي کشیده ام کشیدم ...
فصل پنجاه و يكم :
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خیلي وقت مي شد که به ارايشگاه نرفته بودم و خودم تا جايي که مي تونستم ابروهامو مرتب مي
کردم ....
به صورت سفیدم دستي کشیدم ...و سعي کردم به اينه مقابلم لبخندي بزنم و بهش بخندم اما
لبهام از هم باز نشد ..
.يعني خیلي وقت بود خنده رو فراموش کرده بودم ..و نمي تونستم به هر چیزي که باعث شادي
ديگران مي شه لبخند بزنم و از ته دل بخندم ....با ناراحتي .دستامو اورد باال و بهشون خیره شدم
...

کمي از اون حالت زمخت و خشك خارج شده بودن
روسريمو باز کردم و گیره موهامو در اوردم و موهاموکمي باز کردم ..خیلي بلند شده بودن و به زور
بايد جمعشون مي کردم ..
.دوباره جمعشون کردم و گیره رو بهشون زدم و روسري رو سرم کردم

اين روسري رو بارها بارها سرگرد رو سرم ديده بود ..از اينكه همش همین لباسا رو جلوش مي
پوشیدم خجالت کشیدم...
ولي جز اينا چیز ديگه اي هم براي پوشیدن نداشتم ..
وقتي هم از خونه وحید امدم يه دونه از لباسايي که برام گرفته بود و با خودم نیوردم ...
از دستشويي در امدم ...سرگرد در حال خوردن چايش بود ...پلیورو که از صبح رو يكي از مبال
گذاشته بودم برداشتم و تنم کردم و چادرمو از جا لباسي برداشتم و سرم کردم ...و کفشامو پام
کردم
بلند شد و فنجونو روي اپن گذاشت و به طرفم امد ..
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و کفشاشو پا کرد ...و درو باز کرد ...که من اول خارج بشم ...
همزمان با خروجش يكي از همسايه ها که پسر جووني بود خارج شد و نگاهي به من انداخت و بعد
رو به سرگرد کرد و سالمي کرد..سرگردم به گرمي جواب سالمشو داد ...و درو قفل کرد ...

وقتي سوار ماشین شديم ...ماشینو رو شن کرد و گذاشت که کمي ماشین گرم بشه و بعد حرکت
کنه ..
.زياد روم نمي شد مستقیم بهش نگاه کنم ..براي همین با نگاه کردن به بیرون و اطرافم
نگاهموازش مي گرفتم که همین طور که داشت به رو به رو نگاه مي کرد ازم پرسید :
 نگفتي چي شد که يه دفعه زدي بیرون ؟سرمو گرفتم پايین و به داشبورد خیره شدم ...
 بهش نمیاد مرد بدي باشهو اينبار سرشو به طرف چرخوند و بهم خیره شد
جوابي نداشتم که بهش بدم ...در واقعه خودمم واقعا نمي دونستم براي چي از اون خونه بیرون
امدم بیرون ...
اما ته دلم مي گفت اين فقط يه معامله است و تو با اين کارت تبديل به جنسي میشي که رو دست
مونده و براي فروخته شدن به هر کي که از راه مي رسه انداخته میشي
..البته حرفاي ارشم کم بي تاثیر نبود ...
وقتي سكوتم رو ديد ..دنده رو جابه جا کرد و حرکت کرد
فصل پنجاه و دوم :
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همه چي انقدر سريع انجام شد که وقتي قبل از خاك ريختن شروع کردن به گذاشتن سنگها
روش ...تازه فهمیدم پیرزن مرده ...
بدنش تو کفن کمي کشیده تر شده بود ...
اين صحنه ها رو هم قبال ديده بودم ...وقتي داشتن سعیدو با اون وضع اسفناك خاك مي کردن ..
.و بوي کافوري که تا مدتها بوش تو بینیم رفته بود و خارج نمي شد
سرگرد کنارم ايستاده بود ...
به شدت با ديدن اين صحنه ها احساس سرما مي کردم و اين سرما با سوزي که مي امد بدتر شده
بود ...و تا مغز استخونم نفوذ کرده بود
باز پیرزن وضعش بهتر بود و اينبار عالوه بر من يه نفر ديگه هم باال سر قبرش بود که يه فاتحه
بفرسته ...
دست خودم نبود ..همین طور که ايستاده بودم اشكم در امده بود و به مردي که قبر رو از خاك پر
مي کرد با گريه نگاه مي کردم .
بعد از اينكه مرد کارش تموم شد ..سرگرد زانو زد و فاتحه اي براي پیرزن خوند ...
ترس و رخوتي که سراسر وجودمو گرفته بود نمي ذاشت که قدمي به قبر نزديك بشم ...بغض
کرده بودم
همش به ياد يكسال پیش مي افتادم که تك و تنها و همراه گور کن سعید براي همیشه تو دل
خاك ...خاك کرديم

سرگرد متوجه دگرگونیم شد و بلند شد و بهم نزديك شد و کنارم ايستاد و ازم پرسید:
 -حالت خوب نیست ؟
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تازه متوجه شدم خیلي وقته وايستادم و از جام تكون نخوردم ...نگاهي بهش انداختم و بدون
حرفي به کپه خاك نزديك شدم و نشستم و فاتحه اي خوندم
وقتي بلند شدم ...چادرو رو سرم مرتب کردم

و راه افتادم ...سرگرد هم که نگرانم شده بود کنارم و هم قدم با من راه افتاد ..گريه بدون صدا
بدجور گلومو به درد انداخته بود ..حتي نمي تونستم صدامو در بیارم ...

تازه ياد همه بدبختیاي اين يكساله ام افتاده بودم به ماشین که نزديك شديم ..کمي قدمهاشو تند
کرد و دزدگیرو زد و درو برام باز کرد
با صداي دورگه اي که خیلي بم شده بود ازش تشكر کردم ...و سوار شدم  ....درو به آرومي بست و
به طرفم خم شد
مي خواي اگه حالت خوب نیست ....بريم دکتر ؟بغضو به همراه اب دهنم قورت دادم و گفتم:
 نه ...خوبمبا اينكه مي دونست اصال حالم خوب نیست و بغضم بايد يه جوري خالي بشه ..چیزي نگفت و رفت
پشت فرمون نشست ...
باز با نگراني به مني که تو خودم مچاله شده بودم نگاه کرد و ماشینو روشن کرد
تو طول مسیر به ياد گذشته ها مي افتادم و به خودم مي گفتم کاش هیچ وقت سعیدو نمي ديدم
که حاال تو غريبي و تنهايي هم خودشو و هم مادرشو خاك کنم ..
اهي کشیدم و اشكم باز بي صدا در امد ...

 www.negahdl.comسایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان

319

نگاه دانلود

دراغوش باد | نیالکاربرنودهشتیا

نمي دونستم بايد سعیدو نفرين کنم و يا براش طلب مغفرت و امرزش ..که حاال با يه بچه منو تو
اين شهر درندشت  ....بي سرپناه گذاشته بود و رفته بود...
حتي پول يه شب مسافر خونه رو هم نداشتم ..ساکت شده بودم و صدامم در نمي امد .
.فقط امیدم سرگرد بود و دعا دعا مي کردم منو از خونه اش پرت نكنه بیرون ...
سر انگشتاي پام يخ و سر شده بودن..انگشتاي پامو تكون دادم ...کفشام از زير سوراخ شده بودن
و موقع راه رفتن هر چي اب بودو به خودشون کشیده بودن ...
به پشت چراغ قرمز رسیدم ....ماشین بغلیمون انقدر صداي ضبطشو بلند کرده بود که مي تونستم
به راحتي صداي غمناك شكیال رو بشنوم

اهنگ و صداي خواننده دوباره اشكو مهمون چشمام کرد ..اهنگي که شايد هیچ ربطي به ناراحتیام
نداشت ولي غم تو صداش .داغ دلمو تازه مي کرد ...اينبار گريه ام از سر تنهايم و بي کسیم بود

****

اي که تويي همه کسم بي تو میگیره نفسم
اگه تو رو داشته باشم به هر چي مي خوام مي رسم
به هر چي مي خوام مي رسم

وقتي تو نیستي قلبمو واسه کي تكرار بكنم
گلهاي خواب آلوده رو واسه کي بیدار بكنم
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دست کبوتراي عشق واسه کي دونه بپاشه
مگه تن من مي تونه بدون تو زنده باشه

اي که تويي همه کسم بي تو میگیره نفسم
اگه تو رو داشته باشم به هر چي مي خوام مي رسم
به هر چي مي خوام مي رسم

عزيزترين سوغاتیه غبار پیراهن تو
عمر دوباره منه ديدن و بويیدن تو

نه من تو رو واسه خودم نه از سر هوس مي خوام
عمر دوباره مني تو رو واسه نفس مي خوام

اي که تويي همه کسم بي تو میگیره نفسم
اگه تو رو داشت اي که تويي همه کسم بي تو میگیره نفسم
اگه تو رو داشته باشم به هر چي مي خوام مي رسم
به هر چي مي خوام مي رسم
(اهنگش خیلي غمناکه ...يه جورايي..براي بعضي وقتا  ....دوسش دارم )
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وارد خونه که شديم کفشامو در اوردم..جورابم خیس شده بودن ..چادرو رو پاهم انداختم که ديده
نشه
سرگرد به طرف همون اتاقي رفت که صبح تمیز کرده بودم ..درشو باز کرد و بهم گفت:
 بیا برو تو يكم استرحت کن ..زياد حالت خوب نیستبهش نزديك شدم..کمي کنار رفت ..وارد اتاق شدم ...با چادر لبه تخت نشستم ..دم در وايستاد و
به من که به نقطه مقابلم خیره شده بودم نگاه کرد ..با ناراحتي دستي به گردنش کشید و به طرف
اشپزخونه رفت
تو اين مدت اعصابم خیلي ضعیف شده بود و هر چیزي به راحتي روم تاثیر مي ذاشت و منو بهم
مي ريخت
سرگرد با يه لیوان اب قند وارد شد و همین طور که همش مي زد ...رو به روم زانو زد و و لیوانو به
طرفم گرفت
بیا يكم بخور فكر کنم فشارت افتادهبه لیوان تودستش نگاه کردم ..
که باز صدام کرد..
 حكمتهمش اون صحنه ها مرتب جلوي چشمام مي امد ..چشمامو بستم
که کمي بیشتر بهم نزديك شد و با صداي اروم و مهربوني :
 -ستاره بخورش ..
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سرمو اوردم باال ..و به چشماش خیره شدم لیوانو به لبام نزديك کرد ...اشك جلوي چشمام جمع
شد .
.دستمو بلند کردم و لیوانو ازش گرفتم و چشمامو بستم و کمي از اب قندو خوردم که همزمان
اشكمم در امد ..سرگرد کمي ازم فاصله گرفت ..
اب قند و تا نصفه همراه گريه خوردم و گرفتمش تو دستم ...لیوانو ازم گرفت و رو میز بغل تخت
گذاشت و گفت:
 يكم بخواب ارومتر مي شيو خم شد و پتو پايین تختو باز کرد و ازم خواست دراز بكشم
نگاهي بهش انداختم ..پاهو اورم باال و به پهلو دراز کشیدم ...پتو روم کشید ...

کمي باال سرم ايستاد ...هنوز دلم مي خواست گريه کنم ..انقدر که ديگه چیزي از اشكام نمونه
..همونطور که با نگراني بهم نگاه مي کرد ..
پتو رو صورتم کشیدم و بعد از گذشته مدتي ..صداي هق هق ام بلند شد و بلند زدم زير گريه ....

که همزمان در اتاق بسته شد ....بعدم صداي در اصلي ..تو جام چرخیدم و با صداي راحت تري
گريه کردم ...دلم براي همه چي تنگ شده بود ...مادرم ..پدرم ...جونیم ..شاديها و خنده هاي از ته
دلم ..براي همه چي
دلم مي خواست چشمامو مي بستم و همه چي تموم میشد ...
فصل پنجاه و سوم:
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با احساس سردرد چشمامو باز کردم ....

متوجه شدم که شب شده و اتاق تو تاريكي فرو رفته..کمي تو جام تكون خوردم ....و به سقف اتاق
خیره شدم که
صداي خنده پري از تو پذيرايي به گوشم رسید ...بعدم صداي خنده سرگرد که سعي مي کرد اروم
بخنده ..
دستمو رو سرم گذاشتم و تو جام نیم خیز شدم ....چشمامو چند باري باز و بسته کردم و به
اطرافم نگاهي کردم ..
روسري رو سرم کمي رفته بود پايین ....دستمو گذاشتم رو سرم و کمي کشیدمش جلو و رو سرم
مرتبش کردم
چشمام حسابي باد کرده بود و درد مي کردن..از جام بلند شدم و به طرف در رفتم طوري که
متوجه نشن در و باز کردم و از الي در سعي کردم تو پذيرايي رو ببینم

سرگرد رو مبل در حالي که سرشو به دسته مبل تكیه داده بود دراز کشیده بود ....
و زانوهاشو باال اورده بود و پر ي رو شكمش گذاشت بود و پري هم به زانوهاش تكیه داده بود مي
خنديد ..سرگردم هي باهاش شوخي مي کرد و قلقلكش مي داد ..
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يه دفعه از حرکتش خنده ام گرفت ..اصال بهش نمي امد اينطوري با يه بچه ...هم بازي بشه ...دقیقا
مثل بچه ها شده بود ...
يه پیش دستي هم پر از میوهاي مختلف پوست کرده بود و مرتب يه تكه مي ذاشت تو دهن
خودش و تكه هاي کوچكترو هم به پري مي داد
به پري نگاه کردم ...حتي دلتنگي منو هم نمي کرد
..
گره روسري رو کمي محكمتر کردم و درو بیشتر باز کردم و از اتاق خارج شدم ...که بالفاصله
سرگرد متوجه حضورم شد و توي يه حرکت پري رو از روي خودش برداشت و رو مبل درست
نشست و با خنده در حالي که پري رو تو بغلش گرفته بود بهم نگاه کرد و گفت:
 بیدار شدي ؟ فكر کنم که زيادي خوابیدم خسته بودي ..حق داشتي ..حاال چرا وايستادي؟..بیا بشینو بعد در حالي که با خنده لپ پري رو مي کشید بدون نگاه کردن به من گفت:
 اينم دخترت..صحیح و سالمبه پري نگاهي کردم و بهش لبخندي زدم ...که ازم پرسید:
بهتري ؟نگاهمو از پري گرفتم و به سرگرد نگاه کردم و سرمو تكوني دادم و گفتم:
 ممنون..خیلي بهترمپري رو بیشتر تو بغلش فشار داد و دم گوشش با خنده گفت:
 -حاال که همه خوبن ...مامانتم که بیدار شده .بريم پیتزا بخوريم ؟
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پري با خنده سرشو تكون داد و پشت سر هم در حالي که دستاشو بهم مي کوبید گفت:
 اره..اره..سرگرد سرشو بلند کرد و با لبخندي به من گفت :
بريم که دخترتم حسابي گشنه است ..از وقتي که اوردمش خونه ..هزار بار خواسته بیاد تو اتاق،پیشت ..من نذاشتم  ....ماشاهلل همه چیشم به خودت رفته
با تعجب سرمو اوردم باال و بهش خیره شدم  ...که چیزي نگفت و با نگاه کردن به پري روشو ازم
گرفت
وقتي ديد هنوز دارم بهش نگاه مي کنم  ...ازم پرسید:
 نمي خواي اماده بشي ..بريم ؟ چرا بیرون؟ ...االن پا میشم و يه چیزي سريع درست مي کنم ...ديگه خودتونو به زحمت نندازيداخم مصنوعي کرد و گفت:
 من به دخترت قول دادم ..ديگه نمي تونم بزنم زيرش ولي آخه ما میريم اماده بشیم ..بهتره تو ام زودتر اماده بشي که جا نمونيو با اين حرف همراه پري بلند شد

به ساعت نگاه کردم ...نمي تونستم مانعش بشم .....نا خودآگاه ياد وحید افتادم "يعني تا االن
متوجه شده ..؟"
نمي دونم چرا فكر وحید مثل خوره افتاده بود به جونم
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"اگه لج کنه و دوباره ازم شكايت کنه چي ؟"
تو همین فكرا بودم که سرگرد از اتاقش امد بیرون و با ديدن من که هنوز نشسته بودم با لحن
بچگانه اي به پري گفت :
 ديدي تو از مامانت زرنگتري ..تو اماده شدي و مي خواي بري بیرون  ...ولي مامانت هنوز سرجاش نشسته
به ارومي بلند شدم و با گیجي گفتم :
 من اماده ام ..فقط برم چادرمو بردارم و بیامسرگرد نگاهي بهم کرد و پرسید :
چیزي شده؟نگاهي بهش کردم که دوباره فكر وحید تمام ذهنمو مشغول خودش کرد
هنوز بهم خیره بود که سرمو تكوني دادم و گفتم :
االن میامچادرمو با اشفتگي و سردردي که داشتم سرم کردم ...نگاهي به خودم تو اينه کردم .....اما انگار
تصويري از خودمو تو اينه نمي ديدم ..چند قدمي به عقب رفتم و به ديوار تكیه دادم و چشمام
بستم...
که پري صدام کرد و با مامان گفتنش ازم خواست زودتر از اتاق در بیام ..
فصل پنچاه و چهارم :
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تو ماشین ساکت و بي حرفي نشسته بودم و پري هم تو بغلم با انگشتاي دستم بازي مي کرد ...تو
افكارم غرق بودم که سرگرد ازم پرسید :
چي شده؟ ...از وقتي که از اتاق امدي بیرون ...اشفته به نظر مي رسينه ..نه چیزي نیست؟ براي همینه که اصال حواست به چیزي نیست ...با نگراني برگشتم به طرفش که داشت با دقت تو شلوغي خیابونا رانندگي مي کرد
-اگه زماني ازم شكايت کنه ....مي تونه دوباره منو بندازه زندان؟

چشماشو ريز کرد و نیم نگاهي بهم انداخت ....
 چرا اين سوالو مي پرسي ؟لبمو گاز گرفتم و حرفي نزدم
 پس درست حدس زدم ...تو بدون اينكه بهش بگي از خونه فرار کرديرنگم پريد
اخمي کرد و بین راه گوشه اي از خیابون ماشینو پارك کرد و برگشت طرفم :

 بهم بگو دقیقا چي شده ؟با ترس ازش پرسیدم :
 -پس مي تونه بندازه؟
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چشماشو با کالفگي بست وباز کرد و گفت:
 نه...جواب منو بدهاز نگاه جديش ترسیدم ..سرمو گرفتم پايین و گفتم :
 نتونستم ..يعني هر کاري که کردم نتونستم قبول کنم که زنش بشم...سرمو اوردم باال و به چشماش خیره شدم
از نگاهش خجالت کشیدم ...دوباره سرمو گرفتم پايین و گفتم:
نمي دونم ...مي توني حرفامو بفهمي يا نه؟ ..اما برام خیلي سخته ...با خودم گفتم بخاطر پريقبول مي کنم و هر جوري که شده باهاش زندگي مي کنم ..اما به خدا ....به قران نتونستم ..
اشك تو چشمام جمع شد
سرگرد نگاهي به پري کرد و دوباره به من نگاه کرد و گفت:
 چون رضايت داده ...ديگه پرونده ات بسته شده و نمي تونه دوباره ازت شكايت کنه ..حتيهیچي رو هم به عنوان شرط قید نكرده که موقعي که خواستي بزني زيرش ..بتونه ازت شكايت
کنه ...

 اما حكمت اينم راهش نیست ...بايد بهش مي گفتيبه چشماش خیره شدم و با ناراحتي گفتم:
سعي کردم...ولي نتونستم ...تازه فكر مي کنم اصال از پري هم خوشش نمیادمكثي کردم و ادامه دادم:
-مرد بدي نیست ....اما ....
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نتونستم ادامه حرفامو بزنم ..يعني روم نشد که بزم ..چقدر سخته که بخواي تمام درد و دلتو به يه
مرد بگي ..مردي که شايد هیچیت براش مهم نباشه ...اما بازم احساس کني چقدر بهت نزديكه

 -باشه نمي خواد ادامه بدي ...

دستشو رو فرمون گذاشت و به فكر فرو رفت ....
به نیم رخش که زير نور چراغاي خیابون جذابتر شده بود نگاه کردم ..هنوز همونجا گوشه خیابون
تو ماشین بوديم و ماشینا با سرعت از کنارمون رد مي شدن ...
يك روزو تو خونه اش گذرونده بودم ..نمي دونستم فردا رو بايد چیكار مي کردم ...ته دلم مي
خواست بهم اجازه مي داد و میذاشت که يه چند روزي رو تو خونه اش مي موندم ..براي همین
..همینطور که دستي به موهاي پري مي کشیدم با خجالت و صداي لرزوني گفتم:
 مي دونم منو و دخترم يه سربار اضافي براتون هستیم ...اما..اما...تو روخدا فقط براي چند روز ...چند روز بذار خونه ات بمونم ..که بتونم يه کاري پیدا کنم...بعدش مي رم ..تا اون موقعه خونه اتو هم تمیز مي کنم و برات غذا مي پزم ..
تازه قولم مي دم صدامونم در نیايد ...مي دونم توقع زياديه ....ولي به خدا فقط چند روز ...صدام مي لرزيد
 اگه مي تونستم بر مي گشتم پیش خانواده ام ..ولي چه کنم که نمي تونم ..هیچ کس ديگه راهمنمي ده ...
 -بخدا قول مي دم بیشتر از يك هفته نشه ...
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سرگرد با حالت عصبي برگشت طرفم و گفت:
حكمت خجالت بكش .......مگه من گفتم از خونه ام برو بیرون ...که داري اين حرفا رو مي زنيتو مهمون مني تا هر وقتیم که خواستي مي توني بموني-اما بالخره که بايد تكلیفت روشن بشه ..مي خواي تا اخر عمر اينطوري زندگي کني ؟

اشكم در امد
لباشو کمي تر کرد و بعد از سكوتي که بیشتر احساس مي کردم داره حرفشو مزه مزه مي کنه
گفت :
 حكمت زماني مرد خوبیه ..چرا نمي خواي در موردش بیشتر فكر کني ...؟سرمو به طرفش خم کردم که چندتا قطره اشك از گوشه چشمم افتاد بیرون و از روي گونه ام سر
خورد و تا زير چونم رفت :
 چون پولداره بايد برم طرفش؟.چون مي تونم تا اخر عمر راحت باشم؟نفسشو داد بیرون و دستي به موهاش کشید و گفت:
 نمي دنم ..واال نمي دونم چي بگم ..خودمم موندمفصل پنجاه و پنجم :

در تمام مدت .که پشت میز نشسته بودم با سكوت بهشون نگاه مي کردم ...با پري حرف مي زد و
بهش غذا مي داد...اما يه لقمه هم از گلوم پايین نمي رفت ....
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فكراي مختلفي تو ذهنم به گردش در او مده بودن و منو دچار دلهره مي کردن ..فكر اينكه ممكنه
هر لحظه وحید از در وارد بشه و با خشم به طرفم حمله ور بشه ...ازارم مي داد

حتما ارش تا به االن همه چي رو بهش گفته ...
گلوم خشك شده بود ..کمي از نوشابه رو تو لیوان ريختم و سعي کردم که گلومو تر کنم ....
تو که هیچي نخوردي ؟به پیتزاي جلوم نگاهي انداختم و گفتم :
 نمي دونم چرا سیرم با کار کردن تو مهد کودك که مشكلي نداري ؟مهدکودك؟ اره همونجايي که پري رو مي برم ....گفتم که خانوم دوستم مسئول اونجاست ...فكر نمي کنممشكلي باشه ...اگه تو بخواي ..مي تونم ازش بخوام يه مدتي رو بذاره که تو اونجا کار کني
 هر چي باشه فعال مي تونه يه کار خوب برات باشه ..بدون دردسر و سختيلبهامو تر کردم و بهش خیره شدم ...
اگرم دوست نداري مجبور نیستي بري..چون گفتي مي خواي دنبال کار بري و دستتتو جیبخودت باشه ...بهت پیشنهاد دادم ....
در حالي که اگه نظر منو مي خواي ..بهت مي گم که فعال نیازي نیست که دنبال کار بگردي
-نه نه ..اصال ....اتفاقا هم خیلي خوبه
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 البته فكر نكنم حقوقش زياد باشه .....من خودم فردا بايد به يه ماموريت چند روزه برم ..زمانبرگشتنم معلوم نیست ...همیشه اين ماموريتام اينطوريه
 ولي اگه تو بخواي همین امشب باهاش تماس مي گیرم ..و قضیه رو بهش مي گم ..واقعا نمي دونستم چطور بايد ازش تشكر مي کردم ..تنها کسیم بود که تا جايي که مي تونست و
هر کاري که از دستش بر مي اومد برام انجام مي داد ...
و هر بار با اين کاراش احساس خوشايندي رو در من زنده مي کرد ...احساسي که شايد بیشتر از
يه حس احترام بود ...يه حس نا معلوم اما خیلي خوشايند و لذت بخش ..که گاهي تمام وجودمو
درگیر خودش مي کرد

موقع برگشت ...پري تو بغلم به خواب رفته بود ..و ديگه بهانه اي بینمون براي حرف زدن نبود
محو تماشاي بیرون بودم که خیلي ناگهاني ازم پرسید
 چند ساله که ازدواج کردي ؟نگاهمو از فضاي بیرون گرفتم و به طرفش برگشتم ..
نیم نگاهي بهم انداخت و دوباره به رو به روش خیره شد و گفت:
 اگه دوست نداري مي توني جواب ندي..کاله پري رو بیشتر رو سرش کشیدم و تو بغلم فشارش دادم ...
  0سال.....موقعه اي که ازدواج کردم ....تازه داشتم مي رفتم تو ... 09دنده رو عوض کرد و با نگاه به پري ازم پرسید :
 تصمیمت براي اينده چیه ؟با ناراحتي به پري خیره شدم و گفتم:
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 نمي دونم ... چرا فكر مي کني اگه برگردي پیش خانواده ات ..قبولت نمي کنن ..تو يه زن تنها چطور ميخواي تو اين شهر زندگي کني ؟اونم با اين همه ادم جور واجور
 خانواده ام هیچ وقت قبول نكردن که سعید شوهرمه ..چندباري هم براي ديدنشون رفتم ولي هر بار در خونه اشونو به روم بستن ...حتي يه بارم که خونه اشونو عوض کردن بودن و رفتهبودن يه جاي ديگه مستاجري بهم ادرس ندادن ...تا که ديگه نتونم پیداشون کنم ...

 االن شرايط فرق کرده ..مطمئنم که اگه برگردي ...باهات اونطوري برخورد نمي کننساکت شدم و جوابي بهش ندادم
انقدر پدرم رو مي شناختم که مي دونستم برگشتنم مصادف مي شه با کلي تو سري خوردن ...و
هر بار سر کوفت زدن که بیا شوهر کرد و حاال بي شوهر برگشته ....تازه يه نون خور ديگه هم
باخودش اورده ...و هزارتا حرف و حديث ديگه ..بهر حال اين زندگي بود که خودم انتخاب کرده
بودم و نمي تونستم از زيرش در برم
انقدر که حرفاي مردم براشون مهم بود اوارگي و بديختي من ...شايد کوچكترين مشكل پیش
چشماشون بود ...

بهش نگاه کردم ديگه نگام نمي کرد ..چهره ارومي داشت ..يه جورايي ارامش بخش بود ..که هر
وقت ادم مي ديدش ..احساس امنیت مي کرد ..امنیتي که انگار با وجودش هیچ وقت از بین نمي
رفت

فصل پنجاه و ششم :
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به خونه که رسیدم ...طبق معمول درو باز کرد و کنار رفت که اول من وارد بشم ..با يه عالمه
خجالت و شرماسري وارد شدم ....و بدون توقف يه راست به طرف اتاقي که ظهر توش بودم رفتم
پري رو اروم رو تخت خوابوندم ....و پتو روش کشیدم ...چادرمو از رو سرم برداشتم و چند دقیقه
اي رو پیش پري نشستم که مطمئن بشم خوابش برده ..
وقتي از اتاق خارج شدم ديدم در اتاق سرگرد نیمه باز ه ..يه فنجون چايي براش ريختم و تو
سیني گذاشتم و به طرف اتاقش رفتم ..
ضربه اي به در اتاقش زدم که گفت:
 بفرمايیددرو اروم باز کردم ..لبه تختش نشسته بود ...يه ساکم کنار خودش گذاشته بود و چند دست لباس
هم رو تخت بود ..که يه دفعه اي چشمم به اسلحه تو دستش افتاد ..که در حال ور رفتن باهاش بود
...
همونجا دم در با ترس به دستاش خیره شدم
سرشو اورد باال و با لبخند :
 نترس نمي خوام کسي رو بكشم ...قبل از هر ماموريتي چكش مي کنم وگرنه زياد به کارم نمیاد .به سیني تو دستم نگاه کرد و اسلحه رو با ديدن نگراني من گذاشت زير يكي از لباساش و گفت:
ممنون هوس کرده بودم ...اروم وارد اتاق شدم و جلوش خم شدم ..فنجونو برداشت و تشكري کرد ....
کمي ازش فاصله گرفتم و گفتم:
 -اگه بريد انوقت ما ..
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 حكمت کلیداي خونه رو که ديدي کجا مي ذارم ..االنم همونجاست ...ساکت شدم که ادامه داد :
با دوستم تماس گرفتم و در مورد تو گفتم ...گفت فردا يه سر بري اونجا ..مي توني تا يه مدت کهکار خوب پیدا کني ...اونجا مشغول به کار شي
سرمو انداختم پايین
يه چیز بپرسم راستشو بهم مي گي ؟لبخندي زد که دندوناي سفیدش رديف شد :
 مگه تا حاال بهت دروغ گفتم ؟ نه..اما از اينكه ما اينجايم ..شما ناراحتي ؟يكي از پیرهناشو برداشت و با خنده :
 تو فرض کن من ناراحتم ..بعدش مي خواي چیكار کني ؟ خوب بعدي نداره ...منو دخترم از اينجا مي ريم حكمت امروزم از اين حرفا زدي که جوابتو دادم ...در ثاني وقتي من نیستم و خونه ام خالیه..کجامو تنگ کرديد که ناراحت بشم
به استین لباسش نگاهي کرد:..
 اي بابا اين کي دگمه اش شل شد .پوفي کرد و خواست بندازش اونورتر که گفتم :
 بذاريد بدوزشم زياد طول نمیكشه نه نمي خواد ...زحمتت میشه -نه زحمتي نیست
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سیني رو میز گذاشتم ..چون خونه رو صبح تمیز کرده بودم جاي خیلي از وسايلو مي دونستم که
کجاست
خم شدم و پیرهنو از رو تخت برداشتم و به اشپزخونه رفتم ..يكي از کشو ها رو کشیدم بیرون و
سوزن و نخ رو برداشت و همونجا تو اشپزخونه رو صندلي نشستم و سوزنو نخ کردم
سرگرد از اتاق خارج شد ...و امد رو يكي از صندلیهاي رو به روم نشست ...
 دستشو گذاشت زير چونه اش و به دستام خیره شد ...و گفت : مي دوني ادم کم حرفي هستي  ...ولي وقتي عصباني مي شي همه دلنگرانیاتو ناراحتیايتوفراموش مي کني و با طرف تا مي توني دعوا مي کني..حتي تا حد کشتنشم پیش مي ري
سرمو اوردم باال و بهش خیره شدم
لبخندي زد و گفت :
 وقتي که مي بینم بعضي از کارا رو انقدر با ارامش انجام مي دي ..تو کارت مي مونمبا اين حرفش با حواس پرتي سوزنو تو انگشتم فرو بردم که آخم در امد و سريع دستمو به دندون
گرفتم
خنده اي کرد و گفت:
 البته تعريفم زياد بهت نیومده ..با ناراحتي و عصبانیت بهش خیره شدم که بیشتر خنده اش گرفت:
 بابا شوخي کردم ناراحت نشوو بعد در حالي که دستشو تو جیبش مي کرد کیف پولشو در اورد و چند تا تراول و کمي پول ازش
در اورد و روي میز گذاشت
 من چند روزي نیستم ..اين دستت باشه شايد کاري پیش امد و نیاز به پول داشتي -دستمو گذاشتم رو پوال و به طرفش هول دادم
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 نه به اندازه کافي مزاحمتون هستم ..اين ديگه از سرمم زياديه برش دار حكمت اينطوري من خیالم راحترتره ..ادم از دو دقیقه ديگه اش که خبر نداره ..برشدار ....بذار با خیال راحت برم ...
از جاش بلند شد و به طرفم خم شد و به پیرهن با شیطنت خیره شد :
 بیچاره رو ديگه ولش کن ...کلي شرمنده اش کرديو پیرهنو از دستم گرفت و به دگمه دوخته شده نگاهي کرد و گفت:
ممنون ....اگه دست خودم بود مي نداختمش براي هزار سال ديگه ....فصل پنجاه و هفتم :

چند روزي از رفتن سرگرد مي گذشت و من تونسته بودم تو مهد کودك مشغول به کار بشم ....
با اينكه حقوق زيادي نداشت ولي براي مني که دستم به هیچي بند نبود ..بازم خیلي خوب بود ...
مهرانه زن خوبي بود که بدون کوچكترين سوالي از من و زندگیم بهم کار داده بود و بیشتر از بقیه
هوامو داشت

از وقتي که با بچه ها سر و کله مي زدم ديگه ياد وحید نمي افتادم و کمتر بهش فكر مي کردم ...
اين روزها...برام شده بود روزهايي که شايد تو اين چند ساله هیچ وقت نداشتمشون ...روزهايي پر
از خوشحالي و شادي
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کم کم داشتم مي شدم همون ستاره که مي تونست بخنده و احساس کنه مي تونه با خیال راحت
تري زندگي کنه و بیشترين دغدغه اش بشه تنها دخترش ..نه بدهي ..نه طلبكاري ..و نه ازدواج
اجباري ....
..
اخرين اسباب بازي رو گذاشتم سرجاش که مهرانه وارد اتاق شد و با روي خندوني بهم گفت:
 داري مي ري ؟اره...زودتر برم خونه ...که يه چیزي براي شام درست کنم..پري همیشه زود گشنه اش میشه ..بهم نزديك شد و دستمو گرفت ...که با تعجب بهش نگاه کردم
يه لحظه میشه بیا اينجا بشیني ...کارت دارمو منو با خودش به سمت صندلي برد و همزمان با من کنارم روي يكي ديگه از صندلیا نشست
 امیر هنوز نیومده ؟نه ...موقع رفتن ..گفت برگشتنش معلوم نیستيه لحظه ترسیدم نكنه بخواد سوااليي بكنه که نتونم جوابشو بدم ...
فردا شب براي خواهر مصطفي خواستگار میاد مي دونم تو هم تو خونه تنهايي ..فردا شب با پريحتما بیا
من؟ارهولي قربونت بشم من که فامیل عروس نیستمدوست من که هستي ...از فامیلم بهم نزديكتري ...منم که فامیل عروسم ...پس تو هم مي شيفامیل عروس
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نه مهرانه من روم نمیشه من تو جمعتون غريبه هستمنشد ديگه ..تا امیر نیست بیا ..اون بد عنق اگه باشه محاله اجازه بده ..فردا هم که جمعه است وتو هم بیكار ...بیا فوقش يكم به سرخ و زرد کردن عروس و داماد مي خنديم
از حرفش خنده ام گرفت و نتونستم خودمو کنترل کنم و کمي بلند تر زدم زير خنده
اوه ...پس ستاره خانومم هم بلده بخنده .... حیف نیست.؟ ..وقتي که مي خندي ببین چقدر قشنگتر مي شي ...واقعا دلت میاد اين همهشادي و زيبايي رو از خودت بگیري
خنده امو جمع کردم و رو به مهرانه گفتم :
نه ..من نمیام ..امیدوارم خوشبخت بشناگه نیاي نه من نه توبا عجز گفتم :
مهرانهشونه هاشو انداخت باال و از کنارم بلند شد
 فردا زودتر بیا..يهو واينستي و همراه دوماداينا پا بشي بیايو در حالي که مي خنديد از اتاق خارج شد
از جام بلند شدم و کیفمو از تو کمد برداشتم
پري تو حیاط مشغول بازي بود ..چادرمو سر کردم ...مهرانه همیشه ديرتر از بقیه مي رفت ...تا
کمي به کارا رسیدگي کنه ...قبل از رفتن به اتاقش رفتم و گفتم:
 من ديگه برم کاري نداري ؟ -نه فقط فردا يادت نره ...منتظرتم
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 اگه تونستم میامو ازش خداحافظي کردم که تاکید کرد و گفت ..بايد برم و گرنه خیلي ناراحت میشه و من به ناچار
مجبور شدم که قبول کنم
همراه پري از مهد کودك خارج شديم ..سر خیابون براي ماشیني دست تكون دادم و سوار شديم
...همونطور که به بیرون نگاه مي کردم  ...سرمو چرخوندم که تصوير خودمو تو اينه جلو ديدم

ابرهام حسابي در امده بود ولي خوشبختانه از اونجايي که صورتم سفید بود ...زياد موهاي بور و
ريزي که رو صورتم در امده بود ديده نمي شدن ..
دستمو اوردم باال و به ساعت مچیم نگاه کردم ....تا شب خیلي مونده بود ...
تو دلم به خودم پوزخندي زدم و گفت..همین طوري دعوت قبول مي کني بايدم به ريخت و قیافتم
برسي ...که ابروت نره
پوفي کردم و قبل از رسیدن به ايستگاه مورد نظر کرايه ماشینو حساب کردم و همراه پري پیاده
شدم ...
همونطور که دست پري تو دستم بود از کنار مغازه ها مختلف رد مي شدم ...وقتي نگاهم به لباسا
مي خورد...نگران اين میشد که فردا شب چي بپوشم ...به هر حال که نمي تونستم با همون مانتو
جلوي مهمونا بشینم ..کاش مهرانه دعوتم نمي کرد و مي دونست تو چه وضعیتي هستم
جلوي ويترين يكي از مغازه ها ايستادم و به کت و شلواري که دقیقا تو خونه وحید پوشیده بودم
نگاه کردم ...فقط رنگش شكالتي بود .
لباس پوشیده اي بود که اگه روش چادر سر مي کردم ديگه مشكلي نداشت ..به برچسب قیمت که
به لباس چسبیده بود نگاه کردم ......همزمان به پري هم نگاه کردم ...خداروشكر اون لباس داشت
و مجبور نبودم براي اونم چیزي بگیرم که اينم مديون سرگرد بودم که موقعه اي که نبودم براش
چند دست لباس گرفته بود
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اما پول لباس زياد بود ...شونه هامو انداختم باال و از کنار مغاز ه رد شدم ..که يه لحظه وايستادم ..و
با خودم گفتم:
"مي تونم با پولي که سرگرد بهم داده بگیرم"
نه اون داده باشه ...تو چرا خودتو به بي حیايي مي زني و مي خواي پولشو خرج کني؟ ..سرمو
تكوني دادم و راهمو به سمت ارايشگاهي که همیشه سر راه مي ديدم و تعريفشو از مهرانه زياد
شنیده بودم ادامه دادم
ارايشگر ابروهامو طوري برداشت که کشیده تر به نظر مي رسید ..کمي از موهامم زدم که حسابي
مرتب شدن و احساس کردم سرم خیلي سبك تر شده
وقتي از ارايشگاه در امدم ..حس خوبي داشتم
به طرف ايستگاه سواريا رفتم که فكر لباس ...منو تو جام متوقف کرد ...
"اخه بدون لباسم که نمیشه رفت"
"چرا قبول کردم ؟...که حاال اينطوري توش بمونم"
"برو بگیر ....بعدا پولشو پس مي دي "....
دست پري رو کشیدم و خودمو به مغازه رسوندم ...بار ديگه جلوي ويترين ايستادم ...
چشمامو بستم و وارد مغازه شدم ...
وقتي که با بسته لباس خارج شدم..پشیموني به سراغم امده بود و لي کار از کار گذشته بود و من
خريد امو کرده بودم ..

فصل پنجاه و هشتم :
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شب دوباره مهرانه باهام تماس گرفت و قرار فردا رو ياد اوري کرد و حتي گفت چون فردا جمعه
است اگه مي خوام مصطفي رو بفرسته دنبالم که گفتم نه خودم میام ....
نزديك به يك هفته اي میشد که سرگرد رفته بود و حتي يك تماس کوتاه هم باهام نگرفته بود
لباساي پري رو تنش کردم و خودمم کم کم اماده شدم ...
خیلي وقت بود که ارايش نكرده بودم ...به چهره ام با دقت نگاه کردم ..و در حالي که به خودم
لبخندي مي زدم گفتم :
نمي خواد ..از تو ديگه گذشته ..مي خواي براي کي ارايش کني ؟
به همراه پري از خونه در امديم که صداي زنگ تلفن خونه در امد..درو قفل کرده بود ..
ولي تلفن مرتب زنگ مي خورد ..
 ولش کن کسي که با من کاري ندارهو بي توجه به زنگهايي که پشت سر هم زده میشد از اپارتمان خارج شدم
وقتي به جلوي در خونه شون رسیدم کمي استرس داشتم ..اونم فقط به خاطر اينكه بیشنون يه
غريبه بودم ....
زنگو که زدم ...خود مهرانه به استقبالم امد و به گرمي باهام سالم و احوال پرسي کرد .....
هنوز مهموناشون نیومده بودن
جز مهرانه ومصطفي و خواهرش  ...پدر و مادر مصطفي هم بودن ..
نمي دونم چرا همش فكر مي کردم قراره فقط اين سه نفر باشن و کس ديگه اي نباشه ...شايد
براي اينكه نیده بودم پدر و مادر مصطفي شهرستان هستن
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با ورود م با همه سالم و احوال پرسي کردم ..با اينكه من خیلي خجالت مي کشیدم ولي اونا خیلي
گرم و صمیمي باهام برخورد کردن که همین باعث شد توشون احساس راحتي بكنم
با راهنمايي مهرانه به اتاق ديگه اي رفتم و لباسامو عوض کردم ...بعد از عوض کردن لباسام چادر
خونگیمو سرم کردم و خارج شدم ...
وارد اشپزخونه شدم ...عروس که از اضطراب رفته بود تو اتاقش و لحظه شماري امدن خواستگارو
مي کرد و فقط منو مهرانه تو اشپزخونه بوديم ...
مشغول چیدن شیرنیها بودم که ...
مهرانه با خنده يكي از گیالسا رو انداخت تو دهنش و گفت:
 کاش زودتر از اينا دعوتت مي کردم که مجبور بشي دستي به سر و صورتت بكشيبا ناراحتي ساختگي بهش نگاه کردم
که چشمكي زد و گفت :
 خوب اينطوري خوشگلتري ..با شوخي و اخم بهش گفتم :
مهرانهکه بهم نزديك تر شد و دستاشو از پشت انداخت رو شونه هام و گفت :
 قربون اون ناراحتیت برم ...حرف حق همیشه تلخهدوتايي زديم زير خنده که صداي زنگ در خونه امد..
مهرانه به جاي عروس هول کرد و گفت:
-واي ديدي امدن ..
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و با عجله چادرشو برداشت و در حال سر کردنش از اشپزخونه خارج شد..لبخندي زدم و بقیه
شیريني ها رو چیدم ...
بعد از چند دقیقه اي مهرانه با چهره خندوني وارد شد و شروع کرد و به توصیف شكل ظاهري
داماد ..بعد يهو انگاري چیزي يادش امده باشه بهم گفت:
 چرا تو..تو اشپزخونه موندي ؟ ....بیا بريم بیرون نه مهرانه بذار اينجا باشم ...راحت ترم ...همه کاراو مي کنم ..تو راحت باش وا ستاره..مي گم بیانه فقط مراقب پري باش که اتیش نسوزونه نه بابا اون که از اول که مهمونا امدن رفته پیش پدر دامادمهرانه ظرف شیريني رو برداشت و گفت:
 من مي رم تو هم بیا ...نفسمو دادم بیرون و رو صندلي نشستم ...
به قابلمه غذاها نگاهي کردمو از جام بلند شدم و به خورشت سر زدم...
که صداي زنگ خونه دوباره در امد
اهمیتي ندادم و کمي نمك به غذا اضافه کردم که مهرانه با چشماي گشاد و در حالي که کلي
خنده اشم گرفته بود سريع خودشو به اشپزخونه رسوند و بهم گفت:
 واي ستاره من نمي دونم چرا انقدر امروز خنگ شدم ...اصال به کل يادم رفته بود که بهت بگم ..-چي رو ؟
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 قبل از اينكه تو برسي اينجا سرگرد با خونه امون تماس گرفت و گفت هر چي با خونه تماس ميگیره کسي جواب نمي ده ..منم بهش گفتم که امشب تو اينجايي
خوب ؟ -خوب نداره ديگه ..منم دعوتش کردم و گفتم بیاد اينجا

با نگراني ازش پرسیدم :
 خیلي ناراحت شد که من اينجام؟ وا بي خود  ...چه ناراحتي ؟..تو يعني اجازه خودتم ندارييهو نگران شدم و با نگراني به در اشپزخونه خیره شدم ...
 نمي دونم اين فائزه موش مرده چرا رفته تو اتاقش و در نمیاد ..بیا ...بیا يه سري چايي بريزيمببريم اين دختر چايي ببر نیست ...که نیست
چايي رو تو فنجونا ريختم .مهرانه سیني رو برداشت و به طرف در رفت که وايستاد و برگشت
طرفم .و سیني رو به دستم داد و گفت:
 من برم اين دخترو راه بنداز ...با تعجب و ترس :
 چرا من؟...بیا تورخدا مهرانه خودت ببر ببر ستاره ...من االن میام مهرانه بايد عروس ببر نه من...که بي توجه به من سريع به طرف اتاق فائزه رفت
دست دست کردم که ديديم نه مهرانه اومدني نیست
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چادرمو زير بغلم جمع کردم و سیني رو برداشتم ..
قبل از وارد شدن به پذيرايي به مهمونا نگاهي گردم
اخه چرا من؟ ..واي سرگردم که نشسته ..حاالچرا انقدر بق کرده ...

بسم اهلل اي گفتم و حرکت کردم و اروم به جمع سالم کردم ..
سرگرد با ديدن من و سیني تو دستم چشماش بیشتر از همیشه باز شد و فقط نگام کرد ...
سیني رو به طرف بزرگترا بردم که يهو وقتي سیني رو جلوي مادر داماد گرفتم ..به حرف امد و
گفت. :
 به به خانوم دست شما درد نكنهو بعد رو به مادر مصطفي :
چه دختر خانومي داريد ....ماشاهلل چیزي هم از خانومي و قشنگي کم نداره ..رنگم پريد و زير چشمي به سرگرد که با عصبانیت داشت نگام مي کرد نگاه کردم
"خدا بگم چیكارت کنه مهرانه
مجبور بودم سیني رو به طرف داماد ببرم
مصطفي و پدر و مادرش هم نمي دونم چرا دهنشون قفل شده بود..و کسي اصال حرف نمي زد
مصطفي البته بیشتر خنده اش گرفته بود ..و گاهي با نگراني به سرگرد نگاه مي کرد
مادر مصطفي با يه ببخشید سريع از جاش بلند شد و به طرف اتاق فائزه رفت
داماد دستاشو اورد باال تا فنجونو برداره که نگاهي بهم کرد که سريع نگاهمو ازش گرفتم که تو
همون لحظه سرگرد بلند شد و امد طرفم و سیني رو از م گرفت و خیلي اروم گفت :
 -برو رو همون مبلي بشین که من نشستم ..

 www.negahdl.comسایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان

337

نگاه دانلود

دراغوش باد | نیالکاربرنودهشتیا

نفسم باال نمي امد ..پدر و مادر داماد کمي ناراحت شدن ...
سرگرد بقیه چايي ها رو تعارف کرد که وقتي به مصطفي رسید چیزي رو دم گوشش گفت و
مصطفي سريع سرشو تكوني داد و خواست حرفي بزنه که مادر داماد با لحن خیلي مهربوني رو به
من کرد و گفت :
 عروس گلم بیا اينجا پیش من بشینکه سرگرد طاقت نیورد و همونطور که سیني تو دستش بود برگشت طرفشون و گفت:
 خانومم جاش خوبه ..االن عروس خانوم تشريف میارنکه با اين حرف دهن سه تايشون باز موند..داماد طوري نگام کرد که انگار باورش نمیشد ..من
عروس نیستم
سرگرد سیني رو به دست مصطفي داد و امد کنارم نشست و پري رو هم صدا کرد که پري با حالت
دو به طرفش رفت و سرگرد تو بغلش گرفت
رنگم پريده بود که پدر داماد گفت:
شرمنده ما گفتیم حتما عروس خانومه که چايي رو اوردهمصطفي گفت:
نه خواهش مي کنم اين چه حرفیه ...تقصیر خانوم بنده شده که از ستاره خانوم خواستن کهچايي رو بیارن ..
نفسهاي عصبي سرگرد ..باعث ترسم شده بود...با ورود فائزه مراسم از اون حالت ناراحتي خارج
شد و همه مشغول حرف زدن شدن ...
مهرانه که خیلي ناراحت بود همش با حالت شرمساري بهم نگاه مي کرد ..مادر داماد م گاهي
نگاهي بهم مي نداخت که سرگرد متوجه شد و بیشتر به من نزديك شد

 www.negahdl.comسایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان

338

نگاه دانلود

دراغوش باد | نیالکاربرنودهشتیا

همه در حال حرف زدن بودن و فقط من و سرگرد ساکت سر جامون نشسته بوديم که پدر داماد رو
به سرگرد گفت :
 ماشاهلل چه دختر نازي داريد..خدا براتون نگهش دارهسرگرد دستي به سر پري کشید و سعي کرد به همراه لبخندي جوابشو بده :
ممنون
و حرف ديگه اي نزد
فصل پنجاه و نهم :

بعد از اينكه همه حرفا زده شد ...بلند شدم که همراه مهرانه شامو اماده کنیم و بیاريم..مصطفي و
سرگردم به کمكمون امدن و سايلو مي بردن
و از اونجايي که میز شون  6نفره بود و براي همه جا براي نشستن نبود قرار شد سفره بندازيم
...در حال کشیدن برنج تو ديس بودم که مهرانه با نگراني ازم پرسید :
 چرا انقدر امیر عصبانیه ؟ نمي دونم مصطفي بهم گفت چي شده ....بخدا من نمي خواستم..اخه اين اولین باره که خواستگارا عروسومي ديدن ....براي همین تو رو اشتباه گرفتن
-ولش کن مهرانه ..ديگه گذشته ...بیا سريعتر بقیه وسايلو ببريم ...
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که سرگردو مصطفي وارد شدن و بقیه چیزايي که رو میز بودو برداشتن و بردن

نمي دونم چرا مادر داماد هر از گاهي نیم نگاهي به من مي نداخت که اين بیشتر عصبیم مي کرد
...
وقتي اخرين ديس برنج اوردم نگاهي به سفره انداختم ببینم کجا بشینم که سرگرد تو جاش کمي
جمع شد و ازم خواست برم کنارش بشینم ..مهرانه که کنارم ايستاده بود
 برو که اگه يكم لجبازي کني ...کارت تمومهو بعد با خنده رفت پیش مصطفي نشست
به سرگرد نزديك شدم  ....ديسو ازم گرفت و رو سفره گذاشت و پري رو پاش نشوند
از اونجايي که مي دونستم مصطفي و مهرانه مي دونستن چیزي بین و من سرگرد نیست ..
جلوشون خجالت مي کشیدم که کنار سرگرد بشینم ...
سعي کردم اروم باشم ...اما لرزش دستام و رنگ پريدگیم از ديد سرگرد پنهون نموند ..و خودش
بشقابمو برداشت و برام برنج کشید ...و ازم پرسید ..خورشت چي مي خورم ...چون مهرانه دو نوع
خورشت درست کرده بود ...با سر بزيري به خورشتي که نزديكترم بود اشاره کردم که برداشت و
نزديكترم گذاشت

واقعا از اومدنم پشیمون شده بودم ....
سرگرد چیزي نمي گفت ..بلكه با خنده و مهربوني جواباي گاه و بي گاه پدر داماد و پدر مصطفي رو
مي داد ولي از اونجايي که من اخالقشو مي دونستم ...فهمیده بودم خیلي عصبانیه
بعد از اينكه مهمونا رفتن مهرانه چندبار ديگه ازم معذرت خواست و به سرگرد گفت تقصیر اون
بوده ..و من هیچ تقصیري ندارم
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..سوار ماشین که شديم ....
سرگرد حرفي نزد و فقط با اخم رانندگیشو کرد
...
وقتي به خونه رسیديم ...خواستم برم پري رو بخوابونم که پري رو ازم گرفت و اروم بهم گفت:
 تو بمون کارت دارمو خودش پري رو برد و خوابوند

رو مبل نشستم و دستي به روسريم کشیدم ...
از اتاق که خارج شد....پالتوشو به زور در اورد و پرتش کرد روي يكي از مبال و بعد با حالت عصبي
جلوم به راه افتاد ..موقع راه رفتن چشماشو هي مي بست و باز مي کرد ...انگار که دردي داشته
باشه و هي بخواد چشماشو ببینده که يه دفعه برگشت طرفمو و گفت:
 اون بگه چايي رو ببر ...تو بايد مي اورديش؟منحاال خوب شد ؟ که به جاي عروس اشتباه گرفتنت اگه من حرف نمي زدم ..که تا اخر مجلس فكر مي کردن تو عروسيمنحكمت اصال تو به چه اجازه ي رفتي اونجا..؟کي بهت اجازه داد؟حرفاش خیلي سنگین بود ديگه طاقت نیوردم و در حالي که چونم مي لرزيد با خشم بلند شدم:
اين که من تو خونه اتم ...دلیل نمیشه که بهت جواب پس بدمرنگش يكم زرد شده بود و لي با عصبانیت سرم فرياد زد :
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اتفاقا چرا..به همین دلیلم که شده بايد جواب پس بدي ..نديدي پسره چطوري بهت نگاه مي کرداشكم در امد
-خجالت بكشید ..اون نگاه کنه شما که منو مي شناسید

دستي به موهاش کشید و با عرقي که رو پیشونیش نشسته بود رو مبل نشست
و چیزي نگفت ..بلند شدم و خواستم برم طرف اتاقم که گفت :
کجا؟ ...من هنوز حرفم باهات تموم نشدهبین راه وايستادم و بینیمو کشیدم باالو اشكامو از رو صورتم پاك کردم
به سختي بلند شد و امد پشت سرم ايستاد و با لحن ارومي :
خوب ناراحت میشم وقتي مي بینم اينطور مسائل پیش میاد ...درسته من هیچ نسبتي باهاتندارم ..اما وقتي اينجايي نسبت بهت احساس مسئولیت مي کنم

چشمامو بستم که چندتا قطره اشك ديگه هم در امد ..حرکت کرد امد جلوم ايستاد
حاال چرا گريه مي کني ؟نگاهمو ازش گرفتم و به ديوار خیره شدم
ببخش من تو اين ماموريت حسابي بهم ريختم.. وقتي امدم ..رفتم اداره ...و از اونجا با خونه تماس گرفتم که جواب ندادي ..نگران شدم ...تواخرين لحظه ياد مهرانه افتادم و با اون تماس گرفتم که گفت اونجا دعوتي
بینیمو کشیدم باال و دستي به زير بینیم کشیدم که لبخندي زد و گفت:
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اصال مي دوني چیه؟ تقصیر مهرانه است ...بايد همه کاسه کوزه ها رو سر اون بشكنم ..که ديگهاز اين کارا نكنه
حاال اونطوري گريه نكنحكمت ..حكمتبهش نگاه نكردم که اينبار گفت:
ستارهاروم و با خجالت بهش نگاه کردم ..لبخندش پر رنگتر شد و گفت :
ببخشید نبايد سرت داد مي زدمبعد چشمكي زد و گفت:
 حاال يه چايي برام مي ريزي ...؟ خیلي سرم درد مي کنهبا ناراحتي بهش خیره شدم که لبخندي زد و گفتم :
 لطفا قهر نكناب دهنمو قورت دادم و به طرف اشپزخونه رفتم ..
فصل شصتم :

نارحت بود ..اصال حواسش به هیچي نبود ..از اشپزخونه برگشتم و نگاهي بهش کردم ..رو مبل
نشسته بود و سرشو گرفته بود پايین ...
حتما خیلي خسته است که انقدر بي حال بود
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فنجونو رو به روش گذاشتم .....دوباره نگاش کردم ....به فنجون خیره بود ...
دير وقت بود ...احساس کردم که نیاز به تنهايي داره...خواستم برم تو اتاقم...چرخیدم و دو قدم به
طرف اتاق برداشتم ..که به حرف امد :
 نمي دونم تا به حال تجربه کردي يا نه ....وقتي که بهترين دوستت جلوت میمیرهو تو نمي توني براش کار ي بكني ..خیلي درد داره ..که جلوت جون بده
اهي کشید که بیشتر شبیه قورت دادن بغضش بود
 تازه يكسال بود که ازدواج کرده بود ...از من دو سال کوچیكتر بود ولي مثل دوتا برادر بوديمنمي دوني چقدر سخته بري و چشم تو چشم زن دوستت بشي و بهش بگي که ديگه شوهرت برنمي گرده ...

