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به نام خدا
مقدمه:
در این دنیای پر از رنگ آدم هایی هستند نه سیاه نه سفید ،هیچ رنگی نیستند ،آدم های نه سیاه و نه
سفید خاکستری نامیده نمی شوند.
خاکستری ها را میشناسی؟
همان هایی که به یک اندازه خوب هستند و به همان اندازه بد ،چیزی میان حد وسط ...آنهایی که در
برزخ میسوزند مردمان خاکستری این شهر هستند ،همان هایی که در این دنیا هم خوبی کردند و هم
بدی.
سیاه باطنان را هم که همه میشناسیم ...همان هایی که دیوی سیاه رنگ روحشان را تسخیر کرده
است و انسانیت را از آنها گرفته و خوی حیوانی را به آنها هدیه کرده است ،سیاه باطنان را می توان در
شعله های آتش جهنم مالقات کرد و اما سفید باطنان ،همان خوب های دوست داشتنی خدا که
هشت در بهشت به رویشان باز میشود و حاال حرف من از آنهایی است که نه سیاه هستند و نه سفید،
آنهایی که نمیخواهند بد باشند اما بد می شوند ...همان هایی که گاهی درست عین یک فرشته سفید
باطن میشوند و گاهی سیاه تر از یک دیو ...همان هایی که اگر رسم تلخ روزگار بگذارد سفیدتر از یک
آینه می شوند اما روزگار سیاه رنگی سرنوشت را به آنها نشان می دهد و آنها را هم سیاه میکند ...من
اینبار از مردمانی نوشته ام که گاهی پاکتر از آسمانند و گاهی کثیف تر از مردار.
خالصه رمان:
دختری از جنس حریر ...نرم و نازک ...دختری حساس و لطیف ...دختری ساده و مهربان ...عاشق نمی
شود اما وقتی که می شود زندگی اش در عرض ثانیه ای کن فیکون میشود به وسیله دستان مردی
که به بهانهی عاشقی جانش را میستاند ...عروس میشود بدون پوشیدن لباس سپید عروس ...به ناحق
طرد میشود اما دم نمیزند فقط برای نجات غیرت پدر ...تاوان می دهد ...تاوان خـ ـیانت مادر ...دردها
و غصه ها رو تنها برای خود میخرد تا خانواده اش ازهم نپاشد ...انگ هـ ـرزگی را به جان میخرد تنها
برای خراب نشدن آیندهی برادر ...دخترک نرم و نازک به فکر همه است اال خودش ...خودش را قربانی
خانواده ای میکند که بابی رحمی او را زیر پاهایشان لگدمال میکنند و صفت هرجایی را به او نسبت
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می دهند ...اما کیست که بداند او فقط یک قربانی است؟ قربانی شعله های خشم و کینهی یک
گرگ ...گرگی که تشنه بود ...تشنه به نابودی صالحی ها ...و اما حریر تمام دردها را به جان خرید تا
هم آن گرگ سیراب شود و هم خانواده اش نجات پیدا کند از شعله های آتش انتقام آن گرگ کینه
ای .
***
فصل اول
بازم بوی ماه مهر ...بوی کتاب و دفتر ...بوی درس و امتحان ...بوی مدرسه و جمع دوستانه و صمیمی
و شیطنت های جوونی.
به برادرم نگاه کردم که چشماش برق میزد و لباش میخندید ...از لبخندش لبخندی روی لبام نقش
بست.
بی طاقت از آقاحشمت پرسید:
_عمو پس کی میرسیم؟
آقاحشمت به ذوق کودکانش لبخند زد و گفت:
_میرسیم پسرم عجله نکن.
بعد از دقایقی ماشین جلوی دبستان پسرانه متوقف شد.
آقاحشمت :امیرعلی خان رسیدیم.
امیرعلی باشتاب پیاده شد.
صدا زدم :صبرکن علی.
از ماشین پیاده شدم و جلوش زانو زدم تاهم قدش بشم ...دستی به موهاش کشیدم و گفتم:
_از اینکه داری بزرگ میشی و میری مدرسه خیلی خوشحالم ...تو دیگه االن برای خودت مردی شدی
دیگه نباید شیطونی کنی ...باید درس بخونی و شیطنت و کنار بذاری ...به حرف معلمت گوش کن و
بهش احترام بذار ...برای خودت دوست پیدا کن و باهمکالسی هات محترمانه رفتار کن ...مدرسه یعنی
تعلیم و تربیت ...یعنی اولویت اول یادگرفتن و باادب بودنه ...پس پسره خوبی باش و آبجی تو سربلند
کن.

3

www.RomanKhone.IR

نه سیاه بود نه سفید – ریحانه رسولی

رمــان

امیرعلی :چشم آبجی حاال برم؟
بـ ـوسه ای به گونش زدم و گفتم:
_آقاحشمت تا داخل همراهیت میکنه.
آقاحشمت دست شو گرفت و گفت:
_بریم امیرعلی خان؟
امیرعلی :مراقب خودت باش آبجی.
لبخندی زدم و گفتم:
_توهم مراقب خودت باش.
دست کوچولوشو برام تکون داد و به همراه آقاحشمت وارد مدرسه شد ...ایستادم و دستی به مانتوم
کشیدم ...زیرلب آیت الکرسی خوندم و به سمت مدرسه فوت کردم.
از اینکه داداش کوچولوم وارد اجتماع شده خوشحالم ...یاد هفت سالگی خودم افتادم ...اولین روزی که
میخواستم برم مدرسه ...کامال حالم برعکس حال امیرعلی بود و باچشم اشکی و زور بابا رفتم مدرسه.
داخل ماشین نشستم و منتظر آقاحشمت موندم ...راستش خودمم هیجان داشتم ...هیجان دیدن
دوستام به قدری زیاد بود که لبخند از لبام جدا نمیشد.
بعد از چند دقیقه آقاحشمت اومد ...پرسید:
_دخترم دیرت شده؟
_نه ...چون روز اول زمان رفتن زیاد مهم نیست.
سری تکون داد و ماشین و به حرکت درآورد ...بعد از چند دقیقه جلوی دبیرستان دخترانه نگه داشت.
آقاحشمت :ایشااهلل موفق باشی.
_ممنون ...خدانگهدار.
آقاحشمت :خدابه همرات.
از ماشین پیاده شدم و کوله ام و روی دوشم انداختم و زیرلب اسم خدا رو زمزمه کردم و وارد مدرسه
شدم ...حیاط وسیع مدرسه پر بود از دخترای جوون بامانتو شلوارهای سورمه ای.
مهدیه به سمتم دوید و خودشو پرت کرد تو بـ ـغلم و جیغ زد:
_دلم برات تنگ شده بود گلی.
بااخم کنارش زدم و گفتم:
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_صد دفعه گفتم به من نگو گلی.
خندید و گفت:
_بداخالق.
شقایق :چه طوری؟ چه خبر؟
بالبخند گفتم:
_اوال سالم دوما خوبین؟ سوما از دیدنتون خوشحالم چهارما خوبم خبری نیست.
مهدیه :اوووف هنوز که معلم اخالقی.
_حتما باید مثل تو بی ادب باشم؟
لیال :این آب نمیبینه وگرنه یه شناگره ماهریه که خدا داند.
شقایق و مهدیه باهم گفتند:
_بـــــعـــــله.
_دیونه ها.
لیال :تو تابستون چیکارا کردی؟ کالس مالس رفتی یانه؟
یه گوشه نشستیم و گفتم:
_آره رفتم.
لیال :چه کالسایی؟
_زبان فرانسه ...ریاضی ...سفره آرایی ...آشپزیی ...خیاطی.
لیال :اوووووووو تعطیالت برای استراحت بودهــــا.
لبمو به معنی کالفگی کج کردم و گفتم:
_آقابزرگ میگه یه دختر باید حداقل دوتا زبان خارجی یاد داشته باشه ...میگه مشخصه یه زن نمونه
دست پخت خوبشه ...میگه باید ازهر انگشتش هزارتا هنر بباره و خودش برای شوهرش لباس بدوزه.
شقایق :ایــــش.
مهدیه :حاال چیزی هم یاد گرفتی؟
_آره همهی این کالسا رو به طور فشرده رفتم ...ریاضی و فرانسه زیاد یاد نگرفتم چون سفره آرایی و
خیاطی خیلی وقتم و میگرفت نمی تونستم تمرین کنم.
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لیال :توهم مثل همیشه روحرف آقابزرگت حرف نزدی و گفتی چشم آقابزرگ میرم سوزن زدن یاد
میگیرم و کهنهی بچه میشورم کنکور و تمرین و درسمم به درک اسفلوسافلین.
شقایق و مهدیه خندیدن که بااخم گفتم:
_من هم درسم و میخونم هم همهی کارهای یه خانوم نمونه رو یاد میگیرم همونطور که آقابزرگم
میخواد.
لیال :وای مامانم اینا.
تا ساعت نُه صبح توی حیاط مدرسه عالف بودیم و بابچه ها دربارهی تعطیالت و کارهایی که انجام
دادیم حرف میزدیم تا اینکه معاون مدرسه همه رو برای بستن صف دعوت کرد و شروع کرد به زدن
حرفای همیشگی ...تقریبا یک ساعت معاون و مدیر و معاون پرورشی سخرانی کردن و ما زیره آفتاب
جزغاله شدیم و بعد بااجازهی مدیر وارد کالسامون شدیم.
ماچهارتا مثل همیشه به سمت صندلی های آخر ردیف وسط حمله کردیم و نشستیم ...مهدیه کناره
من و لیال و شقایق کناره هم.
لیال :باز این سپیدهی خرخون رفت میز اول نشست اَه .
_به اون چیکار داری؟
لیال :بدم میاد ازش پرفیس و افاده ست.
_غیبت نکن.
لیال :چشم حاج خانوم.
نیم ساعتی گذشت و یه خانوم تقریبا جوون و خوش پوش وارد کالس شد و مابه احترامش ایستادیم.
_ بفرمایید.
نشستیم.
_ سالم من صدیقی هستم دبیر ادبیات ...شروع سال تحصیلی رو بهتون تبریک میگم و امیدوارم سال
خوبی رو درکنارهم داشته باشیم و ...
خانوم صدیقی بعد از اتمام حرفاش گفت:
_خب بهتره باتوجه به کاربرگی که بهم دادن یه حضور و غیاب بکنم و باهاتون آشنابشم.
صدیقی :سپیده یارمنش؟
سپیده :حاضر.
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صدیقی لبخندی زد و گفت:
_میبینم که هم اسمت اول کاربرگه و هم خودت اولین میز !
لیال :خرخونه کالسه.
لیال و شقایق و مهدیه بلند خندیدن و صدیقی گفت:
_شیطونای کالس هم دارن از همین روز اولی خودشونو نشون میدن.
مهدیه :شیطونا و خوشگالی کالس.
فاطمه از ردیف کناری گفت:
_پوووف یکی تو خوشگلی یکی عمهی من.
مهدیه :اگه عمتم شبیه تو باشه که باید برای هربار دیدنش کفاره بدیم.
صدیقی با ته خودکارش زد به میز و گفت:
_لطفا جو کالس و بهم نزنید.
ادامه داد:
_مژگان سالمی ...زهرا فاتحی ...سیمین رضایی ...مهدیه فرخی ...شقایق سهیلی ...حریر گلکار.
ایستادم و گفتم:
_حاضر.
بالبخند گفت:
_حریر! چه اسم قشنگی تا حاال نشنیده بودم.
لبخندی زدم و گفتم:
_ممنون.
نشستم و اون بقیهی اسامی رو خوند ...اون روز دبیر ریاضی و زبان و شیمی هم اومد و باهاشون آشنا
شدیم و بعد از اینکه زنگ آخر خورد همه آمادهی رفتن شدیم.
از بچه ها خداحافظی کردم و سوار ماشین شدم.
امیرعلی :سالم آبجی.
_سالم عزیزم ...سالم آقاحشمت.
آقاحشمت :سالم دخترم خسته نباشی.
_ممنون ...خب داداشی روز اول مدرسه چطور بود؟
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باذوق گفت:
_خیلی خوش گذشت ...آبجی حریر خانوم معلممون بهم گفت چشمام خیلی قشنگه خیلی مهربون
بود ...دوتا دوستم پیدا کردم اسماشون آروین و سروشه.
امیرعلی باهیجان از دوستاش و مدرسه اش گفت و من باحوصله گوش دادم.
به خونه رسیدیم و لباسامو عوض کردم و از اونجایی که امروز خیلی بابچه ها شیطونی کرده بودم و
حسابی خسته شده بودم بدون اینکه ناهار بخورم خوابیدم.
***
روسریم و درست کردم و از پله ها رفتم پایین.
_سالم.
همهی نگاه ها به سمتم چرخید و جوابم و دادن.
آقابزرگ :ساعت خواب باباجان.
_شرمنده امروز خیلی خسته شدم واسه همین نفهمیدم کی خوابم برد.
آقابزرگ :اشکالی نداره دخترم حاال مدرسه چطور بود؟
کنارش نشستم و گفتم:
_خوب بود مدیر مدرسه کلی دربارهی اینکه ما سال آخر هستیم و حتما باید کنکور قبول بشیم حرف
زد و گفت اگه الزم باشه وسط سال برای فیزیک و شیمی و زیست و ریاضی کالس فوق العاده
میذارن.
آقابزرگ :تو باید یه دانشگاه خوب قبول بشی.
_تمام سعی خودمو میکنم.
لبخندی به روم پاشید و لبخند روی لبام نشست ...آقابزرگ یکی از تاجرهای بزرگ مشهد بود که یه
شرکت صادرات و واردات عظیم داشت ...همهی اعضای خانواده از رسم قدیمی خانواده صالحی باهم
زندگی میکنیم ...توی یه ویالی زیبا و البته یه کوچولو قدیمی ...خانوادهی تقریبا پرجمعیتی بودیم...
پدر و مادرم دختردایی پسرعمه بودن و از وقتی که پدر و مادر بابام فوت میکنن بابام با آقابزرگ که
دایی اش باشه زندگی میکنه و بعد بامادر من ازدواج میکنه ...یه عمه هم دارم که اونم از وقتی
شوهرش فوت کرده باما زندگی میکنه ...یه دایی هم دارم که خیلی دوسش دارم و باهمسر و بچه