اروم برگشتم بهش نگاه کردم ...تازه متو جه کبودي زير چونه اش شدم ...نگام به انگشتاي دستش
افتاد که پوست چندتا شون به صورت بدي خراشیده شده بود ...
نمي دونم چرا با ديدن سرگرد تو اون وضعیت ....نفس کشیدن برام سخت شد...
قدمهاي رفته رو به آهستگي برگشتم و رو به روش روي مبل نشستم
نمي تونستم حرفي بزنم ..فقط گوشام بودن که مي تونستن صداي بم و گرفته اشو بشنون :
 تو اين چند سال خدمت همه چي ديدم ...شايد بايد ديگه عادت کرده باشم ...اما هر بار بدتر ازقبل میشه  ....اين چندمین باريه که يكي از دوستامو اينطوري از دست مي دم ...

 هر بار منتظر اتفاقي هستم که منو براي همیشه با خودش ببره  ....ولي هیچي جز زخمي شدنعايدم نمیشه ....
 -نمي دونم ...مني که نه از اول پدر داشتم نه مادر براي چي بايد زنده بمونم ؟..براي کي ؟
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 در حالي که دوستام با داشتن خانواده ...همشون جلوم خیلي راحت میمیرن و من فقط شاهدمردنشون مي شم ...
...
سرشو بلند کرد و با چشمايي که حسابي قرمز شده بودن ....بهم نگاه کرد

بعضي وقتا میترسم و میگم ....نكنه منم يه روزي ازدواج کنم و يكي از دوستام بخواد اين خبر روبراش ببره...براي کسي که نمي دونم کیه

براي همینم که شده  ....همیشه به خودم میگم ...تنها بودن خیلي بهتر از اينكه بخوام يه نفروهمیشه تو نگراني بذارم و غذابش بدم .
هنوز نگاهش تو نگاهم بود و پلك نمي زد

من اون کسي نیستم که تو فكر مي کني ..يه سرگرد بد اخالق اخمو که به چیزي جز خودش وکاراش ...اهمیت نمي ده ..نه اينطور ادمي نیستم و نبودم

از جاش بلند شد ..سرمو به طرفش گرفتم که گفت:
 من يه ادم بدبختم که هیچي نداره ...حتي نمي دونه که چطو ر بايد براي به دست اوردن چیزيکه دوستش داره ...تالش کنه ...من هیچي نیستم ..هیچي
نگاهش ازارم مي داد ...
به طرفم امد ....
لبخندي زد و خم شد و گفت :
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 حتي جرات حرف زدنم ندارم ...و مستقیم به چشمام خیره شد
تو عمق چشماش ..هم اشك بود هم حسرت ..هم درد بود هم ارزو...اما اون لحظه نمي دونستم
بفهم که با نگاهش چي چیزي رو مي خواد بهم بگه
هنوز درگیر نگاهش بودم و پلك نمي زدم که لبخند ديگه اي زد و اروم گفت:
 برو بگیر بخواب فردا بايد بري سرکار ..منم کلي کار دارم ..نمي فهمیدم سرگرد چي میگه ...حرفاش برام تازگي داشت ...حسابي داغون بود ...
جلوم ايستاد و بار ديگه بهم نگاه کرد و بي هیچ حرفي به طرف اتاقش رفت
و من تا موقعه اي که در و پشت سرش ببنده با چشمام بدرقه اش کرد م ..
با رفتن و نبودنش ...برگشتم و به جاي خالش چشم دوختم ...صداي تیك تیك ساعت تنها صدايي
بود که در خلوت و تنهايي اون موقعه..همدم شد..خواب از چشمام رفته بود ..سرگرد به اتاقش
رفته بود و منو با حرفاش دگرگون کرده بود ...
بلند شدم و به طرف پنجره رفتم ..برف شروع به باريدن کرده بود ...
دستم بي اراده به زير روسريم رفت ..و گردنبند و لمس کردم ...دلیل اينكه چرا هنوز از گردنم
درش نیورده بودمو نمي دونستم ..

گردنبندي که وحید برام گرفته بود ..که بعد از چند بار نگاه کردن بهش ...فهمیده بودم که وسط
اون همه تزئین کاري و نقش و طرح اسم من توش نوشته شده ..شايد دلیلش همین بود که
خواسته بودم تو گردنم بمونه ...
چشمامو بستم و اخرين شبي که تو خونه وحید بودمو به ياد اوردم و اون بوسه که تا اعماق وجودم
نفوذ کرد و بعد از مدتها حسي که براي من خفته شده بود بیدار کرد ...
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گردنبند رو رها کردم و دستمو رو شیشه گذاشتم ..شايد از ترس فرار کرده بودم ...اره فرار از
واقعیت
کاش مي دونستم االن داره چیكار مي کنه .؟.بیشتر از يك هفته ازش بي خبر بودم
تمام اتفاقاي اون چند روزه تو خونه وحید ...برام تو قاب پنچره در حال ظاهر شدن بودن ...
من تنها بودم ..وحید تنها بودم..سرگرد تنها بود ...وجه اشتراك هر سه تا مون تنهايي بود..تنهايي
که هر سه مونو به نوعي مي سوزند
...
نمي دونم دلم چي مي خواست ..فقط احساس خفگي مي کردم ...حاال که دخترم کنارم بود ...حاال
که فكر مي کردم وحید ديگه باهام کاري نداره و سرگرد که چیزي برام کم نذاشته بود ..بازم
نگراني داشتم ....
چرا انقدر بي تابم ؟..چرا امشب با اشتباه اون خانواده ..دلم خواست کسي هم منو دوست داشته
باشه و بهم ابراز عالقه کنه ..
پنجره رو باز کردم....سوز و سرما به همراه دونه هاي برف به صورتم خوردن..چشمامو بستم
...دستمو بلند کردم و گذاشتم دونه هاي برف تو دستم بريزن ...
با سرد شدن صورتم به ياد اونروز ي افتادم که وحید منو دکتر برد  ...و اون پالتو رو تنم کرد ...
خنده هاش که سعي مي کرد باهاشون بهم بفهمونه دوسم داره
...
به ياد ذوق کردنش ..موقعه نشون دادن اتاق افتادم ...من باهاش چیكار کرده بودم ...
اولین غذايي که باهم تو رستوران خورديم ...
چونه ام لرزيد ..پس چرا دنبالم نیومد ...
يعني ادعا دوست داشتنشم دورغي بود ...
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با احساس سرما با دستام بازوهامو گرفتم و چشمامو باز کردم..
ستاره تو يه خود خواهي .....اما نه..
همه چي تموم شده ...اون اغوش گرم براي همیشه فراموشت کرده ...تو منتظر چي هستي
دستامو به طرف گردنم بردم و قفل زنجیرو باز کردم و گردنبندو در اوردم و مقابل چشمام نگهش
داشتم ....ياد حرف وحید موقعه انداختن گردنبند به گردنم افتادم
"کاش االن مال من بودي و اين روسري سرت نبود "...
يه لحظه با خودم فكر کردم دوست داشتن مي تونه چه رنگي باشه
لبخندي زدم و پنجره بستم و روشیشه اش ها کردم  ...انگشتم رو به طرف شیشه بردم و رو بخار
ايجاد شده رو شیشه نوشتم:
در نگاهت بودنم را
بارها ديده بودم ....

و تو از چشمانم .
خوانده بودي رفتنم را .....

کاش با رفتنم
فراموش نمي کردي
بودنم را .....

حال اين اندوه که در اعماق ديدگان
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من و تو ست ..

چیزي نیست
به جز همان
حسرت هاي ديروز مان.....

گردنبندو رو اپن گذاشتم ...و به طرف اتاقم رفتم و کنار پري دراز کشیدم ...
به سقف چشم دوختم ...
هر چقدر به وحید فكر مي کردم ..حس خوشايندي در من به وجود نمي امد
فقط محبتاش بود که به يادم مي امد ..حتي هوس اينكه باز برم خونه اشو نداشتم
دلم يه اغوش گرم مي خواست....
يه اغوش گرم و پر محبت..يه اغوش پر از ارامش ..
چیزي که نمي دونستم بايد از کي طلبش کنم ...

من يه زن بودم ..دلم به پناهگاه امن و ايمن مي خواست براي روزهاي سختي که شايد در اينده
منتظر م بودن

به پهلو دراز کشیدم ...
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و به چشماي پري که بسته بودم چشم دوختم ...به ياد خنده هاش موقعه اي که سرگرد باهاش
بازي مي کرد افتادم ...يه لحظه صورت سرگردو تو صورت پري مجسم کردم و نا خودآگاه پري رو
تو اغوشم گرفتم ...
تنش بوي ادکلن سرگردو مي داد ...
پري و بیشتر به خودم فشار دادم ...

و چشمامو بستم ...اشك تو چشمام جمع شد ...از خودم بدم اومد ...
اشكم شدت گرفت ...من داشتم با خودم چیكار مي کردم ...
صداش تو گوشم مدام مي پیچید ...
مخصوصا وقتي اسممو صدا مي کرد :
ستاره ستاره ...
و بارها و بارها اين صدا رو تو گوشم شنیدم و لبخندشو با لبخندم زنده کردم ..
 نه خدايا"لطفا قهر نكن "
نتونستم ..چشمامو باز کردم ..و پري رو به ارومي از خودم جدا کردم و لبه تخت نشستم ...
احساس گیجي و سردرگمي مي کردم ..دلم مي خواست برم تو اتاقش و يه بار ديگه صورتشو
ببینم ...مخصوصا که انقدر پريشون ديده بودمش
بايد اغوشش گرم و پر محبت باشه ..
دستاموگذاشتم دو طرف سرم و به شدت سرمو تكون دادم
 -نه نه ..خجالت بكش ستاره ..نذار نذار اين فكر وارد مغز و جونت بشه
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چشمامو باز کردم ...قلبم به شدت مي زد ..
به شدت احساس تشنگي و بي قراري کردم..
بلند شدم و به سرعت از اتاق خارج شدم ...
يه لحظه گنگ وسط پذيرايي ايستادم ...
و به در اتاقش چشم دوختم ....
"تو با ياد اوري وحید مي خواي سرگردو از ذهنت پاك کني
نه اين درست نیست
چرا هست تو دوسش داري ".
چشمامو بستم و نذاشتم که بیشتر از اين ذهنم رسوام کنه
به طرف اشپزخونه رفتم و براي خودم يه لیوان اب ريختم و با استرس سر کشیدمش که باعث شد
کمي از اب از اطراف دهنم بیرون بريزه ...
همونطور که مي خوردم دوباره به اتاقش نگاه کردم..
نمي دونم چرا دلم مي خواست فقط ببینتش..
لیوانو همونجا رو کابینت گذاشتم و به طرف اتاقش رفتم ..
دلم نمي خواست انقدر ناراحت و گرفته باشه ..نگرانش بودم
فصل شصت و يكم:
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دستمو رو دستگیره گذاشتم ...
 خجالت بكش دختر ..داري چیكار مي کنيدستمو ار روي دستگیره برداشتم ..
چقدر شیرين بود وقتي جلوي همه اونا گفت خانومم جاش خوبه ...
دوباره دستمو رو دستگیره گذاشتم ..
دلم مي خواست برم پیشش و ارومش کنم ...فقط به خاطر اينكه دوسش داشتم ..برام مهم بود ...
وحید هیچ وقت نمي تونه مثل امیر ..اره امیر
ديگه نمي تونستم بهش بگم سرگرد ..واژه سرگرد برام غريبه بود..
نمي تونستم به خودم دروغ بگم..خیلي وقت بود که تو تنهايام ..با خودم بارها صداش مي کردم و
اون تو خیاالتم با لبخندش جوابمو مي داد..
کاش مي تونستم برم تو ...چشمامو بستم و تو دلم صداش کردم ..دقیقا مثل خودش وقتي بهم مي
گفت ستاره
که يهو در باز شد و من از ترس يك قدم به عقب رفتم ...
با تعجب به من نگاه کرد ..ومن از ترس رسوايي خودم بهش فقط چشم دوخته بودم  ....نفسم باال
نمي امد
 چیزي مي خواي ؟نگاهش کردم
درو بیشتر باز کرد و از اتاق بیرون اومد و باز سوالشو تكرار کرد
که تو اخرين لحظه به خودم امدم و گفتم:
 -فكر کردم زياد حالت خوب نیست گفتم بیامو...بیامو..
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چقدر حرفم ناجور بود ..ديگه نبايد ادامه مي دادم ..سرمو گرفتم پايین و کمي ازش فاصله گرفتم و
گفتم:
ببخش نبايد مزاحم میشدم ....
و سريع به طرف اتاقم رفتم که صدام کرد:
 حكمتکاش هیچ وقت اين فامیل براي من نبود ...
برگشتم و به چشمايي که جرات مستقیم نگاه کردن بهشونو نداشتم نگاه کردم
 به حرفايي که زدم زياد توجه نكن..راستي يه چیزم بايد بهت بگم ..امروز وقت نشد بهت بگمامروز زماني با هام تماس گرفتدهنم باز شد
بهش گفتم تو پیش مني..مي خواد تو رو ببینه و باهات حرف بزنه..مي گفت چند باري هم دم در اومده تا منو ببینه و درباره تو ازم بپرسه ولي انگار هر بار موقعه اي
اومده که تو نبودي ..
 با صداي لرزوني :من با اون کاري ندارمو زودي چشمامو به يه طرف ديگه گرفتم که متوجه وضعیتم نشه
فكر مي کنم حق داره که بخواد باهات حرف بزنه ...قبال بهت گفتم کار درستي نكردي که همینطوري بدون اينكه بهش بگي از خونه اش اومدي
 از بودن من و دخترم خسته شدي ..؟به چهار چوب در تكیه داد و اروم گفت :
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 دوست ندارم بال تكلیف باشي ..فقط همین .چرا بهش فرصت نمي دي که خودشو بهت ثابت کنه؟
 به قامت چهار شونه اش نگاه کردم ...و گفتم: فكر نمي کنم حرفي بینمون مونده باشه ..اگرم باشه پولیه که بايد بهش پس بده که اونم حاالندارم
امیر لبخند تلخي زد و گفت:
 اون بهت اعتماد کرد و از شكايتش صرف نظر کردو براي همین بايد بشم کنیز زر خريدش ؟چشماشو بست و باز کرد و سعي کرد با ارامش باهام حرف بزنه :
حكمت گاهي وقتا خیلي چیزا خیلي دير میشن ..و ما خیلي دير مي فهمیم اون چیزا ديگه بهدست نمیان
من بهش گفتم فردا بیاد مهد کودك و باهات حرفاشو بزنهتو امروز فرار کني ..فردا فرار کني ...اخر که بايد ببینیش و باهاش حرف بزنيدستامو تو هم قالب کردم و با انگشتاي دستم ور رفتم و بدون نگاه کردن بهش گفتم :
 کاش جاي من بودي و مي فهمیدي بیشتر چیزا فقط به حرف اسونه نه به عمل ...پس نصیحتي نكن که شايد خودتم هیچ وقت نتوني انجامش بدي
امیر تكیه اشو از چارچوب جدا کرد و بهم نزديك شد ..
 بهم بگو تو چي مي خواي .؟سرمو باال اوردم و به چشماش چشم دوختم ..اما زياد نتونستم تحمل کنم و سرمو گرفتم پايین
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کاش حق تصمیم گیري داشتم تا مي تونستم بگم چي مي خوام ..اما ندارم و نمي تونم چیزيبگم
امیر بهم خیره شد ....
سرمو اوردم باال و به چهره خسته و اشفته اش نگاه کردم و تو دلم بهش گفتم:
کاش بي جاي اين حرف بهم مي گفتي ...پیشم بمون نه اينكه بروکاش بهم مي گفتي دوستم داري..نه اينكه بهم بگي به خودت اجازه بده که دوسش داشته باشيکاش بهم مي گفتي صدات دلنشینترين صداي دنیاست..نه اينكه بگي سكوت کن و فقط به فكراينده ات باش
چرا نمي گي اينده ام تويي ...اينده اي که فقط کافیه تو براش لب تر کني و من بدون کوچكترينمخالفتي قبول مي کنم

اما امیر هیچ حرفي نزد ...و فقط بهم نگاه کرد ...هر لحظه چهره اش برام دوست داشتني تر مي
شد ..
با همه تلخیاش جذابتر میشد و من فقط غرق ارزو مي شدم...
و من وقتي به خودم امد که اون به اتاقش برگشته بود و من هنوز به جاي خالیش که چند دقیقه
پیش ايستاده بود نگاه مي کردم
فصل شصت و دوم ::

صبح وقتي بیدار شدم فهمیدم امیر قبل از بیدار شدنم رفته ....
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بعد از دادن صبحونه پري سرگرم اماده کردنش شدم که تلفن خونه به صدا در اومد..
خوشحال شدم که خودش باشه ..با عجله گوشي رو برداشتم و گفتم :
 الوولي هیچ کسي جوابمو نداد:
 الو بفرمايیدکه بوق اشغال زده شد..
با ناراحتي گوشي رو سر جاش گذاشتم که باز صداش در امد ....اينبار با ترديد برداشتم که صداي
مردي از اونطرف خط گفت:
منزل اقاي حسیني ؟
 نخیر اشتباه گرفتید ببخشید خانومو تماسو قطع کرد ..حتما اولي هم خودش بوده ...کاش امیر بود ..با ناراحتي همراه پري از خونه ز
دم بیرون ...
توان رو به رو شدن با وحیدو نداشتم هر چند به قول امیر بالخره که مجبور بودم  ....مالقاتش کنم

نزديك به ظهر بود که مهرانه با حالت سوالي وارد اتاق شد و بهم گفت:
يه نفر امده و با تو کار داره ..بهم گفت بهت بگم تو ماشین منتظرتهفهمیدم وحیداومده ...با ناراحتي رو صندلي نشستم و به بچه ها که در حال بازي بودن نگاه کردم
مهرانه ازم پرسید :
-نمي ري ؟
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سرمو تكوني دادم و گفتم:
 چراو بلند شدم ...
از در مهد کودك به اونور خیابون نگاه کردم تو ماشینش نشسته بودم و به يه نقطه اي زل زده
بود..
از خیابون رد شدم ...وقتي به ماشین رسیدم اصال حواسش نبود مجبور شدم به شیشه ضربه اي
بزنم
که يهو متوجه من شد و خم شد و درو جلو رو برام باز کرد
اما من از همون در عقب سوار شدم و بهش سالم کردم
از تو اينه نگاهي بهم انداخت که سرمو پايین گرفتم ..
دستي به سرش کشید و باز نگام کرد..بعد از چند ثانیه اي نفسشو داد بیرونو و درو باز کرد و پیاده
شد و امد در عقبو باز کرد و کنارم نشست
بهش نگاه نكردم ....
با سوئیچ تو دستش ور مي رفت ..که اروم و با لبخند تلخي سر صحبتو باز کرد:
 کاش قبل از رفتن بهم مي گفتي که مي خواي بري شايدم واقعا نمي تونستي تحملم کني که به خودم اين حرفا رو نزديبه در مهد کودك نگاهي کرد و گفت:
 خوبه ..کارم که پیدا کردي ...ساکت بودم
 -بابت اونروزم ممنون ...که با ارش تماس گرفتي و گفتي بیاد ...
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بعد از رفتنت دو روز تو تب مي سوختم و هذيون مي گفتم
بازم جوابم سكوت بود که ناگهاني ازم پرسید:
 ستاره چرا از من بدت میاد ؟با سوالش با تعجب برگشتم و به چشماش خیره شدم
لبخندي زد و گفت:
 چقدر عوض شديفهمیدم متوجه اصالح صورتم شده ..سرمو با خجالت گرفتم پايین و دستي به لبه روسريم کشیدم
 اون خونه همه چیزش براي توه ....نمي دونم براي چي رفتي ....اخه چرا ؟...مگه من بهت توهینکردم ..؟
 چیز غیر معقولي ازت خواستم ؟...جز اينكه فقط ازت خواستم زنم بشي ..اونم خیلي رسمي وقانوني ...حتي بهت دست درازيم نكردم
 اما تو رفتي ..و يه لحظه هم فكر نكردي داري با من چیكار مي کنيبه خیابون چشم دوختم و در حالي که به رد شدن ماشینا نگاه مي کردم گفتم :
اقاي زماني ....مي دونم رضايت داديد و از شكايتتون صرف نظر کرديد ..واقعا شرمنده اتونم......ولي باور کنید من نمي تونم ..واقعا نمي تونم
حداقل يكم بیشتر فكر کن ...نمي خوام تو فشار بذارمت ..اما بهم يه فرصت ديگه بده ...لبهامو با عصبانیت جمع کردم و چیزي نگفتم
 نمي خواي چیزي بگي ؟برگشتمو فقط به چشماش نگاه کردم
 -نمي دونم چرا از اون نگاه خجالت کشیدم و سريع از ماشین پیاده شدم ...هیچي نگفت
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از ماشین فاصله گرفتم که ياد گردنبندش افتادم ..دستمو تو جیب مانتوم فرو بردم و تو مشتم
گرفتمش و برگشتم
تو چشماش برق امید درخشید و از ماشن پیاده شد که من با تمام قساوت گردنبندو جلوش
گرفتم و گفتم :
 اينو يادم رفته بود...پولتونم هر جوري که شده جور مي کنم و پس مي دم..و گردنبندو به طرفش گرفتم ...
رنگ امید چشماش بي رنگ شد و دستشو با ناراحتي اورد باال ...
و من زنجیرو رها کردم و گردنبند تو دستش رها شد ...
و در اخرين نگاه و با گفتن يك کلمه ازش رو گرفتم :
 خداخافظداشتم عذاب مي کشیدم ...خیلي ناراحتش کرده بودم .خردش کرده بودم ..ديگه نذاشته بودم
چیزي براش بمونه  ...حتما جواب نه منو به پاي بچه دا رنشدنش مي ذاشت..اشك توچشمام جمع
شد ...
از خودم بدم امد ...اما حتي به پشت سرم نگاه هم نكردم
من غرور وحیدو زنده زنده زير خروارها خاك دفن کردم و اون دم نزد

تا خودمو به اتاق برسونم به زور جلوي اشكامو نگه داشتم ..به محض بستن در اشكها از چشمام
سرازير شدن
از پنجره اتاق به خیابون نگاه کردم...
بیچاره همونجا مات و مبهوت در حالي که به ماشینش تكیه داده بود ..به گردنبند تو دستش نگاه
مي کرد ....
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بازم سردرگمي ...و ندونستن اينكه بايد چیكار کنم ...
فصل شصت و سوم:

روز بدي بود ..و من چیزي ازش نفهمیدم ..شب با خستگي و کوفتگي به خونه برگشتم ....امیر
هنوز نیومده بود ....
.مرتب به ساعت نگاه مي کردم ...وحید يه لحظه هم از جلوي چشمام نمي رفت ..هر کاري که مي
کردم ..جلوي چشمام مي اومد ...
خیلي دلشو شكسته بودم ..
وحید براي دومین بار ازم درخواست کرده بود و هر دوبار بدون کوچكترين توجهي به احساساتش
اون از خودم طرد کرده بودم ...
دلم مي خواست با کسي حرف بزنم و خودمو سبك کنم
تا ساعت  03خودمو با تلويزيون سرگرم کردم ولي امیر نیومد ...نه تنها اون شب بلكه فردا شب هم
نیومد ...کامال کسل و بي حوصله شده بودم ...
نه زنگي مي زد و نه به خونه مي اومد ...نمي تونستم به خودم دروغ بگم عاشقش شده بودم ..و
براي همین ديگه هیچ کس ديگه اي رو نمي تونستم ببینم ..
حتي وحیدو با تمام عالقه اش که مي خواست فقط بهم ثابت کنه که چقدر دوسم داره ...به چشمم
نمي امد
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سومین روز وقتي با پري به خونه برگشتم و درو باز کردم ..صداي شر شر اب از حموم ...شادي رو
به قلبم هديه کرد
..حتي نفهمیدم چطور وارد خونه شدم و لباساي پري رو عوض کردم ...
تا در اومدنش چايي دم کردم و مشغول چیدن میوه شدم
دلم براي ديدنش داشت پر مي کشید ...
قبل از در امدنش به اتاقم رفتم و شال قرمزي که تازه گرفته بودمش سرم کردم و چند باري خودو
تو اينه برانداز کردم ...
شده بودم مثل دخترايي که تازه دارن عاشق میشن...
به پري که با عروسكش رو تخت بازي مي کرد لبخندي زدم و از اتاق خارج شدم همزمان با خارج
شدنم از اتاق خارج شد...
خودش بود ...همون صورت ...همون ته ريش و همون نگاه دوست داشتني ...البته براي من
زودتر از اون بهش سالم کردم ...
همونطور که حوله رو سرش بود و موهاشو خشك مي کرد ...نگاهي بهم کرد و جواب سالممو داد ...
کمي دلم گرفت هیچ چیزي رو چاشني سالمش نكرد ...که دلم خوش باشه حتي يه لبخند خشك
و سرد
اما اهمیتي ندادم و برايش يه فنجون چايي ريختم و مقابلش گذاشتم
و منتظر شدم که حرف بزنه و منو سیراب کنه ...
اما فقط حوله رو از سرش برداشت و به فنجونش خیره شد

وقتي ديدم حرفي نمي زنه ازش پرسیدم :
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 خوبي ؟سرشو بلند کرد و گفت :
 خوبم ممنون ..و فنجونو به لباش نزديك کرد ...
دلم میخواست حرف بزنه اما سكوتش بد عذابم مي داد
شام که نخوردي ؟ گشنه نیستم..پري خوابه ؟ نه داره با عروسكش تو اتاق بازي مي کنه ...فنجونو رو میز گذاشت و بلند شد و به طرف اتاقم رفت و بعد از چند لحظه اي با پري بیرون اومد
...
و دوتايي بدون اينكه حواسشون به من باشه باهم شروع کردن به خنده و بازي
دلم گرفت توجهي به من نكرد ..
انگار نه انگار که من کنارشم و به وجودش احتیاج دارم
يعني تا به حال متوجه نگاههام نشده بود
بلند شدم و به اشپزخونه رفتم و با ناراحتي مشغول درست کرن شام شدم ....
با درست کردن غذا کمي از اون حال و هوا بیرون امدم ..نمي دونم چقدر تو اشپزخونه بودم که امد
و کنارم ايستاد و ازم پرسید :
 زماني امد ديدنت ؟فقط سرمو تكون دادم
برگشت و دست به سینه شدو به کابینت تكیه داد و پرسید :
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خوب چي شد ؟ هیچي ...قرار نبود چیزي بشه يعني بازم پرونديش ؟ساکت شدم و حرفي نزدم
دستي به ته ريشش کشید و خیلي جدي بهم گفت :
 حرف حسابت چیه؟ ...تو چي مي خواي؟ ..چرا انقدر با اين مرد بازي مي کني ؟چاقويي که داشتم با هاش سیب زمین خرد مي کردم و رها کردم و گفتم :
 من..من بازيش دادم ...؟با دادم دوتايي به پري که متعجب به دوتامون نگاه مي کرد نگاه کرديم ..که صدامو اورم پايین تر و
گفتم :
 من به هیچ کس قولي ندادم که حاال بخوام بازيش بدم ...چند بار هم بهت گفتم اگه نمي خواي ماتو خونه ات باشیم ....بهم بگو برم ..نه اينكه هي اذيتم کني و بگي برو و باهاش باش
کالفه شد و دستاشو رو کابینت گذاشت که متوجه شدم کمي زخم دستاش بهتره شده :
 چرا نمیشه با تو دو کالم حرف زد ....؟ براي اينكه چیزايي از ادم مي خواي که غیر ممكنهبا ناراحتي تكیه اشو از کابینت جدا کرد و دستاشو از هم باز کرد و گفت :
اصال به من چه ..و با گفتن اين حرف به طرف پذيرايي رفت
که تلفن خونه به صدا در امد ..
گوشي رو برداشت و در حال جواب دادن رو مبل نشست :
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سالم.......
بله ..نه هنوز که ....................
يهو گفت:
کي ؟..................
نه..دقیق نمي دونم ....باشه به بچه ها مي گم پیگیر باشن ...همونطور که گوشي تو دستش بود از جاش بلند شد و به طرف پنجره رفت و پرده رو کنار زد و به
اون کسي که پشت خط بود گفت :
 فكر نكنم...........
 من که چیزي نديدم ...نه خبري شد حتما خبرم کن ..يكي دوتا از بچه ها رو هم بفرست بیان ................
من خودم تا نیم ساعت ديگه میام...و تماسو قطع کرد و با دقت بیشتري به بیرون نگاه کرد

از پنجره فاصله گرفت و با نگراني وارد اتاقش شد ..وقتي خارج شد پالتوشو تنش کرده بود ...يه
لحظه وايستاد و به من و پري نگاه کرد ...
کمي با خودش فكر کرد و امد تو اشپزخونه ازم پرسید :
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 اين چند روزه که بیرون مي رفتي ..متوجه چیز مشكوکي نشدي؟با تعجي گفتم :
-نه ..مثال چي ؟

دستي به چونه اش کشید و به طرف در اشپزخونه رفت که وايستاد و برگشت و بهم گفت :
کسي به خونه هم زنگ نزد ؟ نه ..فقط دوباري تماس گرفتن که يكشون اشتباه گرفته بود و يكي ديگه هم حرفي نزد و زودقطع کرد
چشماشو با نگراني بست و باز کرد و با عجله رفت تو اتاقش ...ديگه پاش زياد نمي لنگید
از حرکتش ترسیدم و اروم به دنبالش وارد اتاق شدم که ديدم داره خشاب اسلحه اشو پر مي کنه
ترس به جونم چنگ انداخت
 چي شده ؟هیچي ..پس چرا ...من بايد برم  ..امشب حتما بر مي گردم ...فقط تا موقعي که نیومدم نه تلفن جواب بده نه دروبراي کسي باز کن ...حتي براي همسايه ها هم باز نكن
 اما اخه زياد نزديك پنجره هم نروو موبايلشو در اورد و شماره اي رو گرفت و دم گوشش نگه داشت  .وهمونطور که کفشاشو مي
پوشید :..
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بچه ها کي مي رسن ؟..
 بهشون بگو چهار چشمي حواسشون به خونه باشه...و تماسو قطع کرد
 شنیدي که چي گفتم نه در باز مي کني و نه تلفن جواب مي ديو بالفاصله از خونه زد بیرون

با رفتن امیر با ترس به پنجره ها نگاه کردم ...وقتي ديدم پري روي مبلي که نزديك به پنجره بود
نشسته ...به سرعت رفتم و بغلش کردم و از پنجره ها فاصله گرفتم ...
فصل شصت و چهارم:

زمان به کندي سپري مي شد ..نه جرات داشتم به اتاق خودم برم و نه به اتاق امیر

ساعت از  3گذشته بود
قلبم هر لحظه داشت مي اومد تو دهنم ...پري تو بغلم به خواب رفته بود که کلید تو قفل در به
حرکت در اومد ...
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با چشمايي که از ترس توشون اشك جمع شده بود به در نگاه کردم ..در به ارومي باز مي شد
لبهام از ترس مي لرزيد ...تو اخرين لحظه که مي خواست صدام در بیاد ...
هیكل امیر تو چار چوب در نمايان شد
چنان نفس راحتي کشیدم که فكر کنم صدامو شنید ...
وقتي ديد منو پري پشت يكي از مبال پنهون شديم و ظرف غذايي که براي پري اورده بودم هنوز
جلومه ...با تعحب بهم نزديك شد..
 چرا اينجا نشستي ؟اشك تو چشمام حلقه زد ..اروم جلوم نشست ...به چهره پر استرسم خیره شد و گفت :اروم باش
...نترس ...من برگشتم ..
.اب دهنمو قورت دادم ..به ارومي پري رو از بغلم گرفت...که بهش گفتم :

 چي شده ...چرا به من نمي گي ؟چیزي نیست که تو بخواي به خاطرش خودتو ناراحت کنيو بلند شد ...با ترس بهش گفتم:
کجا؟ پري رو مي برم بخوابمونم نه اونجا پنجره داره... ستاره همه چیز تحت کنترله ... نه من مي ترسم تو اسحله اتو پر کردي -ستاه من همیشه اين کارو مي کنم ..پاشو
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با ترس از جام بلند شدم ...
امیر وارد اتاق شد و منم پشت سرش  ...بعد از گذاشتن پري رو تخت خواست از اتاق خارج بشه
که گفتم:
 من مي ترسم ستاره بهت گفتم که....چیزي نیست ...بچه ها بیرون مراقبن ...تو خونه باشي هیچ اتفاقي نه برايتو و نه براي پري نمي افته
 يعني بیرون مي افته ؟..اخه چرا ؟..مگه من و دخترم چیكار کرديم ؟بهت مي گم ولي االن نه ...خیلي خسته ام ...حاال برو و راحت بگیر بخواباما هنوز ترس داشتم ...و نمي تونستم چشمامو رو هم بذارم ..به طرف در رفت که چتد قدمي به
دنبالش رفتم ..متوجه شد و به طرفم برگشت و بهم خیره شد ....
هنوز بهش خیره بودم که نفسشو داد بیرون واز در فاصله گرفت و به ارومي رو صندلي توي اتاق
نشست و بهم گفت:
 بخواب من اينجا میشینم ...وقتي اين حرفو زد ..با خیال راحت عقب عقب رفتم و لبه تخت نشستم ...و با خجالت سرمو گرفتم
پايین ...
.خیلي سعي کردم بیدار بمونم ...اما چشمام سنگین شده بود ..امیر مقابلم روي صندلي نشسته
بود ..
چهره اش خیلي خسته بود ...همونطور که کنار پري به پهلو دراز کشیده بود ...توي تاريكي اتاق
در زير نگاههاي امیر به خواب رفتم
کاش مي دونستم چه اتفاقي افتاده ولي امیر يه کلمه هم در اين مورد حرف نزد
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فصل شصت و پنجم :

.صبح زود ..صبحونه رو اماده کردم ....ظرف پنیرو رو میز گذاشتم ...امیر از اتاقش خارج شد ...با
حوله اي که رو سرش بود متوجه شدم رفته حموم
 سالم صبح بخیرسالم...صبح بخیر
خیلي بهم ريخته بود ...صندلي رو کشید عقب و روش نشست ..فنجون چايي رو مقابلش گذاشتم
شكرو ريخت تو فنجون و شروع کرد به هم زدنش
مي دونستم اگه بخوام در مورد ديشب چیزي ازش بپرسم ...جوابي بهم نمي ده ..مقابلش نشستم و
يه لقمه براي خودم گرفتم ..که گفت :
 براي احتیاط مي گم ....اين روزا که مي ري بیرون بیشتر مراقب خودت باش چیزي شده؟..خطري هست که من ازش بي خبرم ؟نه مراقب بودن که ايرادي نداره ..اصال میشه چند روزي بیرون نريسرگرد مشكلي پیش امده ؟ نه نه..همین طوري يه چیزي گفتم ..و يه لقمه براي خودش گرفت
با نگراني بلند شدم و چادرمو از دسته صندلي برداشتم و گفتم :
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 من ديگه برم ....شما کاري نداري؟ صبر کن خودم مي رسونمتنمي دونم چش شده بود ..بي قرار ..پر استرس ...نگران ....سرگردي نبودي که قبل از رفتن به
ماموريت ...باهام شوخي مي کرد و مي خنديد..به کل تغییر کرده بود
از جاش بلند شد و رفت که لباس بپوشه ...پاش هنوز مي لنگید ..حتي بدتر از قبل مي لنگید .
معلوم نبود ديشب چه اتفاقي افتاده بود که اينطوري برگشته بود ....تا از اتاقش در بیاد  ....کمي
طول کشید نگرانش شدم ...
ضربه اي به در اتاق زدم و درو باز کردم که سريع پیرهنش کشید پايین و با رنگ پريدگي بهم نگاه
کرد ..ازش پرسیدم:
 تو خوبي ؟سرشو تكوني داد و از لبه تخت بلند شد ...
پالتوشو تنش کرد و به طرف در اومد ...
 پس پري کو ؟ تو اتاقه االن میارمش .. باشه ....پس تا مي رم ماشینو روشن کنم ...شما هم بیايد ....*********
تو پارکینگ به ماشین نزديك شدم ..سرشو به فرمون چسبونده بود ...
درو باز کردم و نشستم ..سرشو اورد باال و با بي حالي ماشینو روشن کرد و حرکت کرد ...
جلوي مهد کودك بهم گفت:
 -خواستي برگردي بهم زنگ بزن..تا بیام دنبالت ..خودت تنها بر نگرد
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بهش خیره شدم ....اخه چه اتفاقي افتاده بود که بايد من مراقب خودم و پري مي بودم ...چرا
جواب سواالمو نمي داد ..و همش بهم مي گفت مراقب خودت باش
فصل شصت و ششم :

 3ساعت از اومدنم به مهد نمي گذشت که مهرانه با عجله وارد اتاق شد و بهم گفت :
 ستاره امیرزنگ زده و با تو کار دارهبچه اي که تو بغلم بودو ...رو صندلي نشوندم و بهش گفتم نقاشیشو بكشه تا من برگردم

وارد اتاق مهرانه شدم و گوشي رو با تشكري از مهرانه گرفتم و جواب دادم :
 بله سالم کي کارت تموم میشه؟برگشتم و به مهرانه که مشغول نوشتن بود نگاه کردم و گفتم :
سالم...تا ظهر هستم مي توني امروز زودتر بیاي ؟ چیزي شده ..؟ چیزي االن نپرس فقط سريع کارتو جمع و جور کن و تا من نیومدم اصال از مهد کودك خارجنشو
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 چي شده داري نگرانم مي کني ؟ حكمت گوشي رو بده به مهرانه اما من االن وقت جواب دادن ندارممهرانه رو صدا کردم و گوشي رو بهش دادم ..و با نگراني بهش خیره شدم
به جوابايي که مهرانه به امیر مي دادم گوش کردم ولي چیزي نفهمیدم
 باشه باشه همین االن ...مصطفي هم در جريانه؟..باشه من همین االن مي برمشو گوشي رو گذاشت ...و به طرفم برگشت و گفت:
 تو کم کم اماده شو امیر االن میاد دنبالت چي شده مهرانه ؟خودمم نمي دونم ....فقط بهم گفت پري رو من زودتر با خودم ببرم خونه امونرنگم پريد
 چرا ..؟ االن میاد دنبالت ..زود باش ..خودش حتما همه چي رو بهت مي گه ..بدو ...منم پري رو با خودممي برم
خواست از در خارج بشه که با عجله بازوشو چسبیدم :
 مهرانه دارم سكته مي کنم بگو چي شده ؟ باور کن نمي دونم ستاره ...ولي امیر خیلي صداش اشفته بوددستام شل شد و مهرانه با عجله از اتاق خارج شد و من با دلنگراني به گوشي تلفن چشم دوختم
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***
با دلهره و ترس اماده شدم ...مهرانه هم پري رو اماده کرد و با عجله از در پشت پري رو با
ماشینش برد و گفت شب به همراه مصطفي مي يارنش
منتظر تماس امیر بودم ...
رو صندلي نشسته بودم و قلبم تند مي زد که گوشي زنگ خورد  ...با عجله با اولین زنگ گوشي
رو برداشتم ...صداي خود امیر بود :
 اروم بدون جلب توجه از در پشتي بیا بیرون من تو يه پژو پارس سفید  ...منتظرتم چرا نمي گي چي شده .؟..چرا مهرانه پري برد ؟تو بیا همه چي رو بهت مي گم ...قبل از خارج شدن به بیرون نگاهي کردم ...کوچه زيادي خلوت بود ....
امیر تو ماشین که کمي باالتر از مهد پارك شده بود نشسته بود و هي به پشت سرش نگاه مي کرد
به محض ديدنم بهم اشاره کرد که زودتر برم و سوار بشم ...
با عجله خودمو بهش رسوندم ..درو خودش زودتر برام باز کرد که وقتي تلف نشه ...
تا پامو تو ماشین گذاشتم گاز ماشینو گرفت و حرکت کرد ...
 چي شده ؟..چرا اين کارارو مي کني ؟با سرعت همین طور که مي رفت يه دفعه تو يه خیابون ديگه پیچید و اينه رو تنظیم کرد و با دقت
از اينه به پشت سرش نگاه کردم ..و بعدم نگاهي به اينه بغلش و دوباره با سرعت تو يه فرعي ديگه
پیچید و سرعتشو زياد کرد .
.از ترس به در چسبیدم و چشمامو بستم ....فكر کنم چندتا خیايون و چندتا فرعي رو پیچید و باز
به اينه نگاهي کرد مثل همیشه نبود ..
يه جور دلواپسي و نگراني تو وجودش بود  ....رو پیشونیشم قطره هايي از عرق بود
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و تو اخرين پیچ وارد يه کوچه بن بست شد و زد رو ترمز ...و برگشت و به عقب نگاه کرد
رنگم پريده بود و به کاراش نگاه مي کردم ..
برگشت و بیسیمشو در اورد و با گفتن يه اسم شروع کرد به حرف زدن
 همه تو محلهاي گفته شده مستقر شدن ؟............
 تا نگفتم کاري نكنن ........................
من خودم تو موقعیت هستم ..هر حرکت مشكوکي رو به من گزارش کنید ..................
امیر مكثي کرد و گفت :
 فكر کنم شناسايي شدم........................
 باشه ...هر خبري شد سريع بهم گزارش کنیدو بیسیمو گذاشت پايین و سريع دنده عقب گرفت و از بن بست خارج شد که گفتم:
 کجا داري مي ري ؟ يه جاي شلوغ که بعد از اون بتونم ببرمت يه جاي امن داري ديوونم مي کني ....چرا از ديشب حرف نمي زني که چي شده ..اين وسط من چیكارم؟..چرا بايد منو ببري يه جاي امن ؟اصال براي چي به مهرانه گفتي پري رو ببره؟
دستي به موهاش کشید و فقط دنده رو عوض کرد
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با اعصابي بهم ريخته از پنجره به بیرون خیره شدم ...که گفت:
 -بذار برسیم همه چي رو بهت مي گم ..باشه ؟

 انقدر به من وعده سر خرمن نده ...همش داري همین حرفو مي زني ..پس کي ؟که باز جوابم سكوت بود ....
سرعت ماشین زياد بود ..امیر انقدر که حواسش به اطراف بود ..به نگراني من توجهي نمي کرد و
کار خودشو مي کرد ..بعد از  03دقیقه وارد پارکینگ يكي از پاساژاي بزرگ شديم و بهم گفت:
 عجله کن...زود پیاده شو ...همزمان با امیر پیاده شدم که ازم خواست تند تر راه برم ...به جاي استفاده از اسانسور هم ازم
خواست از پله ها باال بريم
با عجز بهش نگاه کردم که کمي صداشو بلند کرد و گفت:
 -چرا وايستادي ؟بدو

وارد پاساژ شديم ...انقدر با عجله و تند از پله ها امده بوديم باال که ديگه ناي راه رفتن نداشتم
کمي بینمون فاصله افتاد ...برگشت و ديد دارم به ارومي پشت سرش راه مي رم و ديگه تند راه
نمي رم

زودي خودشو بهم رسوندو گوشه چادرمو چسبید
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 عجله کن بايد قبل از امدنش از اينجا خارج بشیم کیا ؟....چرا بهم نمي گي چي شده ....به اسانسور شیشه اي رسیديم..دکمه رو فشار داد و بهاطراف با اضطراب نگاه کرد
در باز شد و گوشه چادرمو کشید دوتايي وارد شديم ...که گفت:
 گوش کن ...تو اين ماموريتي که رفتم با افراد بدي سر کار داشتم ..همهشون از اون خالفكارايسابقه دارن که از شكیلك کردن تو مالء عام واهمه اي ندارن ...حتي براشونم زن و مردم فرقي
نمي کنه
امروز يكي از خبرچینام خبر داد که بخاطر لو رفتن محوله موادشون  ..قصد انتقام گیري دارن ومتاسفانه چون تو اين مدت ،تو ....توي خونه من رفت و امد داشتي فكر مي کنن زن مني ....
خبرچینم گفت حتي محل کارتم مي دونننمي دونم خبرچینم االن زنده است يا مرده ..فقط تا به جاي امن برسیم به حرفام گوش کن وچیز اضافي ديگه هم ازم نپرس ..
پس پري؟ پري پیش مصطفي و مهرانه است ...جاشم امنه ..مصطفي خودش ماموره ...مي دونه چیكار بايدبكنه ...
به چهره عصبیش نگاه کردم..حرفاش کمي غیر قابل باور بود ..اگه اينطور هم مي بود ..اخه چه
ربطي به من داشت..تازه فكر هم کنن که من زن امیرم ..با همه اين حرفا بازم شك کردم ..حرفاش
برام تناقض داشت
اسلحه شو در اورد و شروع کرد به پر کردن خشاب ...قلبم فرو ريخت ...

از پیشونیش خون مي امد که همراه عرقش ...نماي زننده اي پیدا کرده بود...
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با خودم زمزمه کردم :
چرا اول که سوار شدم متوجه پیشونیش نشده بودم ...؟
که يهو سرشو باال اورد و گفت
 تو اگه پیش من باشي هیچ اتفاقي برات نمي افته  ..فقط هر جا که گفتم بدو و به پشت سرتمنگاه نكن
 پس مامورا.؟.دوستات؟ اونا کجان ؟يعني ما تنهايیم؟ هستن ولي من لو رفتم ..تا بچه ها بخوان دست بكار بشن و هوامونو داشته باشن بايد من خودموو خودتو از اينجا دور کنم ...فهمیدي ؟
سرمو تكون دادم که گفت:
ستاره ..با دلهره بهش نگاه کردم ...
فقط بدو مي فهمي ..بدو ..تا به ماشیني که يه خیابون باالتر از اينجاست برسیم ...فهمیدي؟..فقط بدو
سرمو تكوني دادم و گفتم :
 ارهخوبه ...از اسانسور م که خارج شديم ..از کنارم جم نمي خوري ..هر جا که رفتم میاي ...سینه دوتامون از دويدن زياد ...باال پايین مي رفت که گفتم :
 يعني اينجا هیچ مامور ديگه اي نیست ؟ هستن اما متاسفانه چهره اوني که دنبالمونو رو هیچ کس نتونسته شناسايي کنه ....اينه ..کهامكان داره هر جايي باشه ....هر جايي که من و تو نمي تونیم فكرشو بكنیم
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در اسانسور باز شد و امیر زودتر خارج شد ...همونطور که گفته بود در کنارش و با گامهاي بلندي
حرکت مي کردم ....
از پاساژ خارج شديم ..فكر مي کردم همه دارن نگام مي کنن و زير نظرم دارن
منظقه اي که بوديم برعكس داخل پاساژ خیلي خلوت بود....و اين ترسو بیشتر مي کرد ...چیزي
نمونده بود که به ماشین برسیم که امیر يه لحظه وايستاد ..منم پشت سرش وايستادم
فصل شصت و هفتم :

با شك و ترديد به اطراف ماشین که در فاصله کمي ازما ...قرار داشت نگاه کرد ...برگشت و به من
نگاه کرد ...سوئیچ ماشینو در اورد و به طرفم گرفت و گفت:
 تو زودتر برو ...و سوار شو..عجله کن ...سوئیچو گرفتم و به طرف ماشین حرکت کردم که يه ماشین از سر کوچه پیچید ...
باديدن ماشین به عقب برگشتم ...و به امیر نگاه کردم
امیر با ديدن ماشین و ادماش به سرعت به طرفم دويد که ماشین سرعت گرفت و خودشو به ما
رسوند ...
چیزي نمونده بود که امیر به من برسه که اسلحه تو دست مردي که صندلي عقب نشسته بود
چشمامو باز کرد و منو از حرکت متوقف کرد
مرد به چشمام خیره شد و اسلحه رو به طرفم گرفت که تو همین لحظه امیر به طرفم پريد و دو
تايي با رگبار اسلحه رو زمین افتاديم ....
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صداي تیر تو گوشم پیچید و فقط موقع افتادن ..پهلوم از شدت ضربه که به زمین خورده بودم به
شدت تیر کشید ......ماشین در حین حرکت سعي کرد بدون توقف دوتامونو بزنه که امیر منو تو
بغلش کشید و منو به سمت ماشین هل داد تا از تیر راسشو ن خارج بشم ...
بازم صداي تیر و جیغ و فريادهاي مردمي که تك و توك اون اطراف بودن ...سرم هنوز تو بغلش
بود و با صداي هر تیر بیشتر تو بغلش فرو مي رفتم
که امیر با تموم شدن صداي تیر و نزديك شدن دو مرد که لباس شخصي تنشون بود سريع منو از
خودش جدا کرد ...
از ترس زبونم بند امده بود که يكي از اون دو مرد پیش امیر نشست و بهش گفت:
 صدمه اي که ندي؟امیر که کمي نفس مي زد جواب داد :
 نه ..فقط سريع خانوم حكمتو ببريد ....مطمئنم بازم سرو کله اشون پیدا مي شه .. نمي دونم چطور شناسايي شديد....امیر سرشو تكوني داد و در حالي که اسلحه اشو تو دستش جا به جا مي کرد ..به اون يكي مرد که
ايستاده بود گفت:
 اين وسط يه مشكلي هستمرد بیسمشو در اورد و گفت :
فكر نمي کرديم بخوان اينكارو اينجا بكنن ..االن به بچه ها مي گم ببینم تونستن رد ماشینوبگیرن يا نه
امیر سرشو با تاسف تكوني داد و گفت:
 -به احتمال زياد ماشین سرقتیه ...
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و بعد به من که رنگ به رو نمونده بود و همونطور رو زمین مثل خودش نشسته بودم و از ترس نمي
تونستم حرکت کنم اشاره کرد و گفت:
 سريع از اينجا ببرينش ..من بايد خودمه به تیم علي برسونمبا نگراني به امیر نگاه کردم که گفت:
پاشو بچه ها مي برنت يه جاي امنو خودش با يه حرکت از رو زمین بلند شد و لباسشو تكوني داد ....
دلم نمي خواست تنهام بذاره ...احساس مي کردم وقتي کنارمه در امنیت هستم ..
ولي امیر رفت
فصل شصت و هشتم :

با رفتن امیر ..همراه اون دو مرد سوار ماشین شدم .....رنگ به صورتم نمونده بود ....سعي مي
کردن از مسیر هايي برن که کمتر جلب توجه کنن....
بعد از گذشت  03دقیقه اي به چراغ قرمز رسیديم ...ماشین توقف کرد
يكي از دو مرد با بیسمش در حال گزارش بود و اون يكي به اطراف نگاه مي کرد که با صداي ترمز
شديد ماشیني کنارمون سرمو زودي چرخوندم.......با ترس به راننده و بغل دستیش نگاه کردم ...
يه مرد و يه پسر جوون..که صداي سیستمشون کل محلو برداشته بود
نفسي بااسودگي کشیدم ..چراغ سبز شد و ماشین حرکت کرد ....
جايي که داشتیم مي رفتم ..فكر کنم تو باال شهر قرار داشت ..مخصوصا با اون خونه هاي بزرگ و
وياليي  ..کوچه ها حسابي خلوت بود ...ماشین وارد کوچه نسبتا کوچیكي شد ....که يهو به خاطر
يه بچه که بهش مي خورد  6-5ساله باشه و با دوچرخه اش وسط کوچه ايستاده بود  ..ايستاد
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..پسر با ارامش و بیخیالي  ....دوچرخه اشو حرکت داد که همون ماشین که پشت چراغ قرمز
کنارمون متوقف شده بود
با شدت کنارمون ترمز کرد و بعد صداي شلیك گلوله اي کنار گوشم پیچید..چشمامو بستم و رو
صندلي دراز کشیدم و دو شلیك پي در پي ديگه ...
سرمو با دستام گرفتم و رو صندلي گذاشتم  ..که در عقب باز شد ...
و کسي به بازوم چنگ انداخت و منو به سمت بیرون کشید ...با احساس درد تو بازوم ..چشمامو باز
کردم که چشمام همونطور که منو مي کشیدن بیرون باز شد..
اون دوتا مامور کشته شده بودن ......با ديدن اين صحنه خواستم جیغ بكشم که ضربه محكمي به
سرم زده شد و چشمام سیاهي رفت و ديگه هیچي نفهمیدم

*****

سرم به شدت درد مي کرد ..با چشمهاي بسته دستمو رو قسمتي از سرم که از درد تیر مي کشید
گذاشتم  ..و اروم چشمامو باز کردم و به سر انگشتاي خونیم نگاه کردم .
چشمامو دوباره بستم ...گلوم خشك شده بود ....
صدايي نمي امد ..باز چشمامو باز کردم ....به اطرافم نگاهي کردم يه اتاق کوچیك که هیچي توش
نبود و فقط من بودم که روي يه موکت کوچیك گوشه اتاق افتاده بودم
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کمي سرمو باال اوردم که سرم گیج رفت ..و مجبور شدم دوباره سرمو پايین بیارم ......که صداي
حرکت قفل در هوشیارم کرد ..
قبل از باز شدن در چراغ داخل اتاق روشن شد ولي به خاطر ديوارهاي سیاه و کثیف زياد نوري به
وجود نیومد ..
در باز شد ...
سعي کردم چشمامو باز کنم ....صداي قدمهاي ارومي که به طرفم مي امد ..ترسو به جونم انداخت
خیلي بهم نزديك شد ..چون رو زمین بودم...صداهاي رو به خوبي مي شنیدم  ..دقیقا بهم نزديك
شد به طوري که بوي چرم کفشاشو تو بینیم پیچید ...
مكثي کرد و بعد از چند ثانیه اي با نوك کفش ضربه خیلي ارومي به گونه ام زد ...
چشمامو به سختي باز کردم ..
چهره اشو نمي تونستم ببینم ..و فقط تونستم لبخند شو که اونم به خاطر نمايان شدن دندوناش
بود ببینم ...
همونطور که ايستاده بود با باز شدن چشمام ..اروم کنارم نشست و چونه امو به ارومي گرفت و
سرمو به طرف خودش چرخوند ..چشمام کامل باز نبود که با ديدن چهره اش ..قلبم امد تو دهنم و
زبونم بند امد به طوري که چشمام کامل باز شد ....و با ناباوري بهش خیره شدم
لبخندش پررنگتر شد و سرشو بهم نزديك کرد و گفت :
 به خونه خودت خوش امدي ستاره عزيزمفصل شصت و هشتم :
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 چیه ؟خیلي خوشحالي که دوباره منو مي بیني ؟..عزيزم منم خوشحالم که دوباره تو رو ميبینم...
و در حالي که به چشمام خیره شده بود گفت:
خیلي بي معرفتي ستاره ...لبام از ترس و ناباوري مي لرزيدن
خیلي دختر سرسختي هستي ..خودت خواستي که اينكارو کنیم وگرنه من که ...يهو بلند زد زير خنده ..و بعد با عصبانیت چونه امو بیشتر فشار داد که حسابي دردم گرفت و از
دردش چشامو بستم ...کمي که از فشار دستش کمتر شد

چشمامو باز کردم که ديدم داره با نفرت بهم نگاه مي کنه ....

با نگاهش تمام صورتمو از نظر گذروند و چونه امو رها کرد و بلند شد و بهم زل زد و گفت:
 بهتر ه کمي استراحت کني خانوم کوچولو  ...که حاال حاالها باهات کار دارمهمین طور بهش خیره بودم که به طرف در رفت و قبل از باز کردن در ...دوباره برگشت و بهم
نگاهي کرد ...
با ديدنش شوکه شده بودم و اصال نمي دونستم که بايد چیكار کنم ...چون باورشم برام خیلي
سخت بود
قبل از خارج شدن بهم نیشخندي زد و درو پشت سرش بست
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مات و مبهوت به در خیره شدم...به هیچ وجه نمي تونستم باور کنم که اون چهره اي که ديدم.......
 -واي خداي من ...اين امكان نداره

به زور تو جام نشستم و دستمو رو سرم گذاشتم و چشمامو بستم
اتاق تاريك تاريك بود و ..بوي بدي مي اومد ...
اصال نمي دونستم چه وقت از روزه ...ساعت مچیمو هم در اورده بودن ....
بعد از رفتنش..کمي که گذشت دوباره روي موکت دراز کشیدم

که در با صدا باز شد و همون پسري که تو ماشین کنار راننده نشسته بود با يه کاسه وارد شد ..و
بدون نگاه کردن به من ..کاسه رو با ضرب جلوم گذاشت که کمي از محتويات توش بیرون ريخت
 بخور..معلوم نیست نوبت بعدي کي باشهو بي توجه به ترس توي صورتم اتاقو ترك کرد
به کاسه نگاهي کردم و کمي نیم خیز شدم و قاشق توشو بر داشتم و محتويات داخل کاسه را با
قاشق باال اوردم
خوراك لوبیا که کامال سرد شده بود ...از ديدنشم حالم بد شد
قاشقو رو رها کردمو و ظرفو پس زدمو ...و به ديوار تكیه دادن ...
هنوز دنبال ارتباطا هستم و اينكه من اينجا چیكار مي کنم
هواي اتاق به شدت سرده ..و بخاري که از دهنم در میادو مي تونم ببینم ...دستامو بین پاهام قرار
دادمو گاهي هي خودمو تكون مي دم ..سرم به شدت درد مي کنه که يهو چراغ اتاق روشن شد و
بالفاصله بعدش در با صداي دلخراشي باز میشه
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نگام به هیكلش که جلوي چار چوب در ظاهر شده بود افتاد ..خودمو جمع و جور تر کردم ...وارد
اتاق شد و به کسي که پشت سرش ايستاده بود اشاره اي کرد و مرد..صندلي رو به داخل اورد
وسريع خارج شد و درو پشت سرش بست ...
از جلوي در سرشو کمي به طرفم کج کرد و بهم نگاهي انداخت
ازش ترسیدم ..به طرف صندلي مي ره و در حالي که رو زمین مي کشیدتش به من نزديك میشه
...تا بهم رسید با پورخند نگاه ديگه اي بهم مي ندازه و صندلي رو محكم رو زمین کوبید و درست
مقابل نشست ..و به طرفم خم شد ...
نگاهمو ازش گرفتم و به کفشاش خیره شدم ...
ارنجهاشو به زانوهاش تكیه داد و دستاشو در هم قالب کرد
و با لبخندي که اعصابمو بیشتر بهم مي ريخت ...
 -قبال براي اينكه ناراحتم نكني ..باب میلم حرف مي زدي و سعي مي کردي دلمو نشكني

لب پايینم گاز گرفتم
دست راستشو برد باال و به ناخوناش نگاهي انداخت
 تو که دختر خوبي بودي ...بیا و به پاس اون همه مهربوني که شوهرت در حقت نكرد و من کردمحرف بزن

جلوي پاش تفي انداختم و سرمو چرخوندم به طرف ديوار
 -ستاره خیلي بي ادب شدي ...
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و با گفتن اين حرف شروع کرد به باال دادن استیناش و در يك حرکت از جاش بلند شد و محكم با
پاش به صندلي ضربه اي زد که منو حسابي ترسوند ...
با يه قدم خودشو بهم رسوند و با دستش يقه امو چسیبد و منو وادار کرد که بلند شم..به محض
بلند شدنم  ...محكم منو به ديوار کوبند و گفت:
 شايد بايد از اول اينطوري باهات رفتار مي کردم که کمتر هار بشي حاال جوي پاي من تف مي ندازي ؟با نفرت گفتم :
 اگه الزم باشه بازم مي ندازمخنده عصبي کرد و گفت:
 زبونتم که راه انداختم ....همش تقصیر اون سرگرد عوضیه ...هموني که از اول کار مثل علفايهرز جلوي چشمام سبز شد ....خیلي دوسش داري .؟.نه؟
 دهنتو ببند.. اوه حتما عزيزم ..ولي قبل از اينكه خودم دهنتو با کف اين طويله دوني يكي کنم بهتره حرفبزني و بگي که اون شوهر بي همه چیزت اون همه موادو کجا قايم کرده
به چشماش خیره شدم...و با نفرت گفتم :
 من چیزي نمي دونم ..اصال نمي دونم درباره چي حرف مي زنياون يكي دستش باال اورد و زير روسريم برد و به موهام چنگ انداخت و سرمو به عقب کشید
اشكم در امد
 -حرف بزن ....تا داغ دخترتو به دلت نذاشتم
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به زور و از بین دندوناهاي بهم چسبیده ام گفتم :
تو هیچ غلطي نمي توني بكنييقه امو ول کرد و با پشت دستش يه کشیده محكم تو صورتم خوابوند که اب دهنم به بیرون پرت
شد
 وقتي هر کاري کردم و زير دست پام له له زدي ...مي بیني که چه غلطا يي مي تونم بكنم ....کهسرگردتم ازشون بي خبره..همه چیز داشت خیلي خوب پیش مي رفت ....
که باز يه دونه ديگه خوابوند تو گوشم
صداي آخم در امد و فرياد زدم :
 تو اون برادر نامردتت ..هردوتونبا پوزخند گفت :
ارش ؟و بلند زد زير خنده...
 کدوم برادر ؟..اون که برادر من نیست ..چشمام باز شد ...
 حاال اينم که فهمیدي بهتره اينم بدوني که جناب ارش خان دکترم تشريف ندارن ...ولي انصافا فكر نمي کردم انقدر تو بازيگري تبحر داشته باشه که انقدر راحت بتونه به بازيت بده
....و ناهید
باز خنديد:
 ناهیدي که اصال وجود خارجي ندارهدهنم باز موند..وقتي تعجب و ترس و تو نگاهم ديد خنده اشو قطع کرد و گفت:

 www.negahdl.comسایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان

387

نگاه دانلود

دراغوش باد | نیالکاربرنودهشتیا

درست مي شنوي ..ناهیدي وجود نداره.....عكسیم که ديدي ..يه عكس قديمیه از يه دوستقديمي...و بايد يه خبر خوش تر از اونم بهت بدم
و در حالي که لبهاشو به گوشم نزديك مي کرد  ...خیلي اروم و با صداي کش داري گفت: :
 من عقیم نیستملبهام از حرفش به لرزه افتادن...
قهقه اي زد و گفت:
اوه اوه چیزي نمونده بودي که باهام بخوابي .....يه دفعه چهره درهم کشید و با عصبانیت :
 تا اينجا نزدمو و باليي سرت نیوردم حرف بزن و بگو جنسا کجان؟قلبم داشت از حرکت مي ايستاد..
 مي دوني سعید ....شوهر عزيزتو چطوري فرستادم اون دنیا؟ ..کاري نكن که تورو هم باهاشهمسفر کنم
و موهامو بیشتر کشید ...
جیغ کشیدم که اين بار چنان با مشت زد تو دهنم که يه لحظه احساس کردم تمام دندونام تو
دهنم خرد شدن ...
بعد از زدنم منو رهام کرد  ..رو زمین افتادم  .که همزمان خون از دهنم بیرون زد
دستشو که خوني شده بود با دست ديگه اش پاك کرد و ازم فاصله گرفت ..رو زمین افتاده بودم و
از درد تو خودم مي پیچیدم ..که يهويي بهم نزديك شد و با پاش يه دونه محكم تو پهلوم خوابوند
 ....که چشام سیاهي رفت
و باز موهامو تو دستش گرفت ...و به صورتم خیره شد که به زور بهش گفتم
 -تو يه وحشي رواني هستي
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پقي زد زير خنده :
اره يه وحشي که تو هنوز باورت نمي شه  ...همون وحیده که مي گفت ستاره دوست دارم..حاالحرف مي زني يا نه ...؟
و موهامو بیشتر تو دستش جمع کرد ..و کشید ..فرياد زدم :
نمي دونم ..نمي دونم که نمي دوني؟ ...االن حالیت مي کنمو فرياد زد و کسي رو به اسم موسي صدا کرد :
موسي ..بلند تر داد زد:
 فرهاددر باز شد و مردي وارد شدو گفت:
 بله اقاارش کجاست ...؟ زنگ زدن و گفتن تا نیم ساعت ديگه مي يان...وحید با خنده ترسناکي به طرفم برگشت...و همونطور که صورتش بهم نزديك مي کرد به موسي
گفت:
 اتاق بغلي رو خلوت کن ..که مي خوام خانوم خانوما..عشقمو ببرم فضا ...شروع کردم به دست و پا زدن....
 -بي تابي نكن عزيزم ..االن به مراد دلتم مي رسیم ...
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که سريع دهنمو به دستش که به وسیله اون موهامو گرفته بود رسوندم و گاز محكمي گرفتم که
دادش رفت رو هوا و با يه مشت به صورتم ضربه زد که موقع پرت شدن ...سرم به ستون وسط اتاق
خورد و در بدي تو سرم پیچید و چشمام بسته شد...

فصل شصت و نهم :

با احساس ضربه زدن به سرم چشمامو باز کردم..
چشام اول تار مي ديد کمي که دقت کردم ديدم جايي دراز کشیدم و ارش باال سرم نشسته و
دستش روي زخم پیشونیمه
کمي بعد وحیدم امد باال سر دوتامون ايستاد و با پوزخند گفت:
 بهت نگفتم سگ جونهارش اخم مصنوعي کرد و بهش گفت:
 هوي ..مودب باش ..ادب و فرهنگت کجا رفته ...وحید با ناراحتي به طرف يكي از مبالي تو اتاق رفت و روش ولو شد و لیوان کنار دستشو برداشت
و يك سره سر کشید ...ارش نگاهشو از وحید گرفت و به من نگاه کرد :
 ببین با خودت چیكار کردي ؟ من اگه نرسیده بودم که معلوم نبود اين حیون چه باليي سرتمي اورد عزيزم
...
چشمامو بستم و به سختي ..
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 من نمي دونم شما از من چي مي خوايد .. خوب اين چرته که تو مي گي نمي دوني ..چطور ممكنه زن اون عوضي بي غیرت باشي ....وليندوني اون همه جنسو کجا جاسازي کرده
 گفتم که ....نمي دونمنفسشو داد بیرون ...
وحید با بي حوصلگي از رو مبل بلند شد و بهمون نزديك شد و گفت:
 اگه بزاري يه سر ببرمش تو اتاق خودم  ...مطمئن باش زودي همه چي يادش میاد ...اب دهنمو قورت دادم که ارش به ظاهر اخمي کرد و گفت:
 خفه شو وحید ....ستاره بهتره که با ما راه بیاي ..اشك تو چشمام جمع شد...نمي دونستم که چطور بايد خشم و کینه و نفرتمو بهشون ...تو اون
همه درد نشون بدم ...
 من چیزي نمي دونم..چقدر بگمارش از کنارم بلند شد و دستشو تو جیب شلوارش فرو برد و بهم خیره شد و گفت:
 اگه حرف نزني ..مي دوني چه باليي سرت میاد..؟براي ما کاري نداره با يه سرنگ بفرستیمت اوندنیا
وحید کنار ارش ايستاد و دوتايي به من نگاه کردن ..به شدت ترسیده بودم...که باز وحید که ترسو
تو نگام خونده بود گفت:
بذار من ..به روش خودم از زير زبونش حرف بكشم ..کاري که بايد زودتر مي کردماما ارش اهمیتي نداد و ازش پرسید :
 -منو چهر هنوز نیومده...؟
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 امشب میرسه ..بچه ها خبر دادن که از مرز رد شدهارش پوفي کرد و گفت :
بذار منوچهر بیاد ...شايد تا اون موقع حرف زد ..البته شايدم واقعا چیزي نمي دونه ... -انوقت که بايد بكشیمش

 اينم بايد منوچهر تصمیم بگیره ..انقدر خودسرانه عمل نكنارش سیگاري از جیبش در اورد و روشنش کرد ...
و چندتا پوك بهش زد که يه دفعه اي به وحید گفت:
 تو يه لحظه برو بیرونوحید بهش نگاهي کرد که ارش دوباره حرفشو تكرار کرد
 برو بیرونوحید سرشو تكوني داد و خارج شد ...
ارش دوباره کنارم نشست و با چشماي خمارش گفت:
 ديديش که ادم نیست ...منوچهرم از اين بدتره ..ستاره من دوست ندارم باليي سرت بیاد ..اگهچیزي مي دوني بهتره همین االن بگي ...اينا اصال رحم و مروت حالیشون نمیشه
فقط بهش نگاه کردم که دستمالي از تو جیبش در اورد و کمي به طرفم خم شد
و اروم دستمالو گوشه لبم گذاشت..چشمامو از درد بستم که گفت:
 نگاه کن تو رو خدا ..کثافت چطور زده تو دهنت..بايد کمي ادبش کنم که ديگه از اين دستدرازيا نكنه ...
دستمالو برداشت و به چشمام خیره شد
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 بهتره به من اعتماد کني  ..من تا شب تنهات مي ذارم ..خوب فكراتو بكن ..قبل از امدن منوچهرمي تونیم همه چي رو عوض کنیم ..البته همه اينا به خودت بستگي داره

از جاش بلند شد و به طرف در رفت
 -کسیم مزاحمت نمیشه ..شب باز میام ..به بچه ها مي گم برات غذا بیارن....

و از اتاق خارج شد..

فصل هفتادم :

نمي دونستم دارن درباره چي حرف مي زن..دستمو رو سرم گذاشتم..اشكم در امد
و با چشماي اشك الود بلند شدم ...سرم گیج مي رفت ..به دنبال راهي براي فرار مي گشتم ...پرده
هاي اتاقو کنار مي زدم و تنها چیزي که مي تونستم ببینم پنجره هايي بود که پشتشون میله بود
و راه فرار ي وجود نداشت..و تنها در ...هموني بود که ارش ازش خارج شده بود ...

با ناراحتي رو اولین صندلي نشستم و با عجز به در و ديوار نگاه انداختم که در باز شد و زن مسني
به همراه يه سیني که تو دستش بود وارد شد
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به میز نزديك شد و بدون نگاه کردن به من بشقاب وبقیه وسايلو رو میز چید و فقط بهم گفت:
ارش خان گفتن غذاتونو بخوريدو با برداشتن سیني سريع از اتاق خارج شد کمي به میز خیر شدم ...و از جام
بلند شدم و به میز نزديك شدم ..و به غذا نگاه کردم ...گشنه ام نبود فقط سرگیجم بد اذيتم مي
کرد به طرف تخت رفتم و روش دراز کشیدم ..به پهلو شدم و با ناراحتي و نا امیدي به اتاق و
وسايلش چشم دوختم ...

زمان به کندي سپري مي شد..شدت درد سرم باعث شد که باز چشم رو هم بذارم ...
*************
وقتي چشمامو باز کردم که ديدم ارش باز لبه تخت نشسته و به من نگاه مي کنه ..اب دهنمو
قورت دادم و سريع از حالت خوابیده در امدم و مقابلش در حالي که به ديوار تكیه مي دادم با
ترس بهش خیره شدم ...
در حال کشیدن سیگار بود ....و فقط به من نگاه مي کرد ...
 چي شد فكراتو کردي ؟چیزي يادت اومد ؟حرفي نزدم
 ستاره رو اعصابم نرو ..حرف بزن ...درسته من مثل وحید کم تحمل نیستم ولي اگه ببینم کسيمي خواد دست به سرم کنه بدتر از وحید میشم ..حاال حرف بزن تا نفرستادم پي وحید ..
و در حالي که نگاهي به سرتا پام مي کرد گفت:
تو هم که چیز بدي براي يه شب باهم بودن نیستي ..نذار اينكارو باهات بكنماون همه جنس کجاست؟
صدام مي لرزيد:
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 من چیزي نمي دونم..اخه کدوم جنس ؟به سیگارش پوکي زد و گفت :
همونايي که شوهرت قبل از مردنش قايمشون کرد...کم چیزي هم نبود ..بخدا نمي دونمبا عصبانیت بلند شد:
 خیلي بهت فرصت دادم ..خیلي ..ديگه از من کمك نخواه ...به طرف در رفت ..قلبم به شدت شروع کرد به تند زدن ..درو باز کرد و به کسي که پشت در بود گفت :
 -به وحید بگو بیاد

درو بست و سیگار ديگه اي در اورد و با فندك طاليش روشنش کرد ...
به طرفم برگشت و چشماشو ريز کرد و گفت :
 وحید تنها کسي بود که مي تونست بهت نزديك بشه..چون نه سابقه کیفري داشت و نه جرميمرتكب شده بود..تازه هم از خارج اومده بود ...
تنها ارتباطي که مي تونستیم داشته باشیم ...وحید بود ..
فقط مشكلمون اين بود که سرگرد جونت وحیدو ديده بود و ما نمي تونستیم کاري بكنیم که باعث
شك کسي بشه
بهم نزديك شد و کنارم نشست :
 شوهرت يكي از نوچه هاي ما بود ..به نوعي يكي از اين ته سیگاري هامون محسوب میشد ..يهمعتاد مفنگي
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 که هر بار گند باال مي اورد ..بايد اعتراف کنم وقتي فهمیدم تو زنشي فكر نمي کردم انقدرخوشانس باشه که زني مثل تو داره ..حاال چطور توروخر کرده بماند
کم کم وجودش براي گروه داشت خطرناك مي شد ..مجبور شديم کارشو تموم کنیم ...البته فكر کنم تو حق تو هم..کلي خوبي کرديم ....اما بعد از اينكه راهي اون دنیاش کرديم فهمیديم يه عالمه از موادو قبل از تحويل ...جاييجاسازي کرده که هیچ کسي ازش خبر نداره
پس تو تنها کسي بودي که بايد مي دونست مواد کجاست ...يه مدت هم زير نظرت داشتیم ..که شايد جاي مواد رو لو بدي اما خبري نشدو اين شدو از چكي که از سعید داشتیم ..استفاده کرديم و دست به کار شديم و واقعا حیف اين
همه وقت و انرژي ...متاسفانه به خاطر وضعیت بدي که وجود داشت نمي تونستیم فعالیتي داشته
باشیم

اين بود که از طريق قانوني خواستیم گیرت بندازيم و وحید تنها کسي بود که مي تونست اين
کارو بكنه
 -خب وحید واقعا پولدار بود و کسي بهش شك نمي کرد ...

 تو تمام اين مدت ما تو رو به بازي گرفته بوديماما در تعجبم که چطور نفهمیدي ..حتي سرگردم متوجه نشد ...
ارش سكوت کرد و پوك ديگه اي به سیگار زد که
يهو در باز شد و وحید با چهره اي خمار و مست کرده وارد شد
 -چي شد ارش حرف زد يا نه؟
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ارش عقب رفت و رو يكي از مبال نشست و پاي راستشو روي اون يكي پاش انداخت و بهم نگاهي
کرد و پوکي به سیگارش زد و گفت :
 وحید اين چند وقته خیلي تحملت کرده ...فكر کنم هر چي باشه االن ديگه حقش باشه کهبخواد يه خستگي در کنه
و بعد به وحید نگاه کرد..
وحید لبخندي زد و دستاشو تو جیب شلوارش فرو برد ..و به در تكیه داد و مستقیم به من نگاه
کرد
با ترس به ارش نگاه کردم
ارش دستاشو از هم باز کرد و گفت:
دست من نیست تو خودت کمك نخواستي ...وحید هر کاري که مي خواي بكنوحید دستاشو از جیب شلوارش در اورد و قدمي به طرفم برداشت که سريع از تخت پريدم پايین
دوتاشون بهم نگاهي انداختن و زدن زير خنده
 چرا باور نمي کنید من چیزي نمي دونموحید با ارامش به طرفم مي اومد
دوباره بلندتر گفتم:
 بخدا نمي دونم ...که وحید دو قدم بلند برداشت و به طرفم او مد که از دسش در رفتم و به طرف در رفتم و باز ش
کردم که دو تا مرد گنده چهار شونه جلوم ظاهر شدن با رنگ پريدگي برگشتم و به ارش و وحید
نگاه کردم ..وحید دستشو به طرفم دراز کرد و گفت
 ستاره زياد طول نمیكشه بهت قول مي دم لذتم ببري ...هیچ کسي از اينكه با من بوده پشیموننشده
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اشك تو چشمام جمع شد ...
از در فاصله گرفتم که وحید درو بست و با جديت گفت:
 يا حرف بزن يا انقدر دست و پا نزنو يه دفعه اي به طرفم دويد ..خواستم فرار کنم که پام به پايه مبل گیر کرد و کنترلم از دست دادم
و نزديك بود بیفتم که سريع دستمو چسبید و منو به طرف خودش کشوند که افتادم تو بغلش
...در برابرش خیلي کوچیك بودم
با قدرت و با دستاي مشت کردم محكم به سینه اش ضربه زدم که با يه دستش يكي از دستامو
گرفت و همونطور که يكي از دستاش دور کمرم بود منو به طرف ديگه کشوند و محكم به ديوار زد
که جونم در اومد
خواستم باز دستشو گاز بگیرم که دو تا سیلي محكم و پشت سر هم بهم زد که بي حال شدمو
قدرتمو از دست دادم ...منومحكم تو بغلش گرفته بود ..
دستشو اورد باال و همونطور که به چشماي بي حالم خیره بود اروم گره روسري رو باز کرد ..اشكم
در اومد ...
ارش با لبخند اين صحنه ها رو مي ديد ..ولي چهره وحید با اون جديدتش بیشتر منو مي ترسوند
...
با باز کردن گره رو سري...روسري از سرم سر خورد و افتاد رو شونه هام
وحید نگاهي به چهره ام کرد و دستشو اورد باال و موهامو از رو صورتم زد کنار
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فصل هفتاد و يكم :

با التماس تو چشماش خیره شدم ..که چشماشو بست و بي خیال خواست لبهاشو بذار رو لبام که
ارش دستشو گذاشت رو شونه اش و با تحكم گفت :
 ولش کن ..فعال کافیهاز اونجايي که صورتش بهم نزديك بود بوي مشروبي که خورده بود تو بینیم رفته بود و منو به
حالت تهوع انداخته بود باز ارش بهش گفت
 ولش کن ..بسشهاما وحید ول کن نبود و
دست برد طرف دگمه هاي مانتوم که ارش با صداي بلندتري :...
 حیون مگه با تو نیستمکه تو همون لحظه ضربه اي به در اتاق خورد..و دوتايي به در نگاه کردن ...در باز شد و يكي از دو
مرد پشت داخل اتاق اومد و گفت:
 منوچهر خان او مدنزخمام دهن باز کرده بودن و مزه خونو تو دهنم حس مي کردم
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وحید هنوز منو به ديوار چسبونده بود ..که ارش با عصبانیت دستشو کشید و اونو از من دور کرد
...و بهش گفت:
-بذار منوچهر خودش تكلیفشو روشن کنه

وحید با نفرت بهم نگاه کرد و گفت:
 فعال شانس اوردي ..اما زياد امیدوار نباشو منو با قدرت هل داد و پرتم کرد رو مبلي که نزديكمون بود ..با افتادنم روي مبل
دوتايي از اتاق خارج شدن
حتي نمي تونستم جم بخورم از رفتنش نیم ساعتي مي گذشت..انقدر حالم بود که متوجه وضعیت
ظاهري خودمم نبودم که در باز شد
انقدر به صورتم زده بود که يكي از چشمام باد کرده بود و نمي تونستم کامل بازش کنم ...مردي
باالي سرم او مد و گفت:
اينه؟..چرا اينطوري شده؟براي اينكه حرف نمي زنهبه زور چشمامو باز کردم و به مردي که باالي سرم ايستاده بود نگاه کردم ....
چهره اش خیلي اشنا بود..اما هرچي که فكر کردم يادم نیومد که کجا ديدمش
هر سه تايي به من نگاه مي کردن ..تازه نفسم باال امده بود ...که همون مرد گفت :
يه بار ديگه امتحان کنید شايد حرف زد اگه ديديد چیزي نمي گه بي خودي دردسر درستنكنید ..خالصش کنید
و سه تايي به يه طرف ديگه رفتن و در حال نشستن مشغول حرف زدن شدن
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يعني بكشیمش؟ اره اين جور ادما جز دردسر چیز ديگه اي ندارنبا اون يكي چشمم که مي تونستم ببینم نگاهشون کردم....به مرد که حدس مي زدم بايد منوچهر
باشه نگاه کردم که رو به وحید گفت:
 کال از زن جماعت بیزارم حتي به نظرم به درد خوش گذرونیم نمي خورنمنوچهر که اکثر موهاش سفید بود ..پیپشو در اورد و پاشو روي اون يكي پاش انداخت و گفت:
اينم يكي مثل فرزانهتا اسم فرزانه او مد...يهو جرقه اي تو ذهنم زده شد
ارش با صداي که نمي دونم چرا فكر مي کردم عصبیه گفت :
 پسرش کجاست؟ فرستادمش اونور ..وحید نگاهي به ارش کرد و گفت:
 هفته پیش حكمش اجرا شدهر سه تايي سكوت کردن که منوچهر گفت:
ادم بي فكر حقش همینهارش سعي کرد با ارامش حرف بزنه:
 بي فكر نبود شوهرش نامرد بودمنوچهر با خشم به ارش نگاه کرد
 -بهتره مواظب حرف زدنت باشي
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و بلند شد و از اتاق خارج شد
ارش با عصبانیت سیگاري روشن کرد و با اولین پوك چشماشو بست
وحید نگاهي به من انداخت گفت:
بهتره ديگه بهش فكر نكني ...ارش به سیگار بار ديگه با قدرت پوك زد و دودشو داد بیرون و دستي به پیشونیش کشید و گفت:
 اين کثافت که مي گه زنا به درد خوشگذرو ني هم نمي خورن به زور فرزانه رو ازم گرفت يادت نیست اونشبي که منو فرستاد پي..نخود سیاه ...چطور فرزانه رو به زور کتك و تهديد مالخودش کرد
وقتیم که برگشتم کار از کار گذشته بود ....حتي جلوي چشماي خودم ..عقدش کرد پیر کفتار
کثافت
 ارش بوشو در نیار برات بد میشهارش نگاهي به وحید کرد و گفت:
 فقط براي اينكه فرزانه جلو چشمام باشه تا به امروز رو حرفش حرفي نزدم اما ...ارش نگاهي بهم انداخت و به وحید گفت:
 البته ديگه همه چي تموم شد ..فرزانه يه هفته است که راحت شده ...لعنت به اين کار که همهچیزش حال بهم زنه
وحید که متوجه وضعیت ارش شده بود ...ترجیح داد تنهاش بذاره..براي همین بلند شد و اتاقو
ترك کرد
ارش سیگارو تو جا سیگاري له کرد و بلند شد ...و به طرف يكي از کمداي توي اتاق رفت ...ودرشو
باز کرد
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و يه کیف مشكي از توش در اور و زيبشو کشید ..اول دستي به چیزي که داخل کیف بود کشید
...و بعد از کمي دست دست کردن درش اورد
يه ويولون بود ...
ديگه کم کم داشتم يقین پیدا مي کردم اينا دارن درباره فرزانه اي حرف مي زنن که من تو زندان
ديده بودمش ...يه دفعه در باز شد و کسي ارشو صدا زد و گفت:
 منوچهر خان کارتون دارنارش سرشو تكوني داد و با ناراحتي و غم ويولونو سرجاش گذاشت

و به من نزديك شد و گفت:
 من براي فرزانه هیچ کاري نتونستم بكنم ...پس از م انتظارنداشته باش که بین اين همه گرگکمكي بهت کنم ...
و از اتاق خارج شدم

فصل هفتاد و دوم:

پس فرزانه..يعني چي حكمش اجرا شد.؟..مگه جرمش چي بود ؟نكنه که اعدامش کردن ...
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چشمام گشاد شد
ياد زماني افتادم که باهام تو حیاط زندان نشسته بوديم و اون از ارزوهاش حرف مي زد از اينكه
ارزو داشت پسرش يه ويولون زن حرفه اي بشه ..
و حسرت اينكه ديگه پسرشو نمي تونه ببینه ...اشك تو چشمام جمع شد ...
پس منوچهر شوهر فرزانه است ولي چرا ارش؟ ...اخ دارم گیج مي شم...

از جام بلند شدم و تلو تلو خوران خودمو به روسريم رسوندم و از روي زمین برش داشتم ..
از اينكه ارش جلوي وحیدو گرفته بود خداروشكر کردم که نذاشته بود وحید بهم دست درازي
کنه ..روسري رو سرم انداختم که احساس کردم دارم باال مي يارم ..با عجله به طرف سطل زباله که
گوشه اتاق بود دويدم و باال اوردم ...
حتي يه ابي هم نبود که به صورتم بزنم ...
رو زمین با بي حالي نشستم و به ديوار تكیه دادم ...و چشمامو بستم که ارش وارد اتاق شد و
سريع درو بست و به طرف من اومد و مقابلم نشست...
 از اينجا که رفتي به دورغم که شده بهشون بگو جاي جناسا رو مي دونيسرمو با حال نزاري تكون دادم و گفتم ...
من که نمي دونم کجانبهت مي گم دروغ بگو...اون مردي که ديدي ..وقتي ببینه چیزي به دردش نمي خوره ...اون چیزونابود مي کنه ..حاال اون چیز مي خواد ادم باشه يا يه وسیله ...
 پس به دروغ بهش بگو مي دوني جاي جنسا کجاست ..و بازيشون بده ....زياد رو اعصاب وحیدمراه نرو ..که اونم يه ديوونه روانیه ....خواست از جلوم بلند شه که انتهاي کتشو گرفتم و با التماس
بهش نگاه کردم و گفتم:
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 اينم بازي جديده.؟.بخدا نمي دونم ...گفتم که نمي تونم کمكي بهت کنم ولي دلمم نمي خواد بزم اينا رو امشب براشون جور کني فقطهمین
پس کمكم کن  .....فرار کنم ...اينا منو مي کشناروم دوباره مقابلم نشست و به چشمام خیره شد
 هر چي که مي گم و گوش کن تا باليي سرت نیاد ..فعال هم فكر فرارو از کله ات بنداز بیرون کهاينا با بي رحمي سالخیت مي کنن
 االن بايد ببرمت پیشش..بهشون بگو جنسا رو تو ساختمون خرابه گلستون قايم کردي ؟ يعني چي ؟ اين يه رمزه..وقتي بهش بگي خودش مي فهمه کجا رو مي گي ..فقط زود جاشو نگو ....که بهتشك مي کنه ..حاال پاشو
دستمو به ديوار تكیه دادم و بلند شدم ....
 چرا بايد بهت اعتماد کنم..تو که تا چند لحظه پیش مي خواستي منوحرفمو قطع کرد و بهم نزديك شد..و گفت:
 اگه مي خواستم که االن همین لباسام تنت نبود ..پس اعتماد کن و انقدر وقتو تلف نكنبهش نگاهي کردم و پشت سرش راه افتادم ....
همین که از در خارج شديم ...بازومو گرفت و منو با خودش کشوند ...
از چندتا راهرو رد شديم ...بالخره به انتهاي راهرويي که با کاغذ ديواريهاي قرمز پوشیده شده بود
رسیدم پشت در وايستاد و به طرف من برگشت :..
-يادت موند؟..ساختمون خرابه گلستون
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سرمو تكوني داد و نشون دادم که حرفشو فهمیدم
باورود به اتاق  ..با ترس به اطراف نگاهي کردم ..هنوز بازوم تو دست ارش بود منوچهر روي يه مبل
بزرگ لم داده بود و پیپ مي کشید ...ارش منو برد و مقابل منوچهر نگه داشت و بازومو رها کرد و
خو دش رفت رو يكي از مبال نشست و به منوچهر خیره شد
وحید با چشماي به خون نشسته به من نگاه مي کرد
منوچهر پیپشو برداشت و نگاهي به سرتا پام کرد
 جنسا کجان؟حرفي نزدم ...
 مثل اينكه هنوز ادب نشدي ..مي دوني من کیم ؟پیپشو دوباره رو لباش گذاشت و به چشمام خیره شد که گفتم :
من چیزي نمي دونمپوزخندي زد و گفت :
 -من به زن خودمم رحم نكردم ...تو که هیچي ..پس حرف بزن تا نگفتم کارتو تموم کنن

قايمكي نگاهي به ارش انداختم ..که بهم اشاره کرد که االن نه
منوچهر به وحید نگاه انداخت ..وحید با خنده بلند شد که منوچهر گفت :
نه نه ...تو نه وحیدو برگشت نگاهي به ارش کرد و گفت :
 اينبار بزار ارش اينكارو کنهبا ترس به ارش نگاه کردم ..ارش کمي رنگش پريد ولي خودشو نباخت و گفت:
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 من زياد تو اين کارا وارد نیستم ...بذار وحید اينكارو بكنهمنوچهره خنده اي کرد و گفت:
 همون بهتر که نذاشتم فرزانه با تو باشه از اولم بي عرضه بودي ..ارش نفسشو داد تو ..معلوم بود که دندوناشو داره بهم فشار مي ده...
 بايد از يه جايي راه بیفتي پاشو کار خودته ارش ...ارش دستي به موهاش کشید و بلند شد ...
وحید اروم سر جاش نشست و به ما خیره شد
ارش دست چپشو تو جیب شلوار ش کرد و بهم نزديك شد ..چند قدم عقب رفتم
مقابلم ايستاد دست پشتش به اونا بود و اونا نمي تونستن چهره اشو ببینن
چهره اش رنگ پريده بود ..به منوچهر نگاهي انداختم که داشت با عالقه به ما نگاه مي کرد ...
که گفت:
 مثل فرزانه است ...نمي دوني وقتي که به زور با خودم همراهش مي کردم چقدر دست و پا ميزد ...
ارش چشماشو بست..رنگش قرمز شده بود ..هنوز پشتش به اونا بود ....
که منوچهر با بي رحمي ادامه داد:
 ولي بايد اعتراف کنم ...اونقدر که از کنار فرزانه بودن لذت مي بردم از اغوش هیچ زن ديگه ايلذت نبردم ...

فصل هفتاد و سوم:
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ارش با عصبانیت با دست راستش گلومو چسبید ..و چاقوشو در اورد و نوکشو دقیق زير چشمم
گذاشت
چشمام گشاد شد ...
منوچهر داشت رو اعصاب ارش راه مي رفت ...و هي از فرزانه مي گفت
اشك تو چشماي ارش جمع شد و لبهاشو بهم فشار داد و سرشو بهم نزديك کرد ...که از بین
لبهاش به زور شنیدم که مي گفت :
حاال بگوسرشو کم کم بهم نزديك کرد...و دستاشو کمي شل کرد  ...که نفسم باال اومد..و زودي دستمو
رودستش که رو گلوم بود گذاشتم و داد زدم :
مي گم ...مي گممنوچهر لبخندي زد و گفت :
افرين ....حاال شدي دختر خوبارش دستشو از روي گلوم برداشت ...و کنار رفت
منوچهر به چشمام زل زد و با چهره اخمويي :
 حاال بگو کجا مخفیشون کردي ؟باز به ارش نگاه کردم که اروم سرشو تكوني داد و گفت بگو:
ساختمون خرابه گلستونمنوچهر چمشاشو ريز کرد و بهم نگاه کرد ..و گفت:
-تو اونجا رو از کجا مي شناسي؟
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نگاهي به ارش انداختم که نگاهشو ازم گرفت
سعید بهم گفته بودسعید؟وحید با لودگي گفت:
منظورش همون شوهر الدنگشهمنوچهر سرشو تكوني داد و پر سید:
همه اش؟اره همه اشلبخندي به لباش امد و راحت به عقب تكیه داد و گفت :
خوبه ديگه با تو کاري نداريم ..و بعد سرشو به طرف وحید خم کرد و گفت :
هر کاري که دوست داري باهاش بكنوحید بهم نگاهي کرد ...دستمو که رو گلوم گذاشته بود آروم  ...اوردم پايین و با التماس به ارش
نگاه کردم که ارش با قدمهاي ارومي برگشت سرجاش و نشست و گفت :
 چرا هر چیز خوب ....بايد مال وحید باشه ؟منوچهره با ناباوري به ارش نگاه کرد ..و گفت. :
تو مي خوايش؟اگه بديش ...اره-اخه تو اهل اين برنامه ها نبودي ؟
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 خسته ام ...مي خوام يكم خستگي در کنم..از اين همه يكنواختي مي خوام در يباممنوچهره قهقه اي زد و گفت :
ديدي تو هم نمي توني تا اخر پاي يه زن بموني ...همون بهتر که فرزانه به تو نرسیدارش با عصبانیت دسته مبلو فشار داد و سكوت کرد
باشه مال تو ..تا فردا کلي وقت داريم ..تا صبح خوب خستگي در کن ..ولي بعد از اون بايد کارشوتموم کني....فردا ساعت  0صبح راه مي افتیم
ارش سرشو تكوني دادم و گفت :پس ما ديگه بريم که ديگه چیزي به صبح نمونده
اوه اوه چه عجله اي هم داره ..برو پسر ....خوش باشيارش به طرفم امد و بازومو چسبید و به طرف در هلم داد...و بدون حرفي منو به سمت اتاقي که ته
راهروي ديگه اي قرار داشت برد..
دروباز کرد و منو به داخل هل داد و خودشم پشت سرم وارد شد و درو از تو قفل کرد ..
با ترس برگشتم و بهش نگاه کردم ..
نگاهي بهم انداخت و به طرف تختش رفت ...قبل از رسیدن به تخت کتشو در اورد و روي تخت
پرت کر د ...وبعد با يه حرکت خودش رو تخت انداخت و ارنجشو رو پیشونیش گذاشت و به سقف
خیره شد..
از ترس از جام جم نمي خوردم که بدون نگاه کردن بهم گفت:
 جلوي اونا يه چیزي گفتم ..نترس هر جايي که مي خواي بشینبا ترس بهش نگاه کردم و گفتم:
تو مي خواي منو بكشي؟-فعال که ...تا صبح خیلي وقت داريم ..براي اونم يه فكري مي کنم ..زياد بهش فكر نكن
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با نگراني رو يكي از راحتیا نشستم و بهش خیره شدم
هنوز داشت به سقف نگاه مي کرد که ازش پرسیدم:
فرزانه کیه ؟حرفي نزد
که گفتم :
 تو زندان که بودم يكي به اسم فرزانه مي شناختم ...اونم ويولون مي زد ...اتفاقا يه پسرم داشت..
دستشو از رو پیشونیش برداشت و بهم خیره شد
همونطور که به چهره اخموي ارش نگاه مي کردم ادامه دادم:
چشماي درشتي داشت ..چهره اش خیلي دلنشین بود ..بین اون همه ادم .....فقط اون بود کههوامو داشت ..قراربود بعد از ازاديم برم مالقاتش که متاسفانه به خاطر اتفاقاتي که افتاد نتونستم
برم
هنوز بهم نگاه مي کرد ...به چهره اش دقیق شدم و پرسیدم:
حكمش چي بود؟..منظور وحید از اجرا شدن حكمش چي بود ؟ارش اخم تو چهره اشو بیشتر کردو سرشو چرخوندو دوباره به سقف خیره شد
خواستم باز ازش چیزي بپرسن که گفت :
 بخوابجرات خوابیدن نداشتم ..مي ترسیدم بخوابم و منو تو خواب بكشن ..براي همین همه کاراشو زير
نظر داشتم و حرفي نمي زدم
دستشو بلند کرد و از عسلي کنار تختش گوشیشو برداشت و شروع کرد به ور رفتن باهاش
...بعدم هندزفريشو در اورد و به گوشیش زد و به صفحه اش خیره شد ...
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نور صفحه رو صورتش افتاده بود ..انگار داشت چیزي رو با حسرت نگاه مي کرد

همونطور که به ارش خیره بودم کم کم چشمام سنگین شد ...درد تو بدنم هم علتي شد براي
خوابیدن ........ارش هنوز به صفحه گوشیش نگاه مي کرد که اروم پلكامو روهم گذاشتم .....
با بستن چشمام صداها هم برام گنگ و نامفهوم شد و اروم به خواب رفتم
دم دماي صبح بود که با تكونايي که مي خوردم چشمامو به سختي از هم باز کردم
فصل هفتاد و چهارم :

با چشماي نیمه باز بهش خیره شدم ...دستش رو بازوم بود ...برگشتم و به دستش نگاه کردم که
زودي دستشو از رو بازوم برداشت و بهم گفت :
-شماره اون سرگردو مي خوام ..زود باش

بهش با شك نگاه کردم که گفت:
 بهم اعتماد نداري؟ .....ببین .من شايد فقط بتونم تا رسیدم به اون ساختمون خرابه کمكت کنمو....نذارم که بكشنت ولي بعد از اون ...
سكوتي کرد و به صورتم خیره شد و با صداي ارومي گفت:
 بهتره که بهم اعتماد کنيگوشیشو در اورد و به طرفم گرفت
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-اصال خودت باهاش تماس بگیر و بهش بگو که کجايي و قراره کجا بريم

گوشي رو از دستش گرفتم ولي هنوز شك داشتم که تماس بگیرم يا نه
 زود باش وقت نداريم ...از اين اتاق که خارج بشیم ديگه فرصتي براي تماس گرفتن نداريم ...زودباش
گوشي رو باال اوردم و با دستاي لرزون شمارها رو گرفتم و گوشي رو دم گوشم نگه داشتم
ارش ازم فاصله گرفت و به در نزديك شد و گوششو رو در گذاشت بعد از اينكه مطمئن شد کسي
پشت در نیست باز به من نزديك شد ..
که امیر جواب داد
 بلهتا خواستم جوابشو بدم ..يه نفر به شدت به در ضربه زد و ارشو صدا کرد ...
از ترس زودي گوشي رو اوردم پايین و بین دستام قايمش کردم ...
ارش درو باز نكرد و از پشت در گفت:
چیه؟منوچهر خان گفتن اماده شین مي خوايم حرکت کنیم ..باشه االن میايمو با عجله به طرفم امد و گوشي رو از دستم گرفت و به صفحه گوشي خیره شد و تماسو قطع کرد
و گفت:
 -پاشو
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ولي من که هنوز باهاش حرف نزدم کافیه که من و تو يكم دير از اين اتاق خارج بشیم ..وضع از ايني که هست بدتر میشه ..راهبیفت ...
بلند شدم که گفت:
بهتره اول يه ابي به دست و صورتت بزني ...و با دست به دستشويي اشاره کرد
وارد دستشويي شدم ..شیر ابو باز کردم که يه دفعه صورت خودمو تواينه ديدم
صورتم به شدت ورم کرده بود ..و يكي از چشمام از ضربه اي که خورده بود ..تا جايي که تونسته
بود باد کرده بود ...و بعضي جاها ي صورتم هنوز روشون اثار خون بود ...يه مشت اب به صورتم
زدم ..دلم به شدت ضعف مي رفت ..دستمو رو شكمم گذاشتم که ارش به در ضربه زد
چیكار مي کني ..؟زود باشدستمو از رو شكمم برداشتم و يه مشت ديگه اب زدم ......و درو باز کردم ..ارش نگاهي به صورتم
انداخت ....و سرشو حرکتي دادو گفت:
 حرکت کنبه طرف تخت رفت و کتشو برداشت  .....در حال اماده شدن ..فهمیدم داره به کسي اس ام اس مي
ده
بهش نزدك شدم و ازش پرسیدم:
 براي چي داري کمكم مي کني ؟بهم نگاه نكرد
 بهتره از اينجا به بعد مراقب خودت باشي ...تا اينجا هم زيادي بهت کمك کردم ...در واقعه ازوقتي که تو اون خونه بودي کمكت کردم
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دروباز کرد و نذاشت بیشتر از اين حرفي بینمون رد و بدل بشه  .....و منو به دنبال خودش کشوند
....
وارد يه محوطه بزرگ شديم ...دوتا ون مشكي يا به پاجرو ي سفید نزديك به ساختمون پارك
شده بودن ...به يكي از ماشینا نزديك شديم
که منوچهر و وحید به همراه 3نفر ديگه امدن
منوچهره به ارش نگاهي انداخت و خنده اي کرد و گفت: :
 مثل اينكه زيادي بهت حال داده که هنوز نكشتیشارش بازومو بیشتر فشار داد و منو به طرفي هل داد و گفت:
 نه اتفاقا ..ولي فكر کردم شايد باز سرکارمون گذاشته باشه ...گفتم تا اونجا بیاد و جاي دقیقجنسا رو بهون بگه ..که همونجا هم اگه شد کارشو تموم کنیم
منوچهره سرشو تكوني داد و گفت :
باشه..اينم فكر بدي نیستارش خواست منو سوار ماشین کنه که منوچهربهش گفت:
دختره با ماشین من میادارش اب دهنشو قورت داد و نگاهي به صورت رنگ پريده من کرد و به ناچار
منو به طرف ماشین منوچهر برد
منوچهره اول نشست و منم با هلي که ارش بهم داد بغل دست منوچهر نشستم ...
اونطوري که سوار شده بودن فهمیدم منوچهر همیشه يه ماشین جدا داره که همیشه به تنهايي
سوارش میشه..
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ارش و وحید به همراه چند نفري سوار يكي از ونا شدن ..و  0نفر ديگه سوار اون يكي ماشین
شدن با حرکت ماشین منوچهر ....دوتا ماشین ديگه هم پشت سرمون راه افتادن

فصل هفتاد و پنجم :

گونه ام و چشمم کمي مي سوخت ...دستمو بلند کردم و رو گونه ام گذاشتم که منوچهر به طرفم
چرخید و گفت:
 امیدوارم که راست گفته باشيلب پايینمو گاز گرفتم و به بیرون نگاه کردم ....
با اينكه سنش زياد بود ولي مثل ارشو وحید هیكل ورزيده داشت و چهره اش جذاب بود
....همونطور زير چشمي بهش نگاه مي کردم که گوشیشو در اورد ودر حال نگاه کردن به من شماره
اي رو گرفت و بعد از برقراري تماس به زبان عربي شروع کرد به حرف زدن ...
نمي دونم طرف چي گفت که خنده بلندي کرد و دستشو دراز کرد و يهو دست راستمو تو دستش
گرفت ...
به شدت ترسیدم
انگشتامو بین دستش فشار مي دادم و هي ول مي کرد ...تمام تنم مي لرزيد
با خنده برگشت و نگاهي به صورت رنگ پريدم انداخت و با لذت چیزي که معنیشو نمي فهمیدم
به اون طرفي که پشت خط بود گفت
حرفش که تموم شد تماسو قطع کرد ولي همچنان دستم تو دستش بود و من جیكم در نمي او مد
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ماشیني که ارش توش بود ...تو يكي از پیچا به ما نزديك شد ...وحید ماشینو مي روند و ارش بغل
دستش نشسته بود ..
ارش نگاهي به داخل ماشین انداخت که ديد دستم تو دست منوچهر ...
چهره اش برافروخته شد و سرشو به عقب تكیه داد و به وحید اشاره کرد که از ماشین جلو بزنه
همونطور که دستم تو دست منوچهر بود کمي خودشو جابه جا کرد و بهم نزديك شدکه از ترس
خودمو به در چسبوندم ...
لبخندي گوشه لبش او مد ....
خواستم دستمو از تو دستش در بیارم که محكمتر فشار دادو يكي از انگشتامو بصورت خیلي بدي
فشار دادکه آخم در اومد ..
به طوري که راننده از تو اينه نگاهي به ما انداخت

ديگه دستمو حرکتي ندادم که با نامردي انگشت کوچیكمو با يه حرکت چنان جابه جا کرد که
صداي شكستش تو صداي فريادم گم شد و از درد به خودم پیچیدم
خنده اي کرد و دستمو رها کرد...به محض جدا شدن دستش از دستم  ..دست چپمو با دستم
راستم گرفتم..اشكم در او مد ..که گفت:
اين فقط يه چشمه کوچیك بود  ...که حواست باشه ما رو سرکار نذاشته باشي
...
بعد انگشتشو زير چشمم گذاشت و به ارومي حرکت داد و گفت :
دلم مي خواست رو صورت يه يادگاري بذارم ولي چه کنم که همین االن قولتو به يكي از دوستايعربیم تو دبي دادم ...
و بلند زد زير خنده
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انگشتم ورم کرده بود و از درد نمي تونستم چشمامو از هم باز کنم تا برسیم حدود نیم ساعتي تو
راه بوديم...

به محض رسیدن به محل مورد نظر  ...ادماي ماشین بغلیمون سريع پیاده شدن..منوچهر پیاده شد
و به وحید اشاره کرد که منو از ماشین پیاده کنه
وحید به سراغ من اومد و درو باز کرد و به بازوم چنگ انداخت و منو بیرون کشید ...
ارش نگاهي بهم و بعد به دستم انداخت ...وحید منو مقابل منوچهربرد و با يه هل منو جلوي
پاهاش پرت کرد
منوچهرنگاهي بهم انداخت و ازم پرسید :
 خوب کجا ؟نگاهي به اطراف انداختم .....يه روستاي قديمي مخروبه  ...که چیزي ازش باقي نمونده بود ....کمي
باال تر هم باز يه روستاي خرابه ديگه اي بود ..فكر کنم ساعت نزديكاي  0:33صبح بود

به چهره منوچهر خیره شدم و گفتم :
 نمي دونم بايد کمي بگردم تا جاش يادم بیاد ....نزديك به يه سالي هست که اينجا نیومدموحید بلندم کرد و منو به طرف چندتا خونه کاهگلي نیمه خراب هل داد  ....همونطور که دستمو تو
اون يكي دستم گرفته بودم وارد شهرك شدم ....توش تك و توك درخت بود ....
ارش و وحید و يه نفر ديگه دنبال من مي او مدن ...
قلبم به شدت مي زد ..حاال از اينجا به بعد و نمي دونستم که بايد چیكار کنم ...انگار ارشم ديگه
قصد کمك کردن نداشت
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فصل هفتاد و ششم :

کمي جلوتر يه ساختمون نیمه کارهم بود ....که به مراتب سالم تر بود ..هوا تاريك بود و زياد نمي
تونستم چیزي رو ببینم ...نگاهي به ارش انداختم بهم نگاه نمي کرد ..
دستمو بلند کردم و گفتم:
من جنسا رو چند تا جا قايم کردم ...يكم زير اون درخت  ...يكمم تو اون ساختمون نیمه کاره
وحید -مطمئني ؟
سرمو تكوني دادم و سرجام وايستادم
وحید به مردي که کنارمون بود گفت بره و تو ساختمون و جايي که گفته بودمو بگرده
و خودش و ارش پیش من موندن که زير درختو ببین..وحید به درخت نزديك شد و گفت ::
زير همین درخت؟سرمو تكون دادم
وحید به ارش نگاهي کردو گفت :
 برم به بچه ها بگم بیان اينجا رو بكننارش سرشو تكوني داد..وحید نگاهي به من انداخت و چرخید و خواست بره که ارش سريع اسلحه
اشو در اورد و از پشت به وحید نزديك شد و با انتهاي اسلحه اش به سرش ضربه زد که وحید
بدون کوچكترين مقاومتي نقش زمین شد ...
ارش باال سرش نشست و اسلحه اشو برداشت و وحیدو که سرش به طرف زمین بود و چرخوند به
طرف خودش و گفت :

 www.negahdl.comسایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان

419

نگاه دانلود

دراغوش باد | نیالکاربرنودهشتیا

 االن بهترين وقته ...تا نديدنت فرار کنبا ترس به طرفي که منوچهر و دارو دسته اش ايستاده بودن و نمي تونستن ما رو ببینن نگاه کردم
...
 فرار کن ...همین حاال فرار کنچند قدم از ارش فاصله گرفتم ...ارش به وحید که داشت چشماش باز مي کرد نگاهي کرد و با
تمام قدرت با پاش به صورتش ضربه زد که باز از حال رفت و اروم همونطور که باال سرش ايستاده
بود گفت:
 اين براي نامردي که تو حق خواهرت کرديو با نفرت بهش نگاه کرد...کمي که گذشت برگشت طرفم و وقتي ديد که من هنوز وايستادم گفت
 فرار کنچند قدمي عقب رفتم ..
که کمي بلندتر داد زد و گفت:
 بدو ..فقط امیدوارم سرگرد به پیامم توجه کرده باشهبا شنیدن اين حرف با تمام توانم به طرفي که کامال مخالف جهت ماشینا بود دويدم ...تو اون
تاريكي چشمم به خونه هاي مخروبه روستاي بااليي افتاد ..با تمام قدرت به اون سمت دويدم
..چیزي نمونده بود که به روستا برسم که
که موقع دويدن محكم به يه چیز نرم خوردم و نزديك بود بیفتم که بازوهامو چسبید ...
سرمو که بلند کردم نگام به نگاه امیر افتاد
از خوشحالي زبونم بند امده بود که باعجله منو به سمت ديگه کشوند ..و دوتايي پشت ديوار
کاهگلي پناه گرفتیم
با ناباوري گفتم :
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 فكر کردم نیومديدچند نفرن ؟ سه تا ماشین بوديم ..دقیق نمي دونم ولي فكر کنم يه  03- 03نفري هستن ...تلفن همراهشو در اورد و سريع شماره اي رو گرفت و در حال نگاه کردن به ماشینا شروع کرد به
دادن يه سري اطالعات و در اخر گفت :
 نیروها رو سريع بفرستید ...تعداد زياده من به تنهايي نمي تونم کاري بكنم..سرشو با نگراني تكوني داد و گفت
 -باشه

با قطع تماس گوشي رو گذاشت تو جیبش و نگاهي به صورت ورم کرده و چشمم که ديگه درست
و حسابي باز نمي شد انداخت و گفت:
 تو خوبي ؟سرمو تكوني دادم و ياد درد دستم افتادم و با دست ديگه گرفتمش  ...که نگاهش به دستم
افتاد..انگشتم بر اثر شكسته شدن بد حالت ايستاده بود..
 انگشتت چي شده؟ فكر کنم شكستهدستمالي از جیبش در اورد و بهم نزديك شد و گفت که دستمو به طرفش بگیرم  ...سعي کرد
دستمالو طوري ببنده که انگشتم ثابت بمونه ..
همون طور که مي بست به اطراف نگاهي کردم و گفتم. :
 -پس نیروهاتون کجان؟ ..اينا راحت ادم مي کشن ؟
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همونطور که دستمو مي بست :
من نزديكاي صبح يه پیام داشتم که ادرس اينجا رو داده بود ..و گفته بود ...اگه نیام تو میمیري...نمي تونستم زياد به پیام اعتماد کنم..ترجیح دادم تنها بیام ....داشتم کم کم به اين نتیجه مي
رسیدم که سرکار م که ماشینا رو ديدم ..
به چهره ترسیده ام نگاهي کرد و لبخندي زد و گفت:
نگران نباش بچه ها سريع خودشونو مي رسونناخرين گره رو زد که دستم درد گرفت ....چشمام کمي تنگ کردم که يهو يادم امد که منوچهر رو
کجا ديدم و از دهنم پريد :
منوچهرسرشو باال اورد بهم نگاه کرد که گفتم:
هموني که دنبالش بودي ..و عكسشو بهم نشون داده بودي االن اينجاستامیر با حالت سوالي ازم پرسید :
فريد؟نه اسمش منوچهره...مطمئني ؟سرمو تكوني دادم و گفتم :
خودش انگشتمو شكست
با ناراحتي به دستم نگاهي کرد و گفت :
ديگه بايد فهمیده باشن که فرار کردي ..بايد بريم تو اون روستاي بااليي تا نیروها برسن ..تعداداينا زياده ..
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..
بلند شد و دسته مانتومو گرفت ..و بلندم کرد ...
فصل هفتاد و هفتم :

از پشت ديوار در اومديم ..و با سرعت به سمت روستا دويدم که صداي شلیك گلوله اي دوتا مونو
متوقف کرد:
امیر برگشت و بهم نگاه کرد و گفت:
 فكر کنم فهمیدن ..بدو....در حال دويدن نور چراغاي دوتا از ماشینا رو ديدم که به طرف روستا مي او مدن ...
وارد روستا شديم ...
.سرعتم هي کمتر مي شد و نفس کم مي اوردم که باز بین راه در حال دو يدن مانتومو چسبید و
منو با سرعت دنبال خودش کشوند که نزديك بود چند باري بیفتم ...
چندتا کوچه رو رد کرديم ...
چون اونا ماشین داشتن ...زودتر از اونچه که فكرشو مي کرديم ..به ما رسیدن ....