8

www.RomanKhone.IR

نه سیاه بود نه سفید – ریحانه رسولی

رمــان

هاش اینجا زندگی میکنن ...کناره هم خوشبختیم و روزهای خوبی رو سپری میکنیم غافل از اینکه
سایه شوم بدبختی خیلی بهمون نزدیکه ...شایدم خیلی به من نزدیک بود !
آتوسا دختر دایی ام درحالی که خمیازه میکشید از پله ها اومد پایین ...آقابزرگ بادیدن سرلختش و
لباساش اخماش رفت توهم.
آقابزرگ :آتوساخانوم ساعت خواب.
آتوسافقط سری تکون داد که آقابزرگ خشمگین غرید:
_بی ادب ...این چه طرز لباس پوشیدنه؟ موهاتو بپوشون بی حیا.
آتوسا بااخم گفت:
_باز شروع شد؟ ای بابا خسته شدم دیگه ...مگه توخونه غریبه داریم؟ آقابزرگ الکی گیرمیدی.
به من اشاره کرد و گفت:
_من نمی تونم مثل این توی این هوای گرم روسری و دامن بپوشم...ای بابا تو خونهی خودمونم
نمیتونیم راحت باشیم !؟
دایی :آتوسا خجالت بکش این چه طرز برخورده؟
آتوسا :باباجون مگه ما توخونه نامحرم داریم؟
دایی :بله که داریم حسین ،آرشام و آرسام به تو نامحرمن.
آتوسا :بی خی حسین آقا که حکم پدرم و داره ،آرشام و آرسام هم حکم داداشام.
آرزو :اگه اینطوریه همه به تو محرمن حتی مردهای غریبه.
آتوسا :تو ساکت باش بچه.
آقابزرگ :اینی که بهش میگی بچه عقلش از توی بزرگ بیشتره.
زن دایی :توی اون دانشگاه کوفتی بی حیایی رو بهتون یاد میدن؟
آتوسا :اوووووف.
باحرص از پله ها رفت باال و در اتاقشو محکم بهم کوبید.
آقابزرگ بلندشد و عصاشو به دست گرفت و رو به دایی گفت:
_فرزند ناخلف که میگن دقیقا به همین دختر تو میگن ...متأسفم که همچین فرزندی به بار آوردی...
نه دین و ایمون حالیشه نه بزرگ و کوچیک.
روبه زن دایی ادامه داد:
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_زهره خانوم این نتیجهی تربیت توئه ...چهار روز دیگه که شوهرش بدین و به همین رفتاراش ادامه
بده شوهرش میگه:
_لعنت برمادری که تو رو زایید ...زهره خانوم اگه میخوای لعن و نفرین یه جوون پشت سرت نباشه
دخترتو درست کن ...نه به آرزو که یه پارچه خانومه نه به آتوسا ...واقعا جای تأسفه.
بعد از گفتن این حرف باقدم های محکمی به سمت اتاقش رفت.
زن دایی :الهی خیرنبینی آتوسا که فقط فرشتهی عذاب منی.
مامان یسنا بامالیمت گفت:
_اشکالی نداره زهره جوونه دیگه هنوز جاهله یکم پخته تر بشه اخالقاشم خوب میشه.
برام جالب بود ،مامانم طرفداری آتوسا رو میکرد درحالی که اگه من خودم همچین کاری میکردم و یا
یه اشتباه کوچیک ازم سر میزد خونم و توی شیشه میکرد با سرزنش ها و تنبیه هاش.
آرسام پسرعمه ام که شوخ و شیطون بود گفت:
_چقدر پخته تر واال داره شفته میشه 23 ...سالشه برای خودش پیر دختری شده ...البته فکرکنم
شوهر میخواد که اینطوری رفتار میکنه.
من و آرزو آروم خندیدیم و مامان گفت:
_شما آقا آرسام کاری که بهت گفتم و انجام دادی؟
آرسام پشت سرشو خاروند و گفت:
_آره ولی درست نشد.
آرشام :تازه بدترم شد.
مامان :اون مدرک تو بذار دم کوزه آب شو بخور.
آرسام :زن دایی من مهندس مکانیکم نه تعمیرکار چرخ خیاطی.
مامان :ماشاهلل زبون که نیست فرفرست.
آرزو دستم و کشید و تندتند از پله ها رفتیم باال ...وارد اتاق شدیم که گفتم :چته !؟
لبخنده بزرگی زد و روی تختش نشست و گفت:
_حریر یه چیزی بهت میگم ولی قول بده به کسی نگی.
باناراحتی گفتم :مگه قبال رازهاتو به کسی گفتم؟
گونم و بـ ـوسید و گفت:
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_ناراحت نشو ...آخه اگه این موضوع و به کسی بگی زنده به گورم میکنن.
_مگه چیکار کردی؟ زود باش بگو ...قول میدم به هیچ کس نگم.
آرزو :امروز ...امروز ...
_زودباش دیگه.
آرزو خندهی پرهیجانی کرد و گفت:
_امروز صفایی بهم شماره داد.
گیج گفتم :صفایی؟
آرزو :اَه چقدر گیجی محمدجواد و میگم.
اخمام رفت توهم و گفتم:
_تو هم گرفتی؟
آرزو :معلومه که نه ...اخمام و کشیدم توهم و بعد گفتم "فکر نمیکردم همچین آدمی باشید! واقعا که
ناامیدم کردین" اونم گفت "خانوم صالحی قصدم جسارت نبود من خیلی وقته که باشما همکالسم و
شاید شناخت کاملی نسبت بهتون نداشته باشم اما نوع پوشش تون و چادر سرتون بهم میفهمونه که
اهل این جور روابط نیستید و جدای از اون اونقدر برای چادری که سرتونه ارزش قائل هستم که
بهتون پیشنهاد دوستی ندم".
_خب پس چرا بهت شماره داد؟
آرزو :گفت قصدش جدی و میخواد بیاد خاستگاری اما پدر و مادرش رفتن خارج چون باید مادرش
قلب شو عمل کنه ...گفت تا زمانی که مادرش بیاد تلفنی باهم در ارتباط باشیم و گهگداری بیرون از
کالس همو ببینیم تا بیشتر باهم آشنابشیم.
بااخم گفتم :چه فرقی میکنه؟ مثل دوست دختر دوست پسرها دیگه.
سریع گفت:
_نه قصدش جدی ...تازه اون خودش توی یه خانوادهی مذهبی بزرگ شده و کامال مقید و مذهبیه...
گفت مطمئن باشم که ارتباط مون باتوجه به چهارچوب عرف و اسالم پیش میره ...یعنی فقط یکم
باهم آشناشیم.
_به هرحال بهترشد که شمارشو نگرفتی چون آقاجون اون و خانوادشو میشناسه اگه بفهمه باهاش
درارتباطی گردن تو میزنه.
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آرزو به چشمام زل و لبشو برد داخل دهنش و آب دهن شو باصدا قورت داد.
چشمام و باریک کردم و باتردید پرسیدم:
_شماره رو نگرفتی دیگه؟
سرشو انداخت پایین و هیچی نگفت.
ناباور گفتم :وای آرزو گرفتی؟!
آرزو :به هرحال باید یکم دربارهی هم شناخت پیدا کنیم یا نه؟ کاره ما از نظر روانشناسی هم درسته...
نه به هم دست میزنیم و نه کاره اشتباهی میکنیم با دوست پسر دوست دخترها هم فرق میکنیم...
دوساله باهاش همکالسم و اون خانوم صالحی صدام میزنه و قطعا توی این آشنایی هم صمیمیتی
ایجاد نمیشه من خانوم صالحی باقی میمونم اونم آقای صفایی باقی میمونه.
_به نظره من اشتباه بزرگی کردی که ازش شماره گرفتی.
آرزو :به نظره خودم اینطور نیست چون هم به خودم اعتماد دارم هم به صفایی.
_اگه آقاجون بفهمه کالس زبانت مختلطه عمراً دیگه بذاره بری.
آرزو :ای بابا مگه چه اشکالی داره مگه آتوسا توی دانشگاه همکالسی پسر نداره؟
_به قول آقاجون دانشگاه فرق میکنه ...دانشگاه یه محیط آموزشی و قابل اعتماده و این آموزشگاه
های خصوصی اصال مورد اعتماد نیست.
آرزو باچهرهی گرفته ای گفت:
_حریر محمدجواد کیس مناسبی ...مذهبی و باایمان ...من مطمئنم گزینهی خوبی برای ازدواجه.
_منم آقامحمدجواد و دیدم میدونم پسره خوبیه اما شماره دادن و شماره گرفتن درشأن تو و آقا
محمدجواد نیست.
آرزو :من تاحدودی میشناسمش میدونم پسره خوبیه و قصدش از شماره دادن خیر بوده و منظور بدی
نداره.
_تو هنوز  19سالته ...آتوسا از تو بزرگتره اون اول باید ازدواج کنه.
آرزو :ندیدی آقاجون پارسال اجازه داد اون خاستگارم که دندون پزشک بود بیاد و خاستگاریم کنه،
این یعنی اینکه منو از آتوسا زودتر شوهر میده ...تو نمیدونی قانون خانوادهی صالحی اینه که یا باید
درس بخونی یا ازدواج کنی ! منم که وقتی دیپلم و گرفتم و دیگه ادامه ندادم از همون موقع هم
آقاجون در این ویال رو برای خاستگارام باز کرد.
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_نمیدونم چی بگم فقط اگه آقاجون بفهمه زندت نمیذاره.
باحرص گفت:
_ته دلم و خالی نکن ...اووووف کاش منم یه ذره فقط یه ذره از شهامت آتوسا رو داشتم ...میبینی
دوست پسر داره و اصال هم نمیترسه آقاجون یا بابام بفهمه.
_معذرت میخوام اما اسم کار آتوسا شهامت نیست خریته ...اگه دایی یا آقاجون بفهمن خیلی بد میشه
قیامت به پا میشه.
آرزو :به ماچه همین که نمیرم و به بابام یا آقاجون نمیگم کلی لطف میکنم.
_لطف نمیکنی داری بهش ظلم میکنی تو باید به بابات بگی تاجلوشو بگیره ارتباط بایه نامحرم کاره
درستی نیست.
آرزو :اونو ولش کن میبینی که نه بابام نه آقاجون حریفش نمیشن.
_آرزو من به کسی چیزی نمیگم اما بازم بهت میگم کارت اشتباست ولی حاال که تصمیم تو گرفتی به
تصمیت احترام میذارم اما همون طور که آقامحمدجواد گفته ر-ا-بطه تون توی چهارچوب شرع و
قانون باشه ...باشه؟
لبخند زد و گفت:
_باشه حریر ...توکه منو میشناسی اهل بی حیایی نیستم مطمئن باش کاره اشتباهی نمیکنم همین
که مامان و باباش از خارج بیان میاد خاستگاری.
تقه ای به در زده شد و آرزو گفت:
_بفرمایید.
درباز شد و آرشام اومد داخل و گفت:
_دختردایی آکسفورد تو یک ساعت قرض میدی؟
_شرمنده پسرعمه من آکسفوردم و گذاشتم الی کتابای قدیمی داخل انباری آخه الزمش نداشتم.
آرزو بلندشد و گفت :من دارم.
از داخل قفسهی کتاباش آکسفوردشو برداشت و به طرف آرشام گرفت و گفت:
_بفرما پسرعمه.
آرشام بالبخند گرفت و گفت:
_مرسی یک ساعت دیگه برات میارمش.
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آرزو :باخیال راحت کارتو انجام بده االن الزمش ندارم.
آرشام :باشه ممنون.
آرشام رفت و آرزو گفت:
_ادبت منو کشته.
خنده رو لبام نشست و گفتم:
_پسرعمهی منه تو چرا بهش میگی پسرعمه؟
آرزو :خب حوریه خانوم عمهی منم به حساب میاد دیگه ...ای بابا ولش کن از بچگی بهش گفتم عمه
عادت کردم ...تازه عمه وقتی شوهرش مرد و اومد اینجا ما خیلی بچه بودیم و آرشام و آرسام باما
بزرگ شدن ...بابای تو و عمه مثل بچه های واقعی آقابزرگ میمونن.
_اوهوم ...وقتی باباجونم مرده بابام خیلی کوچیک بوده و آقابزرگ بزرگش کرده.
آرزو :دایی هم مثل پدر آدم میمونه دیگه.
باهیجان ادامه داد :راستی یه چیزایی فهمیدم انگار برای آرشام میخوان برن خاستگاری.
_آره ولی دیشب مامانم گفت آرشام گفته نه و کنسل شده.
آرزو :بهتر ،بنده خدا مگه چندسالشه.
_واااا آرزو آرشام و آرسام  26سالشونه !
آرزو :خب بازم حیفه اینقدر زود درگیر زن و زندگی بشن ...تازه شاید دلش پیش یکی دیگه ست...
شایدم همسراشون قبول نکنن باما توی این ویال زندگی کنن.
_به هرحال این وصیت خان باباست (پدره آقابزرگ) ،از قدیم همین طور بوده.
آرزو :ولی خودمونیم هـــــا آرشام و آرسام هم خوب تیکه هایی هستن.
اخم کردم و گفتم:
_گمشو بی حیا.
بلندخندید و گفت:
_تو آخر قسمت همین آرسام خوله ای.
باقهر رومو ازش گرفتم.
آرزو :پولدار نیست که هست ...مهندس نیست که هست ...شیطون و بانمک نیست که هست ...باادب و
باخدا نیست که هست ...پس چی میخوای؟
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_خجالت بکش آرزو اون منو آبجی صدا میکنه.
باخنده گفت:
_شوخی کردم حریر.
در باز شد و آتوسا اومد داخل و رفت سمت کمد آرزو.
آتوسا :میبینم که باز حاج خانوما نشستن به غیبت کردن.
آرزو :دست نداری در بزنی؟
آتوساجواب شو نداد.
آرزو :چی میخوای از اون کمد المصب؟
آتوسا شال صورتی کرم آرزو رو سرش کرد و گفت:
_اینو میخوام.
آرزو :کی بهت اجازه میده به وسایل من دست بزنی؟
آتوسا :خفه.
آرزو حرصش گرفت و گفت:
_کجا به سالمتی ساعت پنج بعدظهر!
آتوسا جلوی آینه دستی به ابروهای برداشته اش کشیده و گفت:
_کالس دارم.
آرزو :هه کالس.
آتوسا ادای آرزو رو درآورد و گفت:
_هه آره کالس.
آرزو :برو از اتاقم بیرون.
آتوسا گوشیش زنگ خورد ...به سمت در رفت و آروم جواب داد:
_جونم؟
صدای خنده اش بلندشد و باهمون ولوم آروم گفت:
_دیونه دارم میام.
رفت بیرون و درو محکم بست.
آرزو باعصبانیت گفت:
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_دخترهی بیشعور دیدی مانتوش چقدر کوتاه بود ...تازگیا موهاشم رنگ کرده ولی هیچکس بهش
هیچی نمیگه بعد منه بدبخت تا سیبیالم و میزنم مادر فوالد زره باکالشینکف میاد باالسرم و تهدیدم
میکنه.
خندیدم و گفتم:
_وای که چقدر حرف میزنی.
باحرص گفت:
_کوفت.
درباز شد و ساحل زن داداش آرزو اومد داخل و گفت:
_حریر ،آرزو مامان گفت صداتون کنم برین پایین کمک کنین شام درست کنن.
آرزو بلندشد و باغرغر گفت:
_ای کاش یکی پیدا میشد تا به افراد این خونه در زدن یاد بده.
ساحل :وای ببخشید حواسم نبود.
آرزو :اشکالی نداره ...تو بااین شکمت این همه پله رو اومدی باال !؟
ساحل :کدوم شکم هنوز چهارماهمه.
آرزو :به هرحال باید بچهی برادرم و سالم به دنیا بیاری.
ساحل :چشم مادرشوهر.
هرسه خندیدیم و آرزو پرسید:
_امین اومده؟
ساحل :نه هنوز.
_بریم پایین تا صدای مامان درنیومده.
***
دو هفته از مدرسه ها گذشته بود و باتوجه به برنامهی هفتگی که بهمون داده بودن این زنگ فیزیک
داشتیم.
مهدیه :مثل اینکه امروزم نمیاد.
لیال :بهتر نیاد.
شقایق :عقب میوفتیم هـــــا.
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لیال :به درک.
_چرا خانوم ذاکری برامون نمیاد؟ برای سوم ها میره.
شقایق :نمیدونم.
_بریم دفتر؟
مهدیه :اَه بی خیال نیاد بهتر.
_دیونه عقب میوفتیم هــــا بعد درصد قبولی انسانی ها بیشتر میشه.
شقایق :نه بابا اونام مثل مان ،دبیر تاریخ شون مدیره اما چون همش جلسه داره و سرش شلوغه تا
حاال یه جلسه هم براشون نرفته.
مهدیه :اونا چقدر بدبختن مدیر دبیر تاریخشونه.
_امسال چرا مدرسه مون اینطوری شده؟
هیچ کدوم جوابی ندادن.
لیال :اسم و فامیل بازی کنیم؟
مهدیه :نوچ شدشد.
شقایق باهیجان گفت:
_آره شدشد.
_چقدر شما بی خیالید !
مهدیه تنه ای بهم زد و گفت:
_ولش فوقش میریم کالس خصوصی یا اصال به آقابزرگت بگو معلم خصوصی برات بگیره.
_پس چرا میایم مدرسه؟ مگه پول علف خرسه؟
لیال :اَهــــ ول کن دیگه گلی.
_صد دفعه میگم به من نگو گلی.
لیال :خیل خب حریرجون بی خیال شو.
ازلحنش خندم گرفت و مشغول بازی شدیم.
درهفته چهارساعت فیزیک داشتیم که توی این دوهفته دبیر نیومده بود برامون.
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یکم نگران بودم ...آخه فیزیک درس تخصصی مون بود ...دلم نمیخواست عقب بیوفتم و کنکورم و
خراب کنم ...تازه معدل هم توی قبولی دانشگاه تأثیر داشت ،دلم میخواست پزشکی قبول بشم ...یکم
بلندپروازی بود اما خب استعدادشو داشتم.
***
بعد از اینکه دیکتهی امیرعلی رو گفتم برای خودم یه فنجون چایی ریختم و کناره پنجرهی بزرگ
داخل سالن ایستادم و به حیاط ویال چشم دوختم.
آرسام :پـــــــــــخ .
_هــــیـــــن !
شونه هام از ترس پرید باال و صدای قهقههی آرسام بلندشد.
بالحن اعتراض آلودی گفتم:
_پسرعمه.
باخنده گفت:
_ببخشید ...ترسیدم تو افکارت غرق بشی خانوم دکتر.
لبخندی زدم و گفت:
_چه خبرا خوبی؟
_آره ...خبر خاصی نیست.
آرسام :هنوز دبیر فیزیک براتون نیومده؟
_متأسفانه نه.
آرسام :یک ماه گذشت!
_شانس ماست دیگه.
آرسام :مدیرتون باید پاسخ گو باشه.
_واال همه چی قَر و قاطی شده تا اعتراض میکنیم میگن آموزش پرورش هنوز دبیری نفرستاده.
زنگ دراصلی بلندشد و آرسام گفت:
_من میرم درو باز کنم.
امیرعلی به سمتم دوید و گفت:
_آبجی نقاشی که کشیدم خوشگله؟
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به دفترش نگاه کردم و با لبخندگفتم:
_آره خیلی قشنگه ...حاال اینایی که کشیدی کیا هستن؟
امیرعلی :این تویی آبجی حریر که اینجا نشستی و داری آبجی آرزو رو معاینه میکنی ...اینم آبجی
ساحل که بچه اش به دنیا اومد ...اینم آبجی آتوساست که داره با زن دایی دعوا میکنه...
امیرعلی همین طور حرف میزد و من نگاهم میخ مردی بود که همراه آرسام وارد سالن شد.
امیرعلی :آبجی ...آبجی حریر گوش میکنی؟
_یه لحظه صبرکن عزیزم.
ازپنجره فاصله گرفتم و تازه تونستم چهرهی اون مرد و ببینم.
یه لحظه حس کردم قلبم از سـ ـینه ام کنده شد ...احساس عجیبی داشتم.
این مرد و تاحاال ندیده بودم اما احساس میکردم غریبه ای آشناست ...از موهای مشکی براقش تا
چشمای به رنگ شبش و پوست گندمی و لبای خوش فرمش همه برام آشنا اما غریبه بودن.
لباش به معنی خنده کش اومد و گفت :سالم.
باشرم نگاه ازش گرفتم و آروم گفتم :سالم.
آرسام :همین جا منتظر بمونین آقابزرگ و صداکنم.
آروم چشماشو به معنی باشه روی هم گذاشت.
احساس گرمای شدید تنم و فراگرفته بود و احساس میکردم توی کورهی آجر پزی ام.
امیرعلی :سالم عمو.
صداش مثل ملودی های دلنشین به گوشم رسید :سالم عموجون.
امیرعلی :شماکی هستین؟
_یه غریبهی آشنا.
بااین حرفش سریع سرم و آوردم باال و تکرار کردم :غریبهی آشنا !
درحالی که به چشمام چشم دوخته بود گفت :به زودی میفهمی حریر خانوم.
این اسم منو از کجا میدونه؟!
هنگ و گیج بودم.
آقابزرگ :سالم شما بامن کاری داشتین؟
نگاه طوالنی به آقابزرگ کرد و بعد از مکث طوالنی گفت :سالم آقابزرگ.
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آقابزرگ :علیک سالم من شما رو میشناسم؟
_همهی اهل این خونه منو میشناسن.
آقابزرگ :اشتباه میکنی چون من نمیشناسمت.
مامان :چی شده آقابزرگ؟
نگاه مرد سریع به سمت مامان چرخید ...نگاه طوالنی به مامان کرد ...اینقدر طوالنی که مامان اخماش
رفت توهم و روسری شو کشید جلو.
دایی :چه خبره؟
نگاه شو از مامان گرفت و به دایی دوخت ...لبخندی روی لباش نشست که حس میکردم غمگین و
تلخه.
_من امیرحسامم.
آقابزرگ عصاش از دستش افتاد و مامان زیرلب گفت :امیرحسام !
دایی باصدای آرومی گفت :پسرحسنا؟!
امیرحسام :آره پسرحسنا.
آقابزرگ درحالی که صداش میلرزید گفت :تو واقعا امیرحسامی؟
لبخندی زد و جواب داد :امیرحسامم باباجونی ...یادتونه همه آقابزرگ صداتون میکردن من باباجونی؟
به ویال نگاهی انداخت و گفت :هنوز مثل قدیمه ...یادش بخیر یادتونه از نرده های این پله ها
سُرمیخوردم و شما دعوام میکردی؟ خانجون کجاست؟ دلم براش یه ذره شده ...بیست ساله
ندیدمش ...دلم برای این ویال تنگ شده بود ،برای همتون ...آقابزرگ نمیخوای بـ ـغلم کنی؟ من که
دلم پرمیزنه برای آغـ ـوشت ...خاله یسنا یادته برام قصه میگفتی؟ دایی طاها یادته منو سوار کولت
میکردی؟
بابغض و خنده گفت :امیرحسام اومده اما انگار شما خوشحال نیستین.
آقابزرگ چشماش از اشک پرشد و رفت نزدیکش و باصدای لرزونی گفت :خوش اومده ...کی گفته
خوشحال نیستیم؟ باباجونیت دلش برات تنگ شده بود ...چرا اینقدر دیر اومدی؟!
امیرحسام :دیراومدم اما باالخره اومدم دیدنتون مثل شما بی معرفت نبودم ...آقابزرگ توی این همه
سال یه زنگ نزدی حال منو بپرسی ...خیلی دلگیرم ازت.
آقابزرگ به آغـ ـوش کشیدش و گفت :حق داری ...حق داری دلگیر باشی.
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امیرحسام چند دقیقه ای توی بـ ـغل آقابزرگ بود و آقابزرگ عطرشو میبلعید.
مامان :ازکجا معلوم تو امیرحسام باشی؟
امیرحسام از بـ ـغل آقابزرگ اومد بیرون و از داخل پیراهنی که کامال برازندهی تنش بود گردنبدی رو
کشید بیرون و گفت :یادته خاله خودت این گردنبند و به گردنم بستی؟ روی این پالک آیت الکرسی
حک شده خودت به گردنم انداختی تا محافظم باشه.
مامان که انگار بهش ثابت شد این مرد امیرحسامه چشماش از اشک پر شد.
امیرحسام :خانجون کجاست؟
درحالی که شوکه بودم گفتم :خانجون پنج ساله فوت کرده.
باچشمای عجیب اما زیباش بهم نگاه کرد ...چشماش از اشک پرشد و گفت :اوه خدای من.
به خودش مسلط شد و گفت :متأسفم.
آقابزرگ :هنوز باورم نمیشه اومدی !
امیرحسام :باالخره این جدایی باید تموم میشد.
آرشام :کسی نمیخواد توضیحی بده؟
قبل از هرکسی امیرحسام بالبخند گفت :توآرشامی ...و تو آرسام درسته؟ دوقلوهای عمه خانوم.
هردوشون گیج گفتن :درسته.
به عمه اشاره کرد و گفت :شماعمه خانومید.
عمه :درسته.
امیرحسام :شماهم که خاله یسنا.
مامان :از اینکه اومدی خوشحالم.
امیرحسام یه ابروشو داد باال و گفت :واقعاً؟
مامان :آره چرا همچین سوالی میپرسی؟
امیرحسام :همینطوری آخه اولش فکرکردم از دیدنم خوشحال نشدین.
مامان :اشتباه فکرکردی.
امیرحسام لبخندی زد و به دایی اشاره کرد و گفت :و شماهم دایی محمدطاها.
دایی لبخندی به روش پاشید.
به آتوسا اشاره کرد و گفت :آتوساخانوم.
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آتوسا که از همون اول بهش زل زده بود لبخند لوندی زد و گفت :ازدیدنت خوشحالم.
امیرحسام :منم همین طور دختردایی ...شماهم آرزوخانوم درسته؟
آرزو گیج گفت :شما مارو از کجا میشناسید؟
امیرحسام :من مثل شما بیمعرفت نیستم اعضای خانوادم و میشناسم.
به امین اشاره کرد و گفت :امین منو هنوز یادته؟
امین :مگه میشه همبازی بچگی هام یادم بره؟
امیرحسام لبخندی زد و به ساحل اشاره کرد و گفت :شماباید همسر امین باشین؟
ساحل :بله بااینکه هنوز درست نفهمیدم کی هستین اما خوش اومدین.
امیرحسام :مچکرم.
دستی به سر امیرعلی کشید و گفت :توهم امیرکوچولوی خاله ای.
امیرعلی :نه من امیرعلی ام ...کوچولو نیستم.
امیرحسام مردونه خندید و سرشو آورد باال که نگاهش با نگاه من قفل شد.
بعداز چندثانیه گفت :و شماهم حریرخانوم ...چطوری دخترخاله؟
باگیجی گفتم :اینجا چه خبره؟ مگه من خاله دارم که پسرخاله داشته باشم؟!
امیرحسام :آره یه خاله به اسم حسنا که همزمان با مادرت یعنی خاله یسنا به دنیا اومد اما وقتی من
هشت سالم بود تصادف کرد و فوت کرد.
_چرا ما نمیدونستیم چرا هیچ وقت دربارهی شما و یامادرتون حرفی به ما زده نشده بود؟
آقابزرگ :بهتره بشینیم و حرف بزنیم.
روی مبل های سلطنتی نشستیم و من و آرزو گیج به آقابزرگ نگاه کردیم.
آقابزرگ تنها توضیحی که داد همین بود :یسنا یه خواهر دوقلو به اسم حسنا داشت که بیست سال
پیش تصادف کرد و مُرد.
مامان :امیرحسام این همه مدت کجا بودی؟
امیرحسام :بیست سال پیش مامانم منو به بهانهی مسافرت فرستاد کانادا پیش عموم اما هیچ وقت
دیگه نیومد دنبالم تا اینکه چهارماه بعدش پدرم اومد و گفت مادرم تصادف کرده و توی اون تصادف
مُرده.
مامان :خب بعدش؟
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امیرحسام :بعد نداره دیگه ...من و پدرم کانادا موندیم و زندگی کردیم.
مامان :پ...پدرت کجاست؟
امیرحسام مکث طوالنی کرد و بعد گفت :ده سالی میشه ازدواج کرده و بازن و بچه هاش زندگی
میکنه.
مامان :ازدواج کرده !
امیرحسام :بله.
آقابزرگ :این مدت باپدرت زندگی میکردی؟
امیرحسام :تا هجده سالگی آره همین که ازدواج کرد ازش جداشدم.
آقابزرگ :باازدواجش موافق نبودی؟
امیرحسام :چرا بودم اما خب صالح نبود باهاشون زندگی کنم.
دایی :چرا؟
امیرحسام تک خندهی بانمکی کرد و گفت :زنش یه سال ازمن کوچیک تر بود.
همه متعجب شدیم اما کسی حرفی نزد.
بابا بامحبت گفت :به هرحال خوش اومدی.
امیرحسام نگاه طوالنی به بابا کرد و بعدگفت :ممنون حسین آقا.
بابا :تو منو هم میشناسی؟!
امیرحسام :مگه میشه شما رو نشناسم! یعنی منظورم اینه که معلومه که شوهرخالم و میشناسم.
آرزو :کانادا بودین و اینقدر خوب به فارسی مسلطین !
امیرحسام :آدم هیچ وقت نباید اصالت شو فراموش کنه.
لبخندی روی لبام نشست و گفتم :البد مشهدی هم بلدین؟
خنده اش شیرین تر از عسل های مرغوبی بود که مامان به زور به خوردم میداد.
امیرحسام :شرمنده این یکی رو بلد نیستم.
باخجالت نگاهم و به انگشتام دوختم.
آقابزرگ :اومدی اینجا بمونی؟
امیرحسام :اگه بخواین میرم.
آقابزرگ سریع گفت :نه منظورم این نبود ...میخوام اینجا بمونی و کناره ما زندگی کنی.
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امیرحسام :اومدم ایران زندگی کنم ...میخوام اگه بشه همین جا نزدیک شما خونه بگیرم.
آقابزرگ :یعنی چی؟ مگه نمیخوای باما زندگی کنی؟
امیرحسام :ترجیح میدم مزاحمتون نشم.
آقابزرگ بااخم گفت :مزاحم چیه؟ دیگه نمیخوام از این حرفا بشنوم.
امیرحسام :اما ...
آقابزرگ :تو باما زندگی میکنی.
اینقدر جدی این حرف و زد که حسام تسلیم شد و بالبخند گفت :چشم.
آقابزرگ نگاه طوالنی بهش کرد و گفت :خوب کردی اومدی.
امیرحسام :دلتنگی بهم فشار آورد.
آرسام :چندمدته اومدی؟
امیرحسام نگاهی به ساعت مچیش کرد و گفت :تقریبا دوساعته.
آرسام :تازه رسیدی؟!
امیرحسام :آره اول ازهمه رفتم پابوس امام بعدم اومدم پابوس خانوادم.
چقدر محترمانه حرف میزد !
مامان بلندشد و گفت :برم اتاق تو آماده کنم.
حس میکردم حالش خوب نیست ...پرسیدم :مامان یسناخوبی؟
مامان :آره ...راستش یاد و خاطرات حسنا باعث شد یکم غمگین بشم.
امیرحسام به مامان نگاه کرد و لبخنده تلخی زد.
مامان رفت طبقهی باال تا یکی از اتاقای مهمون رو برای امیرحسام آماده کنه.
آتوسا :چندسالته؟ شغلت چیه ازخودت بگو.
امیرحسام 28 :سالمه و استاد دانشگاهم.
آتوسا سوتی زد و گفت:
_ایـــــــــــول !
آقابزرگ غرید:
_آتـــــــــــوسا !
آتوسا بیخیال خندید و گفت :بی خی.
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امیرحسام به من نگاه کرد و بالبخند گفت :چقدر شبیه خاله یسنایی.
حس کردم نگاهش تمام تنم و آتیش میزنه و میسوزونه و بعد خاکستر میکنه.
قلبم جوری به دیوارهی سـ ـینه ام میکوبید که گیج و سردرگم بودم.
چشمای مشکی رنگش که سایه بومش مژه های بلند و پرپشتش بود آدم و مسخ میکرد.
ظاهرش کامال شرقی بود ...موهای مشکی ...ابرهای مشکی ...چشمای مشکی ...پوست گندمی.
حس میکردم زیره نگاهش دارم ذوب میشم بلندشدم و باصدای لرزونی گفتم :برم کمک مامان.
از پله ها رفتم باال و وارد اتاقم شدم ...جلوی آینه ایستادم و به خودم نگاه کردم.
گونه های سفیدم سرخ شده بود و توی چشمای آبی رنگم شرم و حیا موج میزد ...موهای خرمایی
رنگم و به زیر روسری هول دادم و چندتا نفس عمیق کشیدم و سعی کردم به این احساس احمقانه
پایان بدم.
دیگه تاشب بیرون نرفتم تا اینکه امیرعلی اومد و برای شام صدام کرد.
دستی به روسری یشمی رنگم کشیدم و رفتم پایین ...همه دوره میز جمع شده بودن.
آروم گفتم :سالم.
اول از همه صدای اون به گوشم رسید :خوبی دخترخاله؟ دیگه نیومدی پایین نگرانت شدم.
آه خدایا چه بالیی داره سرم میاد ...صداش مردونه ترین صدایی بود که تاحاال به گوشم رسیده بود.
آروم گفتم :خوبم داشتم کارای مدرسه ام و انجام میدادم.
بابا :بشین دخترم.
کناره بابا نشستم.
آقابزرگ اول از همه برای امیرحسام غذا کشید و امیرحسام تشکر کرد.
آقابزرگ :حریر نمیخوای پشقاب تو بدی !؟
از فکر اومدم بیرون و مثل همیشه آقابزرگ برای من غذا کشید.
آرسام به شوخی و لحن حسودی گفت :آقابزرگ برای من نمیکشی؟
آقابزرگ باشوخی گفت :مگه خودت دست نداری؟
آرسام :آهـــــا حاال فهمیدم چرا برای حریر همیشه شما غذا میکشید چون دست نداره.
بقیه خندیدن و آقابزرگ گفت :این چه حرفیه! غذاتو بخور.
آرسام بهم نگاه کرد و گفت :تو هووی خانجونی.
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امیرحسام :انگار آقابزرگ حریرو خیلی بیشتر از بقیه دوست داره.
حریر ...اسم من زیبا بود یاصدای اون؟! ح حریر رو جوره خاصی ادا میکرد ،انگار بالهجه ...لهجه ای که
زیباتر نشون میداد اسمم رو.
آرشام :خیلی بیشتر.
امیرحسام لبخندی به روم زد که دوباره اون حرارت سوزنده به سراغم اومد.
تقریبا داشتم باغذام بازی میکردم.
امیرحسام :آقابزرگ مادرم ...
آقابزرگ پرید وسط حرفش :بهتر نیست گذشته رو فراموش کنیم و دربارش حرف نزنیم؟
امیرحسام :بله درسته اما من میخوام بدونم قبرمادرم کجاست.
آقابزرگ :بهشت رضا.
امیرحسام :منظورم اینه که من میخوام برم دیدنش.
آقابزرگ :بعدا دربارش حرف میزنیم بذار چند روزی از اومدنت بگذره ...جابیوفتی و یکمی با زنده ها
آشنابشی وقت برای مردها زیاده ...مردها هم فرار نمیکنن.
امیرحسام :حق باشماست.
خیلی مردونه و شیک شروع کرد به خوردن غذاش ...وقتی غذاش تموم شد خیلی مؤدب بادستمال
گوشهی لب شو تمیز کرد و گفت :ممنون ...دلم برای غذاهای ایرانی تنگ شده بود.
زن دایی :نوش جونت.
امیرحسام :یه نفر منو به اتاقم راهنمایی میکنه خیلی خستم اگه اجازه بدین برم یکم استراحت کنم.
آقابزرگ :البته برو پسرم.
آتوسا :من راهنمایی ات میکنم.
آقاجون جدی گفت :بشین غذاتو بخور حریر راهنمایی اش میکنه.
آتوسا باحرص نشست و آروم بلندشدم و گفتم :تشریف بیارین.
به سمت پله ها رفتم.
امیرحسام :ممنون بابت همه چی خیلی دوست داشتم بیشتر کنارتون باشم اما شرمنده خیلی خستم.
آرسام :برو پسرعمه راحت باش.
قدماشو پشت سرم احساس میکردم.
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در اتاق و باز کردم و رفتم داخل و درحالی که نگاهم به اتاق بود گفتم :اینجا اتاق شماست امیدوارم
خوشتون بیاد.
امیرحسام :ممنون حریرجان.
این همه هیجانی رو که توی وجودم شعله ور شده بود رو درک نمیکردم.
_مزاحم تون نمیشم استراحت کنید.
امیرحسام :صبرکن.
منتظر بهش نگاه کردم که گفت :تومدتی که پایین نبودی باهمه یه صحبت کوتاه و مختصر داشتم و
باهاشون آشناشدم اما قسمت نشد باتو حرف بزنم ...یکم از خودت بگو دخترخاله.
لبخنده پراسترسی زدم و گفتم :هجده سالمه ...رشته ام تجربیه ...از دیدنتون خوشحالم و ...همین.
خندید و گفت :همین؟!
_نمیدونم دیگه چی بگم.
امیرحسام :من یه چیزی بگم؟
_البته.
امیرحسام :چشمای زیبایی داری منو یاده مادرم میندازی.
گُر گرفتم و نفسم بند اومد ...خدایا این چه حالیه !؟
امیرحسام :تنها چیزی که از مادرم یادمه چشماشه ...چشماش رنگ دریا بود.
سربه زیر گفتم :خدا رحمتشون کنه ،تنهاتون میذارم تا استراحت کنید.
از کنارش رد شدم تا برم سمت در که دنبالهی روسری بلندم به ساعتش گیر کرد و روسریم به عقب
کشیده شد و ایستادم ...هول کردم و سریع روسریم و به جلو کشیدم و موهام و پوشوندم.
آروم نگاهم و آوردم باال و به چشمای مشکی رنگش چشم دوختم.
قدم تا روی سـ ـینه اش بود برای لحظه احساس کوتوله بودن بهم دست داد ...من کوتاهم یا اون
زیادی بلنده؟!
نگاهش مثل شعله های آتیش سوزنده ست یا من توهم زدم؟
این گرما از اون به من منتقل میشه یا هوای این روزهای مشهد زیادی گرم شده؟
امیرحسام :حریر.
باصداش نگاه ازش گرفتم و شرم زده زیرلب گفتم :وای.
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بادستای لرزونم سعی کردم روسریم و از ساعت فلزیش جدا کنم اما نشد.
این همه نزدیکی به یک نامحرم برام قابل هضم نبود.
امیرحسام :صبرکن من جداش کنم.
دستام و عقب کشیدم و اون باانگشتای کشیده و مردونه اش سعی کرد روسریم و از ساعتش جدا کنه.
برای به دست آوردن آرامشم نفس عمیقی کشیدم که بینی ام پرشد از عطره تلخ خوشبویی.
بالـ ـذت نفس دیگه ای کشیدم ...این مرد داره بامن چیکار میکنه؟!
امیرحسام :جدا شد.
زیرلب گفتم :ممنون ...شب بخیر.
باشتاب از اتاق اومدم بیرون یابهتر بگم فرار کردم و به اتاق خودم پناه بردم.
حالم زیادی خوش نبود فقط میخواستم بخوابم و صبح که بیدارشدم همون حریر گلکار همیشگی
باشم.
خوابم برد اما شبیه به کابوس بود یاشایدم رویا.
کابوسی به اسم امیرحسام ...یا رویایی به اسم امیرحسام.
هنوز که هنوزه نفهمیدم امیرحسام توی زندگی من نقش کابوس رو داشت یا رویا.
رویایی که باعث شد حریر دیگه حریر نباشد.
***
باعصبانیت گفتم :من اگه توی کنکور فیزکم و کم بزنم از این مدرسه شکایت میکنم.
سپیده :تاکی این وضع ادامه داره؟ کسی به آموزش و پرورش زنگ نزده؟
_آقابزرگ من زده گفتن دراولین فرصت دبیر میفرستن انگار قحطی دبیر فیزیک اومده.
الناز :خانوم ذاکری بیاد ،مگه چی میشه؟
سپیده :بلندشیم بریم دفتر بامدیر جدی صحبت کنیم.
لیال :بوزینه تو جرأت داری اصال به مدیر نگاه کنی؟ بااین ریمل و خط چشمی که تو کشیدی جرأت
نمیکنی به بابات نگاه کنی چه برسه به مدیر فوالد زرهی این مدرسه.
سپیده بادستمال کاغذی خط چشم شو پاک کرد و گفت :حاال بریم.
شقایق :بریم ولی کی حرف میزنه؟
سپیده :گلی از طرف همه مون حرف میزنه.
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_اوال گلی نه و گلکار دوما چرا من؟
سپیده :چون تو چای شیرین بودن تو ذاتته و میتونی یه جوری مدیرو خر کنی.
باخشم گفتم :اوال درست صحبت کن اگه جواب توهیناتو نمیدم دلیل بر بی عرضه بودنم نیست این
نشانهی شعور و شخصیتمه ...دوما اینکه من توی المپیاد شیمی و زبان نفره اول استان شدم هیچ
ربطی به چای شیرین بودم نداره و نتیجهی تالشم بوده ...سوما مگه قراره دبیر فیزیک تنها برای من
بیاد که من حرف بزنم؟
مهدیه :پس بی خیال دبیر فیزیک ...لیال برو وسط من میزنم.
لیال رفت وسط کالس و مهدیه روی میز ضرب گرفت و بچه های دیگه هم شروع کردن به خوندن و
مسخره بازی.
باحرص روی میزم نشستم و گفتم :کاش میشد منم مثل شما بی خیال باشم.
اینقدر صدای سر و صداهای بچه ها زیاد بود که کسی متوجهی حرفم نشد.
ده دقیقه ای گذشته بود که معاون و مدیر خشمگین وارد کالس شدن و مدیر داد زد :عروسی
گرفتین؟
بچه ها باشتاب سره جاهاشون نشستن.
معاون :اینجا چه خبره؟
مدیر :خجالت نمیکشین؟ شما مثالً سال آخری ها هستین و باید الگویی برای بقیهی دانش آموزها
باشید.
شهامتم و جمع کردم و بلندشدم و گفتم :وقتی بچه ها بیکار باشن معلومه که به اینکارا رو میارن.
بااخم گفت :چی میگی گلکار؟
_خانوم نوری یک ماه و خورده ای از شروع سال تحصیلی میگذره و برای ماهنوز دبیر فیزیک نیومده...
فیزیک درس تخصصی ماست ...اگه االن دارم این حرفا رو میزنم به نمایندگی از همهی بچه هاست...
خواهش میکنم اعتراضات ما رو جدی تر بگیرین و یه دبیر برامون بیارین ...درهفته چهارساعت
بیکاریم و چهارساعت زمان کمی نیست ...من خودم به شخصه االن نگرانم چون مالکم پرستاری و این
چیزها نیست من دارم تالش خودم و برای رتبهی پزشکی میکنم اما اگه وضع این جور پیش بره هیچ
کدوم ما قبول نمیشم و این برای اعتبار و آبروی مدرسه هم بَده ...چون مدرسهی ما هرسال بیشترین
قبولی رو توی این منطقه داشته اما فکرنمیکنم امسال اینطوری باشه ...البته من به نیمه خالی لیوان
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نگاه نمیکنم بقیهی دبیرامون عالی هستن مثل هرسال ...کتاب کار و تست خیلی باهامون کار میکنن
و من واقعا ازشون متشکرم اما این دبیر فیزیک کی میاد؟ اگه قرار نیست دبیری بیاد خب بگین تا به
فکره چاره باشیم اما اگه قراره بیاد پس بیاد دیگه.
مدیر :خیل خب ...قرارشده تا هفتهی آینده دبیر بفرستن.
سپیده :چرا خانوم ذاکری نمیان برای ما؟ پارسال ایشون باما بودن و ماخیلی ازشون راضی بودیم و
کالس ما قبولی صد در صد داشت.
مدیر :خانوم ذاکری به دوم ها و سوم ها درس میدن و عالوه بر این مدرسه توی مدرسهی دیگه ای
هم مشغولن وقت ندارن و نمی تونن زمانی رو برای تدریس به کالس شما اختصاص بدن.
معاون :نگران نباشید تا هفتهی آینده دبیر میاد.
مدیر :االنم کتاباتونو دربیارید و فصل اول و مطالعه کنید.
لیال :معذرت میخوام خانوم نوری اما فیزیک حفظ کردنی نیست که کتاب مونو دربیاریم و فصل اول و
حفظ کنیم فیزیک یاد گرفتنیِ ،باید یکی باشه تا بهمون یاد بده بادینی و زبان فارسی فرق میکنه.
مدیر اخماش به شدت رفت توهم و وقتی دید کم آورده گفت :رژ تو پاک کن ...مگه مدرسه جای رژ
زدنه؟!
لیال دستمال کاغذی توی دست شو روی لباش کشید و گفت :مدرسه جای درس یادگرفتنِ اما
متأسفانه مدرسه ما اونقدر پیشرفته نیست که دبیر داشته باشه و بهمون چیزی یاد بده.
مدیر باخشم گفت :شفیعی تا پنج دقیقهی دیگه توی اتاقمی.
از کالس رفت بیرون و لیال هم بااخم بلندشد و دنبالش رفت.
معاون :صداتون بیاد پایین پنج نمره از انضباط تون کم میکنم.
معاون هم رفت و مهدیه سریع گفت :لیال سوکسش کرد.
شقایق :سوسک.
مهدیه :آره همون سوکس.
من و شقایق خندیدیم و لیال بعد از یک ربع اومد.
_چی شد؟
لیال :آشغال همین اول سالی ازم تعهد گرفت.
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_نباید باهاش اونطوری حرف میزدی جدای از اون حرفت اشتباه بود مدرسهی ما جزء بهترین مدرسه
هاست و بهترین دبیرها رو داره همهی دبیراش فارغ التحصیل بهترین دانشگاه هاهستن و جدای از
اون بیشترشون استاد دانشگان.
مهدیه :هیچ مدرسه ای آزمایشگاه مجهزی مثل مدرسه ما نداره.
شقایق :سالن ورزش رو نگفتی ،کدوم مدرسه ای سالن ورزش به این وسیعی داره؟
لیال :با این همه شهریه ای که از ما میگیرن بایدم همچین امکاناتی داشته باشیم.
مهدیه :بی خیال دیدین که گفت هفتهی آینده دبیر میاد.
سرم و تکون دادم و گفتم :خداروشکر آره.
اون موقع خداروشکر کردم اما بعدش خودم و لعنت کردم.
دبیری برامون اومد که زندگیم و از این رو به اون رو کرد.
دبیری که اومدنش مثل زلزله بود ...خراب کرد و خرابی به بار آور ...به معنی واقعی کلمه حریر رو
خراب کرد.
***
توی اتاقم نشسته بودم و داشتم خودم و برای امتحان ادبیات آماده میکردم.
آرزو اومد داخل اتاقم و گفت :حریری وقت داری یکم حرف بزنیم؟
کتابم و بستم و گفتم :آره چی شده؟
روی تخت نشست و زانوهاشو بـ ـغل گرفت و گفت :از من بدشانس تر وجود نداره.
_چرا مگه چی شده؟
بغض کرد و لبای صورتیش لرزید و گفت :مامان محمدجواد مُرد.
_وای متأسفم ...مگه پیوند قلب انجام نداده بود؟
آرزو :بدنش قلب و نپذیرفته تقریبا یه ماه از عملش میگذشت ...در اثره حملهی قلبی مرده.
ناراحت گفتم :خدا رحتمش کنه.
آرزو :میدونی این یعنی چی؟
گیج گفتم :یعنی چی؟
آرزو :یعنی اینکه خاستگاری از من به یک سال بعد موکول شد.
_خب چه اشکالی داره؟ چرا اینقدر عجله داری؟!
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آرزو :من محمدجواد و مناسب خودم میدونم و میخوامش ...میترسم آقابزرگ تو این یک سال به عقد
یکی دیگه درم بیاره ...اگه محمدجواد میومد نه نمیگفت چون میشناستش و میدونه پسره خوبیه اما
اگه تو این یک سال یه مورد خوب دیگه هم پیدا بشه تردید نمیکنه و عروسم میکنه.
_تو بامحمدجواد در ارتباطی؟
آرزو :خیلی کم درحده ده تا اس در روز.
_بازم میگم ر-ا-بطه ات بایه نامحرم اشتباه ست.
کالفه گفت :نه دستم بهش خورده نه دستش بهم خورده نه قربون صدقم رفته نه قربون صدقه اش
رفتم نه صدامو براش نازک کردم و نه حرفای بی حیایی زده ...هیچ گناهی نکردیم.
_خیل خب ...حاال خیلی ناراحت بود؟ منم چه سواالیی میپرسم معلومه که ناراحته غم از دست دادن
عزیز ناراحتی هم داره.
روی تخت خوابید و گفت :از شانس بده منه.
_آرزو تازگیا تغییر کردی هـــا یه جوری شدی قبال اینقدر مشتاق شوهر نبودی !
اشکاش ریخت و بعد از چندثانیه گفت :عاشقش شدم من واقعا میخوامش.
باعصبانیت بلندشدم و گفتم :به خاطره همین چیزها بود که میگفتم باهاش دوست نشو.
آرزو :دست خودم نبود یهویی شد.
کالفه دوباره روی تخت نشستم و گفتم :یه سال صبرکن میاد.
آرزو دیگه هیچی نگفت و منم دوباره شروع کردم به خوندن ادبیات.
بعد از یک ساعت آرزو که توی افکارش غرق شده بود گفت :راستی امیرحسام خیلی عجیبه نه؟
تا اسمش میومد هول میکردم.
_نه ...یعنی چی عجیبه؟
آرزو :یه جوریه ...از وقتی که اومده همش بیرونه و کم توی خونه پیدا میشه.
_حتما کار داره دیگه.
آرزو :مثل یه شوک بود فکرنمیکردم یه عمه دیگه هم داشته باشم.
_آره منم انتظاره داشتن یه خاله رو نداشتم.
آرزو :توجه کردی از موقعی که اومده آقابزرگ و مامانت و بابام یه جوری شدن؟!
_نه مثل همیشن.
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شونه باال و گفت :نمیدونم ...ولی خیلی جذابه نه؟ مثل مدل میمونه.
_یه چیزی بگم آرزو؟
آرزو :بگو به من نگی به کی بگی !
آروم گفتم :چشماش یه جوریه ...بعضی اوقات میترسم ازش.
آرزو :وا ...چشما به اون قشنگی المصب چشماش سگ داره چی میگی؟ از چیش میترسی؟
_من که نگفتم چشماش زشته منظورم اینه که توی چشماش یه حس خاصیه که باعث میشه آدم
بترسه.
آرزو :درس زیادخوندی توهم زدی.
_شاید حق باتو باشه.
آرزو :توجه کردی آتوسا هم خیلی پیگیرشه؟
شونه هام و انداختم باال و گفتم :به ماچه.
آرزو :ولی خونگرم و مؤدبه ...من خیلی ازش خوشم اومد بااینکه ایران بزرگ نشده اما مثل یه مرد
واقعی شرقی میمونه.
باهاش موافق بودم ...امیرحسام خیلی مؤدب و آقا بود.
آرزو :دیدی چقدر بامالحظه ست واسه اینکه زن باباش هم سن خودش بوده و براشون حرف درنیارن
از باباش جدا شده.
_آره کارش عاقالنه بوده.
آرزو :پدرش چطوری تونسته بایه دخترهم سن پسرش ازدواج کنه؟! واقعاً که !
_باتوجه به سر و وضعش معلوم میشه پدر پولداری داره حتماً دختره به خاطره پولش باهاشه.
آرزو :شاید.
تاشب باهم حرف زدیم و موقع شام که رفتیم پایین امیرحسام نبود ...انگار رفته بود بیرون ...البته تو
این مدت که اومده بود خیلی ندیده بودمش آخه به قول آرزو بیشتر بیرون بود.
ساعت ده شب بود که کتاب ادبیاتم و برداشتم و رفتم داخل حیاط ...روی تاب بزرگ گوشه حیاط
نشستم و کتابم و باز کردم و شروع کردم به خوندن.
چون دورتا دور حیاط چراغ نصب بود حیاط کامال روشن بود ...سکوت جالبی بود که باصدای جیرجیرِ
جیرجیرک شکسته میشد.
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همین طور مشغول خوندن بودم که در بزرگ ویال باز شد و یه بنز مشکی آخرین مدل وارد ویال شد...
در بسته شد و شخصی که از ماشین پیاده شد باعث شد دست و پام و گم کنم ...سریع دستی به شالم
کشیدم و موهام و پوشوندم.
به سمت ساختمون رفت اما یکدفعه ایستاد و سرشو برگردوند و نگاهم توی نگاه مشکی رنگش افتاد...
لبای خوش فرمش به لبخند باز شد و به سمتم قدم برداشت.
یه شلوار مشکی بایه پیراهن سورمه ای تنش بود و کفش های کالج سورمه ای ...تیپش ساده اما
جذاب بود ...شاید به خاطره هیکل رو فرمش بود که هرچیزی بهش میومد.
امیرحسام :سالم حریر.
بلندشدم و گفتم :سالم پسرخاله خوش اومدین.
امیرحسام :ممنون خوبی؟
پرسیدن حالم از زبون اون برام خوش آیند بود.
_ممنون شما خوبین؟ بیرون خوش گذشت؟ ماشین تون مبارک باشه.
امیرحسام :ممنون ...آره خوش گذشت ،رفتم دیدن یه دوست قدیمی  ..داشتی چیکار میکردی؟
بالبخند گفتم :ما دانش آموزها چیکارمیکنیم؟ درس میخونیم و درس میخونیم و درس میخونیم.
خندید و گفت :اجازه هست بشیم؟
این همه مؤدب بودنش رو دوست داشتم.
_البته بفرمایید.
نشست و منم آروم و بافاصله ازش روی تاب نشستم.
به آسمون نگاه کرد و گفت :شبها رو دوست ندارم.
_چرا؟
به چشمام زل زد و گفت :چون خاطره خوبی از شب ندارم.
_ببخشید متوجه نشدم.
امیرحسام :بی خیال ...بقیه خوابیدن؟
آروم خندیدم و گفتم :یه جورایی این ویال مثل پادگان میمونه تا ساعت ده همه دوره همیم همین که
ساعت ده شد آقابزرگ میره بخوابه بقیه هم میرن داخل اتاقاشون حاال میخوابن یا نمیخوابن و
نمیدونم.
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امیرحسام :میدونی من یه فرهنگ ایرانی ها رو خیلی دوست دارم.
_و اون فرهنگ چیه؟
امیرحسام :باهم زندگی کردن رو.
_آره جالبه ...منم دوستش دارم.
امیرحسام :مزاحمت شدم داشتی درس میخوندی.
سریع گفتم :نه نه تقریباً تموم شده بود.
لبخندی زد و گفت :یه چیزی بگم؟
خیلی بانمک این حرف و زد به طوری که بی اراده لبخند زدم و گفتم :بگین.
امیرحسام :وقتی میخندی چال گونت خیلی خوشگلت میکنه آدم و وسوسه میکنه انگشت شو فروکنه
توش.
باشرم نگاهم به زمین دوختم و دستای لرزونم و توی هم پیچیدم.
امیرحسام :من یه چیزه دیگه ایرانی ها رو هم خیلی دوست دارم ...اونم شرم و حیای دخترای ایرانی.
بلندشدم و گفتم :شب بخیر.
صدا زد :حریر؟
لبمو گزیدم و بامکث برگشتم و بهش نگاه کردم و گفتم :بله؟
نگاه طوالنی بهم کرد و گفت :کناره تو حس خوبی دارم ...بااینکه از اومدنم خیلی نمیگذره اما تو برام
خیلی قابل احترامی ...هروقت به چشمات نگاه میکنم عزیز ترین کسم و که مادرمه به یاد میارم ...این
روزها زیاد یادش میوفتم ...شاید خیلی دلتنگش شدم اما هربار که به چشمای تو نگاه میکنم دلتنگیم
رفع میشه ...سهم من از مادرم همش هشت سال بود ...مرسی که دلتنگی هام و رفع میکنی.
حرفاش مثل حرارت آتیش بدنم و پر از گرما کرد ...نگاهش آتیشم زد و خاکسترم کرد ...هیجانی وارد
خونم شد که دوزش باال بود ...خیلی باال.
آروم پرسیدم :از مادرتون عکسی دارین؟
امیرحسام :آره میخوای ببینیش؟
مشتاق گفتم :آره.
کیف پولشو از جیبش درآورد و جلوم ایستاد و عکس خاله حسنا رو نشونم داد.
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کپی مامانم بود بااین تفاوت که خاله حسنا چشماش آبی شبیه به دریا بود و چشمای مامانم سبز
آبی ...یه جورایی توی نور آفتاب تغییر رنگ میداد و به سبز شباهت پیدا میکرد.
_خیلی قشنگ بودن خدا رحمتشون کنه.
امیرحسام حرفی نزد.
_بریم داخل؟
امیرحسام :بریم.
رفتیم داخل ویال و یه شب بخیر گفتم و به سمت پله ها رفتم که صدا زد :حریر؟
دلم میخواست فریاد بزنم ح اسمم رو اینقدر زیبا نگو.
_بله؟
بالحن بامزه ای گفت :من شام نخوردم برام غذا گرم میکنی؟
ته دلم چیزی تکون خورد ...اینقدر جالب این حرف رو زد که بازم بی اراده لبخند زدم و گفتم :بیاین
داخل آشپزخونه.
خودم زودتر رفتم و باقی موندهی غذا رو داخل ماکروفر گذاشتم تا گرم بشه.
اون پشت میز شش نفرهی داخل آشپزخونه نشست و بهم چشم دوخت.
نگاهش گرم بود ...به گرمی یه ظهر تابستانی داغ.
بعد از اینکه غذا گرم شد براش توی پشقاب کشیدم و بامخلفات روی میز چیدم و گفتم :بفرمایید...
نوش جونتون.
امیرحسام :تو نمیخوری؟
_نه ممنون.
امیرحسام :من تنهایی غذا خوردنو دوست ندارم ...لطفا بشین و یه چیزی بخور.
_اما من سیرم.
امیرحسام :خب باغذا بازی کن اگه تنها باشم اشتهام کور میشه.
مرد تنهایی از تنهایی میترسید.
نشستم و پشقاب رو وسط گذاشت که گفتم :شمابخورید من اگه بخوام بازم غذا هست.
امیرحسام :چند قاشقی باهام بخور تا از گلوی منم پایین بره.
لبخنده محوی زدم و سرم و تکون دادم.
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تاحاال توی یه پشقاب باکسی غذا نخورده بودم و اون شب عجب تجربهی شیرینی بود خوردن اون
قیمه بادمجون همراه با امیرحسام.
امیرحسام :ممنون خیلی خوشمزه بود.
میزو جمع کردم و گفتم :نوش جون.
امیرحسام :ببخشید بهت زحمت دادم.
_این چه حرفیه! وظیفم بود ...شب بخیر.
امیرحسام :خوب بخوابی.
به اتاقم رفتم و روی تخت دراز کشیدم و پوزخند روی لبام نشست.
هه آرزو میکرد خوب بخوابم درحالی که چندمدتی میشد خودش خواب راحت رو از چشمام گرفته
بود.
صبح وقتی که بیدارشدم برای رفتن به مدرسه آماده شدم اما هرچی گشتم کتاب ادبیاتم و پیدا
نکردم.
دیگه اشکم داشت درمیومد ...در اتاق و باز کردم برم پایین که نگاهم به پایین در افتاد.
خم شدم و کتاب رو از روی زمین برداشتم ...یه نوت برگ رنگی به روی کتاب چسبیده شده بود.
باخط قشنگی روش نوشته شده بود :دختر گونه چال دار کتاب تو توی آشپزخونه جا گذاشتی...
امیدوارم توی امتحانت موفق باشی.
گونه چال دار ! لبخند روی لبام نقش بست ...حس فوق العاده ای به سراغم اومد که درکش نمیکردم
اما برام خوش آیند بود ...خوش آیند مثل نسیم صبح پاییزی.
***
پنج شنبه بود و مشغول تست زدن بودم که آرزو وارد اتاقم شد و گفت :عمه گفت بیای پایین و یه
چیزی بخوری.
کتابم و بستم و همراه باهاش رفتم پایین.
_سالم آقابزرگ.
آقابزرگ لبخند پرمهری تحویلم داد و گفت :خسته نباشی حریرجان.
لبخند زدم و گفتم :ممنون.
مامان بایه سینی فنجون و شیرینی وارد سالن شد و سینی رو روی میز گذاشت.
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نگاهم به آتوسا افتاد که یه پیراهن شلوار خوش دوخت تنش بود و یه شال صورتی رنگ خوشگلم
همین طوری شلو ول روی موهاش انداخته بود و با گوشیش مشغول بود.
بابا :هنوز دبیر فیزیک براتون نفرستادن؟
_از هفتهی آینده یعنی شنبه میاد.
بابا :اگه نیومد پرونده تو میگیرم بری یه مدرسهی دیگه.
آرزو :خیلی عجیبه که توی همچین منطقه ای اونم دبیرستان شما هنوز دبیر فیزیک نداره.
سرم و تکون دادم و گفتم :آره عجیبه مدرسهی ما جزء بهترین مدرسه هاست نمیدونم چرا امسال
اینطوری شده.
بابا :مدیرتون عوض شده؟
_نه همون مدیر قبلی !
بابا :فکرکردم مدیرش عوض شده که اینقدر بی در و پیکر شده.
_بابا میای بریم حرم؟
بابا :االن
_آخه خیلی وقته نرفتم.
بابا :به امیرعلی قول دادم تا یه ساعت دیگه ببرمش شهربازی.
_باشه پس بهتره ببرینش.
بابا :دختر بامالحظهی خودمی.
لبخندی زدم و گفتم :میشه باآقا حشمت برم؟
آقابزرگ :آقاحشمت ماشین و برده کارواش.
اگه آقاحشمت ماشین و هم نبرده بود کارواش آقابزرگ اجازه نمیداد ...کال اجازه نداشتم تنها برم
بیرون ...ناراحت گفتم :انگار آقانطلبیدم ...دوماهه نتونستم برم.
درست همون موقع امیرحسام درحالی که آستین های پیراهنشو تا میزد از پله ها اومد پایین.
این پسر یهویی اومد ...یهویی پذیرفتیمش ...یهویی بهش عادت کردیم ...یهویی بهش وابسته شدیم...
انگار که سالها میشناسیمش.
باآرسام و آرشام و امین خیلی صمیمی شدن ...باآتوسا و آرزو راحته و خیلی خوب برخورد میکنه...
حتی بعضی اوقات باامیرعلی بازی میکنه ...و به من که میرسه شعله های آتیش شو روشن میکنه و
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گرما و حرارت شو بهم منتقل میکنه ...خوشحالم که اومده ...هنوزم نمیدونم احساسم نسبت بهش
چیه اما مرده خیلی خوبیه.
امیرحسام :سالم.
آقابزرگ بالبخند جواب شو داد.
مامان :جایی میری؟ از موقعی که اومدی بیشتر بیرونی!
امیرحسام :آره دارم میرم حرم.
صدای آقابزرگ کیلوکیلو هیجان به بدنم تزریق کرد :حریرم ببر اونم میخواست بره حرم.
_نه مزاحمشون نمیشم هفتهی دیگه با مامان میرم.
مامان :آره بهتره مزاحم امیرحسام نشی هفته دیگه باهم میریم.
به مامان نگاه کردم ،انگار از اینکه باامیرحسام برم راضی نبود.
امیرحسام :مزاحمت چیه خاله؟ خوشحال میشم همراهم بیای دخترخاله.
_آخه ...
بابا :همین االن داشتی میگفتی آقانطلبیدتت حاال که آقاخودش طلبت کرده ناز میکنی!
_نه ...نمیخوام مزاحم آقاحسام بشم.
امیرحسام :مزاحم من نیستی ...منتظر میمونم تا آماده بشی.
_ممنون.
لبخندی به روم زد که حس کردم خون تو رگ هام خشک شد و هوش از سرم رفت ...باخجالت از
کنارش رد شدم و بازم همون عطره مسخ کننده رو احساس کردم.
وارد اتاقم شدم و چندتا نفس عمیق کشیدم تاضربان غیرعادی قلبم عادی بشه.
از بین یک دنیا لباسی که داشتم یه شلوارمشکی و یه مانتوی سورمه ای بلند انتخاب کردم ...یه شال
بلند آبی نفتی سرم کردم و تمام موهای خرمایی رنگم و پوشوندم.
نمیدونم برای زیارت امام رضا اینقدر هیجان داشتم یابرای اینکه میخواستم با امیرحسام برم؟!
بابرداشتن کیفم از اتاق رفتم بیرون.
آقابزرگ بادیدنم گفت :حریرجان چادر نمیپوشی؟
آروم گفتم :آقابزرگ میدونی که نمیتونم جمعش کنم.
آقابزرگ دیگه حرفی نزد و مامان گفت :چادر نماز برداشتی؟
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_بله.
امیرحسام :بریم؟
یه نگاه بهش انداختم و بعد به آقابزرگ نگاه کردم ...حس میکردم ناراحت شده.
_آقابزرگ اگه بخوای میرم چادر میپوشم.
آقابزرگ :نه دخترم هرجور خودت راحتی همین که حجاب داشته باشی کافیه.
چشماش ناراضی بود اما من از پس جمع کردن چادر برنمیومدم ...جدای از اون من همیشه حجاب
داشتم ،مانتو و روسری های بلندم کمی از چادر نداشتن.
امیرحسام :بریم حریر؟
_بریم.
خداحافظی کردم و از ویال اومدم بیرون.
باکاری که که امیرحسام کرد احساس کردم غوغایی توی دلم به پاشد و قلبم از سـ ـینه کنده شد.
امیرحسام خیلی جنتلمنانه در ماشین و برام باز کرد و بالبخنده مردونه ای گفت :بفرمایید.
یا اون زیادی مؤدب بود یامن تاحاال از این چیزها ندیده بودم.
باتشکر سوار شدم ...وقتی سوار شد ماشین و روشن کرد و از ویال بیرون رفت.
هیچ مکالمه ای رد و بدل نشد و فقط صدای پویا بیاتی توی فضای ماشین طنین مینداخت.
ازگوشه چشم به امیرحسام نگاه کردم ...عینک آفتابی روی چشماش جذاب ترش کرده بود ...یه حسی
بهم میگفت اون برخالف رفتارهای خوبش یه آدم مغرور و مستبده.
جوری پشت رول ژست گرفته بود که برای یه لحظه یاده اُبهت آقابزرگ افتادم و باخودم گفتم :انگار
جوونی های آقابزرگ کنارم نشسته.
وقتی به حرم رسیدیم ماشین و داخل پارکینگ حرم پارک کرد ...کیفم و داخل ماشین گذاشتم و
فقط چادر نمازم و برداشتم.
چادرم و سرم کردم.
امیرحسام نگاه طوالنی بهم کرد و گفت :چقدر چادر بهت میاد.
باشرم گفتم :ممنون.
امیرحسام :بریم.
رفتیم سمت ورودی و گفت :اونور منتظرم وایسا.
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_باشه.
رفتم سمت ورودی خانوم ها و بعد از بازرسی داخل حرم منتظر امیرحسام ایستادم.
نگاهم میخ ورودی آقایون بود تااینکه اندام ورزیده اش رو دیدم.
هردو سالم دادیم و به سمت صحن حرم رفتیم.
پرسیدم :برای نماز شب میمونیم؟
امیرحسام :اگه بخوای میمونیم.
بالبخند گفتم :ممنون.
امیرحسام :میری زیارت دیگه؟
_آره.
امیرحسام :باشه پس نیم ساعت دیگه قرارمون کنار حوض.
_باشه ...یادتون باشه منم دعا کنید.
امیرحسام :خانوم من خودم محتاج دعام.
لحن بامزه اش لبخند روی لبام آورد ...ازش فاصله گرفتم و درحالی که حس فوق العاده ای داشتم
رفتم به سمت ضریح.
مثل همیشه غلغله بود.
وقتی ضریح رو لمس کردم مثل همیشه آرامش وجودم و دربرگرفت.
کلی برای خودم و خانوادم دعا کردم و بعد از اینکه یه دل سیر آقا رو زیارت کردم از ضریح بیرون
اومدم و یه کتاب دعا برداشتم و همونجا یه گوشه بیرون از ضریح ایستادم و زیارت مخصوص امام رضا
رو خوندم.
انگار برای اولین بار بود که آقا رو زیارت میکردم ...حس باورنکردنی داشتم ...شاید به خاطره این بود
که ...گفتنش سخته و باورکردنش سخت تر اما شاید به خاطره وجود امیرحسام بود.
نیم ساعت بعد رفتم به سمت حوض ...امیرحسام و دیدم که دستای مردونه اش توی جیب شلوار
خوش دوختش بود و نگاهش به گنبد.
_قبول باشه.
نگاه شو بهم دوخت و گفت :برای توهم همین طور.
_ممنون.
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امیرحسام :بریم بشینیم باید زیارت نامه بخونم.
روی فرش ها نشستیم و امیرحسام زیارت نامه و مهر آورد ...اون مشغول خوندن زیارت نامه بود و من
دو رکعت نماز خوندم.
برام جالب بود پسری که بیست سال کانادا زندگی کرده بود اینطور عاشقانه به زیارت امام رضا میومد
و زیارت نامه میخوند.
برام تعجب آوره اما اعتراف میکنم کنار اون بودن و دوست دارم ...شاید اون کامل ترین مردی بود که
بعد از آقابزرگ و پدرم میدیدم.
کتاب دعا را برداشتم و زیارت عاشورا خوندم.
صدای اذان مغرب که بلند شد یکی از خادمین گفت :اگه میخواین نماز جماعت بخونین تشریف
ببرین جلو.
امیرحسام :پاشو حریر خانوم.
حریرخانوم ! شاید اسم من نه ،بلکه صدای اون قشنگ بود.
امیرحسام به سمت آقایان رفت و من کناره خانوم ها ایستادم.
بعد ازاینکه نماز جماعت تمام شد من و حسام به سختی از حرم دل کندیم و رفتیم بیرون ...چادرم و
درآوردم و داخل ماشین گذاشتم.
امیرحسام :میخوای بری خونه؟
به ساعت نگاه کردم و گفتم :شما میخواین برین جایی؟
امیرحسام :گفتم اگه مایلی یکم تو بازارها بچرخیم.
_باشه بریم.
به سمت بازار رضا رفتیم.
_این خیلی خوبه که باوجود بیست سال زندگی توی خارج از کشور هنوز اصالت و اعتقاداتتونو حفظ
کردین.
امیرحسام :منو کسی بزرگ کرده که خدا تو زندگیش نقش پررنگی داره.
بالبخند گفتم :معلومه پدرتون آدم خیلی خوبیه.
امیرحسام :پدرم! اوه آره ...خیلی خوبه.
_خواهر یا برادر دارین؟
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امیرحسام :پدرم از همسر جدیدش یه جفت دوقلوی دو ساله داره.
باذوق گفتم :وای چه دوست داشتنی ...پسرن یا دختر؟
لبخندی زد و گفت :دختر.
_من بچه ها رو خیلی دوست دارم ...به نظرم پاکی شون قابل ستایشه.
امیرحسام :پس تو هم قابل ستایشی.
ابروهام رفت باال و گفتم :چی؟
لبخنده دلنشینی زد و گفت :توهم به اندازهی یه بچهی دوساله پاکی پس توهم قابل ستایشی.
گونه هام گُر گرفت و لبم و بین دندونام گرفتم ...نگاهم و ازش گرفتم و به مغازه ها دوختم.
ده دقیقه ای هیچ کدوم حرفی نزدیم تا اینکه امیرحسام گفت :یه لحظه وایسا.
ایستادم ...به دست بند چرمی اشاره کرد و گفت :قشنگه نه؟
بالبخند گفتم :آره.
یه دست بندچرم مشکی که اسپرت بود و فوق العاده شیک بود.
امیرحسام روبه فروشنده گفت :سالم خسته نباشید ...دوتا از این دستبند میخوام.
فروشنده :سالم سالمت باشید ...حتما.
فروشنده دستبندها رو آورد و امیرحسام کارت بانکی شو بهش داد.
_چرا دوتا؟ حتما برای اون دوستتون گرفتین آره؟
امیرحسام :آره برای دوستم گرفتم اما یه دوست جدید که کنارم ایستاده و االن دارم باهاش حرف
میزنم.
ابروهام رفت باال و بالبخند گفت :ناقابله اما طرح شو دوست دارم ...دوست دارم توهم از این دستبند
داشته باشی.
_ممنون نیازی نبود.
امیرحسام :گفتم که دوست دارم توهم از این دستبند داشته باشی ...دست تو بیار باال.
گیج بهش نگاه کردم که گفت :زودباش دیگه.
باتردید دستم و آوردم باال و دستبند و دوره مچم بست و گفت :این نشونهی دوستیمون ...دوستش
داری؟
بی اراده لبخنده وسیعی زدم و گفتم :خیلی.
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دست بند دیگه رو جلوم گرفت و گفت :تونمیخوای عالمت دوستیمونو به دستم ببندی؟
بادست لرزونم دستبندو گرفتم و دوره مچ مردونه اش بستم ...بالبخنده جذابی به چشمام زل زد...
نگاهش زیرو روم میکرد.
آروم گفتم :بازم ممنونم.
امیرحسام :خواهش میکنم.
به راهمون ادامه دادیم و بعد از نیم ساعت برگشتیم به پارکینگ و سوار ماشین شدیم.
امیرحسام :میخوای بیرون شام بخوریم؟
_مامان غذا درست کرده نریم ناراحت میشه.
امیرحسام :خاله یسنا رو خیلی دوست داری؟
ازسؤالش تعجب کردم و جواب دادم :بله چطور؟
امیرحسام :همین طوری.
به سمت ویال روند و به دستبند داخل دستم نگاه کردم ...ساده و زیبا بود و من عجیب دوستش
داشتم.
امیرحسام :ممنون که همراهم اومدی.
_من ممنونم که منو همراه خودتون بردین خیلی وقت بود حرم نرفته بودم.
نگاهی بهم کرد و گفت :خیلی تعارفی هستی.
جوابم فقط لبخند کوتاهی بود.
امیرحسام :تو این مدت که اومدم آرسام و آرشام و آتوسا و حتی آرزو باهام صمیمی شدن و خیلی
راحت حرف میزنیم اما احساس میکنم برای تو هنوز غریبه ام.
_نه اینطور نیست آرسام و آرشام که باید خیلی زود باهاتون صمیمی میشدن به هرحال هم سن
هستین ...آتوساهم که کال باهمه راحته ...آرزو هم از اونجایی که خیلی خوش برخورد و مؤدبین
باهاتون صمیمی شده ...من کالً اخالقم همین طوریه یعنی سعی میکنم حد و مرزها رو رعایت کنم.
امیرحسام :این اخالق تو دوست دارم ...میدونی همون اول که وارد ویال شدم فهمیدم تو باهمه فرق
داری.
_چه فرقی؟
لبخند زد و جوابی نداد.
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_نمیخواین جواب بدین؟
بالحن شیطونی گفت :نوچ.
خندیدم و اصراری نکردم ...تا به ویال رسیدیم دیگه حرفی نزدیم.
بعد از اینکه شام خوردیم رفتم داخل اتاقم تا بخوابم ...خیلی احساس خستگی میکردم.
روی تختم دراز کشیدم و به دستبند تو دستم نگاه کردم.
این اولین هدیه ای بود که اینقدر برام جالب و دوست داشتنی بود ...تصوره اینکه امیرحسام هم یه
دستبند همین شکلی تو دستشه خوشحالم میکرد.
تا دَم دمای صبح هرکاری کردم خوابم نبرد یعنی فکره امیرحسام نذاشت ...خسته بودم اما خوابم
نمیبرد ...هرچی سعی میکردم به امیرحسام فکرنکنم نمیشد و یه نیرویی باعث میشد ذهنم همش به
سمت اون کشیده بشه.
***
با نوری که به صورتم میخورد از خواب بیدارشدم ...نور چشمم و زد و دستم و روی چشمام گذاشتم.
روی تخت نشستم و نگاهم به ساعت افتاد و برق از سرم پرید.
با وحشت جیغ زدم :مــــامــــان.
سریع پریدم داخل سرویس بهداشتی داخل اتاقم و دست و صورتم و شستم.
مامان :حریر چی شده؟
صداش هول زده بود ...از سرویس بهداشتی اومدم بیرون و بابغض گفتم :ساعت ده صبحه چرا بیدارم
نکردین؟
مامان :گفتم شاید نمیخوای بری که خودت بیدار نشدی.
فرم مدرسه ام و از داخل کمد بیرون آوردم و سریع پوشیدم.
_نخیرم خواب موندم ...دیشب دیروقت خوابم برد.
کتابام و داخل کیفم چپوندم و مامان گفت :خب حاال مگه چی شده؟ اصال امروز نمیخواد بری.
بادلخوری نگاهش کردم و از اتاق رفتم بیرون ...تندتند پله ها رو رفتم پایین و از ویال زدم بیرون.
صدا زدم :آقاحشمت؟
آقاحشمت که داشت شاسی بلند آقاجون رو میشست گفت :جانم دخترم؟
_منو میرسونین مدرسه دیرم شده.
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آقاحشمت :معلومه که میرسونم.
داخل ماشین نشستم و آقاحشمت بعد از شستن دستاش و پوشیدن کتش اومد و سوار شد.
_فقط لطفاً تند برید ده دقیقهی دیگه کالس بعدیم شروع میشه.
آقاحشمت :چشم دخترم.
بااسترش لبم و جوییدم ...بیست دقیقه بعد آقاحشمت جلوی دبیرستان نگه داشت.
باشتاب پیاده شدم و گفتم :ممنون ...خداحافظ.
در مدرسه بسته بود ...زنگ و زدم.
معاون :بله؟
_سالم خانوم ستاری گلکارم.
ستاری :چه وقت مدرسه اومدنه !
_ببخشید خواب موندم.
درو باز کرد و رفتم داخل ...وارد سالن شدم و میدونستم باید برم دفتر ...وارد دفتر شدم و سالم کردم.
ستاری :گلکار از تو بعیده.
_شرمنده خواب موندم.
ستاری :پدرت کو؟
_پدرم !
ستاری :باید باپدرت میومدی ...ازکجا معلوم خواب مونده باشی !؟
_وا خانوم ستاری من گلکارم.
لبخند زد و گفت :ماباید مطمئن باشیم به هرحال مأموریم و معذور.
_پدرم نیومد یعنی اینقدر عجله کردم یادم رفت بگم بیاد ...میتونین به همراهش زنگ بزنید و مطمئن
بشید.
خانوم ستاری شمارهی بابا رو گرفت و وقتی مطمئن شد خواب موندم بهم اجازه داد برم کالس.
واقعا که ! فکرکرده با دوست پسرم بیرون بودم.
این زنگ فیزیک داشتیم و مطمئن بودم این مدیر بی عرضه هنوزم دبیری پیدا نکرده ...باعصبانیت
درکالس و باز کردم و بافریاد گفتم :احمق بیشعور ...فکرکرده من از اوناشم روانی ...بلندتر جیغ زدم:
مهدیه من این ستاری رو یه روزی میکشم حاال ببین ،بیشعور آبروم و جلوی بابام برد ...زنگ زده م...
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یهو حرف تو دهنم ماسید و چشمام گرد شد و دهنم باز موند از تعجب ...صدای خندهی مهدیه و
شقایق و لیال رو میشنیدم.
کوله ام از روی دوشم افتاد و تندتند پلک زدم ...باورنکردنی بود !
بااخم گفت :سالم.
_ش...شما اینجا چیکار میکنید؟
لیال :دبیرفیزیک هستن.
چــــــی؟! چطور امکان داره؟
امیرحسام برعکس همیشه که به روم لبخند میزد بااخم گفت :اگه داد و بیدادهاتون تموم شده لطفاً
بشینید.
_اما آقا....
پرید وسط حرفم و گفت :بشینید.
گیج و مبهوت خم شدم و کوله ام و برداشتم و رفتم به سمت میزم ...روی میز نشستم و شوکه به
امیرحسام چشم دوختم.
جدی روبه همهی بچه ها که بهش زل زده بودن گفت :من پارساهستم ...دبیرفیزیکتون ...امیدوارم
سال خوبی رو کناره هم داشته باشیم ...به دلیل یه سری اتفاقات و عوض شدن نظام آموزشی صالح
دیدن من برای تدریس بیام ...از همین امروز باهاتون اتمام حجت میکنم ...تنها کاری که باید بکنید
درس خوندنه ...من فارغ تحصیل یکی از بهترین دانشگاهای کانادام و استاد دانشگاهم و توقع دارم
همونقدر که زحمت میکشم و نکته به نکته کتاب و یادتون میدم شماهم گوش کنید و درس بخونید...
خودم اصال دوست ندارم توی مدرسه تدریس کنم اما خب مجبورم ...پس لطفاً بچه بازی و شیطنت رو
کنار بذارید و فقط درس بخونید ...امسال برای شما سال سرنوشت سازیه ...معدل تون توی کنکور
خیلی اثر داره پس لطفاً درس تونو بخونید ...دوست ندارم دانش آموزی زیره هجده داشته باشم چون
اینطوری اعتبار و آبروی کاری خودم میره زیر سوال ...متوجه این؟
لیال :اوه اوه این دیگه کیه !
از اونجایی که لیال خیلی آروم گفت امیرحسام نفهمید.
امیرحسام :سوالی هست؟
سپیده :ببخشید شیوهی تدریس تون چه جوریه؟
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امیرحسام :خودم اول درس و توضیح میدم و بعد همون جلسه پرسش بعد از تدریس داریم و بعدش
جلسهی بعد پرستش کتبی و بعد از پرسش کتبی دوباره تدریس میکنم ...چهارساعت زمان خوبیه و
میتونیم هم به تدریس و هم به پرسش برسیم.
مهدیه :اووووه.
امیرحسام :اتفاقی افتاده؟
مهدیه خندهی الکی کرد و گفت :زبونم و گاز گرفتم.
امیرحسام جدی نگاه شو از مهدیه گرفت و گفت :سوال دیگه ای نیست؟
نیلوفر یکی از دخترهای خوشگل و البته قرتی کالس پرسید :ببخشید میشه اسم تونو بگین؟
امیرحسام :گفتم که پارسا هستم.
نیلوفر بانیش باز گفت :اسم کوچیکتون.
امیرحسام :اسم کوچیک من ربطی به شما نداره.
نیلوفر کنف شد و لیال و مهدیه بالفاصله پقی زدن زیره خنده ...نزدیک بود میزو گاز بگیرن.
امیرحسام :شما دوتا.
خنده هاشون قطع شد و مهدیه بالکنت گفت :م...ما؟
امیرحسام :بله شما ...یکی تون بیاد پای تخته مختصر توضیحی دربارهی مطالب کتاب پارسال بده.
مهدیه نالید :دستم به دامنت گلی.
لیال :حریر یه کاری بکن.
_به من چه؟ چیکار میتونم بکنم؟ وقتی دهن تونو مثل اسب آبی باز میکنید و هِر و کِر میکنید همین
میشه دیگه.
امیرحسام :خانوما ما منتظریم.
شقایق دست شو برد باال و گفت :استاد من بیام؟
زهرا از اونور کالس گفت :زارت ،استاد !
امیرحسام بااخم گفت :همین االن ازکالس من برید بیرون.
زهرا :م...م...من؟
امیرحسام جدی گفت :بله شما و تازمانی که ادب یاد نگرفتین وارد کالس من نشید.
زهرا :معذرت میخوام.
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امیرحسام :فقط دفعه اول نادیده میگیرم.
زهرا باحرص نشست و نگاهی به ماانداخت.
امیرحسام روبه شقایق گفت :شما نه کناریت بیاد.
لیال باترس بلندشد و رفت پای تخته.
امیرحسام ماژیک و به سمت لیال گرفت و گفت :هرچی از کتاب پارسال یادته رو بگو.
لیال بادستای لرزونش ماژیک و گرفت ...لیال فقط مدار و شتاب و ولتاژ رو توضیح داد.
امیرحسام :خب بقیه اش.
لیال :همینا یادمه.
امیرحسام :بَه بَه چقدرخوب شما حتماً کنکور قبولی اونم بارتبهی تک رقمی.
بچه ها خندیدن و لیال اخماش رفت توهم.
امیرحسام :بشین.
لیال نشست و سپیده مثل خودشیرین ها گفت :استاد من بیام همهی کتاب یادمه.
امیرحسام نگاه کامالً جدی شو به من دوخت و گفت :شما بیا خانوم خشمگین.
بچه ها بازم خندیدن که اخمام رفت توهم ...بلند شدم و به سمت تخته رفتم.
امیرحسام :شروع کن.
_اسم سرفصل ها رو بگین تا همه رو توضیح بدم.
ابروهاش رفت باال و دست به سـ ـینه ایستاد و اسم فصل اول و گفت ...کامل و واضح توضیح دادم...
اسم فصل دوم و گفت و بازم کامل توضیح دادم.
امیرحسام :آفرین میتونی بشینی.
ماژیک و به سمتش گرفتم و آروم گفتم :اسم من حریر گلکارِ نه خانوم خشمگین.
اونم مثل من آروم گفت :نچ اشتباه نکن اسم تو خانوم شلخته ست.
باحرص گفتم :آقاامیرحسام به من توهین نکن.
به بچه هاپشت کرد و درحالی که به تخته نگاه میکرد و آروم میخندید زمزمه کرد :توهین نکردم
حقیقت رو گفتم تو یه دانش آموز شلخته ای.
بغض کردم و باحرص رفتم ته کالس و روی میزم نشستم.
چرا بهم همچین حرفی زد؟ ازش توقع نداشتم.
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امیرحسام به سپیده گفت :بقیهی مطالب و توضیح بده.
اون روز کالً کتاب سال قبل رو دور کردیم و متوجه شدم خیلی خوب تدریس میکنه.
وقتی زنگ خورد کیف چرم مردونه اش رو برداشت و گفت :جلسهی بعد امتحان میگیرم از همین
مطالب ...خسته نباشید.
از کالس رفت بیرون و بچه ها شروع کردن به غیبت کردن و اینکه امیرحسام چقدر خوشتیپ و خوش
هیکل و جذابه ولی بداخالقه و ...
توجه ام به خنده های لیال و مهدیه و شقایق جلب شد.
بااخم گفتم :به چی میخندین؟
لیال باقهقهه گفت :وای حریز چقدر خنده دار شدی.
_چی میگی دیونه؟
مهدیه :یه نگاه به خودت بنداز میفهمی.
باتعجب به خودم نگاه کردم و آه از نهادم بلندشد.
مقنعه ام و چپه پوشیده بودم و دکمه های مانتوم نامرتب بسته بودم و یه طرف مانتوم بلند بود و یه
طرفش کوتاه ! تازه فهمیدم چرا امیرحسام بهم گفت شلخته ...حق داشت بهم بگه شلخته ...مثل
دیونه ها شده بودم.
اون سه تا هنوز میخندیدن ...خودمم خندم گرفت و پقی زدم زیره خنده.
دکمه های مانتوم و درست کردم و مقنعه ام و راسته سرم کردم.
مهدیه :وای دیدی چقدر خوش قیافه بود ولی اخالقش سگی بود.
لیال :چقدر خوش تیپ بود.
شقایق :خیلی کنجکاوم اسم کوچیک شو بدونم ...اوممم بهش میخوره آروین یا رادین باشه ...معلومه
خرمایه ست ...ماشین شو دیدن؟  ...پولدارها همچین اسم هایی میذارن دیگه.
_امیرحسام.
شقایق :چی؟
_اسمش امیرحسامه.
مهدیه :تو ازکجا میدونی؟!
_مفصله ...ببندید تا بگم.
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کنجکاو نگاهم کردن و من همهی ماجراهای پیش اومده رو براشون تعریف کردم.
لیال ناباور گفت :دروووووغ !!
_نه من واقعاً یه خاله داشتم اینم پسرخالمه.
شقایق :کوفتت بشه همچین پسرخاله ای.
مهدیه :توخونه ام همین قدر مغرور و غده؟
_نه ...اصالً ،تو خونه رفتارش فرق میکنه خیلی مؤدب و آقاست ...خودمم تعجب کردم اینطوری رفتار
کرد ...البته باید اینطوری رفتار کنه وگرنه این همه دانش آموز دختر و جوون پرو میشن تازه فکرکنم
مدیر و معاون کلی مخ شو خوردن که اینطوری رفتار نکنی ...به روشون نخندی و پروشون نکنی و این
حرفا.
لیال :وای فکرشو بکن اگه سپیده بفهمه استاد پسرخالته ازحسودی میترکه.
سریع گفتم :نه ...نباید به کسی بگین ...باید بین خودمون باشه وگرنه برای من و امیرحسام بد میشه...
وقتی امروز اینطوری برخورد کرد یعنی اینکه دلش نمیخواد کسی بفهمه من باهاش نسبتی دارم...
پس بین خودمون باشه مثل یه راز.
هرسه شون گفتن :باشه.
به مانتو شلوارم نگاه کردم و ازخجالت سرخ شدم ...اینقدر عجله کردم که متوجه نشدم لباسام و چه
جوری پوشیدم.
وای امیرحسام منو اون شکلی دید! چه افتضاحی ...ولی جدای از همه اینا خوشحالم که اون دبیر
فیزیک مونه و عالوه بر خونه اینجا توی مدرسه هم میبینمش.
***
پشت میزمطالعه نشستم و به رفتاره امیرحسام فکر میکنم ...یکم ازش ناراحته ...هم به خاطره اینکه
بهم گفت شلخته هم به خاطره اینکه ازم پنهان کرد میخواد بیا مدرسهی من ...توقع داشتم بهم بگه.
باشنیدن صدای داد و بیداد باتعجب و ترس از اتاق رفتم بیرون و از پله ها به طبقه پایین سرازیر شدم.
صدای بلندآقاجون رعشه به تنم انداخت :دخترهی بی حیا خفه شو وگرنه زبون دراز تو میبرم.
آتوسا :آقابزرگ بس کن.
دایی دادزد :آتوسا شرم و خوردی حیا رو قی کردی واقعاً برات متأسفم.
آتوسا :منم برای افکاره پوسیده و احدبوقی شما متأسفم.
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دایی سیلی محکمی بهش زد و دادزد :خفه شو.
هق هق آتوسا بلندشد و فریاد زد :ازتون متنفرم.
کناره آرزو ایستادم و آروم پرسیدم :چی شده؟
آرزو :بابام فهمیده دوست پسر داره.
_واااای.
نگاهم به امیرحسام افتاد که اخماش توهم بود و پوست صورتش به سرخی میزد.
آقابزرگ :دخترهی بی حیا من تکلیفم و باتو روشن میکنم.
آقابزرگ دستش رفت باال آتوسا رو بزنه که امیرحسام دست شو گرفت و گفت :آقابزرگ شاید اون پسر
قصد ازدواج با آتوسا رو داره.
دایی :اگه قصد ازدواج هم داشته باشه اون پسر لیاقت داماد خانوادهی صالحی شدن رو نداره چون یه
پاش پارتی و یه پاش شیره کش خونه ...وقتی فهمیدم بایکی دوسته دربارهی پسره تحقیق کردم و
حالم از سلیقه دخترم بهم خورد.
امیرحسام :دایی این راهش نیست ...بادعوا و جنگ و دعوا چیزی حل نمیشه اینطوری بیشتر آتوسا رو
از خودتون زده میکنید لطفاً بهش فرصت بدین حرف بزنه.
دایی :چه حرفی؟ خودم باچشمای خودم همراه اون پسره توی کافی شاپ دیدمش.
امیرحسام :گاهی اوقات چشما هم اشتباه میکنن.
دست آقابزرگ و ول کرد و از ویال رفت بیرون.
دوباره سروصدا و جیغ و دعوا شروع شد و هیچکس به حال امیرحسام اهمیت نداد اما ذهن من
درگیره لحن غمگین و چشمای پر از غمش بود.
مامان :داداش بسه آتوسا به اشتباهش پی برده لطفاً بیشتر از این سرزنشش نکن.
دایی عصبانی و خشمگین روی مبل نشست.
آقابزرگ :از فردا دیگه حق نداری بری دانشگاه.
آتوسا باگریه گفت :آقابزرگ !
آقابزرگ :آقابزرگ و مرض گمشو برو تو اتاقت.
آتوسا بانفرت به آقابزرگ نگاه کرد و به سمت اتاقش دوید ...زن دایی قرص قلب آقابزرگ و آورد و داد
بهش تا بخوره.
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امین خواب آلود از اتاقش اومد بیرون و بااخم گفت :چی شده خونه رو گذاشتین روی سرتون؟ دیشب
تا صبح توی شرکت حساب کتابا رو درست میکردم اگه گذاشتین آدم دو دقیقه بخوابه.
دایی :بَه بَه آقای خوش غیرت ساعت خواب.
امین :چی میگی بابا؟!
دایی :تف تو غیرتت.
دایی رفت داخل اتاقش و درو محکم بهم کوبید.
امین بااخم گفت :چی شده؟
ساحل که اصالً از آتوسا خوشش نمیومد گفت :گندش دراومده که آتوساخانوم دوست پسر داره.
زن دایی باحرص صدازد :ساحل!
ساحل سرشو انداخت پایین و امین غرید :مامان حقیقت داره؟
زن دایی جوابی نداد که امین نعره زد :من این دخترهی خیره سرو میکشم ...مامان تو پروش کردی.
باقدم های محکمی به سمت پله ها رفت که آرسام جلوش ایستاد و گفت :داداش ولش کن آقابزرگ و
دایی به اندازهی کافی به حسابش رسیدن.
امین آرسام و کنار زد و تندتند پله ها رو رفت باال و بعد از دو دقیقه صدای فریادهای آتوسا توی ویال
پیچید ...باترس به مامان و بابا نگاه کردم و بابا سری از تأسف تکون داد.
معلوم بود امین داره آتوسا رو میزنه.
امیرعلی :بابا برو آبجی آتوسا رو نجات بده گناه داره مگه چیکار کرده که داداش امین میزندش؟
بابا :حریر بچه رو ببر تو اتاقش.
دست امیرعلی رو گرفتم و گفتم :بیاعزیزم.
بردمش داخل اتاقش و گفت :آبجی حریر آبجی آتوسا چیکار کرده؟
_کاره بدی کرده.
امیرعلی :حرف زشت زده؟
_آره.
آرزو وارد اتاق شد و باترس گفت :وای حریر اگه بفهمن منم بامحمدجواد درارتباطم همین برخورد و
میکنن؟
_آره دیگه آقابزرگ و دایی رو نمیشناسی.
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آرزو سریع گوشی شو از جیبش درآورد و گفت :همین االن بهش میگم دیگه بهم پیام نده و هروقت
سال مامانش شد بیاد خاستگاری.
آرزو سریع پیام و تایپ کرد و برای محمدجواد فرستاد ...چیزی نگذشته بود که گوشیش زنگ خورد.
جواب داد :بله؟
لب زدم :بزن روی اسپیکر منم بشنوم.
زد روی اسپیکر ...صدای محمدجواد و شنیدم :سالم ...خانوم صالحی اتفاقی افتاده؟
آرزو :سالم ...نه آقای صفایی فقط دلم نمیخواد به این ر-ا-بطهی پنهانی ادامه بدم اگه خانوادم بفهمن
قطعا ناراحت میشن.
محمدجواد :خانوم صالحی ماکه کاره اشتباهی نمیکنیم.
آرزو :میدونم آقای صفایی اما خانوادهی من خیلی متعصب و مذهبی هستن دلم نمیخواد پیششون
خراب بشم و اعتمادشونو نسبت بهم از دست بدن.
محمدجواد :درکتون میکنم اما ...گرفته ادامه داد :اما تو این یک سال ممکنه براتون خاستگار بیاد
تکلیف من چی میشه؟
آرزو چونه اش از بغض لرزید و گفت :نمیدونم اما من از آقابزرگم و پدرم نمی تونم چیزی رو پنهان
کنم من دلم نمیخواد این ر-ا-بطه ادامه پیدا کنه از اولشم اشتباه کردم شماره تونو گرفتم.
محمدجواد :فقط برای آشنایی بود نه چیزه دیگه جدای از اون خانوم صالحی من بهتون...ع...عالقمندم
و اخالق و نوع پوشش تون همون چیزیه که از همسر آیندم انتظار دارم خواهش میکنم یه سال بهم
فرصت بدین.
آرزو :شرمنده آقای صفایی ...لطفا دیگه نه باهام تماس بگیرید نه پیام بدین.
محمدجواد چند دقیقه ای سکوتکرد و بعد گفت :به پدرم میگم باآقابزرگ صحبت کنه و بگه من
بهتون عالقمندم ...بااینکه کاره درستی نیست و تازه دو روز ازچهلم مادرم میگذره اما به خاطره شما
اینکارو میکنم ...بامادر و پدرم صحبت کرده بودم و قراربود بیایم خاستگاری اما متأسفانه این اتفاق
افتاد ...به پدرم میگم یه خاستگاری ساده بکنیم و یه نشون براتون بیاریم تا حداقل اسم من روتون
باشه و بعد از سال مادرم عقد میکنیم.
آرزو به من نگاه کرد و لب زد :چی بگم؟
لب زدم :بگو هرجور خودتون صالح میدونید.
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آرزو :نمیدونم آقای صفایی هرجور خودتون صالح میدونید.
محمدجواد :باشه خداحافظ.
آرزو :خداحافظ.
تماس و قطع کرد و باذوق گفت :آخیش اینطوری بهتر شد.
به امیرعلی نگاه کردیم که همین طوری نشسته بود و به حرفامون گوش میکرد.
آرزو جلوش زانو زد و گفت :امیرعلی جونم تو چی فهمیدی؟
امیرعلی :نترس آبجی آرزو من به آقابزرگ نمیگم عمومحمدجواد بهت زنگ میزنه.
آرزو :قول میدی مثل یه راز پیش خودت نگهش داری و به هیچ کس چیزی نگی؟
امیرعلی :قول میدم.
آرزو انگشت کوچیک شو به سمتش گرفت و گفت :قول مردونه؟
امیرعلی انگشت شو دوره انگشت آرزو پیچوند و گفت :قول مردونه.
آرزو باخنده گونه شو بـ ـوسید و گفت:
_مرسی داداشی.
از اتاق اومدم بیرون ...صدای جیغ جیغ های آتوسا هنوزم میومد.
مامان :حسین برو باال جلوشو بگیر دختره رو کشت.
زن دایی باگریه گفت:
_آقاحسین دستم به دامنت برو دیگه.
بابا سری تکون داد و رفت باال ...باچشم دنبال امیرحسام گشتم اما پیداش نکردم.
از ویال رفتم بیرون که دیدم روی پله ها نشسته و خیره شده به استخر.
آروم و بافاصله کنارش نشستم و صدازدم:
_آقاحسام؟
نگاهشو بهم دوخت و لبخندی زد.
_حالتون خوبه احساس کردم ناراحت شدین !
امیرحسام :از دعوا زیاد خوشم نمیاد ...یعنی از این رفتارها خوشم نمیاد ،االن دوره زمونه فرق کرده
دخترها و پسرها قبل از ازدواج باید یه شناخت سطحی نسبت بهم داشته باشن.
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_شاید اون پسر قصدش ازدواج نبوده ...باتوجه به مشخصاتی که دایی گفت آدم درستی نبوده پس
قطعاً قصد ازدواج هم نداشته.
نفس شو محکم داد بیرون و گفت :شاید حق باتوئه اما نظره من اینه که نباید دربارهی بقیه قضاوت
کرد شاید آتوسا اینقدر توی این ویال تنها بوده که به یه غریبه پناه برده.
اخم کردم و گفتم :دارید روی رفتار و عمل زشت آتوسا سرپوش میذارید ...بی حیایی و بی عفتی
ربطی به تنهایی نداره.
امیرحسام به چشمام خیره شد و گفت :شاید عاشق اون پسره ست.
نگاهمو به آسمون دوختم و گفتم :عشق ...عشق واژه عجیبیه که معنی واقعی شو از دست داده ...هه
االن یه دختر هشت ساله هم ادعای عاشقی میکنه ...االن عشق شده چت با آدمای مجازی ،عشق و
برای خودمون اشتباه تعبیر میکنیم ...آقاحسام عشق زمانی عشقه که آدم و از فرش به عرش برسونه...
عشق مشتی آدم و به عرش می رسونه و خوشبخت میکنه نه اینکه باعث بشه برادرت باکمربند بیوفته
به جونت و بزنتت ...اگه این اتفاق افتاد بفهمید عشق نبوده و هـ ـوس بوده ...ای کاش یکی پیداشه و
معنی واقعی عشق و به آدمای این دوره زمونه یادآوری کنه.
امیرحسام نگاه سوزنده شو از صورتم نگرفت ...لبخندی به روش زدم که لبخند زد و به زمین چشم
دوخت.
_البته من بهتون حق میدم کاره آتوسا به نظرتون اشتباه نباشه چون شما بافرهنگ غربی ها بزرگ
شدین و چیزهایی دیدین که به نظرتون عادیه اماخانوادهی صالحی مذهبی و متعصب هستن و خیلی
چیزها براشون غیرعادیه.
امیرحسام :حریر من خودمم خون صالحی ها تو رگامه پس لطفاً اینو یادت باشه.
_ناراحت شدین؟
امیرحسام :نه فقط خواستم بگم خانوادهی صالحی رو به خوبی میشناسم نیازی نیست بهم
بشناسونیشون.
ابروهاش بهم گره خورده بود و حس میکردم عصبانی شده.
_معذرت میخوام اگه حرف اشتباهی زدم.
بلندشدم برم که دستم و گرفت و گفت :معذرت میخوام رفتارم درست نبود ...بشین.
گرمایی که از دستش بهم منتقل میشد غیرقابل باور بود.
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باخجالت دستم و کشیدم عقب و باصدای لرزونی گفتم :آقاحسام شما نباید به من دست بزنید.
لبخنده نمکینی زد و گفت :ببخشید حواسم نبود.
نشستم و حرفی نزدم.
امیرحسام :ناراحت شدی؟
_نه متوجه شدم که حواستون نیست.
امیرحسام :امروز توپت پر بود !
سوالی نگاهش کردم که باخنده گفت :میخواستی معاون مدرسه رو بکشی.
_آهــــ ...که صبح خواب موندم وقتی هم رفتم فکر کرد دروغ میگم و زنگ زد به بابا ...فکرمیکرد
بادوست پسرم رفتم بیرون.
بلندخندید که متعجب نگاهش کردم.
امیرحسام :تو و دوست پسر !!
دوباره خندید ...نمیدونم چرا ناراحت شدم انگار داشت مسخرم میکرد.
بعد از اینکه خنده هاش تموم شد گفت :از اینکه منو تو مدرسه دیدی شوکه شدی؟
ناراحت گفتم :آره توقع داشتم بهم بگین قراره دبیرم باشین.
امیرحسام :منم نمیدونستم تو توی اون مدرسه درس میخونی.
_واقعاً؟
امیرحسام :آره وگرنه بهت میگفتم.
لبخندی روی لبام نشست و گفت :به بچه های کالس نگو باهم نسبتی داریم.
_باشه.
امیرحسام :امروز ازم ترسیدی؟
صادقانه گفتم :خیلی.
امیرحسام :من توکارم جدی ام ...اخالقم توی محل کارم با خونه فرق داره.
_متوجه شدم.
شیطون گفت :از این به بعد که رفتی مدرسه از راسته و چپه بودن لباست مطمئن شو خانوم شلخته.
ناراحت گفتم :آقاحسام !
بالبخند بامزه ای بهم نگاه کرد و گفت :یه معامله بکنیم؟
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باتعجب گفتم :چه معامله ای؟
امیرحسام :تو این آقا رو از کنار اسمم بردار منم توی فیزیک هروقت مشکلی داشتی بهت کمک
میکنم.
نگاهی به چشمای خوشگل مشکی رنگش کردم و گفت :دیگه نه شماصدام کن نه آقا ...مگه دوست
نیستیم؟ هوووم؟
بالبخنده محوی گفتم :هستیم.
امیرحسام :پس اسم من چیه؟
_امیرحسام.
بلندشد و خیره به چشمام گفت :اسمم از زبون تو زیباترین اسم دنیاست.
گونه هام آتیش گرفت و گفت :دختر گونه چال دار آشنایی باتو بهترین اتفاق زندگیم بود.
رفت داخل و نفهمید حریر و آتیش زد و خاکستر کرد.
نفهمید حریر از تپش تند قلبش ترسید.
نفهمید حریر داغ کرد و داغون شد.
نفهمید حریر دلش را باخت و قلبش رو درون جعبه ای طالیی گذاشت و تقدیمش کرد.
***
با دلسوزی به آتوسانگاه کردم که چندجای صورتش کبود بود ...شاید واقعاً حق با امیرحسام بود و حق
آتوسا این نبود.
آقابزرگ :دبیرفیزیک براتون اومد؟
_بله ...حاال حدس بزنید دبیرمون کیه؟
امیرحسام لبخنده شیرینی به روم زد که بالبخند گفتم :امیرحسام دبیرمونه.
همه متعجب به امیرحسام نگاه کردن.
آقابزرگ :واقعا؟!
امیرحسام :بله.
آقابزرگ :جای دیگه ای هم تدریس میکنی؟
امیرحسام :از آموزشگاهای خصوصی زیادی بهم پیشنهاد شده اما ردشون کردم و درحال حاضر توی
مدرسهی حریر و چندتا دانشگاه مشغول به تدریسم.