وارد يه کوچه شديم ..تو تاريكي کوچه ...به يه در کوچیك چوبي قديمي رسیدم که به خاطر
درخت جلو ش زياد تو ديد نبود ..
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نفس کم اورده بودم ..که منو بیشتر کشید و تو يه حرکت جلوي در قرار داد و خودش مقابلم قرار
گرفت ...
جايي که دوتايي ايستاده بوديم به اندازه پنهون شدن دو نفر بود و تنها در صورتي که کامال بهم
مي چسبیديم از ديد مي افتاديم ...
سريع اسلحه اشو در اورد ....و بدون نگاه کردن به من خشابشو چك کرد و دوباره گذاشت
سرجاش و بیشتر بهم نزديك شد که من خودمو بیشتر به در چسبوندم

صداي قدمهاي چند نفري به گوش مي رسید که با ترس به چشماي امیر خیره شدم ...امیر سر
اسلحه رو جلوي لباش گرفت و ازم خواست صدام در نیاد ...
صداي قدمها نزديكتر میشد امیر يه قدم ديگه بهم نزديك شد و يكي از دستاشو به در تكیه داد
تا بهم نخوره
گرماي بدنشو حس مي کردم ...نفس مي زدم که سر اسلحه رو لبام گذاشت و با نگاهش اروم
سرشو تكون داد و با زبون بي زبوني بهم فهموند ..فعال نفسم نكش..
قدمها حاال ارومتر شده بودن ...چشمامو بستم و لبامو محكم بهم فشار دادم ..که امیر ديگه کامال
بهم چسبید و دقیقا سرم رو شونه اش قرار گرفت
مي دونستم اگه تنها بود هیچ وقت اينطوري پنهان نمي شد ..تمام دلنگرانیش من بودم که مي
ترسید با ديدن من اتفاقي برام بیفته ...
از ترس کمي لرزيدم که دست ازادش باال اورد و رو بازوم قرار داد و کمي بهش فشار داد
که صداي وحیدو شنیدم :
 مطمئني امدن اينور ....؟ -بله اقا
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خوب بگردين ....بايد اون ارش خائنم همینجا ها باشهکه صداي افتادن چندتا تكه سنگ از روي ديوار  ..چندتا خونه اونورتر به گوش رسید
 -بدو بريم اونور ....فكر کنم بايد اونجا باشن ..اگه ارشو ديديد در جا بكشینش و بهش رحم نكنید

که يكي از زير دستاي وحید بهش گفت:
ولي مطمئنم اينجا اومدن . بريد خوب بگرديد.نمي تونن زياد دور شده باشن ..مگه دستم بهش نرسه ..اينبار ديگه بهشرحم نمي کنم
با شنیدن صداي وحید ...باترس دست امیرو گرفتم که اروم همونطور که سرم رو شونه اش بود دم
گوشم گفت:
 هیس ...اروم باش من اينجا مهنوز وحید و زير دستش نزديك به ما ايستاده بودن که وحید گفت:
 تو از اون ور برو ...منم از اين ور .....منو امیر هنور همونجا ايستاده بوديم ....که صداي پاها نشون از دور شدنشونو مي داد .ديگه
صدايي نمي اومد ....
امیر اروم خودشو از من جدا کرد و سرشو عقب برد ...با حرکت امیر منم حرکت کردم که دوتايي
يه لحظه متوقف شديم
وحید رفته بود ..اما زير دستش با خنده تفنگشو به طرفمون گرفته بود ...و مي خواست وحیدو
صدا کنه که يكي از روي ديوار پشت سرش پريد روش و با يه حرکت از پا درش اورد
با ترس و نگراني به امیر نگاه کردم که داشت به ارش نگاه مي کرد..
ارش اسلحه مردو برداشت و از زمین بلند شد و رو به امیرگفت:
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 فكر کردم بهم اعتماد میكني و با همكارات میاي ...؟انتظار نداشتي که با يه پیام  ...کل نیروها رو اينجا بريزمارش قدمي به عفب رفت و به ديوار تیكه داد...
و دست تو جیب کتش کرد که امیر سريع سر اسلحه اشو به طرفش گرفت
ولي ارش بیخیال دستشو از جیبش در اورد .و دستشو به طرف امیر داراز کرد .
تو دستش يه سي دي بود ...
با لبخند تلخي سي دي رو به طرف امیر پرت کرد...
 هر چي که مي خواي توشه ..همه اون چیزايي که اين چند ساله دنبالش بودي ...امیر با نا اطمیناني بهش خیره شد...
 بهتره با همكارات تماس بگیري و بگي که بیان ..به تنهايي از پس اينا بر نمیاي ... تازه ...با فرار ستاره االن تماس مي گیره و بقیه بچه ها هم میانتكیه اشو از ديوار جدا کرد و به سمتي که اومده بود راه افتاد...
دوتايي بهش نگاه مي کرديم که برگشت و گفت :
 بهتره تا صبح جايي نريد...و منتظر نیروهاتون باشید...اينا مثل گرگ همه جا کمین کردن ..و يهدفعه اي غافلگیرتون مي کنن
در حال عقب عقب رفتن قدمهاشو تند تر کرد و تو يه چشم بر هم زدن از جلوي چشمامون دور
شد .
امیر خم شد و سي دي رو از رو زمین برداشت و از من پرسید :
 اين کي بود؟ -ارش ..اگه اون نبود االن من زنده نبودم
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امیر بلند شدو به طرفم امد و گفت:
بهتره بريم تو اون خونه خرابه و تا موقع امدن نیروها پنهان بشیم ..فصل هفتاد و هشتم :

زمان به کندي مي گذشت ..احتمال اينكه ما رو پیدا کنن خیلي زياد بود
امیر در تالش بود که دوباره تماس بگیره ..نیروها خیلي دير کرده بودن..
مي دونستم منوچهر اينبار منو ببینه در جا مي کشتم
پس چرا نیروهاتون نمیان ...؟امیر جوابي ندادو به گوشیش خیره شد
سرمو با ناراحتي تكوني دادم و گفتم :
 اخه نمي دونم من کجاي اين داستانم ؟..اصال براي چي بايد اينجا باشم ...؟نمي دونم سعید قبال چیكارا کرده ..اما هرچیم که به اينا مي گم ..اصال حرفاموباور نمي کنن...
امیر گوشیشو گذاشت تو جیبش و بهم خیره شد و گفت:
 خیلي وقت بود که دنبال فريد يا همون منوچهري بوديم که تو ديدشاولین باري که ديدمت فكر مي کردم يه برخورد اتفاقیه و زياد مهم نیست ...حتي وقتي کفش پري
رو اوردم..
اما تو با اون همه ترس و رنگ پريدگي که از خودت نشون دادي منو به شك انداختي ....اين شدکه بهت گفتم بیاي اداره که با گفتن اسم همسرت شكم بیشتر شد ..چون چنین فردي رو قبال مي
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شناختم ..يعني اسمش لو رفته بود ...و دنبالش بوديم که بعد از مدتي  ....که همون يكسال پیش
مي شد فهمیديم که کشته شده ...

البته به نظر مي اومد به خاطر تزريق بیش از حد مواد جونشو از دست داده ...اما از نظر پلیسمشخص بود که اونو کشته بودن ...
تا اينكه پاي تو ..تو ماجرا کشیده شد

و تو هم شدي يكي از مهره هاي بازي
 اما به وحید همون به ظاهر طلبكارت هیچ کسي شك نكرد...چون سابقه اي نداشت ...هیچ کسفكر نمي کرد که ربطي به اين ماجرا داشته باشه .
منوچهر و دارو دسته اش تا محل کار تو رو پیدا کرده بودن  ...که فهمیديم اونا يه جوريايي دنبال
تو هستن ولي چرا دست به کار نمي شدن و سراعت نمي امدن جاي شك و شبه داشت...
که اون روز تو رو گرفتن و ما فكر کرديم از ترس پلیس گم و گور شدن ..بگو نقشه اشون عملي
شده بود ...
با پیشنهادي که وحید بهت داد...
تصمیم گرفتم که ببینم کیه و چیكارست ؟..تو تمام اون مدتي که تو زندان بودي ..ردشو زديم و
فهمیديم يه جوري به اين جريانا ربط داره ولي نتونستیم چیز به درد بخوري پیدا کنیم ....

البته تصمیمايي که مي گرفتي کاراي مارو خرابتر مي کرد ....و تو به خونه اش رفتي
 -البته بدم نشد تا حدودي تونستیم بهشون نزديك بشیم ...که باز تو از اونجا در اومدي ...
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با در اومدنت از اونجا .نبايد مي ذاشتیم هر جايي بري ..چون اين امكان وجود داشت که بخوان
بگیرنت و باليي سرت بیارن...
پس تنها جايي که بايد مي رفتي و کمتر شك مي کردي خونه من بود ...
حتي دستتو يه جا بند کردم که باز نخواي فكر رفتن بكني ...ما هم فكر مي کرديم تو جاي جسا رو
مي دوني
با حرفاي امیر اشك تو چشمام جمع شد و بهش گفتم :
پس تو هم بازيم دادي ؟امیر نگاهي بهم انداخت و سرشو پايین گرفت
 پس چه فرقي بین تو و اون کثافتا ست؟ شايد فرقتون تو اينكه..شماها ادمو شكنجه نمي کنید..و فقط ازش استفاده مي کنید ؟ بین ستاره من نمي تونستم بهت حرفي بزنم ...نمي شد ..اشكم در امد....
حاال به همه چیزيتون رسید يد؟...به صورتم و خودم اشاره اي کردم و گفتم:
 ببین باهام چیكار کردن ؟..اگه ارش نبود که معلوم نبود ..چه باليي سرم مي اوردن ..اصال اينابراتون مهمه ؟..نه که مهم نیست ..شما فقط به دنبال اين هستید که برنامه هاتونو درست پیش
ببريد و اين وسط هر کیم که هر بااليي سرش او مد براتون اهمیتي نداره
 از همتون بدم میاد ..بلند شدم و خواستم برم بیرون که دستمو کشید که باعث شد بیفتم و صدام در بیاد که زودي
جلوي دهنمو گرفت
کمي تقال کردم ولي دستشو از رو دهنم برنداشت ...و گفت:
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اروم باش ..االن صدامونو مي شنونچشمامو بستم و ديگه تكون نخوردم
وقتي مطمئن شد که ديگه صدام در نمیاد ..دستشو از رو دهنم برداشت و بهم گفت:
بذار از اينجا سالم ببرمت بیرون ..بعد هر جايي که خواستي برو ...با چشماي گريون پسش زدم و به طرف ديگه اي رفتم و به ديوار تكیه دادم

فصل هفتاد و نهم :

چقدر دلم براي خودم سوخت ...که عاشق کي شده بودم ...کسي که منو از اول کار به بازي گرفته
بود
با ناراحتي پشتمو بهش کردم ... ..
کم کم خورشید داشت طلوع مي کرد ...
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امیر هر چي تالش مي کرد نمي تونست با نیروها تماس بگیره
 لعنتي نمي دونم چرا انتن نمي ده ...بايد برم جايي که انتن بده ..ستاره تا بر مي گردم جايي نروحرفي نزدم ...
صدام کرد:
 ستارهاز پشت سر بهم نزديك شد
 جايي نرو من االن بر مي گردم ...وقتي ديد جوابشو نمي دم نفسشو با ناراحتي داد بیرون و بلند شد و رفت
ديگه هوا روشن شده بود ...ولي امیر هنوز نیومده بود کم کم داشتم نگرانش مي شدم که صداي
شلیك گلوله ها منو از جام پروند ...
جرات بیرون رفتنو نداشتم...لحظه اي همه جا ساکت مي شد و دوباره صداي شلیك و تیراندازي
..سكوت اون اطرافو درهم مي شكست  ....طاقت نیوردم و از دخمه در اومدم...
سعي کردم ببینم چه خبره ...
پشت ديواري قايم شدم و اروم سرمو بردم باال که ديدم دو نفر دارن به سمت ماشینا تیراندازي
مي کنن ...
از دور تونستم ارش تشخیص بدم که کنار امیر بود...
درگیرشون شديد شده بود ....يهو ديدم امیر داره به طرف من میاد ...
زودي بلند شدم و به طرفي رفتم که بتونه منو ببینه...
به محض ديدنم دستمو کشید و دوتايي پشت ديوار قايم شديم که به سمتمون تیر اندازي شد ...
دستامو گذاشت رو گوشام و سعي مي کردم که جیغ نكشم ...
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چند نفري داشتن به طرفمون مي اومدن که امیر بلند شد و يكیشون زد ...با افتادن طرف ...بقیه
سريع پناه گرفتن و به طرفمون شلیك کردن ..
امیر زودي نشست و خشابشو در اورد و به سرعت پرش کرد ...و بهم گفت :
 -بايد خودمونه به پشت اون ساختمون برسونیم ..اينجا جاي مطمئني نیست ....

تا گفتم  ... 3بدو و سرتو بدوز ...به بازوي امیر نگاه کردم ..پالتوش خوني شده بود
 دستت؟ چیزي نیست ..اماده باش ...که هر وقت که گفتم بدويبه صورتش با نگراني خیره شدم ...
رنگش کمي پريده بود و لباشم سفید شده بود
برگشتم و به طرفي که ارش بود نگاه کردم هنوز داشتن به طرفش تیراندازي مي کردن
منو امیر هنوز پنهون شده بوديم و نمي تونستیم حرکتي کنیم .....به ارش نگاه مي کردم که پشت
سر هم با اسلحه اش بهشون تیراندازي مي کرد که يهو با شلیك پي در پي يكي از کسايي که
بهش شلیك مي کرد رو زمین .افتاد .
با ناباوري از جام بلند شدم.که .امیر منو گرفت و به طرف خودش کشید و مجبورم کرد که بشینم
و با عصبانیت گفت:
داري چه غلطي مي کني ؟با ناباوري گفتم:
-کشتنش ...
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 بشین .. کشتنش  ......اون جون منو نجات دادخواستم بلند شم که محكمتر از قبل منو نشوند و يه دونه محكم خوابوند تو گوشم ...
 فكر مي کني بچه بازيه؟ ...يا اين تفنگا اسباب بازين ؟اشك تو چشمام جمع شد و دوباره به ارش نگاه کردم
فصل هشتادم :

منوچهر داشت به طرف ارش مي رفت
تفنگشو در اورد ...و به باالي سر ش رسید ...
با ترس به امیر و بعد به منوچهر نگاه کردم ....که امیر چند باري به طرفش تیراندازي کرد ..
منوچهر از ترس خودشو پرت کرد رو زمین ...
ارش و امیر بیشتر ادماشو از پا در اورده بودن ...و لي بازم بودن
منوچهر چندي باري با اسلحه اش به طرفمون تیراندازي کرد وقتي جوابي نديد ..به ارومي از جاش
بلند شد...
و پشت سر هم به ديواري که ما پشتش بوديم شلیك کرد ...
امیر زياد نمي تونست تیراندازي کنه ..مخصوصا که دستشم تیر خورده بود ...
منوچهر به خیالش که کسي پشت ديوار نیست بلند شد و به ارش نزديك شد ...که ديدم ارش
داره کمي تكون مي خوره .
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سر اسلحه رو به طرف ارش گرفت ..چشمامو بستم که با صداي شكیك گلوله يهو چشمامو باز
کردم و ديدم که منوچهر بعد از کمي مكث مقابل ارش رو زمین افتاد ....
دست ارش که توش اسلحه بود هنوز باال بود که يهو دستش پايین افتاد و ديگه حرکتي نكرد .
داشت جون مي داد..هي بدنشو به يه طرفي حرکت مي داد که تو اخرين حرکت ...پاش ثابت موند
و ديگه حرکتي نكرد ..
چشمامو بستم و اشك از چشمام در اومد ..فهمیدم که جون داده ..
امیر دست منو کشید و به طرف ساختمون دويديم که بازم به طرفمون تیر اندازي شد ...که مجبور
شديم قبل از رسیدن به ساختمون ..خودمونو به جايي که ارش خودشو توش پنهون کرده بود
برسونیم..
امیر سريع اسلحه منوچهر که تو دستش مونده بود برداشت و تفنگ خودشو که خالي شده بود به
يه طرف ديگه پرت کرد

با ترس و صورتي خیس به ارش که بي جون افتاده بود خیره شدم ...
امیر هم با نگاه من به صورت سفید ارش خیره شد...
نگاهم به دست چپ ارش افتاد ...گوشیش تو دستش بود ...و صدايي از توش مي اومد ...
چهار دست و پا بهش نزديك شدم و گوشي رو از دستش در اوردم وبه صفحه اش خیره شدم ..
اشكم شدت گرفت ...امیر بهم نگاه مي کرد..و منتظر امدن نیروها بود ...
يه فیلم ضبط شده ....در حال پخش بود ..
به ارومي به ديوار کوتاه کاهگلي تكیه دادم و فیلمو نگاه کردم
فرزانه رو به دريا دراز کشیده بود و سرشو رو پاهاي کسي گذاشته بود و مي خنديد  ....ويولونشو
هم رو سینه اش گذاشته بود ...
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و اوني که سر فرزانه رو پاهاش بود ازش فیلم مي گرفت ...
و گاهي به موهاي فرزانه دست مي کشید و موهايي که رو صورتش به خاطر وزش باد مي اومدنو
کنار مي زد
بعدم تصويري از موجاي دريا.......
گريه ام بند نمي اومد...
فرزانه دستاشو برد باال و گوشي رو گرفت و از کسي که ازش فیلم مي گرفت فیلم
گرفت...اون شخص کسي نبود جز خود ارش
که شلوارو تیشرت سفید پوشیده بود و با خنده به فرزانه نگاه مي کرد ...
...
که يه لحظه گوشي به صورت ارش نزديك شد و بعد م گوشي به طرف زمین رها شد و تصويري از
اسمون که توش پر شده بود از صداي خندهاي دوتاشون ...
با حال دگرگوني گوشي رو پرت کردم به طرف ديگه ....
و دستامو رو صورتم گرفتم و زدم زير گريه ...
 پاشو ستاره بايد از اينجا بريم ..اينجا امن نیست ...بار ديگه به صورت ارش خیره شدم که به ارومي چشماشو بسته بود و ديگه نفس نمي کشید و
خون از گوشه لبش زده بود بیرون ...
امیر دستمو کشید  .....تو حال خودم نبودم ....منو به دنبال خودش مي کشوند ..
تا بلند شديم بازم به طرفمون تیر اندازي کردن ..سرعتمونو زياد کرديم
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که افتادم رو زمین..امیر سريع برگشت تا کمكم کنه که صداي شلیك گلوله يه لحظه متوقفش
کرد ...
فصل هشتاد و يكم:

سرمو اوردم باال..و بهش خیره شدم ...امیر با ناباروري سرشو به طرف پايین گرفت ...و لبه پالتشو
کنار زد ...که رو پیرهن سفیدش خون ظاهر شد ..
چشمام گشاد شد و به چهره اش نگاه کردم ...دستشو اروم گذاشت روي قسمتي از پیرهنش که
خوني شده بود و بعد به کف دستش نگاه کرد که يه گلوله ديگه شلیك شد
با دستام گوشامو نگاه داشتم اين بار امیر دو زانو رو زمین افتاد ..که يه تیر ديگه به بازوش خورد و
خم شد..
با ديدن وضعیتش فرياد زدم و صداش کردم:
 امیررنگش پريد  ...خودمو به زحمت بهش رسوندم ..داشت مي افتاد رو زمین که گرفتمش ...ديگه نمي
تونست اسلحه اشو نگه داره ..
به شدت گريه مي کردم و صداش مي کردم ...سعي کردم به طرفي بكشمش که تو ديد نباشیم
..خیلي سنگین بود ..
چشماش داشت بسته میشد0 ...تا تیر خورده بود ...اسلحه از دسش رها شد و اروم چشماشو
بست...
به ديوار ....ساختمونه نیم کاره رسوندمش و تكیه اش دادم و با عجله رفتم و اسلحه رو برداشتم و
برگشتم پیشش ....جلوش نشستم و تكونش دادم و صداش کردم :
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 امیر ....امیر ...بعد از چند ثانیه تكون دادنش ...اروم و به زحمت چشماشو باز کرد و به چشمام خیره شد ..
تو روخدا دووم بیار ...خون از گوشه لبش به ارومي در او مد ...
نمي تونستم طاقت بیارم ..دستمو گذاشتم گوشه لبشو با دستم خونشو پاك کردم ...
و تكونش دادم ...
 هیچي نیست امیر ..تو خوب میشي ...باور کن خوب میشي ..تو بايد خوب بشي مگه میشه نشي..امیر به خاطر پري ....به خاطر من ....تو رو خدا چشماتو نبند ...
چشماش بسته شد ...که داد م رفت رو هوا و با وحشت دوتا سیلي محكم به صورتش زدم که باز
چشماش باز شد
لباش به شدت خشك شده بود و صداش در نمي او مد
سرشو بین دوتا دستم گرفتم و با گريه بهش گفتم :
امیر به من نگاه کن ..تو روخدا طاقت بیار .. من..من ...سرمو با گريه پايین گرفتم  ...نمي دونستم چطور بهش بگم....به ارومي و با شرم سرمو اوردم باال و
تو چشماش خیره شدم و گفتم:
 امیر من دوست دارم ..بدون تو میمیرم ..تورخدا طاقت بیارچشماشو بست  ...نفسش به زور باال مي اومد ....
خون همین طور از بدنش مي رفت ...سعي کردم بخوابونمش تمام بدنش خوني شده بود ....که
صداي گوشیش در اومد ...با عجله تو جیباشو گشتم ..
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درش اوردم و دکمه سبزو فشار دادم :
کسي از اونور خط صداش کرد:
 سرگرد !با فرياد جواب دادم:
 تورخدا بیايد کمك ....امیر تیر خورده داره از ش خون میره..تورخدا ...داره ازدست مي رهبا گريه گوشي رو رها کردم...به چشماي بسته شده اش خیره شدم
 تو بايد زنده بموني ..حاال منو داري ..پري رو داري ...بايد بموني ...بايد ....امیر تو روخدا چشماتوباز کن ..
-امیر ...امیر

 به به مي بینم که عاشق معشوق کنار همن ...با چشماي گريون به طرف صدا برگشتم
سر تفنگشو به طرفم گرفته بود
 بلند شوبهش خیره شدم که داد زد :
 بلند شواز جام بلند شدم ..
به امیر که رو زمین بود نگاهي انداخت و بعد به من
 -مي بینم هدفگیريم حرف نداره ..تموم کرد ؟
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 تو يه ادم پست فطرت به تمام معنايياوه ممنون از اين همه تعريف زيبات ....بیا اينور تر ...از اولم نبايد انقدر وقت سر تو حروم ميکرديم
با سر اسلحه ازم خواست که از امیر فاصله بگیرم ..چشمم به اسلحه کنار امیر افتاد ..ولي وحید
اونو نمي ديد...
 حاال که همه چي لو رفته ديگه برام مهم نیست ...چقدر به اين ارش نفهم گفتم بذاره کار تو روتموم کنم قبول نكرد ....اخرشم شد اين ...البته از يه خائنم بیشتر از اينم توقعي نیست
سرگردتم که هنوز جون نداده و با پاش به پهلوش ضربه اي زد که فقط باعث شد امیر کمي تكون
بخوره ..
 راه بیفت ..فعال تنها وسیله نجاتم توييسرم داد زد :
 راه بیفت ..برف باز شروع کرده بود به باريدن..
نگران امیربودم ...اون همه خون ازش رفته بود و حاال هم برف ...وحید به امیر نزديك شد و سر
اسلحه رو به طرف سرش گرفت...
بهش لبخندي زد و گفت:
 اولین باري که ديدمت فكر نمي کردم کارمون به اينجا ختم بشه ...اگه میدونستم تو همه اينماجراها ....تو هستي عمرا خودمو بهت نشون مي دادم
برگشتم و داد زدم:
مي خواي چیكار کني ؟ -خفه شو
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و خواست شلیك کنه که به طرفش دويدم و هلش دادم به عقب که کنترلشو از دست داد و رو
زمین افتاد و اسلحه از دستش جدا شد
زود خیز برداشت که خودشو به اسلحه برسونه که زودتر از اون اسلحه رو برداشتم و با دستاي
لرزون به طرفش گرفتم
 تو که جراتشو نداري بي خود مي کني تو دستت مي گیري دختره نفهم ..کم از دست اونشوهرت کشیديم ...حاال نوبت توه ؟
 اگه يه قدم ديگه برداري شلیك مي کنمخنده کريحي کرد ..و گفت:
 اه شلیك مي کني؟دستاشو ازهم باز کرد و بهم نزديك شد و گفت:
 شلیك کن ديگه ....يه قدمم شد دو قدمچشمامو بستم و شلیك کردم که ديدم بي هدف شلیك کردم و اسلحه از دستم افتاده و اون از
غفلتم استفاده کر د ه بود و اسلحه رو برداشته بود
تا خواستم تكوني به خودم بدم  ..با عصبانیت با ارنجش ضربه محكمي به صورتم زد که افتادم رو
زمین ...اسلحه رو به طرفم گرفت و گلنگدنشو کشید ..رو زمین خودمو عقب عقب کشیدم
 تو رو هم االن مي فرستم پیش اون شوهر بي همه چیزيت ...به امیر رسیدم ..رنگش سفید شده بود
چشمامو بستم ...احساس کردم همه چي تموم شد ...و منم میمیرم
اما هر چي صبر کردم صدايي نیومد..به ارومي چشمامو از هم باز کردم که ديدم وحید داره به يه
طرف ديگه مي دوه ...
سرمو چرخوندم ...
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ماشیناي پلیس از راه رسیده بودن
وحید برگشت و چند باري به طرفشون تیراندازي کرد که جوابش شلیكاي پي در پي و افتادنش رو
زمین بود ..
دستامو محكم رو گوشام گرفته بودم ...و چشمامو بستم ..که صداي دويدن پاها باعث شد چشمامو
باز کنم ...چهره مصطفي بینشون اشنا بود ....
خودش به ما رسوند و با ال سر امیر زانو زد ...چند باري صداش کرد و اروم به صورتش ضربه زد ...
سريع بیسیمشو در اورد ودر خواست سريع يه امبوالنس کرد
همزمان به طرف من برگشت و ازم پرسید :
تو خوبي ؟فقط سرمو تكون دادم و گفتم :
امیر بايد زودتر برسونیمش به بیمارستان ....خیلي ازش خون رفته ...با نگراني ازش پرسیم:
 زنده مي مونه؟به صورت رنگ پريده و سفید امیر نگاهي کرد و جوابي نداد ...
با امدن امبوالنس سريع اماده اش کردن و بردنش..دلم مي خواست منم همراش مي رفتم ولي
اجازه ندادن ...
مصطفي ازم خواست سوار ماشین بشم ...
تمام صورتم دربو داغون و کبود شده بود ...تازه ياد درد ام افتادم ..پهلوم تیر مي کشید و انگشتم
به شدت درد مي کرد
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مصطفي دستمالي به طرفم گرفت و گفت :
 بايد توهم بري بیمارستان ...وضعیت خوب نیست .. پري پريپیش مهرانه است جاشم امنهچشمامو بستم و به عقب تكیه دادم

نگران امیر بودم ....اگه زنده نمي موند من میمردم ..اونطور که شنیدم حالش خیلي بد بود و امیدي
به زنده موندنش نداشتن
فصل هشتاد و دوم :

با وجود زخمايي که رو بدنم بود ولي خیلي زود سرپا شدم .....درد داشتم اما مي تونستم راه برم
..منو همون بیمارستاني بردن که امیر رو برده بودن
کمي حالم بهتر شده بود ..انتظار مي کشیدم که زودتر سرمم تموم بشه و برم سراغ امیر
مهرانه باال سرم ايستاده بود..چهره اش مضطرب و نگران بود  .هر کاري مي کرد که من متوجه
حالتش نشم فايده اي نداشت
به ارومي لبهامو از هم باز کردم و ازش پرسیدم :

-امیر خوبه؟
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که ازم پرسید:

بهتري ؟ گفتم امیر خوبه ..؟ بذار به دکترت بگم بیاد ...بهت يه سري بزنهو سريع از اتاق خارج شد ...
حرکات و رفتارش بیشتر نگرانم کرده بود ...ديگه طاقت نیوردم و سرمو از دستم کشیدم بیرون و
از تخت امدم پايین ...سرم کمي گیج مي رفت ..که يهو مهرانه وارد اتاق شد و گفت :
 داري چیكار مي کني ؟ امیر کجاست ؟چرا هر چي مي پرسم ..جوابمو نمي دي ؟ عزيزم تو زياد حالت خوب نیست بیا بريم ..سرمتم که در اوردي ؟ مي گم امیر کجاست ؟..نكنه باليي سرش اومده ؟ نه..چیزه ..بیا بريم خونه ..يكم استراحت کن ...دوباره بر مي گرديم بیمارستان ..دستمو کشید که دستمو از دستش در اوردم و از اتاق خارج شدم
خودشو سريع بهم رسوند...
 -عزيزم بیا بريم ..میارمت دوباره ..خودتم حالت خوب نیست

 با چشماي گريون برگشتم طرفش و ازش پرسیدم : -مرده ؟
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 نه نه ..اصال باشه ...اما بايد قول بدي فقط بريم ببینیمش بعد بريم خونه ..باشه ؟سرمو تكوني دادم و به همراه مهرانه به طبقه پايین رفتیم ...
مصطفي و دو نفر نظامي ديگه ....که درجه اشون باال بود منتظر ايستاده بودن ...
مهرانه به طرف پنجره اي که از توش مي شد اي سي يو رو ديد رفت ..اما يهو با نگراني برگشت و
به مصطفي خیره شد..مصطفي زودي خودشو به ما رسوند
مهرانه با صداي لرزوني
 پس امیر کو؟مصطفي نگاهي به من انداخت و اب دهنشو قورت داد و گفت:
 دوباره حالش بد شد  ....بردنش اتاق عمل ...مهرانه با نگراني و دلهره
 براي سومین بار ؟ ارهقلبم داشت از جا کنده میشد ...با بي قراري به در اتاق عمل چشم دوختم
پاهام ديگه قدرت ايستادن نداشتن  ...رو اولین صندلي که بهم نزديك بود نشستم ...
مهرانه هر چي بهم گفت بريم خونه گوش نكردم ...
نزديك به دوساعتي بود که هنوز اون تو بود
دو ساعت پشت در اتاق عمل منتظر بوديم......که بالخره با خروج دکتر ..اين انتظار هم به سر
رسید و مصطفي با قدمهاي بلند خودشو به دکتر رسوند..
هر لحظه مي ترسیدم که امیرو بیارن بیرون و روش پارچه سفید کشیده باشن ...
قبل از رسیدن مصطفي به دکتر ....در باز شد و تختي رو اوردن بیرون
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سريع از جام بلند شدم ...و با سرعت خودمو به تحت رسوندم ..از اينكه پارچه اي روش نبود ..نا
خوداگاه همراه گريه لبخندي به لبم اومد...
رنگي به رو نداشت ...چهره اش مثل مرده ها شده بود
خواستم تختو نگه دارم که زودي تخت حرکت دادن و بهمون اجازه نزديك شدنو ندادن
......مصطفي برگشت و با دکترش حرف زد..از دور ديدم که دکترش با ناراحتي سرشو تكوني دادو
چیزي به مصطفي گفت:..
که مصطفي تو جاش میخكوب شد ...
مهرانه سريع به طرف مصطفي رفت و باهاش حرف زد..
نمي دونم مصطفي چي بهش گفت که مهرانه هم با با شنیدنش دستشو گذاشت رو دهنش و به من
نگاه کرد ..
قلبم داشت از حرکت وايمیستاد

به سرعت به طرف اتاق رفتم و از پنجره شیشه اي به امیر نگاه کردم .که .داشتن ..يه عالمه لوله و
دستگاه بهش وصل مي کردن...
مثل يه تیكه گوشت افتاده بود رو تخت و حرکتي نمي کرد
تمام صحنه هاي تیر خوردنش جلوي چشمم او مد  0..تا تیر خورده بود...
با اينكه مهرانه و مصطفي حرفي نزدن فهمیدم دکتر از وضعیت امیر راضي نیست ..و هر نیم
ساعت يكبار خودش بهش سر مي زد ...و وضعیتشو چك مي کرد

که باز حالش بد شد ...
و چندتا دکتر و پرستار باال سرش رفتن ......
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پشت پنجره با نگراني بهشون نگاه مي کردم ...که يهو ...با صدايي .....چشمم به مانیتور افتاد ...که
يكسره صداي ايست قلبي رو از خودش در مي اورد ...که يكي از پرستارا متوجه من شد و سريع
امد و پرده رو کشید و نذاشت که من چیزي رو ببینم

..اشكم سرازير شد و با گريه از پنجره فاصله گرفتم ..باورم نمي شد که قلبش ديگه نمي زنه و
مانیتور فقط يه خط ممتد صافو نشون مي ده
در حالي که با خودمم زمزمه مي کردم به ديوار تكیه دادم....و به سمت پايین سر خوردم ...مثل
افلیجا شده بودم که ديگه نمي تونست خودشو به جايي بند کنه ..
 -خدايا اين حق من نیست ..اين يكي ديگه نه ....

فصل هشتاد و سوم :

پرستارا با عجله مي امدن و مي رفتن ...
مهرانه اومد و دستمو گرفت و منو به سمت ديگه اي برد ...و رو صندلي نشوند..و برام يه لیوان اب
اورد ...و مقابلم نگهش داشت
چشمامو بستم ..چهره خندونش جلو م نقش بست ...

مهرانه خودش به طرف اي سي يو رفت و همراه مصطفي منتظر دکتر شدن ....
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ديگه نمي خواستم به اون پنجره و اون بخش نزديك بشم ....از پشت پرده اشك به دوتاشون نگاه
مي کردم ...لیوان اب همین طور دست نخورده تو دستم باقي مونده بود ..
از ترس رنگم پريده بود و باورم نمیشد ..که همه چي تموم شده ....
چشمام از گريه درد گرفته بودن ...دستمو رو چشم باد کرده ام گذاشتم که کمي دردش کمتر
بشه....
اين اولین باري نبود که با مرگ يكي از نزديكانم مواجه مي شدم ...همیشه هم مجبور بودم تو
تنهايي با مرگشون کنار بیام و خودم خودمو اروم کنم و هي به خودم دلداري بدم ..لیوان ابو کنار
گذاشتم و دستمو به صندلي تكیه دادم و به زور بلند شدم
به مهرانه و مصطفي که بي قرار ايستاده بودم نگاه کردم..دستمو رو سرم گذاشتم و بدون اينكه
بدونم مي خوام کجا برم ....به راه افتادم ....
احساس مي کردم به پاهام يه وزنه چند کیلويي بستن که نمي ذارن حرکت کنم...
دستمو تو جیبم فرو بردم و دستمالي که باهاش دستمو بسته بود در اوردم...
و اروم به بینیم نزديك کردم ..و با تمام قدرت بوش کردم که اثاري از امیرو توش پیدا کنم ..
که يه دفعه ديدم تار شد و نتونستم چیزي رو ببینم ..فقط تونستم دستمو رو ديوار بذارم ....که
بعدش چشمام سیاهي رفت و نقش زمین شدم

وقتي چشمامو باز کردم مهرانه باال سرم با چشماي گريون وايستاده بود ...
چشمامو بستم ...که ناخودآگاه اشكم در اومد ....که گفت:
 اروم باش ستاره همه چي تموم شد نه ...؟بهم خیره شد ..با صداي لرزوني ازش پرسیدم :
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 امیر تموم کرد ...بین گريه لبخندي زد و گفت :
 شما دوتا که ما رو کشتیدمنظور حرفشو نفهمیدم که خودش گفت:

 حالش خوبهچشمام بیشتر باز شد :
 يعني اره االن حالش خوبه و مشكلي نیست .. راست مي گي؟ ..يا فقط مي خواي دلداريم بدي ؟ نه دختر خوب ...اصال مي خواي بلند شو بريم نشونت بدم که ببیني اقا راحت گرفته خوابیده ...بین خند و گريه نمي تونستم کدومشو انتخاب کنم ...تا چند لحظه پیش فكر مي کردم ..امیرو
براي همیشه از دست دادم وحاال مي ديدم که اون هنوز هست و داره نفس مي کشه
با کمك مهرانه بهش سر زديم ....
رنگ و روش تغییري نكرده بود..ولي همین که مي ديدم قلبش مي زنه دنیايي از امید بود ...
با اين وجود نگراني از وضعیتش لحظه اي رهام نمي کرد
به زور و اصرار مهرانه شبو به خونه اشون رفتم ..حتي حس و حال پري رو هم نداشتم.
.هر بار که تلفن خونه صداش در مي امد..فكر مي کردن مي خوان خبر بدي بدن ....
دم دماي صبح بود که ديگه طاقت نیوردم و خودمو به بیمارستان رسوندم
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مصطفي روي يكي از صندلیا خوابش برده بود...
اروم به پنجره نزديك شدم ...تمام دستگاه ها و لوله ها با بي رحمي هنوز بهش وصل بودن ...
با کمك دستگاهها قفسه سینه اش به ارومي باال و پايین مي رفت
 چرا االن امدي ؟ برگشتم و به مصطفي نگاه کردم که خیلي خسته و گرفته بود نتو نستم تو خونه بمونم..دکتراش چیزي نگفتن؟سرشو تكوني داد و گفت :
فعال دکترا مي گن تا اينجاشم خیلي شانس اورده ..معلوم نیست برگشتم و به چهره اش خیره شدم که مصطفي گفت: گلوله ها جاهاي حساسش خوردن ...دستمو رو شیشه گذاشتم و با نا امیدي گفتم:
 زنده مي مونه؟مصطفي حرفي نزد و با نارحتي رفت و رو صندلي نشست
با نشستن مصطفي برگشتم و به صورت بي روحش خیره شدم و در حسرت داشتنش سوختم
فصل هشتاد و چهارم :
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پنج روز بود که امیر هنوز تو اون وضعیت بود ...
از بي تابي داشتم میمردم ..تو اين چند روز حسابي الغر شده بودم
روزها از پي هم مي گذشتن و من ديگه داشتم باور مي کردم که ديگه چشماشو باز نمي کنه

با بي قراريام مهرانه و مصطفي متوجه عالقه من به امیر شده بودن...دست خودمم نبود ....که کمي
خود دار باشم
دهمین روز بود و هیچ چیزي تغییر نكرده بود ...
روي نیمكت تو حیاط بیمارستان نشسته بودم ..که مهرانه با لیوان چايي به سراغم اومد..
کنارم نشست و يكي از لیوانا رو بهم داد..مصطفي بخاطر اداره و کارش نمي تونست زياد تو
بیمارستان بمونه ....
کمي چايي رو مزه مزه کردم اما چیزي از گلوم پايین نمي رفت ..با ناراحتي به لیوان خیره شدم که
مهرانه گفت :
 خوبه که تو هستي ..سرشو پايین گرفت..و لبخند تلخي زد و گفت:
 حتي يه نفرم نداره که نگرانش باشه ...نه پدري نه مادري ..هیچ کسبه مهرانه نگاه کردم که گفت:
 خوشحالم کسي مثل تو ....دوسش داره ..سرمو با خجالت گرفتم پايین و بهش نگاه نكردم
 اين که دوستش داري که خجالت نداره ...نگران نباش من مطمئنم بالخره خوب میشهبعد با شیطنت و خنده بهم گفت:
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 و اونوقته که من بهش میگم تو چي کشیديبا جديت به مهرانه نگاه کردم که خنديد ومن بهش گفتم:
 اخه االن وقت سر به سر گذاشتنه؟ انقدر نگران نباش ...من دلم روشنه  ..خوب میشه اگه به خاطر من بر نمي گشت تیر نمي خورد قسمت هر چي باشه همون میشه ..حاال تو هي بگي اگه من اين کارو کرده بودم ..اگه اينكارونكرده بودم ...حاال پاشو بريم تو ..هوا سرده ...يه سري بهش مي زنیم و میريم خونه و بعد از ظهر بر
مي گرديم
 نه تو برو من مي مونم حاال بلند شو به يه نتیجه اي مي رسیمفصل هشتاد و پنجم :

به چهره اش که نگاه مي کردم ..دلم مي خواست چشماشو از هم باز مي کرد و بهم لبخند مي زد و
صدام مي کرد ..
مهرانه دستشو رو شونه ام گذاشت و گفت :
 -بريم خونه يه دوش بگیر دوباره بر مي گردي ...
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دستمو با نا امیدي از رو شیشه برداشتم و چادرمو کمي باال کشیدم و همراه مهرانه به طرف در
خروجي راه افتاديم ...که يكي از پرستارا با سرعت از بخش در امد و با سر و صدايي که راه
انداخته بود
باعث شد که منو و مهرانه برگرديم و ببینیم که چه خبره  ...که يهو ديدم دکتر امیر با سرعت وارد
اي سي يو شد..با عجله مهرانه رو کنار زدم و با قدمهاي تند به سمت اي سي يو دويدم و خواستم
برم تو که پرستا ر زودي درو بست ...با حالت دو به پشت پنجره رفتم ...
دکتر باال سر امیر ايستاده بود ...قلبم تند تند مي زد ...
پرستار با لبخندي به من نگاه کرد و با ديدن نگراني من لبخندش بیشتر شد و به دکتر چیزي
گفت و از بخش در اومد و با عجله به سمتمون اومد و با هیجان و ذوق گفت:
يكي از انگشتاشو حرکت داده ...دکتر داره وضعیتشو چك مي کنهباورم نمیشد
به پنجره چسبیدم ...
مهرانه از خوشحالي سريع با مصطفي تماس گرفت
دکتر که در او مد پريدم جلوش و سوال پیچیش کردم..که .لبخندي زد و گفت:
 فكر کنم دعاهاتون جواب داده ...ولي بايد يه چند ساعتي بگذره تا دقیق تر بتونیم در موردوضعیتش نظر بدم

مهرانه تماسشو قطع کرد و بهم نزديك شد ..به صورت خندونش لبخندي زدمو و خودمو از
خوشحالي تو اغوشش پرت کردم و به اشكام اجازه دادم که بیرون بیان و تو شاديم سهیم بشن ...

ديگه حتي حاضر نشدم که به خونه برگردم ....
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ولي مهرانه مجبور بود برگرده  ...مخصوصا که تو اين چند وقته تمام زحمتاي پري رو دوش اون
بیچاره بود...

اخراي شب بود که با کلي اصرار .بهم اجازه دادن چند دقیقه اي برم تو و ببینمش ...

ديگه اون همه وسايلش بهش وصل نبود ...

فقط يه لوله به دهنش وصل بود و مانیتوري که ضربان قلب و چیزاي ديگه اشو نشون مي داد..
سرش به طرف چپ متمايل شده بود و من مي تونستم صورتش ببینم ...همین طور که به صورتش
خیره بودم ديدم که از گوشه چشمش اشك در او مده
دستمالي که به دستم بسته بود از جیبم در اوردم و اروم اشكو از رو صورتش پاك کردم ...
لبخندي به چهره اش زدم ....دلم مي خواست مي تونستم دستشو تو دستم بگیرم و نوازش کنم
...اما دستام قدرت اين کارو نداشتن
هنوز باال سرش بودم و به صورتش نگاه مي کردم که پرستار بهمون نزديك شد و گفت:
 ديگه بسه برو ..ديدي که ...حالش خوبه ..خیالت راحت شد؟ ..حاال بذار بخوابه ...که باز ديدم از گوشه چشمش اشك در اومد ...
به پرستار نگاه کردم ...بهم نزديك شد و نگاهي به امیر انداخت ...
فكر کنم درد داره يعني االن هوشیاره و صداها رو مي شنوه ؟فعال که وضعیتش همینو مي گه
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باز به صورتش خیره شدم و از پرستار پرسیدم :
دردش خیلي زياده ...؟پرستار چیزي نگفت و ازم خواست زودتر از بخش خارج بشم
فصل هشتاد و ششم :

تو نماز خونه همونطور که به ديوار تكیه داده بودم خوابم رفته بود ..که کسي دستشو رو شونه ام
گذاشت ...با ترس از خواب پريدم ..
مهرانه بود
نترس منم ...کي اومدي ؟صبح شده ..چند باري چشمامو باز و بسته کردم ..که مهرانه لبخندي زد و مستقیم بهم خیره شد و گفت:
امیر چشماشو باز کرده..دهنم باز موندو با ناباوري به مهرانه نگاه کردم
 بخدا راست مي گم ....سريع و بدون فوت وقت بلند شدم و همراهش به طرف بخش رفتیم..هنوز مجبور بوديم از پشت
پنجره نگاش کنیم ...
دکتر باال سرش بود ...چشماش نیمه باز بود و فقط در برابر سواالي دکتر گاهي به ارومي چشماشو
باز و بسته مي کرد ...
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دکتر دستشو رو سینه اش گذاشت که از درد چشماشو بست ...و رنگش قرمز شد ...
دکتر يكي از پرستارارو صدا کرد و تو پرونده امیر چیزي نوشت و بهش داد ..پرستار خارج شد ..به
محض خارج شدن پرستار جلوشو گرفتم و ازش پرسیدم :
حالش چطوره؟ نمي دونم خانوم  ...از دکتر بپرسید ..دکتر هنوز باال سرش بود که پرستار با يه سري دارو برگشت
...
دکتر دستاشو رو پاهاي امیر گذاشت ...دلم مي خواست زودتر بیاد بیرون که من برم تو ...
ولي دکتر قصد بیرون اومدنو نداشت
هنوز منتظر بوديم که مصطفي هم اومد...با امدنش دکتر هم خارج شد ..خواستم برم طرفش که
مهرانه جلومو گرفت و مصطفي زودتر رفت ....
برام مهم نبود درباره چي حرف مي زدن ..فقط مي خواستم برم تو

که مصطفي با چهره گرفته اي به طرفمون اومد واز پرستار خواست که اجازه بده بره تو ....
داشتم دق مي کردم ...
چند دقیقه اي گذشت و مصطفي خارج شد ...خواستم برم تو که گفت:
 نهبا تعجب برگشتم و گفتم :
 -چي ؟
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 االن خسته است بذار بخوابه ...کمي درد داره ..پبهش مسكن ترزيق کردن ..االن خواب رفته..بعد مي ري
با نگراني بهش خیره شدم که مهرانه رو صدا کرد و به گوشه اي کشوندش و چیزي بهش گفت
..مهرانه دمغ تر از مصطفي شد ...حتي به طرفمم نیومد و ترجیح داد پیش مصطفي بمونه ...
برگشتم و به امیر نگاه کردم ...
چشماشو بسته بود و با همون قدرت کمش به مالفه چنگ زده بود و صورتش برافروخته بود

نمي دونم چرا يهو نگراني همه وجودمو گرفت و سستم کرد ...چند ساعتي گذاشت ولي بازم
نذاشتن من برم تو ...
اخر سر به پرستار انقدر التماس کردم که گفت:
 خانوم خودشون نمي خوان کسي رو ببینن چي ؟خودش ؟بله بذاريد استراحت کنه ..درد داره ....نمي خواد کسي رو ببینه ...با ناباوري از در فاصله گرفتم ...باورم نمیشد که خودش نذاشته بود کسي بره تو

اين همه منتظر شده بودم ..حتي مهرانه و مصطفي رو هم راهي کرده بودم که برن و با چند ساعت
منتظر شدن ..تازه بهم مي گفتن نمي خواد کسي رو ببینه
 .مثل ادماي گنگ به طرف در خروجي بیمارستان راه افتادم ...
همش به اين فكر مي کرد که پس چرا گذاشت مصطفي بره تو ..ولي حاال که من مي خوام برم تو
میگه نه ...جلوي بیمارستان يه تاکسي دربست گرفتم و به طرف خونه مهرانه رفتم ...
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نمي دونم چرا دلم شكسته بود و حاال که چشماشو باز کرده بود نمي خواستم به ديدنش برم ...يهو
برام بیگانه شده بود
دو سه روزي گذشت و من به بیمارستان نرفتم ..از طرفي خیالم راحت بود که چشماشو باز کرده و
مشكلي نداره
ولي از طرفیم با کارش ناراحتم کرده بود ..مهرانه هم چیزي نمي گفت حتي تعجبي هم نكرده بود
که چرا ديگه براي رفتن به بیمارستان عجله اي از خودم نشون نمي دم

فصل هشتاد و هفتم :

چند روز از بهوش اومدن امیر مي گذشت و من همچنان از رفتن امتناع مي کردم  ....تو خونه بودم
و مشغول درست کردن غذا ..که با چرخش کلید تو قفل در فهمیدم مهرانه اومده
شیر ابو باز کردم که امد تو اشپزخونه ..و سالم کرد
برگشتمو و با روي خندون جوابشو دادم
چادرشو با خوشحالي برداشت و به طرفم اومد و گفت :
تا دو سه روز ديگه امیر مرخص میشه...لبخندي زدم و چیزي نگفتم
-خوشحال نشدي؟
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چرا..خیلي خوشحال شدمستاره میشه بیاي اينجا بشینيو به صندلي کناريش اشاره کرد ...
-مي خوام يه چیزي بهت بگم

دستامو شستم و رفتم کنارش نشستم
 خودت که مي دوني امیر نزديك به  33روزي هست که تو بیمارستانه...دکترم گفته تا سه روزديگه مرخص میشه

به دهنش چشم دوختم..نمي دونست چطور حرف بزنه ..کمي من من کرد و از جاش بلند شد و
کمي راه رفت و يه دفعه اي گفت :
 بايد براش يه پرستار بگیريمبا تعجب گفتم :
پرستار؟اره يه پرستار مردکه گفتم:
اگه قضیه خورد و خوراك ...داروهاش باشه ...که من مي تونم اينكارو بكنمنه نمیشه ...اخهچرا ؟دستي به صورتش کشید و گفت:
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 اون يه پرستاري مي خواد که بتونه همه کار براش بكنه ...خوب تو که نمي توني چرا نتونم؟مهرانه نگاه مضطربي بهم کرد و گفت :
 تو که محرمش نیستي ..پرستار مرد مي خواد که بتونه امیرو جابه جا کنه و کاراي ديگه که تونمي توني ...

 يعني چي؟ ..اينا چه ربطي به محرم بودن داره ؟مهرانه نشست و چشماشو بست و گفت:
خوب راستش ..چطور بگم ...يه دفعه تو چشمام خیره شد و گفت :
 امیر براي مدتي که نامعلومه نمي تونه راه برهيهو از جام پريدم
با دلنگراني بهم خیره شد
 يعني چي ..براي يه مدت نامعلوم ؟ يكي از تیرا جاي حساسش خوره..متاسفانه بعد از گذشت اين چند روز نتونسته پاهاشو تكونبده
اشك تو چشمام جمع شد ...
پرستار مرد مي خواد که بتونه حرکتش بده و کاراي ديگه ..که تو نمي توني ... -يعني تا اخر عمر ؟
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مهرانه بلند شد و بازوهامو گرفت و با لحن دلسوزانه:
 نه ...نه ...دکترش انقدر نا امیدانه حرف نزد ..حتي گفت..بعد از چندتا عمل و فیزيوتراپي شايدبتونه دوباره راه بره
با صداي بلندي گفتم :
 شايد ؟مهرانه نمي دونست چي بگه
 شما از روز اول مي دونستید مگه نه؟سرشو با ناراحتي تكون داد
دستي به صورتم کشیدم ...داشتم نفس کم مي اوردم ..ديگه نتونستم تحمل کنم و خودمو به اتاقم
رسوندم و درو به شدت بستم ..و همونجا پشت در با حال نزاري نشستم و بناي گريه گرفتم ...
باور نمي شد..امیر من ديگه نتونه راه بره ...تصورش هم برام وحشتناك بود
 خدايا دارم تقاص چي رو پس مي دم ...؟مثل مرغ سر کنده از اين ور اتاق به اونور اتاق مي رفتم و با گريه خودمو سر زنش مي کردم و هي
از خدا گله ...که اين ديگه چه قسمتیه که من دارم
تحمل اين همه مصیبتو نداشتم

فصل هشتاد و هشتم :

تا صبح از اتاق خارج نشدم  ....چشمام از شدت گريه حسابي ورم کرده بودن...
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تا خود اذان صبح کلي فكر کردم ...
بعد از خوندن نماز صبح ..تصمیمو گرفته بودم و مي خواستم عملیش کنم ...برام واکنش اطرافیان
مهم نبود
به ساك زير تخت نگاه کردم ..بلند شدم و ساکمو از زير تخت بیرون کشیدم و شروع کردم به
جمع کردن وسايلم ...مهرانه ضربه اي به در اتاق زد و وارد شد ..
 چیكار مي کني ؟دارم وسايلمو جمع مي کنم مي خواي جايي بري؟اره مي خوام برم خونه کدوم خونه؟ خونه امیربا تعجب اومد و کنارم ايستاد و بهم نگاه کرد که گفتم :

من خودم از ش مراقبت مي کنماخه چطور؟برگشتم و با اطمینان تو چشماش خیره شدم و گفتم :
فقط يه راه دارهمهرانه با بهت بهم خیره شد..فكر کنم کم کم داشت دو هزاريش مي افتاد که چي مي گم که گفتم:
بايد مصطفي راضیش کنه -تو داري جدي حرف مي زني ..؟
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سرمو تكوني دادم و گفتم:
 ارهمهرانه سكوت کرد که گفتم:
 بهش بگو که راضش کنه ...که وقتي او مد تو خونه .....ديگه مشكلي نباشه چي بگم واال..اخه اصال فكرشو نمي کردم که تو بخواي بهش بگو هر جوري که شده راضیش کنه ..هر جوري که شده ...من صبح بعد از صبحونه مي رمخونه ...ومنتظرش مي مونم تا بیاد
مهرانه ديگه حرفي نمي زد ...هنوز حرفمو باور نمي کرد..
فقط با ناباوري بهم نگاه مي کرد ..حتي چند باري براي اطمینان ازم پرسید که واقعا مي خوام
اينكارو بكنم
شايد از نظرش کار من يه جور حس ترحم و دلسوزي بود ..
اما من خودم خوب مي دونستم ..تنها راه رسیدن به امیر فقط همین راهي بود که انتخاب کرده
بودم ...
بايد کاري مي کردم که مجبور مي شد و قبول مي کرد
قبل از رفتن بار ديگه از مهرانه خواستم تو اين چند روزه با مصطفي حرف بزنه که بتونه امیرو
راضي کنه
من تصمیمو گرفته بودم و نمي خواستمم کوتاه بیام ....
فصل هشتاد و نهم :
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بالخره روزي که بايد از راه رسید و امیر مرخص شد ..از صبح به جون خونه افتاده بودم و تمام
خونه رو حسابي تمیز کرده بودم  ...انقدر که از تمیزي برق مي زد ..از ته دل خوشحال بودم
من تمام حرفامو با مهرانه زده بودم و حاال اين مهرانه بود که بايد کار ي مي کرد که مصطفي بتونه
امیرو راضي کنه

نمي دنم چرا ايمان داشتم که امیر مخالف سرسخت اين کاره

صداي زنگ در ....تمام خوشحالي دنیا رو برام اورد ....
از صبح پري رو به مهد کودك برده بودم و مهرانه مراقبش بود
حتي ازش خواسته بودم يه امشبي رو پري رو پیش خودش نگه داره ...مخصوصا که مهرانه و
مصطفي هم دوسش داشتن و پري هم بهشون عادت کرده بود

چادرو رو سرم انداختم و با بسم اهلل اي درو باز کردم
به محض باز کردن در  ...نگام به امیر که رو ويلچر نشسته بود افتاد  .....سرشو پايین گرفته بود و
به چیزي نگاه نمي کرد ...
با سالم مصطفي ..دل از امیر کندم و جوابشو دادم ....و از جلوي در کنار رفتم ...
و مصطفي ويلچرو حرکت داد و وارد شد وقتي به پذيرايي رسید ويلچرو رو نگه داشت
امیر به شدت اخمالو بود  ....حتي به من نگاهي هم نكرد ..ريشاش در امده بود ...و موهاش کمي نا
مرتب شده بود ن ..
مصطفي سرشو به گوش امیر نزديك کرد و گفت :
 -اينم خونت ...بهتر بريم تو اتاقت که حسابي خسته اي ..
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امیر چشماشو بست ....من جلوتر رفتم و درو باز کردم ..
اتاقو جمع و جور کرده بودم و روتختي رو هم عوض کرده بودم ....حتي به پیشنهاد دکتر
....تختشم عوض کرده بوديم و کمي بزرگتر گرفته بوديم که راحت تر باشه
انقدر سرش پايین بود که وقتي مصطفي برد تش داخل اتاق ....جرات نكردم از در ...رد بشم و برم
تو اتاق ..مصطفي کت امیرو در اورد ..
وقتي در مي اورد ..احساس کردم دستاشم بي حرکتن و تكون نمي خورن
يه لحظه قلبم از ترس ايستاد ..مصطفي خم شد که کمك امیر کنه که امیر چیزي دم در گوشش
گفت ..و مصطفي سرشو تكوني داد و به طرف در او مد ..
و سرشو با ناراحتي برام تكوني داد و درو به ارومي بست ..
قلبم به درد اومد ...
بعد از چند دقیقه مصطفي درو باز کرد و من تونستم داخل اتاق ببینم ..امیر رو تخت دراز کشیده
بود
با نگراني و چشمايي که چیزي به در امدن اشك ازشون نمونده بود
 دکتر چي گفت ؟درو به ارومي بست و رو يكي از مبال نشست
 خودت که بهتر مي دوني  ....هنوز وضعیت پاهاش معلوم نیست ..شدت ضربه گلوله هم تو سینهاش باعث شد چند روز تو کما بره ..هنوزم درد و سوزش داره ولي نه به اون اندازه
 دکتر گفته بايد هر روز فیزيوتراپي بره ...البته بعد از اينكه حالش يكم بهتر شد..چون جايزخماش هنوز خوب خوب نشده
با ترس ازش پرسیدم :
دستاش؟
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سرشو بلند کرد و با صداي ارومي :
مي تونه حرکتشو بده ولي زياد نمي تونه باال و پايبنشون کنه ...خیلي کم ....
يعني تا اخر ..؟ نه نه دکتر چنین چیزي نگفت ...فقط معلوم نمیشه که کي میتونه به حالت عادي برگرده ...بايدخیلي مراقبش باشي
بعد سرشو پايین گرفت و با خجالت بهم گفت:
 مهرانه بهم گفته چي بهش گفتي ..اما من هنوز با امیر حرف نزدمسرمو گرفتم پايین و گفتم:
 من اگه بهش بگم قبول نمي کنه ..شما دوستش هستي ...زبونشو بهتر مي فهمي ..مي تونیدراضیش کنید
 االن نه ..بذار يه امروزي بگذره..وضعیت روحیش خیلي بده ..مخصوصا که دردم داره..شما يهامشبي رو بروپیش مهرانه ....من اينجا مراقبشم ..ممكنه چیزايي بخواد که تو نتوني انجامش بدي
 اما برو بذار من بمونم و حرفي رو هم که بايد بهش بگمبه در اتاقش نگاه کردم ...
 برو پري هم بي تابیتو مي کنه ..سرمو تكوني دادم و به طرف اتاقم رفتم و گفتم

 -پس فردا صبح میام ...فقط بهش بگو
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 -باشه ...بهش مي گم ...البته اگه راضي بشه

فصل نودم :

صبح زود از خونه زدم بیرون ...تو ماشین همش به اين فكر مي کردم که امیر مي خواد چه
برخوردي باهام داشته باشه ..مخصوصا ديروز که اصال بهم توجهي هم نكرده بود
با حساب کردن کرايه ...خودمو به خونه رسوندم يه لحظه طاقت درويشو هم نداشتم ..نمي
دونستم مصطفي بهش چیزي گفته يا نه ...
اول خواستم زنگ بزنم ولي نمي دونم چرا ترجیح دادم کلید در بیارم و بدون در زدن برم تو .....
درو باز کردم و به ارومي سالم کردم
ولي کسي جوابمو نداد کمي که جلوتر رفتم..صداي عصبي امیر و شنیدم
 چي براي خودت مي گي ....يعني چي که خودش خواسته؟..من به هیچ کسي احتیاج ندارم ..توهم از اينجا برو ..نه تورو مي خوام ببینم نه اونو ..برو
 امیر داري با کي لج مي کني ؟...اون بنده خدا که چیزي نگفته ..تو واقعا به يه نفر احتیاج داري..کسي که کمك حالت باشه ....مطمئن باش هیچ پرستاري ....هر چقدرم وظیفه شناس باشه نمي
تونه همه کاراتو بكنه
 مصطفي برو ..يعني مي خواي بگي بد بخت شدم ؟..نمي تونم حرکت کنم ؟...برو امیر تو اگه موافقت کني اتفاقي که نمي افته ...امیر فرياد زد و گفت:

 www.negahdl.comسایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان

466

نگاه دانلود

دراغوش باد | نیالکاربرنودهشتیا

دلش برام سوخته که اين حرفو زده -عزيز من اگه دلش سوخته بود که نمي گفت بیاد زنت بشه ...مي گفت ازت پرستاري مي کنه ..

صدايي امیر قطع شد که مصطفي ادامه داد:
 بذار بیاد ...تو همین خونه هم عقد ش مي کني ..بارو کن خودش خواسته ..هیچم ازت نمي خواد...هیچي ...
صدايي از امیر نشنیدم که مصطفي گفت:
مي ذاري بعد از ظهر عاقد بیارم و همه چي تموم شه؟ امیر ..به من نگاه کن امیر تو که انقدر بچه نبودي ..
به در اتاقش نزديك شدم و به ديوار تكیه دادم ....خدا خدا مي کردم که قبول کنه
که باز مصطفي صداش کرد:
 امیر اگه تا اخر عمر نتونستم راه برم و دستامو بیشتر از اين تكون بدم چي...؟ اوال که اينطور چیزي نیست ...و دکتر گفته همه چي به خودت و تمرينات بستگي داره در ثاني زبونم الل اگه چنین اتفاقي هم افتاد که نمي افته  ....اون به همه چي فكر کرده که اينپیشنهادو داده ...حاال بیارم تمومش کني ..؟
امیر جوابي نداد
 امیر ...قبول کن ..باور کن براي خودتم خوبه ..ستاره هم زن خوبیه ...نمي دوني وقتي که تو کمابودي صبح تا شب همه اش تو بیمارستان بود ..چقدر نگرانت بود ...
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امیر لج نكن ..اگه کسیم باشه که مي تونه کمك حالت باشه..فقط ستاره است .
 قبول؟ ..بیارم ؟که يهو صداشو برد باال و گفت :
 نمي دونم ..اصال هر کاري که دلت مي خواد بكن ..فقط االن برو که حوصله اتو ندارمکه يه دفعه در باز شد و من از جا پريدم مصطفي با روي خندون بهم نگاه کرد و گفت:
کي امدي؟همین االناوففففففففففف خدا بهت صبر بده ...چطوري مي خواي با اين سر کني ..به هر جون کندني بودراضیش کردم

 يعني قبول کرد؟ فعال تا نظرش عوض نشده من برم دنبال کارا .... تو هم تا ظهر جلو چشماش افتابي نشو که اين هر ان ...مثل باروت ...اماده انفجارهفقط تونستم لبخندي بزنم و از خوشحالي سري تكون بدم ....
*****
بالخره قبول کرده بودم و من به ارزوم مي رسیدم
من عاشقش بودم ..دوسش داشتم ...مهم نبود که فعال نمي تونست راه بره يا دستاشو زياد تكون
بده ..مهم اين بود که وجودش و تنش پیش من بود ..
چیزي که چندين وقت بود که ارزوشو داشتم
با نزديك شدن به ظهر ...منم هم بي قرار تر مي شدم و مي خواستم زدوتر همه چي تموم بشه...
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مصطفي نزديكاي ساعت دو بود که او مد...و بهم گفت براي ساعت  5بعد از ظهر همه چي رو اماده
کرده ....چون بهش قول داده بودم پیش امیر نرم ازش خواستم غذاشو ببره تو اتاق و بهش غذا بده
که اين کارم زياد طول نكشید و مصطفي زودي از اتاق در اومد چون خودش مي دونست پر
چونگي زياد .....باعث میشه که امیر بزنه زير همه چي ..و بالخره ساعت  5شد
مهرانه زودتر از مصطفي او مد و با کلي ذوق خواست کمي صورتمو درست کنه که نذاشتم و فقط
يه چادر سفید انداختم ...که با اين کارم مهرانه کلي حرص خورد
با امدن عاقد همه چي جدي شد...پدر و مادر مصطفي هم به عنوان شاهد اومده بودن
وقتي مهرانه اومد دنبالم کمي ترسیدم و رنگم پريد ..از اينكه امیر يهو بگه نه .....
همه تو اتاق امیر نشسته بودن ....مصطفي ظرف شیريني رو مي چرخوند ...امیر خیلي عصبي و
دمغ بود ..مصطفي کمكش کرده بود و رو ويلچر نشونده بودتش
با مادر مصطفي رو بوسي کردم و رفتم روي صندلي که کنار صندلي امیر بود نشستم ..شاد بودم
..از ته دل ..
حتي ناراحت اين نبودم که چرا اينطور شده و دارم با اينده ام بازي مي کنم..من عاشق بودم
..عاشق مردي مثل امیر ..که شب و روز مي پرستیدمش
امیر اصال بهم نگاه نمي کرد ...
عاقد که وضعیت امیرو ديد ترجیح داد اول صیغه رو بخونه بعد امضا ها رو بگیره....
اون لحظه ها شیرين ترين لحظه هاي عمر بود ...
وقتي عاقد جوابو از من خواست ...و من با رضايت و لبخند گفتم بله .....بدون کوچكترين ترديدي
که باعث شد امیر نگاهي بهم بندازه
عاقد از امیر هم پرسید که امیر به زور و با صدا ي گرفته اي و همونطور که سرش پايین بود گفت
بله
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و اين نقل هايي بود که مهرانه با شادي سر دوتامون مي ريخت ...ديگه نگران عصباني شدن امیر
نبودم ....که از کار مهرانه داغ کنه ..چون بله رو از ش گرفته بودم ...
معلوم بود به شدت کالفه است ...حتي موقع امضا کردن ..مصطفي کمكش کرد و دستشو گرفت که
بتونه دستشو حرکت بده چون دستاش قدرت گرفتن خودکارو هم نداشتن...
و از اونجايي که مصطفي اخالق امیرو مي دونست از بقیه خواسته بود از اتاق برن بیرون که امیر
راحت تر امضا کنه ...با اخرين امضايي که تو دفتر کردم
بالخره همه چي تموم شد ..و من زنش شدم ..بقدري که حاال شاد بودم موقع ازدواج با سعید
خوشحال نبودم
حاال زن امیر بودم ..مرد ارزوهام ...تمام عشقم ..که عاشق نگاهش و صداش بودم
فصل نود و يكم :

اين مراسم زياد طول نكشید همه میدونستیم وضعیت روحي و جسمي امیر زياد خوب نیست....
شايد کل مراسم به نیم ساعت هم نكشید و من بعد از بدرقه همه اشون درو به ارومي بستم و با
لبخند چادرو از سرم برداشتم ...
قلبم به شدت مي زد
به اتاقش نزديك شدم که ديدم در تالشه دستاشو رو چرخها حرکت بده و خودشو به تخت
برسونه ..اما نمي تونست حرکتي به چرخها بده
سريع وارد اتاق شدم و بهش گفتم
 -يه لحظه صبرکن االن کمكت مي کنم
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و بهش نزديك شدم و چرخو حرکت دادم و به تختش رسوندمش ...
امدم کمكش کنم که بلند شه و روتخت بنشینه که سرم فرياد زد:
 به من دست نزنيه قدم ازش فاصله گرفتم
دستاش حتي جون گرفتن يه خودکار و هم نداشتن ...چه برسه که بتونن تكیه گاهش باشن ...
دوست نداشتم شاهد تقال و عرق ريختن بیهوده اش باشم
براي همین بي توجه به داد و فريادش بهش نزديك شدم و پاهاشو از روي صندلي پايین گذاشتم
که باز داد زد ولي اهمیتي ندادم
 چیكار مي کني؟ ....خودم مي تونم ... اره مي توني ...فقط بذار منم کمكت کنمتو اين چند وقته انقدر الغر شده بود که مي تونستم با کمي زور جابه جاش کنم ...دستشو گرفتمو
رو شونه ام گذاشتم خودش مي دونست که اگه کمكش نكنم تا شب بايد روي صندلي بمونه
به زور بلندش کردم ...که زياد نتونستم تحمل کنم که کمي با ضرب روي تخت افتاد
به نفس نفس زدن افتادم
نیم تنش باالي تخت بود و پاهاش اويزوم از تخت
پاهاشو گرفتم و رو ي تخت گذاشتم ..
خودش هم کمي سعي کرد جا به جا بشه ...
اونم خسته شده بود و نفس مي زد که بدون نگاه کردن و با نفرت و با صداي عصبي گفت:
 صبر کن اين هنوز اولش ..تا چند روز ديگه خودت به غلط کردن مي افتيلبخندي زدم و در حال نفس نفس زدن به طرفش خم شدم و گفتم:

 www.negahdl.comسایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان

471

نگاه دانلود

دراغوش باد | نیالکاربرنودهشتیا

 پس هنوز منو نشناختي ... شايد تو به غلط کردن بیفتي که چرا بله گفتي ....ولي من عمرابا حرفم
سرشو حرکت داد و با چشمايي که ديگه توشون هیچ مهربوني نبود بهم خیره شد ...

نمي تونستم حرفي بزنم از نگاه و خشمش ترسیدم ..هیچ وقت اينطور نديده بودمش
خواستم پتو رو بكشم روش که با تحكم گفت:
 از اتاق من برو بیرونسر جام صاف ايستادم و بهش خیره شدم
قفسه سینه اش از فرط عصبانیت باال و پايین مي رفت و فقط بهم نگاه مي کرد:
 مگه با تو نیستم دختره خیر سر ..از اتاق من برو بیرونيه دفعه بغض کردم ..و چند باري پشت سر هم پلك زدم
مي خواست باز دهن باز کنه ..که خودم قبل از حرفي سريع از اتاق خارج شدم و درو بستم ...
و به در تكیه دادم ...بغضمو هي قورت مي دادم و به درو ديوار نگاه مي کردم ...که اشكام در نیان...
وقتي ديدم وايستادن فايده اي نداره ..با حالتي عصبي به طرف اشپزخونه رفتم ...
نمي دونستم مي خوام چیكار کنم .....
هي يه ظرف بر مي داشتم و از اين ور به اون ور مي رفتم و وسايلو جابه جا مي کردم که يهو يه
لیوان از دستم افتاد و با صداي بدي شكست و همین بهانه شد براي ترکیدن بغضم
فكر نمي کردم انقدر بد برخورد کنه ...يه جورايي امید داشتم هنوز همون امیر سابق باشه که با
ارامش حرف مي زد و با خنده با پري بازي مي کرد
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اما همه چي عوض شده بود و حاال شده بود يه امیر ديگه
فصل نود و دوم :

اخالقش خیلي بد شده بود و اصال نمي شد باهاش حرف زد ....از نظر روحي به شدت بهم ريخته
بود ...همش احساس مي کرد مي خواد يه جور از بند همه چي خودشو رها کنه
و واقعا هم خودمو جاش مي ذاشتم مي ديدم حق داره ..نه مي تونست پاهاشو تكون بده و نه با
دستاش چیزي رو بگیره ...
دومین روز بود حتي نذاشته بود از اتاقش خارجش کنم ..همش يا رو صندلي بود يا رو تختش ...
غذاشو کشیدم و وسايل ديگه هم تو سیني گذاشتم و به اتاقش رفتم ...
رو صندلیش در حالي که رو به پنجره بود نشسته بود ...
از صبح همونجا مونده بود ...با دستاش نمي تونست تكوني به چرخا وارد کنه ...حتي افتاب رو
صورتش افتاده بود ...و از اونجايي که نمي خواست به من رو بندازه ..حتي صدام نكرده بود که
جاي صندلي رو عوض کنم ...
دسته صندلي رو گرفتم و حرکتش دادم..چیزي نگفت..فهمیدم راضیه...
اصال دوست نداشتم تو اين وضعیت ببینمش ...امیري که هر وقت راه مي رفت با قدمهاش کوهي از
ارامش رو بهم مي داد ..
و حاال با يه تیكه گوشت هیچ فرقي نداشت ...صندلي رو طوري گذاشتم که بتونم رو به روش
بشینم و غذاشو بهش بدم ....
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با عصبانیت روشو ازم گرفت و به قاب اويزون تو اتاقش خیره شد ...قاشقو پر کردم و به طرف
دهنش بردم ...
اشكم داشت در مي امد ...اما خیلي خود داري مي کردم ...
قاشقو به لباش نزديك کردم ..
اما بهم نگاه نكرد و هر لحظه خشم تو چهره اش بیشتر شد ....مجبور شدم متوجه اش کنم
 بخورحرکتي نكرد که باز گفتم :
 بخوربرگشت و سرم داد زد :
 برو بیرون ..من گشنه ام نیستاز ترس قاشق از دستم رها شد ...
اشكم مي خواست در بیاد ..اما با پلك زدن پشت سر هم نذاشتم اشكي در بیاد زودي خم شدم و
قاشقو برداشتم و برنجا رو از روي فرش جمع کردم و گفتم :
 االن مي رم يه قاشق ديگه میارم...سريع يه قاشق ديگه اوردم و خواستم پرش کنم ..که گفت:
 سیني رو بذار رو پاهاماماکري ؟با ناراحتي سیني رو گذاشتم رو پاهاش ...
..باز مي خواست خودشو خسته کنه ..مي دونستم گشنه اشه ...
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از ديروز ..سر لج بازي و عصبانیت به جز داروهاش چیز ديگه اي نخورده بود...
قاشقو گذاشتم کنار بشقابش
دست راستشو به زود تا جايي که مي تونست بلند کرد تا قاشقو بگیره ...دستاشو کمي مي تونست
حرکت بده ولي هیچ کدومشون قدرت نگه داشتن يه شي سبكم نداشت ..
چه برسه به قاشق ..اونم پر..
خیلي تالش کرد که قاشقو بگیره ....دوسه باري ازدستش افتاد ..که بالخره با کم دست ديگه ا
ش ...نگه اش داشت و تو برنج فرو برد ...
چهره اش از عصبانیت قرمز و برافروخته شده بود...
قاشقو به اندازه  5سانت باال برد که از دسش رها شد و با ضرب تو بشقابش فرو اومد..
که با عصبانیت با همون دستاي بي جونش ضربه اي به زير سیني زد که تمام غذا پخش زمین شد
نفس نفس مي زد .بهش نگاه کردم..به چشمام خیره شد .
.اشك تو چشماش جمع شد ..زودي چشماشو بست ....تا من اشكشو نبینم و با داد سرم ..فرياد
کشید و گفت:
 برو بیرون ...بروبا عجله از اتاق خارج شدم ..اشكم در او مد و رفتم تو اتاقم شروع کردم به گريه کردن  ....داشتم
از تو اتیش مي گرفتم ..امیر حتي قدرت نداشت مگس يا يه پشه رو از خودش دور کنه ...
گشنه اش بود ..اما نمي ذاشت بهش غذا بدم ...
نبايد به مصطفي هم زنگ مي زدم که اين کارم باعث میشد امیر حسابي جلوش داغون بشه
طاقت نیوردم بلند شدم و سريع ابي به صورتم زدم ...و يه ظرف غذاي ديگه اماده کردم و به
اتاقش رفتم ...

 www.negahdl.comسایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان

475

نگاه دانلود

دراغوش باد | نیالکاربرنودهشتیا

از گوشه چشمش اشك در امده بود ..دست راستش بعد از ضربه زدن به سیني رها شده بود و از
صندلي اويزون مونده بود ..
سیني رو میز گذاشتم ..و دستشو به ارومي گرفتم و باال بردم ..
به صورتش نگاه نكردم که بخاطر گريه اش از من خجالت نكشه ...ويلچرو حرکت دادم و به يه
طرف ديگره بردم ...
رو صندلي نشسته ام ...و ويلچرو به طرف خودم چرخوندم ..بغض کره بود ..
اول لیون ابو برداشتم به لباش نزديك کردم ...
چشماشو بست و گذاشت بهش اب بدم ....اثار اشك رو صورتشو رو ...دلم مي خواست پاك کنم
..اما جرات نكردم ...
هنوز مي خواستم بهش اب بدم که خودش گفت :
کافیهلیوانو تو سیني گذاشتم و قاشقو پر کردم و به طرفش گرفتم
با ناراحتي به قاشق نگاه کرد ...
حرفي نزدم..چشماشو بست و دهنشو باز کرد..نفس راحتي کشیدم و اروم قاشقو تو دهنش
گذاشتم
با چشماي بسته که مي دونستم بازم توشون اشكه ..شروع کرد به خوردن غذا ...
قاشق بعدي رو پر کردم ...
به هم نگاه نمي کرديم ...دلم داش ريش ريش مي شد
بعد از خوردن  03تا قاشق ..همونطور که سرش پايین بود گفت:
 -ديگه نمي خوام

 www.negahdl.comسایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان

476

نگاه دانلود

دراغوش باد | نیالکاربرنودهشتیا

سرمو تكوني دادم و دستمالو برداشتم و با ناراحتي دور دهنشو پاك کردم ..اهي کشید..که باعث
شد بغض بكنم ...

سیني رو برداشتم و خواستم بلند شم که گفت:
 کمكم مي کني دراز بكشم ؟..خسته ام مي خوام بخوام باشه همین االنويلچرو به طرف تختش بردم ...
زياد وارد نشده بودم ولي کمي دستم او مده بود که چطور بايد حرکتش بدم .....
عرقم در او مده بود..وقتي پاهاشو دراز کردم نگام به پیرهنش افتاد که به خاطر ضربه زن به غذا
روش خورشت ريخته بود ...
متوجه رد نگام شد
...
انگار يه جورطلسم شده بود که بدون نگاه کردن به من گفت :
 باشه مي خواي عوضش کن ..و بعدم برويكي از پیرهنشو از کمد در اوردم و کنارش لبه تخت نشستم و دکمه پیرهنشو باز کردم ......
اروم دستمو بردم زير شونه اش و کمي بلندش کردم ...صورتش به صورتم نزديك شد...
..چشماشو بسته بود..حتي حاضر نبود مستقیم به چشمام خیره بشه
دلم مي خواست تا مدتي همینطور تو بغلم بگیرمش و فقط بهش نگاه کنم ...
اما نبايد عصبیش مي کردم
به سختي پیرهنشو در اوردم ..که با ديدن پانسمانش يادم امد که بايد پانسمانشم عوض کنم ...
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اروم دوباره خوابوندمش بهش گفتم:
مي ذاري پانسمانتو عوض کنم ...؟چشماشو به ارومي باز کرد
به مصطفي زنگ بزن ...بگو بیاداون بنده خدا شايد کار داشته باشه ..چه کاريه؟ ....بذار من عوض مي کنم ..سعي مي کنم اذيتنشي ..
باز اشك تو چشماش جمع شد و نگاهمو ازش گرفت ...و با صداي بغض الودي گفت :
 باشهدر تمام مدت چشماشو بسته بود ...با همه سرسختي که از خودش نشون داده بود بازم مژه هاش
خیس شده بود ...به صورتش نگاه کردم ...
ريشاش زيادي بلند شده بودن ..با ناراحتي دستمو گذاشتم رو پاش و فشار دادم ولي هیچ
واکنشي از خودش نشون نداد..با ناراحتي دستمو از رو پاش برداشتم و
بعد از پوشندن پیرهنش با ارامش دکمه هاشو بستم ..
دستمالو برداشتم و به بهانه اي که با پرت کردن غذا کمي غذا رو صورتش ريخته ..دستمالو رو
صورتش کشیدم ...و بعد دستمالو رو چشماش گذاشتم و کمي به مژهاش فشار دادم که اگه
چشماشو باز کرد ..اشكش بیرون نريزه ...چیزي نگفت ..دستمالو از رو چشماش برداشتم و بهش
گفتم:
هوا سرده مي خواي پتو روت بكشمچشماشو باز کرد  ..چشماش قرمز بود ..با کارم ديگه اشكش در نیومد و به عمق چشمام نگاه کرد
.....سرمو گرفتم پايین که گفت:
 -بكش
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فصل نود و سوم :

..هر وقت کارم داشت نه مي گفت حكمت و نه اسممو صدا مي کرد
فقط مي گفت "کجايي ؟"
چند روزي بود که ديگه به هم عادت کرده بودي ولي زياد نمي ذاشت من برم تو اتاقش ..
مگه فقط براي کارهاي ضروري و غذا و داروهاش ..چون مي دونست تنها کسي که مي تونه
اينكارارو براش انجام بده منم
از اينكه ديگه صدام نمي کرد خیلي ناراحت بودم ...دقیقا براش حكم پرستار ي رو داشتم ...که
بايد وظايفشو درست انجام مي داد
بعد از شام داروهاشو برداشتم و به طرف اتاقش رفتم ...
درو به ارومي باز کردم ..رو تخت دراز کشیده بود ...برام خیلي سخت بود که ..بعد از چهار ساعت
مي رفتم و بر مي گشتم و مي ديدم که ...کسي رو که دوسش دارم هنوز به همون وضعیت قبلي
چهار ساعت پیش مونده و من بايد مي او مدم و جابه جاش مي کردم ..حتي نیم شبها هم بايد
بهش سر مي زدم که اتفاقي براش نیفته

به تختش نزديك شدم ...
سیني رو انتهاي تخت گذاشتم و کمكش کردم که باالتر بشینه ..بالشتو پشتش گذاشتم ...
نمي دونم چرا شیطنتم گل کرده بود و مي خواستم از يكنواختي درش بیارم ...
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يكي از داروهاش مثل يه مسكن قوي بود که بايد هر روز مي خوردش وگرنه شب از درد بي تاب
مي شد ..حتي دکتر گفته بود اگه دردش زياد بود مي تونه دوتا هم بخوره

بعد از اينكه که داروهاشو دادم ....اون قرصو مخصوصا ندادم ..خواستم بلند بشم که گفت :
 اون يكي قرصو بهم نداديکدوم؟ چرا خنگ بازي در میاري همون قرص سفیده من که چیز يادم نمیادو به طرف در رفتم
که صداشو برد باال:
 چرا داري اذيت مي کني ..بیار ...اگه نخورمش درد امونمو مي بره ....برگشتم و با شیطنت شونه هامو انداختم باال و گفتم :
 اگه بهت ندم ..مي خواي چیكار کني ؟با ناباوري بهم خیره شد
سعي کرد اروم باشه ...چشماشو بست و گفت:
حكمت بیارش ... حكمت کیه ؟اين بار با عصبانیت چشماشو بست و سرشو به عقب تكیه داد
 -خواهش مي کنم
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 من گفتم ....ازم خواهش کن؟ تو امشب چه مرگته؟ من هیچیمپس چرا نمیاريش ...؟نشستم و قرصو از قوطي در اوردم و به طرفش گرفتم و گفتم:
 اينو مي گي ؟فقط بهم نگاه کرد
قرصو به لباش نزديك کردم ...دهنشو با ترديد باز کرد که زود قرصو گرفتم عقب
که با عصبانیت بهم خیره شد و گفت:
 منظورت از اينكارا چیه؟هر وقت اسممو صدا کردي ...منم قرصتو بهت مي دماذيت نكن..مي گم قرصو بهم بده صدام کن و بگو ستاره قرصو بدهلباشو از حرص بهم فشار داد
فقط مي ترسیدم لج کنه و نگه ...و دردو به جون بخره ..اما نبايدم وا مي دادم
 باشه من مي رم ...هر وقت که صدام کردي ...منم قرصتو بهت مي دمداري از وضعیت من سوءاستفاده مي کني ؟ تو اينطور فكر کن ..بابا يه اسم گفتن  ...انقدر اذيتت مي کنه؟ ..خیر سرمون همسر قانونيشمايما

 www.negahdl.comسایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان

481

نگاه دانلود

دراغوش باد | نیالکاربرنودهشتیا

چشماشو بست و سرشو به طرف پنجره گرفت ...
نمي خواستم اذيتش کنم ...وقتیم مي ديدم که دستاش اونطوري کنارش افتادن
با خودم زمزمه کردم :
بلند مي شم تا دم در مي رم ..شايد صدام کرد ....ولي اگرم نكرد قرصو بهش مي دم ...
بلند شدم و به طرف در رفتم که صداش در اومد:
 ستارهلبخندي به لبام اومد
و با سرعت برگشتم طرفش و قرصو تو دهنش گذاشتم ..بعد از خوردن اب بدتر از من چشماش
رنگ شیطنت و تالفي به خودش گرفت و گفت:
 اون ستاره پرنوره رو تو اسمونو مي بیني ؟.به اسمون نگاهي انداختم و به به يكي از ستاره ها که کمي پرنور تر بود نگاه کردم
لبخندي زد و با بي رحمي گفت :
 .مي خواستم بگم چه ستاره قشنگیه ..حكمت ...تو هم بیا ببینشبا عصبانیت بلند شدم و به چشماش با ناراحتي خیره شدم
که خنده تو چهره اش هويدا شد و لبهاشو بهم فشار داد
حرصم گرفت و براي اينكه منم لجشو در بیارم :
 باشه فرداشبم باهم به ستاره ها نگاه مي کنیم ..البته بدون قرص حكمت ..مي شینم و کنارحكمت به ستاره ها نگاه مي کنیم ...مگه نه پارسا ...؟
 فكر خوبیه حكمتديگه داشت رو اعصابم راه مي رفت

 www.negahdl.comسایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان

482

نگاه دانلود

دراغوش باد | نیالکاربرنودهشتیا

بايد باهاش لج مي کردم ...تازه يادم افتاد که بايد پانسمانشو عوض کنم ...ولي اون به اين چیزا
اهمیتي نمي داد ..فعال سر لج افتاده بود
خیلي از دستش شاکي و ناراحت بودم ....تصمیم گرفتم کمي ادبش کنم ...براي همین با بي رحمي
بدون اينكه
برشگردونم به حالت اولیه ....که حداقل بتونه راحت بخوابه ...از اتاق خارج شدم
نگرانش بودم ولي منم لجباز تر از امیر بودم
چند باري تا دم اتاقش رفتم ...
اخرم موفق شدم و خودمو نگه داشتم ..و نرفتم تو اتاقش
البته شاهكاري هم که به خرج دادم اين بود که دقیقا پشت در اتاقش يه پتو اوردم و خوابیدم که
اگه صدام کرد زودي برم سراغش
ولي خوابمم نمي برد
دلم طاقت نداشت...دو ساعت گذاشت و صداش در نیومد
فصل نود و چهارم:

با عصبانیت تو جام نشستم و گفتم :
 اين پلیسا همشون عین همن ..غد و يه دنده ...خوب صدام کن ديگه لعنتي..بايد خودتو بهکشتن بدي ؟
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ديگه صبر و طاقتم تموم شد و از جام بلند شدم و رفتم تو اتاقش ..حتي برق اتاقشو خاموش
نكرده بودم ...
بیچاره سعي کرده بود خودشو بخوابونه و به زور کمي پايین تر اومده بود که خیلي بدنش بد قرار
گرفته بود
به خودم هزار تا فحش دادم ..معلوم بود انقدر زور زده که از خستگي خوابش برده بود ..
حتي کمي ازبانداش خوني شده بود ..نبايد زياد حرکت مي کردم
اشكم در اومد که به خاطر لجبازيم اين کارو باخودش کرده بود
اروم دستمو گذاشتم رو شونه اش و تكونش دادم و صداش کردم:
امیرچشماش باز کرد
 میمردي صدام مي کردي ؟با چشماي گريون باال تنشو بغل کردم و رو تخت درست و حسابي خوابوندمش ...
هنوز گريه مي کردم
ولي امیر فقط به چشما م خیره بود
چیه نگاه کردن داره؟....ببین فقط خودتو عذاب دادي؟ ...بابا اصال نخواستم صدام کني ..هرچيکه خواستي صدام کن ...
پیرهنشو در اوردم و ..پانسمانشو عوض کردم ...خدارو شكر چیز جدي نبود ....ولي بايد حتما به
دکترش مي گفتم که بیاد و بهش سر بزنه ...
بعد از اينكه که پانسمانشو عوض کردم و با همون چشماي گريون بهش گفتم :
-درد داري؟
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سرشو به نشونه نه تكون داد ...
موهاش زيادي بلند شده بودن...و رو چشماشو گرفته بود...دستمو بردم و موهاشو از کنار زدم ...

و بهش گفتم:
-ببخش نبايد اينكارو مي کردم

حرفي نزد ...پیرهنشو تنش کردم ....و بالشتاي زير سرشو کمي مرتب کردم و پتو رو روش کشیدم
بلند شدمو برقو خاموش کردم و همونجا تو اتاقش رو صندلي کمي با فاصله ازش نشستم ...و بهش
خیره شدم ...
گاهي نیمه شبا از درد ...پا مي شد ...ولي تو اين چند روزه ...تا صبح خوب خوابیده بود و اين
نشون مي داد که وضعیت جسمیش داره بهتر میشه
تا صبح خواب به چشمم نیومد ...که دم دماي صبح همونجا به خواب رفتم که با صداش چشمامو از
هم باز کردم:
 ستاره...ستارهخواب الود..چشمامو باز کردم و دستي به صورتم کشیدم و بهش نگاه کردم ..سرشو به طرفم
چرخونده بود و با کمك دستاش کمي خودشو باالتر کشیده بود ..
بلند شدم و به طرفش رفتم و کشیدمش باالتر ...که گفت:
چرا نرفتي سرجات بخوابي ؟حرفي نزدم و ويلچرو کنار تختش بردم ...و به طرفش خم شدم که کمكش کنم تا رو ويلچر بشینه
..به سختي رو صندلي نشست ...
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حاال من دمغ بودم و اون شیطون ...حرفي نمي زدم ...حتي بهش صبح بخیرم نگفتم
يه جورايي باهاش قهر کرده بودم
بعد از اينكه صبحونه اشو دادم ..با همون چشماي ورم کرده از گريه ...کنارش نشستم و دستشو
گرفتم و استین لباسشو دادم باال و پمادي رو که دکتر گفته بود و رو دستش کشیدم که بعدش
حرکاتي رو که بايد براي دستاش انجام بدم ...هنوز براي رفتن به فیزيوتراپي زود بود ..مصطفي
گفته بود از هفته بعد مي تونه براي فیزيوتراپي بره
حتي ابي به صورتمم نزده بودم ...يه جورايي خیلي ناراحت بودم
معلوم بود تو سكوت داره بهم مي خنده..و لي من اصال نگاش نمي کردم ...

تا نیم ساعت به دستاش حرکت دادم و سعي کردم کارمو درست انجام بدم
به احتمال زياد فهمیده بود فعال نبايد عصبانیم کنه که به اندازه کافي حالم گرفته است و ممكنه
حالشو بگیرم

اين که دوست داشتم صدام کنه و منو همسر خودش بدونه چیزي بود که ازش انتظار داشتم
....ولي انگار من براي اون يه پرستار بودم که از اذيت کردنم لذت مي برد ....

کارم که تموم شد ...بلند شدم و بدون حرفي به اتاق خودم رفتم ....
اول يه دوش گرفتم که کمي سبك بشم ....بعدشم بايد مي رفتم و براي خونه کمي خريد مي کردم
...

وقتي اماده شدم به در اتاقش نزديك شدم و اروم درو باز کردم ..و به باالي سرش رفتم ...
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چشماش باز بود..
من دارم بیرون ..چیزي نمي خواي برات بگیرم ؟حرفي نزد ...
 زودي بر مي گردم ...بازم سكوت
چیزي نگفتم و از خونه خارج شدم
وقتي درو بستم همزمان پسر جووني که بهش مي خورد  35-37سالش باشه از واحدشون خارج
شد ...و بهم نگاهي کرد ..
سرمو گرفتم پايین و به طرف اسانسور رفتم و دکمه رو فشار دادم
پسر هم کمي با فاصله از من ايستاد
وقتي داخل شدم اونم پشت سرم وارد شد ..
گاهي زير چشمي نگاهي بهم مي نداخت
چادرمو کمي بیشتر کشیدم رو صورتم که انقدر معذب نباشم ....که يه دفعه اي پرسید
 -شما از اشناهاي اقاي پارسا هستید ؟

سرمو باال اوردم و خواستم جوابشو بدم که گفت:
چند وقته ايشونو نديدم ..حالشون خوبه ؟فصل نود و پنجم :
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رومو ازش گرفتم و گفتم :
بله خوبن
هنوز بهم نگاه مي کرد ...که به طبقه اول رسیديم...و من بدون حرفي سريع خارج شدم و بهش
توجهي نكردم
به سر خیابون رفتم و منتظر تاکسي شدم ...
تو اسانسور با توجه به وضعیت امیر تصمیم گرفتم اول به بیمارستان برم و به دکترش سري بزنم
همونطور که منتظر بودم ..يه ماشین شخصي کنار پام ترمز کرد ..متعجب از کارش

کمي عقب رفتم که صدام کرد :
اگه جايي مي ريد برسونمتون؟سرمو اوردم پايین ديدم که همون پسره است و کنارش يه خانوم مسني نشسته
 نخیر من مسیر يه جاي ديگه است ...مزاحم شما نمیشمبفرمائید تا يه جايي مي رسونمتوننه ممنون...که زن با لحن مهربوني گفت :
بیا دخترم اينجا ماشین سواري به سختي گیر میاد ...تا جايي مي رسونیمت..نمي دونستم بايد چیكار کنم ...خوب نمي تونستم بگم طرف مزاحمه ...چون يكي از همسايه هاي
امیر بود و قبال هم ديده بودمش که امیر باهاش سالم و علیك داره ...
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وقتي ديد دارم دست دست مي کنم خم شد و درعقبو باز کرد..زن لبخندي زد و گفت:
سوار شو دخترمبه ناچار سوار شدم...
پسر خیلي شیك پوش و خوش چهره بود ...يه شلوار کتون سفید و يه کت چرمي به رنگ قهوه اي
سوخته که خیلي خوش حالت بود و موهاش که به طرز جالب و جذابي داده بود باال ...از صورتش
معلوم بود که تازه اصالح کرده با ديدن چهره زن فهمیدم بايد پسر باشه چون هم سفیديش و هم
ته چهره اش به زن رفته بود ....

پسر حین رانندگي اينه رو صورتم تنظیم کرد ..که تا سرمو بردم باال  ..خودمو تو اينه ديدم
و نگاه دوتامون تو هم گره خورد که من زودي نگاهمو ازش دزديم و به بیرون نگاه کردم ولي
همچنان سنگیني نگاهشو حس مي کردم
مسیرتون کجاست ؟ ممنون میشم میدون بعدي منو پیاده کنید ..بقیه راهو بايد با مترو برمبگید شايد مسیرمون يكي باشهنه نیستکه زن بین حرفمون پريد و گفت:
ترم چندي دخترم ؟
با تعجب سرمو اوردم باال که پسر گفت :
 جناب سرگرد گفته بودن دانشگاه تهران قبول شديد و براي مدتي که خوابگاه گیرتون بیادمنزل ايشون هستید
چشمام ديگه حسابي باز باز شده بود
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 چي مي خونید ؟سريع افكارمو متمرکز کردم ببینم که اينا چي مي گن
که شستم باخبر شد که امیر براي رد گم کني به همسايه هاش در مورد من دروغ گفته
که يه دفعه پرسیدم:
 شما چي پرسیديد؟پسر لبخند دلنشیني زد و گفت :
 پرسیدم چي مي خونید ؟يهو از دهنم پريد و گفتم :
 من من ..زبان چه عالي ...و با لبخند عريضي دنده رو عوض کرد
زن برگشت به من گفت :
پس بايد ترم اولي باشي  ..خیلیم خوش شانسي...اخه پسر منم زبان خونده اگه جايي مشكليداشتي مي توني از ارمان کمك بگیري
رنگم پريد و گر گرفتم
و از اينكه سوار ماشینشون شده بودم به غلط کردن افتادم ...از طرز نگاهشون اصال خوشم نمي
اومد که پسر پرسید :
تا کي اينجا هستید ؟بله؟-منظور اينكه هنوز خوابگاه نمي ريد؟
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نه...نه فعال که فكر کنم بايد اين ترم بمونملبخندش بیشتر شد
خدايا داشتم چقدر دروغ مي گفتم ...اخه بدجوريم گیر کرده بودم ...از طرفي امیر اين حرفو
بهشون زده بود و اگه من واقعیتو مي گفتم ..اينا حسابي به شك مي افتادن...البته اگه واقعیتو هم
مي دونستن مشكلي نبود..ولي ترجیح دادم اول قضیه رو با امیر در میون بذارم
سعي کردم سكوت کنم که کمتر حرف بزنن..ولي انگار اينا تازه وقت گیر اورده بودن..و دست بردار
هم نبودن
زن که مدام سوال مي کرد و منو مجبور مي کرد که جوابشو بدم
..اسمت چیه دخترم ؟
سرمو اوردم باال که ديدم پسره از تو اينه به من نگاه مي کنه ..و نگاهشو ازم نمي گیره ...
اب دهنمو قورت دادم و به ارومي گفتم :
 ستارهچشماي پسر با شنیدن اسمم ..برقي زد و نگاهشو ازم گرفت
تو میدون بعدي هر جوري که بود خودمو از دستشون خالص کردم وگرنه مي خواستن تا خود
بیمارستان منو برسونن ...

فصل نود و ششم:
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وارد بیمارستان شدم و از پرستار بخش ....سراغ دکتر امیرو گرفتم ...
مي خواستم در مورد وضعیت امیر بیشتر بدونم ..

وقتي مقابلش نشستم و درمورد وضعیت امیر ازش پرسیدم اول ازم پرسید :
شما چه نسبتي با ايشون داريد؟من همسرشون هستمابروهاشو انداخت باال و گفت :
 من به اون اقايي که همراتون بود گفتم ...ضرب گلوله طوري بوده که باعث ايجاد يه شوك تونخاع ايشون شده
 خوب قطعا ما انتظار داشتیم اين شوك ظرف  30ساعت از بین بره و بتونن پاهاشونو تكونبدن ...اما متاسفانه هیچ واکنشي نشون ندادن
اما خوشبختانه به نخاعشون اصال اسیبي نرسیده...و جز اون دسته از بیمارايي نیستن ..کهبهشون بگیم ضايعه نخاعي کامل دارن يا نه ...
 شوکي که به نخاعش وارد شده کمي رو حرکت دستاشم تاثیر گذاشته ..خوب هر دوتا دستشمتیر خورده بود و اين کامال طبیعي که تا بخواد به روال عادي برگرده کمي طول بكشه ..
ايشون ديگه بايد کم کم فیزيوتراپي رو هم شروع بكنن ...اما اين وسط چیزي که از همه مهمتره وضعیت روحي بیمارهکه اگه اون خراب باشه هرچقدرم تالش کنید بي ثمر خواهد بود ..يا خیلي دير جواب مي گیريد
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البته مي گم موردايي مثل اين مورد بوده ...که بعضا بعضیاشون سريع بهبود پیدا کردن و
بعضیاشونم دير...و بعضي ها هم به خاطر عدم تحرك و نداشتن روحیه چندين سال تو همون
وضعیت باقي موندن
فیزيوتراپي حتما مي خواد و بايد بره به نظر من بهتره هر چه زودتر شروع کنهنكاتي رو هم که قبال بهتون گفتم ...بايد روزي چند بار تو جاش حرکتش بديد که زخم بستر نگیره
غذاهاشم طبق دستور من بديد
فعال ايشون با وضعیتي که داره از نظر ما مثل کساني هستن که ضايع نخاعي دارن ...و افرادي که
چنین مشكلي دارن ..اکثرشون قادر به کنترل دستشويشون نیستن ..البته ما به ايشون گفتیم
چیكار کنن و شما هم که در جريانید ...
 و از اونجايي که شما همسرشید بهتره بیشتر از قبل بهش توجه کنید ..امیدوارم متوجه منظورمشده باشید ...
در اين گونه موارد داشتن روحیه و توجه اطرافیان به بیمار تاثیر فوق العاده اي تو بهبود بیمار داره
سرمو گرفتم پايین که گفت:
 ما اينجا دکترايي داريم که به خانواده ها از جمله همسران بیمار .طريقه برخورد بابیمارو اموزشالزم رو بهشون مي دن  ...که کمتر دچار مشكل بشن ...
 خوب يه چیز عادي بوده و حاال همه چي تغیییر کرده..و ممكن فرد و خانواده دچار مشكل بشن...اينكه بیمار روحیه پرخاشگري داشته باشه چیزي طبیعیه که شما به عنوان همسر بايد کاري
کنید که کم کم با وضعیت جديدش کنار بیاد و بتونه بقیه دوره درمانشو بگذرونه
روحیه خودتونم بايد خیلي باال باشه که بیمار احساس کنه بقیه امیدوارن که خودمش امیدواربشه
بازم مي گم خوشبختانه همسر شما ...نخاعش مشكلي نداره و با تمرينات و تالش مستمر ممكنهحتي تا دو ماه ديگه به راه رفتن هم بیفته
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ولي ممكنم هست اين زمان طوالني تر بشه...بدن نبايد تنبل بشه ..همه چي بستگي به شما و
بیمار داره ...
و بعد کارتي رو از روي میز برداشت و به طرف من گرفت و گفت:
پیشنهاد مي کنم حتما براي مشاوره به اين دکتر سر بزنید ..قطعا شما هم سواالتي داريد که ميخوايد بپرسید ..خوشبختانه صبحا تو همین بیمارستان هستن ..و بعد از ظهرا هم تو مطب
خودشونن ...اگه بخوايد همین امروز مي تونید ايشونو ببینید
کارتو ازش گرفتم...و نگاهي به اسم دکتر کردم
وقتي از اتاق خارج شدم نگاهي به اطراف انداختم ...از اينكه شنیده بودم امیر فقط دچار شوك
شده و نخاعش هیچ مشكلي نداره ..نا خواسته اشك تو چشمام جمع شد ...و اين يعني اينكه يه
روزي بالخره راه مي ره
به کارت نگاه کردم ..دکتر راست مي گفت يه عالمه سوال داشتم که بايد مي پرسیدم ...با
راهنمايي يكي از پرستارا تونستم پیداش کنم ...
*****
از اتاق که اومدم بیرون ...روحیه اي دوباره گرفته بودم و بي جهت هي خنده به لبام مي اومد
به ساعت نگاه کردم  3ساعتي بود که از خونه بیرون اومده بودم ....و هرچه زودتر بايد خودمو به
خونه مي رسوندم
فصل نود و هفتم :
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همین که از بیمارستان در اومد بارون به شدت شروع کرده بود به بارش ...با سرعت به سر خیابون
رفتم

مدام به ساعتم نگاه مي کردم و دلواپس بودم ..تمام سر و صورتم از بارون خیس شده بود..
که بالخره يه سواري نگه داشت ...اب از لباسام مي چكید ....
همین که سوار شدم يه بار ديگه با نگراني به ساعتم نگاه کردم .و سرمو تكیه دادم به عقب و
چشمامو بستم و دعا کردم که خواب باشه ...حتي قید خريد براي خونه رو هم زدم
بعد از پیاده شدن ..از سر خیابون تا خونه  ....تو اون بارون يكسره دويدم ...
به پشت در که رسیدم ....دستام از خیسي و سرما سر شده بود ...به دنبال کلید مي گشتم ....که
صداي فرياد امیرو از پشت در شنیدم و يهو دسته کلید از دستم رها شد
فرياد مي زد و مي گفت :کجايي؟
سريع خم شدم و کلیدو برداشت و درو باز کردم و وارد خونه شدم ...و با همون وضع خیس بدون
برداشتن چادر وارد اتاقش شدم ...که اون صحنه رو ديدم
با صد اي لرزوني صداش کردم
 امیربا صورتي پر از اشك سرشو چرخوندو با ديدنم فرياد زد:
کجايي؟چرا هر چي داد مي زنم جوابمو نمي دي ؟حالش خیلي بد بود و بي تابي مي کرد  ...سرشو به سمت پنجره چرخوندو روشو از م گرفت که
ديدم شونه هاش از گريه به شدت مي لرزه
به سرعت به طرف پنجره که بر اثر باد  ...باز شده بود رفتم و بستمش ...
تمام سر و صورت و لباساش خیس شده بود و از سرما مي لرزيد
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چون پتو فقط تا روي پاهاش بود کل لباساش خیس شده بود ...بدو پتويي از تو کمد در اوردم و به
طرفش رفتم و خم شدمو و پتويي که خیس شده بودو برداشتم که فرياد زد و گفت :
 گمشو برو از اتاقم بیروناشكم در اومد ....حقم داشت ....داشتم از نگراني میمردم همه پانسمانشم خیس شده بود
...با صورتي گريون دستمو گذاشتم رو شونه اش و چرخوندمش ...
امیربرو ...دارم از اين بدبختي میمیرم ...دلت خنك میشه منو اينطوري مي بیني ؟چقدر بدبخت شدمکه بايد منو تو اين وضع ببیني ..تو رو خدا از اتاقم برو بیرون ..داره حالم از همه چي بهم مي خوره
با صداي گريوني گفتم :
امیرولي اون با چشماي بسته و گريونش مدام بهم بدو بیراه مي گفت و مي خواست که من از اتاق
خارج بشم ...
بدنش مي لرزيد ..حالش به شدت بد بود ..صداي خس خسش بهم فهموند که سینه اش درد گرفته

 چرا وقتي بهت احتیاج دارم مي ري و جوابمو نمي دي ؟..بخدا اگه دستام حرکت مي کردن ازتچیزي نمي خواستم ...اگه نمي توني؟ ...چرا نذاشتي برام يه پرستار بگیرن ...
شونه هاشو گرفتم و تكونش دادم و چند بار صداش کردم ...اما چیزي نمي فهمید ...و فقط گريه
مي کرد
با اينكه اشك خودمم در اومده بود ...ولي مي خواستم ارومش کنم ...اما اروم نمي شد ....
خیلي براش سخت بود ...معلوم نبود چقدر زير اون باد و بارون مونده بود
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با چشماي گريون شونه هاشو محكم چسبیدم و کشیدمش باال به طرف خودم  ....و محكم تو بغلم
گرفتمش ..صداي هق هقش قلبمو مي لرزوند ...سعي مي کردم محكم بگیرمش که احساس کنه
من کنارشم ...و اتفاقي نیفتاده ..
چند دقیقه اي گذشت و من همچنان تو بغلم گرفته بودمش ...نفس زدناش بدجوري شدت گرفته
بود..انگار داشت به سختي نفس مي کشید همونطور که سرش رو شونه ام بود ...گريه اش بند اومد
...اما صداي نفس زدناش داشت هي بیشتر مي شد

پتويي که اورده بودم اروم با اون يكي دستم باز کردم و همونطور که تو بغلم بود انداختم روش که
کمتر از سرما بلرزه..از نظر روحي به شدت داغون بود
حرفي براي دلداريش نداشتم ...که اروم زير گوشم گفت :
سینه ام مي سوزه االن قرصتو میارممي دونستم دلش پر ه و مي خواد حرف بزنه..اما غرورش نمي ذاشت که حرفي بزنه ..اگه مجبور
هم نمي بود  ...حتي قرصم ازم نمي خواست
اروم صداش کردم که با صداي پر دردي گفت:
 قرصمو میاري ..ديگه طاقت درد ندارم ..انگار دارن سینه امو تیكه تیكه مي کننسرشو از رو شونه ام برداشتو ..و دوتايي بدون اينكه به هم نگاه کنیم از هم جدا شديم ..به ارومي
خوابوندمش سر جاش که اول قرصشو بیارم  ....از چهره اش معلوم بود داره درد میكشه ..
به محض دادن قرصش ....سريع دست به کار شدم ...و بلندش کردم و رو ويلچر نشوندمش و
لباساشو از تو کمد برداشتم و به اتاق خودم بردمش ...
تختش حسابي خیس شده بود و نمي شد که دوباره اونجا بخوابونمش ...
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پیرهنشو در اوردم .....هنوز به سختي نفس مي کشید ....و چشماشو بسته بود و به من نگاه نمي
کرد ...فهمیدم از اينكه که کل لباساشو عوض کردم داره زجر مي کشه ...پانسمانشو عوض کردم و
با حوله موهاشو خشك کردم ...
قرص مثل يه ارامبخش بود که هم به مرور دردشو کم مي کرد هم باعث میشد چشماش سنگین
بشه و به خواب بره ..ولي دردش بیشتر از اوني بود که فكر مي کردم ..چون با گذشت يه ربع هنوز
سینه اش خس خس مي کرد و چشماشو محكم بهم فشار مي داد
...خم شدم و بلندش کردم ...تمام سنگینش افتاد روم که به سختي رو تخت خوابوندمش .وقتي
صاف ايستادم دستمو رو کمر گذاشتم و چشمامو از درد بستم  ..دوتا پتو اوردم و روش انداختم
دلم با ديدن صورتش که از درد و خجالت قرمز شده بود به درد اومد....وقتي پتو رو کشیدم روش
..اصال چشماشو باز نكرد ...
خواستم از اتاق برم بیروم  .....که احساس کردم اگه چند دقیقه اي رو پیشش بشینم بهتره ...با
همون لباساي خیس کنارش لبه تخت نشستم
دست راستش رو سینه اش بود و چشماش که از گريه حسابي متورم شده بود ...اروم دستمو بلند
کردم و دستشو با دو دستم گرفتم ...
اما بازم چشماشو باز نكرد ...معلوم بود که به شدت عصبیه ..حتي دستش تو دستام مي لرزيد ...
اروم پشت دستشو نوازش کردم
که با صداي گرفته اي گفت:
 برو بیرون..بذار راحت باشم ..ديگه کوچكتر از اون چیزي شدم که بخواي کنارم باشي  ..بروبیرون که حداقل تو خیاالتم فكر کنم هنوز همون امیر پارسام که به کسي رو نمي نداخت ...
چشماشو باز نمي کرد..اشك از چشمام سرازير شد ...
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 هرچقدر بیشتر اينجا باشي من بیشتر عذاب مي کشم ...برو و تنهام بذار ..ناهارو شامم نميخوام
-به اندازه کافي امروز تحقیر شدم..ديگه چیزي ندارم که بخواي اونم ازم بگیري ....