58

www.RomanKhone.IR

نه سیاه بود نه سفید – ریحانه رسولی

رمــان

آقابزرگ :نگفته بودی !
امیرحسام :فکرکردم مسئلهی مهمی نیست.
آقابزرگ بالبخند گفت :به هرحال موفق باشی.
آقابزرگ روبه من گفت :نگفته بودی براتون دبیر مرد هم میاد !
_چون تا حاال دبیر مرد نداشتیم ،امیرحسام اولین دبیر مذکره مدرسه ست.
مامان :حریر ادب و تربیتت کجا رفته؟! امیرحسام یعنی چی؟ آقاشو خوردی؟
شرمنده سرم و انداختم پایین که امیرحسام جدی گفت :خاله من خودم ازش خواستم اینطوری صدام
کنه هرچی باشه دخترخاله پسر خاله ایم غریبه که نیستیم.
مامان :تو ازش بزرگ تری باید احترام تو نگه داره.
امیرحسام :احترام به این چیزها نیست من دلم میخواد تو این ویال یکی باشم مثل خودتون یعنی
دوست ندارم باهام مثل غریبه ها رفتار بشه ...شایدم واقعا غریبه ام و نمیدونم.
مامان :این چه حرفیه میزنی پسرم ...تو اصال هم غریبه نیستی ...حاال که خودت اینطوری خواستی
اشکالی نداره.
آقابزرگ :چیکار داری یسنا بذار بچه ها باهم راحت باشن به هرحال مثل خواهر و برادرن دیگه.
بااین حرف آقابزرگ سریع به امیرحسام نگاه کردم که لبخندی به روم زد و صبحم و پر ازشادی کرد.
امیرعلی :آبجی بریم؟
بلندشدم و کولم و برداشتم و گفتم :بریم.
_خداحافظ.
مامان یه ساندویچ داخل کوله ام گذاشت که بااعتراض گفتم :مامان کوله ام بوی کالباس میگیره.
مامان :بهتر از اینه که ضعف کنی.
ساندویچ و درآوردم و گفتم :از بوفه مدرسه یه چیزی میگیرم.
مامان :الزم نکرده آت و آشغاالی مدرسه رو بخوری.
آرزو شیطون گفت :نکه کالباس آشغال نیست و مقویه ...بله دیگه به هرحال گوشت گربه و سگ مفیده
دیگه.
باچندش صورتم و جمع کردم و گفتم :اگه فقط یه درصد وجود داشت این ساندویچ و بخورم آرزو
خانوم همون یه درصد روهم از بین برد.
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مامان :مار زبون تو بزنه آرزو.
آرزو خندید ...امیرعلی سریع ساندویچ شو از داخل کیفش درآورد و روی میز گذاشت و گفت :من
سگ و گربه نمیخورم.
به سمت در دوید و رفت بیرون ...مامان باحرص گفت :ورپریده همهی اینا زیره سرتوئه.
صدای خندهی آرزو بلندشد و گفت :به من چه.
بالبخند گونهی مامان و بـ ـوسیدم و گفتم :از بوفه یه چیزی میگیرم نگران نباش خداحافظ.
رفتم سمت در که مامان گفت :ببین امیرعلی پول داره یا نه؟ اگه نداشت بهش بده یه چیزی بگیره
بخوره.
_باشه خداحافظ.
نگاه آخر رو به امیرحسام انداختم و رفتم بیرون ...سوار ماشین شدم و آقاحشمت ماشین و به حرکت
درآورد و مثل همیشه اول امیرعلی رو رسوندیم به مدرسه اش.
امیرعلی :آبجی خداحافظ.
_صبرکن عزیزم ...پول داری؟
امیرعلی :دارم.
_کو ببینمش.
بهم نشون داد که خندیدم و گفتم :بااینکه شکالتم نمیدن.
از داخل کیف پولم یه ده تومنی برداشتم و بهش دادم و گفتم :از بوفهی مدرسه کیک و شیر بگیر و
بخور باقی پولتم نگه دار.
امیرعلی :بااین پول برای آروین و سروش هم میتونم بخرم؟
_آره.
گونه ام و بـ ـوسید و گفت :مرسی خداحافظ.
رفت داخل مدرسه و آقاحشمت به سمت مدرسهی من حرکت کرد.
از ماشین پیاده شدم و گفتم :مرسی آقاحشمت ...خداحافظ.
آقاحشمت :خدابه همرات.
وارد مدرسه شدم و بعد از اینکه صف بستیم وارد کالس شدیم.
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امروز سه شنبه بود و باامیرحسام کالس داشتیم ...کالً شنبه ها و سه شنبه ها بااون داشتیم ...دوساعت
شنبه ها و دوساعت سه شنبه ها.
مهدیه :فیزیک خوندی؟
لیال :این خرخون معلومه که میخونه نخونه هم پسرخالش هواشو داره.
بااخم گفتم :چرت نگو.
شقایق :عجب آدمیه امروز جلسهی دومه ولی میخواد امتحان بگیره.
مهدیه :تو که همه رو بلدی.
شقایق :خب آره اما خیلی داره سخت گیری میکنه.
لیال :شقایق جونم بهم برسونی خب؟
شقایق :تو که فقط واسه همین چیزها کنار من نشستی.
لیال :زر اضافی نزن به جان خودم بهم نرسونی به لهراسب میگم باهات بهم بزنه.
شقایق :ایــش توهم با این داداش ایکبیریت مارو کشتی.
لیال :ایکبیری !! بذار بهش بگم بهش گفتی ایکبیری.
مهدیه :حریر بهم میرسونی؟
_خودت نگاه کن.
مهدیه :باشه فقط جلوی برگه تو نگیری.
_من کی تا حاال جلوی برگم و گرفتم؟!
مهدیه :خب همین طوری محض احتیاط گفتم ...همهی فرمول ها رو هم روی میز نوشتم ...نگاه اینجا
نوشتم.
لیال :آرومتر سپیده میشنوه لومون میده.
در بازشد و امیرحسام وارد شد.
مهدیه :یاحسین هیتلر وارد میشود.
آروم خندیدیم و بلندشدیم به احترامش.
امیرحسام :سالم ...میتونید بشینید.
لیال :ایـــــش مغرور ...منتظره اجازهی جناب بودیم.
نشستیم و شروع کرد به حضور غیاب کردن و من ناخودآگاه بهش زل زده بودم و محوش شده بودم.
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یه شلوار مشکی پاش بود بایه پیراهن طوسی و یه کت اسپرت مشکی ...انگار جذاب ترین و بهترین
بندهی خدا روبه روم بود ...انگار خدا تمام زیبایی های عالم و خرج امیرحسام کرده بود.
موهای مشکی زاغش و رو به باال زده بود ...ابروهای پر و مرتبش درهم بود و کامال جدی بود ...پوست
گندمی رنگش صاف و بدون هیچ لکه ای بود ...چشمای مشکی رنگش پر از جذبه و قدرت بود ...موژه
هاش به قدری بلند و پر بود که حس میکردی بالوازم آرایش چشماش رو سیاه کرده ...بینی خوش
فرم و بدون هیچ عیبی ...لبای خوش فرم و جیگری رنگ ،انگار رژ لب زده بود اما رنگ طبیعی لبانش
بود ...چونهی محکم و مردونه.
خدایا واقعا تو یه هنرمند ستودنی هستی.
مهدیه سلقمهی محکمی بهم زد و آروم گفت :هــــوی کجایی زبونش مو درآورد از بس صدا زد:
خانوم گلکار.
هول شدم و دست و پام و گم کردم.
امیرحسام بااخم و صدایی که مشخص میشد عصبانیه گفت :خانوم گلکار خوابن؟
بلندشدم و آرومگفتم :متأسفم حواسم نبود.
امیرحسام :لطفاً قبل از اینکه وارد کالس بشید حواس تونو کامالً جمع کنید و به کالس اختصاص
بدین تا کالهمون توی هم نره ...تنها باخانوم گلکار نیستم باهمتونم ...میتونید بشینید خانوم گلکار.
نشستم و زیرلب به خودم فحش دادم.
مهدیه باذوق گفت :آخ جون برگه همراهش نیست پس امتحان کنسله ...الکی خواسته مارو بترسونه.
امیرحسام نگاه گذرایی بهمون کرد و گفت :خب ...امروز قراربود امتحان بگیرم ...برای امتحان آماده
شید.
مهدیه کنف شد و من و شقایق خندیدم.
امیرحسام برگه ها رو از داخل کیفش درآورد و بلندشد و گفت :سی دقیقه فرصت دارید.
لیال :فکرنمیکنید سی دقیقه برای امتحان فیزیک کم باشه؟!
امیرحسام :برای کسی که خونده زیادم هست.
از ردیف کنار شروع کرد به پخش کردن برگه ها و گفت :چشماتون فقط روی برگهی خودتونه ...بابـ
ـغل دستی تون پچ پچ نمیکنید ...زیر دستتون هیچ چیزی نباشه ...سوال نپرسین چون توضیحات
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کامل بوده و سواالت کامالً واضحه ...از هرکسی تقلب بگیرم دیگه اجازه نداره سرکالس من بشینه...
نمرهی صفر خیلی بهتر از بیست باتقلبه.
به میز ما رسید و برگه ها رو گذاشت و گفت :خانوم فرخی جاتو باخانوم یارمنش عوض کن.
مهدیه ناراحت گفت :چرا استاد؟
امیرحسام :اینطوری بهتره.
مهدیه بااخم بلندشد و رفت میز اول و روی صندلی سپیده نشست و سپیده اومد کناره من نشست.
امیرحسام :خانوم سهیلی جاتو باخانوم رضایی عوض کن.
شقایق سری تکون داد و بلندشد که لیال سریع گفت :استاد ما تقلب نمیکنیم.
امیرحسام :میدونم محض احتیاطه.
شقایق رفت و سیمین اومد جاش نشست ...آروم خندیدم ...زرنگ تر از اون چیزی بود که فکرمیکردم.
همهی برگه ها رو پخش کرد و بعد رو به نیلوفر گفت :رحمانی نفهمیدی اول کالس چی گفتم؟ گفتم
چیزی زیر دستتون نباشه.
نیلوفر :کتاب ادبیاته.
امیرحسام تأکید وار گفت :هیچی زیر دستتون نباشه.
نیلوفر ایش کشداری گفت و کتاب شو داخل کیفش گذاشت.
امیرحسام :ساعت هفت و نیمه رأس ساعت ده دقیقه به هشت برگه ها رو جمع میکنم ...شروع کنید.
سریع برگم و راسته کردم و نگاهی به سواالت انداختم ...تقریبا همه شونو یاد داشتم.
شروع کردم به جواب دادن ...تندتند و باسرعت جواب میدادم و دوباره مسئله ها رو حل میکردم تا
مطمئن بشم جواب اصلی درسته.
امیرحسام :فرخی یه بار دیگه چشمات بچرخه من میدونم و تو.
مهدیه :استاد بـ ـغل دستیم برگه اش از من خالی تره.
امیرحسام بااخم گفت :حواست به برگهی خودت باشه.
بیست دقیقه گذشته بود و تقریباً همه رو جواب داده بودم ...سپیده برگه اش پر بود اما سوال پنج و
حل نکرده بود و سعی داشت از روی من نگاه کنه.
آخرین سوال رو هم حل کردم و برگم و چپه گذاشتم تا سپیده نبینه ...پرو ...اگه از خودش یه سوال
بپرسی عمراً بگه ...تازه پارسال یه بار مهدیه و لیال رو لو داد ...پس منم اجازه نمیدم از روم نگاه کنه.
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نیشخنده پیروزی بهش زدم که باحرص روشو ازم گرفت.
نگاهش به نوشته های مهدیه افتاد و بادقت همه شونو خوند و لبخند روی لباش نشست ...انگار جواب
و ازبین نوشته های مهدیه پیدا کرد که خیلی سریع شروع کرد به نوشتن جواب سوال پنج ...الهی
بترکی مهدیه که این تقلب ها رو نوشتی تا این دختره فیض ببره.
سپیده مثل خودشیرین ها گفت :استاد من تموم کردم برگم و بدم؟
امیرحسام بدون اینکه بهش نگاه کنه گفت :همهی برگه ها رو باهم جمع میکنم ...فقط چهار دقیقه
دیگه مونده به وقت تون.
بچه ها اعتراض کردن که بااخم گفت :ساکت.
اینقدر جدی گفت که همه ساکت شدن.
بعد از گذشت چهار دقیقه خودش برگه ها رو جمع کرد.
مهدیه به سمت میز اومد و باحرص گفت :پاشو سفیده.
سپیده باحرص گفت :بیسواد سپیده نه سفیده.
مهدیه :برو بابا حال نداریم.
سپیده باحرص رفت و مهدیه نشست.
_چی شد؟
مهدیه :گاو المصبم دوقلو زایید.
_خیلی بد دادی؟
مهدیه :دوتا سوال و جواب ندادم.
_از هجده کمتر میشی؟
مهدیه :اگه بقیهی جوابام درست باشه نه اون دوتا سوال یک نمره ای بود.
لیال کتابشو روی میز کوبید و گفت :عوضی چرا جای منوعوض کرد؟
بااخم گفتم :درست صحبت کن.
لیال :اون اگه پسرخالهی توئه استاد منم هست.
دلخور روم و ازش گرفتم که گفت :خیل خب ببخشید.
دلم نمیخواست بهش توهین کنن.
لیال :حریر ببخشید دیگه.
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_بی خیال ...سیمین بهت نرسوند؟
لیال :عوضی برگش پر بود اما حتی یه سوالم بهم نرسوند.
مهدیه :این اگه هر دفعه جای ما رو عوض کنه که به فنا رفتیم.
امیرحسام :خیل خب ...کتاباتونو دربیارین تا درسمونو شروع کنیم.
نیلوفر :استاد این امتحان از بیست نمره بود؟
مهدیه :پ ن پ از دو و نیم نمره بود ...خانوم آی کیو یه نگاه به بارم مینداختی میفهمیدی از چند
نمره بود.
نیلوفر :به توچه نخود هرآش.
مهدیه که عصبی بود گفت :پامیشم له...
امیرحسام داد زد :هردوتون برید بیرون.
نیلوفر :استاد اول اون شروع کرد.
امیرحسام باتأکید گفت :بیرون.
مهدیه :آخه استاد سؤال های احمقانه می پرسه.
امیرحسام :وقتی حرمت کالس و یه سری چیزها رو نگه نمیدارید همون بهتر که پشت در باشید.
نیلوفر :اســـتـــاد !
اینقدر باناز و کشدار گفت استاد که لجم گرفت.
امیرحسام :تا نرید بیرون درس و شروع نمیکنم.
سپیده تا اینو شنید گفت :برید بیرون دیگه همین طوریشم کلی عقبیم.
مهدیه آروم غرید :سفیده میبندی یا ببندم؟
سپیده پشت چشمی نازک کرد و هیچی نگفت.
سیمین :استاد این بار رو نادیده بگیرید.
امیرحسام :من هیچ وقت کاره هیچ آدمی رو نادیده نمیگیرم.
اینقدر جدی بود که هیچ کس حتی از ترس نفس نمیکشید ...پنج دقیقه ای گذشت و امیرحسام
همین طوری روی صندلیش نشسته بود و درس نمیداد.
شقایق :استاد ما درسمون عقبه خواهش میکنم شروع کنید.
امیرحسام جوابی نداد.