اگه قدرت داشت دستشو از دستم مي کشید بیرون ...
 از اولم نبايد به حرف مصطفي گوش مي کردم ...بالخره اشك از زير پلكاش در اومد..منم بي صدا گريه مي کردم
 خواهش مي کنم برو ..فردا هم با مصطفي تماس بگیر بگو من ديگه نمي خوامت...اينطوري راحترم
با صداي لرزوني گفتم:
 امیرتو دلت به چیه من خوشه ؟هان؟کوري؟نمي بیني ؟خوب نگاه کرد ..با يه مرده فرقیم دارم؟توروخدا دستمو ول کن ...و بذار راحت بخوابم .
.دستشو اروم گذاشتم رو سینه اش
و با دستم اشكا رو از رو صورتش پاك کردم ولي اون مدام گريه مي کرد با پشت دست اشكاي
خودمم پاك کردم و به صورتش خیره شدم
لباش مي لرزيد ...دوسش داشتم ..دلم نمي خواست اينطوري ببینمش ...
ديگه حرفي نمي زد ...
به لبهاي لرزونش نگاهي کردم و چشمامو بستم
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و به ارومي به طرفش خم شدم و لبهامو رو لبهاش گذاشتم و با چشماي گريون به ارومي
بوسیدمش که اشكش شدت گرفت و به تندي سرشو چرخوند و لبهاشو از لبهام جدا کرد ...
همونطور که گريه مي کردم به ارومي از کنارش بلند شدم ....
حس کردم چقدر بايد زجر کشیده باشه که حتي حاضر نیست چشماشو باز کنه و منو ببینه ..
به طرف در رفتم و قبل از خارج شدن ..برگشتمو بهش نگاه کردم ...و با خودم زمزمه وار گفتم :
 هر کاري هم بكني من از اينجا جاي ديگه نمي رم ..خونه من اينجاست ...من عشقمو هیچ وقتتنها نمي ذارم

و از اتاق خارج شدم
فصل نود و هشتم :

انقدر اين چند روز درگیر امیر بودم که با پري فقط تلفني حرف مي زدم يا اينكه در حد يه سر
زدن به مهد مي ديدمش
..البته ترجیح مي دادم فعال خونه نیارمش ...امیر نیاز به ارامش و سكوت داشت ..شايد وجود پري
ارامششو بهم مي زد ...روم نمي شد که از مهرانه بخوام بازم پري رو نگه داره..توقع زيادي بود ..اما
ناچار بودم
گوشي رو برداشتم و شماره مهدو گرفتم ...همونطور که به در اتاق انگاه مي کردم جواب داد
صدام حسابي گرفته بود :
-سالم
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سالم عروس خانوم ...بابا بالخره يادت افتاد که ما هم هستیم ؟نفسمو با بغض دادم تو که متوجه شد و گفت :
 چیزي شده ؟سعي کردم صدام نلرزه:
نه..فقط..فقطچیه عزيزم؟ مي تونم ازت خواهش کنم پري رو دو سه روز ديگه ...پیش خودت نگه داري؟باشه عزيزم مشكلي نداره..اما براي چي ؟فكر کنم يه مدت خونه خلوت باشه بهتر ه...امیر خوبه؟خوبه ..بد نیستخودت چطوري ؟منم خوبمراست مي گي ستاره ؟ بعدا خودم میام دنبالشفهمید که نمي خوام به اين سوالش جواب بدم براي همین گفت :
باشه عزيزم صبحا که پري تو مهد کودك ،پیش خودمه ..شبها هم که مشكلي نیست ....تو نگراننباش ..مراقبشم
-خیلي ممنون مهرانه ..اگه تو نبودي
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اين حرفا چیه ..لبخندي زدم و سكوت کردم
باشه عزيزم ،من ديگه برم..خانوم مومني داره صدام مي کنه ..کاري نداري؟نه خداحافظ-خداحافظ عزيزم

گوشي رو گذاشتم سر جاش و بلند شدم و رفتم که ابي به صورتم بزنم و بعدشم لباسامو عوض
کنم ...

جلوي اينه به لباسايي که تنم کرده بودم خوب نگاه کردم
ديگه نبايد مثل قبل مي پوشیدم ..بعد از مدتها رنگهاي شادي رو استفاده مي کردم که چهره امو
شادابتر نشون مي داد
اما طبق عادت شالمو که به رنگ سفید بود رو سرم انداختم ...
مي خواستم برم براي خودم يه فنجون چايي بريزم که صداي زنگ خونه در اومد..با تعجب به
طرف در رفتم و از چشمي بیرونو نگاه کردم
همون زني بود که امروز منو سوار ماشینشون کرده بودن ...
درو به ارومي باز کردم
زن نگاهي به سرتا پام کرد و با محبت بهم سالم کرد
جوابشو دادم و به رسم ادب تعارفش کردم که بیاد تو که گفت:
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 ستاره جون ببخش مزاحم شدم ..مي خواستم اگه ايرادي نداره يه چند دقیقه اي بیاي خونمونار حرفش شوکه شدم که گفت:
 ببخش تنهام ...اگه ارمان بود مزاحمت نمي شدم ...تو دفترچه تلفن دنبال يه شماره مي گشتمولي پیداش نمي کنم ...عینكمم نمي دونم کجا گذاشتم ...
کاش دفترچه تلفنتونو مي اورديد... گفتم خودت بیاي هم شماره رو پیدا کني و هم تماس بگیرياين ديگه واقعا اخرش بود ...حرفا و کاراش بد جور بو دار بود
 اخه من االن قربونت زياد طول نمي کشه ...وقتتو زياد نمي گیرمبرگشتم و به در اتاق نگاه کردم که گفت:
 میاي؟ يه لحظهبا حالت کالفه اي وارد اتاق شدم ...قرص اثر خودشو کرده بود و امیر به خواب رفته بود
پتو رو تا زير گلوش کشیدم و مطمئن شدم که خوابه
وقتي گفت پسرش خونه نیست ....و ديدم که واحدشون نزديك به واحد ماست با همون لباسا به
خونه اشون رفتم
 ببخش عزيزم ..واقعا نمي خواستم مزاحمت بشم خواهش مي کنموقتي وارد شدم ..با خونه اي درست مثل خونه امیر مواجه شدم  ..وسايل خونه ....خیلي شیك و
گرون قیمت بودن ..و به خاطر زياد بودن وسايل ....خونه زيادي شلوغ ديده مي شد

 www.negahdl.comسایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان

513

نگاه دانلود

دراغوش باد | نیالکاربرنودهشتیا

همونطور که ايستاده بودم ...برگشت طرفم و گفت:
 بشین اول برات يه چايي بريزم ....االن دفترچه رو میارم نه زحمت نكشید من بايد زودتر برم بشین يه چايي انقدر تعارف نداره با بي قراري به درو ديوار خونه نگاه کردم که اومد و تعارفم کرد که بشینمبعد دفترچه تلفنو اورد ...و باز ش کرد و اسمي رو گفت ...بعد از اينكه شماره رو پیدا کرد م
..گوشي رو به طرفم گرفت و ازم خواست خودم شماره رو بگیرم
و قتي تماس برقرار شد گوشي رو بهش دادم و زن مشغول حرف زدن شد ...
 5دقیقه اي بود که در حال حرف زدن بود  ...ديگه داشت مي رفت رو اعصابم..بي تعلل از جام بلند
شدم و اروم بهش گفتم :
 من بايد برم ...ديرم شده ..که همنطور که حرف مي زد به طرف پشت خط گفت " :گوشي گوشي "

کجا عزيزم به اين زودي مي خواي بري ؟بايد برم اي بابا يه لحظه "..فروغ جون من بعدا باهات تماس مي گیرم "و بعد با کلي زبون ريختن ازم خواست بشینم ...
 يه اين بارو اومدي خونه ام ..بخدا منم تنهام ...ارمان و پدرشم که نیستن ...بشین دير نمیشه که -ولي من بايد برم
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 باشه پس بذار باهم يه میوه بخوريم بعد مي ري ...بلند شد و رفت تواشپزخونه که با ناراحتي نفسمو دادم بیرون
 چند سالته ستاره جون؟ 33 ...سال -ارمان منم  3سال ازت بزرگتره

دستمو رو گونه ام گذاشتم و با ناراحتي با خودم گفتم:
 به من چه امروز که بهت گفتم عزيزم ...هر جا که مشكلي داشتي بیا و از خود ارمان بپرس ..."حاال خوبه که ول کنم نیست"
وقتي سبد میوه رو جلوم گذاشت:
 راستي يه چیز بپرسم ناراحت نمي شي ستاره جون؟سرمو اوردم باال و به زور بهش لبخندي زدم و گفتم :
 نه نامزد داري ؟با ناباوري بهش خیره شدم که لبخندي زد و گفت:
 پس نداريخواستم جوابشو بدم که يهو صداي زنگ تلفن خونه در اومد
کم کم داشتم به اين مادر و پسر شك مي کردم
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سالم ارمان جان ...خوبي.....
نه اتفاقا ستاره جونم اينجاست
.....
باشه ..کي میاي ..؟
............
باشه عزيزم
............
نه کاري ندارم خداحافظ
دستي به پیشونیم کشیدم و بلند شدم
بهم نزديك شد و گفت:
 ارمان بود بهت سالم رسوندبه زور گفتم:
 سالمت باشن تو شرکت پدرش کار مي کنه ... بسالمتي با اجازه خانومو خودم به طرف در رفتم..به دنبالم اومد و به حرف زدنش ادامه داد :
 انقدر تو خونه تنها نمون ..هر وقت حوصله ات سر رفت بیا اينجاسرمو تكوني دادم و ازش خداحافظي کرد و با عجله به خونه برگشتم
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تا درو بستم به طرف اتاق دويدم ...و خودمو به باال سرش رسوندم  ....هنوز خواب بود ...
نفسي از سر اسودگي کشیدم و لبه تخت نشستم و به صورتش خیره شدم
و به ارومي گفتم :
 حاال من با اين مادرو پسر چیكار کنم ؟ببین چه دروغايي که بهشون نگفتي ....حاال خوبه کهراستي راستي همه رو هم باور کردن
نفسي کشیدم و دستشو تو دستم گرفتم و فشارش دادم ..اما اون چیزي رو حس نمي کرد و به
ارومي خوابیده بود
*****
بايد از فردا براي فیزيوتراپي مي بردمش
با دکتر متخصص صحبت کرده بودم و اون ساعتهايي رو که امیرو بايد مي بردم با من هماهنگ
کرده بود ...
با واکنشي که امروز از خودش نشون داده بود ...بايد خودمو براي بدتر از اينا اماده مي کردم
از همه مهمتر بايد کمتر جلوي اين مادرو پسر افتابي مي شدم ...تا در زمان مناسب با امیر در
موردشون حرف مي زدم و در جريانش مي ذاشتم

فصل نود و نهم :

ناهارشو درست کردم و به اتاق رفتم
چشماشو باز کرده بود و خیلي سرد و بي روح به ديوار رو به روش نگاه مي کرد
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همین که جلوش نشستم نگاهي بهم انداخت و خیره شد
تغییر لباس و پوشیدن رنگهاي روشن واقعا يه تغییر اساسي بود..اما نگاش بیشتر به شالم بود که
فقط رو سرم انداخته بودم و گلوم و کمي از موهام ديده مي شد ...
لبخندي زدم که نگاهشو ازم گرفت و به ديوار چشم دوخت
با لبخندي گفتم:
 فقط خدا کنه سرما نخورده باشيهم براش سوپ درست کرده بود و هم جوجه ...
خیلي الغر و رنگ پريده شده بود ...
کنارش ايستادم و دستام زير بغلش بردم و کشیدمش باال ...و بعد بغل دستش نشستم و سیني رو
جلوي خودم گذاشتم
کاسه سوپو برداشتم و کمي همش زدم و قاشقو پر کردم و به طرف لباش بردم ..
با بي حالي لبهاشو باز کرد
ذوق کردم و از کنارش بلند شدم و درست رو به روش نشستم و قاشق ديگه اي بهش دادم ...
مثل مجسم شده بود ..نه اخمي نه خنده اي و نه ناراحتي ....حتي چشماش ديگه خیس نمي شد ...
با تعجب ديدم تا اخر سوپو خورد و حرفي نزد ...
تكه اول جوجه رو گذاشتم تو دهنش ...با ارمش مي خورد و به من نگاه نمي کرد ...
خواستم تكه دومو بذارم که با شیطنت و خنده تو دهن خودم گذاشتم و گفتم :
 بوش هوسم انداخت..فقط بهم نگاه کرد ...يه لحظه رنگ نگاهش عوض شد ...ولي دوباره خودشو به بي تفاوتي زد
تكه بعدي رو گذاشتم تو دهنش و گفتم:

 www.negahdl.comسایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان

518

نگاه دانلود

دراغوش باد | نیالکاربرنودهشتیا

 از فردا بايد بريم فیزيوتراپي ..دکترت امروز حرفايي زد که اگه خودت مي شنیدي ...مطمئنمکلي خوشحال مي شدي

حرفي نزد
 مي خواي امروز ببرمت بیرون ؟فقط به ديوار نگاه مي کرد
با شوخي دست تو مو هاش کردم و موهاش بهم ريختم و گفتم:
 -امروز بايد از شر اين موهات خالص بشیم

سیني غذا رو گذاشتم کنار و بهش نزديكتر شدم و دستاشو تو دستم گرفتم و کمي فشارشون
دادم و گفتم:
دکتر گفته اگه دوره درمانتو کامل و درست بگذروني  ....زود زود خوب مي شي ... يعني باز میشي همون سرگرد اخموي خودمو با شوخي بینیشو به ارومي کشیدم ..بازم تغییري تو صورتش ايجاد نشد ...
نفسمو دادم بیرون و گفتم:
 -خوب تو هم هي بزن تو ذوقم ..يعني از اولم همش همین کارو مي کردي ...ولي من از تو پرو ترم

امشب بايد شامو تو پذيرايي بخوريم ...نظرت چیه ؟ کمي استراحت کن بعد مي افتم به جونموهات
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کم کم داشتم نگران مي شدم..حداقل اگه داد و فريادي مي کرد بهتر بود ولي اين سكوت و بي
تفاوتي بیشتر نگرانم میكرد
نه حرف مي زد و نه داد مي کشید ...فقط به ديوار نگاه مي کرد
بهش نزديكتر شدم و به چشماش خیره شدم
که با قرار گرفتن صورتم جلوش مجبور شد به من نگاه کنه
 نمي خواي حرفي بزني ؟فقط نگام کرد
که لبخندي زدمو و دستاشو رو رها کردم و به ارومي دستامو دور گردنش حلقه کردم و سرمو بهش
بیشتر نزديكتر کردم و با صداي ارومي بهش گفتم :
امیر من دوست دارمانتظار داشتم با حرفم تغییري رو توش احساس کنم اما ..هیچ واکنشي در برابر کار و حرفم نكرد
...اروم دستامو از دور گردنش باز کردم و خودمو ازش جدا کردم ...و مستقیم به چشماش خیره
شدم

تو عمق چشماش انگار هیچ کور سوي امیدي هم نبود ..فكر کنم فاتحه همه چیزو خونده بود و
فقط منتظر چیزي بود که به همه اين بد بختیا پايان بده

****
بعد از اينكه کمي استراحت کرد...به جون موهاش افتادم ..اصال هیچ گونه مقاومتي از خودش
نشون نداد و بي سر و صدا و با بي حالي فقط نشست  ..حتي به حرفا و شوخیام محل نداد و تو
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تمام مدت چشماشو بست ..تا اونجا که مي تونستم و فكر مي کردم حالت موهاشو بهم نمي ريزم..
موهاشو کوتاه کردم

بعد از اينكه ريشاشو زدم ..دوباره شده بود همون امیر ي که روز اول ديده بودمش ..نا خودآگاه
دلم براي اون امیر تنگ شد ...و دلم خواست تو آغوشش بگیرم ..اما نتونستم ....
چهره جذابي داشت که با اخمش اين جذابیت بیشتر مي شد ..حالت صورت و موهاش و رنگ
چشماش چیزايي بودن که واقعا دوسشون داشتم

شب دوباره به اتاق خودش بردم ....هر بار که وارد اتاقش مي شد با حسرت به میز و وسايل
اطرافش خیره مي شد ....و دل منو بیشتر مي سوزوند
فصل صدم :

صبح کمي زودتر پا شدم ......به مصطفي و مهرانه گفته بودم فعال تا يه مدت به ما سر نزنن تا
وضعیت روحیش کمي بهتر بشه ...مصطفي خیلي اصرار کرد براي فیزيوتراپي بیاد دنبالمون ...که
بهش گفتم نه ..و نذاشتم بیاد
لباساشو تنش کردم ....کفشاشو از شب پیش واکس زده بودم..
جلوي پاهاش نشستم و کفششو پاش کردم و خیلي با طمائنیه بند کفشاشو بستم و بعد پاچه
شلوارشو رو کفش کشیدم و مرتبش کردم ...و گفتم :
 -خوب تو هم که اماده اي من برم به اژانس زنگ بزنم
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اولین باري بود که بعد از اين همه مدت از خونه درش مي اوردم ...
و از اونجايي که صبح زود بود هیچ کدوم از از همسايه ها متوجه من و امیر نشدن ...
از اپارتمان که خارج شديم ...اژانسو ديدم که منتظر ما ست
به طرف در عقب رفتم و دروباز کردم و ويلچرو طوري قرار دادم که بتونم امیرو حرکت بدم ...
راننده که پسر جووني بود پشت فرمون نشسته بود و فقط نگاهمون مي کرد ...

واقعا سخت بود..بیچاره خود امیر هم در تالش بود که به خودش حرکتي بده ...
راننده که از ترس کمك کردن از جاش جم نمي خورد ..به محض ديدن دستاي بي جون امیر
...وجدانش به کار افتاد و از ماشین پیاده شد و گفت:
 خواهر اجازه بديد...با اينكه جوون بود ولي هیكلش ..چهار برابر امیر بود ...و با يه زور کوچیك ..امیرو بلند کرد و رو
صندلي نشوند ...
ويلچرو جمع کردم که راننده بدون حرفي از دستم گرفت و خودش تو صندق عقب گذاشت ...
امیر به شدت قرمز کرده بود و سرشو پايین گرفته بود ...
راننده سوار شد و حرکت کرد ...با اينكه راننده اونو نشونده بود ولي طرز نشستنش طوري بود که
معلوم بود داره اذيت میشه ..
اما از اونجايي که اخالقشو مي شناختم ...ترسیدم کمكش کنم و جابه جاش کنم و با اين کارم
جلوي يه مرد ديگه خجالت بكشه و عصبي بشه ..
براي همین دستشو که کنارپاش و رو صندلي گذاشته بود ..به طوري که راننده نبینه تو دستم
گرفت و لبامو به گوشش نزديك کردم ...و گفتم:
 -مي خواي کمي جا به جات کنم ؟جات خوبه ؟اذيت نمیشي :
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با صداي ارومي که فقط من بشنوم :
 نه نمي خواد االن مي رسیمسرمو ازش دور کردم ولي همچنان دستشو تو دستم گرفتم
همونطور که ماشین کوچه پس کوچه ها و خیابونا رو طي مي کرد ..نگام به يه اموزشگاه رانندگي
افتاد و به ياد ماشین امیر افتادم که خیلي وقت بود که تو پارکینگ يه گوشه افتاده بود و خاك مي
خورد
اگه رانندگي بلد بودم امیرم انقدر اذيت نمي شد
يهو لبخندي به لبام اومد و با خودم گفتم :
 هنوزم دير نشده ...اگه دست بجنبوني مي توني اون ماشینو حرکت بديبا خوشحالي و اطمینان دست امیرو بیشتر فشار دادم و بهش خیره شدم ...
که فقط بهم نگاه کرد
موقع پیاده شدن هم .راننده بي حرف خودش ويلچرو اورد پايین و امیرو رو ويلچر نشوند ...
....هوا سرد بود ...
قبل از حرکت دادنش...از پشت سر با شال گردنشودور گردنش بخوبي پوشوندم که سرما نخوره

کار امیر يكساعتي طول مي کشید ..تو اين مدت من مي تونستم به کاري که درباره اش فكر مي
کردم برسم ...
فقط مشكلم اين بود که بايد ساعتهايي رو انتخاب مي کردم که امیر زياد تنها نمونه
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سعي کردم يه اموزشگاه نزديك به خونه رو پیدا کنم و درست ساعتهايي برم که امیر وقت خوابش
باشه ..اينطوري مشكلي هم پیش نمي اومد و من راحترتر مي تونستم به اموزشگاه برم ..

وقتي رسیدم کار امیرم تموم شده بود ....
دکترش خیلي امیدوار بود و مي گفت بدنش کمي تنبل شده ولي به مرور ....با اين  .تمرينا حتما
بدنش جواب مي ده
موقع برگشتن با خیابون سربااليي مواجه شدم ..وقتي که مي اومديم راننده درست جلوي در
ورودي کلینیك ماشینو نگه داشته بود  ....ولي از اينجا تا سر خیابون ...بايد کل مسیر سربااليي
رو ....با ويلچرو حرکت مي کرديم
بسم اهلل گفتم و حرکتش دادم تا وسطاي خیابون رسیده بوديم که نفس کم اوردم ....و ايستادم که
کمي نفسي تازه کنم ...
اگه ماشین بود جلوي بیمارستان سوارش مي کردم ..
هنوز نفس تازه مي کردم که ماشیني از کنارمون رد شد ...به ماشین خیره شدم که کمي جلوتر
ايستاد و راننده اش پیاده شد ....و به ما نزديك شد ...و گفت:
 تا سر خیابون مي رفتید ؟بله اي گفتم و ويلچرو به سختي حرکت دادم ...که مرد دستاشو پايین تر از دستاي من گرفت و
گفت:
بذاريد تا اونجا من میارمش ..اينجا سختهسربااليي خیلي بدي بود ..حتي مرد هم کمي عرق کرده بود ....وقتي رسیديم  ...دستي به
پیشونیش کشید و گفت :
-بهتره از دفعه بعد با ماشین شخصي بیايد...اينطور هر بار اذيت مي شید
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ازش تشكري کردمو به طرف خیابون رفتیم و مرد هم راه اومده رو برگشت ...
براي اولین ماشین دست تكون دادم و گفتم:
 دربستماشین جلوي پامون ايستاد...
صبح ديده بودم که راننده اژانس چطور امیرو حرکت داده بود سعي کردم به تقلید از اون  ...امیرو
رو صندلي بنشونم
تمام صورتم از زور زدن قرمز شده بود ...
راننده که مرد مسني بود ...اصال توجهي نمي کرد و به روي خودش نمي اورد که شايد اگه يه
کمكي کنه بد نباشه ...
...خوب نبايدم از کسي انتظار داشته باشم ...هنوز در حال تالش براي جا به جا کردن امیر بودکه
باز همون مرد با ماشینش به سر خیابون رسید ..با ديدن ما زد رو ترمز و پیاده شد ...
زورم نمي رسید ...نمي دونم چرا انقدر اضطراب داشتم و احساس مي کردم چقدر تنهام ...
صداي مرد از پشت سر منو از تالش کردناي بیهوده نگه داشت
 خانوم مسیرتون کجاست؟با درموندگي و صورتي قرمز که از تالش زياد پر عرقم شده بود...
 ممنون از اينجا دوره...بیايد میرسونمتون نه خیلي ممنون اجازه بديد من مي رسونمتونو ويلچرو از در دور کرد و درو بست و به راننده گفت برو
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راننده با ديدن اينكه مسافراي دربستشو از دست داده صداشو برد باال و گفت:
 انقدر وقت منو تلف کرديد..حاال مي گید برو ...امیر به شدت کالفه بود متوجه حال بدش شدم ..سريع از تو کیفم يه پونصدي در اوردم و از تو
پنجره رو صندلیش پرت کردم...و به طرف مرد رفتم
راننده چندتا چرت و پرت که خودشم نمي دونست چیه بهمون گفت و حرکت کرد ...
مرد در جلو باز کرد ...و دستاشو...زير زانوهاي امیر برد و شونه اشو گرفت و بلندش کرد و رو
صندلي نشوندش..منم ....چرخو جمع کردم و حرکتش دادم و منتظر شدم که صندوق عقبو باز کنه
..مرد بعد از بستن در.جلو  ..اومد کنارم ايستاد و ويلچرو گذاشت تو صندوق و خیلي اروم بهم
گفت :
دستشونم حرکت نمي کنه.؟همونطور که سرم پايین بود گفتم :
خیلي کمبهتره از دفعه بعد يه مرد همراتون باشه ...چیزي نگفتم و رفتم ...صندلي عقب نشستم ...

مرد وقتي مسیر پرسید بدون حرفي تا جلوي اپارتمان ما رو رسوند
وقتي پیاده شديم ..صدام کرد و کارتي رو به طرف گرفت و گفت:
من يه فیزيوتراپم...البته امروز نوبت کاريم نبود.....اگه مشكلي داشتید مي تونید با من تماسبگیريد
 خیلي ممنون امروز خیلي بهتون زحمت داديملبخندي زد و گفت :
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 کاري نكردمو با بوقي که زد از من و امیر خداحافظي کرد و رفت

....وارد خونه که شديم احساس کردم چقدر خسته ام ....نگران امیر بودم ..با اتفاقاي امروز نمي
دونستم مي خواد چه برخوردي داشته باشه ..در حال در اوردنش کتش بودم که گفت:
 من ديگه نمي خوام برم فیزيوتراپيچي ؟ولي اخه شنیدي که چي گفتم ..نمي خوام ..صورتش خیلي برافروخته بود ولي سعي مي کرد صداشو باال نیاره
 نمي خوام همه دلشون براي من که رو چرخ نشستم و يا تو که يه زني و هي بايد زور بزنيبسوزه
 ولي امیرحرف رفتنو ديگه نزن ...فهمیدي ؟با ناراحتي لبهامو رو هم گذاشتم و ساکت شدم

و کمك کردم لباساشو عوض کنه

فصل صد و يكم :
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سه روزي بود که از رفتن سر باز مي زد و نمي ذاشت که ببرمش ....

نمي دونستم چیكار بايد بكنم بايد به مصطفي مي گفتم بیاد و باهاش حرف بزنه
...ولي فايده اي نداشت فعال مرغش يه پا داشت
به اتاقم رفتم ....تا کمي اتاقو مرتب کنم در حال جمع و جور کردن بودم که کیفم از روي تخت رو
زمین افتاد و وسايل توش ريخت بیرون..
با بي حوصلگي رو زمین نشستم و مشغول جمع کردن شدم که يهو چشمم به کارت اون دکترو
افتاد ...
کارتو جلوي چشمام گرفتم و اسمشو خوندم "دکتر علي مرادي"
يه دفعه فكري مثل جرقه تو ذهنم زده شد و بدو به طرف گوشي تلفن رفتم...
و با موبايلش تماس گرفتم :
همونطور که به کارت و اسمش نگاه مي کرم جواب داد:
بفرمايیدالو اقاي دکتر علي مرادي ؟ بله بفرمائید سالم....
.
.
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.
..
.
.
وقتي تماسو قطع کردم از خوشحالي نمي دونستم چیكار کنم
فكر نمي کردم حرفمو قبول کنه ...و بپذيره که تا مدتي ....که امیر بتونه با همه چي کنار بیاد...به
خونه بیاد و بهش کمك کنه

بايد امیرو تو عمل انجام شده مي ذاشتم ....و فعال چیزي بهش نمي گفتم
قرار بود بعد از ظهر ا به مدت يكساعت بیاد ....و به امیر کمك کنه

يكساعتي به اومدنش مونده بود ...رفتمو به امیر سر زدم ...رو تختش دراز کشیده بود
حرف زدنامون تنها به چند کلمه محدود شده بود و به غیر از اونا حرف ديگه اي باهم نمي زديم ...

هنوز تو اتاقش بودم که زنگ خونه رو زدن...
به طرف در رفتم ..خودش بود ....
درو باز کردم و بهش سالم کردم
سالمي کرد و از روي زمین وسايلي رو برداشت و گفت:
 -من اون چیزايي که مي تونستم اوردم ولي بايد بعضي چیزا رو خودتون تهیه کنید ..
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هر چند بازم نمي تونیم تمام امكانان کلینیكو اينجا بیاريم
وارد خونه شد
 کجاست ؟با دست به اتاق امیر اشاره کردمو گفتم:
 ولي من بهش نگفتم که قراره شما بیايد...سرشو تكوني داد و گفت:
 اشكالي نداره ..کم کم که خودش ببینه مي تونه دست و پاشو تكون بده بیشتر عالقمند میشهکه منو ببینه
که بهش گفتم :
 فقط در مورد مبلغ -بذاريد من اين جلسه رو پیش ببرم ببینیم چطور میشه بعد در موردش حرف مي زنیم ...

با ورودش به اتاق ...با دلهره به در بسته شده نزديك شدم ....و منتظر شدم ...
اما نمي دونم چرا صدايي از امیر در نیومد  33..دقیقه اي گذشت با استرس انگشتاي دستمو هي
خم مي کردم و بهشون فشار مي دادم
انتظار فايده اي نداشت ....به اشپزخونه رفتم و میوه اماده کردم و يه فنجون چايي ريختم که از
اتاق خارج شد ...
با نگراني به طرفش رفتم و گفتم چي شد؟
 -براي امروز کافیه ...چون روزاي اوله زود خسته میشه ...ممكنه بهش فشار بیاد
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با ترديد ازش پرسیدم :
 باهاتون همكاري کرد؟ گفتم که وقتي خودش ببینه مي تونه دستاشو حرکت بده ...نه تنها چیزي نمي گه ..تازه وقتاييکه من نباشم خودش تا جايي که بتونه تمريناتشو انجام مي ده

و واقعا هم راست مي گفت ..کمي ارومتر شده بود و از اون حالت دلمردگي در اومده بود و با کارايي
که بهش ياد داده بود گاهي دستاشو حرکت مي داد...و تالش مي کرد که درست انجام بده ...
يك هفته گذشت و دکتر به اومدنشاش ادامه مي داد ...
خوشبختانه خبري هم از اون مادر وپسر نبود ....و همه چیز داشت به خوبي پیش مي رفت

بعد از رفتن دکتر ..میوه هاي مختلفي که پوست کرده بودم تو پیش دستي چیدم و وارد اتاق شدم
..پشت میزش نشسته بود و در تالش بود که با خودکار رو کاغذ چیزي بنويسه
بهش نزديك شدم ...و پیش دستي رو میر گذاشتم و میز دور زدم و کنارش ايستادم
به حضورم توجهي نكرد ....سعي کرد رو کاغذ چیزي بنويسه ...
خم شدم و دستمو ار پشتش رد کردم و رو دستش گذاشتم ...و کمي دستشو جمع کردم ..مكثي
کرد ..بهش خیره بودم ....اما اون بهم نگاه نمي کرد ....
دستمو طوري نگه داشته بودم که خودکارو بتونه تو دستش نگه داره
دستشو حرکت داد و منم به ارومي با حرکت دستش دستمو رو دستش حرکت دادم ...
نفسشو داد بیرون ...و به زور و دستو پا شكسته نوشت :
 -من يه بد بختم ...
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لبخندي زدم و دستشو محكمتر فشار دادم و دستشو حرکت دادم و نوشتم
 ولي من خوشبختم ...چون امیرو دارم ...و دستمو از روي خودکار برداشتم ...
که همزمان برگشت و بهم خیره شدم ..
لبخندم بیشتر شد و گفتم :
 واقعیتو گفتم...و پیش دستي میوه رو جلوش گذاشتم و تكه اي برداشتم و تو دهنم گذاشتم ...
که خیلي جدي گفت :
 چرا تصمیم داري منو ديونه کني؟خودمو به بي قیدي زدم و با خنده گفتم :
 چون عاشقتمبه خنده افتاد و سرشو با تاسف برام تكوني داد...و گفت:
 فكر نمي کنم يه جو عقل تو کله ات باشه اره بخدا همشو بخاطر تو از دست دادم ...چاقو رو تو يه تكه سیب فرو بردم و به طرفش گرفتم و گفتم:
 تو فكر کن من ديونه ..من خل ..همین که مي دونم دوست دارم برام دنیايي..دستشو به زور اورد باال و تكه رو گرفت ولي نتونست به دهنش برسونه ...مچ دستشو گرفتم و به
دهنش نزديك کردم
تكه رو تو دهنش گذاشت و روشو ازم گرفتو گفت:
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...
 فكر مي کني تا کي بتوني اين وضعیتو تحمل کني ؟من تحمل نمي کنمپس چیكار مي کني ؟ زندگيبا تعجب نگاهم کرد که گفتم:
دارم زندگي مي کنم ...و از زندگیم خیلي راضیمبهم خیره شد که با ذوق گفتم :
 بیا بريم بیرون..هوا محشره ...پوزخندي زد و گفت:
روت میشه با من بري بیرون؟..با حالت با نمكي بهش نگاه کردم و گفتم:
 بايد تو روت بشه که مي خواي با يه دختر زشتي مثل مي خواي بري بیرون  ....اونوقته که همه بهخاطرانتخاب بي نظیرت مسخره ات مي کنن
وهمراه با خنده يه تكه ديگه گذاشتم تو دهنم و ادامه دادم :
 بیا بريم بیرون خیلي وقته تو خونه اي ...از اونورم مي ريم دنبال پري و بر مي گرديم ...قول ميدم زياد طول نكشه ...
حرفي نزد ..
بريم ؟به نگاه ذوق زده ام خیره شد و با لبخند غمگیني گفت:
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 باشه ...با خوشحالي پا شدم و با عجله يه طرف کمد لباساش رفتم  ...و همون لباسايي رو برداشتم که
اولین بار تو تنش ديده بودم ...
..
ويلچرو حرکت دادم و از پشت میز امديم اينورتر ...
 با لبخند و شادي دکمه هاي پیرهنشو باز کردم ...همونطور که دستاش بي حس و حال رو چرخابود فقط بهم خیره بود ..که با خنده گفتم:
 چیه چرا اونطوري نگام مي کني ؟...حرفي نزد و فقط نگاه کرد ...
 نكنه رو صورتم چیزيه ..که خودم خبر ندارم ...فقط لبخندي زد و باز نگام کرد ...
بعد از اينكه لباساشو عوض کردم جلوي اينه بردمش ...و شونه رو برداشتم ...
و مقابلش ايستادم و موهاشو شونه کردم ..
باز بغض کرده بود ...وقتي شونه کردنم تموم شد  ...از مقابلش کنار رفتم و گفتم ..
 دوست داري؟سرشو باال نیورد
 امیرحرفي نزد
 نشستم و ويلچرو با يه حرکت به طرف خودم چرخوندم و به صورتش که پايین گرفته بود نگاهکردم
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 از چي انقدر ناراحتي ؟جوابي نداد ....که دستمو گذاشتم زير چونه اش و سرشو باال اورد م
ته چشماش اشك بود....لبخندي زدمو و گفتم :
 تو براي من همه چي هستي ...دوست ندارم اينطوري ببینمت...يه دفعه با خنده موهاشو بهم ريختم و سريع چرخوندمش طرف اينه و گفتم:
 اصال مدل فشن بیشتر بهت میادواقعا با نمك شده بود
خنده اش گرفت و چیزي و نگفت
 باشه پس رضايت دادي همین مدلي بريم بیرون  ...منم برم لباسامو عوض کنم و که دير شد ..و با خوشحالي به طرف اتاقم رفتم و لباسامو عوض کردم ..وقتي برگشتم قبل از رفتن قايمكي
شونه رو برداشتم و تو کیفم گذاشتم ...
و سريع ويلچرو از اتاق در اوردم که گفت:
:
 مي خواي منو اينطوري ببري بیرون؟ خودت که از اين مدل خوشت امد ..ستاره؟ دوست نداري ؟و موهاشو بیشتر بهم ريختم
که با تعحب نگاهم کرد
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اينم دوست نداري..اي بابا چقدر تو سخت گیري ...و به طرف در رفتم که جدي و در حالي که خنده اش گرفته بود:
ستارهبا خنده برگشتم و شونه رو در اوردم و گفتم
 چشم اقا ..ايناهاشمقابلش زانو زدم موهاشو با حوصله شونه کردم و با دستام بهشون حالت دادم
...
و بعد با شیطنت و به شوخي نوك انگشتامو دهني کردم و به طرف موهاش بردم که سرشو کشید
عقب و گغت:
 -نكنبلند زدم زير خنده ...و گفتم:
 دلتم بخوادبا يه حرکت بلند شدمو و درو باز کردم و بردمش بیرون ...

فصل صد و دوم :

به طرف اسانسور رفتیم ...و به محض فشار دادن دکمه ..در باز شد..
قبل از اينكه به پايین برسیم يقه کتشو درست کردم و گفتم :
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 .کاش شال گردنتو برداشته بودم نه هوا زياد سرد نیست نه بابا با شال گردان خوشگلتر میشدي ..اخه به سرما خوردگیت چیكار دارمبا حالت بامزه اي بهم خیره شد ...که در باز شد ...
و ارمان که پشت در بود به محض ديدنم لبخندي زد که يهو چشماش به امیر افتاد...و تو جاش
میخكوب شد
اما زودي به خودش اومد و قبل از وارد شدن خیلي اورم سالم کرد که امیر جوابشو داد و من فقط
سرمو تكوني دادم و چیزي نگفتم ...
و پشت سر امیر ايستادم ...
ارمان نگاهي به امیر کرد معلوم بود حسابي متعجبه ...نمي دونم چرا برخورد ادما با ديدن اين
موارد يهو زمین تا اسمون فرق مي کنه و براشون عجیبه
ارمان گاهي زير چشمي به من و امیر نگاه مي کرد که من با اين نگاهاش  ....اروم دستمو رو شونه
امیر گذاشتم و فشارش دادم ...با اين کارم ارمان يه جوري شد و برگشت و به من که مستقیم به
در نگاه مي کرد خیره شد..
با لبخندي به طرف امیر خم شدم و سرمو به گوشش نزديك کردم و گفتم :
 اول بريم دنبال پريفقط سرشو تكون داد ...
وقتي در باز شد ...لبخندي زدم و ويلچرو حرکت دادم ...
ارمان مثل سنگ سر جاش مونده بود و به ما نگاه مي کرد ....که امیر بهم گفت :
 اين چرا اينطوري نگاه مي کرد؟ -من که از اول گفتم و مي گم همه همسايه هات بیشتر به خل و چال مي زنن تا ادماي عاقل
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امیر خندش گرفت و گفت:
 اروم االن میشنوه -خوب بشنوه ...مي خواست اونطوري نگاه نكنه

با يه دربست به طرف مهد رفتیم ....مهرانه همین که فهمید امیر تو ماشین منتظر ماست با
خوشحالي براي ديدن امیر از مهد در اومد ...خوشبختانه برخورد امیر خیلي خوب شده بود و سعي
مي کرد تا جايي که مي تونه خوب رفتار کنه
پري رو گذاشتم بغل دستش و با مهرانه خداحافظي کردم
تا درو بستم ديدم که پري خودش بلند شد ه و رفته تو بغل امیر
چشماي امیر برقي زد و سعي کرد با دستاش دستاي پري رو بگیره ...
دستمو بلند کردم که پري رو از بغلش بگیرم ...که امیر گفت:
 بذار بمونه ...لبخندي به دوتاشون زدم و به کاراشون نگاه کردم امیر سرشو خم کرد و گونه پري رو به ارومي
بوسید و با خنده بینیشو به بینیش زد که پري خنديد
جلوي پارك ...نزديك به اپارتمان پیاده شديم ...

پري رو پاهاي امیر نشوندم ..پري هم به محض نشستن توبغلش سرشو به سینه امیر تكیه داده
بود.و با توب تو دستاش بازي کرد  ..امیر تا جايي که مي تونست دستشو دورش گرفته بود ...که
گفتم:
 اذيتت نمي کنه؟ -نه

 www.negahdl.comسایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان

528

نگاه دانلود

دراغوش باد | نیالکاربرنودهشتیا

وارد پارك شديم ..هوا خیلي خوب بود و زياد سرد نبود..يك ماه به عید مونده بود
از کنار نیمكتي که يه دختر و پسر جوون روش نشسته بودن ..به ارومي رد شديم که صداي
دخترو شنیدم...
 تو روخدا شانسو مي بیني ...خدا هر چي که خوبه مي ده به اينا...نه شوهره نه زنه چشم رنگينیستن..ببین دخترشون چه نازه ..فكر کنم قشنگیش به بابا هه رفته
عالقه اي به شنیدن حرفاشون نداشتم ...براي همین ديگه توجهي به حرفاشون نكردم
رو نیمكتي که زير يه درخت بزرگ قرار داشت نشستیم...و پري هم کمي جلوتر از ما شروع کرده
بود به بازي کردن ...
امیر به پري که مشغول بازي بود خیره شده بود ...و منم نزديك به ويلچر رو نیمكت نشسته بودم
...که يه دفعه اي گفت:
 فكر نمي کنم هیچ وقت مزه بابا شدنو بچشمبرگشتمو به نیم رخ ناراحتش نگاه کردم ..و حرفو عوض کردم ... :
 دکترت گفته  ..حرکت دستات بهتره شده و مي توني بیشتر بیاريشون باال..به دستاش نگاهي کرد و کمي حرکتشون داد
 فقط انگشتام هنوز قدرت ندارن ..هنوز نمي تونم چیزي رو درست و حسابي تو دستم بگیرم اونم به مرور خوب میشه ...يهو سرشو به طرفم چرخوند و گفت:
 از کاري که کردي پشیمون نیستي؟مستقیم به چشماش خیره شدم و گفت:
 -اصال
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کمي من..من کرد و خواست حرفي بزنه که .سكوت کرد و حرفشو ادامه نداد...
دستمو گذاشتم روپاش و گفتم:
هیچ وقت به من شك نكن و اين سوالو از من نپرس ...من هیچ وقت پشیمون نمیشمپوزخندي زد و گفت:
 خنده داره ...تو اين سن سال يه کار افتاده شده امبراي گفتن اين حرفا خیلي زوده ...يه لحظه برگشت و بهم خیره شد و بعد در حالي که نگاهشو ازم مي گرفت با صداي ارومي گفت:
 -من حتي نمي تونم مثل يه شوهر بهت ...امیربهم خیره شد...
 به اين چیزا فكر نكن ...که اصال برام مهم نیستنسرشو انداخت پايین و حرفي نزد..
کمي که گذشت گفت؟:
بريم خونه ..خسته شدي ؟ نه فقط بريم خونه ..از نگاههاي ترحم انگیر کسايي که از کنارمون رد میشن بدم میاد ...راست مي گفت هر کي از جلومون رد مي شد يا به طور ناجوري خیره مي شد يا با حالت دلسوزانه
اي به امیر نگاه مي کردن که چرا بايد با اين سن رو ويلچر باشه
بلند شدم و چرخشو حرکت دادم و گفتم..
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 اگه بخواي به نگاهها و حرفاي مردم توجه کني ...که دو روزه از پا در میاي...به پري نزديك شديم ...
پري با خنده به امیر نزديك شد و دستشو گرفت و کشید ...
امیر با درموندگي برگشت و به من نگاه کرد...
سريع رفتم و پري بغل کردم و رو پاهاي امیر گذاشتم و گفتم ...
 بازي بسه بريم خونهپري سرشو به طرف صورت امیر بلند کرد و با لحن بچگانه ايي گفت:
 برام عروسك مي گیري ...؟امیري خنده اي کرد و گفت :
ارهکي ؟چرخو نگه داشتم و به طرفشون خم شدم و به پري گفتم:
 يه روز باهام مي ريم و بابا برات يه خوشگلشو مي خرهبا حرفم امیر تو چشمام براق شد
به پري نگاه کردم که از ذوق خريدن عروسك چشماش برق مي زد و به امیر نگاه مي کرد
فصل صد و سوم :

وقتي وارد خونه شديم ....پري از پاهاي امیر او مد پايین ...و رفت دنبال عروسكش که تو اتاق بود
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خنده اي کردم و به امیر که به حرکات پري نگاه مي کرد گفتم :
 بچه است ديگه ..فعال عروسك براش از واجباته....امیر لبخندي زد و چیزي نگفت

وارد اتاق شديم  ...کتشو در اوردم و گفتم:
 -نظرت چیه....البته اگه تو موافق باشي ...به شناسنامه جديد براش بگیرم به اسم تو

چرا مي خواي اينكارو بكني ؟دوست دارم تو شناسنامه اش .اسم تو به عنوان پدرش نوشته بشه يعني هیچ وقت نمي خواي بهش بگي باباش کي بود؟به نظرم نیازي نیست که بدونه ...اگه زنده بود شايد مي گفتمولي چیزي که بخواد با روحیاتش بازي کنه ارزش گفتن نداره ..مخصوصا سعید ...که در حقشپدري هم نكرد ...
و بعد با خنده از پشت بهش نزديك شدم و سرمو بهش نزديك کردم...به طوري که گونه ام کمي
گونه اش لمس کرد و گفتم :
پس موافقي ؟اگه گفت رنگ چشمام به کي رفته؟ مي گم به تو رفته-کور رنگي گرفتي؟
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 اين همه ادم که بچه هاشون ..چشم رنگي میشن ...ما هم يكي ...پس حاال که موافقي از فردااقدام مي کنم ...
لبخندي زد و گفت:
 پس تو هم مطمئني که من نمي تونم بهت بچه بدم....گونه امو بیشتر بهش چسبوندم ...که چشماشو بست ..و حرکتي نكرد..منم با چشماي بسته
صورتمو کمي باال وپايین کردم ...صورتش داغ شد به طوري که احساسش کردم و به ارومي بهش
گفتم:
 وجود تو از هر چیز ديگه اي برام مهمتره ...حتي بچه ... اينم بگم دکتر گفته مي توني پدر بشي ..امیر تو قطع نخاعي نیستي تازه اگرم بودي ...بازممشكلي براي پدر شدنت نبود ....پس به اين چیزا فكر نكن ...
صداش مي لرزيد...
ستارهبله تو که هیچ وقت تنهام نمي ذاري ؟لبخندي زدم و گفتم
 هیچ وقتهمونظور که چشماش بسته بود و گونه اشو به گونه امو چسبونده بود...
قطره اشكي از گوشه چشمش سر خورد ...
چشمامو باز کردم و به مژه هاي بلندش چشم دوختم ...غرق لذت بود ..دستامو باز کردم و دورش
حلقه کردم ...و به ارومي صورتمو حرکت دادم ..سرشو به طرف مخالف کج کرد ..سرمو حرکت
دادم و لبهامو به گردنش نزديك کردم و به اورمي ...بوسه به گردنش زدم ..لرزيد ..
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بار ديگه بوسه اي زدم که نفسشو داد بیرون ..به ارومي سرمو ازش جدا کردم و مقابلش نشستم و
دستاشو تو دستم گرفتم
چشماشو باز کرد ...که يه قطر اشك ديگه از چشماش افتاد ...
رو زانوهام نشستم و خودمو کشیدم باال ...و دستامو دور گردنش حلقه کردم و صورتمو به صورتش
نزديك کردم ...
صورتش گر گرفته بود و منتظر بود ..لبخند محو ي زدمو و لبهامو به لبهاش رسوندم و قبل از
بوسیدنش بار ديگه به چشماش نگاه کردم و با بابستن چشمام ...خواستم اروم لبهامو رو لبهاش
بذارم

فصل صد و چهارم :

که صداي داد پري دوتانوتو از جا پروند و من ناخوداگاه کشیدم عقب...
دوتايي بهم خیره بوديم ...
که باز پري داد زد و منو صدا کرد ...
امیر که لبهاش کمي باز مونده بود ..به خودش او مد .و .لبهاشو روهم گذاشت و به طرف ديگه اي
نگاه کرد ..
با رنگ پريدگي از رو زانوهام بلند شدم و با دستپاچي بیرون رفتم
و ديدم که پري لیوان ابو رو زمین ريخته ...
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نگاه امیر جلوي چشمام اومد ...
اون نگاه بي تاب ..که دوست داشت کار ادامه پیدا کنه ...

با نارحتي برگشتم و به در اتاق نگاه کردم ...
حق داشت من زنش بودم و ازم انتظار داشت ..هر مردي هم جاي اون بود ..دلش مي خواست ..
با ناراحتي از در رو گرفتم و به پري که با دادش نذاشته بود به امیر برسم خیره شدم ..
از روي زمین بلند شدم ...

ترجیح دادم که تا دو سه ساعتي به اتاقش نرم ...
نمي دونم چرا داشتم خجالت مي کشیدم ...
شام پري رو که دادم خوابوندمش ...

به اتاق رفتم ...هنوز لباسا تنش بود ...و فقط تونسته بود کمي صندلیشو حرکت بده ..
از خودم خجالت کشیدم که به خاطر راحتي خودم و خجالتي که مي کشیدم ..بهش سر نزده بودم
و اون تو اتاق مونده بود ...

چرا اينكارو کرده بودم ..نگاهش دلگیر بود ...احساس کردم دلش شكسته ...
لباساشو برداشتم تا کمكش کنم عوض کنه ...
بهم نگاه نمي کرد ..حقم داشت ...ظهر بهم گفت ستاره تنهام نمي ذاري و من گفتم هیچ وقت
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ولي به راحتي تو اين چند ساعت ازش غافل شدم ...و زير قولم زدم
وقتي کمكش کردم رو تخت بخوابه ...
نگاهي به غذا کرد و گفت :
 سیرم نمي خورم ...نمي دونستم چي بگم ..دلش شكسته بود ...
قهر نبود ولي انگار به خودش قبولنده بود که ستاره هم يكي مثل همه ..
با خجالت و شرم ساري سیني رو برداشتم و از اتاق خارج شدم ...
به وسط پذيرايي رسیدم
بايد جبران مي کردم ..
اين حقش نبود..سیني رو گذاشتم رو میز و به سرعت به اتاقش برگشتم و کنارش نشستم و به
طرفش خم شدم ..
که لبخند نیمه جوني زد و گفت:
 خسته ام ستاره ...بغض کردم ...و به ارومي سرمو ازش دور کردم ...
تو نگاهش نه سرنش بود و نه ناراحتي ..نمي دونم چي بود ..فقط نگاهش داشت عذابم مي داد...
 امیر برو بخواب خانومم ..تو هم امروز خسته شديبغضمو با اب دهنم قورت دادم ..و صداش کردم :
 -امیر
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 -ستاره چرا انقدر لجبازي .....برو ....

بلند شدم ..و با قدمهاي ارو مي به طرف در رفتم که طاقت نیوردم و به سرعت برگشتم و باال
تختش ايستادم

لبخند ديگه اي زد و گفت :
 -من ناراحت نیستم ...برو

فصل صد و پنجم:

همه چیزو خراب کرده بودم ..تمام تالشاي اين چند وقتم دود شده بود و رفته بود هوا
هنوز به چشماش خیره بودم که چشماشو بست و سرشو به طرف پنجره چرخوند

سرمو گرفتم پايین و با ناراحتي ازش فاصله گرفتم ...وقتي درو بستم ..احساس کردم از يه بلندي
سقوط کردم ..به در تكیه دادم و به طرف پايین سر خوردم ....و رو زمین نشستم
اشكم در اومد ...سرمو روي زانوهام گذاشتم ....با خودم گفتم :
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 چرا يهو انقدر بینمون فاصله افتاد ....؟جوابي براي سوالم پیدا نكردم ..به زور از جام بلند شدم و به بهانه سر زدن به پري وارد اتاق شدم
....
چه خوب بود که پري رو اورده بودم خونه ..حداقل به خاطر وجود پري لبخند به رو لباش مي
اومد...
کاري که من نتونسته بودم بكنم ...ولي پري با تمام بچگیش اين کارو کرده بود ...
لبه تخت نشستمو به موهاش دست کشیدم
همراه لبخند تلخم ...اشكا از چشمام سرازير شدن
 من که براي خوشحالیت هر کاري کردم ..پس چرا به من نمي خندي ..؟چرا همش باعثناراحتیت مي شم ؟

سرمو بلند کردم و به وسايل اتاق نگاه کردم ....
چشم بي منظور به نقطه اي خیره شد و حرف دکتر مشاورو به ياد اوردم :
" شما به عنوان همسرش بايد اين شرايطو به وجود بیاريد ...بايد طوري برخورد کنید که اون عیب
و ايرادشو که وقتي در کنار شماست نبینه
سخت هست ولي مي تونید اين حس ارامشو بهش بديد....در نظر بگیريد ..شايد بیمار نتونه که راه
بره  ...ولي حس و غرايزش از بین نرفته و اون هم مثل هر ادم معمولي ديگه به اين چیزا نیاز داره"

سرمو حرکت دادم و به پري نگاه کردم و ياد حرف امیر افتادم :
"تو هم مطمئني که من نمي تونم بهت بچه بدم "
بلند شدمو به پنجره نزديك شدم و به سايه خودم چشم دوختم و گفتم:
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 مگه دوسش نداري ؟....اگه داري اين چه کاري بود که کردي ؟نمي دونم دست خودم نبود ...از چي ترسیدي ؟
سكوت کردم و به چشمام خیره شدم ....
و بعد به ماشینايي که تك و توك از خیابون رد مي شدن نگاه کردم
لبخندي زدم و به اين فكر کردم که تا چند وقت ديگه منم مي تونم گواهینامه امو بگیرم و امیرو
ببرم بیرون ..بدون نیاز به کمك ديگران
هنوز کسي از اين موضوع خبر نداشت ..و گذاشته بودم که يه جا با گرفتن گواهینامه ام به همه
بگم و بیشتر از همه امیرو خوشحال کنم
باز به سايه خودم خیره شدم و گفتم :
 تو حتي اين کارو براي خوشحالي اون کردي ..ولي اينا بي فايده است ..اون تو رو مي خواد ...نهاين چیزا رو
تو کاري کردي که اون فكر کنه ...يه بیماره ...که تو هیچ تمايلي براي نزديك شدن بهشو ندارياز پنجره فاصله گرفتم و از اتاق خارج شدم ...
خوابم نمي برد ...از دست خودم شاکي بودم ....در اتاقشو به ارومي باز کردم و با قدمهاي ارومي
بهش نزديك شدم ..که ناگهان ديدم سريع چشماشو بست ...و خودشو به خواب زد
سرجام ايستادم ....نور مهتاب رو تختش افتاده بود و نیم رخشو روشن کرده بود
خواستم کمي جابه جاش کنم که دلم نیومد ..ارامشو بهم بزنم
اين اتاق همیشه برام ارامشي رو داشت که هرگز اتاق بغلي ...اين ارامشو بهم نمي داد ....
بار ديگه بهش چشم دوختم ..اگه امروز درست رفتار کرده بودم ..بايد االن من با ارامش کنارش
خوابیده بودم
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اما مي دونستم نه تنها امشب بلكه ممكن بود شبهاي ديگه هم....به احتمال زياد خودمو از داشتن
چنین ارامشي محروم کرده باشم

به پذيرايي برگشتم
امیر هم خواب نبود و درست مثل من ناراحت و غمگین بود ...روي مبل نشستم و چشمامو رو هم
گذاشتم و به فكر فرو رفتم
بايد کاري مي کردم که همه چي به درستي پیش مي رفت و اين اشتباهمو جبران مي کردم ...
بايد کاري مي کردم که دوباره امیر بهم اطمنیان مي کرد و بهم اجازه مي داد که بهش نزديك بشم
..

تا نزديكاي صبح بدون اينكه بذارم خواب به چشمام بیاد فكر کردم
با اينكه از دست خودم ناراحت بودم ولي بالخره به نتیجه اي که مي خواستم رسیدم ...سعي کردم
لبخندي بزنم و کارارو درست انجام بدم و تو اين راه از مهرانه کمك بگیرم

فصل صد و ششم :

 www.negahdl.comسایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان

541

نگاه دانلود

دراغوش باد | نیالکاربرنودهشتیا

صبح با انرژي و با روي باز به استقبال روز جديد رفتم
صبحونه رو اماده کردم ....بیشتر مواقع غذاشو مي بردم تو اتاق ..ولي ديگه نمي خواستم از امروز
اين کارو بكنم ...بايد از تو الك خودش درش مي اوردم و بهش نشون مي دادم که بايد زندگي کنه
...قبل از ورود به اتاق از توي گلدون روي اپن يه پر نازك برداشتم ...
غرق خواب بود...
معلوم بود تا دير وقت بیدار مونده بود  ...که هنوز خواب بود ..چون هر وقت وارد اتاقش مي شدم
چشماش باز بود و منتظر من بود
خیلي اروم لبه تخت نشستم و پر رو به ارومي به بینیش نزديك کردم و حرکتش دادم
کمي چشماشو بهم فشار داد و سرشو به يه طرف ديگه حرکت داد
ولي من ول کن نبودم
بار ديگه پر و نزديك کردم که چند بار سرشو به راست و چپ حرکت داد
خنده ام گرفت و باز پر بیشتر حرکت دادم که يهو به شدت عطسه کرد و چشماشو باز کرد
با خنده بهش نگاه مي کردم ..باورش نمیشد..خرمگس اول صبحش من باشم
با خنده خواستم دوباره پرو بهش نزديك کنم..که سريع دستشو تا جايي که مي تونست باال اورد و
دستمو گرفت و گفت :
 چقدر تو بديکه با اين حرفش بلند زدم زير خنده
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لبخند کوچیكي به روي لباش نشست و با چشماي پف کردش بهم خیره شد
همونطور که مي خنديدم بهش گفتم :
 با چشمات چیكار کردي که شدن بابا قوريولي به جاي اينكه جوابمو بده ازم پرسید:
ساعت چنده ؟
به ساعت نگاه کردم و گفتم:
 هفت اي بي رحم ...مي گم چرا انقدر خوابم میادو چشماشو بست
نوع حرف زدن و برخوردش طوري بود که گويي اونم يه روش ديگه اي رو در پیش گرفته و ديگه
نمي خواد اون امیر سايق باشه
پتو رو با شدت از روش زدم کنار و گفتم:
 پاشو پاشو خواب نداريم ...به اندازه کافي خوابیديبلند شدم و چرخو به تختش نزديك کردم ...و با روي خندوني گفتم :
اول بايد يه دوش بگیري ..بعد يه لباس شیك بپوشي ..بعد يه صبحونه کامل ...و بعدم ...مكثيکردم بهش نگاه کردم
بهم نگاه مي کرد که با شیطوني گفتم:
نه ديگه ..اگه بقیه اشو بگم خوشبحالت میشهسرشو با لبخندي تكوني داد و زير زبوني گفت :
 -ديوونه

 www.negahdl.comسایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان

542

نگاه دانلود

دراغوش باد | نیالکاربرنودهشتیا

ابروهامو انداختم باال و گفتم :..
 همین ديونه چه نقشه ها که برات نكشیدهکمكش کردم و رو ويلچر نشوندمش
بعد از اينكه دوش گرفت ..لباساشو تنش کردم و خواستم موهاشو شونه بزنم که گفت:
 بده خودم شونه مي کنمشونه رو به دستش دادم ..هنوز نمي تونست دستشو زياد باال ببیاره ...
با دست زير ارنجشو گرفتم و دستشو کشیدم باال ...
ديگه از اينكارام ناراحت نمي شد ...
همونطور که به سختي موهاشو شونه مي کرد دم گوشش گفتم .:
 از امروز همه وعده هاي غذايتو بايد بیاي پیش من و پري بخوري تو امروز چت شده ؟در پاسخ سوالش فقط خنديدم
بعد از تماسي که با مهرانه داشتم و اونو در جريان کاري که مي خواستم بكنم گذاشتم ....
کلي از تصمیم و کاري که مي خواستم بكنم استقبال کرد ...و همین امر هم باعث شده بود خیلي
روحیه بگیرم

همونطور که شونه مي کرد از تو اينه بهش خیره بودم که دستشو اورد پايین و گفت :
 میشه پشت موهامو تو شونه کني ...دستم نمي رسهشونه رو گرفتم و پشت موهاشو شونه زدم و بهش گفتم :
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راستي امروز مصطفي مي خواد بیايد دنبالت ..که باهم بريد بیرونپس چرا خودش بهم زنگ نزد ؟چه مي دونم...دوست توه ..چرا از من مي پرسي؟امیر سرشو باال اورد و از تو اينه به چشمام خیره شد و گفت :
 تو اين چشمات ...يه چیزي هست که من نمي فهم انقدر شكاك نباش جناب سرگرد عزيزشونه رو گذاشتم سر جاش و با هم به طرف اشپزخونه رفتم  ....چرخو پشت میز قرار دادم و
صندلي خودمو کنارش کشیدم و نشستم
حاال مي تونست لقمه هايي که بهش مي دادمو تو دهنش بذاره ..
 چي مي خواي برات لقمه بگیرم ؟به میز نگاهي کرد و گفت :
فرقي نمي کنهتكه اي از نونو برداشتم و روش پنیر گذاشتم و بعدم يه تكه کوچیك گردو....لقمه رو درست کردم
و به طرفش گرفتم ...که گفت :
پري هنوز خوابه ؟فكر کنم به تو رفته ...خوش خوابهخنديدو لقمه رو تو دهنش گذاشت و همونطور که مشكوك بهم نگاه مي کرد ازم پرسید:
مصطفي نگفت چیكارم داره؟ و براي چي مي خواد منو ببره بیرون ؟شونه هامو انداختم باال و گفتم
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نمي دونماره جون خودت ...با خنده بهش نگاه کردم و گفتم :
ببین جان من يه امروزو مفتش بازي در نیار ...خوب ؟که در اتاق باز شد و پري با موهاي ژولیده و چشماي ورم کرده جلوي در ظاهر شد
دوتايي بهش خیره شديم که با خنده گفتم:
نگفتم به تو رفتهامیر لبخند دلنشیني زد و به پري نگاه کرد ...
بلند شدم و به طرف پري رفتم و با شوخي همونطور که بغلش مي کردم قلقلكش دادم که از خنده
ريسه رفت
امیرم با خنده پري لبخندي زد ...و به ما نگاه کرد
وارد اشپزخونه شدم و خواستم پري رو صندلي کناريم بنشونم  ....که امیر بهم گفت:
 بذارش رو پاهاي مناخه تو داري صبحونه مي خوريبذارشخم شدم و پري رو پاهاش گذاشتم
و لقمه اي براي پري گرفتم و به دست امیر دادم و امیر لقمه رو با لبخند گذاشت تو دهنش
عجیب بود که هر وقت تو بغلش مي رفت اصال اذيتش نمي کرد و اروم میشد وهمش سرشو به
سینه امیر تكیه مي داد
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همونطور که دوتايي به خوردن پري نگاه مي کرديم چشماي امیر رنگ غم گرفت

لقمه اي به دهن پري نزديك کردم و گفتم :
 قول مي دم بچه تو از اين وروجكم خوشگلتر میشه..درست مثل باباشسرشو باال اورد و بهم خیره شد ..بهش لبخندي زدم و سكوت کردم
که صداي زنگ در خونه ..دوتامونو از اون سكوت خارج کرد ..
چادرمو سر کردم به طرف در رفتم
مصطفي با چهره خندون پشت در ايستاده بود ...
بهش سالمي کردم و گفتم :
 ببخشید باعث زحمت شما هم شديم خواهش مي کنم اين چه حرفیهاز مقابل در کنار رفتم و بهش گفتم :
بفرمايید
مصطفي با ديدن امیر که تو اشپزخونه نشسته بود به طرفش رفت و با خنده پري رو از تو بغلش
گرفت و به پري گفت:
 خوب رفتي و ديگه به پشت سرتم نگاه نكردي شیطونپري خیلي با نمك خنديد
بعد رو به امیر کرد و ازش پرسید :
 -صبحونه اتو خوردي بريم ؟
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کجا مي خواي منو ببري؟ يه جاي خوب اخرين باري که اين حرفو زدي ..سر از بیمارستان د راوردممصطفي بلند زد زير و خنده و گفت:
نه اين دفعه قول مي دم مشكلي پیش نیادامیر که قانع نشده بود ازش پرسید :
 -راستشو بگو ..ستاره که چیزي نمي گه

 -اي بابا چقدر گیر مي دي ..تازه پري رو هم مي خوايم ببريم

امیر برگشت و بهم نگاهي کرد که الاقل بتونه از چشمام چیزي رو بخونه
اما سريع رومو ازش گرفتمو و فنجون چايي رو مقابل مصطفي گذاشتم و گفتم :
 -تا شما يه چايي بخوريد منم پري رو اماده مي کنم

فصل صد و هفتم:
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بعد از رفتنشون سريع لباسامو پوشیدم ...بايد تا غروب همه کارامو مي کردم به خاطر کاري که
مي خواستم بكنم ...مهرانه و مصطفي رو يه روز از کار و زندگي انداخته بودم
...
با هزينه هايي که حساب کرده بودم مي تونستم کاري رو که مي خوام انجام بدم
ظهر شده بود که منو مهرانه خسته و کوفته به خونه برگشتیم ....هر دومون رو مبل ولو رفتیم که
مهرانه گفت:
 واي طرف جونمونو خورد تا کارو تحويل بده عوضش تحويل داد ...راستي مهرانه  ....وسايلو کي بیارن ؟به ساعتش نگاهي کرد و گفت :
 بهشون گفتم راس ساعت دو اينجا باشن ...پرده رو از تو بسته خارج کردم و گفتم :
 جون به سرمون کرد ولي کارش خیلي خوب شده ارهدوتايي وارد اتاق شديم و به وسايل اتاق چشم دوختیم ..مهرانه چرخي تو اتاق زد و گفت :
 فكر مي کني بتونیم تا ساعت  6همه چي رو اماده کنیم ؟ امیدوارم يعني بايد بتونیم ..راستي به مصطفي چي گفتي ؟ هیچي فقط گفتم اين رفیق فابريكتو تا ساعت  6بیرون بچرخون .. همین ؟ اره همین ....حاال هم تا دير نشده دست بجونبون ..که خیلي کار داريم*******
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ساعت دو با اوردن وسايل ...کارا سرعت بیشتري گرفت ....و تونستیم زودتر از اونچه که فكرشو
مي کرديم همه چي رو اماده کنیم
وقتي کارگرا وسايلو جابه جا کردن و وسايل اضافه رو بردن ...نگاهي به اتاق کردم ...درست همون
چیزي شده بود که مي خواستم ..فقط يه تمیز کاري مي خواست ...
بعد از تمیز کردن و نصب پرده ..فضاي اتاق به نسبت  ....قبل کلي تغییر کرده بود ....
ديگه فقط مونده بود نصب دوتا قابي که گرفته بودمشون ...بعد از نصب دومین قاب

دستمو رو کمرم گذاشتم و همراه مهرانه به اتاق چشم دوختم
مهرانه با ذوق گفت :
 عالي شد ستارهلبخندي زدم ...و دوباره به وسايل نگاه کردم که مهرانه گفت :
 وسايلم با قیمت خوبي گرفتي ..و با خنده اضافه کرد :
 فقط اگه امیر بفهمه پوست کله اتو مي کنه الزم بود مهرانه ..بايد خیلي وقت پیش اينكارو مي کردمسرشو تكوني داد و گفت:
 ديگه کار ديگه اي مونده ..؟نه فقط چند تا وسايل کوچیكه ..که اونا رو هم خودم به تنهايي مي تونم بیارمو بعد در حالي که چشمام پر از خواهش و خجالت بود برگشتم طرفشو و دستمو رو بازوش
گذاشتم و گفتم :
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 فقط يه امشبي رو هم ...پري رو تحمل کني..که کلي دعا گوت مي شمبا خنده مشتي به شونه ام زد و گفت:
فقط يه امشبي رو ها ..ما هم کارو زندگي داريمهمراه با خنده اش لبخندي زدم که گفت:
 منم ديگه کم کم برم ....اون بسته ها رو هم تو اون اتاق گذاشتمممنون مهرانه امروز خیلي کمكم کرديدکاري نكرديم دخترفصل صد و هشتم :

با رفتن مهرانه به ساعت نگاه کردم يك ساعت به  6مونده بود
با عجله وارد اتاق شدم و لباسامو از تو کمد در اوردم و همشونو بردم تو اتاق امیر ...
و تو کمد اويزونشون کردم ....
يه جوري انگار اسباب کشي کرده بودم و خودمو از بند اين اتاق خارج کرده بودم
حاال همه چي آماده بود و فقط بايد منتظر اومدن امیر مي شدم ...اينبار نبايد اشتباه مي کردم ....
به طرف اتاق رفتم و بسته ها رو باز کردم .....
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نمي دونستم کارم درسته يا نه ..فقط برام مهم اين بود که بهش ثابت کنم که من همسرشم و از
اينكه اون شوهرمه ...هیچ مشكلي ندارم و قصد دوري ازشو ندارم

خوشبختانه قبل از ساعت  6مصطفي بهم زنگ زد و گفت کمي ديرتر میان و شايد شامو هم بیرون
بخورن..
فهمیدم کار مهرانه است که کمي بهم فرصت بده ...

از فرصت استفاده کردم و دوشي گرفتم ...و سعي کردم به اندازه نیم ساعت چرتي بزنم که
خستگي امروزم برطرف بشه .براي اماده شدن هنوز زود بود ....کمي دلهره داشتم ...اما به خودم
قبولونده بودم که موفق مي شم
و بالخره با اومدنشون من از اين دلهره نجات پیدا کردم ....وقتي درو باز کردم ...از چهره اش
معلوم بود که حسابي خسته و کسله ....
به مصطفي تعارف کردم بیاد تو که گفت بايد زودتر بره خونه ....
بعد از اينكه دوتايي ازش خداحافظي کرديم درو بستم ...و ويلچرو به سمت پذيرايي حرکت دادم
که امیر به حرف اومد:
 نمي دونم پري رو ديگه براي چي برد ....بیچاره يه کالمم حرف نزده ..مي گه خودش مي خوادبیاد خونه امون
همونطور که چرخو حرکت مي دادم بدون اينكه متوجه من باشه نیشم باز شد و گفتم:
 نه صبح گفته بود دوست داره بره خونه خاله مهرانهامیر با طعنه گفت :
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 جدا ..خدا بده شانسديگه نتونستم جلوي خنده امو بگیرم و خنديدم که با پوزخند گفت:
 مي گم تو هم امروز يه چیزت شده  ...هي نگو نهشام خوردي؟ اره ..اين مصطفي که منو کشت ...بردن بیرون اينم امروز خیلي عجیب بود تقصیر خودتم نیست شم ...پلسیت باعث میشه به همه چي مشكوك باشيفقط پوزخندي زد و چیزي نگفت
مي خواي بخوابي؟سرشو کمي کج کرد و گفت :
اره ..امروز حسابي خسته شدم ..يه روزي اگه  73ساعتم نمي خوابیدم انگار نه انگار .....ولي حاالدو ساعت که مي رم بیرون انگار کوه کندم
درو به ارومي باز کردم و بدون اينكه برقو روشن کنم چرخو حرکت دادم و بردم وسط اتاق و
مقابلش ايستادم  ...کتشو در اوردم
تو تاريكي اتاق نگاهي به اطرافش انداخت و گفت:
چرا برقو روشن نمي کني ؟گفتم شايد نور خوابتو بپرونه-يعني بیرون نور نبود که حاال اينجا نور خوابو بپرونه ؟

لبخندي زدم و گفتم:
 -اتاق خواب يه چیز ديگه است
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با تعجب گفت :
اتاق خواب ؟لباساشو از تو کمد برداشتم و کمك کردم که لباساشو عوض کنه

وقتي چرخو نزديك تخت بردم
گفت:
 وسايل اتاقو عوض کردي ؟جوابي ندادم و کمكش کردم رو تخت دراز بكشه ..حاال با دستاش مي تونست کمي خودشو جابه
جا کنه
تختو عوض کردي ؟بازم سكوت کردم
 میشه برقو روشن کني؟تو تاريكي لبخندي زدم و به حرفش گوش نكردم ...وبلند شدم
از کارام کالفه شده بود و ترجیح داد که سكوت کنه
پتو رو روش کشیدم و بهش گفتم :
چیزي نمي خواي ؟قرصامو بیارباشه دير نمیشهبه طرف در رفتم که گفت:
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 داري مي ري ؟کاري داري ؟سكوتي کرد و گفت :
 نهفصل صد و نهم

وارد اتاقم شدم و بسته ها رو روي تخت گذاشتم و لباس شبي که به رنگ قرمز بود با بنداي نازوك
که روش سنگ دوزي شده بود از تو بسته خارج کردم و مقابل خودم جلوي اينه گرفتم ...

لباس رو تن سفیدم خیلي خودنمايي مي کرد ....بعد از مدتها دست به لوازم ارايش بردم...

بعد از تموم شدن ارايش ...موهامو باز کردم و با سشوار بهشون که کمي نم دار بودن حالت دادم
....
ادکلن خوشبويي که مهرانه امروز به عنوان هديه برام گرفته بود و به گردن و پشت گوشام زدم ..
وقتي اماده شدم مقابل اينه قرار گرفتم

زمین تا اسمون با اون ستاره قبلي فرق کرده بودم ..کمي دلهره داشتم ..ولي به خودم مسلط شدم
و نفسمو دادم بیرون و به طرف اتاقش رفتم ....اتاقي که از امشب بايد مال من و اون میشد

 www.negahdl.comسایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان

554

نگاه دانلود

دراغوش باد | نیالکاربرنودهشتیا

درو باز کردم و قبل از ورود برق اتاقو روشن کردم ...

تختو طوري گذاشته بودم که نمي تونست منو ببینه ...مخصوصا که قادر نبود برگرده
قبل از نزدك شدن بهش  ..به سمت سیستم رفتم و دکمه  playزدم ...که بعد از گذشت چند ثانیه
اي اهنگ ماليم و ارومي شروع کرد به پخش شدن

بوي ادلكن تو بینیم رفته بود و خودم از بوش لذت مي بردم
هنوز بهش نزديك نشده بودم که گفت:
اتاق چقدر عوض شده ..براي همین منو از خونه بیرون کردي ؟فقط لبخند زدم
 چرا حرف نمي زني ؟سر جام ايستادم و بهش نگاه کردم که باز صدام کرد و ازم پرسید :
 -ستاره داري چیكار مي کني ؟...ستاره؟

که تو اخرين لحظه با لبهاي خندون رفتم و مقابلش جلوي پنجره ايستادم
نگاهش میخكوب من شد ...حتي پلك هم نمي زد ...متوجه گر گرفتن صورتش شدم ....لبخندم
بیشتر شد و بهش نزديك شدم...
منو هیچ وقت اينطور نديده بود ..موهاي بلندم تا روي کمر اومده بود ..لباس کامال فیت تنم بود و
برجستگي هاي بدنمو به خوبي نشون مي داد ...با ارايشي که کرده بودم صورتم زيباتر شده بود و
چشمام  .....که با خط چشمي که با مهارت کشیده بودم درشت تر ديده مي شدن
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هنوز نگام مي کرد ...که اروم لبه تخت نشستم
قفسه سینه اش مثل من به ارومي باال و پايین مي رفت ولي من خیلي خودمو کنترل کرده بودم که
اضطراب و استرسمو نشون ندم
دستمو دراز کردم و دستشو که کنارش بودو برداشتم و تو دستم گرفتم ..دستش سرد بود .
لبهاشو انگار با چسب بهم چسبونده بودن ...که کوچكترين حرکتي نمي کردن .....با دست راستم
پشت دستشو نوازش کردم ....که بدنش لرزي کرد ...
خودم بدتر از امیر بودم همونطور که دستش تو دستم بود  ....دست راستمو به طرف گونه اش بردم
...و به ارومي و سبكي يه بال نوازشش کردم ..چشماش ناخودآگاه بسته شد
امیر يه مرد بود....و شايد از خیلي وقت پیش انتظار اين لحظه رو داشت  ...فقط امیدوار بودم تا
پايان کار منو همراهي کنه ..سر انگشتامو روي ابرو و چشماش کشیدم .....
صداي نفسهاش جريح ترم مي کرد که به کارم ادامه بدم ..
نوك انگشتمو به لبهاش رسوندم و اروم اول لب بااليشو لمس کردم و بعدم سُر ش دادم به طرف
لب پايینش
لبهاش مي لرزيد ....و صورتش داغ کرده بود
دستمو رو گونه اش گذاشتم و با شستم برجستگي گونه اش به ارومي فشار دادم که چشماشو باز
کرد ...

نگاهش نه عصبي بود و نه ناراحت ...
بیشتر به طرفش خم شدم و دستشو گرفتم و به طرف صورتم بردم ....
و اروم گذاشتمش رو گونه ام و چشمامو بستم ...و اونطور که توي ذهنم مجسم مي کردم که اگه
امیر بخواد صورتمو نواز ش کنه اول دست به کجاها مي کشه ...
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دستشو حرکت دادم و به چشمام رسوندم و بعدم به روي لبهام ...سر انگشتاشو بین لبهاي سرد م
قرار دادم..و چشمامو باز کردم ...
طوري به لبها نگاه مي کرد که خودم بي تاب شدم ...با لبخند دستشو حرکت دادم و با سر
انگشتاش چونه امو هم لمس کردم و بعد دستشو اروم روي سینه ام گذاشتم ...
نوك دستاش مي لرزيد ..ولي همچنان مايل بود ...
کمي خودمو جا به جا کردم ..و صوتمو به صورتش نزديك کردم
حاال فاصله صورتمون يه بند انگشت بود..به چشماي هم خیره شده بوديم
باورش نمي شد و سعي مي کرد اروم نفس بكشه ... ...که من اروم لبهامو روي لبهاش گذاشتم
از ترس هیچ حرکتي نكرد و من ...به اهستگي لبهاشو بوسیدم
صداي اهش توي گوشم پیچید
چشمامو بستم و با دستام به ارومي گردنشو نوازش کردم و بار ديگه با تمام عشق بوسیدمش ..
معلوم بود بي قرار شده
براي بار سوم لبهامو به لبهاش نزديك کردم که خودش زودتر از من ..به لبهام بوسه اي زد و
همراهیم کرد ..
غرق لذت شدم  ..همونطور که به ارمي از هم لب مي گرفتیم...چشمامو باز کردم که ديدم سعي
داره دست راستشو بلند کنه ولي زياد نمي تونه بیاره باال  ...دستمو به دستش رسوندم و تو
يدستم گرفتمش  ...و کمكش کردم که دستشو باالتر بیاره تا بتونه هر جايي از بدنمو که مي خواد
لمس کنه ..دستشو به گردنم رسوندو برد زير موهام و با چشماي بسته براي چند مین بار لبهامو
بوسید ...
سكوت نواي دلنشیني بود که من و امیر غرق لذت خودش کرده بود ...حرفي بینمون زده نمي شد
...
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دلم مي خواست حرفي زده مي شد ولي همین سكوت برام لذت بخش تر بود ..
اون نگاه و اون عالقه موقعه بوسیدن ....
حتي پسم نزد و با گرفتن گردنم ازم خواست کنارش باشم  ...احساس مي کردم دستاش قدرت
بیشتري گرفتن و دوست داره مدام حرکتشون بده
..
لذت بودن با امیر نفسمو بند مي اورد ولي انقدر عاشقانه مهربون همراهیم مي کرد که همه
نگرانیها رو ازم دور مي کرد ...

**********
صبح با صداي اذان چشمهامو از هم باز کردم...
همونطور که سرم رو بازوش و دستم رو سینه برهنه اش بود سرمو چرخوندم ...عاشق بوي تنش
بودم ...
چشمامو حرکت دادم و به صورتش خیره شدم ...به ارامي خوابیده بود .....حتي احساس کردم رو
لباش يه لبخند کوچیك جا خوش کرده ..با ياد اوري اتفاق ديشب
بهش لبخندي زدم و به ارومي سرمو از روي بازوش بلند کردم ...و از تخت پايین امدم ..
ديشب هیچ حرفي بینمو ن زده نشده بود ..و هر دو در نگاه و سكوت بهم رسیده بوديم ...
بلند شدم و بهش نگاه کردم ......طره اي از موهاشو که رو پیشونش افتاده بود با دستم کنار زدم و
خم شد م و به ارومي بوسه اي به پیشونیش زدم و از اتاق خارج شدم ...

فصل صد و دهم :
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احساس خوبي داشتم شروع يه صبح جديد با يه شروع تازه ......
وسايل صبحونه رو با شوق روي میز چیدم و به طرف اتاقش رفتم ...
درو که باز کردم ديدم داره سعي مي کنه دگمه هاي پیرهنشو ببینده ...
با لبخند به طرفش رفتمو کنارش نشستم و بدون حرفي خودم دگمه هاشو بستم ....

براي من اولین تجربه نبود با اين حال سعي مي کردم خودمو به بي خیالي بزنم ..درست مثل اينكه
هیچ اتفاقي نیفتاده ....ولي براي امیر که اولین تجربه اش بود نوع نگاه و سكوتش ...چیزي بود که
باعث میشد مستقیم به چشماش خیره نشم .....
اخرين دگمه رو بستم و بهش گفتم :
 اول دوش مي گیري يا مي خواي صبحونه بخوري ؟اگه زحمتي نیست مي خوام اول يه دوش بگیرم ...با خنده بینیشو کشیدم و گفتم :
 پس براي چي دوباره پیرهنتو پوشیدي؟گفتم شايد خسته باشي و حوصله نداشته باشي ..براي همین گفتم باشه براي بعدبه طرفش خم شدم و گفتم :
من براي شوهرم ..هیچ وقت خسته نمیشم ...از خجالت چیزي نگفت
با اينكه خودم دوش گرفته بودم ولي هنوز بوي ادکلن رو تنم مونده بود
دستامو زير شونه اش بردم و بلندش کردم که سرش رو سینه ام قرار گرفت ....
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به چشماش نگاه کردم ....همونطور که سرش رو سینه ام بود چشماشو بسته بود
ولي زودي به خودش اومدو کمي سرشو به عقب برد
بعد از دوش گرفتنش  ...با حوله موهاشو خشك کردم و گذاشتم حوله دور گردنش بمونه .....چرخو
حرکت دادم ....موهاشو جلوي اينه شونه کردم ....
خیلي با نمك شده بود مخصوصا با خجالتي که مي کشید
بیشتر خجالتشم از اين بود که تمام کاراي شخصیشم بايد من براش انجام مي دادم
به طرف اشپزخونه رفتیم ..
هر دو ساکت بوديم و در سكوت صبحونه امونو مي خورديم ...که ديدم داره به دستاش نگاه مي
کنه ..بهش خیره شدم که ازم پرسید :
امروز دکتر میاد ؟سرمو تكوني دادم و گفتم :
اره
دستشو کمي باالتر اورد و سعي کرد چند بار باز و بسته اش بكنه

کاش دستام درست و حسابي حرکت مي کردنبلند شدم و پشت چرخش ايستادم و دستشو تو دستام گرفتم و در ست همون حرکاتي رو که
دکتر رو دستاش انجام مي داد و ...براش انجام دادم و با لبخند بهش گفتم:
 دستات خیلي خوب شدن ..روزاي اول يه ذره از اينكاراو هم نمي تونستي بكنيسرشو چرخوند به طرفم و گفت:
 -اگه بیشتر از اين نتونم تكونشون بدم ..تو ناراحت مي شي؟
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لبخندي زدم و گفتم:
 همین که تا اينجا حرکتشون دادي کلي امیر ..و من خیلي خوشحالم ..انشاهلل که بهتر از اينممیشه
سرشو به طرف پايین گرفت و گفت:
 خوبه حقوق از کار افتادگیمو دارم دريافت مي کنم وگرنه بايد کلي شرمنده تو مي شدم...
اشك تو چشماش جمع شد
خودمم بغض کردم و گفتم:
تو ارزشت بیشتر از اين حرفاست ...من براي با تو بودن هر کاري مي کنم ..خواهش مي کنم ديگهاز اين حرفا نزن
قطره اشكي که گوشه چشماش جمع شده بود  .بالخره افتاد و گفت :
 همیشه ارزو داشتم وقتي زن مي گیرم و زندگي تشكیل مي دم ..همه کاري براش بكنم کهاحساس کمبود تو زندگیش نكنه ولي همه ارزوهام برعكس شدن ...
حاال زنم داره همه کار برام مي کنه که من کمبود نداشته باشم ...نبايد گريه مي کردم ولي اون راحت داشت قطره هاي اشكو از چشماش جاري مي کرد...
..فهمیدم همه ناراحتیش از اتفاق ديشبه ...تمام تالشمو کرده بودم که احساس بدي بهش دست
نده..
و لي با اين وجود بازم ناراحت بود ..حقم داشت ..به هر حال شايد تا مدتها نمي تونستم توي
ارتباط با من مثل مردم عادي برخورد کنه و چیزي رو به روي خودش نیاره
اب دهنشو قورت داد و ادامه داد:
-شايد وجود تو  ..توي زندگیم يكي از محبتهايي بود که خدا در حقم کرده ....
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 اگه تو نبودي تا حاال دق کرده بودم ستارهسريع قطره اشكي که گوشه چشمم داشت جا خوش مي کرد و با دست گرفتم
که اهي کشید و گفت :
 بايد خیلي تحملم کرده باشي..کور که نیستم مي بینم و مي دونم که با اين بدن نحیف و الغرتچطور به زور منو جابه جا مي کني ...فكر مي کني نمي فهم که وقتي منو جا به جا مي کني چقدر
به کمرت فشار میاري  .و وقتي از جلوي چشمام دور میشي همش دستتو مي ذاري رو کمرت
 از اينكه منو به حموم مي بري و کوچكترين کارامو انجام مي دي ...به اندازه کافي دارم خجالتمي کشم ...
بايد اقرار کنم ...اصال فكر نمي کردم انقدر صبور بردبار باشيدست دراز کردم و دستمالي رو از تو جعبه بیرون کشیدم و مقابلش نشستم ..خجالت زده بود و
سرش پايین گرفته بود ..چشماش از گريه قرمز شده بودن ...
نتونستم خودمو نگه دارم ..و اشك منم در اومد ...همونطور که اشك از گوشه چشمم سرازير شده
بود..دستمالو اروم زير چشماش گذاشتم و صورتشو از اشكا پاك کردم
لبخند تلخي زد و گفت :
مي بیني ...بايد اشكامم تو جمع کني ..و بعد ...با اين حرف ،سرشو بلند کرد و با چشماي بارونیش بهم خیره شد ...
با شوخي ضربه اي آرومي به شونه اش زدم و گفتم :
 بس کن اين لوس بازيا چیه که از خودت در میاري ..خجالت بكش ..مثال مردي ...مگه مرد گريهمي کنه ؟
سرشو کمي کج کرد و با حسرت گفت:
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 مرد میشه پشتوانه زنش...میشه همه کاره خونه ...مرد میشه نون درار خونه و سختي ها رو بهدوش مي کشه
 -من کدوم يكي از اينكارا رو برات مي کنم که مي خواي روم اسم مردو بذاري ؟

 همچین حرف مي زني که انگار من تو رو نمي شناسم ..حاال خوبه که تو منو از اون همه بدبختيکشیدي بیرون
 وحاال انداختمت تو بدبختي بدتر از اونبا گريه در حالي که مي خنديدم بهش گفتم:
 پسر لوس بي مزهبا حرفم  ...اونم همراه با گريه اش به خنده افتاد

دوتايي در حالي که نمي دونستیم بخنديم يا گريه فقط بهم نگاه مي کرديم ...سعي مي کردم
بخندم و غرورشو حفظ کنم
همونطور که بهم مي خنديد گفت:
 اولین باري که ديدمت از ديدنم انقدر ترسیده بودي که من به جات ترسیدمخندم گرفت و گفتم :
 آخه اولین بار خیلي ترسناك بودي -ولي خوب مي دوي...تو يه چشم بهم زدن چنان از ماشین دور شدي که نفهمیدم کجا رفتي
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دوتايي خنديدم که گفتم:
 بايد منم مي رفتم تو نیرو انتظاميخنده اي کرد و گفت :
 همون يه بار که اومدي اداره ...فهمیدم چقدر عالقه داري به اين جور جاها ..رنگ به روت نموندهبود ..يكم ديگه نگه ات داشته بودم سكته رو زده بودي ...
 خیلي بدي امیرخنده اي کرد و بهم خیره شد و گفت:
-اونروز براي چي دستو بسته بودي

 روز قبلش نزديك بود يه ماشین بهم بزنه که از ترس خودمو پرت کردم عقب و افتادم رو زمین .....همون موقع شیشه يه بطري شكسته رفت تو دستم

ولي اصال فروشندگي بهت نمیادمجبوري بودحاال چقدر مي گرفتي ؟با سرکوفتاي صاحب کارم ماهي  053تومانابروهاشو انداخت باال و گفت:
-چقدر کم ...يه سوال ازت بپرسم ...ناراحت نمي شي؟

سرمو تكوني دادم و گفتم :
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 نهاون چند روز که تو خونه وحید بوديلبخندي زدم و گفتم :
جاي تعجب داشت که چطور اون چند روز انقدر مهربون بود و کاري بهم نداشت ...عوضش بعد ازگرفتنم انقدر زير مشت و لگدش داغونم کرد که تالفي همشو يه جا در اورد
هنوز بهم نگاه مي کردکه با لبخند بهش گفتم:
با من کاري نداشت .راستيسرشو اورد باال
 تو چرا در مورد من به همسايه ها دروغ گفتي؟منظورت کدوم همسايه هاست ؟همین همسايه ات  ...پیرزنه و پسرشبا تعجب گفت :
 ارمان؟سرمو تكوني دادم و گفتم:
 ارهچطور؟ اونا فكر مي کنن من دانشجوي ترم اول زبانمکمي به فكر فرو رفت و يهو گفت :
اوه تازه يادم اومد..مجبور شدم ....تو رو چند باري تو خونه ام ديده بودن نبايد حساسیت ايجادمي کردم براي همین....حاال مگه چیزي شده ..؟چیزي بهت گفتن ؟
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دستي به گردنم کشیدم و در حالي که خنده امو کنترل مي کردم ...گفتم :
عصباني نمیشي يه چیزي بگم؟خیلي جدي گفت:
 نهخوب من نمي دونستم در باره رابطه ام با تو بايد به اونا چي بگم ...گفتم بهتر اول بیامو به تو بگم..اونا فكر مي کنن من مجردم
اخم تو چشماش نمايان شد که بهش گفتم :
ادامه بدم ...يا مي خواي هي بدتر از اين اخم کني ؟ نه بگوفكر کنم مادره تا چند روزه ديگه بیاد و منو از تو
با ترس به چشماش خیره شدم
 چرا بهشون نگفتي زن مني ؟گفتم که ...من نمي دونستم با حرفايي که توبهشون زدي ..چي بايد بهشون مي گفتم ..هر بارمخواستم بیامو بهت بگم که يه مشكلي پیش اومد

لبهاشو بهم فشار داد و با عصبانیت سعي کرد ويلچرو حرکت بده ..که زودي بلند شدم و به
کمكش رفتم و گفتم :
اي بابا قرار بود عصباني نشي ..حاال مي خواي کجا بري ؟دم در خونه اشون ..تو هم با من میاي-ول کن من خودم جوابشونو مي دم فقط بايد اول به تو مي گفتم

 www.negahdl.comسایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان

566

نگاه دانلود

دراغوش باد | نیالکاربرنودهشتیا

پسره نفهم مي گم چرا تو اسانسور اونطوري بهت نگاه مي کرداروم باش امیر ...حاال که مي دونم چي بگم ...خودم جوابشونو مي دمهمین حاال برو بگوامیر من االن برم بگم چي ؟شايدم من اشتباه برداشت کردمساکت شد و حرفي نزد

رفتم و مقابلش ايستادم ...
نمي تونستم جلوي خنده امو بگیرم...حرصش گرفت و ازم پرسید :
 میشه بپرسم داري به چي مي خندي ؟اخه نه به داره نه به باره ...که تو انقدر جوش اوردي ..حاال خداروشكر دم در خونه نیومدننه مثل اينكه بدتم نمیاد مي اومدنسرمو با شیطنت تكوني دادم و گفتم :
نه اتفاقا بايد خیلي مزه داشته باشه ..نه؟..فكرشو کن من چايي بیارم و تو هم هي حرص بخوري...درست مثل اونشب خواستگاري خواهر مصطفي
که يهو خنده اش گرفت و کوسن روي مبل که نزديك دستش بود به سختي برداشت و تا جايي که
مي تونست به طرفم پرت کرد ...
کوسن داشت نزديك پاهام مي افتاد که گرفتمش و با خنده گفتم :
 واي من اصال براي خواستگاري لباس ندارم ..يعني امادگیشو ندارمو بلند زدم زير خنده ..که با خنده بهم گفت:
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 خجالت بكش باشه کشیدم ..نگفتي نظرت در مورد وسايل اتاق چیه؟ قشنگه فقط مي دونم با اين همه خرجي که تو کردي ..بايد تا االن خونه خراب شده باشمخنديدم و گفتم :
بهت نمیاد انقدر خسیس باشيدستاشو رو چرخ گذاشت و گفت :
همه ي اين خونه  ،با همه وسايلش مال توه ...تو هم که خانوم خونه اي ..هر جوري که دوستداري مي توني همه چي رو عوض کني ....فقط گاهي به فكر قلب بدبخت منم باش ...
به پشت چرخش رفتم و حرکتش دادم ...و به يكي از مبال نزديكش کردم و کمكش کردم که روش
بشینه
بعد از نشستنش ...رو به روش ...رو ي زمین نشستم و گفتم :
 ماشینت تو پارکینگکه يهو بین حرفم اومد و گفت :
 خیلي وقته که اونجاست ..نمي دونم حرکت مي کنه يا نه ..براي چي مي پرسي ؟ اونروز داشتم مي رفتم بیرون چشمم بهش افتادسرشو تكوني دادم و با صداي ارومي گفت:
فعال که نمي تونم ازش استفاده کنم ..نكنه براي اونم نقشه اي داري ؟چرخیدمو و نزديك پاهاش به مبل تكیه دادم و دستامو دور زانوهام قالب کردم و گفتم:
 نه براي اون يه برنامه ديگه دارم... -فكر نمي کردم انقدر شیطون باشي؟
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بودم ....ولي تو اين چند مدت..مخصوصا بعد از مرگ سعید فرصتي براي خنديدن و شاد بودننداشتم
 يعني االن داري؟اگه تو يكم مهربونتر باشي ..اره دارم به نظرت من خیلي بد اخالقم؟البته فكر کنم فقط با من اينطوري هستي ...با پري که خیلي خوبيلبخند ي زد و بهم خیره شد
....

دستمو بلند کردم و دستشو گرفتم ...
دستاش گرم و پر محبت بود...
نمي دونم از حرفي که در مورد ارمان بهش زده بودم ناراحت شده بود يا نه ....ولي از وقتي که
گفته بودم تو فكر فرو رفته بود و زياد حواسش به من و حرفام نبود
دستمو فشار داد و با لبخند ديگه اي گفت :
 -کاش ادما همیشه تو گرفتاريا و بدبختیاشون بهم نمي رسیدن

 هنوزم فكر مي کني دلم برات سوخته ؟بهم نگاهي کرد و گفت :
 حق ندارم اين طور فكر کنم؟کامل برگشتم و صورتمو به طرفش گرفتم
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سعي کردم بخندم و جو عوض کنم
 زرنگي مي خواي اينطوري ازم حرف بكشي؟سرشو با خنده تكوني داد و گفت:
مثال اگر حرف بزني ..مي خواي بگي دوسم داشتي ؟لبخند از رو لبام محو شد ....ولي اون همچنان لبخندشو حفظ کرده بود و به چشمام خیره شده
بود...
 نه ستاره ..خودتم مي دوني که اينطور نیست ...با ناراحتي دستمو از تو دستش در اوردم و دوباره به مبل تكیه دادم و به گلدون مقابلم روي میز
خیره شدم و گفتم :
 من هیچ وقت از گفتن واقعیت واهمه نداشتم...و ندارم .......بعد از ازدواج با سعید و اون بالهاييکه سرم اورد با اينكه برام خیلي سخت بود ...تصمیم گرفتم ازش جدا بشم ..براي همین پیش
پدرم رفتم  ....مقابل پدرم ايستادم و بهش گفتم من اشتباه کردم...اما مي دوني اون بهم چي گفت:
گفت ..دير به اين نتیجه رسیدي ..بهتره بري دنبال زندگیت ...من يه نون خور اضافه نمي خوام
....وقتي ديد ناراحت شدم ..کمي مهربونتر شد و گفت
 خودت که وضعمونو مي بیني ...هنوز خواهرت تو خونه است ..و من با پول کارگري نمي تونم ازعهده همه اتون بر بیام
اونجا بود که براي همیشه قید طالقو زدم ...تو اين دوره زمونه تو اين کشور ...اگه اسم يه مرد روت
نباشه ..همه به خودشون اجازه مي دن باهات هر برخوردي داشته باشن ..چه اون ادم خوبش چه
اون ادم بدش.....
ادم خوبش فكر مي کنه هر کسي رو براي خواستگاري پیشت بفرسته .. ...خیلي تو حقت خوبي
کرده و اما اون بدش ..که فقط براي ر سیدن به خواسته هاشه که مي خواد برات کاري بكنه ......
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وقتي ازدواج کردم سني نداشتم ...عاشقي برام يه معناي ديگه داشت...تو عالم دختروي ..از شوهر
اينده ام چه تصوراتي که نداشتم ..
قد بلند ..خوشتیب ..قوي ..پولدار .....سعید از همه اينا فقط قیافشو داشت مخصوصا با اون
چشماي ابي که من فكر کردم يعني چي مي تونن باشن ...
اما وقتي به اون چشما عادت کردم فهمیدم هیچ فرقي با ديگران نداره .....
بهم نگو ..که باور نمي کني دوست ندارم ...مگه از ادمي که سر پا بود چه خیري ديدم که بخوام از
يه نفر ديگه ببینم ....
وقتي تو رو ديدم ...فكر مي کردم بايد خیلي ادم سرد و بي روحي باشي ..
پوزخندي زدم و بهش گفتم :
 حتي دلم براي زن نداشتت سوخت ...اما...اما نمي دونم چرا همش .....يهو سكوت کردم ..ديگه نمي خواستم بقیه حرفامو بزنم ....اگه اون دوسم نداشت ....گفتن اين
حرفا چه سودي مي تونست داشته باشه ....من خودمو مي شناختم اگه دوسش نداشتم...اتفاق
ديشب هرگز نمي افتاد
امیر هنوز به دوست داشتنم شك داشت
از جام بلند شدم و به طرف اشپزخونه رفتم .....و میز صبحونه رو جمع کردم ...

ظرفا رو تو سینك گذاشتم .و شیر ابو باز کردم و دستامو زير اب گرفتم....
به انگشتام خیره شدم ....
نمي دونستم مي خوام به چي فكر کنم ....همین که مي دونستم من دوسش دارم برام کافي بود
......اما کاش اونم ترديد نداشت ...اهي کشیدم و ظرفا رو شستم ....وقتي کارم تموم شد
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براش چايي ريختم و رفتم پیشش ....تمام مدت به من نگاه مي کرد ...
فنجونو مقابلش گذاشتم ..و حرفي نزدم که گفت:
 ببخش نبايد ناراحتت مي کردماشك تو چشمام جمع شد ....که با ديدن اشكام گفت :
 من حق نداشتم انقدر غیر منصافانه نظر بدمو و حرف بزنمسكوت کردم که لبخندي زد و گفت :
 میشه خواهش کنم ...حداقل تو خونه اون روسري رو از سرت برداريسرمو اوردم باال ...لبخندش پررنگتر شد ...
دستامو به طرف گره روسريم بردم و حین باز کردن بهش گفتم:
 عادت کردم وگرنه بي منظور همش سرمه ...روسري رو آروم از رو سرم کشیدم و گیره رو از رو موهام باز کردم ...
همونطور که سرم پايین بود ...دستي به موهام کشیدم ..که ديدم داره با لذت به موهام نگاه مي
کنه
لبخند محوي به لبهام اومد و بهش گفتم:
 مي خواي ببرمت اتاقت؟سرشو تكوني داد و گفت :
 نه...از طرز نگاهش کمي معذب شدم ...که گفت :
 -میشه بیاي پیش من بشیني ؟
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به چشماش خیره شدم ...نوع نگاهش بهم ارامش مي داد...
به ارومي از جام بلند شدم و رفتم و کنارش نشستم
با محبت به نیم رخم خیره شد ..
با نگاهش از خجالت دستي به گونه ام کشیدم ...
دستشو بلند کرد و انگشترشو که روش يه نگین ابي داشت از انگشتش بیرون کشید ...
و با اون دستاي نیم جونش دستمو گرفت و به طرف خودش برد ..
برگشتم و بهش خیره شدم..نگاهي بهم انداخت و انگشترشو تو انگشتم فرو کرد
و بعد با دستش فشار خفیفي به دستم وارد کرد و گفت :
 فعال اين تو دستت بمونه ..که بعدا يه خوبشو برات بگیرملبخندي زدم که بدنشو به سمتم متمايل کرد و به ارومي گونه امو بوسید
گر گرفتم و با خجالت بهش چشم دوختم که با صداي اورم و مهربوني گفت :
 منو تا اخر عمر مي توني اينطوري تحمل کني ؟فقط سرمو تكون دادم و بهش لبخندي زدم
با اينكه سعي مي کرد به روي خودش نیاره که ناراحته  ....ولي معلوم بود که داره به سختي اين
حرفا رو مي زنه
سرشو عقب برد و همونطور که دستم تو دستش بود به مبل تكیه داد و چشماشو بست
به صورت و موهاي کنار شقیقش خیره شدم ..تو اين چند مدت انقدر به خودش سختي و فشار
اورده بود که چند تار از مو ها ش سفید شده بودن ...
هنوز به نیم رخ دوست داشتنیش خیره بودم ..که هوس اغوش گرمشو کردم ...
خم شدم و سرمو رو شونه اش گذاشت و مثل خودش چشمامو بستم
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سعي کرد فشار دستشو بیشتر کنه ...چشمامو باز کردم و به انگشتر تو دستم چشم دوختم و
دوباره چشمامو بستم و سرمو به سمت گودي شونه اش حرکت دادم
چقدر دلم مي خواست دستاشو حرکت مي داد و منو تو اغوشش مي گرفت ...اما تمام سهمم
میشد همان فشار اندکي که به دستم وارد مي کرد  ...که اونم کم جون بود

فصل و صد و يازدهم :

روزها از پي هم سپري مي شدن و وضعیت روحي امیر بهتر از قبل شده بود ..ديگه کمتر تو اتاقش
مي رفت و مي ذاشت زياد بیرون ببرمش

حرکت دستاش خیلي بهتر شده بود و فقط هنوز قدرت گرفتن بعضي از وسايلو نداشت و گاهي
وسايل از دستش مي افتادن ...
اما پاهاش ....هیچ حرکتي نمي کردن ....و هنوز همونطور بي حرکت مونده بودن ..بدون کوچكترين
تغییري
از وقتي که به اتاقش رفته بودم و در کنارش بودم ..با امید بیشتري به زندگي ادامه مي داد و تالش
مي کرد که منو ناراحت نكنه ..

بالخره روزي که مي خواستم از راه رسید ..ساعت نزديك  00صبح بود که طبق معمول از خريد بر
مي گشتم ....قبل از ورود به اپارتمان پستچي رو دم در ديدم که مي خواست زنگ واحد ما رو
فشار بده .....سريع بهش نزديكش شدم و ازش پرسیدم :
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نامه داريم ؟برگشت به طرفمو ازم پرسید :
خانوم حكمت ؟ بله خودم هستمپاکتي رو در اورد و مقابلم گرفت و گفت:
 لطفا اينجا رو امضا کنیدبه پاکت نگاه کردم  ...با ديدن ارم روش فهمیده تو ش بايد چي باشه
لبخندي به لبام اومد و داخل دفترو امضا کردم و از خوشحالي پاکتو همونجا باز کردم
بالخره انتظار تموم شده بود و من حاال گواهینامه داشتم ..کارتو مقابل چشمام گرفتم و لبخند
ديگه اي زدم ....
در وباز کردم و وارد پارکینگ شدم و به طرف ماشین رفتم ..چند روز قبل از مصطفي خواسته بود
نگاهي بهش بندازه و ببین وضعیتش چطوره ...که خداروشكر جز نداشتن بنزين هیچ مشكل ديگه
اي نداشت ...
کارتو تو کیفم گذاشتم و به طرف اسانسور رفتم که ماشین مصطفي رو طرف ديگه پارکینگ ديدم
با تعجب به ماشینش نزديك شدم .....و مطمئن شدم که خودشه
علت اينكه چرا ماشین تو پارکینگ بودو نمي دونستم ..شونه هامو باال انداختم و دکمه رو فشار
دادم
وقتي از اسانسور خارج شدم ..دسته کلیدو از توي کیفم در اوردم و به در نزديك شدم قبل از باز
کردن در ....گوشمو به طرف در گرفتم ..هیچ صدايي از داخل خونه نمي اومد

کلیدو تو قفل انداختم و درو به ارومي باز کردم ...تا درو بستم ..مهرانه سراسیمه وارد راهرو شد
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و با رنگ پريدگي به من نگاه کرد و گفت:
 بالخره اومدي ؟با ترس بهش نگاه کردم و گفتم:
براي امیر اتفاقي افتاده؟هنوز به چشمام نگاه مي کرد که وسايل از دستم رها شد و سراسیمه وارد پذيرايي شدم که يه
دفعه با ديدنشون تو جام خشكم زد
امیر با ورودم سرشو با ناراحتي و رنگ پريدگي باال گرفت و بهم خیره شد ....
بقیه به احترامم بلند شدن
مصطفي يه جور گله مند بهم نگاه مي کرد
اب دهنمو قورت دادم و به سه نفر ديگه نگاه کردم
مهرانه از پشت سر بهم نزديك شد و به ارومي زير گوشم گفت:
 ما که نفهمیديم ..ال اقل تو بگو اينجا چه خبره ؟سرمو با ناباوري تكون دادم و به دسته گل بزرگي که روي اپن گذاشته بودن خیره شدم ..و بعدم
به ارمان و مادرش که با لبخند مقابلم ايستاده بودن .
با ترس سرمو برگردوندم و به امیر نگاه کردم ...
چشماش از فرط عصبانیت قرمز شده بود و حرفي نمي زد
مصطفي پري رو کنار خودش نشونده بود و گاهي نگاهي به من و بقیه مي نداخت
با دلهره دو قدم عقب رفتم که يهو به مهرانه خوردم ...و با صدايي که فقط اون میشنید ازش
پرسیدم :
 -اينا اينجا چیكار مي کنن؟
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تو بايد بگي ..ما هم که اومديم به امیر سر بزنیم يهو دم در ديديمشون که با يه دسته گل وشیريني وايستاده بودن

باز به امیر نگاه کردم که ديگه بهم نگاه نمي کرد

چرا فكر مي کردم ديگه اتفاقي نمي افته و چیزي بهشون نگفته بودم ....
تو اين چند وقتم گاهي ارمانو مي ديدم که خیلي تالش مي کرد بهم نزديك بشه و باهام حرف بزنه
که هر بار به بهانه اي از دستش در مي رفتم و فكر مي کردم دارم خیال مي کنم که اين مادر و
پسر برام فكرايي دارن ....
ديروزم خیلي اتفاقي مادرشو تو اسانسور ديدم که بهم گفت فردا براي ديدن امیر میان و من بهش
گفته بودم ..منزل خودتونه ..تشريف بیاريد..