65

www.RomanKhone.IR

نه سیاه بود نه سفید – ریحانه رسولی

رمــان

مهدیه بلندشد و باحرص از کالس رفت بیرون.
امیرحسام :خانوم رحمانی شما نمیخوای بری؟
نیلوفر :استاد ببخشید.
امیرحسام :باشه بشین ولی نمرهی امتحان تو صفر میدم.
نیلوفر سریع بلندشد و گفت :میرم.
رفت بیرون ...امیرحسام بلندشد و کت شو درآورد و شروع کرد به درس دادن.
تازه فهمیدم اون چقدر مغرور و مستبده ...تا حرف خودشو به کرسی نشونه ول کن نمیشه.
خیلی خوب درس میداد و کامالً مسلط بود.
امیرحسام :خانوم رضایی چی مینویسی؟
سیمین :مسئله هایی رو که دارین توضیح میدین.
امیرحسام :لطفاً کسی درحین توضیح دادنم نت برداری نکنه بعد از اتمام توضیحات بهتون زمان میدم
اون موقع هرکی خواست نت برداری کنه.
سیمین :معذرت میخوام.
امیرحسام دوباره شروع کرد به توضیح دادن ...نحوهی تدریسش خیلی عالی بود ...به نظرم اون یه
استاد واقعی با یه برنامه ریزی عالیه.
بعد از یک ساعت توضیحاتش تموم شد و گفت :خب کسی سؤالی داره؟
هیچ کس سؤالی نپرسید که گفت :پنج دقیقه فرصت دارین هرچی میخواین بنویسین.
سپیده :فقط پنج دقیقه !؟
امیرحسام :بله ...فقط پنج دقیقه.
سریع دفترم و باز کردم و شروع کردم به نوشتن ...خطش خیلی واضح و قشنگ بود.
بعد از پنج دقیقه صدا زد :خانوم فاتحی.
زهرا گفت :بله؟
امیرحسام :پاشو درس جواب بده.
زهرا بااسترس لبشو گاز گرفت.
امیرحسام یه سؤال ازش پرسید که زهرا فقط گیج نگاهش کرد.
امیرحسام :وقتی درس میدادم گوش نمیکردی؟
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زهرا :چرا استاد میکردم.
لیال و شقایق خندیدن و آروم گفتن :میکرده !!
فکرکنم امیرحسام متوجه شد چون اخم کرد.
امیرحسام :اولین نمرهی منفی تونو گرفتین خانوم فاتحی.
زهرا نشست و حرفی نزد.
امیرحسام :خانوم یارمنش شما جواب بده.
سپیده :میشه سؤال تونو دوباره تکرار کنید.
امیرحسام :خیر.
خندم گرفت و پشت شقایق قایم شدم تا نبینتم.
سپیده :متوجهی سؤالتون نشدم.
امیرحسام :خانوم گلکار سؤال و برای خانوم یارمتش تکرار کن.
دستی به مقنعه ام کشیدم و بلندشدم و سؤال رو تکرار کردم.
سپیده جواب و گفت ...جوابشم درست بود.
امیرحسام :میتونی بشینی.
سپیده نشست و منم نشستم.
امیرحسام :شمارو نگفتم خانوم گلکار.
ایستادم و گفتم :بله؟
امیرحسام :بیا پای تخته مسئله حل کن.
رفتم پای تخته و یه مسئله ای گفت که مخم سوت کشید.
امیرحسام :همتون دقت کنید این سؤالی که توی کنکور  94و  95اومده بوده.
یه نگاه به مسئله کردم و یه نگاه به کتاب توی دست امیرحسام ...از کتاب کار سوال می گفت.
تالش خودم و کردم و هرچی یادگرفته بودم و نوشتم.
حضور امیرحسام و کنارم احساس کردم و هول شدم ...سعی کردم آروم باشم و تمرکز کنم ...بعد از ده
دقیقه جوابم تموم شد و به امیرحسام نگاه کردم ...از چهره اش معلوم نبود درست حل کردم یا غلط.
تمام تخته پر شده بود ...حدس میزدم جوابم اشتباست.
_استاد نمیخواین چیزی بگین؟
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امیرحسام :خودت فکرمیکنی جواب درسته یا اشتباه؟
_نمیدونم ولی حدس میزنم اشتباست.
امیرحسام :اشتباست.
ناراحت شدم که ادامه داد :حدست اشتباست جوابت درسته.
لبام کش اومد و لبخند زدم.
امیرحسام :ولی میتونستی خیلی راحت تر جواب و بدست بیاری.
یه گوشه از تخته رو پاک کرد و باماژیک تو دستش مسئله رو در دوخط حل کرد و گفت :از این راه
آسون تر به جواب میرسی ...چرا لقمه رو دوره سرت میچرخونی و بعد میخوری دخترخوب؟! مرسی
میتونی بشینی.
سرجام نشستم و درست همون موقع زنگ خورد.
امیرحسام :خسته نباشید ...هفتهی آینده امتحان از همین فصل.
از کالس رفت بیرون و زهرا باحرص گفت :واقعا میخواد از این به بعد ،بعد از تدریس بپرسه؟!
سپیده :معلومه که میپرسه.
مهدیه درحالی که میزد تو سر و کلهی نیلوفر وارد کالس شد.
نیلوفر :وحشی ولم کن.
مهدیه یه لگد محکم بهش زد و گفت :بیا ولت کردم.
نیلوفر جیغ زد :کثافت.
مهدیه :خفه بمیر.
اومد سمت ما و گفت :دیدین پسره ی ...یه من نگاهی کرد و ادامه داد :پسرهی مغرور چه طوری منو
از کالس انداخت بیرون !
خندیدیم و لیال گفت :هفتهی آینده امتحانه ،از همین درس ...چیکار میکنی تو که سرکالس نبودی !
مهدیه :حریر جونم بهم توضیح میده.
باخنده نشستم و کتاب و باز کردم و شروع کردم به توضیح دادن درس.
***
ظرف ساالد و تزیین کردم و بردم سرمیز ...و باصدای زن دایی که همه رو به شام دعوت میکرد دوره
میز نشستیم.
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آرشام :امیرحسام نمیخوای بیای شرکت یه سر بهمون بزنی؟
امیرحسام :بیام برای چه کاری؟
آرشام :بیا و یه بخشی از کارو بگیر.
امیرحسام :نه ترجیح میدم یه استاد ساده باقی بمونم.
آقابزرگ :چرا؟ دوست نداری توی شرکت صالحی ها کارکنی؟
امیرحسام :نه.
دایی :چرا؟
امیرحسام :چون عادت ندارم از کسی دستور بگیرم ...من همیشه آقای خودم بودم ،دستور دادم و
دستور شنیدن و قربان گفتن تو کتم نمیره.
همه تقریباً متعجب نگاهش کردیم.
آقابزرگ :قرارنیست دستور بشنوی تو میشی مدیر یه بخش.
امیرحسام :ممنون از پیشنهادتون اما جوابم منفیه.
آقابزرگ :هرجور راحتی.
امیرعلی سرش افتاد روی شونم که باتعجب بهش نگاه کردم و دیدم خوابش برده.
همه زدن زیره خنده و گفتم :امیر ...امیرعلی !
مامان :بمیرم بچه ام از صبح سرپاست ...ببین چه جوری خوابش برده !
آرسام :زن دایی همچین میگی از صبح سرپاست که انگار داشته ساختمون ده طبقه می ساخته ...این
امیرخان که یا درحال آتیش سوزونده یا درحال نقاشی کردن.
باخنده گفتم :امیرجان پاشو.
بابا :بیدارش نکن میبرمش داخل اتاقش.
بابا امیرعلی رو بـ ـغل کرد که گفتم :کمرتون درد میگیره.
بالبخند گفت :سبکه.
امیرعلی رو برد داخل اتاق ...نگاه یه نفرو روی خودم احساس کردم و اون یه نفرکسی نبود جز
امیرحسام ...از اون لبخند جذاباش به روم زد و باغذاش سرگرم شد.
تلفن ویال زنگ خورد و امین رفت جواب بده.
بعد از دو دقیقه اومد و گوشی رو داد به آقابزرگ و گفت :آقای صفایی میگه باشما کار داره.
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آقابزرگ گوشی رو گرفت و رو به جمع گفت :نوش جونتون ...و رفت داخل اتاق کارش.
آرزو بااسترس به من نگاه کرد که لبخنده آرامش بخشی بهش زدم.
بعد از خوردن شام قهوه درست کردم و آوردم ...به همه تعارف کردم و برداشتن.
امیرحسام برداشت و آروم گفت :مرسی دختر گونه چالدار.
لبخنده خجولی زدم و گفتم :نوش جون استاد.
سینی رو روی میز گذاشتم و آقابزرگ وارد سالن شد.
دایی :آقای صفایی چی میگفت؟
آقابزرگ نشست و بعد از کمی مکث گفت :آرزو رو برای محمدجواد خاستگاری کرد.
آرزو از هولش قهوه پرید تو گلوش و به سرفه افتاد.
دایی :گفتین آرزو یه خواهر بزرگ تر داره که هنوز مجرده؟
آقابزرگ :خب که چی؟
دایی :آقابزرگ دختر بزرگم هنوز مجرده کوچیه رو شوهر بدم !
آقابزرگ :زمانی که دخترت درس و مدرسه رو ول کرد اعالم کرد که شوهر میخواد.
آرزو بااعتراض گفت :آقابزرگ من کی گفتم شوهر میخوام؟!
آقابزرگ :دختر تا درس میخونه یعنی اینکه به فکره موفقیت و دانشه تا درس و ول میکنه یعنی اینکه
داره اعالم میکنه میخوام خانه دار بشم و شوهر کنم.
آرزو سرشو انداخت پایین و حرفی نزد.
زن دایی :شما چی گفتین؟
آقاجون :آخر ماه دیگه میان برای خاستگاری.
دایی :آقابزرگ این درست نیست من دختر بزرگم هنوز مجرده ...مردم چی میگین؟! نمیگن حتما
دختر بزرگه عیب و ایرادی داشته که اول کوچیکه رو شوهر دادن؟ نمیگن بزرگه حتما خاستگار نداره
که کوچیکه رو شوهر دادن؟
امیرحسام :آدم خوشبخت کسی که به حرف مردم اهمیت نده ...ماآدما اگه بخوایم به حرف مردم
اهمیت بدیم که کالهمون پس معرکه ست.
دایی :از قدیم رسم بوده اول بزرگه بعدش کوچیکه.
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آقابزرگ :محمدجواد پسره خوبیه شایستگی اینکه داماد خانوادهی صالحی بشه رو داره پس دیگه
حرفی نباشه.
دایی بااینکه مخالف بود اما رو حرف پدرش حرفی نزد ...و من یه لحظه به این فکر کردم که دایی پدر
آرزوئه ...اون باید موافق باشه اما آقابزرگ حتی نظرش رو نپرسید و باهاش مشورت نکرد ...آقابزرگ به
جای دایی و زندایی تصمیم گرفت و اونا حتی یه کلمه هم اعتراض نکردن !
مامان :از عروس خانوم بپرسیم راضی هست یا نه؟ آرزو عمه تو آقا محمدجواد و میخوای؟
آرزو کمی مکث کرد بعد بلندشد و گفت :میرم تمرین های زبانم و حل کنم.
آرزو رفت و مامان بالبخند گفت :راضیه ...داداش وقتی دخترت راضیه سِرگرمه هاتو بازکن.
دایی حرفی نزد و زن دایی گفت :مگه خانوم صفایی نمرده؟ همین چندروز پیش چهلمش بود پس
چطور میخوان بیان خاستگاری؟!
آقابزرگ :آقای صفایی میگفت محمدجواد ترسیده آرزو رو تو این یک سال شوهر بدیم ...گفت اگه
راضی باشیم یه خاستگاری ساده میکنن و یه حلقه دستش میکنن تا فقط نشون محمدجواد باشه و
مردم بفهمن صاحاب داره.
عمه :کی بشه حریر رو عروس کنیم ...دختر بابایی ...عزیزه آقابزرگ ...تاج سر مامان ...ازدواج کردن تو
دیدنیه اینقدر که وابسته ای به خانواده.
باشرم سرم و انداختم پایین.
مامان :من تا زندم دخترم و عروس نمیکنم.
امیرحسام باخنده گفت :میخواین ترشی بندازینش؟
مامان :مادرنشدی بفهمی چقدرسخته که یه دست گل بزرگ کنی و بدی به یه غریبه تا پرپرش کنه.
امیرحسام :حاال کی گفته اون غریبه پرپرش میکنه شاید اون دسته گل و تبدیل به تاج گل کنه.
مامان :به هرحال من اگه حریرو عروسم بکنم باید توی همین ویال بامن و پدرش زندگی کنه.
آرسام :هیچ پسری دوست نداره دوماد سرخونه بشه.
عمه بالبخندگفت :شاید قسمت حریر توی همین خونه ست.
آقابزرگ نگاهی به آرشام انداخت و گفت :شاید.
بلندشدم و گفتم :میرم بخوابم ...شب بخیر.
از پله هارفتم باال و وارد اتاقم شدم ...روی تخت نشستم و سردرگم به در زل زدم.
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انگار یه خوابایی برام دیدن ،مامان بی منظور حرفی رو نمیزنه ...مطمئنم آقابزرگ داره لحظه شماری
میکنه تا من درس و ول کنم و عروسم کنه ...اونم عروس آرشام چون دلش نمیخواد یه غریبه بیاد
سراغم و از این ویال ببرتم ...مطمئنم مامان هم موافقه ...این حرفاش که دلش نمیاد منو دست غریبه
بسپاره و طاقت دوریم و نداره همه مقدمه چینی ،وگرنه همه میدونن مامان دلش میخواد من قید
درس خوندن رو بزنم و هرچه زودتر سر و سامون بگیرم.
توجه ام به تکه کاغذی که از زیره در فرستاده شد داخل اتاق جلب شد ...یعنی یه نفر از زیر در
فرستادش داخل.
باتعجب بلندشدم و کاغذ و برداشتم و خوندم.
" یکی باید باشه! یکی که آدمو صداکنه ،به اسم کوچیکش صداکنه ...یه جوری که حال آدم رو عوض
کنه ...یه جوری که هیچکس دیگه بلد نباشه ...یکی باید آدم رو بلد باشه !
من اون آدم و پیدا کردم و به هیچ قیمتی از دستش نمیدم ...من گل حریرم و پرپر نمیکنم بلکه اونو
تبدیل میکنم به خوشبخت ترین گل دنیا ...دختر گونه چالدار تو منو بلدی منم تو رو بلدم ...چشمای
آبی رنگت و چال روی گونه ات یه روزی میشه مال من ...آره مال خوده خودم" .
قلبم باشدت به قفسهی سینم میکوبید ...از شدت هیجان تندتند نفس میکشیدم و از فرط هیجان
قفسهی سـ ـینه ام باسرعت باال و پایین میشد.
لبخنده پرذوقی روی لبام بود که معنی شو نمیدونستم ...حتی معنی این نامهی امیرحسام رو هم
نمیدونستم اما قلبم بهم میگفت همون معنی رو میده که من میخوام.
نامه رو دوباره خوندم ...تاصبح بارها و بارها اون نامه رو خوندم و بعد بااحتیاط الی دیوان حافظم
پنهانش کردم و بالبخنده وسیعی که روی لبم بود خوابیدم.
***
بازم شنبه فرا رسید و باامیرحسام کالس داشتیم و بازم امتحان ...بدشانسی اینجا بود که هردو جلسه
اولین زنگ با اون داشتیم و وقت چندانی نداشتیم تا یه مروری بکنیم و نگاهی به کتاب بندازیم.
اما خب جای خوش شانسی هم داشت چون اولین روز هفته ام بادیدن چشمای جذاب و دوست
داشتنی اون شروع میشد.
نمیدونستم داره چه اتفاقی میوفته ...البته میدونستم خودم و زده بودم به خریت ...به هرحال این مهم
نیست ...مهم اینه که اون اتفاقی که نباید میوفتاد افتاد و زندگیم دگرگون شد.

72

www.RomanKhone.IR

نه سیاه بود نه سفید – ریحانه رسولی

رمــان

مثل همیشه جدی و باغرور وارد کالس شد و ما به احترامش ایستادیم.
امیرحسام :سالم ...بشینید.
پشت میزش نشست و پوشهی نمرات رو باز کرد و شروع کرد به حضور و غیاب کردن.
مهدیه :هی حریر این واقعا تو خونه همون طوری که تعریف میکنی؟!
_آره.
مهدیه :شگفتا !
امیرحسام :خب خودتونو برای امتحان آماده کنید.
سپیده :استاد نمره های امتحان قبلی رو اعالم نمیکنید؟
امیرحسام :بعد از امتحان برگه هاتونو بهتون میدم.
لیال :استاد نمیشه امتحان به سه شنبه موکول بشه؟
امیرحسام جدی جواب داد :خیر.
لیال :چرا استاد؟
امیرحسام :چون قراره سه شنبه مطالب جدیدی رو که امروز بهتون یاد میدم امتحان بدین ...حاال هم
زود باشید آماده شید ...بیست دقیقه وقت دارید.
خودکارم و برداشتم و منتظر موندم برگه ها رو پخش کنه.
بعد از اینکه برگه ها رو پخش کرد گفت :یادتون نره اول اسماتونو بنویسید ...جلسه قبل مورد داشتیم
که برگهی بدون اسم تحویل داده ...شروع کنید.
برگه رو به طرف خودم کشیدم و شروع کردم به جواب دادن.
فیزیک درسی بود که درعین سخت بودنش خیلی شیرین و دوست داشتنی بود البته تا زمانی که دبیر
خوبی داشته باشی و مطالب و به خوبی توضیح بده و یادبگیری درغیر این صورت میشد یه کابوس
وحشتناک.
زمزمهی مهدیه رو شنیدم:
_المصب چشماش مثل رادار به اینو و اونور میچرخه ...به همه جا تسلط داره.
دستم و حالتی شبیه به سایه بوم روی پیشونیم گذاشتم و سرم و انداختن پایین ...جوری که چشما و
دهنم دیده نشه.
آروم گفتم :چی موندی؟
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مهدیه :چهار.
_همین طوری میگم دقت کن و بنویس.
مهدیه :بگو.
آروم آروم جواب مسئله رو گفتم.
مهدیه :دو تشریحی.
_مرض گرفته جوابش زیاده.
مهدیه :حریر جونم بگو دیگه.
_بنویس.
مهدیه :یکم بلندتر بگو.
باحرص پام و به پاش زدم و گفتم :بلندتر بگم که میفهمه.
امیرحسام :آخر کالس چه خبره؟ قراره مشورتی حل کنید؟
نگاهی به اخمای درهمش کردم و حرفی نزدم.
مهدیه :گلی ولش کن بگو.
_احمق زل زده بهم چه جوری بگم؟!
مهدیه :جون امیرعلی بگو.
نفس پرحرصی کشیدم و گفتم :قسم نده بیشعور.
نیشگونی از رون پام گرفت و غرید :بگو.
آخ ...دردم اومد.
آروم آروم جواب و گفتم ...نصف جواب و گفته بودم که یهو عطره امیرحسام به بینی ام خورد و حضور
گرمشو کنارم احساس کردم ...از ترس فشارم افتاد و تمام تنم سرد شد.
امیرحسام :خانوم فرخی پاشو برو روی صندلی من بشین.
مهدیه :چرا استاد؟
امیرحسام :خودت میدونی چرا ...زودباش.
مهدیه باحرص بلندشد و روی صندلی امیرحسام نشست.
امیرحسام :برو اونورِ میز.
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سمت مهدیه نشستم و امیرحسام جای من نشست ...فاصله مون زیاد بود اما صداشو شنیدم که گفت:
تاحاال کسی باتقلب به جایی نرسیده.
آروم گفتم :من تقلب نمیکردم.
همونطور که نگاهش به بچه ها بود گفت :میدونم ...داشتی تقلب میرسوندی.
آرومگفتم :ببخشید.
نگاه مشکی رنگ شو به آبی چشمام دوخت ...امیرحسام :یه روزی این چشما مال من میشه.
چشمام پر از شرم شد و گونه هام داغ شد اما نگاه ازش نگرفتم.
همونطور که زل زده بود به چشمای من گفت :رحمانی اگه یه باره دیگه با بـ ـغل دستیت حرف بزنی
کاری میکنم که برای همیشه حرف زدن از یادت بره.
نیلوفر حرفی نزد و امیرحسام نگاهشو ازم گرفت ...لبخندی روی لبام نشست ...انگار پشت سرشم چشم
داره.
از اون نامه هیچ حرفی نزد و منم چیزی نگفتم ...حس میکردم احساسی نسبت بهش دارم که نسبت
به هیچکس نداشتم.
نگاهش مثل تابش باشتاب خورشید گرم بود و منو مثل برف های زمستونی آب میکردم ...عطرش
مثل مادهی مست کننده بود آدم و از خود بی خود میکرد و هوش از سر آدم میبرد ...چشماش آدم و
جذب میکرد ...بین خودمون باشه گاهی از چشماش میترسیدم ...صداش مثل آوزه دلنشین یه قناری
به دل مینشست و گوش آدم و نوازش میکرد و درآخر حضورش ...حضورش مثل نسیم صبح پاییزی
بود ...روح و جسم آدم و پر از حس های خوب و باطراوت میکرد ...اون موجود عجیبی بود ...حداقل
برای من عجیب بود ...چون کاری باحریر کرده بود که حریر هیچ وقت بعد از دیدنش همون حریر
قبلی نشد !
امیرحسام :وقت تمومه.
برگه ها رو جمع کرد و برگه های امتحان قبلی رو داد.
برگهی مهدیه رو داد و گفت :انتظاره همچین نمره ای رو نداشتم اما خب انگار تو جزء دانش آموزای
زرنگ و شیطونی.
مهدیه برگه رو گرفت و بالبخند گفت :مرسی استاد.
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برگهی لیال رو داد و گفت 5 / 17 :نمره ای نیست که مورد پسند من باشه ...لطفا بیشتر تالش کن تو
استعدادشو داری.
لیال :چشم.
برگهی سپیده رو داد و گفت :آفرین خانوم یارمنش.
سپیده باذوق برگه رو گرفت و گفت :مرسی.
برگهی همه رو داد جز من.
پشت میزش نشست که بلندشدم و گفتم :استاد پارسا برگهی منو ندادین.
به برگهی روی میزش اشاره کرد و گفت :بیا ...فکرکنم صاحب این برگهی بی اسم تو باشی.
اسمم و ننوشتم!!! حتما یادم رفته.
رفتم برگم و برداشتم و بادیدن نمره ام تعجب کردم! 18 ...
سرجام نشستم و مهدیه پرسید :چندشدی؟
گرفته گفتم. 18 :
مهدیه :منم  18شدم.
شقایق :من  19شدم ...سپیده و سیمین و نیلوفر  20شدن.
ناراحت نگاهی به برگم انداختم و گفتم :چرا باید هجده بشم.
برگم و روی میز انداختم و دستم و زیر چونم گذاشتم.
شقایق :ناراحت نباش دفعهی بعد جبران میکنی.
_چطور امکان داره نیلوفر بیست بشه و من هجده !
شقایق برگم و برداشت و گفت :شاید اشتباه جمع بندی کرده.
شروع کرد به جمع بستن بارم ها و بعد از چند دقیقه باتعجب گفت :هی حریر تو نمرهی کامل
میگیری.
_چی؟!
شقایق :ببین هیچ اشتباهی نداری پایین برگت زده منفی دو.
برگه رو چنگ زدم از دستش و بادقت نگاه کردم ...حق بااون بود هیچ اشتباهی نداشتم.
امیرحسام :کتاباتونو دربیارین باید ادامهی درس و بدم.
بلندشدم و گفتم :استاد میشه یه چیزی بگم؟
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امیرحسام :بفرمایید خانوم گلکار.
_دونمره از امتحان من کسر شده میشه دلیل شو بپرسم؟
امیرحسام :البته که میشه.
ادامه نداد که باتعجب نگاهش کردم ...کم کم حرصم گرفت و گفتم :خب دلیلش چیه؟
امیرحسام :دلیلش بی دقتی شماست ...برگهی بدون اسم تحویل من میدی انتظاره نمرهی کامل داری
!
بابهت گفتم :فقط چون اسمم یادم رفته دونمره کم کردین؟!
امیرحسام :بله.
_شما میدونید این باعث میشه معدل کارنامهی آبان ماهم بیاد پایین.
امیرحسام :بله میدونم.
بغضم گرفت اما سعی کردم خودم و کنترل کنم.
_استاد خواهش میکنم دونمره ام و بهم برگردونید.
بی توجه گفت :کتاباتونو دربیارین.
بابغض گفتم :استاد.
امیرحسام :یه کلمه دیگه بگی دونمره ات میشه پنج نمره.
اشکم ریخت و سریع پاکش کردم.
مهدیه :استاد این بی انصافیه فقط چون اسم شو ننوشته دونمره ازش کم میکنید؟!
امیرحسام جدی گفت :فخاری کاری نکن هجدهی باتقلب خودتم بشه شونزده.
مهدیه لبشو گزید و حرفی نزد.
دلگیر و غمگین نشستم سرجام ...داشتم از درون میسوختم ...اگه غلط داشتم و اون دونمره بابت
اشتباهم کم میشد نمیسوختم و بغض نمیکردم اما این نامردی که چون اسمم یادم رفته ازم نمره کم
کنه.
جدای از اون از رفتار امیرحسام دلم گرفته بود و بغض از گلوم جدا نمیشد ...توقع چنین رفتاری
نداشتم ...من دخترخالشم حداقل باید به خاطره ر-ا-بطه خونی که باهم داشتیم این بار نادیده
میگرفت.
اینقدر امیرحسام ناراحتم کرده بود که اشکام بدون اینکه کنترلی روشون داشته باشم ریخت.
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مهدیه :احمق روانی چطور میتونه باتو اینطوری رفتارکنه؟ ناسالمتی تو دخترخالشی.
بااین حرف مهدیه اشکام تندتر ریخت ...به اندازهی کافی قد شقایق بلند بود و امیرحسام منو نمی دید
و درحال درس دادن بود.
کم کم داشت صدای هق هقم بلند میشد.
صدف از میز آخر ردیف کنار آروم گفت :حریر ولش کن نمره ارزش نداره اینطوری گریه کنی.
اون که نمیدونست اشکای من به خاطره نمرهی هجده ام نیست بلکه به خاطره دل شکستمه.
کم کم صدای هق هق آرومم بلندشد.
لیال :استاد میشه گلکار بره بیرون حالش خوب نیست.
امیرحسام بدون اینکه بهم نگاهی بندازه گفت :میتونه بره.
باشدت زدم زیره گریه و باسرعت از کالس رفتم بیرون ...کنترل اشکام و گریه هام واقعا دست خودم
نبود ...حس میکردم دلم تیکه تیکه شده.
رفتم سمت آبخوری و صورتم و شستم ولی اشکام بازم ریختن ...زودرنج و حساس بودم و همیشه از
این اخالقم بدم میومد.
بعد از اینکه حالم کمی بهتر شد به سمت کالس رفتم.
ستاری :گلکار؟
ایستادم و گفتم :سالم ...بله؟
ستاری :گریه کردی؟
_نه به این فصل حساسیت دارم.
ستاری :این زنگ باکی دارین؟
_با استاد پارسا.
بااخم گفت :موهاتو بده داخل و بعد برو سرکالس.
دستی به مقنعه ام کشیدم و گفتم :چشم.
وارد کالس شدم و بدون اینکه نگاهی به امیرحسام بندازم سرجام نشستم.
مهدیه :خوبی؟
_آره.
حواسم و به درسم دادم و بعد از نیم ساعت زنگ خورد.
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امیرحسام :یادآوری میکنم تابهونه ای نداشته باشین ...ادامهی درس جلسه بعد امتحانه ...خسته
نباشید.
نیم نگاهی به من انداخت و رفت.
اینقدر دلگیر بودم که حتی حوصلهی حرف زدن و جمع بچه ها رو نداشتم.
سپیده بانیشخندگفت :خب عزیزم حواست تو جمع کن تا اینطوری به گریه نیوفتی.
مهدیه باحرص دستم و کشید و از کالس رفتیم بیرون.
شقایق :عوضی کثافت.
لیال ادای سپیده رو درآورد ...انگار این سه تا بیشتر از من حرصی شده بودن.
از کنار ستاری رد شدیم که مهدیه ایستاد و لبخنده بدجنسی زد ...رژ خودشو پاک کرد و برگشت
گفت :خانوم ستاری میشه یه چیزی بگم؟
ستاری :بگو دخترم.
مهدیه :خانوم این درسته که سپیده و نیلوفر آرایش میکنن و شما هیچی بهشون نمیگین ...درضمن
زنگی که با آقای پارسا داریم آرایش شونو تجدی میکنن ...یعنی اینقدر جرأت پیدا کردن که لوازم
آرایش باخودشون میارن و شما هیچی نمیگین ...موهاشونم همیشه خدا بیرونه.
ستاری بااخم گفت :رسیدگی میکنم.
مهدیه بالبخند اومد سمت ما و دست شو به معنی بزن قدش آورد باال.
لیال کف دست شو به دست مهدیه کوبید و گفت :ایـــــــول.
شقایق :بریم بوفه یه چیزی بگیریم.
رفتیم بوفه و خوراکی گرفتیم و بعد برگشتیم سر کالس.
دبیر دینی اومد و شرع کرد به درس دادن ...وسط کالس ستاری اومد داخل و گفت :ببخشید خانوم
امامی اما رحمانی و یارمنش باید بیان دفتر.
امامی :بله میتونن تشریف ببرن.
ستاری :باوسایلتون بیاین.
نیلوفر و سپیده بلندشدن و باترس رفتن ،وقتی هم برگشتن باخشم و حرص به ماچهارتا نگاه میکردن.
اینقدر ناراحت بودم که این چیزها برام مهم نبود ...امیرحسام بامن خیلی بد رفتار کرد ...دختر گونه
چال دار ازش دلگیر شد ...خیلی هم دلگیر شد!
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***
آقاحشمت ماشین و پارک کرد که درست همون موقع ماشین امیرحسام وارد ویال شد.
پیاده شدم و باقدمای بلندی به سمت ویال رفتم.
امیرحسام :حریر.
اهمیت ندادم و وارد ویال شدم.
مامان :سالم خسته نباشی.
باصدای گرفته ام گفتم :سالم ممنون.
آقابزرگ :حالت خوبه؟
سرم و تکون دادم و گفتم :بله.
امیرحسام و امیرعلی باهم وارد ویال شدن.
به سمت پله ها رفتم.
امیرحسام :حریرجان صبرکن.
تندتند از پله ها رفتم باال و صدای قدمای تندتند و بلندشو میشنیدم.
باصدای بلندی گفت :حریر صبرکن باید باهات حرف بزنم
در اتاق و محکم بهم کوبیدم و دستگیره رو چرخوندم و در قفل شد.
امیرحسام :حریر !
در زد و گفت :بازکن تا باهم حرف بزنیم.
باحرص گفتم :من باشماحرفی ندارم اســــــــــتـــــــاد.
امیرحسام :عزیزم درو بازکن تا مثل دوتا آدم منطقی حرف بزنیم.
عزیزم ! ...دلم لرزید.
فرم مدرسه ام و درآوردم و جواب شو ندادم.
صدای مامان و شنیدم :چی شده حسام؟
امیرحسام :ازم ناراحت شده چون نمرهی امتحان شو کم دادم.
مامان :وا حریر این بچه بازی ها چیه؟!
روی تختم دراز کشیدم و ملحفه رو روی سرم انداختم و به اون کلمهی جادویی که امیرحسام خیلی
پر احساس اداش کرده بود فکر کردم.
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مامان :حاال چرا نمره شو کم دادی؟
امیرحسام :اسم شو روی برگه اش ننوشته بود.
مامان :وا حسام فقط واسه همین ...از دست شما.
صدای قدمای مامان خبر از این میداد که داره میره پایین.
امیرحسام آروم گفت :حریر قهری؟ قهر نباش دیگه طاقت قهرکردن تو ندارم ...خب هرکسی یه قانون
های برای خودش داره ...منم از بی دقتی و بی نظمی خوشم نمیاد ...درضمن توی کارم پارتی بازی
هم نمیکنم ...لطفاً درو بازکن.
وقتی جواب شو ندادم گفت :دخترک گونه چال دار خیلی بیرحمی.
_نه بیرحم تر از تو.
امیرحسام :من اخالقم توی محل کارم صد و هشتاد درجه فرق میکنه لطفاً درکم کن.
_درک نمیکنم ...تو منو جلوی بقیه خورد کردی.
امیرحسام :درو بازکن تا باهم حرف بزنیم.
_نمیخوام.
امیرحسام :باشه تنهات میذارم تا آرومتر بشی.
رفت و هنوز صداش توی گوشم بود ...عزیزم ...عزیزم ...عزیزم !
***
باصدای در اتاقم بیدار شدم.
آرزو :حریر ...حریرخوابی؟
باصدای دورگه ای در اثر خواب گفتم :نه بیدارشدم ...صبرکن االن درو باز میکنم.
درو باز کردم و آرزو اومد داخل ...رفتم داخل سرویس بهداشتی تا آبی به صورتم بزنم.
آرزو :چقدر میخوابی دختر؟!
صورتم و خشک کردم و گفتم :خسته بودم.
روی تخت نشست و گفت :شنیدم باامیرحسام دعوا کردی !
جلوی آینه موهام و شونه زدم و گفتم :دعوا نکردم فقط از اینکه دونمره الکی ازم کم کرد ناراحتم.
آرزو :بی خیال.
موهامو باکلیپس بستم و گفتم :چیزی به آخر ماه نمونده هــــا.
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باذوق گفت :آره ...نمیدونی چقدر خوشحالم.
_نمیدونستم اینقدر هالک شوهری !
آرزو :هالک شوهر نیستم عاشق محمدجوادم ...صبرکن عاشق بشی منو درک میکنی.
عاشق...؟ من...؟ شایدشدم و خبرندارم!...
آرزو :هووووی حریر کجایی؟
ازفکر اومدم بیرون و گفتم :چیه؟
آرزو :برای ناهار نیومدی پایین آقابزرگ کلی ناراحت شد حسام هم ناهار نخورد.
سریع لبخند روی لبام نشست و گفتم :چون من نیومدم نخورد؟
آرزو مشکوک نگاهم کرد و گفت :نمیدونم.
دستم و کشید و کناره خودش نشوند و بالبخند شیطونی گفت :خبریه؟
_کجا؟
به قلبم اشاره کرد و گفت :اونجا خبریه؟
کنارش زدم و گفتم :نه دیونه ...چه خبری !
آرزو :آی آی نمیتونی انکار کنی فکرکردی متوجه نشدم وقتی امیرحسام و میبینی گونه هات گل
میندازه و لبات میخنده.
_چرت نگو.
آرزو :حریر ازمن پنهان نکن.
سرم و انداختم پایین و بعد از کشیدن یه نفس عمی آروم گفتم :نمیدونم چه حسی بهش دارم ...اما
همون جوریه که میخوام ...مؤدب ...آقا ...خوش برخورد ...تحصیل کرده.
کالفه ادامه دادم :واقعاً نمیدونم چه احساسی دارم.
شیطون گفت :توعاشقش شدی ولی داری انکار میکنی.
_نه ...یعنی نمیدونم.
آرزو :حریر؟
بهش نگاه کردم و گفتم :هوم؟
آرزو :اون از تو ده سال بزرگتره.
شونه هام و باال انداختم و گفتم :خب که چی؟
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آرزو :واقعا دوستش داری؟
باپرخاش گفتم :اَه نمیدونم ...بس کن.
آرزو :باشه دیگه چیزی نمیپرسم.
_محمدجواد چندسالشه؟
آرزو. 26 :
_خب اونم هفت سال از تو بزرگتره.
آرزو :آره ...سن که مهم نیست ...تازه تاده سال اختالف سنی اشکالی نداره.
ساحل اومد داخل اتاق و گفت :آرزو دربه در شده تمام لواشک هایی که امین خریده بود و خوردی؟
آرزو خندید و گفت :آره.
ساحل :مرضِ آره ...اونا رو برای من و بچه ام خریده بود نه تو.
آرزو :میخوای دست بندازم باال بیارم.
من و ساحل باهم داد زدیم :آرزوووو !
آرزو بلندخندید و من مشت محکمی به کمرش زدم.
ساحل :بیشعور من االن لواشک میخوام.
آرزو :قرقروت دارم میخوری؟
ساحل سریع گفت :آره.
آرزو :بیابریم بهت بدم.
اون دوتا رفتن و منم مشغول عوض کردن لباسام شدم.
ساحل چون باردار بود همش چیزهای ترش هـ ـوس میکرد ...انگار آرزو هم حامله بود و باهم مسابقه
گذاشته بودن که تا امین لواشک و آلوچه میاورد آرزو و امیرعلی سریع ترتیب شو میدادن و به اون زن
باردار هیچی نمیرسید.
یه روسری لیمویی خوشرنگ سرم کردم و رفتم پایین.
_سالم.
آقابزرگ :سالم حریرخانوم.
_خوبین؟
آقابزرگ :توخوبی؟
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_بله.
امیرحسام :هنوزم قهری؟
بدون اینکه بهش نگاه کنم گفتم :من بچه نیستم که قهرکنم ...فقط از بی عدالتی بدم میاد.
امیرحسام :کاری که من کردم حقت بود و عدالت بود.
دوباره بغض کردم اما قورتش دادم.
امیرعلی :آبجی بهم دیکته میگی؟
_آره عزیزم برو کتاب و دفتر تو بیار.
روی مبل های گوشهی سالن نشستم و از پنجره به بیرون چشم دوختم.
نگاه امیرحسام و روی خودم احساس میکردم و از گرما آتیش میگرفتم.
امیرعلی :بیاآبجی.
کتاب شو گرفتم و روی مبل دمر دراز کشید و دفترشو باز کرد.
امیرعلی :بگو آبجی.
_بابا ...آب ...داد.
بعد از اینکه دیکته شو گفتم کتاب و دفترشو بست و از داخل شکالت خوردی روی میز شکالت
برداشت و خورد.
یه شکالت دیگه برداشت که سرشکالت خوری رو گذاشتم و گفتم :به مامان میگم هــــا.
بادهن پرگفت :نگو آبجی.
_سریع بخور برو مسواک بزن.
امیرعلی :نوچ دوست ندارم.
_پاشو پسرخوب ...همین دوهفته پیش از دندون درد آروم و قرار نداشتی یادت رفته؟!
امیرعلی :اگه برم مسواک بزنم بعدش گوشی تو میدی باهاش بازی کنم؟ تبلت خودم شارژش تموم
شده.
_حاال تو برو.
امیرعلی :میدی یا نمیدی؟
_خیل خب میدم برو.
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امیرعلی به سمت سرویس بهداشتی داخل راه رو دوید و بعد از ده دقیقه اومد و گفت :خب بده.
_برو داخل اتاقم بردار ...روی میز مطالعه ست.
بعد از آوردن گوشی روی مبل های وسط سالن نشست.
امیرعلی :عموامیرحسام باهم بازی کنیم.
امیرحسام :چه بازی؟
امیرعلی :آبجی حریر توگوشیش ماشین بازی داره.
امیرحسام :باشه پس اول تو بازی کن وقتی تو سوختی من بازی میکنم.
امیرعلی باذوق گفت :باشه.
صدای خنده ها و خط و نشون کشیدنشون رو میشنیدم و بی اراده لبخند روی لبام میومد.
پدر شدن به امیرحسام خیلی میاد ...به نظر میرسه اون یه پدر مهربون و دوست داشتنی میشه.
سرشو آورد باال و نگاهم و قافل گیر کرد ...هول شدم و سرم و انداختم پایین.
امیرعلی :حاال نوبت توئه عمو.
مامان :زهره نمیخوای ویال رو برای خاستگاری تمیزکنی؟
زن دایی :چرا اتفاقاً به فکرش بودم از فردا باهم شروع میکنیم به تمیزکاری.
عمه گفت :برای دخترتو خاستگار میخواد بیاد بعد ما ویال رو تمیزکنیم؟
زن دایی :وا حوریه چون آرزو به خاستگاری آرسام جواب رد داده هنوز دلخوری؟
آرسام از روی میل یه پرش تعجب آور زد و دادزد :چی؟!
مامان :درده بی درمون چی این چه طرز بلندشدنه؟!
آرسام خندید و گفت :ببخشید زن دایی ...مامان تو چیکار کردی؟
عمه :هیچکار چی کار کردم؟!
آرسام :تو از آرزو خاستگاری کردی اونم برای من؟
عمه :آره که چی؟
آرسام شاکی گفت :آخه این جغلهی دراز به من میخوره؟!
آرزو جیغ زد :درست صحبت کن ...هــــا چیه داری میسوزی بهت جواب منفی دادم؟! خوب کاری
کردم ...حتی تصورشم وحشتناکه که بایکی مثل تو ازدواج کنم.
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آرسام :بشین بینیم بابا ...من روحمم خبرنداشته نه نه ام بی خبر از من تو رو خاستگاری کرده ،بعد
اونوقت بسوزم؟ هه.
آتوسا خندید و گفت :نه نه ات از جانب تو خاستگاری کرده پسره شجاع.
آرسام :توآنشلی ساکت باش بااون موهای قرمزت.
آتوسا جیغ زد :بی ادب.
آقابزرگ :چتونه مثل سگ و گربه پریدین به هم؟
آرسام ناراحت گفت :آقابزرگ ببین مامانم چه کارهایی میکنه! نباید بامن مشورت کنه؟ آخه این
آرزوی دماغو به من میخوره؟! واقعا که.
آقابزرگ :اون درحد یک حرف بود فقط.
آرسام :چرا به روابط احترام نمیذارین؟! میگم چرا تازگیا آرزو فرق کرده و باهام سرسنگینه نگو فکر
میکنه من بهش نظر دارم ...شما بااین کاراتون ر-ا-بطه خواهر و برادری مارو خراب میکنید.
عمه :خیل خب حاال که چیزی نشده آرزو هم ردت کرد.
آرسام :بله ردم کرده چون منو مثل داداشش امین میبینه.
آرشام :بی خیال آرسام یه موضوعی بوده تموم شده رفته.
آرسام جوابی نداد و از ویال رفت بیرون.
مامان :حوریه بهش نگفته بودی؟
عمه :نه آخه دست رو هر دختری میذارم روش یه عیبی میذاره.
آتوسا :شاید یکی رو میخواد که ما نمیدونیم.
عمه بااخم گفت :پسره من اونطوری نیست اهل دختر بازی هم نیست الکی حرف نذار تو دهن من.
آتوسا :عمه خانوم عاشق شدن یا دوست داشتن کسی جرم نیست ای کاش یه نفر پیدا میشد تا اینو
به خانوادهی صالحی بفهمونه.
آقابزرگ :همین که تو فهمیدی کافیه.
صدای امیرحسام گوشم رو نوازش کرد :منم باآتوسا موافقم عالقمند شدن به کسی جرم نیست ...عیبم
نیست ...گناهم نداره.
آقابزرگ :دلبستن به یه نامحرم گناهه.
امیرحسام :نیست ...اگه اون عشق پاک باشه نیست.
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بعد از این حرفش به من نگاه کرد و نمیدونم چه نیرویی بود که اجازه نداد نگاه ازش بگیرم ...لبخند
جذابی زد و باصدای امیرعلی نگاه شو ازم برداشت.
امیرعلی :من سوختم نوبت توئه عمو.
آرزو کنارم نشست که گفتم :نگفته بودی عمه ازت خاستگاری کرده.
آرزو :خاستگاری نکرد بعد از اینکه آقای صفایی زنگ زد عمه همین طوری حرف شو پیش کشید.
_چرا برای آرشام نگفتن آرشام که پنج دقیقه از آرسام بزرگتره.
خندید و گفت :چون آرشام و برای تو لقمه گرفتن خانوم خانوما.
بااخم گفتم :باز زدی کانال چرت و پرت گویی.
جدی گفت :نه به خدا چرت و پرت نمیگم ...مامانم خودش گفت که عمه تو رو برای آرشام میخواد...
آرشامم راضیه گفته صبرکنیم تا درست تموم بشه بعد خاستگاری کنیم.
ته دلم خالی شد و ترس وجودم و فرا گرفت ...آرشام پسرخوبی بود ...از نظره چهره و تیپ هم چیزی
کمی نداشت اما اونی نبود که من میخواستم ...بیشتر ساکت و آروم بود و یه جورایی غُد.
حرف آرزو نگرانم کرد و حالم و گرفت ...نتونستم شام بخورم و بعد از اینکه بالفاصله میز غذا رو جمع
کردیم به بهانهی درس خوندن رفتم توی اتاقم.
فکرم پیش امیرحسام بود و نمی تونستم درس بخونم ...امشب اصالً باهاش حرف نزدم ...دلم صداشو
میطلبید.
کتابم و بستم و سرم و روی میز مطالعه گذاشتم ...انگار دلم گرفته بود یاشایدم تنگ بود ...تنگ صدای
امیرحسام.
گوشیم و برداشتم و یه آهنگ گذاشتم و صدای محمد علیزاده توی اتاق پیچید.
صدای زنگ پیام گوشیم بلند شد ...آهنگ و قطع کردم و پیام و باز کردم ...شماره ناشناس بود !
فرستاده بود :ای که دور از من و در یاد منی ...باخبرباش که دنیای منی ...شادیت شادی من ...غصه
ات غصهی من ...خانه ات قلب منو قلب توهم خانهی من! ...
این کیه؟ شمارهی منو از کجا آورده.
فرستادم :شما؟
جواب داد :یکی که قلب شو به چشمات باخته.
یعنی چی؟!
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ترجیح دادم جواب شو ندم ...شاید مهدیه یا لیال و یاشقایق دارن سربه سرم میذارن !
بعد از ده دقیقه فرستاد :خوابیدی یاهنوز بیداری؟
گوشیم و خاموش کردم و روی تختم دراز کشیدم ...چند دقیقه ای نگذشته بود که صدای در اتاقم
بلند شد.
باتعجب به ساعت نگاه کردم ...یک نصف شب بود ...حتما آرزوئه.
محض احتیاط روسری ام و انداختم روی سرم و گفتم :بله؟
در اتاقم باز شد و هیکل ورزیدهی امیرحسام توی چهارچوب در قرار گرفت.
متعجب پرسیدم :اتفاقی افتاده؟!
درو بست و اومد کنارم نشست.
یکم فاصله گرفتم و گفتم :امیرحسام چیزی شده؟
ناراحت گفت :چرا جواب پیامام و ندادی؟
باچشمای گرد شده پرسیدم :اون تو بودی؟
امیرحسام :پس میخواستی کی باشه؟
_شمارهی منو از کجا آوردی؟
شیطون خندید و گفت :وقتی امیرعلی گوشی تو داد تابازی کنیم یه زنگ از گوشیت به گوشیم زدم
شمارت افتاد.
بااخم گفتم :تو حق نداشتی این کارو بکنی.
تخس گفت :خوب کاری کردم.
خندم گرفت اما اخمم و حفظ کردم.
انگشت شو آورد باال و گذاشت بین ابروهام و گفت :اخم نکن زشت میشی.
باخجالت سرم و کشیدم عقب و آروم گفتم :حسام !
امیرحسام :جان دلم؟
باتعجب و شرم نگاهش کردم که آروم و پراحساس گفت :حریر برام بخند ...دلم برای لبخندت تنگ
شده ...المصب بخند چشمام داره پرپر میزنه تا چاله گونه تو ببینه.
باشرم گفتم :امیرحسام حالت خوبه؟ تو نباید این موقع شب میومدی تو اتاقم.
بالحنی که نابودم کرد گفت :بخندحریر ...فقط بخند ...بخند تا دیونه نشدم.
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نالیدم :حسام !
امیرحسام :دِ المصب میگم بخند.
فقط گیج و هنگ نگاهش میکردم ...صدای قلبم داشت گوشم و کر میکرد ...حرارت بدنم داشت ذره
ذره آبم میکرد.
امیرحسام بی تاب دستم و گرفت و روی سـ ـینه اش گذاشت و گفت :ببین داره خودشو میکشه تا
لبخندتو ببینه ...ببین چطوری میکوبه به سـ ـینه ام انگار میخواد از سـ ـینه ام بزنه بیرون ...حریر
بخند تا واینستاده.
درحالی که چشمام از اشک پر بود خندیدم.
لباش کش اومد و خندید و گفت :خنده هاتو دوست دارم اگه یه روز لبخندتو نبینم میمیرم ...امروز
برام نخندیدی قلبم داشت وایمیستاد.
اشکم روی گونم ریخت که قطره اشکم و باانگشتش گرفت و به لباش نزدیک کرد و بـ ـوسید و
چشماشو بست.
بابغض گفتم :نکن امیرحسام ...بامن این کارو نکن.
باچشمای جذابش بهم نگاه کرد و گفت :تو دیگه بامن اینکارو نکن ...تو دیگه بامن قهرنکن وگرنه بی
امیرحسام میشی.
بی اراده دستمو روی لباش گذاشتم و بابغض گفتم :هیس خدانکنه.
بـ ـوسه آرومی به انگشتای روی لبش زد که سریع دستم و عقب کشیدم و بابغض گفتم :امیرحسام
نکن ...گناهه.
امیرحسام :برام مهم نیست.
خواستم دستم و از توی دستش بیرون بکشم که محکم تر دستم و گرفت و اشکام تندتر ریخت.
امیرحسام :امروز خیلی باهام بد تا کردی ...به مرز جنون رسیدم.
لبم و گاز گرفتم و گفتم :حسام پاشو برو انگار حالت خوب نیست.
پوزخند زد و همونطور که دستم تو دستش بود به تاج تخت تکیه داد ...سرشو به سمتم برگردوند و
بانگاه سوزندش گفت :دکترم تویی ...تو کنارم باش خوب میشم.
درک حرفاش و هضم کاراش برام سخت بود ...از طرفی قلبم لمس دستشو میخواست اما از طرف دیگه
ای عقلم میگفت حریر داری گناه میکنی.
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مطمئن بودم این احساسی که دارم عشقه ...گرمای عشق امیرحسام داشت دیونم میکرد.
فقط زل زده بود به چشمام ...انگار داشت بانگاه به دریای چشمام خودشو آروم میکرد.
آروم گفتم :حسام؟
امیرحسام :جان دل حسام؟
_خواهش میکنم برو.
امیرحسام :نمیرم ...هنوزم باهام قهری؟
_نه.
خندید و گفت :خوبه.
_دونمرم و بهم میدی؟
امیرحسام :نه.
بااعتراض گفتم :حسام !
امیرحسام :کارم و بااحساساتم قاطی نکن خواهش میکنم.
_مگه احساس تو به من چیه؟
آروم زمزمه کرد :تو نمیدونی؟
جوابم فقط نگاهم بود.
_میشه دستم و ول کنی مانامحرمیم.
فشار آرومی به دستم آورد و دستم و ول کرد و باخجالت سرم و انداختم پایین.
امیرحسام :شبیه برگ پاییزی پس از تو قسمت بادم خداحافظ ولی هرگز نخواهی رفت تو از یادم...
خداحافظ و این یعنی در این اندوه میمیرم در این تنهایی مطلق که میبندد به زنجیرم و بی تو لحظه
ای حتی دلم طاقت نمیگیرد و برف ناامیدی برسرم یکریز میبارد ...چگونه بگذرم از دلبستگی هایم؟
چگونه میروی بااینکه میدانی چه تنهایم؟ همیشه باتو بودن های من دیری نمی پاید و بعد ازتو کسی
دیگر به دیدارم نمی آید ...تمام لحظه هایم پر از تکرار بی رحمیست ...چگونه میتوان بااین همه
نامهربانی زیست ...ببین دلتنگ دلتنگم از این بی حاصلی لبریز و این را خوب میدانم که میپوسم در
این پاییز! ...
صداش غمگین و دلخور بود ...خواست بره که کامالً بی اراده دستشو گرفتم و بابغض گفتم :بمون.
دلخور گفت :گفتی برو.
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لبم و گزیدم و گفتم :میدونم گناهه ...میدونم اشتباه ست اما بمون.
لبخنده محوی زد و دوباره نشست.
به ملحفه چنگ انداختم و تودلم زمزمه کردم :خدایا چه بالیی داره سرم میاد؟
امیرحسام :تازگیا آرامشو فقط کنار تو بدست میارم.
خجالتم نذاشت حرفی بزنم.
امیرحسام :حریر؟
بدون اینکه متوجه باشم گفتم :جانم؟
باالفاصله لبم و گاز گرفتم و چشمام و روی هم فشار دادم.
لبخنده جذابی زد و گفت :قول بده از این به بعد هروقت صدات کردم این طوری جواب بدی.
از شرم سرخ شدم و گُر گرفتم.
امیرحسام :زودباش دیگه قول بده.
_امیر اذیتم نکن.
بداخالق گفت :امیر صدام نکن خوشم نمیاد حسام صدام کن.
_خیل خب ...حسام اذیتم نکن.
امیرحسام :من که اذیتت نمیکنم این تویی که منو اذیت میکنی.
_من که کاری نکردم.
امیرحسام :پس زودباش قول بده.
تخس گفت :زودباش دیگه.
لبخند روی لبام نشست و گفتم:
_حتی توی مدرسه؟
امیرحسام :این صد دفعه مدرسه رو با خونه قاطی نکن ...زودباش.
_قول میدم.
صدازد:
_حریر؟
_هــــوم؟
تخس و ناراحت بالشت و به صورتم کوبید و گفت:
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_همین االن قول دادی بگی جانم.
خندیدم و گفتم:
_خیلی خب نزن ...جانم؟
شیرین خندید و گفت:
_جونت بی بال.
لبخنده خجولی زدم.
امیرحسام :امروز وقتی سرکالس داشتی گریه میکردی متوجه شدم و از درون داغون شدم.
دلخور گفتم:
_دروغ نگو ...اصالً اهمیت ندادی.
امیرحسام :حریر من کالً توی محل کارم شخصیتم عوض میشه درکم کن.
باناخونام بازی کردم و هیچی نگفتم.
امیرحسام :آخر هفته میخوام برم سرخاک مادرم باهام میای؟
_مگه میدونی قبرش کجاست؟
گرفته گفت:
_بهشت رضا بلوک __ قطعه __ .
صورتش سرخ شده بود و حس میکردم سفیدی چشماش از بین رفته و قرینهی سیاه چشمش بزرگ
شده ...رگ گردنش زده بود بیرون و دستاش مشت شده بود.
_حسام خوبی؟!!!
لبخنده کجی زد و گفت:
_میای؟
_فکرنکنم مامان و بابام بذارن تازه آقابزرگ هیچ وقت نمیذاره و دوست نداره باآرسام و آرشام برم
بیرون پس باتو هم نمیگذاره ...اون دفعه هم که گذاشتن باهم بریم حرم جز اعجایب بود ...تازه مامانمم
راضی نبود اما چون من خیلی دلم هوای حرم و کرده بود چیزی نگفت و گذاشت باهات بیام.
امیرحسام :منو با آرشام و آرسام مقایسه میکنی؟!
_نه اما...
امیرحسام :اماچی؟
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_مطمئنم نمیذارن.
امیرحسام :خب بهشون نگو بامن میری.
_یعنی بهشون دروغ بگم؟!
شونه های پهنشو باال انداخت و گفت:
_نمیدونم ...ولی میخوام باهام بیای.
دوباره تکرار کردم:
_اجازه نمیدن اون یه بارم که گذاشتن باهم بریم حرم استثنا بود.
امیرحسام :حریر من دوست دارم باهام بیای.
آروم گفتم:
_منم دوست دارم اما نمیشه.
عصبی شد و گفت:
_یعنی نمی تونی به خاطره من یه دروغ کوچیک بگی؟!
_تاحاال بهشون دروغ نگفتم ...نمیتونم.
ناراحت و دلخور گفت:
_باشه ...شب بخیر.
از روی تخت بلندشد و به سمت در رفت ...صدا زدم :امیرحسام !!
توجه نکرد و از اتاق رفت بیرون ...دلم گرفت ...نمی خواستم از دستم ناراحت باشه.
من بهش عالقمندشدم اونم به من عالقه داره .از رفتار و حرفای امشبش مطمئن شدم بهم عالقه داره؛
ولی هنوز جملهی اعجاز انگیز دوست دارم رو نگفته و من بی صبرانه منتظره شنیدن این جمله از
زبون امیرحسامم.
***
چند روز گذشته بود و احساس میکردم امیرحسام ازم دلخوره ...باهام قهرنبود اما گرفته و ناراحت بود
و من اینو نمیخواستم.
دوباره امتحان گرفت و برگه های امتحان قبلی رو داد ...این امتحانم و شده بودم نوزده ...درس فیزیک
و دوست داشتم ...شایدم چون استادشو دوست داشتم نمراتم عالی میشد.
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امیرحسام :جلسهی بعد امتحان کتبی نمیگیرم شفاهی میپرسم ...از همه تونم میپرسم یه موقع به این
هوا نباشید که اسم منو نمیگه ...باکسی که یاد نداشته باشه برخورد بدی میکنم از همین االن میگم تا
بدونید و جدی بگیرید ...االنم درسی که دادم و مرور کنید تا نمره هاتونو توی کارنامهی آبان ماه تون
وارد کنم ...صداتونو نشنوم.
مهدیه :هی حریر این دستبندت چقدر قشنگه.
به دستبندم نگاه کردم و یاد روزی افتادم که با امیرحسام رفتم حرم.
بالبخندگفتم :میدونی کی برام خریده؟
مهدیه :کی؟
آروم گفتم :امیرحسام.
مهدیه ابروهاش رفت باال و لیال گفت :یکی شبیه همین توی دست خودشه مگه تاحاال دقت نکردی؟
مهدیه :واال من مثل شما پسر مردم و آنالیز نمیکنم.
مهدیه :این بداخالق از این کارها هم بلده؟!
بالبخند شونه باال انداختم که لیال زد روی شونم و گفت :آی آی چشات داره برق میزنه.
_دیونه ها.
شقایق :خبریه؟
_نه بابا چه خبری.
مهدیه :این امل مگه از این کارها بلده ...این تنها نگرانیش اینه که خواب نمونه و نماز صبحش قضا
نشه.
ازلحن تمسخرآلودش ناراحت شدم اما به روی خودم نیاوردم ...یعنی من واقعا املم؟ شاید حق بااونه.
لیالخندید و گفت :این تا یه پشهی نر از کنارش رد میشه استغفراهلل میگه.
مهدیه :حاج خانوم تسبیحت کو؟!
هرسه تاشون خندیدن و منم دلگیر لبخند زدم ...داشتن شوخی میکردن اما نفهمیدن که شوخی شون
خیلی زشت بود و ناراحتم کرد.
مهدیه :چطوری امل جان؟
بی توجه بلندشدم و طی یه تصمیم آنی رفتم سمت میز امیرحسام.
_میام.
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سرشو آورد باال و باتعجب نگاهم کرد.
_باهات میام ...همون طور که میخوای باهم میریم سرخاک مادرت.
به کارش ادامه داد و گفت:
_نیازی نیست خودم تنهایی میرم.
_حسام ناراحت نباش دیگه گفتم که میام.
امیرحسام :یعنی میخوای به مامانت و آقابزرگ دروغ بگی؟
یکم مکث کردم و بعد گفتم :آره.
امیرحسام :چرا؟
آروم گفتم :چون برام مهمی.
به چشمام نگاه کرد ...لبخندی زدم و گفتم :دیگه ناراحت نباش.
امیرحسام :توهنوز نفهمیدی چون برام مهمی میخوام که باهام بیای.
_میدونم.
امیرحسام :نه ...نمیدونی چون اگه میدونستی بدون اینکه عذابم بدی قبول میکردی.
_معذرت میخوام دیگه این کارو نمیکنم.
امیرحسام :بشین بچه ها شک میکنن.
_بخند تا بشینم.
امیرحسام :بشین حریر.
_بخند.
نگاه طوالنی بهم کرد و لبخنده آرومی زد ...لبخنده شادی زدم و سرجام نشستم..
مهدیه :چی گفتی بهش؟
_دربارهی همون دونمره بود.
مهدیه :اَه ولش کن دیگه.
لیال :مهدیه چه خبر از آرمان؟
مهدیه :باهاش بهم زدم.
لیال :چرا؟
مهدیه :پسره توهمی بود ...به قرآن تعادل نداشت.
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شقایق :چرا؟
مهدیه :تاخرخره مشروب میخوره و نصف شب مست و پاتیل بهم زنگ میزنه و میگه :عشقم باهام
حرف بزن صدات آرومم میکنه.
اون سه تا خندیدن و من جدی گفتم:
_اون سعی داره با صدات یه سری نیازاشو ا-ر-ض-ا کنه ...خانوم امامی میگفت مردها حتی با صدای
زنها هم تـ ـحـ ـریک میشن و هزارجور فکر و خیال میکنن.
شقایق :باز تو رفتی رو منبر حاج خانوم؟!
اخم کردم و حرفی نزدم ...شاید واقعا من امل بودم اما من حقیقت رو گفتم.
لیال :فرید میخواست بیاد خاستگاریم گفتم نیاد.
مهدیه :چرا دیونه؟
لیال :برو بابا ...نه خونه داره ...نه ماشین داره ...نه کار داره ...فقط یه دانشجوی ساده ست ...فکرمیکردی
بابام قبولش میکنه؟ عمراً ...پسرعمه ام نمایشگاه ماشین داشت ردش کردم بعد اونوقت بااین آس و
پاس ازدواج کنم.
_پس چراباهاش دوست شدی؟
لیال :پسردوست داشتنیه ...یعنی بامزه ست ...دوستش دارم ولی اگه همین طور آس و پاس بمونه
ترکش میکنم ...منه دختره وکیل پایه یک دادگستری با اون آسمون جول ازدواج کنم؟!
_توکه میگی دوستش داری !
لیال :پورشه و ویال هم دوست دارم.
_مال دوست عوضی.
لیال :فکرکردی میتونم باغ هزار متری بابام و ول کنم و برم تو یه آپارتمان شصد متری زندگی کنم؟!
نه جونم نمیتونم ...هیچ کس نمیتونه واااااال !
شقایق :مهدیه االن تنهایی؟
مهدیه شیطون و شاد خندید و گفت :نوچ ...باالخره موفق شدم مخ پسرعمه ام و بزنم ...وای نمیدونی
چقدر جیگره ...تومایه های همین استادمونه.
شقایق :چیکاره ست؟
مهدیه :فروشگاه موبایل فروشی داره تو احمد آباد.
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لیال :یه روز باهم بریم ببینمش.
مهدیه :باشه ...هرسه تامون باهم میریم.
یه سوال ذهنم و درگیر کرد! مهدیه چرا منو نگفت؟!
پرسیدم :منو نمیبرین؟
پقی زدن زیره خنده جوری که صدای امیرحسام دراومد و بااخم گفت :اون آخر چه خبره؟
لیال خنده شو کنترل کرد و گفت :ببخشید استاد.
امیرحسام به من نگاه کرد که اخم داشتم و چهره ام گرفته بود ...سرشو به معنی چی شده تکون داد
که باتکون سرم گفتم :هیچی.
باتردید نگاه شو ازم گرفت و مشغول کارش شد.
_چرا بهم خندیدین؟
مهدیه :آخه توی اُمُلو ببریم که برامون ذکر مصیبت بخونی و بگی "مهدیه باهاش دست نده گناه
داره ...وای مهدیه بـ ـوسیدت ...وای چطور اجازه دادی بـ ـغلت کنه ...هـــیــــی مهدیه خجالت
بکش موهاتو بده تو ...وای مهدیه مانتوت مثل پیراهنه ...وای چقدر آرایش داری ...وای به اون پسره
نگاه نکن دنبالمون راه میوفته ...وای دیرم شده آقابزرگم سرم و میبره".
بااخم گفتم :برو عمه تو مسخره کن.
لیال :خب راست میگه دیگه.
شقایق :خب توهم باهامون بیا.
بااخم گفتم :نمیخوام.
شقایق :بیا دیگه داشتیم شوخی میکردیم.
مهدیه :ناراحت شدی؟
_نه.
مهدیه :بیا داشتم شوخی میکردم فقط توروخدا به آقابزرگت بگو دیر میرسی خونه تا اینقدر بهت زنگ
نزنن.
_نمیام.
شقایق :غلط کردی باید بیای.
_بی خیال حاال ببینم چی میشه.
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لیال :هی شقا؟
شقایق :مرض شقا ...چی میگی؟
لیال :دیروز که اومدی خونمون یه ساعت تو اتاق لهراسب چیکارمیکردی؟
شقایق :به توچه.
مهدیه باهیجان گفت :زودباش تعریف کن.
لیال :یه ساعت تو اتاق لهراسب بود ...مامانمم شیفت بود و بابامم خونه نبود لهراسبم از خدا خواسته
سریع زنگ زد به این فتنه.
مهدیه :اوووو یه ساعت چیکار میکردی تو اتاقش؟
شقایق :مگه داداش جونش سیرمونی داره نمیذاشت از اتاقش برم بیرون.
زدم روی گونم و گفتم :هـــــیـــی مگه چیکار میکردین؟!
خندیدن و مهدیه گفت :الحق که مثل حاج خانومایی.
_عوضی منو مسخره نکن.
لیال :حاال بگو چیکار میکردین؟
شقایق :داداش تو تا منو میبینه چیکار میکنه؟ فکرمیکنی چرا رژ قهوه ای زدم؟
مهدیه و لیال آروم زدن زیره خنده و مهدیه گفت :چقدر لهراسب وحشیه.
شقایق :حاال نکه آرمان وحشی نبود عمهی من بود هفتهی پیش گَل و گردنش کبود بود.
_خفه شید بی حیاها.
شقایق :باز این شروع کرد.
مهدیه :حریر چراسعی نمیکنی یکمی مدرن بشی و از دنیای اجباری آقابزرگت بیای بیرون؟ اعتراف
کن که دلت میخواد مثل ما آزاد باشی ...اعتراف کن که دلت میخواد باما بیای کافی شاپ و رستوران...
اعتراف کن دوست داری باما بیای سفر ...اعتراف کن به یه مرد نیاز داری تا به حرفات گوش بده و از
تنهایی بیرونت بیاره ...ناراحت نشو ولی تو به ما حسودی میکنی ...تو به آزادی و رفتاره روشن فکرانهی
پدر و مادرامون حسرت میخوری ولی به روی خودت نمیاری.
بابغض گفتم :خفه شو.
کیفم و به همراه کتابم برداشتم و رفتم میز اول کناره آزیتا نشستم ...اشکم سُر خورد روی گونه ام که
سریع پاکش کردم.
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زمزمهی مهدیه رو شنیدم :حریر به خدا منظور بدی نداشتم.
امیرحسام باچشمای باریک شده نگاهم کرد که سرم و انداختم پایین و مشغول خوندن کتابم شدم.
آزیتا :گلی؟
_چیه؟
آزیتا :چی شده اکیپ تونو ول کردی اومدی اینجا؟
_میخوام درس بخونم ...حرف میزدن نمیذاشتن تمرکز کنم.
آزیتا :امروز چون نیلوفر غایبه تنهام.
باپرخاش گفتم :خیل خب نیلوفر بیاد میرم.
تعجب کرد اما حرفی نزد.
صدای مهدیه مدام توی گوشم میپیچید :تواملی ...تو زندانی آقابزرگتی ...توبه ماحسودی میکنی ...حاج
خانوم تسبیحت کو؟ برامون ذکر مصیبت میخونی ...توتنها دغدغه ات اینه که نماز صبحت قضا نشه...
امل خانوم !
بی اراده اشکام روی گونه هام ریخت ...شاید حق بااوناست ...هیچی نمیدونم فقط اینو میدونم که فقط
یه ذره ...فقط یه ذره استقالل و آزادی میخوام.
من تایک ساعت تنهایی میرم بیرون از مامان گرفته تا آقابزرگ گوشیم و به رگبار تماس هاشون
میگیرن ...حتی باید از امین هم برای رفتن به بیرون اجازه بگیرم.
نمیدونم بی اعتمادی مامانه یا احتیاطش که به زور مجبورم میکنه باآقاحشمت رانندهی قابل اعتماد
آقابزرگ برم کالس کنکور ...حتی گاهی اوقات که آقاحشمت نیست خودش میبرتم ،انگار نه انگار که
هجده سالمه و کنکوری ام نه کالس اولی !
مهدیه تک فرزند بود و مادر و پدر روشن فکری داشت ...حتی میخواستن مهدیه رو تنها بفرستن
خارج برای تحصیل اما مهدیه خودش نرفت ...همیشه بادوستاش میره بیرون و حتی گاهی اوقات تا
دیروقت بیرونه ...حدس میزنم حتی پدر و مادرش میدونن دوست پسر داره اما چیزی بهش نمیگن
چون پدر و مادرشم یه زمانی دوست پسر دوست دختر بودن بعد ازدواج کردن.
لیالهم همین طور ...مثل مهدیه است ...خیلی راحت میره خونه مجردی فرید ...فرید دانشجوی رشته
ی معماری و اهل تهرانه و اینجا خونهی دانشجویی داره.
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شقایق مادر و پدرش ازهم جداشدن و شقایق بامامانش زندگی میکنه ...مامانش یه سالن آرایشگاه
خیلی خیلی بزرگ و پیشرفته داره که بیشتر اوقات شقایق اونجاست ...باداداش لیال دوسته و مامانشم
میدونه ...کالً فرهنگ دوستام بامن فرق میکرد ...جدای از اون ما توی منطقهی باالشهر زندگی