ديگه نتونستم تحمل کنم و با سردرگمي به اتاقمون رفتم و لبه تخت نشستم ..مهرانه سريع پشت
سرم وارد شد و گفت:
 چرا حرف نمي زني ؟..امیر داره ديونه میشه ...سرمو اوردم باال و بهش گفتم :
 بخدا خودمم نمي دونماون زن چي میگه که براي امر خیر اومديم ؟ چي ؟يهو از جام بلند شدم و با عصبانیت به طرف در رفتم که مهرانه جلومو گرفت و گفت:
-کجا؟
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اونا به چه حقي سر خود پاشدن اومدن اينجا؟يعني تو خبر نداشتي ؟فقط به چشماي مهرانه نگاه کردم ..چي بايد بهش مي گفتم
مي گفتم مي دونستم و خودمو زده بودم به بي خیالي که نه اشتباه فكر مي کنم ...و اونا همچین
فكرايي ندارن
سريع با دست پسش زدم و درو باز کردم ....و رفتم مقابلشون ايستادم ..و با صدايي که توش
لرزش داشت بهشون گفتم : :
شما براي چي اومديد اينجا ؟زن لبخندي زد و گفت :
 عزيزم ما براي شما همیشه همین طوري هر جا که دلتون بخواد مي ريد و با ابروي مردم بازي مي کنیدسه تايي رنگشون پريد
مصطفي به مهرانه اشاره اي کرد که پري رو ببره تو اتاقش
 دخترم ما براي امر خیر اومديم ما که اينجا دختر نداريمارمان و مادرش با اين حرفم بهم خیره شدن
 اما ستاره جون ما براي شمابا عصبانیت داد زدم :
 -براي کي ؟
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مي دونستم رنگم به شدت پريده ....
امیر دستاشو رو چرخ گذاشت و حرکتشون داد ...و سعي کرد به طرف اتاق بره ...
که ارمان بلند شد و امیرو صدا کرد :
 جناب پارساولي امیر اهمیتي نداد و سعي کرد چرخو حرکت بده
فصل صد و دوازدهم :

امیر خودشو به در اتاق رسوندو وارد شد ....
همه ايستاده بودن که بي توجه به اونا پشت سر امیر وارد اتاق شدم و درو بستم ...
ويلچرو وسط اتاق نگه داشته بود در حالي که پشتش به من و دستاش رو چرخ بود
به طرفش رفتم و مقابلش نشستم که صورتشو ازم گرفت
اعصابم خرد شد و بهش گفتم :
 چرا نگام نمي کني ؟صورتمو بردم جلوي صورتش که باز نگاهشو ازم گرفت و سرشو به طرف ديگه اي چرخوند
با عصبانیت دستامو رو صندلي گذاشتم و تكونش دادم و داد زدم :
 چرا به من نگاه نمي کني ؟بازم جوابي نداد
که بیشتر از قبل ويلچرو تكون دادم که اينبار با کالفگي به چشمام خیره شد
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از فرط عصبانیت نفس نفس مي زدم و بهش نگاه مي کردم ..اونم باچشمايي که ديگه توشون هیچ
احساسي نبود بهم نگاه مي کرد که با صداي عصبي بهش گفتم :
 مگه من بهشون گفتن بیان.؟.....به من چه که يكم عقل ندارن و سرشو مي ندازن هر جايي کهمي خوان مي رن
از اين که حرفي نمي زد داشتم ديونه مي شدم
در کیفمو باز کردم ..و به دنبال شناسنامه ام گشتم ولي پیداش نمي کردم ..کیفمو سر و ته کردم
که تمام وسايل داخلش بیرون ريخت ...شناسنامه رو از بین وسايلم برداشتم و صفحه دومشو به
طرفش گرفتم و داد زدم :
 ببین ....چي مي بیني ؟نمي توني حرکت کني نمي توني زياد دستاتو حرکت بدي ..ولي مي تونيببیني که ..چي مي بیني ؟
انگشتمو زير اسمش گذاشتم و داد زدم :
 همسر ..امیر پارسا ..ببین اسمت تو شناسنامه منه ..بلند شدم و به طرف کشوي عسلي رفتم و شناسنا مه اشو در اوردم و مقابلش گرفتم و ازش
پرسیدم:
اسم همسر تو چي ؟...نگاه کن ..ستاره حكمت ..يعني من ..بسه يا باز نشون بدم
..
 -اين حرف نزدنت چه معني مي ده ؟هان ؟

دوباره مقابلش نشستم و ويلچرو تكون دادم
تو به من شك داري ؟من فكر مي کردم ديگه کاري ندارن ..به خدا قسم نمي دونستم مي خواياينكار بكنن ...توشوهر مي ..يعني فكر مي کني من انقدر پستم
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دستاشو از روي چرخ برداشتم و تو دستام گرفتم ....
سعي کرد دستاشو از تو دستام در بیاره که محكمتر گرفتمشون

فكر کردي مي ذارم با من اين طوري رفتار کني ..بي انصاف من که همه جوره باهات بودم ....چرافكراي ديگه مي کني
باز نگاشو ازم گرفت ..با عصبانیت با دستام دو طرف صورتشو گرفتم و بهش خیره شدم
دستاشو اورد باال و مچ دستامو گرفت و خواست پسم بزنه ....که خودمو کشیدم باال و خواستم
ببوسمش که شروع کرد به تقال کردن

با دستاش مي خواست منو از خودش دور کنه که بین اين تقال کردنا ويلچر واژگون شد ...خواستم
نگهش دارم که خودمم همراهش رو زمین افتادم
دردم گرفت و چشمامو بستم ...تا چشمامو باز کردم ...ديدم که ويلچر رو پاهاش افتاده و سعي
داره خودشو از زيرش بكشه بیرون
خودمو بهش رسوندم و چرخو از رو پاهاش برداشتم  ..با دستاش سعي داشت خودشو بكشه عقب
و از من دور بشه
با اين حرکتش پاهشو چسبیدم ...بالخره صداش در او مد و گفت:
 ولم کناين بچه بازيا چیه امیر؟-تو برو به خواستگارت برس
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پاهشو ول کردم و باال تنشو گرفتمو و بلندش کردم و به لبه تخت تكیه اش دادم و با حرص ازشپرسیدم :
 برم به کي برسم ؟پوزخندي زد و گفت:
به اون خواستگار سالمت ...که مي تونه رو پاهاش وايسته ..هموني که با عشق بهت نگاه مي کرد...تو هم که زياد بدت نیومد ..که هیچي بهشون نگفتي ..میگم میگمت همین بود ؟
تا اين حرفو زد..نا خواسته سیلي محكمي تو صورتش خوابوندم ..که صورتش به سمت راست
متمايل شد و چشماشو بست
يه لحظه احساس کردم زمان متوقف شد ..من هنوز نفس مي زدم و با عصبانیت بهش نگاه مي
کردم
که اين شرايط زياد طول نكشید ...با ناراحتي سرپا شدم و مقابلش ايستادم و بهش گفتم :
 خیلي بي معرفتي امیر ..خیليبه طرف چادرم رفتم که رو زمین افتاده بود ..با چشماي گريون سرمو پايین انداختم و به طرف در
رفتم ...از رو وسايل رو کیفم رد مي شدم که پامو گذاشتم رو گواهینامه ام ...
خم شدم و برش داشتمش و به طرف امیر رفتم و کارتو به طرفش گرفتم و گفتم :
 منو باش به خاطر خوشحال کردنت ...اين همه به خودم سختي مي دادم و قايمكي مي رفتم کهبتونم گواهینامه بگیرم که هر وقت خواستیم بريم بیرون ....که انقدر سختي نكشي..
اونوقت تو راحت تو صورتم نگاه مي کني مي گي برو به خواستگارت برس ...من چه مي دونستمکه مي خوان براي اينكار بیان ....فقط ديروز بهم گفت مي خوايم براي ديدن جناب سرگرد بیايم
.....نمي دونستم که مي خوان بیان و اين بال رو سرم نازل کنن ..بخدا که خیلي بي انصافي ..
کارتو از تو دستم رها کرد ....که رو پاهاش افتاد

 www.negahdl.comسایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان

582

نگاه دانلود

دراغوش باد | نیالکاربرنودهشتیا

همونطور که گريه مي کردم درو باز کردم و از تاق خارج شدم ...
ارمان و پدر مادر ش رفته بودن
مهرانه و مصطفي مستاصل وسط پذيرايي ايستاده بودن که رو به مصطفي کردم و گفتم :
کاش دوستت مي فهمید که من اون ادمي نیستم که داره درباره اش فكر اي بد مي کنه ...دست پري رو از تو دستاي مهرانه بیرون کشیدم ..و به طرف اتاق پري رفتم
و درو محكم بهم کوبیدم ...چند دقیقه اي نگذشته بود که صداي بسته شدن در ورودي اومد ...
فهمیدم اونا هم رفتن ....
اشكم در نمي اومد ....فقط دستام از عصبانیت مي لرزيدن ....
نمي دونم اين وسط تقصیرا رو بايد گردن کي مي نداختم
خودم يا اون خانواده..
خودم به خاطر بي توجهي که از خودم نشون داده بودم و فكر کرده بودم چیز مهم نیست و من
دارم بي خودي بزرگش مي کنم ..
يا اونا که همینطور سرخورد و بدون تحقیق و به بهانه ديدن امیر پاشده بودن و اومده بودن ...
به ساعت نگاه کردم ..وقت داروهاش بود ..کف دست راستمو باز کردم و با ناباروي بهش خیره
شدم ..چطور تونسته بودم بزنم تو صورتش
..با ناراحتي دستمو مشت کردم ....پري که حسابي ترسیده بود..گوشه تخت گز کرده بود و به من
نگاه مي کرد ...
خم شدم و سرمو بین دستام گرفتم که با صداي ارومي گفت :
 مامان من تشنمههمونطور که خم شده بودم سرمو حرکت دادم و بهش خیره شدم ...
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انگار ترسید براي بار دوم حرفشو تكرار کنه...که فقط بهم خیره شد.....
فصل صد و سیزدهم :

بلند شدم و تو بغلم گرفتمش و از اتاق اومدم بیرون..شیر ابو باز کردم و لیوان ابو گرفتم زير شیر
اب ..کمي که ازش اب رفت ..شیر ابو بستم و همونطور که پري تو بغلم بود ..لیوانو به لباي
کوچیكش نزديك کردم ...
دوتا دستشو اورد باال و از رو دستم لیوانو چسبید ..و ابو خورد ...باز به ساعت نگاه کردم ....چاره
اي نبود ...
پري رو زمین گذاشتم و داروهاشو اماده کردم ....و تو يه پیش دستي داروهاشو به همراه يه لیوان
اب گذاشتم
دست پري رو گرفتم و تا دم در اتاق رفتم ....پشت در ايستادم و پري رو به طرف خودم چرخوندم
و بهش گفتم :
 برو اينارو بده به بابا و بگو بخوره ...نريزياگونه اشو بوسیدم ..و درو براش باز کردم ...پري هم که انگار داره چند کیلو بار جابه جا مي کنه
اروم و با دقت وارد اتاق شد ...
درو نیم باز گذاشتم و به طرف اشپزخونه رفتم ....
چشمم به جعبه شیريني که اورده بودن افتاد..
رفتمو و برداشتمش و با عصبانیت تو سطل زباله چپوندمش ....
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دسته گلشونم ....از رو اپن برداشتم ...اول خواستم از پنجره پرتش کنم ..که ديدم درست ست
..چادرمو سر کردم ....و سريع از واحد خارج شدم و از طريق پله ها به سرعت به سمت پايین
دويدم ....و قبل از اينكه ديده بشم ...به اون طرف خیابون رفتم و تو اشغاال پرتش کردم ....
برگشتم و به پنجره واحدشون خیره شدم ...فكر نمي کردم انقدر ادماي کوته فكري باشن که
بخوان اينكارو بكنن

وقتي ..درو بستم و چادرو از سرم برداشتم به اتاق پري رفتم ...نبود تو اشپزخونه هم نبود..
فهمیدم هنوز از پیش امیر نیومده
به سمت فنجونا و پیش دستي ها که همشون دست نخورده بود رفتم ..و مشغول جمع کردنشون
شدم ...
باز به ساعت نگاه کردم ...پري نیم ساعتي بود که رفته بود تو ...
دلم نمي خواست فعال برم تو اتاق ....
اما مي دونستم تا نرم امیر همونطور همونجا مي مونه ....
هنوز لباساي بیرون تنم بود ....
مانتومو در اوردم و روسري از سرم باز کردم و به موهام دستي کشیدم
خیلي ناراحت بودم ...نمي دونستم قسمت من از اين همه بد بختي چیه ؟چرا هر جا که خواستم
ثواب کنم کباب شدم ..و هر کي از راه رسید ..هر چي که خواست بهم گفت و رفت ...
بايد براي ناهار چیزي درست مي کردم ....نمي دونم سختیايي که کشیده بودم باعث مي شد ..مثل
خیلیا ديگه سريع از کوره در نرم و از خونه نزنم بیرون و تازه به فكر ناهارم باشم
شايدم حقو به امیر مي دادم و مي خواستم با موندنم بهش ثابت کنم که من اون ادمي نیستم که
اون داره درباره اش فكر مي کنه
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..فكر کنم دوساعتي از دوتاشون بي خبر بودم ..غذاها رو اماده کردم و تو سیني گذاشتم ..براي
پري هم تو يه ظرف کوچیك غذا کشیدم
ديگه عصباني نبودم ..فقط دلگیر بودم ..اما مي خواستم خودمو بزنم به بي خیالي ...انقدر خسته از
روزگار و اتفاقاتش بودم که دلم نمي خواستم با اين موضوع يه ناراحتي ديگه اي به وجود بیارم و
همش خودمو عذاب بدم
همین که درو باز کردم ..نگاهم به امیر که همونجا کنار تخت تكیه داده بود افتاد ....پري هم تو
بغلش به خواب رفته بود ....نزديكشون شدم و سیني رو زمین گذاشتمو و بدون نگاه کردن به امیر
پري رو از تو بغلش گرفتم و اروم همونجا رو تخت خوابوندمش و پتو روش کشیدم

بعد از خوابوندن پري همونجا رو زمین کنار امیر نشستم و سیني رو به طرف خودم کشیدم ...
غذاي پري رو کنار گذاشتم ..بشقاب امیرو برداشتم و قاشقو و چنگالو گذاشتم توش و به طرفش
گرفتم
بهم نگاه نمي کرد...هنوز دستم دراز بود ولي اون دستشو بلند نكرد که با ناراحتي بشقابو کنارش
رو زمین گذاشتم
و خودم به تخت تكیه دادم و زانوهام بردم باال و دستامو دورش حلقه کردم ..نگاهم به کیفم افتاد
که هنوز رو زمین بود و وسايلش توش پخش و پال شده بود...

نمي دونم چرا انقدر دلم ضعف مي رفت ..بشقاب پري رو از تو سیني برداشتم و با بي حالي قاشقو
پر کردم و گذاشتم تو دهنم ...
خوشمزه شده بود..شايدم چون خیلي گشنه ام بود چنین حسي رو داشتم که غذا خیلي خوشمزه
شده .....باز قاشقو پر کردم و تو دهنم گذاشتم که ديدم اونم دستشو دراز کرد و قاشقشو برداشت
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و پرش کرد و قاشقو به دهشن نزديك کرد ...براي اينكه کم نیاره ..دستمو بلند کردم ..و زير
ارنجشو گرفتم ...خواست براي بار دوم قاشقو بذار تو دهنش که باز دستمو بردم باال که گفت..
 خودم مي تونمدستمو عقب کشیدم

با اينكه کمي زور مي زد ولي مي تونست خودش غذاشو بخوره بشقابشو گذاشتم رو پاهاش که
فاصله کمتر بشه و اون راحت تر غذاشو بخوره
اون که مشغول شد ...منم خودمو با غذاي پري سیر کردم ..
اولین باري بود که بدون کمك من خودش غذاشو مي خورد..
دو ..باري قاشق از دستش رها شد ولي خودش جمع جورش کرد و به خوردن ادامه داد....
که ازش پرسیدم :
قرصاتو خورديفقط سرشو تكون داد
غذاشو تا نصفه خورد ....
ولي من تا انتها غذامو خورده بودم ....
مي دونستم چون چندساعته که اونطوري نشسته خسته شده ...بلند شدم و بهش گفتم :
برم پري رو تو جاش بخوابونم االن میام کمكت-نه بذار اينجا بخوابه
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پري رو تخت کمي جابه جا کردم و بعد زير بغالشو گرفتم ...خودش دستاشو به تخت تكیه داد
......وقتي لبه تخت نشست با دستاش خودشو باالتر کشید ..
با اين وجود باز کمكش کردم ..تا سرشو به بالشت برسونه ..زير سرشو درست کردم ....
همونطور که زير سرشو درست مي کردم بهم نگاه مي کرد ..و من سنگیني نگاهشو حس مي کردم
وقتي پتو رو .....رو ش کشیدم سیني رو برداشت و از اتاق خارج شدم ..
بعد از شستن ظرفا ..خودم به شدت احساس خستگي مي کردم بخصوص که کلي سر حرص
خوردن انرژي از دست داده بودم .....
خواستم برم تو اتاق پري و بخوابم که پاهام بي اراده به طرف اتاق خودمون کشیده شدن

وقتي که وارد اتاق شدم..امیرم خوابیده بود ..شايدم خودشو به خواب زده بود ...
پري همونطور که خوابیده بود تو جاش جابه جا شده بود و خودشو به امیر رسونده بود و رفته بود
تو بغلش ..امیر هم کمي به پهلو شده بود و دستشو گذاشته بود رو پهلوي پري ...خواستم از اتاق
خارج بشم به طرف در رفتم..
قبل از باز کردن در ....برگشتم و به دوتاشون نگاه کردم..که با ديدنشون از رفتن به اتاق پري
منصرف شدم و بي اراده به طرف تخت رفتم و کنار پري به ارومي دراز کشیدم و پتو رو خودم
کشیدم

فصل صد و چهاردهم :
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از اينكه پري رفته بود تو بغلش يه جور حسوديم شد ..به پهلو شدم وبه دوتاشون خیره شدم که
امیر اروم چشماشو باز کرد و به من خیره شد ...

کاش حرفي مي زد و منو انقدر عذاب نمي داد....دوتامون جز هم ...کس ديگه اي رو نداشتیم ..
دلم نمي خواست بخاطر بي خردي ديگران بینمون فاصله بیفته ..اهي کشیدم و با ناراحتي بهش
نگاه کردم ...همونطور که بهم نگاه مي کرد
لبخند محوي زد و دستشو که رو پهلوي پري بود بلند کرد و به طرف گرفت ..
به دستش نگاه کردم هنوز به سمت دراز بود ....
قلبم سراسر از ارامش شد ..و از اينكه مي ديدم به من توجه مي کنه ..بي تاب شدم و خودمو کمي
تو جام به طرفش کشیدم و خواستم دستمو بلند کنم که منصرف شدم و نگاهمو ازش گرفتم
که با صداي ارومي صدام کرد:
ستارهبا چشماي گريوني بهش خیره شدم
از اينكه بهش سیلي زده بودم خیلي ناراحت بودم ..باز نگاهمو از ش گرفتم و گفتم:
 ببخش نبايد مي زدمکه نذاشت حرفمو بزنم و دوباره صدام کرد و دستشو بیشتر به طرفم دراز کرد
لبخند تلخي زدم و دستمو به دستش رسوندم .
.دستمو محكم گرفت و فشار داد ..
با اين کارش احساس امنیت کردم و وجودمو گرماي مطلوبي فرا گرفت.
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..نا خوداگاه لبخندي به لبام اومد و خودمو به پري رسوندم که تنها فاصله بین و من امیر بود دلم
مي خواست فقط نگاش کنم ولي نمي دونم چرا چشمام سنگین مي شدن .
.همونطور که بهش نگاه مي کردم..
چند باري پلكامو رو هم گذاشتم و باز کردم ..امیر هنوز به من نگاه مي کرد ..و دستمو فشار مي
داد
که بالخره چشمام با همه تالشي که مي کردن بسته نشن  ...بسته شدن ...

فصل صد و پانزدهم :

با صداي خنده دوتاشون چشمامو باز کردم و سرمو چرخوندم ..امیر سر جاش نشسته بود و پري
رو پاهاش نشونده بود و باهم بازي مي کردن

امیر با ديدنم برگشت و بهم نگاه کرد و گفت :
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چقدر مي خوابي ..پاشوبه ساعت نگاه کردم دوساعتي بود که به خواب رفته بود
همونطور که تو جام دراز کشیده بودم ..پتو روبیشتر رو خودم کشیدم و گفتم:
 چرا اتاق انقدر سرده ؟همونطور که دستاي پري رو گرفته بود و بهش نگاه مي کرد بهم گفت :
 سرد..نه ..نكنه سرما خوردي ...؟ نمي دونم ..دستشو دراز کرد و رو گونه ام گذاشت و گفت:
تبم که نداريولي مي گم اتاق سردهپاشوخوابم میاد ...پاشو ستاره ...هنوز دلم مي خواست بخوابم که چیزي دم گوش پري گفت .و پري با شیطنت از رو پاهاش بلند
شد و به طرف من اومد و با دستاي کوچكیش سعي کرد پتو رو از رو بكشه
با چشماي بسته خنده ام گرفته بود
که امیر به سمتم متمايل شد و به کمك پري پتو رو توي يه حرکت از روم کشیدن
خنديدم و بهشون گفتم :
 -نامردا
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دوتايي زدن زير خنده ..که تو جام چهار زانو نشستم و موهامو کنار زدم و بهشون گفتم :
 چرا انقدر اذيت مي کنید ؟پري با بلند شدنم برگشت تو بغل امیر ...که امیر گفت:
نمي خواي ما رو ببري بیرون ؟االن ؟سرشو تكوني داد و گفت:
 ارهمنظورت با ماشینه؟باز سرشو تكون داد
 -نمي ترسي به کشتنت بدم ؟

خنده اي کرد و گفت :
 نه ولي من هنوز خوابم میادکه اينبار پري صدام کرد و گفت:
 مامان ...به امیر نگاه کردم و گفتم :
 -اينم از راه به در کردي ..بچه ام اينطوري نبود
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دوتايي خنديدن
هنوز من و امیر ازدست هم ناراحت بوديم ولي با اين وجود خودمونو زده بوديم به بي خیالي ..يعني
راهي جز اينم نداشتیم ...من اشتباهمو پذيرفته بودم ..که چرا کاري نكرده بودم
نمي دونم امیر با خودش چه فكري مي کرد و ايا همه اش منو مقصر مي دونست يا نه
اما هر چي بود ...باز خوب بود که مثل امروز نكرده بود و حرف مي زد ...
همونطور که مي خنديد بهش خیره شدم ..دلم مي خواست يه حرفي بزنه
که نگاهشو ازم گرفت و به موهاي پري دست کشید و با اين کارش فهمیدم هنوز دلخوره ..با
ناراحتي سرمو پايین گرفتم و از تخت پايین اومدم

فصل صد و شانزدهم :

 ببین اونجا سه تا پداله..فقط کافیه بدوني ترمز اون وسطیه ..ديگه بقیه رو هم الزم نیست کهبدوني
با ناراحتي برگشتم و به چهره خندونش نگاه کردم
که ازم پرسید :
 حاال بنزين داره؟اصال حرکت مي کنه ؟ بله اقا ...از مصطفي خواستم يه نگاه بهش بندازه ..گفت همه چیش مرتبه ..تازه برده بهشبنزينم زده
 -مي خواي ما بريم پايین وقتي کل اين ساختمونو اوردي پايین سوار بشیم
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با ناراحتي برگشت طرفش و گفتم:
 امیرفقط خنديد
نمي ذاريد که ...شما اقايون همشه ما خانوما رو سرکوب کرديد ...محض اطالع جنابعالي بايد بگمکه من همون بار اول قبول شدم ...حاال بهتره کمربندتو ببندي
نه منو پري راحتیمشونه هامو انداختم باال و ماشینو روشن کردم که يهو ماشین تو جاش حرکتي کرد و خاموش شد
...
کمي دستو پامو گم کردم ...
که باز اين اتفاق افتاد  ...امیر اينبار کمربندشو بست و پري رو محكمتر گرفت
و بعد اروم رو به من گفت :
ستارهبا عصبانیت برگشتم طرفش ..سعي مي کرد نخنده:
 دنده رو خالص کن بعد ماشینو روشن کنبه دنده نگاه کردم که رو يك بود :.
 اه چرا مصطفي اينو رو دنده يك گذاشته ..و براي اينكه چیزي گفته باشم بهش گفتم :
خوب پیش میاد ديگه ....دنده رو خالص کردم و ماشینو روشن کردم..و دنده عقب گرفتم که اينبار سرشو با خنده تكوني
داد و دستي رو خودش خوابوند
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با رنگ پريدگي بهش گفتم :
 من فقط يكم هول کردم باشه عزيزم اشكالي نداره ...تو با ارامش حرکت کن وفكر کن ما اصال نیستیم..چون با پرايد تمرين کرده بودم..انگار حاال مي خواستم يه کشتي جا به جا کنم ...

نفسمو دادم بیرون و با بسم اهلل اي ..حرکت کردم ....

وارد خیابون که شديم خیالم راحت تر شد ..سعي مي کردم اشتباه نكنم ..ولي ازاونجايي که کمي
هول کرده بودم و دوتاشون تو ماشین بودن کمي مي ترسیدم..
بعضي جا ها خودش به کمكك مي اومد و دستشو رو فرمون مي ذاشت و چیزاهايي رو بهم مي
گفت
کمي که گذشت .و خیالم راحت شد که کنترل ماشین تو دستمه و مشكلي نیست با خیال اسوده
رانندگي کردم ...

 کمي که رانندگي کني دستت میاد و برات عادت مي شه اخه ماشینتم گنده است اي بابا چرا بهانه میاري ..ماشین ماشینه ..اصل راننده است که بايد هنر رانندگي داشته باشه اصال بايد برام از ماشینايي که دنده اتوماتیك دارن بگیري-چشم تو اولین فرصت که پولم از پارو رفت باال ...يه دنده اتوماتیك برات سفارش مي دم ....
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با وجود حرفا و شوخیايي که مي کرديم بازم از دست هم دلخور بوديم ....نمي دونم ..شايدم من
اينطور فكر مي کردم ..اما اونقدر نگاهشو مي شناختم که اگه کوچكترين ناراحتي به خودش راه
مي دادم متوجه مي شدم .....

فصل صد و هفدهم :

...شب بعد از خوابوندن پري از اتاق خارج شدم ..مقابل تلويزيون نشسته بود و به فیلمي که پخش
مي شد نگاه مي کرد ...
سبد میوه رو برداشتم و به پذيرايي اومدم و روي میز گذاشتم ....و به نیم رخش نگاه کردم ...مي
دونستم متوجه نگاهمه ولي بهم نگاه نمي کرد ......سرمو چرخوندم و به فیلم نگاه کردم ....ساعت
 03بود کم کم داشتم مي فهمیدم که فقط جلوي پري با من حرف مي زنه ...
خم شدم و پیش دستي رو برداشتم و يه سیب از توي سبد برداشتم و شروع کردم به پوست
کردنش ....
که يهو همونطور که سرم پايین بود ازش پرسیدم:
باهام قهري؟جوابي نداد .و همچنان به صفحه تلويزيون نگاه مي کرد
-پس هنوز از دستم دلخوري؟
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با ناراحتي پیش دستي رو میز گذاشتم و دستامو رو هم گذاشتم و به سبد میوه خیره شدم که
گفت:

مگه قرار نبود بهشون بگي ؟سرمو باال اوردم بهش نگاه کردم و گفتم :
نمي دونم چرا همش فكر مي کردم ديگه باهام کاري ندارن برا همینبرا همین وايستادي که بیان خواستگاريتجواب ندادم و سرمو پايین گرفتم
سرشو به طرفم چرخوند و گفت :
اگه ازم خسته شدي ..مي توني خیلي راحتر از اينا از دستم خالص بشي نه اينكه اينطوري اذيتمکني
چرا چنین فكري مي کني ؟براي اينكه مي دونم تحمل کردن ادمي مثل من چقدر سخته-بازم داري بي انصافي مي کني

من بهت حق مي دم که خسته بشي و بخواي بري ..فقط ...بهش خیره شدم
بهم نگاهي کرد و سكوت کرد ...چقدر امیر عوض شده بود ...احساس کردم شده يه مرد بي پناه که
ديگه چیزي براي از دست دادن نداره ....و دلش مي خواد اين چیزايي رو هم که داره ..يه جوري
حفظشون کنه
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سرمو گرفتم پايین و بهش گفتم :

 مي خواي خونه امونو عوض کنیم ؟سرشو با ناراحتي تكوني داد و گفت :
 نهبلند شدم و ويلچرو شو اوردم
..به من که مقابلش ايستاده بودم نگاه کرد و دستاشو بلند کرد و چرخو به خودش نزديك کرد ...
لبخندي زدم و گفتم :
 دستات چقدر خوب شدن ....به کمك من رو ويلچر نشست ...مقابلش نشستم و پاهاشو که بد حالت قرار گرفته بودن و خواستم
درستشون کنم که خودش با دستاش پاهشو جابه جا کرد ...
لبخندي زدمو و دستامو از پاهاش دور کردم

وارد اتاق که شديم بهش گفتم :
 من برم قرصاتو بیارم ..؟چیزي نگفت ..وقتي برگشتم
قرصو به دستش دادم و مقابلش لبه تخت نشستم ...به دستاش نگاه کردم کمي از ناخوناش بلند
شده بودن ....
ناخونگیرو از تو کشو برداشتم و دستشو تو دستم گرفتم
همونطور که ناخونشو کوتاه مي کردم گفتم :
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خواهش مي کنم انقدر بد فكر نكن ..خودم از صبح داغونم ...از بي توجهي خودم ..از بي فكرياونا ..از نگاههاي مهرانه و مصطفي که بعد از اين همه مدت بهم شك کردن و هنوز منو نشناختن
...
امیر چرا من بايد برم دنبال يكي ديگه وقتي که تو رو دارم چرا فكر مي کني چون نمي توني راه بري من ازت سیر شدم ...خواهش مي کنم اين حرفا رو نزن...چرا انقدر خودتو اذيت مي کني ...
 من دلم مي خواد پري فقط يه پدر داشته باشه و اونم فقط تو يي...اونقدري که تو رو مي شناسم و بهت ايمان دارم تو اين دنیا به کس ديگه اي ندارم

اشكم در اومد ....و دست چپشو گرفتم که گفت :
باشه خونه رو عوض مي کنیم ..خوبه ؟سرمو اوردم باال ..داشت با مهربوني بهم نگاه مي کرد ....به ياد سعید افتادم که به خاطر متلك يه
ولگردي که تو خیابون بهم انداخته بود  ....تا خود صبح ت..ا مي خوردم کتكم زد و بهم مي گفت
من کاري کردم که اون بهم چیزي پرونده ....

اما امیر ..با اينكه ناراحت مي شد ولي زودي دوباره مي خواست دلمو به دست بیاره ....و ناراحتي
خودشو مي ذاشت کنار و سعي مي کرد به روي خودش نیاره
 حاال ابغورتو جمع کن ..بدم میاد انقدر گريه مي کني من کي گريه کردم ؟ همین االنخنده ام گرفت و با پشت دست اشكا رو از صورتم پاك کردم
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سرشو پايین گرفت و با صداي گرفته اي گفت :
 راستش با اومدن اونا يه لحظه احساس کردم ديگه هیچي ندارم ...حس خیلي بدي داشتم ..حسطرد شدن و جدا افتادن که به چشم کسي نمیاد ...
دستشو به طرفم دراز کرد ...دستشو گرفتم .....دستمو فشاري داد و گفت:
 مي دونم تحملم برات واقعا سخته ولي قول بده تنهام نمي ذاري ...از لبه تخت پا شدم و مقابلش زانو زدم و گفتم :
من هیچ وقت اينكارو نمي کنم به مصطفي زنگ مي زنم و مي گم براي اين خونه يه مشتري پیدا کنه ...و يه خونه خوبم براي ماپیدا کنه
کار خوبي مي کنيبه چشماش خیره شدم که اونم محو نگاهم شد .....
چقدر اين ادمو دوست داشتم ....با همه کم و کاستیاش ....شديد دوستش داشتم ...
فقط کاش مي تونستم همیشه شاد نگه اش دارم ....

فصل صد و هجدهم :

البته حقم داشت ....کسي که همش بیرون از خونه و مدام تو ماموريت بود ..حاال اين همه مدت تو
خونه مونده بود ..
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هنوز محو صورتم بود که حس شیطنت به سراغم اومد .....از اون شب به بعد جز اينكه کنار هم
خوابیده بوديم رابطه ي ديگه اي نداشتیم ...که اينم بخاطر اين بود که خودش نمي خواست ..يه
جور سر خورده شده بود به خاطر ناتوانیش ....و اينكه بايد باز من به زحمت مي افتادم ..
.و همیشه موقع خواب با گرفتن دستم تو دستش به ارامش مي رسید ..دوست نداشتم فقط به
همین گرفتن دست قناعت کنه ....
از دکتر شنیده بودم اين سرخوردگیا زياده و خیلیا به خاطر اذيت شدن تو اين رابطه ..ديگه
تمايلي به نزديكي ندارن ....

بايد دوباره مجبورش مي کردم ....که روحیه اش بهتر بشه ...
از مقابلش بلند شدم و ازش پرسیدم :
مي خوابي ؟زود نیست ؟با شیطنت بهش گفتم :
 چرا زوده ولي دراز بكش ...دستشو رو شونه ام گذاشت و من زير بغلشو گرفتم

کمي اذيت شدم ولي به روي خودم نیوردم ....
هنوز تو بغلم بود که به قصد که نشون بدم کامال تصادفیه خودم و خودشو پرت کردم رو تخت که
من افتادم روش ...
و بلند زدم زير خنده ...
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موقع افتادن از ترس به بازوهام چنگ انداخت وقتي فهمید همه کارم از قصده ..چشماشو بست و
سعي کرد نخنده ...
ولي من همچنان مي خنديدم ..که اونم طاقت نیورد و به ارومي خنديد...
خودمو از روش کشیدم کنار ...و بغلش رو تخت افتادم ...
هر دومون به سقف خیره شده بوديم ..هنوز مي خنديم و اونم لبخند مي زد ...
که گفت:
 ستارهبا شادي برگشتم طرفش و دستمو گذاشتم زير سرم و گفتم:
 جانمنگاهي بهم انداخت و دوباره به سقف نگاه کرد
 واقعا دلت برام سوخت که زنم شدي؟بلند زدم زير خنده:
 بخدا خیلي خلي ..نمي دونم چرا همیشه اين سوالو ازم مي پرسي .. جدي ازت پرسیدمبرگشتم و روشكم دراز کشیدم و مثل بچه ها پاهامو بردم باال و تكونشون دادم وگفتم :
بذار فكر کنم ..اومــــــــ خوب راستش دلم براي خودم سوخت که اگه تو از دستم بري..ديگه مثل تو شوهر گیر نمیارم
با زور و به شو خي تا جايي که مي تونست با دستش ضربه اي به گونه ام زد و گفت:
 واقعا طاقت داري تا اخر عمر اينطوري منو تحمل کني؟جدي شدم و تو جام چهار زانو نشستم و بهش گفتم :
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قرار نیست تا اخر عمر اينطوري بموني ولي من حتي نمي تونم يه ذره پاهامو تكون بدم خوب اينم راه داره ..خودم میشم پاتسرشو با تاسف برام تكوني داد و گفت:
يكم جدي شو ستاره-مگه فكر مي کردي که دستات حرکت کنن..پس چرا حرکت کردن ؟

دستاشو کمي باال اورد و گفت :
اره واقعا اينا حرکت کردنتازه اگه فیزيوتراپیتو همینطور ادامه بدي مطمئنم کمتر از يكسال ديگه راهم مي افتي اين مدت خیلي خسته ات کردم؟نه ؟ اوه يه عالمه ..در حدي که مي خوام خفه ات کنمو بینیشو کشیدم ...خنده اي کرد  ....و به چشمام خیره شد و گفت:
 رنگ قرمز خیلي بهت میاد ...گر گرفتم متوجه منظورش شدم ...
وقتیم ارايش مي کني زمین تا اسمون فرق مي کنيلبخندي زدم و کمي از موهامو که ريخته بود جلو با دست دادم عقب که نگاهي به موهام کرد و
گفت:
 -هیچ وقت موهاتو کوتاه نكن ..حیفن
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 تو هم همیشه بخند اخم بهت نمیاد ....لبخند تلخي زد و گفت :
کاش مرد کاملي برات بودم ......هستينگاهي بهم انداخت و با ناراحتي گفت:
من حتي نمي تونم خیلي از خواسته هاي تو رو براورده کنمبه چشماش خیره شدم و جدي گفتم :
من براي اين چیزا زنت نشدمچیزي به در امدن اشكش نمونده بود ...نگاهشو ازم گرفت و به سقف خیره شد ...
چهار زانو شدم و بهش نزديك شدم و گفتم
باز چي شد؟هیچيکه هیچيو شروع کردم به قلقك دادنش که به خنده افتاد
 نكن ستاره ..ستاره...و با شیطنت همونطور که مي خنديدم بهش گفتم :
 چه خوب شد امروز ريشاتو زدييه لحظه گنگ نگام کردم که گفتم :
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 تقصیر خودته وسوسه ام مي کنيو زودي گونه اشو بوسیدم
و خواستم سرمو بكشم کنار که زودي شونه هامو چسبید و مثل من با شیطنت گفت :
 تو ام امشب زيادي شیطون شدي و منو وسوسه مي کنييعني چي ؟يعني اينو سرمو به طرف خودش کشید ومحكم لبهامو بوسید خواستم سرمو ازش جدا کنم که باخنده چند
بار ديگه منو بوسید ...خودم به قصد زياد ازش جدا نمي شدم ..
چون دستاشم انقدر قدرت نداشت که منو نگه داره ..
بوسه هاي داغ ديوانه کننده اش ..منو از خود مي کرد و چون خودمم مي خواستم زودتر اون چه
که فكرشو مي کردم
باهاش همراه شدم ....دوتايي صورت همديگر رو غرق بوسه کرده بوديم ..کم کم دستاش شل شد
و خودشو باالتر کشید
سرمو از سرش جدا کردم و به چشماي خمارش چشم دوختم و بوسه ارومي به لبهاش زدم و گفتم
:
همیشه دوست داشتم ...دستشو بلند کردو رو صورتم گذاشت و با محبت نگام کرد و گفت ... :
ستاره خیلي دوست داشتني هستي .چشمامو بستم و سرمو بهش نزديك کردم و بار ديگه مجبوش کردم که با من باشه و دوتايي
ساعتها رو بي خیال ناراحتیاش و غمهاش از پي هم گذرونديم
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فصل صد و نوزدهم :

چند ماهي از زندگي مشترك من و امیر مي گذشت ...با کمك مصطفي خونه اي نزديك به محله
خودشون برامون گرفت و خونه قبلي رو با تمام خاطرات تلخ و شیرينش براي همیشه رها کرديم
......
چیزي به عید نمونده بود......امیر همچنان فیزيوتراپي مي شد ....رابطه امون بیشتر از قبل شده
بود ...و بیشتر از قبل با هم حرف مي زديم و اون با خیال راحتري باهام درد و دل مي کرد
ديگه خودم براي فیزيوتراپي مي بردمش کلینیك ...قدرت دستاش کامال برگشته بود
مثل سابق مي گفت و مي خنديد و ديگه نگاه ديگران براش مهم نبود
وقتي بعد از چندين ماه به کمك میله هاي کمكي تونسته بود خودشو کمي حرکت بده ..انقدر
خوشحال شده بودم که حد نداشت..دوباره داشت مي شد همون امیر پر غرور ولي اينبار با چهره
اي شاد و سر زنده ....

حاال که قدرت دستاش کامل برگشته بود کمتر از من کمك مي خواست .....پري هم ديگه عادت
کرده بود و بهش مي گفت بابا ....
و چقدر امیر با گفتن اين کلمه غرق لذت مي شد ...
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دکترا با ديدن وضعیت پاهاي امیر پیشنهاد داده بودن که براي بهبود وضعیتش عملي رو پاهاش
انجام بده ..شايد اينطوري سالمتي کاملشو بدست مي اورد
اما با اين و جود من خیلي نگران بودم و مي ترسیدم بعد از عمل شايد وضعیتش بدتر از اين بشه و
يا هیچ فرقي نكنه و دوباره امیر بهم بريزه ...نمي خواستم بعد از اين همه زحمت و تالشي که کرده
بودم ..دوباره برگردم سر نقطه اولم
***********
..همنطور که تو پیاده رو ....ويلچرو حرکت مي دادم به عملي فكر مي کردم که شايد هیچ نتیجه ي
نداشت ..همچنان تو افكار خودم غرق بودم که صدام کرد و ازم پرسید:
 چرا انقدر تو فكري؟اصال حواسم بهش نبود که دوباره صدام کرد:
 ستارهسرمو به طرف پايین گرفتم و بهش نگاه کردم و گفتم :
 میشه اين عملو بي خیال شي ؟ چرا؟ تو که االن مشكلي نداريستاره يه عمله ...فوقش هیچ فرقي نمي کنم و بايد باز بشینم رو اين ويلچرنگراني تو بي مورده ..نمي دوني چقدر دوست دارم باز بتونم رو پاهام وايستم

لبخند تلخي زدم و گفتم :
-اخه
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چیزي نمیشه ...قول مي دم اگه تغییري نكردم ديگه حرف عملو نزنم...باشه؟امافقط يه قولي بدهاز حرکت ايستادم و رفتم مقابلش ...با لبخند بهم نگاه مي کرد ..سرمو تكون دادم و ازش پرسیدم :
 چه قولي ؟تا وقتي که تو بیمارستانم و عمل نكردم نیابا ناراحتي گفتم :
 چرا ؟همین يه بار ازت خواهش کردم-اينطوري که من ديونه میشم

 خواهش مي کنم-اخه اين چیه که از من مي خواي

همین يه باربا بغض سرمو تكون دادم و گفتم
با اينكه سخته ...باشه ..فقط توام يه قولي بدهلبخند دلنشیني زد و گفت:
 -چي ؟
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 اگه هیچ فرقي نكردي و نتونستي پاهاتو حرکت بدي ..همین طوري بموني ..همین امیري کهامروز بهم مي خنده و به چیزي اهمیتي نمي ده ..باشه ؟
سرشو تكوني داد و گفت :
 -قول

فصل صد و بیستم :

از وقتي که قرار شد بره ...حتي نذاشت تا بیمارستان همراهش برم..بازم تمام زحمتا افتاد گردن
مصطفي
نمي دونم چه اصراي داشت که من نرم ..
دو هفته ديوانه کننده گذشت و تو اين مدت امیر باهام تماس نگرفت
و هر باري که مصطفي رو مي ديدم يا تلفني باهاش در تماس بودم  ...فقط بهم مي گفت توکلم به
خدا باشه ....
اخرين روز هفته سوم هم اومد و خبري از امیر نشد
اما به زور از زير زبون مصطفي بیرون کشیده بودم که امیر تا حاال دوبار عمل داشته ..اما چیزي از
نتیجه عمالشو بهم نمي گفت
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پري تو مهد بود و من تو خونه تنها بودم ..انقدر دلتنگش بودم که مي خواستم با در وديوار بجنگم
وارد اتاقمون شدم .و به طرف ويلچرش رفتم ...
حرکتش دادم و روش نشستم
دستامو رو چرخ گذاشتم و حرکتش دادم..تو جام عقب و جلو مي ر فتم ..همونطور که رو ويلچر
نشسته بودم به میز نزديك شدم و تلفنو برداشتم و شماره مصطفي رو گرفتم

با اولین بوق جواب داد که بدون هیچ سالم و علیكي بهش گفتم:
 میشه ادرس اون بیمارستانو بدي ..من ديگه طاقت ندارم ستاره خانوم تو روخدا ...باز منو دست به سر نكنید ..مي خوام بیام ...اگه عمال جواب نداده ..بگید شما که ماشاهلل اجازه نمي ديد ....من چیكار کنم که امیر گفته ادرس اينجا رو ندم ...با ناراحتي گوشي رو از رو گوشم دور کردم ...که با صداي الو الوش مجبور شدم دوباره بذارم دم
گوشم و بگم :
 بهش بگید ..داره خیلي به من بد مي کنهو تماسو قطع کردم
اشكم در اومد ..دستمالي رو برداشتم و باهاش بینیمو پاك کردم
حتما هیچ کدوم از عمالش موفقیت آمیز نبوده ...که هنوز به خونه بر نگشته بود
شايدم علت اين همه دوري اين بود که نمي خواست دوباره من ناراحت بشم
ويلچرو ....نشسته حرکت دادم ...

 www.negahdl.comسایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان

611

نگاه دانلود

دراغوش باد | نیالکاربرنودهشتیا

تازه درد امیرو مي فهمیدم ..که براي کمي جابه جا شدن چقدر بايد زور مي زد
به طرف پنجره رفتم
دستمو دراز کردم و خواستم پنجر رو باز کنم ولي دستم به دستگیره نمي رسید ..کمي خودمو
باالتر کشیدم...اما بازم از باز کردن پنجره عاجز بودم
با ياد آوري روزايي که امیر کنار پنجره بود اشكم در اومد
همیشه از پنجره به بیرون خیره مي شد بدون اينكه پنجره رو باز کنه
و من چقدر راحت بهش مي گفتم پنجره رو باز کن يكم هواي اتاق عوض بشه و اون فقط يه
لبخندي بهم مي زد و مي گفت:
نه هوا سرده ....بذار بسته باشهبا ناراحتي دستمو اوردم پايین و سعي کردم به طرف ديگه اتاق برم که قالي زير پام باعث مي شد
چرخا هي گیر بكنن و حرکت نكنن
..گريه ام شدت گرفت
تازه مي فهمیدم چرا هیچ وقت اين طرف اتاق نمیاد
به طرف در حرکت کردم ...موقع رد شدن به خاطر کوچیكي چار چوب  ....ارنج دستام به چارچوب
خورد و دردم گرفت
کمي عقب رفتم و به چار چوب نگاه کردم
"پس امیر چطور همیشه از اين در رد میشد "
چند وقت پیشو به ياد اوردم که براي ناهار صداش مي کردم
داشت از تو اتاق در مي اومد
اصال توجهي بهش نداشتم و سرگرم چیدن میز بودم
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که يهو ديدم دستاشو رو چارچوب در گذاشته و چرخو به طرف جلو حرکت مي ده که با خنده
ازش پرسیدم:
داري ورزش مي کني
که فقط گفت:
 ارهو حاال مي فهمیدم که چرا انقدر دوست داره عمل کنه
اون دلش مي خواست ..يه روزي بتونه پنجره رو بدون حسرت خودش باز کنه و هر جايي از اتاق
که دلش مي خواد بره
و هر وقتي که از در رد میشه به دستاش زور وارد نكنه
من با پاي سالمم نتونسته بودم از بین در رد بشم ..و اون هر بار اين کارو بدون گله و غر زدن انجام
مي داد
با چشماي گريون چرخو به عقب حرکت دادم و پشتمو به در کردم
چشمامو بستم و سرمو به طرف پايین گرفتم و بناي گريه گرفتم ..دلم اغوش گرم و پر محبتشو
مي خواست
دلم براي همه مهربونیاش تنگ شده بود
دلم مي خواست مثل قبل از تو اتاق صدام مي کرد و مي گفت ..ستاره يه لحظه میاي
سرمو با ناراحتي تكوني دادم ..که دستي رو شونه ام نشست
اروم و با ترس سرمو باال اوردم ..و به دست رو شونه ام خیره شدم
که شونه امو بیشتر فشار داد..سريع دستمو رو دستش گذاشتم و از جام بلند شدم
و با چشماي گشاد شده بهش خیره شدم ....
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حتي نمي تونستم حرفي بزنم که شروع به حرکت کرد و لنگون لنگون در حالي که يه عصا تو
دستش بود از پشت چرخ در اومد و مقابلم ايستاد و گفت :
 فقط پاي چپم بي معرفتي کرد و حرکت نكرد ... امیر ! اره حداقل ديگه از دست اون ويلچر راحت شدم...اين يه هفته اخرم با فیزيوتراپي تونستم پايراستمو بعد از عمل به خوبي حرکت بدم
با خوشحالي به طرفش رفتم و پريدم تو اغوشش  ....که عصا از دستش رها شد و با دوتا دستش
منو تو حصار اغوشش گرفت
با قدرت زدم زير گريه ...مهم نبود که فقط مي تونست رو يه پاش بايسته ..مهم اين بود که ديگه
نیازي نبود از ويلچر استفاده کنه ..و مهمتر از همه وجود عزيزش بود که پیشم بود که دريايي از
ارامشو بهم هديه مي داد

************
امشب از اون شبايي که باز تنهام ..و امیر به ماموريت رفته ..باز برگشته سرکارش ..نمي تونه از
کارش دل بكنه و همچنان به من استرس وارد میشه ...البته کارش مثل سابق نیست ..و نمي تونه
هر ماموريتي بره ..و از اونجايي که تو کارش سابقه درخشاني داشت ..از وجودش استفاده میشه
....پاي چپشم تو اين چند ساله کمي بهتر شده ولي همچنان بايد از عصا استفاده کنه
تو جام غلتي مي زنم و به قاب عكس دو نفري خودم و امیر نگاه مي کنم
با خنده در حالي که من نشستم ...پشت سرم ايستاده و دستاشو دور گردنم حلقه کرده ...
لبخندي مي زنم و دستمو رو شكم مي ذارم ...با ضربه اي که مي زنه لبخندمو پر رنگتر میشه ...و
بهش مي گم :
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 بايد شكل بابات بشي ..خوشگل و مغرور ..چشمامو مي بندم که در اتاق باز میشه .با بويادکلنش که فضاي اتاقو پر کرده مي فهمیدم که مثل همیشه سرکارم گذاشته و زودتر برگشته
..چشمامو باز نمي کنم که بینم مي خواد چیكار کنه
به تخت نزديك میشه ..

خم میشه و اروم گونه امو مي بوسه که غرق لذت میشم و بعدم بي سر و صدا لباساشو عوض مي
کنه و تو تاريكي اتاق کنارم دراز مي کشه
و بعد از چند ثانیه اي از پشت ...اروم منو تو اغوشش مي گیره و بغلم مي کنه و دستشو مي ذاره
رو شكمم ...
اروم دستمو حرکت مي دم و مي ذارم رو دستش
صداي خنده ارومشو زير گوشم مي شنوم ...

دستمو تو دستش مي گیره و فشار مي ده ..به اهستگي بر مي گردم و تو تاريكي به برقي که
چشماش مي زنه نگاه مي کنم..و بهش مي گم :
 تا تو نیستي پسرت جون به سرم مي کنه ..وقتیم که خودت میاي شیفتاتونو عوض مي کنید ..خنده اش بلندتر میشه و منو بیشتر تو بغلش فشار مي ده ...و مي گه :
دلم براي هر سه تون تنگ شده بود ...ديگه طاقت نیوردم و او مدمو اروم لبهامو بوسید
 خوب شد او مدي منم خیلي دل تنگت بودم ...ديگه نرو تا يه هفته ديگه اين کوچولو هم میاد وباباشو از من مي خواد ...
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پیشونیشو به پیشونیم مي چسبونه و چشماشو مي بنده و مي گه :
تا وقتي که اين کوچو لو بیاد ..من جايي نمي رم ..قول قولچشمامو مي بندم و سرمو میارم پايین و رو سینه اش مي ذارم که با صداي ضربان قلبش به خواب
برم ...و همونطور که سرم رو سینه اشه با نوازشهاي دستش  ...به خواب میرم....

*********

من ستاره دختري هستم که زندگي واقعیشو از سن  09سالگي شروع کرد و حاال تو سن 36
سالگي ....با نگاهي گذرا به زندگي گذشته اش
مي بینه که هیچ کسي جز امیر نتونست بهش ارامش بده و مرد زندگیش باشه ....مردي که همه
چي برام داشت ..ارامش ..امنیت ..حس يه پناهگاه امن ..حس بودن و با ارزش بودن
تو زندگي تفاوت سني اصال مهم نیست ...تحصیالت ،پول ،امكانات و مقام داشتن هم مهم نیست
..مهم دونستن ارزش همديگه است ...که اگه اين يه موردو از قلم بندازي براي همیشه بازنده اي ...
حاال که خیلي چیزا جلو رومه ..مي بینم واقعا بعضي چیزا تو زندگي اصال مهم نیستن ...
مثل اينكه :
مهم نیست من  36سالم باشه و امیر  35سالش ..
مهم نیست که هنوز يه پاش بي حرکته ..
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مهم نیست که مثل سابق تو اداره نمي تونه به هر ماموريتي بره ...
مهم نیست که هنوزم بايد براي بعضي از کارا کمكش کنم ..
مهم نیست وقتي که تو خیابون باهم راه مي ريم..از نگاههاي ترحم انگیز ديگران و نگاههاي خیره
اشون ناراحت بشم و احساس بدي بهم دست بده ..چون برام مهم نیست
اصال برام مهم نیست که ديگران از زندگي اين افراد چه برداشتايي مي کنن..و چه فكرايي دارن
مهم ...منم..
مهم ....امیره .
.مهم زندگي دوتامونه ..
مهم بودن باهم ديگه است .
.مهم قدر هم دونستنه ..
مهم اينكه هر وقت صدام مي کنه ..وجودم بعد از گذشت اين چند سال از صداش بلرزه ...
مهم اينكه هیچ وقت براش تكراي نمیشم ...
مهم اينكه به کوچكترين چیزايي که تو زندگها ،شده يه امر عادي ..به ديده ديگران نگاه نمي کنه
مهم اينكه هیچ وقت سعي نمي کنه کم بیاره
و از همه مهمتر اينكه من ...امیر ،همسرمو خیلي دوست دارم و اونم عاشقانه دوستم داره .
.چیزي که به اين راحتیا نمیشه احساس کرد و نمیشه بدستش اورد
اره اينا براي من مهمترين هستن ..چه حاال و چه چندين سال آينده ..
مهم فقط ما دوتايم......فقط ما دوتا
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****
در آغوش باد ،رهايت نكرده ام

دستان نوازشگرم را
با بوسه ها ،تقدم وجودت مي کنم
اي نازنین

تو يي که از نرمي و لطافت گلها زيباتري
تويي که گويي چون نسیم
هر بار ،بر پیكر بي روحم وزيده مي شوي
و
چون آفتاب
بر ديدگانم طلوع مي کني

در آغوش باد ،رهايت نكرده ام
اي عشق

تويي که در سپیده دم روزگاران سرد و گرم
تنها ،با بودن يك واژه از عشق
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به انتظارم ايستاده اي

و هر بار
با لبخندت
اين واژه از عشق را
رنگین تر از گذشته مي کني

به ياد عشق و دوستي
همیشه دوستت دارم

زيبا.ب (نیال)...

*****************
پايان
90/7/05
زيبا.ب(نیال)...

**********
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تقديم به عزيزي که خیلي دوسش دارم و امیدوارم هر جايي که هست
همیشه لبخند رو لباش بمونه و مثل همیشه حامي و همراهم باشه

**********
دوستون دارم
فعال همگي خدانگهدار

 www.negahdl.comسایت نگاه دانلودمحل دانلودرمان

619