میکردیم این چیزها عادی بود ...بیشتر بچه های مدرسه همین طور بودن ...نیلوفر ...سپیده ...سیمین...
آزیتا و...
فقط من و دوسه نفره دیگه اهل این جور کارها نبودیم ...وگرنه همهی بچه های مدرسه یادوست
پسرمجازی داشتن یا واقعی.
زنگ خورد و امیرحسام مشغول دسته کردن برگه هاش شد.
مهدیه :حریرجونم ببخشید.
_مهدیه میشه تنهام بذاری اصالً حوصله تو ندارم.
مهدیه :اما من...
_خواهش میکنم مهدیه تنهام بذار.
ناراحت گفت :باشه ...بازم ببخشید ...بابچه ها دارم میرم بوفه چیزی نمیخوای؟
_نه ممنون.
همهی بچه های کالس رفتن بیرون ...بی حوصله سیبی که مامان برام گذاشته بود رو از داخل کیفم
برداشتم.
امیرحسام رفت سمت در اما درکمال تعجب درو بست و اومد سمتم و گفت :حریر چی شده؟
_هیچی ...برو االن شک میکنن میفهمن نسبت فامیلی داریم.
امیرحسام :برام مهم نیست ...چشمات سرخه گریه کردی؟ چرا چشمای خوشگلت غمگینه؟
چشمام از اشک پر شد که سریع گفت :حریر چته؟
با بغض گفتم :مهدیه و لیال و شقایق مسخرم کردن و بهم گفتن امل.
ابروهاش رفت باال و گفت :واقعاً؟
اشکام تندتر ریخت و گفتم :آره.
امیرحسام :خب سعی کن امل نباشی و بهشون نشون بده امل نیستی.
_چی میگی حسام؟!
امیرحسام :نریز این اشکای خوشگل تو.
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از خجالت لبم و محکم بین دندونام گرفتم و قلبم باشدت هرچه تمام تر زد.
امیرحسام :میدونی تو امل نیستی فقط...
_فقط چی؟
امیرحسام :قول میدی ناراحت نشی؟
سرمو به معنی آره تکون دادم ...گفت :تو امل نیستی فقط داری جوری رفتار میکنی که خانوادت
مجبورت میکنن ...معذرت میخوام اما تو یه جورایی برده و بندهی آقابزرگی ...اگه آقابزرگ اجازه بده
نفس میکشی و اگه نده نفس نمیکشی و درنتیجه میمیری ...حریر تو هجده سالته ...بزرگ شدی و
برای خودت خانومی شدی اما هنوز از آقابزرگ اجازه میگیری که این کارو بکنی یانه ...من از
دخترهای مستقل و شجاع خوشم میاد ...وقتی شجاع باشی به هیچ کس محتاج نیستی ...حریر تو
چادر پوشیدن و دوست نداری اما چندروز دیگه آقاجون مجبورت میکنه چادربپوشی و توهم تسلیمش
میشی ...توحتی اجازه نداری وارد تلگرام و واتس آپ و اینستاگرام بشی چون آقابزرگ بهت اجازه
نمیده ...کامال مشخصه که دوست داری وارد این چیزها بشی و از دنیای مجازی استفاده کنی اما
نمیتونی رو حرف آقابزرگ حرف بزنی ...آقابزرگ دوست داره تو مثل یه بردهی حرف گوش کن
باشی ...ولی حریر تو بزرگ شدی باید گاهی اوقات مقابل بعضی آدما بایستی و بری دنبال عالیقت...
حریر چهار روز دیگه آقابزرگ به عقد کسی درت میاره که از خودش بدتره ...کسی که حتی بهت
اجازه نمیده تا سرکوچه بری ...کسی که میگه توی چلهی تابستون چهل تا لباس بپوشی و هزارجور
چادرچاقچول کنی ...کسی که بهت میگه هیس حرف نزن دختر که باصدای بلند نمیخنده ...هیس چه
معنی میده باداداشم صحبت میکنی ...از صبح تاحاال کدوم گوری بودی؟ باکی بودی؟ حق نداری
تنهایی بری خونه مامانت ...حق نداری بری دانشگاه ...توخونه بشین بچه تو شیربده و بزرگ کن...
حریر ببین کی بهت گفتم اگه بخوای همین طوری به حرفای آقابزرگ گوش کنی آقابزرگ به عقد
کسی درت میاره که دوستش نداری و نمیخوایش و تو رو باماشین جوجه کشی اشتباه میگیره و
هرسال یه بچه میذاره تو دامنت و بهت میگه :زن یعنی همین ،بچه زاییدن و بزرگ کردن ...زن یعنی
کهنه شستن و غذاپختن ...زن یعنی زندانی ...زن یعنی هیس خفه شو حرف گوش کن ...مثل رفتاری
که امین باساحل داره و دایی با زندایی ...حریر توحیفی برای اینطور زندگی کردن ...خواهش میکنم
بزرگ شو ...خواهش میکنم سکوتتو بشکن ...خواهش میکنم شهامت و جرأت پیداکن ...زن خالصه
نمیشه توی کهنه شستن و بچه بزرگ کردن ...زن مقدسه یه مرد باید سایهی سرش باشه نه فرشتهی
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عذابش ...حریر نذار یه فرشتهی عذاب نصیبت بشه ...توحقته در هفته یه بار بادوستات بری بیرون...
توحقته بری دنبال عالیقت ...توحقته از اینترنت و فضای مجازی استفاده کنی ...دلیل نمیشه هرکسی
توی تلگرام و اینستاگرام و وی چت هست داره کاره خالف و غیراخالقی و غیرشرعی میکنه ...نه عزیزم
بعضی هاهم استفادهی مفید میکنن ...این فقط نشون دهندهی افکار پوسیده و غلط و بی اعتمادی و
شک آقابزرگ نسبت به آدمای اطرافشه ...من برای تو آیندهی روشنی رو میبینم البته تا زمانی که
آقابزرگ شوهرت نده که از قضا میخواد بده.
باترس گفتم :یعنی چی؟
لبخنده تلخی و غمگینی زد و گفت :توبرای آرشام حیفی.
بااضطراب گفتم :چی میگی حسام؟
باصدای گرفته ای که آتیشم زد گفت :آقابزرگ و مامانت تصمیم گرفتن درست که تموم شد یعنی
همین امسال بعد از اتمام مدرسه ها تورو به عقد آرشام دربیارن.
صدای گریه ام بلندشد و گفتم :من آرشام و نمیخوام.
امیرحسام :اینو به من نه بلکه به آقابزرگ بگو.
بابغض گفتم :من نمیخوام برده باشم.
امیرحسام :پس به آقابزرگ نشون بده بزرگ شدی.
_چیکارکنم؟
لبخندی زد و گفت :احساس میکنم مقنعه ات داره خفه ات میکنه.
باخجالت دستی به مقنعه ام کشیدم و اون گفت:نترس موهات کامال توئه.
داشت کنایه میزد.
امیرحسام :به حرفام فکرکن ...حریر اونجوری زندگی کن که خودت دوست داری نه بقیه.
باچشمای خیسم نگاهش کردم که لبخنده دلنشینی زد و انگشتای گرم و مردونه اش اشکام و پاک
کرد و گفت :دیگه دوست ندارم دریای چشمات طوفانی بشه.
بی اراده چشمام بسته شد و از گرمای دستش لـ ـذت بردم ...پشت انگشتاشو روی گونم کشید و
نوازشم کرد و من پسش نزدم ...یعنی قلبم بهم این اجازه رو نداد.
زمزمه کرد :گلِ من به جای گریه کردن مشکل تو از ریشه حل کن باگریه چیزی حل نمیشه.
چشمام و باز کردم و به صورت جذابش چشم دوختم.
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دست شو عقب کشید و گفت :االن خوبی؟
سرم وتکون دادم و گفتم :آره.
لبخند زد و گفت :خوبه.
نگاه پر احساسش رو به نی نی چشمام دوخت و چقدر نگاه قیری رنگ این مرد جذاب بود.
برای اینکه اون فضای عاشقانه از بین بره سرفه الکی کردم و گفتم :سیب میخوری؟
خندید و گفت :اوهوم.
بالبخند سیب و به سمتش گرفتم و گفتم :بیا.
ابروهاشو انداخت باال وگفت :اینطوری نه.
_پس چه طوری؟!
تخس گفت :خودت بهم بده.
_دیونه.
امیرحسام :تو دیونم کردی.
باخجالت سرم و انداختم پایین.
امیرحسام :نمیخوای بهم بدی؟
سیب و بادستای لرزونم به دهنش نزدیک کردم و بالبخند گاز زد.
امیرحسام :اومــــم خوشمزه ست.
خندیدم و گفتم :نوش جونت.
سیب و ازم گرفت و جلوی دهنم گرفت و گفت :بخور دختر گونه چال دار.
باخجالت لبم و گزیدم.
امیرحسام :دستم خسته شد.
گاز کوچیکی به سیب زدم ...یه گاز گنده به سیب زد و گفت :برای آخرین بار اون چال خوشگل تو
نشونم بده تابرم.
باشرم لبخنده آرومی زدم که بهم نزدیک شد و کناره گوشم زمزمه کرد :کاش این اجازه رو داشتم تا
برای یه بارم که شده این چال خوشگل تو ببـ ـوسم.
از شرم و حرارت زیاد سوختم و ذوب شدم.
حدس میزدم صورتم قرمز قرمزه
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سیب و توی دستم گذاشت و گفت :باقی شو خودت بخور تا ضعف نکنی ...بعداً میبینمت عزیزم.
از کالس رفت بیرون و من بی حال روی نیمکت نشستم ...قلبم اینقدر تند میزد که دردشو احساس
میکردم ...میون شرم و حیا و گناه هیجان عجیبی داشتم که همهی اونا رو کنار میزد و نمیذاشت به
هیچی جز خودش فکرکنم.
لیال و مهدیه و شقایق وارد کالس شدن.
مهدیه :حریر جونی هنوز ناراحتی؟
_نه.
لیال :چرا اینقدر قرمز شدی؟
لبخنده الکی زدم و گفتم :هیچی نیست.
به سیب تو دستم نگاه کردم و بعد بالـ ـذت خوردمش.
حرفای امیرحسام خیلی زود روم تأثیر گذاشت ،اون یه سری واقعیت هایی رو به روم آورد که همیشه
سعی داشتم بهشون فکر نکنم اما انگار دیگه وقتش رسیده بود که به عالیق و خواسته های خودم
فکرکنم نه عالیق و خواسته های مامان و آقابزرگ ،اون و مهدیه باحرفاشون خیلی راحت نظرم و
دربارهی آقابزرگ عوض کردن ...امیرحسام احساساتم و که این همه سال خوابیده بودن رو بیدار کرده
بود و قلبم و تصاحب کرده بود و این اتفاق خوبی نبود برای من !
***
فردا پنج شنبه ست و امیرحسام میخواد بره سرخاک مادرش .دوره هم نشسته بودیم و داشتم برای
بابا میوه پوست میکندم .درحالی که صدام میلرزید گفتم :بابا من فردا میخوام برم خونه ی ...خونهی
مهدیه ...آخه شنبه امتحان ریاضی داریم خواهش کرده برم خونشون و بهش کمک کنم.
بابا تاخواست حرف بزنه آقابزرگ گفت :بگو اون بیاد اینجا.
بابا نگاه معناداری به آقابزرگ کرد و حرفی نزد.
_گفتم آقابزرگ اما گفت که زیاد اومده اینجا دیگه روش نمیشه بیاد.
اینبار بابا قبل از آقابزرگ جواب داد :میتونی بری دخترم.
آقابزرگ اخماش رفت توهم و من بی اهمیت به اخمای درهم آقابزرگ گفتم :مرسی بابا.
مامان :صددفعه گفتم :از این دختره خوشم نمیاد ...نیم متر پارچه مانتوشه و شش کیلو آرایش روی
صورتش ...چه معنی میده دوستی مثل اون داری؟!
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بابا جدی گفت :خانوم منم صد دفعه گفتم :از روی ظاهر آدما دربارهی باطنشون قضاوت نکن...
درضمن دخترِ من عاقل و بزرگه اینقدر فهمیده هست که مصداق کمال هم نشین درآن اثر کرد و
یدک نکشه ...اون دختر اگه بی حجابه یا هرجوره دیگه ای که هست دخترم رفتارای بدشو یاد
نمیگیره بلکه رفتارای خوب شو سرلوحهی خودش قرار میده و یاد میگیره.
مامان :هه اون دختر رفتار خوبم داره؟ من که بعید میدونم.
بابا :خانوم غیبت نکن ...گناهه ...معلومه که رفتار خوبم داره ...همهی آدما یه سری اخالقیات بد دارن و
یه سری اخالقیات خوب.
مامان باحرص پوست پرتقال شو ریزریز کرد و حرفی نزد.
بابا :برو حریرجان ...به آقاحشمت میگم فردا جایی نره و ببرتت.
سریع گفتم :نیازی به آقاحشمت نیست خونه شون نزدیکه چندتا کوچه پایین تر از مان.
مامان :باآقاحشمت بری مطمئن تره.
امیرحسام :خاله شما چرا اینقدر شکاک و بدبینی؟
مامان :شکاک و بدبین نیستم جامعه و گرگ هاشو میشناسم.
پوزخنده امیرحسام عجیب بود.
آروم گفتم :بابا دلم میخواد یکم پیاده روی کنم.
بابا :باشه باباجون هرجور خودت دوست داری فقط وقتی رسیدی به من یه زنگ بزن خیالم راحت شه.
بالبخند گفتم :چشم.
آقابزرگ :باآرزو برو.
آرزو :آقابزرگ من خودم فردا کلی کار دارم
آقابزرگ بااخم گفت :مثالً چه کاری؟
آرزو باخجالت گفت :قراره با مامان و عمه ها برم خرید لباس برای خاستگاری.
آقابزرگ دیگه حرفی نزد اما اخماش توی هم بود.
حرف های امیرحسام توی گوشم اکو شد :تو برای آقابررگ مثل یه برده ای که مجبورش میکنه اون
طوری رفتار کنه که خودش میخواد و برخالف دستور و نظر اون کاری رو نکنه.
حق بااونه ...آقابزرگ منو بردهی خودش میدونه ...اصالنم دوستم نداره.
وجدانم گفت :حریر اینطوری نگو این همون آقابزرگیه که جونش به جونت بسته ست.
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دیگه باور نمیکنم ...حرفای امیرحسام حقیقته ...حرفای مهدیه هم همین طور ...همشون درست میگن.
پشقاب میوه رو به بابا دادم و تشکر کرد ...رفتم داخل اتاقم و به خوی توی آینه نگاه کردم.
دامن بلند سورمه ای رنگ ...پیراهن بلند آبی روشن ...روسری بلند سورمه ای.
این پوششی بود که آقابزرگ دوست داشت ...اونم توی خونهی خودمون !
من امشب برای اولین بار به بابا و مامان و آقابزرگ دروغ گفتم ...دروغ گفتن اونقدراهم سخت نیست...
بدون اینکه ذره ای عذاب وجدان داشته باشم رفتم سراغ درس هام.
شنبه واقعاً امتحان ریاضی داشتم واسه همین روی تخت نشستم و شروع کردم به تمرین حل کردن.
ساعت دوازه شب شده بود و من همچنان ریاضی کار میکردم که صدای پیام گوشیم بلندشد.
نگاهی به صفحه اش انداختم ...امیرحسام بود ...شماره شو سیو کرده بودم ...نمیدونستم کارم درسته
یا اشتباه اما این کارو کرده بودم.
فرستاده بود :بیداری یاخواب؟
فرستادم :بیدار.
امیرحسام :چرانخوابیدی؟
_داشتم ریاضی کارمیکردم.
امیرحسام :فردا صبح ساعت ده میریم ،باشه؟
_باشه.
امیرحسام :امشب اون شهامتی که باید میداشتی رو نداشتی.
_معذرت میخوام اما نمیتونم یهویی تغییرکنم.
امیرحسام :یادت نره من دخترهای باشهامت رو دوست دارم.
زیرلب گفتم :هرکاری میکنم تا دوستم داشته باشی.
فرستاد :خوابیدی؟
_نه.
امیرحسام :حریر؟
_جانم؟
امیرحسام :دوستم داری؟
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دوستش داشتم؟ ؟؟ آره دوستش داشتم اما نمیتونستم اینقدر زود اعتراف کنم از طرفی مامانم همیشه
میگفت :یه دختر هیچ وقت به یه نامحرم ابراز عالقه نمیکنه.
فرستادم :توچرا نخوابیدی؟
امیرحسام :جواب سؤالم و بده.
_شب بخیر.
امیرحسام :از دخترهای بی دست و پا و بی عرضه متنفرم ...شب بخیر ...استیکر خشمگین.
دلم گرفت ...دلم میخواست بمیرم ولی اون ازم ناراحت و عصبانی نباشه.
فرستادم :حسام؟
_جواب نداد.
_ناراحت نشو دیگه.
بازم جواب نداد.
_ببخشید ...اگه جواب ندی گریه میکنم هــــا.
فرستاد :بیاتو اتاقم حوصلهی پیام بازی ندارم.
فرستادم :االن !!؟
فرستاد :اوووووف ...بی خیال بخواب ...تو اونقدر جرأت نداری که االن بیای اتاق من ...آخه نکه آدم
خوارم واسه همون میترسی.
دلگیر فرستادم :حسام !!
امیرحسام :حریر دیگه پیام نده میخوابم بخوابم ...فعالً.
چشمام از اشک پر شد و زیرلب گفتم :بامن اینطوری رفتارنکن ...قلبم میشکنه.
اون دخترهای باشهامت و باجرأت رو دوست داره نه بی دست و پا و ترسویی مثل منو.
خب مگه چی میشه برم تو اتاقش!؟ نمیخورتم که ...روسریم و سرم کردم و از اتاقم رفتم بیرون ...سالن
باال تاریک بود ...معلوم بود همه تو اتاقاشون خوابن.
اتاق من و آرزو و آتوسا و امیرحسام و آرشام و آرسام باال بود و اتاق آقابزرگ و مامان و بابا و عمه و
دایی و زن دایی پایین.
چندتا اتاق خالی دیگه هم وجود داشت که مال مهمون بود.
آروم به سمت اتاق امیرحسام رفتم ...آرومتر در زدم اما صدایی نشنیدم.
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_حسام بیداری؟
بازم صدایی نشنیدم.
آروم و باتردید درو باز کردم و رفتم داخل ...روی صندلی گوشهی اتاق نشسته بود و چراغ ها کامالً
خاموش بود ...مهتاب از پنجره یه هاله ای از نور رو به داخل اتاق می تابوند ...سکوت توی اتاق باتکون
خوردن صندلی و باز و بسته کردن فندک توی دست امیرحسام از بین میرفت و باهربار باز شدن
فندک آتیش کوچیکی به نمایش گذاشته میشد.
آروم صدا زدم :امیرحسام؟
از پنجره به بیرون چشم دوخته بود ،گفت :چیه؟ چرا اومدی اینجا؟ یه موقع از ترس سکته نکنی؟ وای
حریر یه موقع فکرهای شیطانی نداشته باشم و بی عفتت کنم.
بابغض و صدای لرزونی گفتم :حسام بامن اینطوری حرف نزن.
عصبی تندتر صندلی رو تکون داد و گفت :حریر برو ...حریر تو اونی نیستی که فکرمیکردم ...من از
دخترای بی دست و پا بدم میاد ...از اونایی که تو سری خور و ضعیفن بدم میاد ...هه واقعاً اسم ضعیفه
برازندته.
بابهت گفتم :حسام !
امیرحسام :حسام مرد.
نالیدم :خدانکنه.
فندک شو روی تخت پرت کرد و بلندشد و جلوم ایستاد و گفت :حریر منو دوست داری یانداری؟
باچشمای اشکیم نگاهش کردم.
به موهاش چنگ زد و عصبانی گفت :داری یانداری؟ وقتی هنوز حتی شهامت ابراز عالقه رو هم نداری
چطور میتونی چهار روز دیگه باهام بیای بیرون و عاشقانه باهم قدم بزنیم؟ چطور میتونی منو به
دوستات معرفی کنی و بگی این دوست پسرمه؟
زیرلب زمزمه کردم :دوست پسر؟!
باتمسخر خندید و گفت :چیه نکنه گناهه؟ اوه آره گناهه ...پس ماچه جوری باهم آشنابشم؟ چه
جوری از اخالقای گندِ هم سردربیاریم و اصالح شون کنیم؟ چه جوری بفهمیم چی دوست داریم و
چی دوست نداریم؟ چه طوری پایه های عشق مونو محکم کنیم؟ آهـــا نکنه مثل احدبوق همون اول
آشنایی باهم ازدواج کنیم و بعد که از اخالق های بد هم باخبر شدیم فرتی بریم محضر و طالق
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بگیریم ...آره همینو میخوای؟ تازه تو هنوز بچه ای چطور میتونی همسر یکی مثل من بشی و یه
خانواده رو اداره کنی؟ میدونی چیه اصالً تقصیره منه که دست گذاشتم روی یکی که ده سال از خودم
کوچیک تره ...من بیست و هشت سالمه و االن باید ازدواج کنم که از قضا برای همینم اومدم ایران...
اولین کسی که نظرم و گرفت و قلبم تأییدش کرد تو بودی اما میبینم نه ،تو به درد من نمیخوری
چون هنوز بچه ای ...بااینکه قلب و روحم و تصاحب کردی اما میذارمت کنار ...بااینکه آتوسا یه دختره
لوس و ننر و زبون درازه اما شهامت داره و جرأت ...پس منم میرم سراغ آتوسا نه تویی که حتی برای
آب خوردن از مامانت اجازه میگیری !
پنجه هاشو الی موهاش فرو کرد و کالفه راه رفت و عصبانی گفت :خدالعنتت کنه ...خدالعنتت کنه
که قلب بی صاحبم و ازم گرفتی و داری اینطوری باهام بازی میکنی ...خدالعنت کنه تو و این
چشماتو.
اون همین طوری عصبی حرف میزد و راه میرفت و من ترسیده بودم از این حالش ...بااینکه اتاق
تاریک بود اما می دیدم که چشماش چطور سرخ شده و رگ گردنش ورم کرده.
این همه بهم توهین کرد و تحقیرم کرد اما برام مهم نبود فقط این مهم بود که اون ولم نکنه ...از
آتوسا ترسیده بودم و نمیخواستم عشق من مال اون بشه.
نگران حالش بودم ...میترسم سکته کنه! مگه من چیکار کرده بودم که اینقدر عصبانی شده بود؟!
صدا زدم :حسام؟
غرید :منو اینطوری صدا نزن وقتی دوستم نداری.
آروم رفتم سمتش و جلوش ایستادم ...بابغض و اشک گفتم :حسام آروم باش و فرصت بده منم حرف
بزنم ...آره خدا منو لعنت کنه که باعث این حالتم ...خدالعنتم کنه که اینقدر بی جنبه و ندید پدیدم
که تا یه ذره ازت محبت دیدم بهت دل بستم ...خدامنو لعنت کنه که حرفای محبت آمیزت باعث شد
قلبم و بهت ببازم ...خدامنو لعنت کنه که به یکی دل بستم که از خودم ده سال بزرگ تره ...آره
خدالعنتم کنه که مثل آتوسا آرایش کردن و عشوه کردن و بلد نیستم ...خدالعنتم کنه که از ترس
آقابزرگ ابروهامو برنمیدارم و بچه های مدرسه گربهی پشمالو صدام میزنن ...خدالعنتم کنه که اسیره
افکاره به قول تو پوسیدهی آقابزرگم ...اما حسام درکم کن ...دست خودم نیست ...من هجده سال با
همین افکار و عقاید بزرگ شدم چه طوری میتونم یه شبه عوض شم ...هــوم؟ چطوری؟ به جای
اینکه اینقدر بهم توهین کنی و تحقیرم کنی کمکم کن از یک ضعیفه تبدیل بشم به یه شیر زن.
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به چشمام زل زد و گفت :واقعاً میخوای؟
_میخوام.
امیرحسام :دوستم داری؟
بابغض سرم و تکون دادم و گفتم :دوست دارم.
لبخنده محوی زد و بهم نزدیک شد ...دقیقاً جلوم ایستاد و گفت :بازم بگو ...میخوام بازم بشنوم.
صداش تو گوشم پیچید :من عاشق دخترهای باشهامت و بادل و جرأتم نه تویی که حتی عرضهی ابراز
عالقه هم نداری.
نفس عمیقی کشیدم و باشهامت گفتم :دوست دارم ...دوست دارم ...دوست دارم.
غیره منتظره دستم و کشید و محکم به آغـ ـوشم کشید ...سرم روی سـ ـینه اش بود و صدای کوبش
قلب شو میشنیدم ...صورتم کامالً خیس شد از اشکام ...خدایا میدونم گناهه اما من نمیخوام از دستش
بدم ...بعد از مدتها کسی پیدا شده که میگه :حریر اونطوری زندگی کن که خودت میخوای ...کسی
پیدا شده تا منو از شک و بی اعتمادی مامان نجات بده ...کسی پیدا شده که منو از زورگویی های
آقابزرگ نجات بده ...چقدر احترامشو نگه دارم و بگم بزرگ تره و صالحم و میخواد ...من توی این ویال
به معنی واقعی کلمه یه زندانی ام ...آرزو و آتوسا هرجا که بخوان میرن اما من نمیتونم چون منو به
چشم یه بچه میبینن.
یادمه یه شب وقتی نُه سالم بود و تازه به سن تکلیف رسیده بودم هرچی آقابزرگ و مامانم برای نماز
صبح صدام زدن بیدارنشدم ...نُه سالم بود و بچه بودم و تازه به سن تکلیف رسیده بودم و خوابم
میومد ...اون شب بیدار نشدم و وقتی صبح بیدار شدم مامانم یه قاشق و روی گاز داغ کرد و تهدیدم
کرد که اگه دیگه برای نماز صبح بیدارنشم اون قاشق و میذاره روی دستم و جزغالم میکنه ...آقابزرگم
کلی دربارهی جهنم و آتیش جهنم باهام حرف زد و سرزنشم کرد ...اینقدر ترسیدم که بعد از اون
خودم بیدارشدم ...همهی زندگی من پر از اجبار بود.
صدای هق هقم بلندشد و امیرحسام باتعجب گفت :حریر !!
امیرحسام :حریرجان ببخشید ...اذیت شدی؟ اصالً نفهمیدم دارم چیکارمیکنم ...دیگه بهت دست
نمیزنم ببخشید.
بیشتر توی آغـ ـوشش فرو رفتم و بابغض گفتم :تنهام نذار.
امیرحسام :چرا گریه میکنی؟
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_یاده یه خاطرهی بد افتادم
امیرحسام :چی؟
_بی خیال
امیرحسام :برام تعریف کن.
_نه.
امیرحسام :میخوام بدونم.
یکم ازش فاصله گرفتم ...اشکام و پاک کرد و گفت :بگو.
بابغض براش تعریف کردم.
سری باتأسف تکون داد و گفت :گریه نکن عزیزم ،من دیگه نمیذارم اونا عذابت بدن.
_بعد از اون روز از آتیش میترسم ...هیچ وقت جرأت نمیکنم به آتیش نزدیک بشم.
دوباره بـ ـغلم کرد وگفت :هیس ...آروم باش ...دیگه نمیذارم به کاری مجبورت کنن ...من کنارتم
تاهروقتی که تو بخوای.
قدم دقیقاً تا روی سـ ـینه اش بود و چونه شو گذاشته بود روی سرم ...این همه نزدیکی برام قابل
هضم و قابل درک نبود اما آرامش داشتم ...یه آرامش ممنوعه ...آغـ ـوشش گرم و امن بود ...اینقدر لـ
ـذت و هیجان داشتم که عذاب وجدانم دود شد و رفت هوا ...و انگار نه انگار من همون دختری بودم
که آرزو رو برای گرفتن شمارهی محمدجواد سرزنش میکرد.
امیرحسام بعد از چند دقیقه گفت :خوبی عزیزم؟
باکمی خجالت ازش فاصله گرفتم و گفتم :آره ببخشید ناراحتت کردم.
امیرحسام :بیا اینجا بشین.
هردو روی تخت نشستیم و از پارچ روی پاتختی یه لیوان آب ریخت و بهم داد.
امیرحسام :بخور آرومت میکنه.
لبام از بغض لرزید و پرسیدم :به آتوسا احساسی داری؟
سریع گفت :نه دیونه ...معلومه که نه.
_اون ازمن خوشگل تره.
امیرحسام :هیس کی همچین حرفی زده تو فقط چشمات کل هیکل آتوسا رو میخره و آزاد میکنه...
دیگه این حرفو نزن.
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_اون باشهامت و بادل و جرأت تر ازمنه.
امیرحسام :توهم هستی کافیه بخوای.
_میخوام.
لبخندی زد و گفت :آب تو بخور.
یکم از آب و خوردم و اشکام و پاک کردم ...چشمام به تاریکی عادت کرده بود که برقی چیزی توجه
ام و جلب کرد ...از روی تخت اون فندک طالیی رنگ و برداشتم و بهش نگاه کردم.
_سیگار میکشی؟
امیرحسام :نه.
_پس این فندک!...
امیرحسام :هدیهی یکی از بهترین دوستامه.
فندک و لمس کردم که حس کردم روش چیزی حک شده ...خم شدم و آباژور کنار تخت و روشن
کردم و فندک و نزدیک بهش گرفتم.
امیرحسام :بدش به من حریر.
_یه لحظه.
روش حک شده بود :ایزابت _ امیر.
بابهت گفتم :ایزابل! دوستت دختره؟
امیرحسام :آره.
_آره! یعنی چی؟
باخندهی آرومی گفت :پنجاه سالشه خانوم کوچولو.
_واقعاً؟! بعد تو چرا باید با یه زن پنجاه ساله دوست باشی؟
امیرحسام :یکی از استادام بود که به یه بیماری دچار شد و روزهای آخر عمرش که رفتم دیدنش این
فندک و بهم داد ...خودش این فندک و خیلی دوست داشت.
_چرا مرد؟
امیرحسام :سیگار زیاد میکشید سرطان ریه گرفت.
_چه بد ...متأسفم.
جدی گفتم :حسام سیگار نکش ...هیچ وقت نکش من از سیگار متنفرم.
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امیرحسام :چرا؟
_بوش حالم و بد میکنه.
امیرحسام :من هیچ وقت سیگار نمیکشم ...این فقط یه یادگاری از یه استاد خوب و قدیمی.
فندک و روی میزش گذاشتم.
امیرحسام :وقتی اون سؤال و ازت پرسیدم و اونطوری پیچوندیم احساس خریت و مزاحمت کردم واسه
همین عصبانی شدم.
_ببخشید.
امیرحسام :حریر من یه اخالق بد دارم اونم اینه که دوست ندارم سؤالی بپرسم و بی جواب بمونه.
_فهمیدم.
امیرحسام :حاال بیشتر باهم آشنامیشیم و از اخالقای هم باخبر میشم تا بعد ًا توی زندگی مشترک
مشکلی نداشته باشیم.
باشرم لبخنده محوی زدم.
سرم و انداختم پایین و آروم گفتم :من احساسم و بهت گفتم اما تو نگفتی.
سرم و آوردم باال و به چشماش چشم دوختم.
یه ذره از موهام و که از روسریم بیرون بود و با انگشتاش نوازش کرد و آروم زمزمه کرد :دوست ندارم...
میمیرم برات.
از خوشی بغض کردم ...اون اولین کسی که بهم میگه دوستم داره.
امیرحسام :کوچولوی من برو بخواب تا این چشمات دیونم نکرده.
نگاه طوالنی بهش کردم و بعد از اتاقش رفتم بیرون.
وارد اتاق خودم شدم و روی تختم دراز کشیدم ...چشمام از اشک پر شد ...احساس گناه وجودم و
دربرگرفته بود اما دلم نمیخواست امیرحسام و از دست بدم ...کسی که اینقدر خالصانه بهم محبت و
ابراز عشق میکنه رو از دست نمیدم.
***
فصل دوم
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از خواب که بیدارشدم ساعت نُه صبح بود ...یه دوش نیم ساعته گرفتم و سریع موهام و باسشوار
خشک کردم و بستم.
ازبین لباسام یه مانتوی مشکی و یه شلوار طوسی برداشتم ...شال طوسی رنگم و سرم کردم و
بابرداشتن کیفم از اتاق رفتم بیرون.
میزصبحانه جمع بود و این یعنی خیلی خوابیدم.
مامان :چه عجب بیدارشدی.
_سالم صبح بخیر.
مامان :بیا داخل آشپزخونه میزو برات بچینم.
_نمیخواد دیرم شده باید برم.
مامان :کی میای؟
_نمیدونم ...شاید بعدظهر.
مامان :ناهار خونهی اونا میمونی؟
_مهدیه اینطور خواسته.
مامان :مسموم نشی.
بالبخند گفتم :نگران نباش.
داشت دیرم میشد ،ساعت پنج دقیقه به ده بود ...امیرحسام بیرون منتظرم بود.
آقابزرگ :حریر داری تنهایی میری بیرون بهتر نیست چادر بپوشی؟
_سالم ...حواسم هست آقابزرگ.
آقابزرگ :چادربپوش دختر ...تنهایی خطرناکه.
_آقابزرگ چرا اینقدر به مردم بیرون بی اعتمادی ...به خدا مردم اونقدر که شما فکرمیکنین هیوال
نیستن.
مامان و آقابزرگ متعجب نگاهم کردن ...کم کم تعجب جاشو داد به اخم.
_من چادر پوشیدن رو دوست ندارم چون حجابم کامله ...نمیتونم چادرو جمع کنم و بیشتر باعث
جلب توجه میشم ...لطفاً به نظر و خواستم احترام بذارید ...خداحافظ.
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از مقابل چشمای پربهت شون رد شدم و به سمت در رفتم ...از ویال خارج شدم و نگاهی به اینور و
اونور انداختم ...بوق ماشین امیرحسام به گوشم رسید ...ته کوچه بود ...به سمتش رفتم و نگاه نگرانی
به اطراف انداختم و بعد سوار شدم.
امیرحسام :سالم خانوم خانوما.
بالبخندگفتم :سالم.
ماشین و روشن کرد و از اون منطقه دور شد.
امیرحسام :آقابزرگ بهت چیزی نگفت؟
_چرا ...گفت چادر بپوش گفتم نمیپوشم ...وقتی بدحجاب و بدلباس نیستم و حجابم و رعایت میکنم
چه نیازی به چادره !
ابروهاش رفت باال و گفت :واقعاً همین طوری گفتی؟
_آره گفتم به نظرم احترام بذاره و اینقدر بدبین نباشه.
بالبخندی که گوشهی لبش بود گفت :اووووو ...چه بادل و جرأت.
_مسخرم میکنی؟
امیرحسام :نه عزیزم.
بادقت بیشتری بهش نگاه کردم ...یه شلوار کرم تنش بود بایه پیراهن مشکی _ کرم جذب ...سه تا
دکمهی اول پیراهنش باز بود و قفسهی سـ ـینهی مردونه اش مشخص بود ...اون گردنبندی که گفت
مامانم وقتی بچه بوده بهش داده هم گردنش بود ...آستین های پیراهنش و تا زیرآرنج تا کرده بود و
ساعت و دستبند چرمش مشخص بود ...عینک آفتابی رو چشماش بود و موهاش زیره نوره آفتاب برق
میزد.
امیرحسام :خیلی جذابم نه؟
لبخنده محوی زدم و گفتم :پرو ...داشتم به این فکر میکردم که چقدر تیپ االنت با تیپ داخل مدرسه
ات فرق میکنه.
امیرحسام :من اون طوری رسمی تیپ میزنم کل دخترهای مدرسه دنبالم راه میوفتن بعد فکرشو بکن
اگه این طوری بیام مدرسه چیکار میکنن.
_چقدر خودشیفته !
امیرحسام :چاکرشماییم.
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ازلحنش خندم گرفت و گفتم :دیونه.
اخم الکی و بانمکی کرد و گفت :بی ادب.
کمی باصدا خندیدم و صدای آهنگی که درحال پخش بود و زیاد کردم.
" اولش باور نکردم اونم انگار عاشقم بود
هرچی از دلش بهم گفت حرفای دل خودم بود
وقتی دستاشو گرفتم خودشو دید تو نگاهم
اولش باور نمیکرد من تو عشق زیاده خواهم
عاشقم بمون همیشه باورم همیشگیشه
فرق بود و نبودت فرق مرگ و زندگیشه
گاهی میترسم که شاید کل شهر بامن رقیبه
توکه میدونی چی میگم غیراز این باشه عجیبه
بی دلیل یا بی اراده نگرانم میشی گاهی
پای عشق باشه عزیزم خودتم زیاده خواهی
عاشقم بمون همیشه باورم همیشگیشه
فرق بود و نبودت فرق مرگ و زندگی شه "
(شادمهر عقیلی _ همیشگی)
امیرحسام نگاهی بهم کرد و لبخنده محوی زد ...لبخندی به روش زدم و حواس شو به جلوش داد.
بعد از یک ساعت رسیدیم به بهشت رضا ...کمربند و باز کردم و همراه با امیرحسام پیاده شدم.
امیرحسام :بریم اونجا گل بگیرم.
به سمت مردی که یه دکهی کوچیک گل فروشی داشت رفتیم ...یه دسته از گل ها رو برداشت و یه
تراول پنجاه تومنی از توی کیف پولش درآورد و به مرد داد.
_برای خانجون گل نمیخری؟
زیرلب گفت :خانجون ...چرامیخرم.
یه دست گل دیگه هم برداشت.
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فروشنده :آقاخورده ندارم.
امیرحسام زیرلب گفت :اشکالی نداره.
به سمت ورودی رفت ...انگار منو یادش رفته بود.
فروشنده :خانوم اینطوری که بده.
درحالی که نگاهم به امیرحسام بود گفتم :اشکالی نداره ...باقیش مال خودتون.
به سمت امیرحسام قدم تند کردم و صدا زدمش ...ایستاد و برگشت ...توی چشماش چیزی دیدم که
درکش برام سخت بود.
درحالی که نفس نفس میزد گفت :ببخ...شید حواسم یهو پرت...شد.
_حالت خوبه؟
لبخنده کجی زد و گفت :خوبم ...بیابریم.
_میخوای اول بریم سرقبر خانجون؟
امیرحسام :نه ...میخوام اول مادرم و ببینم.
_باشه ...من نمیدونم قبرشون کجاست.
امیرحسام :بیا من میدونم.
باتعجب گفتم :مگه قبال اومدی؟!!
امیرحسام :نه ...اما آقابزرگ جوری آدرس داد که فهمیدم.
خیلی زود قبر مادرشو پیدا کرد ...ایستاده بود و به قبر زل زده بود ...یه نگاه عجیب ...خیلی عجیب...
احساس میکردم چشماش مثل دیشب که عصبانی بود شده بود ...سفیدیش از بین رفته بود و سیاهی
قرینه اش کل چشم شو فرا گرفته بود.
روی قبر نوشته شده بود :حسناصالحی ...فرزند :محمدعلی صالحی ...تاریخ فوت. 1376 / 1 / 12 :
دقیقا بیست سال پیش فوت کرده.
امیرحسام انگار خشکش زده بود ...باترس صدا زدم :حسام.
یه نفس خیلی عمیق کشید و با آه دادش بیرون ...کنار قبر زانو زد و گالب و برداشت و روی قبر
ریخت ...منم کنارش زانو زدم ...باسنگ به سنگ قبر زدیم و فاتحه خوندیم ...حس خاصی به این خاله
ی یهویی کشف شده نداشتم اما به پسرش یه احساس ناب داشتم.
امیرحسام گل ها رو روی قبر گذاشت ...زل زده بود به سنگ قبر و ازش چشم برنمیداشت.
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آروم گفتم :میخوای بامادرت تنهات بذارم؟
همونطور که نگاهش به سنگ قبر بود گفت :نه ...درحضور تو هم میتونم حرفام و بزنم ...چه کسی از
تو محرم تر؟!
از اینکه منو محرم اسرار خودش میدونست و حرف دلشو خیلی راحت جلوم میزد خوشحال شدم.
امیرحسام :سالم مامان ...منو میشناسی؟ من حسامم ...همون حسام هشت ساله ای که فرستادیش
کانادا و هیچ وقت نیومدی دنبالش ...درحقم بی رحمی کردی ...باید برمیگشتی تاحداقل روزهای آخر
عمرتو کنارت باشم ...هرچند که تو هم مقصر نیستی ،آخه کی از زمان مرگ خودش خبر داره اما من
دلگیرم ،کاش نمی فرستادیم کانادا ...شبها رویای برگشت مادرم و میدیم و صبح ها به امید دیدن
مادرم بیدار میشدم ...میبینی چقدر بزرگ شدم؟ دیگه بچه نیستم ...دیگه گول نمیخورم که حسام
جان من برام یه جلسه خیلی مهم پیش اومده و باید برگردم ایران تو پیش عموت بمون و خوش
بگذرون منم سه چهار روز دیگه برمیگردم ،اگه برمیگشتیم به اون زمان هیچ وقت نمیذاشتم به خاطره
اون جلسه برگردی یا اینکه باهات میومدم تا روزهای آخر عمرت کنارت باشم ...قرار بود بیای تا باهم
یه سفر عالی داشته باشیم اما نیومدی ...هربار که خاله یسنا رو میبینم یادتو میوفتم...
ادامه نداد و دوندوناشو روی هم فشار داد ...عصبانی بود اما از کی؟ از مادرش؟ از یه مرده؟!
امیرحسام :مامان حسام برگشته ...باکلی هدف و آرزو برگشته ...و به خدا قسم که به تک تک هدفام
میرسم و اون روز ،روز خوشبختی منه ...روز رخت عزا از تن بیرون کردن و جشن گرفتن !
ابروهام از تعجب رفت باال و گیج بهش نگاه کردم.
بلندشد و گفت :بریم پیش خانجون.
جلوتر از من راه افتاد و چیزی که عجیب بود این بود که دقیقاً داشت میرفت به سمت قبر خانجون.
ایستاد و سرشو به سمتم برگردوند و پرسید :چرا نمیای؟
_مطمئنی قبال نیومدی اینجا؟!
امیرحسام :چی میگی حریر معلومه که نیومدم.
_داری میری به سمت قبرخانجون.
امیرحسام :واقعاً؟ خیلی تصادفی این طرف اومدم.
سرم و تکون دادم و گفتم :آها ...بریم.
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به قبر خانجون رسیدیم و کنارش زانو زدیم ...امیرحسام شیشهی گالب بعدی رو باز کرد و روی سنگ
قبر ریخت ...فاتحه خوندیم و امیرحسام این بار گل ها رو پرپر کرد ...حال شو درک نمیکردم ...انگار
باحرص و خشم گلبرگ ها رو میکند.
حرفی نزد و من گفتم :سالم خانجون ...این حسامه ...پسره خاله حسنا ...از اینکه اومده خوشحالی؟ من
که خیلی خوشحالم ...یه چیزی میگم بین خودمون بمونه ...شما اولین نفری هستین که بزرگ ترین
راز زندگیم و بهش میگم ...من و حسام همو دوست داریم ...خوشحالی یا میخوای سرزنشم کنی؟
میدونم میخوای سرزنشم کنی اما خب حرف تو گوشم نمیره ...عاشق شدم ...عاشق این مرد شدم و
اصالً هم خجالت نمیکشم.
امیرحسام لبخندی زد که دلیل شو نفهمیدم ...باهمون لبخند گفت :آره خانجون ...حریر عاشق منه...
منم عاشقشم ...ماقراره روزای خوبی رو کناره هم داشته باشیم ...روزهایی که حریر از خوشحالی اشک
میریزه ...روزهایی که من اونو باعشقم دیونه میکنم ...دیونه !
_به پا تو از عشق من دیونه نشی.
امیرحسام :من که خیلی وقته دیونت شدم.
خندیدم و به درخت کناره قبرخانجون نگاه کردم ...بزرگ و سبز بود ...جوری که برای قبر شده بود
سایه بوم ...قبر خاله حسنا هم همین طوری بود ...دورش پر از گل و گلدون های زیبا بود.
امیرحسام :بریم؟
_بریم.
خواستم بلندشم که بندکیفم به لبهی سنگ قبر گیر کرد و روی زانوهام افتادم.
_آخ.
امیرحسام باهول گفت :خوبی؟
_آره.
امیرحسام :کمکت کنم بلندشی؟
_نه خودم می تونم.
بلندشدم و بندکیفم و کشیدم که جدا نشد.
_ای بابا.
امیرحسام خم شد و بند و از لبهی قبر جدا کرد و نگاه پر اخمی به سنگ قبر انداخت.
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یهو طوفان بدی به پاشد و گرد و خاک بلندشد ...چشمام و بستم و دستم و جلوی صورتم گرفتم.
امیرحسام دست دیگه ام و گرفت و گفت :بیابریم.
باقدمای بلندی از بهشت رضا خارج شد و منو هم دنبال خودش کشید ...از اینکه دستم توی دستش
بود احساس گناه میکردم ولی دلم نمیخواست حرفی بزنم که ناراحت بشه.
تا از بهشت رضا اومدیم بیرون طوفان تبدیل شد به یه نسیم آروم ...داخل ماشین نشستیم و
امیرحسام ماشین و روشن کرد و راه افتاد.
_چقدر طوفان عجیبی بود ...یهو به پاشد و یهو قطع شد.
امیرحسام :از این طوفان ها زیاد تو زندگی آدم پیش میاد.
_منظورت چیه؟
بالبخند گفت :هیچی عزیزم ...دوست داری کجا بریم ناهار بخوریم؟
آروم گفتم :منو میبری خونهی مهدیه اینا؟
بااخم پرسید :چرا؟
_میترسم مامان بهشون زنگ بزنه.
امیرحسام :نترس زنگ نمیزنه.
_تو مامان منو نمیشناسی.
امیرحسام :میشناسم خیلی هم خوب میشناسم ...واسه همینم میگم نگران نباش.
_باشه ...هرچی تو بخوای.
امیرحسام :من میخوام االن باعشقم برم یه ناهار حسابی بخورم و بعد باهاش قدم بزنم و یکم مشهد
گردی کنم.
_وای حسام اگه کسی مارو باهم ببینه چی؟
نفس شو کالفه داد بیرون و گفت :پشیمون شدم برمیگردیم خونه.
_چرا؟
امیرحسام :حوصله ندارم هردقیقه از این سؤاال بپرسی ...به استرسش نمی ارزه.
بازم ناراحتش کردم ...آروم گفتم :ببخشید.
حرفی نزد اما اخماش درهم بود.
_حسام اخماتو باز کن دیگه ...باشه هرجا که تو دوست داری میریم.
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امیرحسام :بی خیال.
_امیرحسام چرا اینقدر زود ناراحت میشی فقط یه سؤال پرسیدم.
امیرحسام :سؤاالت اعصابم و خورد میکنه ...چون سؤاالی یه آدم ترسو و بی دست و پاست.
_امیرحسام اینقدر به من توهین نکن.
امیرحسام :هه توهین نیست عزیزم دارم ویژگی هاتو میگم تا خودتو بشناسی.
دلخور گفتم :امیر !
باخشم بهم نگاه کرد و داد زد :منو امیرصدا نکن.
ازصدای فوق العاده بلندش ترسیدم و به در چسبیدم ...چشمام گرد شد و از ترس نفسم بند اومد...
اشکام ریخت و نفس شو محکم فوت کرد بیرون ...دیگه نه اون چیزی گفت نه من و فقط صدای گریه
و هق هق من توی ماشین میپیچید.
یک ربع گذشته بود و من همچنان گریه میکردم ...کالفه یه گوشه نگه داشت و پیاده شد ...به سمت
سوپرمارکت رفت و من از اونجایی که به خاطره حضورش آروم گریه میکردم و سعی داشتم صدای
هق هقم و خفه کنم باشدت زدم زیره گریه و صدای هق هقم اتاقک ماشین و دربرگرفت ...خیلی
ترسناک و بلند سرم داد زد ...جوری که هنوز صداش تو گوشمه ...من غلط بکنم دیگه حتی لفظ امیر
رو به زبونم بیارم ...ترجیح میدم همون حسام خالی باشه تا اینطوری پرده گوشمو پاره نکنه ...حس
کردم بافریادش بند دلم پاره شد.
_خانوم خوشگله چرا گریه میکنی؟
به پسری که این حرف و زد نگاه کردم ...کناره شیشهی سمت راننده ایستاده بود و سرشو از شیشه
آورده بود داخل ...امیرحسام شیشه رو باز گذاشته بود ...به طرز زشتی آدامس میجویید و موهاش
فشن بود و گوشهی ابروشو باتیغ زده بود.
ترسم بیشتر شد.
_جوجو گریه نکن دلم میگیره.
بااخم و بغض گفتم :مزاحمم نشو.
_مزاحم چیه خوشگلم من مراحمم ...حاال چرا داشتی گریه میکردی؟ قالت گذشته؟ خب اینکه گریه
نداره ...من که هستم ...بیا باهم رفیق شیم ...من رامینم و تو؟
باگریه گفتم :توروخدا برو.
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_عه جوجو اسم تو بگو.
باترس به اطرافم نگاه کردم.
_جوجو اسم تو نمیگی؟
امیرحسام :چرا عزیزم میگه ...میخوای من اسم شو بهت بگم؟
باترس به پنجره نگاه کردم ...فقط هیکل حسام مشخص بود و صورتشو نمیدیدم ...جوری پسره رو
کشید عقب که سرش خورد به لب پنجره ...فکرکنم ضربه مغزی شد.
_عه آقا ولم کن.
امیرحسام :ولت کنم؟ جوجو تازه گرفتمت !
چنان مشتی کوبید به صورت پسره که فریاد پسره گوشم و کر کرد.
جیغ بلندی زدم :حسام !
خواستم پیاده شم که سریع با ریموت تو دستش درهای ماشین و قفل کرد.
پسره روی زمین افتاده بود ...از یقه اش گرفت و کشیدش باال و باحرص و خشم غرید :عوضی هنوزم
میخوای بدونی اسمش چیه؟
_نه ...ولم کن.
حسام محکم پسره رو پرت کرد به عقب ...حس کردم استخونای کمرش شکست.
امیرحسام :بیا ولت کردم.
پسره از درد ناله کرد و امیرحسام به جونش افتاد و یه عالمه مشت و لگد بهش زد ...دوبرابر پسره
هیکل داشت.
داخل ماشین داشتم پرپر میزدم ...جیغ میکشیدم و خواهش میکردم ولش کنه ...اما انگار امیرحسام
دیونه شده بود و صدام و نمی شنید ...داشت پسره رو به قصد کشت میزد و بهش فحش میداد.
امیرحسام :آشغال به چه حقی به زن من تیکه میندازی؟ به چه حقی به ناموس من نگاه میکنی
عوضی؟ سگ صفت هنوزم میخوای بدونی اسمش چیه؟ اسمش منم ،حسام ...صاحبش منم ،حسام...
فهمیدی اسمش چیه؟ اشمس حسامه ...حـــســـام !
_حسام توروخدا ولش کن کشتیش.
امیرحسام :اتفاقاً میخوابم بمیره ...بمیره تا به ناموس من چشم ندوزه ...آشغال.
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چندتا مرد به سمت امیرحسام دویدن و سعی کردن از اون پسره جداش کنن ...امیرحسام نعره میزد
ولش کنن اما اون مردها محکم گرفته بودنش.
فریاد زد :فهمیدی اسمش چیه آشغال یا هنوز نفهمیدی بیشرف؟
یکی ازمردها گفت :آقا کشتیش ولش کن ...جوونی کرده شما کوتاه بیا.
امیرحسام :گوه میخوره به زن من تیکه میندازه.
مرد :آقا غلط کرده ولش کن ...صلوات بفرست و بگذر.
امیرحسام تکون شدیدی خورد و فریاد زد :ولم کنید.
مردها ولش کردن و رفت سمت پسره که روی زمین نیمه بیهوش بود ...انگشت اشارشو به نشون
تهدید آورد باال و غرید :دعاکن دیگه نبینمت وگرنه خوراک سگ میکنمت جوجو.
بطری آب معدنی که گرفته بود و از روی زمین چنگ زد و قفل درها رو زد و باخشم سوار ماشین شد.
باترس به در چسبیدم و نگاهش کردم  ..لباساش خاکی بود و دستش خونی ...نفس نفس میزد و
موهاش ریخته بود روی پیشونیش ...سرخ بود مثل آتیش ...رگ گردنش جوری زده بود بیرون که
گفتم االنه که پاره شه و خون بپاشه تو صورتم.
باهق هق گفتم :حس...حسا...م.
غرید :هـــــــیـــــــس فقط ساکت باش.
سرم و انداختم پایین و باشدت گریه کردم ...قلبم از حلقم داشت میزد بیرون ...دستام میلرزید و بدنم
سرد سرد بود ...از ترس و اضطراب حالت تهو اومده بود سراغم و حالم اصالً خوب نبود.
بعد از گذشت نیم ساعت یه گوشه از خیابون نگه داشت و سرشو روی فرمون گذاشت ...حال اونم بد
بود !
چند دقیقه بعد سرشو از روی فرمون برداشت و بهم نگاه کرد ...لبم و گاز گرفتم و باچشمای اشکی
نگاهش کردم.
دستش اومد باال و روی گونم نشست ...اشکام و پاک کرد و گفت :گریه نکنگلم.
هق زدم و گفتم :خیلی ترسیدم.
امیرحسام :ببخشید ...هیس گریه نکن بسه ...دیگه جونی نمونده تو تنت کافیه ...آروم بگیر حریرم...
هیچی نیست ...ببخشید ...ببخشید که ترسوندمت ...هیس بسه دیگه ...تمومش کن ...حریرم ...عزیزم
حالت بد میشه ...این همه اشک و از کجا میاری قربون چشمات برم؟

123

www.RomanKhone.IR

نه سیاه بود نه سفید – ریحانه رسولی

رمــان

بابغض و گریه گفتم :سرم داد زدی ...ترسیدم.
امیرحسام :اشتباه کردم ببخشید.
_من به اون پسره گفتم مزاحمم نشه اما اهمیت نداد ...به خدا من تقصیری نداشتم.
امیرحسام :میدونم عزیزم ...بسه.
نمی تونستم گریه هام و مهارکنم.
امیرحسام :حریر چشمات شده کاسه خون تمومش کن دیگه.
چندتا نفس عمیق کشیدم و اشکام و پاک کردم.
آب معدنی که خریده بود و باز کرد و گفت :بیا آب بخور.
بطری رو گرفتم و یه قلوپ خوردم ولی چون معدم خالی بود و حالت تهو هم داشتم نتونستم قورتش
بدم و نزدیک بود باال بیارم که سریع درو باز کردم و پیاده شدم و داخل جوی کناره خیابون آب و پس
دادم ...فقط عق میزدم و چیزی تو معدم نبود که باال بیارم.
امیرحسام نگران اومد پیشم و گفت :خوبی حریر؟
_عق ...عق ...
امیرحسام :اووووف خدایا.
کنار جوی نشستم و چندتا نفس عمیق کشیدم.
امیرحسام :خوبی عزیزم؟
بازم گونه هام خیس شد از اشکام.
امیرحسام :یکم آب بزن به صورتت.
کاری که گفت و انجام دادم و کمی بهتر شدم.
کنارم نشست و پرسید :بهتری؟
سرم و تکون دادم و گفتم :آره.
امیرحسام :ببخشید نمی خواستم اینطوری بشه.
_تقصیره خودم بود.
امیرحسام :نه تقصیره من بود.
_نه من مقصر بودم نباید اون سؤال و ازت میپرسیدم.
امیرحسام :چه ربطی داره عزیزم؟! تقصیره من بود نباید سرت داد میزدم.
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_نه من مقصر بودم ...گفته بودی خوشت نمیاد امیرصدات کنم اما یادم رفته بود.
امیرحسام :من نباید سرت داد میزدم تقصیره من بود.
سرتکون دادم و گفتم :تقصیره من بود.
لبخند زد و گفت :من مقصرم.
خندم گرفت و گفتم :نه من.
امیرحسام :من.
_من.
امیرحسام :خیل خب تو.
_عه پرو نخیرم تو.
صدای خندهی هردومون بلندشد.
بااون لبخنده حریرکشش گفت :بهتری نفسم؟
آخ که این واژه های پر از احساس بامن چه ها که نمیکرد !
باعشق نگاهش کردم و گفتم :آره نگران نباش.
امیرحسام :میخوای بریم دکتر؟
_نه خوبم.
بطری و به سمتش گرفتم و گفتم :دستاتو بشور ...خاک لباساتم بتکون.
بطری رو گرفت و دست خونی شو شست و لباساشم تمیز کرد.
امیرحسام :اگه حالت خوب نیست بریم خونه؟
_حسامم خوبم.
به سرعت لبم و گزیدم ...حسامم! چقدر بی اراده این میم مالکیت رو کنار اسمش گذاشتم.
لبخنده دلنشینی زد و گفت :بریم حریرم؟
باشرم گفتم :بریم.
سوار ماشین شدیم و گفت :بریم ناهار بخوریم ...موافقی؟
_آره.
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میترسیدم ...میترسیدم جایی بره که یکی از آشناها اونجا باشه و من و امیرحسام باهم ببینه...
میترسیدم اما چیزی نگفتم.
بعد از چند دقیقه ماشین و پارک کرد و گفت :پیاده شو.
پیاده شدم اما رستورانی ندیدم.
ماشین و قفل کرد و گفت :بیاعزیزم.
هم قدم باهاش به سمت یه در کوچیک رفتم ...در شیشه ای رو باز کرد و رفت داخل ...از ده تا پله
رفتیم پایین.
_حسام داریم کجا میریم
امیرحسام :بیا میفهمی.
وقتی همهی پله ها رو رفتیم پایین به یه سالن بزرگ رسیدیم که همه جاش سفید بود و فقط یه
خانوم پشت صندوق ایستاده بود.
امیرحسام رو به خانومِ گفت :سالم ...اتاق رزو کرده بودم.
اینجا که هتل نیست !!
_اسم تون؟
امیرحسام :امیرحسام پارسا.
_تشریف بیارین راهنمایی تون میکنم.
خانومِ جلوجلو رفت و من آروم پرسیدم :حسام اینجا هتله؟
لبخند زد و گفت :نه رستورانه.
باتعجب گفتم :اینجا چه جور رستورانیه؟
دستم و کشید و گفت :بیا میفهمی.
وارده یه راهرو شدیم که پر بود از درهای چوبی.
خانومِ کنار یه در ایستاد و در چوبی رو به سمت چپ کشید و گفت :اینجا اتاق شماست ...بفرمایید.
وارد اتاق شدیم ...اتاق نبود بیشتر شبیه به اتاقک بود ...یه فرش سورمه ای آبی کفش پهن بود و یه
میز نه چندان بلند وسط اتاقک بود که روش پر بود از نوشیدنی و مخلفات و دوتا بالشتک دوطرف میز
بود ...دیواراش پر بود از تابلوهای زیبا ...یه لوستر بزرگ از سقف آویزون بود ...فضای جالبی بود تا حاال
نیومده بودم همچین جایی.
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امیرحسام :بشین عزیزم.
روی بالشتک نشستم ...نرم بودنش و فرو رفتنش به داخل خنده رو لبم آورد.
همون خانوم پرسید :چی میل دارین؟
امیرحسام :تو چی میخوری عزیزم؟
شونه هام و باال انداختم و گفتم :نمیدونم.
امیرحسام :منم نمیدونم ...به سلیقهی سرآشپز از بهترین و خوشمزه ترین غذاهاتون برای ما بیارین.
_چشم.
از اتاقک رفت بیرون و درو بست.
زدم زیره خنده.
امیرحسام :به چی میخندی؟
_اینجا چقدر بامزه ست.
امیرحسام :اهوم جالبه.
_تو اینجا رو از کجا بلدی؟
بالحن جالبی گفت :اوومم به اون دوستم که اون شب رفتم خونه اش گفتم :یه دوست دختر دارم که
دوست داره ر-ا-بطه مون پنهانی بمونه و کسی مارو باهم نبینه ...همشم مضطرب و نگرانه که کسی
بفهمه دوست پسر داره ...منم خیلی دوستش دارم و میخوام باهاش برم بیرون ...کجا برم که کسی
مارو باهم نبینه ...اونم اینجا رو معرفی کرد.
لبخنده محوی زدم و گفتم :راستش ...حسام ...من ...من ...معذرت میخوام که مجبوری اینطوری قایم
موشک بازی کنی اما بهم حق بده تو تجربهی تازه ای هستی ...هه به قول لیال من حتی از یه پشهی
نر هم دوری میکردم و حاال یه دوست پسر دارم یکم هضمش برام سخته ...و تا زمانی که این موضوع
و هضم کنم باید این ر-ا-بطه پنهانی بمونه ...جدای از اون شاید من و تو فقط از هم خوشمون اومده
باشه و احساسات رو اشتباه گرفته باشیم و اشتباهاً عشق تعبیرش کردیم ...حسام میدونم برای تو
گزینه های خیلی بهتر از منم هست اما خواهش میکنم کمی صبوری کن و تحملم کن با همین
رفتارای به قول مهدیه امالنم ...من به خاطره تو تغییر میکنم میشم جوری که تو بخوای فقط بهم
فرصت بده ...راستش هنوز باخودم کنار نیومدم ...من تا دیروز آرزو رو سرزنش میکردم که نباید از
محمدجواد شماره میگرفت و خودم دیشب تو بـ ـغل یه نامحرم بودم ...هنوز نمیدونم کارم درست
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بوده یا اشتباه اما حس خوبی داشتم و این احساس و به هرچیزی ترجیح میدم ...حتی عذاب وجدانم
رو خفه میکنم تا کنارم بمونی ...فقط بهم زمان بده.
امیرحسام :عشقم خودتو اذیت نکن ...من حتی به همین قرارهای پنهانی هم راضی ام ...درضمن من
واقعاً عاشقتم ...احساساتم رو اشتباه تعبیر نکردم و واقعاً میخوامت.
_مرسی که درکم میکنی.
امیرحسام :آرزو بامحمدجواد دوسته؟
_نه ...فقط محمدجواد شمارشو بهش داده بود تا کمی باهم آشنابشن.
امیرحسام :مثل ما؟
_نه اونا باما فرق دارن.
امیرحسام :چه فرقی؟
_مثال دست همو نمیگیرن ...همو بـ ـغل نمیکنن ...باهم بیرون نمیرن ...عشقم و نفسم و حریرم همو
صدا نمیزنن ...آرزو خانوم صالحیِ محمدجواد آقای صفایی.
امیرحسام :معذرت میخوام دیشب یهو کنترم و از دست دادم و بـ ـغلت کردم ...درضمن همونطور که
اونا باما فرق دارن ماهم بااونا فرق داریم ...مثالً من پسرخالتم و محمدجواد غریبه ست پس حق دارم
حریر و یا عشقم صدات کنم یاگاهی اوقات دستتو بگیرم ...چون قابل اعتماد و آشنام اما محمدجواد
فقط یه غریبه ست.
_شاید حق باتوئه.
اون خانوم دوباره وارد اتاق شد و یه پیشخدمت مرد غذاها رو روی میز گذاشت.
_امیدوارم از غذاتون لـ ـذت ببرین.
امیرحسام :ممنون.
همراه پیشخند رفت بیرون و درو بست.
امیرحسام :به نظر خوشمزه میان.
_حسام !!!!
ازصدای بهت زدم تعجب کرد و گفت :چیه؟
_اینجا رستوران چینیِ !؟
امیرحسام :آره چطور مگه؟
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_منو آوردی رستوران چینی؟ واقعاکه! ایـــی این چیه؟ چرا این شکلیه؟
امیرحسام :چه شکلیه؟! ببین چقدر خوش رنگه ...بیا اول سوپ بخور.
_گوشت حروم داخلش نباشه؟
امیرحسام :نه ...نگران نباش ...باخیال راحت بخور.
قاشق و باتردید داخل ظرف سوپ زدم و یکم خوردم ...مزش عالی بود.
_قبالً غذای چینی خوردی؟
امیرحسام :آره.
_مطمئن باشم مریض نمیشم؟
خندید و گفت :خانوم خوشگله مریض نمیشی بخور قول میدم غذای چینی جزء غذاهای مورد عالقت
بشه.
آروم آروم سوپ و خوردم و بعد امیرحسام یه ظرف جلوم گذاشت و گفت :اینم امتحان کن.
_حسام میترسم مسموم بشم.
باصدا خندید و گفت :به من اعتماد کن ...مریض نمیشی.
_باشه ولی اگه مریض بشم و به امتحان ریاضیم نرسم میکشمت.
امیرحسام :باشه گردن من از مو باریک تر.
خواستم چنگال بردارم که گفت :آ ...آ ...اینطوری نه ...باقاشق مخصوص باید بخوری.
چوب ها رو به سمتم گرفت که باخنده گفتم :نه ...امکان نداره بتونم.
امیرحسام :زودباش امتحان کن میتونی.
_حسام جان نمی تونم.
امیرحسام :یه بار امتحان کن.
چوب ها رو گرفتم و سعی کردم اما نشد ...هرچی سعی کردم نشد ...امیرحسام سعی داشت یادم بده
اما نمیشد.
بلند زدم زیره خنده و گفتم :نمیشه.
بالبخندگفت :چقدرخنگی ...ببین چقدر آسونه.
_خودت خنگی ...خب نمیشه دیگه.
امیرحسام :یه بار دیگه امتحان کن.
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سعی کردم یه تیکه از غذا رو که نمیدونستم چیه رو بردارم.
باذوق گفتم :حسام دارم میتونم ببین.
تونسته بودم تیکهی غذا رو بیارم باال و بین چوب ها نگه دارم.
امیرحسام :االن بخورش آفرین.
تا به دهنم نزدیکش کردم افتاد روی میز ...لب ورچیدم و اون بلند زد زیره خنده ...خندم گرفت و
هردو از خنده ریسه رفتیم ...باورم نمیشه کنار اون اینقدر بهم خوش میگذره.
امیرحسام :خودم دهن عشقم میذارم.
باچوب های بین انگشتاش یه تیکه غذا جلوی دهنم گرفت که باخجالت گفتم :باچنگال میخورم.
امیرحسام :زودباش ...از دست من خوشمزه تره.
باخجالت به چشماش نگاه کردم که چشمک بامزه ای زد و گفت :کجایی بانو؟ بخور دیگه.
آروم دهنم و باز کردم و غذا رو خوردم.
سریع یه قلوپ آب خوردم و جیغ زدم :حـــــــســــــام !!!
قهقهه اش بلندشد و گفت :جــــــانــــــــم !!!
لیوان آب و سرکشیدم و بااخم گفتم :بدجنس.
دهنم و بادستم باد زدم و گفتم :آه ...آتیش گرفتم ...این چی بود؟
بالحن بامزه ای گفت :ظرف آتیش !
باقهر روم و ازش گرفتم و برای خودم آب ریختم.
امیرحسام :لوس نازک نارنجی.
_خودتی.
یه تیکهی بزرگ از اون غذا رو خورد و گفت :اومــم خیلی خوش مزه ست اصالًهم تند نیست.
از یکی دیگه از غذاها امتحان کردم و جواب شو ندادم.
امیرحسام :خیلی لوسی واقعا نمیتونی همچین غذایی رو بخوری؟! اینکه اصالً تند نیست.
حرصم گرفت و گفتم :معلومه که میتونم ولی مزه شو دوست ندارم.
امیرحسام :بعله تو که راست میگی.
_اصالً میدونی چیه؟
امیرحسام :چیه؟
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_من این غذا رو تا ته میخورم و بعد از اینجا میرم تابهت ثابت بشه لوس نیستم.
دست به سـ ـینه و بالبخند شیطونی گفت :خب بخور.
_اووممم ...عه چیزه ...منکه نمی تونم بااین چوب ها بخورم ...پس نمیخورم.
امیرحسام :نه عزیزم میخوری خودم دهنت میکنم ...بگو آ .
به تیکه ای که جلوم گرفته بود نگاه کردم و تودلم گفتم :لعنت بردهانی که بی موقع باز شود.
امیرحسام :بگو آ .
دهنم و باز کردم و خوردم و از تندیش آتیش گرفتم ...امیرحسام شیطون نگاهم میکرد و من غذا رو به
زور میخوردم.
بازم بااون چوب ها غذا دهنم گذاشت ...به سرفه افتادم و یکم آب خوردم.
امیرحسام :کم آوردی بانو؟
بااخم گفتم :نخیر ...آ .
باخنده بازم غذا گذاشت دهنم ...اینقدر این کارو کرد تاظرف خالی شد و شکم من پر.
لیوان آب و سر کشیدم و بی تاب بلندشدم و راه رفتم و گفتم:
_حسام خیلی بدجنسی تو منو تـ ـحریک کردی تا اون همه غدای تند رو بخورم و این طوری جلیز و
بلیز کنم.
صدای خنده اش حرصم و درآورد و غریدم :امیرحسام!
دستم و روی دهنم فشار دادم و بی قرار باال و پایین پریدم ...داشتم آتیش میگرفتم و انگار هرچی
بیشتر آب میخوردم شعله هام بیشتر میشد.
بلندشد و جلوم ایستاد و گفت :یه دقیقه آروم بگیر.
بابغض گفتم :نمی تونم دارم میسوزم.
امیرحسام :عزیزم وایسا اینقدر باال و پایین نپر.
اشکام ریخت و مشتی به سـ ـینه اش زدم و گفتم :بدجنس ...چطور تونستی اون همه غذا رو بخوردم
بدی؟! ببین زبونم قرمز شده و لبام میسوزه.
همین طوری به سـ ـینه اش مشت میزدم و بابغض حرف میزدم ...دستش دوره کمرم پیچید و
محکم منو به خودش چسبوند و بادست دیگه اش مچ دستم و گرفت.
امیرحسام :آروم بگیر نفسم.
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بی اراده آروم شدم ،لحن پر از محبت و پر از احساسش آرومم کرد ...به چشمام زل زد و گفت:
ببخشید حق باتوئه ...متأسفم.
باشرم گفتم :حسام ولم کن.
امیرحسام :هــیــس.
مچ دستم و ول کرد و یه چیزی جلوی دهنم گرفت و گفت :اینو بخور.
_نوچ.
لبخندی زد و گفت :بخور نونه ...باعث میشه تندی دهنت از بین بره ...هرچی بیشتر آب بخوری دهنت
بیشتر میسوزه.
باتردید دهنم و باز کردم و نون و خوردم ...موهام و که از روسریم ریخته بود بیرون آروم کنار زد و
انگشتاشو روی گونم کشید.
_حسام گناهه.
انگشت شو روی لبام گذاشت و گفت :هیس عاشق شدن گناه نیست.
گناه بود اما اون حسی که داشتم اونقدر خوب بود که باخودم گفتم :بهشت و جهنم و ول کن و از این
خوشی لـ ـذت ببر.
چشمام و بستم و امیرحسام به نوازش کردن صورتم ادامه داد ...انگشت شو روی لبام کشید ...چشمام
و باز کردم و نگاه مشکی رنگش رو شکار کردم.
امیرحسام :تو زیباترین دختری هستی که تاحاال دیدم.
دستام روی سـ ـینه اش بود و هیچ حرکتی نمیکردم.
امیرحسام :عاشق این چشمای آبیتم ...باهمین چشمات توی اولین نگاه جادوم کردی.
گونه هام داشت از حرارت زیاد آتیش میگرفت ...انگار توی کورهی آجرپزی بودم.
امیرحسام :عاشقتم حریر ...خیلی عاشقتم.
آروم گفتم :منم.
سرم و به سـ ـینه اش چسبوند و گفت :از دستت نمیدم.
دستم روی شونش نشست و چشمام و بستم ...بغض داشت خفم میکرد ...یکی مدام تو گوشم فریاد
میزد :این آغـ ـوش ممنوعه.
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سرم و به سـ ـینه اش فشردم تا اون صدا رو نشنوم ...امیرحسام یه دست شو دوره کمرم و دست دیگه
شو پشت سرم گذاشت و باز سرم و به سـ ـینه اش فشرد.
یهو یاد حرف های عجیبش افتادم و کمی ازش فاصله گرفتم و گفتم :حسام؟
امیرحسام :جانم؟
_اون حرفا چی بود سرخاک خاله میزدی؟ تو چه هدفی داری؟ منظورت چی بود رخت عزا ازتن به
درمیکنی و رخت عروسی میپوشی؟!
ازم کامالً فاصله گرفت و گفت :هدف من بدست آوردن عشقم که تو باشیه و خوشبخت کردنش ...من
از موقعی که شنیدم مادرم مرده سیاه پوش مادرمم درظاهرم نه اما درونم عزاداری برپاست و زمانی
که یه زن دیگه وارد زندگیم بشه این عزاداری رو پایان میدم ...مادرم تنها زن زندگی من بود و حاال
نیست بعد از اون تو میشی تنها زن زندگیم ...وقتی ازدواج کنیم من به این عزاداری خاتمه میدم.
_بابت مرگ مادرت متأسفم.
لبخنده کجی زد و گفت :بریم؟
_آره.
از اون رستوران عجیب و غریب اومدیم بیرون و سوار ماشین شدیم ...توی خیابونا چرخیدیم و کلی
حرف زدیم و خندیدیم ...خیلی خوش گذشت.
وقتی ساعت پنج بعدظهر بود امیرحسام یک کوچه باالتر ماشین و نگه داشت.
بالبخند گفتم :مرسی خیلی خوش گذشت.
امیرحسام :خواهش میکنم بانو.
لبخندی به روش پاشیدم و گفتم :خداحافظ.
امیرحسام :بازم باهم میریم بیرون؟
_نمیدونم ...شاید.
امیرحسام :همین االن قرار بعدی مونو تعیین کن.
یکم فکرکردم و گفتم :یک شنبه بعد از مدرسه کالس کنکور دارم میتونم کالسم و بپیچونم ...اما
آقاحشمت میرسونتم.
امیرحسام :آدرس و زمان کالس تو برام بفرست ...شیطون ادامه داد :بعد از اینکه آقاحشمت رفت تا
سه بشماری ماشین من جاشو پر میکنه و میبرتت هرجایی که بخوای.
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_باشه ...خداحافظ.
امیرحسام :دوست دارم.
_من بیشتر.
از ماشین پیاده شدم و براش دست تکون دادم و به سمت خونه رفتم.
وقتی به خونه رسیدیم قبل از اینکه سالم کنم مامان شروع کرد به دعوا کردنم که چرا گوشیم و
جواب نمیدم و زنگ نزدم خبر بدم رسیدم و نگران شده و این حرفا.
اینقدر سرزنشم کرد که عصبانی شدم و باصدای تقریباً بلندی گفتم :اَه مامان بسه دیگه من بچهی
دوساله نیستم که اینطوری دعوام میکنی ...لطفاً دست از سرم بردار.
تعجب کرد و ناراحت شد ،غمگین گفت :باشه ...من فقط نگرانت شدم.
از اتاق رفت بیرون و روی تخت نشستم ...بدحرف زدم! امیدوارم زیاد ناراحت نشده باشه ...صدای زنگ
گوشیم اجازه نداد زیاد به ناراحتی مامان فکرکنم.
امیرحسام بود.
بااشتیاق جواب دادم :جانم؟
امیرحسام :رسیدی بانو؟
_آره.
امیرحسام :خوبه خیالم راحت شد ...شب میبینمت.
_میبینمت.
امیرحسام :تو همین نیم ساعته دلم برات تنگ شده.
آروم گفتم :منم.
امیرحسام :بگو دوستم داری تا قطع کنم.
_دوست دارم ...دوست دارم ...دوست دارم دیونه.
امیرحسام :من خیلی بیشتر بانو.
باخنده تماسو قطع کردم و باحس فوق العاده ای خوابیدم.
عشق امیرحسام اینقدر حالم و خوب کرده بود و تمام ذهنم و پر کرده بود که اصالً ناراحتی مامان برام
مهم نبود ...و کالً فراموش کردم که نماز ظهرم و نخوندم.
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صداش تو گوشم بود :من خیلی بیشتر بانو!...
***
صبح که از خواب بیدارشدم از سردرد داشتم میمردم ...باحال بدی که داشتم لباسام و عوض کردم و
رفتم پایین.
_سالم.
آرزو :چقدر دیر بیدار شدی !
سرم گیج رفت و دستم و به میز گرفتم.
آرزو :حالت خوبه؟ رنگت پریده.
توجهی همه به من جلب شد ...گفتم :خوبم فقط سرم خیلی درد میکنه.
نگاه امیرحسام نگران شد که لبخنده کمرنگی به روش زدم.
مامان :برو صبحانه بخور شاید ضعف کردی.
_نه فکرکنم سرما خوردم.
آقابزرگ :میخوای بریم دکتر؟
_نه ...خوب میشم.
مامان :برو تو اتاقت استراحت کن ...یه چیزی میارم بخوری.
باسرزنش ادامه داد :دیروز چقدر گفتم نرو خونهی اون دختره ...حتما غذاش مسموت کرده.
_مامان سردرد چه ربطی داره به مسمومیت؟!
مامان :برو تو اتاق ...همونطور که به سمت آشپزخونه می رفت باحرص ادامه داد :اینقدر که صبح تا
شب بیدار میمونه و درس میخونه خودشو نابود کرده ...چقدر درس آخه! بیا من خودم درس خوندم
به کجا رسیدم؟ چهار روز دیگه میری خونهی شوهر حسرت این روزها رو میخوری که جوونی نکردی
و نشستی پای کتاب ...آخر هم چشماتو نابود میکنی هم مخ تو.
چشمام و روی هم فشار دادم ...حتی احساس میکردم چشمامم درد میکنن.
امیرحسام :حالت خوبه حریر؟
_آره ...میرم استراحت کنم.
رفتم داخل اتاقم و روی تخت دراز کشیدم ...سرم داشت میترکید.
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مامان باسینی صبحانه وارد اتاقم شد ...به زور و غرغر یه عالمه چیزمیز به خوردم داد و بعد یه مسکن
بهم داد و رفت.
دوساعتی گذشته بود ...نه خوابم میبرد نه سردردم خوب میشد ...تاحاال سابقه نداشته بود اینطوری
بشم.
در اتاقم باز شد و نگاه پر دردم و به امیرحسام دوختم.
درو بست و کنارم نشست و پرسید :خوبی عزیزم؟
_نه سرم خیلی درد میکنه.
امیرحسام :مسکن خوردی؟
_آره تأثیر نداشت.
امیرحسام :میخوای ببرمت دکتر؟
_نه ممنون ...برو تا کسی نیومده.
امیرحسام :نگرانتم.
لبخندی زدم و گفتم :واقعاً؟
امیرحسام :معلومه دیونه.
_نگران نباش خوب میشم.
امیرحسام :میخوای سرتو ماساژ بدم؟
باخجالت گفتم :نه ممنون.
دستم و کشید و روی تخت خوابوندم و گفت :تو به جز مخالفت کردن بامن کار دیگه ای بلدنیستی؟
باشرم گفتم :حسام نکن.
بی توجه انگشتاشو روی شقیقه ام گذاشت و شروع کرد به ماساژ دادن سرم.
_حسام االن یکی میاد.
زیرلب گفت :ترسو.
اخم کردم و گفتم :من ترسو نیستم.
همونطور که سرم و ماساژ میداد گفت :هستی.
حرفی نزدم و فقط دلخور نگاهش کردم و اونم به کارش ادامه داد.
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نیم ساعتی گذشته بود و انگار دستاش معجزه میکرد که اونقدر حالم خوب شده بود و پر شده بودم از
حس های خوب.
امیرحسام :حریرم بهتری؟
باقهرگفتم :باترسوها حرف نزن.
خندید و گفت :یعنی میگی ترسو نیستی؟
_نه.
امیرحسام :خیل خب باشه ترسو نیستی.
اخمام هنوزم درهم بود.
یه دستش از روی سرم آروم به روی گونم کشیده شد و لرزیدم ...تاحاال همچین حسی رو تجربه
نکرده بودم ...این اصالً برای منه بی تجربه خوب نبود چون باعث شد اینقدر احساس هیجان پیدا کنم
و احساساتم باهم درگیر بشن که دست شو پس نزنم و با اشتیاق بذارم به نوازشاش ادامه بده.
اون موقع دیگه نامحرم بودن و گناه بودن و عذاب وجدان معنی نداشت چون عشق امیرحسام اینقدر
قوی بود که اجازه نمیداد به این چیزها فکرکنم ...فقط میخواستم زمان بایسته و امیرحسام تا آخر
عمرم نوازشم کنه.
شاید چون امیرحسام اولین مردی بود که بهم ابراز عالقه میکرد و به نظرم اهمیت میداد و میگفت:
حریر طوری زندگی کن که خودت دوست داری ...و کلمات محبت آمیز بهم میگفت و از همه مهم تر
کنترلم نمیکرد و بهم شک نداشت ،اینقدر زود بهش وابسته شدم.
دیروز وقتی اون پسره مزاحمم شد مثل مامان و آقاجون نگفت :حریر کرم از خوده درخته حتماً تو یه
نازی ،عشوه ای ،نگاهی یا کاری کردی که بهت گیر داده.
امیرحسام :گل شاپرکم خوبی؟
نمیدونم بغضی که توی گلوم بود از خوشی بود یا از احساس گناه !
آروم گفتم :تنهام نذار ...امیرمن بدون تو میمیرم.
انگشت شو روی لبام گذاشت و گفت :اوالً خدانکنه ...دوماً صددفعه گفتم منو امیرصدا نکن ...سوماً من
هیچ وقت تنهات نمیذارم.
لبخندی زدم و انگشت شو روی چالم کشید و گفت :حریر؟
_جانم؟
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به چشمام چشم دوخت و گفت :ببـ ـوسمت؟
به ملحفه چنگ انداختم و لبم و گزیدم.
باصدای لرزونی گفتم :حسام گناهه.
امیرحسام :نه نیست چون عشق من به تو پاکه محرمیت ما عشق پاک بین مونه ...بخند ...میخوام چال
تو ببینم ...خیلی بانمک میشی جوری که میخوام غرق بـ ـوسه ات کنم ...بخند دیگه.
لبخندی زدم و روی لباش لبخند نشست ...خم شد و ضربان قلبم از کار افتاد و نفسم قطع شد...
درحالی که نفساش به صورتم میخورد زمزمه کرد :دوست دارم گل شاپرکم.
نمیدونم چه نیرویی بود که اجازه نمیداد پسش بزنم ...عشق بود یا شیطان؟!
همین که خواست گونم و ببـ ـوسه در اتاق باز شد و سریع خودشو عقب کشید ...دستی به پشت
گردنش کشید و کالفه نفس شو داد بیرون.
باترس به در نگاه کردم و بادیدن امیرعلی نفس راحتی کشیدم ...از ترس زیاد اشکام ریخت.
امیرعلی :خوبی آبجی؟
_آره.
امیرعلی :پس چرا گریه میکنی؟
اشکام و پاک کردم و گفتم :گریه نمیکنم.
امیرعلی :داشتین چیکار میکردین؟
بااسترس به امیرحسام نگاه کردم که لبخنده ریلکسی زد و به امیرعلی گفت :توچشم آبجی حریر
چیزی رفته بود داشتم فوتش میکردم.
امیرعلی :میخوای منم فوت کنم؟ محکم فوت میکنم.
لبخنده کجی زدم و گفتم :نه عزیزم برو به بازیت برس.
امیرعلی رفت و من و امیرحسام بالفاصله به هم چشم دوختیم.
_حسام...
امیرحسام :حسام چی؟ حرف تو بزن.
سرم و انداختم پایین و درحالی که ملحفه رو تو مشتم فشار میدادم گفتم :کاره ما ...یعنی این کار
اشتباست ...همین که دستمم میگیری کلی عذاب وجدان میگیرم اما نمی تونم اجازه بدم اینقدر بهم
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نزدیک بشیم ...من دوست دارم اما ما نامحرمیم دیگه نمیخوام این اتفاق بیوفته ...ممکن بود به جای
امیرعلی مامانم باشه ...اونوقت زنده به گورم میکرد به خاطره این همه نزدیکی به تو.
نگاه طوالنی بهم کرد و نفس شو محکم فوت کرد بیرون و گفت :استراحت کن.
از اتاق رفت بیرون ...روی تخت دراز کشیدم و باز اشکام ریخت ...خیلی ترسیده بودم از طرفی وقتی
به این فکرمیکردم که ممکن بود چه اتفاقی بیوفته از خودم بدم میومد ...وقتی امیرحسام کنارم بود
عشقش اجازه نمیداد به کس دیگه ای یا چیزه دیگه ای فکرکنم اما همین که میرفت تازه متوجه
میشدم چیکارکردم و عذاب وجدانم خفم میکرد!
***
بازم خوابم برده بود ...وقتی بیدار شدم ساعت دوازدهی شب بود و همه خواب بودن ...چراغ آشپزخونه
رو روشن کردم و از داخل ظرف میوه یه سیب برداشتم و خوردم تاضعفم از بین بره.
برگشتم داخل اتاقم ...خواستم دوباره بخوابم که نگاهم به کتاب ریاضی روی میزمطالعه افتاد و اتاق
دور سرم چرخید ...وای وای خدا من فردا امتحان ریاضی دارم چطور فراموشش کرده بودم !
استرس تمام وجودم و پر کرد و خیلی سریع نشستم تا بخونم اما انگار مخم باسردردی که گرفته بودم
هنگ کرده بود ...چندتا معادله واقعا روی مخم بود و نمی تونستم حلشون کنم.
وای مطمئنم فردا امتحانم و گند میزنم ...لبام از بغض لرزید ...حال درس خوندن نداشتم از طرفی هم
میخواستم بخونم اما همون چیزایی هم که یاد داشتم از یادم رفته بود.
یاده این افتادم که امیرحسام عالوه برفیزیک توی دانشگاه ریاضی هم درس میده ...ای کاش میومد و
باهام کار میکرد اما مطمئنم االن خوابه.
نخواستم مزاحمش بشم اما از طرفی امتحانم برام مهم بود ...شمارشو گرفتم و بهش زنگ زدم.
جواب نداد و دوباره گرفتمش ...اینبار خواب آلود جواب داد :بله؟
بابغض گفتم :حسام؟
چندثانیه سکوت کرد و بعد گفت :چی شده عزیزم؟ حالت بده؟
_نه ...میشه بیای تو اتاقم یه کار مهم دارم.
امیرحسام :این وقت شب! مطمئنی میخوای بیام؟!
_آره بیا کارم واجبه.
امیرحسام :خیر باشه.
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_منتظرم.
تماس و قطع کردم و امیرحسام بعد از دو دقیقه اومد.
بانگرانی گفت :چی شده؟
وقتی نگاهم به بدنش افتاد از خجالت سرخ شدم ...پیراهن تنش بود اما دکمه هاشو نبسته بود.
لبمو گزیدم و گفت :حریر بگو دیگه جون به لبم کردی.
_اومم ...چیزه ...ببخشید از خواب بیدارت کردم ...یادم رفته بود فردا امتحان ریاضی دارم ...هرچی
تمرین میکنم چندتا معادله رو یاد نمیگیرم کمکم میکنی؟
امیرحسام :اوووف فقط همین؟ زَهره ترکم کردی دختر.
_ببخشید.
امیرحسام :اینقدر هولم کردی که اصالً نفهمیدم چطوری اومدم.
شرمنده نگاهش کردم که گفت :بشین ببینم مشکلت چیه.
محض احتیاط درو قفل کردم و هردو روی تخت نشستیم ...کتاب و باز کردم و معادله ها رو نشونش
دادم.
امیرحسام :مدادتو بده و کامالً حواستو جمع کن.
مداد و بهش دادم و شروع کرد به حل کردن معادله و توضیح دادن اما من اصالً تمرکز نداشتم ...نگاه
نافرمانم همش میرفت سمت عضالت بدنش و گُر میگرفتم ...بدن خوش فرم و برنزش اصالً نمیذاشت
تمرکز کنم.
چند دقیقه ای گذشته بود که کالفه گفتم :حسام !
امیرحسام :جانم؟
سرمو انداختم پایین و گفتم :میشه دکمه هاتو ببندی.
تک خنده ای کرد و گفت :از دست تو.
باانگشتام بازی کردم و نگاهم و به زیر انداختم.
امیرحسام :اینقدر هولم کردی که فقط پیراهنم و برداشتم و پوشیدم.
_ببخشید.
امیرحسام :اشکالی نداره ...گوش کن.
باتعجب گفتم :نمیخوای دکمه هاتو ببندی؟!
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شیطون ابروهاشو انداخت باال و گفت :نوچ گرمه.
بااخم بالشت و به سرش کوبیدم و گفتم :بی حیا.
امیرحسام :حیای تورو عشقه.
_حسام شوخی نمیکنم من واقعاً دارم از خجالت آب میشم زودباش دکمه هاتو ببند.
امیرحسام :این دیگه مشکل توئه نه من.
باحرص گفتم :حــــســـام !!
شیطون گفت :جــــــونـــــم؟
دو طرف پیراهنشو گرفتم و گفتم :خیل خب تو نبند خودم میبندم.
امیرحسام :عه نمیخوام.
حسابی شیطنتش گل کرده بود و میخواست اذیتم کنه.
_مگه نمیگی مشکل منه پس خودم مشکلم و حل میکنم.
خندید و گفت :ولی من گرممه.
_اینقدر تکون نخور بذار ببندمشون.
دستام و کنار زد و گفت :نوچ.
دوباره انگشتامو روی دکمه هاش گذاشتم که از مچ دستام گرفت و دستام و برد عقب و کشدار گفت:
نمـــــــــیخوام.
اخم کردم و گفتم :حسام اذیت نکن ...باید درس بخونم.
امیرحسام :خب منم که دارم کمکت میکنم.
سعی کردم مچ دستام و از بین انگشتای قدرتمندش جدا کنم اما نمیشد ...خندم گرفت و گفتم:
حسام میزنمت هــــا !
امیرحسام :دلت میاد منو بزنی؟
لبم و گاز گرفتم تا صدای خندم بیرون نره.
_ولم کن دیونه.
خندید و نگاه شو از نی نی چشمام نگرفت.
_هیس آرومتر صدات میره بیرون.
امیرحسام :مهم نیست.
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این بی خیالیش حرصم و درمیاورد ...باشدت دستام و عقب کشیدم که پرت شدم روی تخت اما
باترس از دوطرف پیراهنش گرفتم تا نیوفتم اما افتادم و اونم کامالً روم خم شد و فاصله بینمون فقط
یک اینچ بود.
چشمام و که از ترس بسته بودم باز کردم و اولین چیزی که به چشمم اومد نگاه مشکی رنگ
امیرحسام بود.
آب دهنم و باخجالت و استرس قورت دادم و باصدای لرزونم گفتم :امیر...
یه طره از موهام و که از زیره روسری روی صورتم ریخته بود و کنار زد و بالحن خاصی گفت:
هــــیس منو امیر صدا نکن.
بالکنت گفتم :باشـ ...باشه ببخشید ...برو ...عقب.
امیرحسام :این همه نزدیکی به تو مثل یه رویا میمونه.
باورم نمیشه ...نه باورنمی کنم این من باشم ...این منه حریره دوماه پیش نیستم ...به واهلل نیستم ...اون
حریرکجا و من کجا ...خدایا سرمن چی اومده؟! وجدانم کجا رفته؟ منی که حتی مستقیم توی
چشمای یه نامحرم نگاه نمیکردم حاال توی این وضعیت اونم باکسی که نامحرممه ...واقعاً عشق بود
یاهـ ـوس؟ این فرشتهی عشق بود که نفره سوم توی اتاق بود یاشیطان؟ خدایا منو اسیر امیرحسام
کردی تا آبروم پیش خودت بره؟ خدایا من نمیخوام اینطوری باشم اما نمیتونمم امیرحسام و پس
بزنم ...انگار کارام اصالً دست خودم نبود.
امیرحسام :نمیدونی این چشمای معصوم و خوش رنگت بامن چیکار میکنه.
باهر کلمه اش نابودم میکرد و عشق شو بیشتر میکرد.
صورتم و نوازش کرد و گفت :حریرم خیلی دوست دارم ...دلم میخواد تاآخر عمرم کنارتو باشم.
گرمای تنش داشت حالم و عوض میکرد.
نگاه ازش گرفتم و دستام و روی سـ ـینه اش گذاشتم و به عقب هولش دادم و گفتم :حسام گناهه...
این همه نزدیکی گناهه.
حتی یه ذره هم تکون نخورد ...من درمقابل اون مثل یه گنجشک درمقابل شیر بودم.
امیرحسام :گناه نیست ...ببین قلبم چقدر تند میزنه.
دستام روی سـ ـینه اش بود و متوجه میشدم که قلبش چقدر محکم میکوبه.
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امیرحسام :کاش میشد همین فردا از آقابزرگ خاستگاریت کنم و برای همیشه مال من بشی و باهم
زندگی مونو بسازیم.
خیره به چشماش پرسیدم :حسام تو منو واقعاً میخوای؟
امیرحسام :معلومه که میخوامت.
_واقعاً منو خاستگاری میکنی؟
امیرحسام :معلومه فقط منتظرم درست تموم بشه و بعد خاستگاریت کنم.
_بعدش میذاری برم دانشگاه؟
امیرحسام :آره گلم تو بامن به همه چی میرسی.
بازم پرسیدم :تو واقعاً بامن ازدواج میکنی؟
امیرحسام :بهم شک داری؟
_نه.
امیرحسام :اگه قصدم ازدواج نبود اینقدر بهت نزدیک نمیشدم.
لبام خندید ...اون واقعاً قصدش جدی پس گناه نیست.
امیرحسام :آخ که وقتی اینطوری میخندی دیونم میکنی.
دست راستم و از روی سـ ـینه اش برداشت و چشماشو بست و نوک انگشتام و بـ ـوسید ...قلبم فرو
ریخت و حس کردم فشارم افتاد ...تحمل این همه هیجان و نداشتم.
انگشتاشو الی انگشتام فرو برد و به چشمام نگاه کرد ...لبخنده دلنشینی زد و پشت دستم و بـ ـوسید
و گفت :خانومم عاشقتم.
خانومم! کلمهی جادویی بود که منو از این رو به اون رو کرد ...اینقدر اون کلمه باهام بازی کرد که بی
اراده دستم از روی سـ ـینه اش پشت گردنش نشست و موهای پشت سرشو نوازش کردم.
همونطور که انگشتاش الی انگشتام بود پشت دستم و روی گونه اش کشید و چشماشو بست.
_حسام ...حسام ...حسام نکن.
امیرحسام :هــــیـــس.
بهم نزدیکتر شد و نزدیک به صورتم آروم زمزمه کرد :من و تو از هـ ـرزن و شوهری بهم محرم تریم...
محرمیت منو تو عشقمونه ...فرشتهی عشق برامون صـ ـیغهی محرمیت خونده پس اصالً احساس گناه
نکن ...چون ماکاره اشتباهی نمیکنیم.
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_واقعاً؟
گرهی روسریم و بازکرد و گفت :اره عشق من واقعاً.
بینی شو به گردنم نزدیک کرد و نفس عمیقی کشید ...قلبم داشت از جاکنده میشد !
نوک بینی شو به گردنم کشید و زمزمه کرد :حسام و دیونه کردی تو دختر.
درحالی که از هیجان نفس نفس میزدم موهاشو نوازش کردم.
سرم و به سمت چپ متمایل کرد تا صورتشو فرو کنه تو گودی گردنم ...تا این کارو کرد نگاهم به
قرآن روی میز افتاد و باطرز باورنکردنی از جا پریدم.
باتعجب نگاهم کرد و گفت :چت شد حریر؟
گرهی روسریم و سریع بستم و باگریه و بغض نالیدم :حسام گناهه ...گناهه ...گناهه.
به موهاش چنگ زد و نفس شو کالفه داد بیرون.
درحالی که از بغض داشتم خفه میشدم باهق هق های آرومی گفتم :خدالعنت مون میکنه ...قهرش
میاد ...وای وای وای چی شد که اینقدر بهم نزدیک شدیم ...وای من چطور بهت زنگ زدم نصف شب
بیای تو اتاقم ...لعنت به اون کتاب ریاضی ...لعنت به من ...لعنت به تویی که توی خارج بزرگ شدی و
این چیزها برات مهم نیست ...حسام برو ...حسام برو توروخدا برو.
شونه هام از گریه لرزید و امیرحسام نگاه خاصی که معنی شو نفهمیدم بهم انداخت و از اتاق رفت
بیرون ...جوری درو بهم کوبید که ازجا پریدم و هین بلندی کشیدم.
امیدوارم کسی بیدار نشده باشه.
به قرآن نگاه کردم و بابغض ناله کردم :ببخشید ...من اصالً نفهمیدم چی شد.
به سمت حموم دویدم و رفتم داخلش و باشدت زدم زیره گریه.
خدایا غلط کردم...
دوش حموم و باز کردم و تن آلوده به گناهم و به آب سپردم.
***
با حال بدی وارد مدرسه شدم ...تاصبح گریه میکردم و از خدا طلب بخشش میکردم.
بعد از نماز صبح آروم گرفتم ولی چیزی که حالم و بد کرد بی محلی صبح امیرحسام بود ...اصال انگار
ندیدتم ...فکرکنم به قول بچه های مدرسه باهام بهم زده بایدم بهم بزنه چون اون گفته بود از
دخترهای ترسو بدش میاد و عاشق دخترهای بادل و جرأت و ریسک پذیره.

144

www.RomanKhone.IR

نه سیاه بود نه سفید – ریحانه رسولی

رمــان

وارد کالس شدم و به مهدیه و لیال و شقایق فقط یه سالم کوتاه و آروم کردم.
لیال :حالت خوبه؟ رنگت پریده !
گرفته گفتم :خوبم.
مهدیه :از شنبه ها متنفرم هم ریاضی داریم هم فیزیک هردوشونم امروز امتحان میگیرن.
به کل یادم رفته بود امروز با امیرحسام هم کالس داریم و چیزی که بدتر بود این بود که حتی الی
کتاب فیزیکمم باز نکرده بود ،جدای از اون حال روحیم به قدری خراب بود که چیزهایی که جلسهی
پیش درس داده بود از ذهنم بیرون رفته بود و هیچی توی ذهنم نبود جز اخم سرصبح امیرحسام.
سرم و برای بدست آوردن کمی آرامش روی میز گذاشتم اما بالفاصله چشمام از اشک پر شد و اشکام
ریختن.
مهدیه :خوبی حریر؟ چته خوابت میاد؟
آروم گفتم :آره.
شقایق :پاشو پاشو این پسرخالهی هیتلرت اومد.
سریع بامقنعه ام اشکام و پاک کردم و به امیرحسام نگاه کردم ...اخماش به قدری درهم بود که گفتم
االن ابروهاش بهم میچسبن.
امیرحسام :سالم ،می تونید بشینید.
بدون اینکه مثل هرجلسه حضور و غیاب کنه بلندشد و رفت سمت تخته و گفت :کتاباتونو باز کنید.
حتی بهم نگاه نمیکرد ...اون خیلی بیرحم بود یامن خیلی عاشق بودم؟
تندتند درس میداد و به سؤاالی بچه ها توجه نمیکرد و من فقط بهش زل زده بودم.
بعد از یک ساعت نشست و گفت :قرار بود پرسش شفاهی داشته باشیم مطالب جلسهی قبل و
بامطالبی که االن دادم و میپرسم.
نیلوفر :استاد نمیشه درس امروز رو نپرسین؟
جدی گفت :نه.
نیلوفر :اما استاد اینطوری که خیلی سخت گیریه.
امیرحسام :ناراحتی برو بیرون.
نیلوفر دهنش بسته شد و امیرحسام صدا زد :غفاری.
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صدف بلندشد و امیرحسام شروع کرد به سؤال پرسیدن از چهار تا سوالی که ازش پرسید دوتاشو
جواب نداد.
امیرحسام ...10 :بشین.
صدف متعجب گفت! 10 :
امیرحسام :چهارتا سوال پنج نمره ای پرسیدم دوتا جواب دادی دوتا جواب ندادی.
صدف :استاد هرسؤال پنج نمره! این بی انصافیه.
امیرحسام :ناراحتی برو بیرون.
صدف زیرلب گفت :المصب امروز اعصابش مگسیه.
امیرحسام :سجادی.
فاطمه بلندشد و هرچهارتا سوال و جواب داد ...نگاهم میخ امیرحسام بود و داشتم پرپر میزدم فقط
برای یک نیم نگاهش.
امیرحسام :صبوری.
الهه هم سه تا سؤال و جواب داد و یکی رو نتونست جواب بده.
لیال رو صدا زد و اولین سؤال رو پرسید ...لیال که نخونده بود کمی مکث کرد و بعد مهدیه وقتی جواب
و از داخل کتاب پیدا کرد آروم بهش گفت و لیال شروع کرد به جواب دادن ،وسط جوابش همش مکث
میکرد تا مهدیه ادامه شو بگه.
امیرحسام پرید وسط حرفش و گفت :بشین صفر.
لیال بااعتراض گفت :چرا استاد؟
امیرحسام :خانوم فرخی شمام صفر.
مهدیه :اونوقت چرا؟ هنوز که از من نپرسیدین.
امیرحسام :تا درس و عبرت بشه و دفعه دیگه رابین هود بازی درنیاری و به دوستت نرسونی.
مهدیه :کی گفته من داشتم بهش میرسوندم؟
امیرحسام :فکرکردی کورم یا کر؟
مهدیه باحرص لبشو گاز گرفت و جوابی نداد ...امیرحسام بعد از اینکه همه رو صدا زد آخرین نفر
بدون اینکه بهم نگاه کنه منو گفت.
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اینقدر محو صورتش بودم که متوجه نشدم و باسلقمهی مهدیه به خودم اومدم ...بی حال بلندشدم و
اون درحالی که نگاهش به کتاب بود سؤال و پرسید ...سؤال مال درس جدید بود و از اونجایی که
حواسم فقط به خودش بود اصالً گوش نکرده بودم.
آروم گفتم :نمیدونم.
سرشو آورد باال و بهم نگاه کرد و تازه انرژی گرفتم.
بااخم نگاهشو گرفت و یه سؤال دیگه پرسید ...جواب و میدونستم اما به امید اینکه بازم بهم نگاه کنه
گفتم :نمیدونم.
اینبار عالوه بر امیرحسام مهدیه و شقایق و لیال هم باتعجب نگاهم کردن ...امیرحسام نگاه شو به زمین
دوخت و یه سؤال دیگه پرسید.
از اونجایی که محتاج چشماش بودم بابغض گفتم :نمیدونم و اون بازم نگاهم کرد ...نگاهش سنگین
بود و پر اخم اما همونم برای من کافی بود.
باخشم یه سؤال دیگه پرسید و از اونجایی که من هنوز از نگاهش سیر نشده بودم گفتم :نمیدونم.
فریاد زد :برو از کالس بیرون.
اشکام ریخت و مهدیه آروم گفت :دیونه شدی یعنی چی که نمیدونی؟!
امیرحسام دادزد :کسی درس نخونده سرکالس من نیاد ...باهمتونم نه تنها بایه نفر.
بهم زل زد و غرید :برو بیرون.
همونطور که اشکام می ریخت از کالس رفتم بیرون ...باشدت زدم زیره گریه و به سمت آبخوری
دویدم ...اینقدر گریه کردم که حالت تهو گرفتم و عق زدم ...صورتم و شستم تاحالم بهتر بشه.
یه گوشه روی پلهی کناره آبخوری نشستم و آروم آروم گریه کردم تا اینکه زنگ تفریح خورد و صورتم
و دوباره شستم و رفتم داخل کالس ...امیرحسام رفته بود.
مهدیه :خوبی عزیزم؟
بدون اینکه دست خودم باشه باشدت زدم زیره گریه.
مهدیه بـ ـغلم کرد و گفت :آروم باش ...بی خیال.
باهق هق گفتم :مهدیه...
مهدیه :جانم؟ ولش کن این پسرخالهی دیونه تو ...دوست و آشناحالیش نمیشه.
_دربارش اینطوری حرف نزن.
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یکم ازم فاصله گرفت و گفت :دیونه شدی؟ چرا ازش طرفداری میکنی؟ ندیدی چه جوری سرت داد
زد !
هیچی نگفتم ،فقط گریه کردم.
مهدیه :هی حریر نکنه داری چیزی رو پنهان میکنی؟
لبام و روی هم فشار دادم و بعد گفتم :باهام بهم زد.
مهدیه چشماش گرد شد و دهنش مثل غار باز شد و داد زد :چــــــــی !!!؟؟؟
شقایق :چی شده؟
مهدیه دستم و کشید و از کالس رفتیم بیرون و گفت :شما دوتام بیاین.
داخل سالن ایستاد و گفت :تعریف کن ببینم بین تو و اون چیه؟
باحال بدی گفتم :هیچی.
باحرص گفت :از ما که دیگه پنهون نکن ما حتی کوچیک ترین مسائل زندگیمونم برای تو میگیم.
_قول میدین بین خودمون بمونه؟
مهدیه :مگه قبال رازهاتو به کسی گفتیم؟
_نه.
مهدیه :پس بگو.
باگریه و هق هق از اولش تعریف کردم.
شقایق :دیونه تو نباید اونطوری باهاش رفتار میکردی.
_اون عاشق من و روحمه یا عاشق جسمم؟
شقایق :دیونه همهی پسرها دوست دارن بادوست دخترشون یه سری کارها انجام بدن این بدبختم که
فقط خواسته ببـ ـوستت.
_یعنی هـ ـوس نیست؟
مهدیه :نه خره کی گفته هـ ـوسه؟ اگه هـ ـوس بود که نمیومد سراغ دخترخالش بلکه میرفت بایه
دختره بدکاره ...اون حتماً دوست داره که اومده سراغ تو و چون عاشقته میخواد ببـ ـوستت.
_واقعاً؟
لیال :معلومه خره ...فرید واقعاً عاشق منه اما هروقت میرم خونش کلی میبـ ـوستم این یعنی خودم و
دوست نداره و جسمم و دوست داره؟ نه دیونه اون چون منو دوست داره منو میبـ ـوسه.
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مهدیه :حتماً این همه زن و شوهر که باهم ر-ا-بطهی زناشویی دارن همو دوست ندارن و فقط به
خاطره نیازشون کناره همن؟!
گیج شده بودم ...حرفاشون برام قابل هضم نبود.
شقایق :بذار بهت نزدیک شه اما نذار زیاده روی کنه.
باحال بدی روی زمین نشستم و به دیوار تکیه دادم ...یعنی چی؟ یعنی چون فقط دوستم داره بذارم
هرکاری میخواد بکنه؟ فقط چون بهم عالقه داره و بهش عالقه دارم حریم ها رو بشکنم؟ این دیگه چه
جور دوست داشتنیه؟
مهدیه :شیطون چه طوری این جیگرو تور کردی؟
شقایق :شناگر ماهری بودی و رو نمیکردی.
لیال باخنده گفت :از آن نترس که های و هوی دارد از آن بترس که سربه تو دارد.
اونا همین طور حرف میزدن و سؤال های مختلف میپرسیدن و نمیدونستن من امیرحسام و تور نکردم
بلکه این امیرحسام بود که منو انداخت تو دام خودش.
***
بی حال جلوی آینه مقنعه ام و پوشیدم ...به خودم نگاه کردم و صدای امیرحسام تو گوشم پیچید:
حس میکنم مقنعه ات داره خفت میکنه.
بی اراده دستم به سمت کشو رفت ...بازش کردم و قیچی رو برداشتم ...مقنعه ام و از سرم درآوردم و
کمی گشادش کردم و دوباره سرم کردم.
آروم زدمش عقب و به خودم نگاه کردم ...خجالت کشیدم و کشیدمش جلو اما دوباره صدای امیرحسام
و صدای مهدیه و لیال و شقایق توی گوشم پیچید :تواملی ...تو برده ای ...تو ترسویی ...یکم موهاتو بذار
بیرون صورتت رنگ بگیره ...اَه توی امل ساکت باش !
دوباره مقنعه ام رو کشیدم عقب و از اتاق رفتم بیرون.
به سمت در رفتم که مامان گفت :بیاصبحانه بخور.
طاقت دیدن بی محلی های امیرحسام و نداشتم واسه همین گفتم :نمیخورم.
از خونه زدم بیرون و سوار ماشین شدم ...نگاهی به خودم توی آینهی داخل ماشین کردم ...چقدر فرق
کردم ...خوشگل شدم ...بیشتر مقنعه ام و دادم عقب ...خوشگل تر شدم !
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امیرعلی اومد و آقاحشمت ماشین و روشن کرد ...اون روز وقتی رفتم مدرسه لیال و شقایق و مهدیه
گفتن :اینطوری خوشگل تر و بهترشدم و خیلی بهم میاد.
مهدیه :فکرمیکنی امروز بیاد؟
گرفته گفتم :نمیدونم ...ولی فکرنکنم بیاد.
لیال :باهاش قرار داشتی؟
_آره گفته بود کالس کنکورو بپیچونم و بریم بیرون ولی فکرنکنم بیاد.
مهدیه :ولش کن ناراحت نباش.
بابغض گفتم :دلم برای صداش تنگ شده.
مهدیه :بیخیال ...ما میخوایم بریم فروشگاه ونداد کالس کنکور نرو باما بیا.
_ونداد کیه؟
مهدیه :پسر عمه ام دیگه.
_نه میخوام برم شاید امیرحسام اومد دنبالم.
شقایق :خب میریم آموزشگاه یکم صبرمیکنیم اگه اومد که تو باهاش برو اما اگه نیومد باهم بریم.
_نمیدونم.
لیال :نمیدونم و نمیام نداریم همین کارو میکنیم.
زنگ آخر خورد و رفتیم بیرون ،اون سه تا باسرویس خودشون نرفتن و من به آقاحشمت که یه راست
از راه مدرسه میرفت آموزشگاه گفتم :دوستامم میرن آموزشگاه و مارو برسونه ...اونم سری تکون داد و
گفت :چشم.
جلوی آموزشگاه پیاده شدیم و آقاحشمت رفت.
امیرحسام گفته بود همین که ماشین آقاحشمت بره ماشین خودش جای ماشین آقاحشمت رو
میگیره اما این اتفاق نیوفتاد و من بغض کردم.
یک ربع جلوی در آموزشگاه منتظر بودم اما نیومد.
مهدیه :حریری ناراحت نباش.
بغضم ترکید.
لیال ناراحت گفت :چقدر بی رحمه فرید هیچ وقت بامن اینکارو نمیکنه.
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رفتیم داخل آموزشگاه و وارد سرویس بهداشتیش شدیم ...صورتم و شستم و اون سه تاهم شروع
کردن به آرایش کردن.
مهدیه :بریم خونه لباس عوض کنیم ونداد بااین فرم مدرسه ببینتم کلی بهم میخنده.
لیال :تابریم خونه شب میشه و حریر دیرش میشه.
مهدیه :راست میگی.
به آرایش کردنشون نگاه کردم ...مامان هیچ وقت اجازه نمیداد حتی وقتی لبام خشکی میزنه برق لب
یا ویتامینه بزنم.
باآرایش خیلی خوشگل تر شدن.
مهدیه :میخوای آرایش کنی؟
_نه بریم دیر میشه.
از آموزشگاه اومدیم بیرون و یه تاکسی گرفتیم و رفتیم احمدآباد.
وارد فروشگاه موبایل فروشی شدیم و لیال پرسید :مغازش کدومه؟
مهدیه :طبقهی باالست.
فکرم همش پیش امیرحسام بود.
مهدیه :اون مغازه بزرگه ست.
لیال :معلومه مایه داره.
مهدیه :آره بابا.
وارد مغازهی بزرگ و شیک ونداد شدیم ...فقط دوسه تا مشتری داشت.
مهدیه سریع دوید سمت یه پسره خوش پوش و خودشو پرت کرد تو بـ ـغلش و گفت :سوپرایز.
اون پسره که فکرکنم ونداد بود خندید و مهدیه رو از خودش جدا کرد و گفت :زشته جلو مشتری.
یه پسرقد بلند و خوش هیکل بود که دوطرف موهاشو کوتاه کرده بود و وسط موهاش بلندتر بود و به
سمت باال زده بودشون ...ابروهاشو فکرکنم دست کاری کرده بود و ته ریش کمی داشت.
کاره مهدیه شوکم کرد ...چطور میتونه اینقدر راحت بره تو بـ ـغلش؟
ونداد :تو یهو از کجا پیدات شد؟
مهدیه شیطون گفت :از تو لپ لپ.
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ونداد خندید و مهدیه به ما سه تا اشاره کرد و گفت :شقایق خانوم ،لیال خانوم ،حریرخانوم دوستای
من ...اینم ونداد عشق من ...باهم آشناشین.
ونداد بالبخند گفت :سالم خانوما.
لیال و شقایق جواب شو بالبخند دادن اما من فقط به کفشام زل زده بودم و فکره امیرحسام از سرم
بیرون نمیرفت.
مهدیه :حریر؟
نگاهمو از زمین گرفتم و گفتم :بله؟
ونداد :پرسیدم حالت خوبه؟
آروم گفتم :بله ممنون.
ونداد :بریم اتاق من تا راحت تر باشیم ...سهیل حواست به مشتری ها باشه.
کناره گوش شقایق گفتم :یعنی چی بریم اتاقش! مگه نمیرین خونه؟
شقایق :همین االن اومدیم کجا بریم؟!
دستم و کشید و دنبال ونداد و مهدیه راه افتاد ...اتاق کارش شیک و تمیز بود.
روی صندلی ها نشستیم و ونداد پشت میزش نشست و گفت :چی میل دارین؟
همه گفتن قهوه جز من.
ونداد :شماچی؟
بدون اینکه بهش نگاه کنم گفتم :چیزی میل ندارم.
ونداد :هرجور راحتی.
مهدیه رفت سمتش و روی پاهاش نشست و گفت :قراربود دیشب بیاین خونمون چرا نیومدین؟
ونداد :مامانم با بابام بحثش شد مهمونی رفتن کنسل شد.
مهدیه :ایش این عمه هم عجب آدمیه.
سهیل قهوه ها رو آورد و رفت ...صفحه گوشیم و به امید اینکه امیرحسام پیامی داده باشه باز کردم اما
هیچ پیامی نداشتم.
شقایق :چقدر مغازتون بزرگه.
ونداد :قابل شمارو نداره.
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شقایق :ممنون من امروز بامهدیه به خاطره این اومدم که یه گوشی بردارم ...گوشیم دو روز پیش افتاد
تو جوی آب.
ونداد یه چیزی شبیه به کتابچه بهش داد و گفت :توی این مدل های گوشی باعکس و مشخصاتشون
هست هرکدوم نظرتو گرفت بگو بگم سهیل بیاره.
شقایق و لیال مشغول نگاه کردن به اون کتابچه شدن و منم باناخونام بازی میکردم و عصبی پام و
تکون میدادم ...پشیمون شده بودم از اومدن.
ونداد :حریرخانوم شمانمیخوای یه نگاه به مدل هامون بندازی؟
بدون اینکه نگاهش کنم جدی گفتم :خیرگوشی دارم.
صدای خندهی آرومش به گوشم رسید ...شنیدم که آروم دم گوش مهدیه گفت :بهش بگو یه جعبه
شیرینی بخره باخودش آشتی کنه.
مهدیه خندید و آروم گفت :ولش کن سربه سرش نذار.
ونداد :دلم برات تنگ شده بود.
از گوشه چشم نگاهشون کردم ...مهدیه دستاشو دوره گردن ونداد انداخت و گفت :دروغ نگو دروغگو.
ونداد گونه شو محکم بـ ـوسید و گفت :من کی تاحاال به تو دروغ گفتم؟!
مهدیه :نگفتی؟
ونداد :نوچ ...راستی چقدر بافرم مدرسه بامزه میشی.
مهدیه :مسخرم نکن بیشعور.
ونداد باخنده گفت :خره مسخرت نمیکنم دارم جدی میگم.
مهدیه باقهر روشو برگردوند که ونداد آروم آروم گونه و چونهی مهدیه رو بـ ـوسید.
مهدیه خنده اش گرفت و سرشو برگردوند و بااتفاقی که افتاد سریع چشمام و بستم ...چه طور میتونه
اینقدر راحت اونم جلوی ما اینکارو بکنه؟! صدای حال بهم زن بـ ـوسه هاشون باعث شد از مهدیه
متنفربشم.
لیال و شقایق که این چیزها براشون عادی بود فقط یه لبخند زدن و دوباره مشغول ورق زدن کتابچه
شدن.
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میخواستم هرچه زودتر از اونجا برم ...از خودم متنفر شده بودم که پا به همچین جایی گذاشتم ...از
دوستام متنفر شدم ...از خودم که همچین دوستایی داشتم حالم بهم خورد ...انگار از خیر سفرهایی که
به خارج از کشور داشتن زیادی آپ دیت شده بودن.
صدای خندهی ریز مهدیه باعث شد زیرچشمی بهش نگاه کنم و باچیزی که دیدم مثل احمق ها از
خودم پرسیدم :دست ونداد زیرمانتوی مهدیه چیکار میکنه؟
مهدیه همونطور که ریزریز میخندید و حرفی رو زیره گوش ونداد نجوا میکرد فاصله صورت شو با
گردن ونداد از بین برد.
بلندشدم و با اخم گفتم:
_بیرون منتظرتونم.
از اتاق رفتم بیرون و درو محکم بهم کوبیدم.
از اون پسره سهیل پرسیدم:
_سرویس بهداشتی کجاست؟
سهیل :سمت چپ ته راه رو.
_مرسی.
وارد سرویس بهداشتی شدم و آبی به دست و صورتم زدم ...به خودم توی آینه نگاه کردم و گفتم:
حریر اینجا چیکار میکنی؟
جوابی برای این سؤال نداشتم.
صحنه های چندلحظه پیش جلوی چشمم اومد و چشمام و بستم.
مهدیه چطور میتونه اینقدر بی حیا باشه؟! وندا چطور میتونه بایه دختر اینطوری برخورد کنه؟! عشق
من ...حسام من ...فقط میخواست گونم و ببـ ـوسه اما من نذاشتم ،اونوقت ونداد به خودش اجازه میده
بدن مهدیه رو اینقدر بیرحمانه لمس کنه ...امیرحسام میخواست هردو از عشقمون لـ ـذت ببریم اما
ونداد و مهدیه عشقی بین شون نبود و فقط هـ ـوس بود ...وقتی مهدیه و لیال و شقایق اینقدر راحت
بااین موضوعات کنار میان چرا من نیام؟ حتماً گناه نداره دیگه ...چرا من آرایش نکنم؟ چرا من مانتوی
کوتاه نپوشم؟ چرا من باید عشقم و به خاطره افکاره قدیمی مامان و آقابزرگ از دست بدم ...هــــا
چرا من؟! حق با امیرحسامِ ،آتوسا بادل و جرأته که هرجور دوست داره لباس میپوشه و هرجا دلش
میخواد میره و نمیذاره آقابزرگ کنترلش کنه ...من و آرزو ترسوییم و به قول امیرحسام برده
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آقابزرگیم ...همهی عاشقا دست همو میگیرن تا آرامش داشته باشن ...همهی عاشقا همو میبـ ـوسن
چون همو دوست دارن ...امیرحسام راست میگه گناه نداره چون محرمیت بین ما عشقمونه.
مقنعه ام و کشیدم عقب تر و خیره به چشمای خودم توی آینه گفتم :من حسام و از دست نمیدم.
از سرویس بهداشتی رفتم بیرون ...هرچی منتظر موندم نیومدن بیرون که درو باز کردم و گفتم :بچه
ها من دیرم شده.
مهدیه از روی پاهای ونداد بلندشد و گفت :بازشروع شد خدایا.
_خب اگه نمیرین من خودم تاکسی میگیرم میرم خونه.
شقایق :نه دیگه بریم خیلی وقته اومدیم مزاحم کار وندادم شدیم.
ونداد :نه بابا این حرفاچیه.
شقایق به یه برگه از کتابچه اشاره کرد و گفت :از این میخوام.
ونداد :چه خوش سلیقه.
شقایق لبخنده پرعشوه ای تحویلش داد ...ونداد به سهیل گفت و سهیل گوشی رو بسته بندی شده
آورد.
شقایق کارت شو به سمت ونداد گرفت و باشیطنت گفت :فقط تخفیف یادت نره.
ونداد :خیلی حرکتت زشته.
شقایق ناراحت گفت :خب تخفیف نده خسیس شوخی کردم.
ونداد :منظورم اون نبود اینکه میخوای پول شو حساب کنی و کارت میکشی زشته.
لیال :وا باالخره باید پول شو بده دیگه.
ونداد :من عادت ندارم از دوستام پول بگیرم باالخره یه فرقی بین دوستام و مشتری های غریبم هست
دیگه.
لیال :چه دست و دلباز.
ونداد لبخندی زد و مهدیه گفت :شقایق اصرار نکن مطمئنم پول شو نمیگیره.
شقایق بالبخند و نگاه خاصی به ونداد گفت :کی اصرار کرد؟! چه بهتر هرچه از دوست رسد نیکوست.
ونداد :لیال تو چیزی نمیخوای؟
لیال :اگه مجانی باشه چرا یه هدفن مدل باال میخوام ...از اونا که گوش آدم و کر میکنه.
ونداد بینی لیال رو کشید و گفت :خب اگه گوشات کر بشه که تو خونه میترشی.
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لیال دست شو کنار زد و گفت :نترس نمی ترشم من شکارچی ماهری ام با اولین تیری که به قلب
مردی پرت کنم میوفته تو دامم.
ونداد :اووووو نه بابا.
لیال باناز گفتم :بـــعـــله.
ونداد خودش رفت و هدفن رو آورد و گفت :فقط به پا کرنشی ...حیفه دختری مثل تو ناقص بشه.
لیال بسته رو گرفت و گفت :مواظبم نگران نباش.
ونداد :ماشاهلل از زبون کم نمیاری.
مهدیه :نه بابا زبون داره چهل و چهار متر.
ونداد به من نگاه کرد ...لبخنده محوی زد و پرسید :توچیزی نمیخوای؟
_خیر ...اگه هم چیزی الزم داشته باشم از آشناها نمیخرم میرم سراغ غریبه ها که پولشم ازم بگیرن.
ونداد :شایدم مغازهی منو الیق خرید نمیدونی.
پسرهی زبون بازِ عوضی.
بی حوصله گفتم :بریم.
مهدیه گونهی ونداد و محکم بـ ـوسید و گفت :عاشقتم ...بعداً میبینمت.
ونداد :میبینمت.
لیال و شقایق باونداد دست دادن و شقایق همون طور که برای خداحافظی گونهی ونداد و میبـ ـوسید
گفت :مرسی بابت گوشی.
ونداد درحالی که نگاهش به من بود گفت :خواهش.
لیالهم گونه شو بـ ـوسید و گفت :بابت هدفن ممنون.
ونداد بـ ـوسه آرومی به گونهی لیال زد و گفت :مراقب خودت باش نگران سالمتی گوشاتم.
لیال باخنده گفت :چشم مراقبم.
مهدیه :بیاین بریم تا آقابزرگ حریر تماساش شروع نشده.
ونداد دست شو به سمتم دراز کرد و گفت :از دیدنت خوشحال شدم.
خیره به چشماش گفتم :کامالً برعکس من.
بی توجه به دست دراز شده اش از اتاق رفتم بیرون و سریع از فروشگاه زدم بیرون.
مهدیه باشدت دستم و کشید و دادزد :چرا اینطوری باهاش برخورد کردی؟
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_چون اون یه شاالتان بود.
مهدیه درکمال ناباوری سیلی محکمی بهم زد و گفت :آدم شاالتان باشه بهتر از اینه که مثل تو امل و
بی دست و پا باشه ...حیف ...حیف یکی مثل استاد پارسا که دست گذاشته روی یه دختر بچه مثل تو
که حتی بلد نیست چه جوری برخورد کنه ...خاک برسرت که آقابزرگت تونسته افکار احدبوقی و
فسیل شده شو توی مخت جا بده ...هه خداشانس بده ...استاد پارسا با توی امل بی رنگ و رو دوست
شده یا داری دروغ میگی؟ از اولم باورم نشد حاال دیگه مطمئن شدم دروغ گفتی ...آخه اون حتی به
تو یه نگاهم نمیکنه چه برسه به این بخواد ببـ ـوستت و تو نذاری ...هاهاها باورمون شد ...تو همیشه
یه دختره امل و بی دست و پا میمونی که هشت تاشکم بچه میزایه و صبح تا شب از این سفره صلوات
به اون سفره صلوات میره و همش دیگ آش نذاری هم میزنه و مثل بی عرضه ها گریه میکنه و دعا
میکنه شوهرش بهش خـ ـیانت نکنه و نره سراغ یه زنی که بلده آرایش کنه و لباس درست و حسابی
بپوشه ...برات متأسفم که هنوز بزرگ نشدی.
شقایق :خیل خب کافیه مردم دارن نگاهمون میکنن.
مهدیه دادزد :نگاه کنن ...بذار بفهمن این دختر یه دختره بی دست و پای امله که حتی بدون اجازهی
مامانش دستشویی هم نمیره و بدون اجازهی آقابزرگش پاشو از اتاقش بیرون نمیذاره.
ونداد :مهدیه خفه شو.
مهدیه :اون حق نداشت با تو اونطوری رفتار کنه ...فکرکرده کیه که اینقدر مغروره ...اون هیچی نیست
جز یه دختره بدبخته اسیر.
اون همین طوری بهم توهین میکرد و داد میزد ...مردم دورمون جمع شده بودن و باتعجب نگاهمون
میکردن و من فقط باچشمای اشکی به مهدیه چشم دوخته بودم.
ونداد :خفه شو ...نمیبینی حالش خوب نیست ...هرکسی یه اعتقاداتی داره ای کاش تو بزرگ میشدی
و به اعتقادات اون احترام میذاشتی ...آبرومو تو محل کارم بردی احمق.
شقایق :حریر ...حریرخوبی؟
ونداد :حریرخانوم حالت خوبه؟
بی حرف و دل شکسته از خیابون رد شدم و بهشون توجه نکردم ...ونداد دنبالم دوید و گفت :صبرکن.
برای یه تاکسی دست تکون دادم و ایستاد.
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ونداد :حریرخانوم من واقعا متأسفم که تو محل کارم بهتون توهین شد ،من نمیخواستم اینطوری
بشه ...معذرت میخوام.
بهش نگاه کردم ...آدما رو نمیشه از ظاهرشون شناخت ...این همون پسریه که تاده دقیقهی پیش به
نظرم یه عوضی بود !
ونداد :حرفای مهدیه رو فراموش کن و ببخش که بهت توهین کرد.
بی حرف سوارماشین شدم و زیرلب آدرس ویال رو گفتم.
آروم اشک ریختم و حرفای مهدیه مدادم توی گوشم تکرار شد.
حق بااون بود من یه دختره امل و بی دست و پا بودم که عشقم و به خاطره این امل بازی ها از دست
داده بودم.
هوا تاریک شده بود و دوساعت از زمان تموم شدن کالس کنکور گذشته بود.
کرایه رو حساب کردم و پیاده شدم.
اشکام وپاک کردم و زنگ و زدم ...درباز شد و رفتم داخل.
دراصلی رو باز کردم و وارد ویال شدم.
فریاد مامان گوشم و کر کرد :کدوم گوری بودی؟
نگاهم روی امیرحسام بود که کناره آتوسا نشسته بود ...آتوسا ازت متنفرم.
آقابزرگ :کجابودی حریر؟
_قبرستون ...کجابودم؟ خب معلومه کالس کنکور.
همه باتعجب و بهت بهم نگاه کردن.
مامان زد تو گوشم و دادزد :درست صحبت کن بابزرگ ترت ...کالس کنکور بودی؟ پس چرا وقتی
آقاحشمت اومد دنبالت گفت اصالً تو آموزشگاه نبودی.
باباغرید :یسنا صد دفعه میگم روی دخترم دست بلند نکن ...دختره ...ظریفه حساسه شکننده ست...
این درسته که باداد و بیداد ازش میخوای جواب توبده؟ این درسته که جلوی این همه آدم میزنی تو
گوشش؟ واال به قرآن کاره تو زشت تر از کار حریره.
آقابزرگ :تو حرف نزن حسین که رفتارهای تو لوسش کرده.
بابا زیرلب استغفراهلل آرومی گفت تا آروم باشه و بعد گفت  :آقابزرگ این دختر ،دختره منه من باید
ازش سؤال جواب کنم نه شما.
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مامان :بس کن حسین مابعداً باهم حرف میزنیم ...االن فقط میخوام بدونم این عفریته کجا بوده و چرا
اینقدر موهاش بیرونه؟
_به من نگو عفریته چون من عفریته نیستم ...دوست داشتم موهام و بدم بیرون.
این بار دست آقابرزگ فرو اومد توصورتم و نعره زد :ببند دهنتو ...از کی تاحاال اینقدر چشم سفید
شدی؟!
از سوزش سمت چپ صورتم دلم ضعف رفت ...سه تا سیلی توی یک روز اونم از سه نفر واقعا غیرقابل
هضم بود.
آرشام :نزنش آقابزرگ.
آقابزرگ :باید بزنمش چون نزدمش و لی لی به الالش گذاشتم این طوری شده ...از قدیم راست گفتن
تا نباشد چوب تر فرمان نبرن گاو و خر.
_آره درسته ...مابرای شما همیشه مثل گاو و گوسفند بودیم و شما صاحبمون و همیشه هرجور که
خودتون خواستین باهامون رفتار کردین.
بابغض ادامه دادم :مابرای شمامثل برده میمونیم و غالم و شما صاحب و رئیس مون ...خسته نشدین
اینقدر نظراتونو به ما تحمیل کردین؟
مامان :خفه شو حریر.
_باشه خفه میشم ...مثل تموم این هجده سال خفه میشم ...این خفه شدنم باعث شده پر عقده بشم...
پراز حرف بشم ...ولی شماهیچ کدوم هیچ وقت به حرفام گوش نکردین ...آقابزرگ شش سالم شد
دوچرخم و از زیرپام کشیدی و گفتی :چه معنی میده دختر دوچرخه بازی کنه درصورتی که
میدونستی من عاشق دوچرخه بازی ام ...از هفت سالگی مجبورم کردی نماز بخونم درصورتی که
خوده خداهم گفته از نُه سالگی ...از هفت سالگی مجبورم کردی روسری سرم کنم درصورتی که
خداگفته از نُه سالگی حجاب واجب میشه ...حریر بلندنخند زشته ...حریرخفه شو جلوی بزرگ تر...
حریرکجابودی؟ کجارفتی؟ باکی رفتی؟ حریر برو کالس خیاطی دختری که خیاطی بلد نباشه که
دخترنیست ...نه حریر کالس ژیمناستیک به چه دردی میخوره برو گل دوزی ...حریر رمان عاشقانه بد
آموزی داره کتاب چگونه همسرخوبی باشیم رو بخون ...حریر به جای درس خوندن و خوابیدن پاشو
بیا بـ ـغل دستم آشپزی یادبگیر ...حریر اگه نماز نخونی خدالعنتت میکنه ...حریر اگه موهاتو بدی
بیرون توآتیش جهنم میسوزی ...حریر این مانتوی نازک چیه پوشیدی تمام تنت پیداست برو چادر
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سرت کن ...حریر بادخترای بدحجاب مدرسه دوست نشو ...حریر مسابقهی دوچرخه سواری به چه
دردت میخوره برو مسابقهی احکام ...حریر ...حریر ...حریر ...بسه دیگه حریر مرد ...حریر دیگه خسته
شده ...شماخسته اش کردین ...حالم و بهم زدین از همه چی.
به سمت پله ها دویدم و به اتاقم پناه بردم ...درو محکم بهم کوبیدم و قفل کردم ...کنار در سرخوردم و
روی زمین نشستم و از ته دل زار زدم.
حرفای مهدیه و نیومدن امیرحسام سرقرار نابودم کرده بود.
***
تا آخرشب توی اتاقم گریه کردم و اشک ریختم و امیرحسام بی معرفت حتی یه پیام خشک و خالی
هم نفرستاد تاحالم و که خودش خراب کرده بود و بپرسه ...دلم ازش خیلی گرفت ...خیلی ،به قدری
که حس میکردم دلم داره میترکه ...لعنت به من ...من کی اینقدر به این غریب آشنا وابسته شدم؟!
ساعت یازده شب بود که تقه های آرومی به در اتاقم زده شد.
به امید اینکه امیرحسامِ سریع گفتم :کیه؟
بابا :دخترکم درو باز کن باهم حرف بزنیم.
امیرحسام نیست ...خدا لعنتت کنه حریر که دیشب از اتاقت بیرونش کردی و امشب پرپر میزنی بیاد
پیشت.
اشکام و پاک کردم و درو باز کردم و باچشمای پر از تشویش و نگران بابا روبه رو شدم.
این مرد و به اندازهی امیرحسام دوست دارم.
بابغض نالیدم :باباجون...
سریع بـ ـغلم کرد و گفت :جان دل بابا ...قربونت برم چه بالیی سرچشمات آوردی؟
توی بـ ـغلش اشک ریختم و هیچی نگفتم.
موهام و پدرانه نوازش کرد و بالحن ناراحتی گفت :حریرجان اینطوری گریه نکن گل بابا قلبم میگیره
هـــا.
زیرلب گفتم :خدانکنه.
روی تخت نشستیم و اشکام و پاک کرد و گفت :میخوای باپدرت صحبت کنی؟ میخوای بگی کجارفته
بودی یااینکه چی باعث شده که دست به دامن دروغ بشی؟ من نگرانتم عزیزم.
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چقدر خوبه که اینطوری حرف میزنه و داد نمیزنه که اال و بال باید بگی وگرنه کبودت میکنم ...حرفی
که همیشه مامان میزد.
باصدای لرزونی گفتم :ببخشید ...باشقایق و لیال و مهدیه رفتیم احمدآباد تاشقایق گوشی بخره ...گفتن
باهم بریم خرید منم دلم خواست باهاشون برم ...اگه زنگ میزدم به مامان تا اجازه بگیرم مامان
نمیذاشت تازه کلی هم دعوام میکرد ...بابا من دیگه خسته شدم از این همه کنترل ...از این همه بی
اعتمادی و شک ...چرا نمیریم یه خونهی جدا بگیریم؟ آقابزرگ همش تو زندگیمون دخالت میکنه و
امر و نهی میکنه ...من هجده سالم شده اما حتی اجازه ندارم تا سرکوچه تنهایی برم ...به چه زبونی
بگم که گاهی دلم میخواد تنها برم بیرون و یا اینکه بادوستام برم ...تا دربارهی دوستام حرف میزنم
مامان و آقابزرگ میگن دخترهای درستی نیستن ...منو چه به اخالقای اونا؟ هرکسی رو تو گور
خودش میخوابونن ...از رفتارای مامان و آقابزرگ خسته شدم ...شده تاحاال مامان یه بار مثل یه مادر
باهام حرف بزنه ...همش تهدید همش داد و بیداد همش امر و نهی ...قبالً مشکلی نداشتم تازه عاشق
مامان و آقابزرگ بودم اما االن بزرگ شدم ...عقل دارم شعور دارم ...دیگه نمیخوام اینقدر کنترل بشم...
بابا چرا همیشه سکوت میکنی؟ سکوتت باعث میشه مامان و آقابزرگ شیرتر بشن ...من دیگه خسته
شدم.
بابا به آغـ ـوشش کشیدم و آه پردردی کشید و گفت :حق داری دخترم ...منم از رفتارای شکاکانه و
بی اعتمادی مادرت و آقابزرگ نسبت به تو خسته شدم اما اونا صالح تو میخوان ...اینکه بادوستات
رفتی بیرون اشکالی نداره اما اینکه دروغ گفتی اشکال داره ...از این به بعد تو یه اجازهی کوچیک بگیر
خودم بامادرت صحبت میکنم اجازه بده ...گریه نکن عزیزم ...من اگه ساکت میمونم برای اینه که دلم
نمیخواد روم تو روی آقابزرگ باز بشه.
بالحنی که خیلی برام عجیب و تازه بود ادامه داد :مشکل من اینه که وقتی یه بچه یتیم بودم داییم
که آقابزرگ باشه قبولم کرد و بزرگم کرد ...من نمی تونم هیچی بگم چون بهش مدیونم ...چون تادهن
باز میکنم حتی منت خریدن مداد مدرسه ام رو هم میکوبه توسرم ...توببخش که بابات نمیتونه اختیار
دارت باشه ...تو اولین نفری نیستی که به خاطره آقابزرگ ازم متنفر میشی.
سریع گفتم :باباجون من ازت متنفرنیستم ...درکت میکنم.
اشکام و نوازش گرانه پاک کرد و گفت :ای کاش توی پرورشگاه بزرگ میشدم و توی این ویال نه.
_چرا بابا؟ چیزی رو ازم پنهان میکنی؟
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نفس سنگینی کشید و گفت :ای کاش آدمای گذشته فراموش میشدن.
_بابا؟
بابا :جانم؟
_توی گذشتهی تو چی هست؟
لبخنده تلخی زد و گفت :چیزه بدی نیست یه رویای شیرینه به خاطره همینم فراموش نمیشه.
معنی حرفاشو نمیفهمیدم ...حرفاش فقط گیجم میکرد.
بابا :من میدونم رفتارای مامانت و آقابزرگ خیلی زشت و زننده ست اما اونا به فکرتن و صالح تو
میخوان.
_این چه جور صالحیه که داره مثل خوره میخورتم؟!
بابا :باگذشت زمان رفتارای مادرتم درست میشه.
پوزخندزدم و گفتم :این جزء محاالته.
پیشونیم و بـ ـوسید و گفت :من باهاش صحبت میکنم دیگه غصه نخور ...میخوای برات یه چیزی
بیارم بخوری؟
_نه میخوام بخوابم.
بابا :باشه ...شب بخیر.
دست شو بـ ـوسیدم و گفتم :تنها کسی که توی این خونه درکم میکنه شمایی ...ممنون.
لبخندی به روم زد و رفت.
دلم امیرحسام و میخواست ...چرا نمیاد دیدنم؟ یعنی نگرانم نشده؟
روسریم و سرم کردم و رفتم از اتاقم بیرون ...نگاه پر حسرتی به در اتاقش انداختم ...یه قدم به سمت
اتاقش برداشتم که آتوسا از اتاق خودش اومد بیرون.
نگاهی بهم کرد و بالبخنده معناداری گفت :بَه بَه حریرخانوم شجاع ...حالت خوبه؟
جوابی ندادم که گفت :ای کاش بشه یه بار دیگه مثل امشب عصبانی و خشمگین ببینمت ...خیلی
بامزه میشی مثل این بچه گربه های سفید و خوشگل میشی که تندتند میومیو میکنن.
خندید و به سمت اتاق امیرحسام رفت ...قلبم گرفت ...یه بلوز و شلوار خوشگل تنش بود و سرشم
لخت بود ...لعنت به تو آتوسا.
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اشکام بی وقفه ریخت ...باروحی زخم خورده برگشتم برم داخل اتاقم که صدای دعوای آروم مامان و
بابا توجه ام و جلب کرد.
صداشون واضح نبود ...روی پله ها ایستادم تا صداشونو بشنوم.
مامان :حسین چت شده؟ ندیدی کی و باچه وضعی اومد؟ تمام موهاش بیرون بود ...هوا تاریک شده
بود ...چه معنی میده دختر تاساعت شش شب بیرون باشه؟
بابا :تو و پدرت باعث شدین این کارو بکنه از بس که کنترلش میکنید ...یسناجان کنترل کردن خوبه
اما به اندازه اش ...اگه زیاد از حد باشه خرابی به بار میاره ...دخترت باخودش میگه من که کاری
نمیکنم پس چرا بهم شک دارن و کنترلم میکنن پس برم همون کار اشتباه رو انجام بدم دیگه چون
چه خوب باشم چه بد بهم شک دارن.
مامان :دخترو باید مادر تربیت کنه تو دخالت نکن.
بابا :یعنی چی تو دخالت نکن من پدرحریرم.
مامان :من به فکرشم که اینقدر سخت گیری میکنم.
بابا :یسنا حریر االن هجده سالشه به سن قانونی رسیده ...بزرگ و فهمیده شده ...توروخدا کاری نکن از
خانواده زده بشه.
مامان :بس کن حسین.
بابا :یسنا ،حریر حسنا نیست.
مامان بااین حرف بابا دادزد :حسین بس کن.
بابا :دختره من حسناخواهر تو نیست ،سعی نکن کاری که حسنا کرده رو سر دختر خودت تالفی کنی.
مامان باصدایی شبیه به ناله گفت :حسین گذشته رو یادم نیار ...تو رو روح مادر و پدرت یادم نیار.
بابا :میدونم میترسی حریر مثل حسنا بشه اما اینو بدون اگه به کارات ادامه بدی میشه مثل همون...
میشه مثل آتوسا.
حسنا! خاله حسنا چیکار کرده؟!
دیگه صدایی نشنیدم ...گیج و پر از سؤال به اتاقم برگشتم.
خاله حسنا!...
این خالهی عجیب مثل یه عالمت سؤال بزرگه برام.
دوباره یاد امیرحسام و آتوسا افتادم و گریه هام شروع شد.
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سعی کردم بخوابم اما همش صدای امیرحسام و مهدیه تو گوشم بود ...حرفای مهدیه زندگیم و از این
رو به اون رو کرد!
***
بی حال و دل مرده آماده شدم و رفتم طبقه پایین ...مثل همیشه همه دوره میزصبحانه جمع بودن.
آروم سالم کردم و به سمت در رفتم که بابا گفت :حریرم بیاصبحانه بخور دیشبم شام نخوردی.
بغض کردم ...حریرم ...امیرحسام همیشه اینطوری صدام میکرد.
نتونستم به بابا نه بگم و کنارش نشستم ...نگاهم و به امیرحسام دوختم که بااخم داشت قهوه شو هم
میزد.
آقابزرگ :توضیحی برای رفتار دیشبت داری؟
بابا :آقابزرگ میشه بعداً صحبت کنید االن بای...
آقابزرگ پرید وسط حرفش و گفت :باتو صحبت نکردم باحریر بودم.
بابانفس پر دردی کشید و حرفی نزد.
آروم گفتم :نه توضیحی ندارم.
آقابزرگ :دیروز کجارفته بودی؟
_به بابام توضیح دادم.
آقابزرگ باخشم گفت :من همه کارهی توأم باید به من توضیح بدی.
بلندشدم و گفتم :بابام همه کارهی منه.
مامان :دخترهی ورپریده بابزرگ ترت مثل آدم صحبت کن.
_من ورپریده نیستم.
کولم و روی دوشم انداختم ...بابا بلندشد و گفت :آقاحشمت نیست امروز خودم میرسونمت.
آقابزرگ :آرشام میبرتش.
امیرحسام نگاه تیزی به آقابزرگ انداخت.
آقابزرگ :تو باید بری شرکت ...امیرعلی بابا پاشو برو مدرسه ات دیر میشه.
امیرعلی بلندشد و گفتم :من پیاده میرم پسرعمه امیرعلی رو برسونه.
مامان :این همه راه پیاده !؟
_مگه چقدر راهه؟ همش یک ربعه.
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آقابزرگ :همین که گفتم آرشام میبرتت.
باحرص از ویال رفتم بیرون ...امیرعلی و آرشام اومدن ...امیرعلی جلو نشست و منم عقب.
امیرعلی :عموآرشام برام از لوازم و التحریر مداد شمعی میخری؟ مداد شمعی هام خراب شدن...
معلممون گفته بامداد شمعی نقاشی بکشیم ...دیروز به بابا گفتم ولی یادش رفت.
آرشام :آره عمویی میخرم.
_الزم نکرده از مدرسه برگشتم خودم برات میخرم.
آرشام از داخل آینه نگاهی بهم انداختم و اهمیت ندادم.
امیرعلی :معلممون گفته امروز بیاریم و توی کالس نقاشی کنیم.
بااخم گفتم :گفتم که برات میخرم پس تمومش کن.
امیرعلی ناراحت شد و سرشو انداخت پایین.
آرشام بعد از چند دقیقه جلوی یه لوازم و التحریری نگه داشت و پیاده شد و بعد از چنددقیقه
برگشت.
جعبهی بزرگ مدادشمعی رو به سمت امیرعلی گرفت و بالبخند گفت :بیاعموجون.
امیرعلی آرومگفت :نمیخوام آبجیم برام میخره.
آرشام :چه فرقی میکنه من بگیرم یا آبجیت؟!
امیرعلی به من نگاه کرد که بااخم عالمت دادم بگیره.
گرفت و مؤدبانه گفت :مرسی عموجون.
آرشام :خواهش میکنم.
دوباره ماشین و به حرکت درآورد ...به مدرسه امیرعلی رسیدیم و امیرعلی گفت :ممنون عموجون
خداحافظ.
آرشام :خداحافظ عزیزم درساتو خوب بخون.
امیرعلی :چشم.
باچشمای خوشگلش به من نگاه کرد و آروم گفت :خداحافظ آبجی.
لبخنده کجی زدم و گفتم :خداحافظ ...سرگرم بازی نشی یادت بره خوراکی هاتو بخوری ...حتماً بخور
تا ضعف نکنی.
چشمی گفت و پیاده شد و رفت داخل مدرسه.
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آرشام :دختردایی نمیای جلو بشینی؟
_نه راحتم.
سری تکون داد و راه افتاد.
بعد از دو دقیقه سکوت گفت :دختردایی مشکلی پیش اومده؟
_نه چطور؟
آرشام :دیشب خیلی بهم ریخته بودی.
_من نمیدونم چرا به هرکسی که از راه میرسه باید جواب پس بدم هه خنده داره.
آرشام :اشتباه برداشت نکن قصدم فضولی نیست فقط نگرانتم.
_لطفاً از این به بعد نگران من نباشین.
چیزی نگفت اما صدای نفسای عصبی شو میشنیدم ...هه هنوز نه به باره نه به داره شده همه کاره.
دیگه حرفی نزد تا اینکه به مدرسه رسیدیم ...درو باز کردم پیاده بشم که گفت :دختردایی نمیخوای
مقنعه تو درست کنی؟
بهش نگاه کردم و گفتم :نه نمیخوام.
سرخ شد که پوزخندی زدم و پیاده شدم.
وارد مدرسه شدم و شقایق و لیال به سمتم اومدن و بالبخند سالم کردن.
آروم جواب شونو دادم.
لیال :گلی جونم قهری؟
کوتاه گفتم :نه.
مهدیه یه گوشه ایستاده بود و باحرص گل های توی باغچهی مدرسه رو میکند.
شقایق :حریر ماکه اشتباهی نکردیم چرا باما سرسنگینی؟
_سرسنگین نیسم حال و حوصله ندارم.
لیال :مهدیه خودشم پشیمونه.
_کامالً مشخصه.
لیال :به خدا پشیمونه فهمیده رفتار دیروزش خیلی زشت بوده اما خب میدونی که وقتی عصبانی بشه
دیونه میشه.
بی حوصله گفتم :میرم تو کالس.
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رفتم داخل کالس و سرجام نشستم.
بقیهی بچه هاهم اومدن ...اصالً بامهدیه حرف نزدم اونم باهم حرف نزد ...اون دیروز آبروم و جلوی همه
ی مردم برد ...نمیبخشمش.
***
یک ماه گذشته و این یک ماه بدترین ...بدترین ...بدترین ماه عمرم توی کل هجده سالم بود.
بی محلی های امیرحسام و توجه هاش به آتوسا داغونم میکرد ...بامهدیه هنوز قهر بودم ...این یک ماه
خیلی افسرده و غمگین بودم و بابا و مامان خیلی نگرانم بودن ...خیلی الغر شده بودم و به قول آرزو
شده بودم خشکاله ...مراسم خاستگاری آرزو برگزار شد و نشون محمدجواد شد و یه صغیهی محرمیت
هم خوندن تا فقط باهم درتماس باشن ...آرزو خوشحال بود ...خوش به حالش به عشقش رسید ...تو
این یک ماه فقط خودم و بادرسام مشغول میکردم ...همه نگرانم بودن و سعی داشتن بفهمن مشکلم
چیه اما من اصالً اهمیت نمیدادم و برام مهم نبود که نگرانن ...زندگیم شده بود جهنم واقعی ...هه
شده بودم مثل یه معتاد ...یکی که به موادی به اسم امیرحسام معتاد شده بود و به حرفا و صداش
ال
محتاج بود ...تازمانی که امیرحسام بهم برنگرده منم به زندگی طبیعی برنمیگردم ...از این بابت کام ً
مطمئنم.
باباوارد اتاقم شد و گفت :حریرجان میای باهم بریم حرم؟
حرم؟ چقدر از خدا غافل شدم.
_آره میام.
بابا :پس پایین منتظرتم.
_باشه.
لباسام و عوض کردم و رفتم پایین ...نگاهم روی امیرحسام ثابت موند ...داشت باامیرعلی حرف میزد و
باهاش بازی میکرد.
نگاهم و روی خودش احساس کرد و سرشو به سمتم چرخوند ...نگاه عاشقم توی نگاه بی رحمش قفل
شد ...ته ریش گذاشته بود و خیلی جذاب تر شده بود.
لبخنده تلخی تحویلش دادم و نگاهم و به زمین دوختم.
بابا :بریم؟
_بریم.
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مامان :کجامیرین؟
_بااجازتون حرم.
مامان از لحن پر کنایه ام اخماش درهم رفت.
از ویال رفتم بیرون و سوار ماشین بابا شدم ...باباهم اومد و ماشین و راه انداخت.
بابا بعد از ده دقیقه گفت :حریر نمیخوای بگی چی شده که اینطوری شدی؟
نگاهم و از پنجره به بیرون دوختم و گفتم :هیچی نشده.
بابا :نکنه به خاطره قضیهی آرشام اینطوری شدی؟
_قضیهی آرشام؟!
بابا :دخترم نیازی نیست بترسی من نمیذارم آقابزرگ به زور مجبورت کنه آرشام و قبول کنی و مانع
درس خوندنت بشه ...دخترِ من باید دکتر بشه بعد ازدواج کنه اونم باهفت پشت غریبه ...گاهی غریبه
ها بهتر از آشناها هستن.
دلم پیچ خورد و حالت تهو گرفتم ...یعنی آقابزرگ واقعاً میخواد منو بده به آرشام! خدایا من چرا
اینقدر بدبختم؟
بغضم و قورت دادم و گفتم :به خاطره درسامم هست ...میترسم کنکور قبول نشم.
بابا :نمیخوام درست به سالمتیت آسیب برسونه.
_نگران نباشین من خوبم.
نگاهی بهم کرد و گفت :نگرانتم ...خیلی نگرانتم.
یکم مکث کردم و بعد پرسیدم :بابا چرا به من نگفته بودین یه خاله دارم؟
بابا :حرف زدن دربارهی مرده ها چه فایده ای داره؟
_خاله حسنا چیکار کرده که مامان میترسه منم همون کارو بکنم؟
سریع زد روی ترمز و پرت شدم به جلو ...اگه کمربند نبسته بودم مطمئناً سرم داغون شده بود.
جیغ خفه ای کشیدم و بابا گفت :از کی تاحاال فال گوش وایمیستی؟
_اتفاقی صدای جر و بحث تونو شنیدم.
دوباره ماشین و راه انداخت و گفت :خالت هیچکاری نکرده ...فراموشش کن.
_پس اونشب...
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بابا :من منظورم از اون حرفا این بود که به خاطره شباهت کم تو به حسنا اون سعی داره جای
خواهرشو باتوجه زیادی به تو پر کنه.
_من شبیه خاله حسنام؟
بابا :آره یه کوچولو.
دیگه تا به حرم رسیدیم حرفی نزدم.
وارد حرم شدیم و رفتم ضریح برای زیارت ...کلی گریه کردم و به جای اینکه مثل همیشه برای قبولی
کنکور و سالمتی خانوادم و موفقیت و خوشبختی دوستام دعا کنم فقط از امام رضا خواستم امیرحسام
و بهم برگردونه.
دوساعتی حرم بودیم و بعد برگشتیم خونه.
سرمیزشام آقابزرگ گفت :آرزو محمدجواد چه جور پسریه؟ باهم کنار میاین؟
آرزو :بله ...پسره خوبیه.
آقابزرگ بعد از گذشت یک ماه بامن حرف زد و گفت :حریر تونمیخوای ازدواج کنی؟
امیرحسام غذا پرید توگلوش و به سرفه افتاد ...نگران بهش نگاه کردم و بعد از اینکه کمی آب خورد
بهتر شد.
آقابزرگ :حریر باتوئم.
جواب ندادم و سرم و انداختم پایین.
آقابزرگ :رفتارات عوض شده ...از من و خانواده دور شدی ...یه اخالقایی پیدا کردی که من ازشون
متنفرم ...فکرکنم زمان شوهر دادنت رسیده تا سربه راه بشی.
آه خدایا ...مگه چیکار کردم که میگه سربه راه نیستم؟
آقابزرگ :امشب جلوی همه میگم آرشام حریرو میخواد و اونو از من خاستگاری کرده ...به زودی نامزد
میکنن.
بابا عصبی گفت :من پدر حریرم آرشام باید اول بامن حرف میزد.
آقابزرگ :بزرگ این خونه منم.
بابا :دخترم هنوز کوچیکه ...من نمیخوام تو این سن ازدواج کنه.
مامان :اتفاقاً االن سن ازدواج شه.
بابا :عه واقعاً؟ پس تو خودت چرا بیست و پنج سالگی ازدواج کردی؟
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مامان باحرص گفت :من درس میخوندم.
بابا :دختر منم میخواد درس بخونه.
مامان :اینقدر دخترم دخترم نکن حریر دخترمنم هست.
بابا :یسنا بذار باخیال راحت درس شو بخونه اینقدر فکر این دخترو مشغول نکن.
آقابزرگ :بس کنید ...همین که من گفتم چندماه دیگه که مدرسه حریر تموم بشه آرشام و حریر
نامزد میکنن.
امیرحسام :میگم چطوره به جای جر و بحث نظر خوده حریرو بپرسیم.
آقابزرگ :حریر موافقه.
امیرحسام باتمسخر خندید و گفت :موافقه یامجبورش میکنید موافق باشه؟
آقابزرگ از این حرف امیرحسام خوشش نیومد و اخم کرد ...آرشام حرفی نمیزد و سکوت اختیار کرده
بود.
بابا :من این اجازه رو نمیدم.
مامان :احتیاجی به اجازهی تو نیست مهم اجازهی آقابزرگه.
بابا دادزد! برای اولین بار دادزد :من همه کارهی حریرم نه آقابزرگ.
آقابزرگ :از کی تاحاال صداتو میبری باال حسین؟
بابا :دارین از سکوت من سواستفاده میکنید و نمیفهمید که اگه سکوت میکنم فقط به خاطره اینه که
احترام نگه میدارم و براتون حرمت قائلم.
آقابزرگ دادزد :حسین بفهم داری چی میگی.
بابا بلندشد و گفت :ای کاش منم همراه پدر و مادرم توی اون آتیش سوزی میمردم ...و بعد از ویال
رفت بیرون.
مامان :حاال میفهمم چرا حریر تغییر کرده نگو پدرش مخ شو شست و شو داده.
سکوتم و شکستم و بافریاد گفتم :دربارهی بابا اینطوری صحبت نکن.
همه ازصدام ترسیدن و متعجب نگاهم کردن.
بلندشدم و محکم و جدی گفتم :من نه قصد ازدواج دارم نه با پسرعمه ازدواج میکنم ...اگه بخوام
ازدواج کنم باکسی ازدواج میکنم که منو از این ویالیی که برام حکم زندان و داره ببره ...میخوام
باکسی ازدواج کنم که اخالقای تو و آقابزرگ و نداشته باشه ولی آرشام کپی برابر اصل آقابزرگه ...من

170

www.RomanKhone.IR

نه سیاه بود نه سفید – ریحانه رسولی

رمــان

میخوام آزاد شم نه اینکه فقط نگهبان زندانم عوض بشه ...االن نگهبانم تویی و آقابزرگ چهار روز دیگه
میشه آرشام ...من باکسی که بخواد زندانیم کنه ازدواج نمیکنم ...من دیگه برده نمیشم ...چرا دست از
سرم برنمیدارین؟ بذارین درسم و بخونم و برای خودم یه چیزی بشم تا بتونم گلیمم و از آب بکشم
بیرون ...توی خانوادهی صالحی دختر یعنی :بچه به دنیا آوردن ...حرف گوش کردن ...توسری خوردن...
آشپزی کردن ...کنایه و حرف شنیدن ...انگار برای شما دخترها نحسن که اینقدر عذاب شون میدین...
دیشب آرسام نیومد خونه یه نفر ازش پرسید کجا بودی؟ نه نپرسید اما من پنج دقیقه میرم بیرون هی
زنگ زنگ زنگ ...حالم و از دختر و دختربودن بهم زدین.
آقابزرگ بلندشد و اومد سمتم ...ترسیدم اما سعی کردم شهامتم و حفظ کنم ...به چشمام زل زد و
پرسید :توچت شده؟
_بزرگ شدم.
سرشو تکون داد و متفکر گفت :بزرگ شدی ...بزرگ شدی ...بزرگ شدی.
نعره زد :بــــــــزرگ شــــــدی.
دستش چنان باسرعت رفت باال که باخودم گفتم:
_اگه فرود بیاد روی صورتم چیزی از صورتم باقی نمیمونه.
باترس چشمام و بستم اما هرچی منتظر موندم درد سیلی رو احساس نکردم ...چشمام و که باز کردم
امیرحسام و دیدم که دست آقابزرگ و روی هوا گرفته بود.
بی اراده لبخند روی لبام نشست.
امیرحسام :شماکه اینقدر دم از خدا و پیغمبر میزنی و گناه و محرم نامحرم حالیته و صبح تاشب قرآن
دستته میدونی دست بلندکردن روی زن و دختر گناه داره؟ میدونی زدن یکی به ناحق گناه داره؟
میدونی همون خدایی که ازش دم میزنی زن و مقدس میدونه و گفته ای مرد بهش احترام بذار نه
اینکه بهش بی حرمتی کن و دست روش بلند کن ...آقابزرگ خیلی وقته از زمان خان و خان بودنت
گذشته ...االن دورهی ارباب رعیتی نیست ...االن هرکسی آقا و صاحب خودشه ...از خودش عزت نفس
و غرور داره ...چطور نمیدونی خورد کردن غرور یه دختر جوون جلوی این همه آدم گناهه؟ حریر
بزرگ شده و خودش باید تصمیم بگیره ...میگه آرشام و نمیخواد پس به نظرش احترام بذارین ...اون
زمان که دخترها رو به زور شوهر میدادن و میگفتن فقط خوندن و نوشتن یاد داشته باشی کافیه
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گذشت ...االن دیگه تحصیالت عالیه رو همه دارن پس چرا نمیذاری این دختر داشته باشه؟ آقابزرگ،
بزرگی احترامت واجب اما بذار آدمای این ویال خودشون برای خودشون تصمیم بگیرن.
آقابزرگ دست شو عقب کشید و گفت :تویی که توی خارج بزرگ شدی اومدی به من یاد میدی چی
گناه داره چی گناه نداره؟!
امیرحسام :بزرگ شدن توی کانادا گناهه؟
آقابزرگ :فرهنگ اونا رو یاد گرفتن گناهه.
امیرحسام :پس خداروشکر میکنم که اونجا بزرگ شدم و رفتاره انسان گونه یاد گرفتم و االن یه انسان
متمدنم ...قطعاً اگه اینجا زیره دست شما بزرگ میشدم ،میشدم یه آدمی که خوی حیوانی داره و نمی
تونه خشم شو کنترل کنه و اعتقاد داره زن ضعیفه ...اسمش روشه ضعیفه ...زبون درازی کرد بزن تو
سرش ...حرف گوش نکرد بزن تو سرش ...غذا درست نکرد بزن تو سرش ...بی اجازه رفت بیرون بزن
تو سرش ...به نامحرم نگاه کرد بزن توسرش ،درصورتی که خوده اون مرد چهارتا عقدی داره و هزارتا
صـ ـیغه و زنش از ترس اعتراض نمیکنه ،درواقع اون مرد حق اعتراض بهش نمیده ...آقابزرگ
امیدوارم روزی برسه که بفهمین حقوق زن و مرد برابره ...حق باحریره آرسام دیشب نیومد خونه ازش
پرسیدی کجا بودی؟ نه نپرسیدی ...اما حریر فقط دوساعت اون شب دیر اومد و هنوز پاش به خونه
نرسیده بود دوتا سیلی خوابونده شد تو گوشش ...متأسفم برای کسی که شما رو تربیت کرد چون
درمرحلهی اول باید احترام به زن رو بهتون یاد میداده اما نداده.
دایی فریاد زد :حسام حرف دهن تو بفهم.
امیرحسام :من حرف دهنم و میفهم چون مثل بعضی ها بی فکر حرفی رو نمیزنم و کاری رو انجام
نمیدم.
آقابزرگ :منم برای خودم متأسفم که نوه هام اینطوری تربیت شدن.
امیرحسام :هه .
آقابزرگ سرخ شد و امیرحسام گفت :من قصدم توهین نیست فقط عادت دارم حرفم و رک بزنم و
االن یه ویژگی بد شما رو گفتم تا اصالحش کنید نه این جلوی بقیه کوچیک بشین.
از توجه امیرحسام کیلوکیلو قند توی دلم آب شد ...لبخندی روی لبام بود که از بین نمی رفت.
امیرحسام همونطور که نگاهش به چشمای خشمگین آقابزرگ بود سری با تأسف تکون داد و سالن رو
ترک کرد.
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مامان باخشم گفت :برو تو اتاقت.
رفتم داخل اتاقم و باخنده خودم و پرت کردم روی تخت و بلندخندیدم
هیچی برام مهم نبود جز طرفداری امیرحسام ...این یعنی اینکه هنوزم به فکره منه.
***
ساعت دو نصف شب شده بود و من هنوز به طرفداری امیرحسام فکرمیکردم و حرفاشو باخودم مرور
میکردم.
این اولین بار بود که یکی ازم طرفداری میکرد ...البته باباهم امشب سکوت شو شکوند و از این بابت
ممنونش بودم.
حرفای امیرحسام و مهدیه باعث شده بود از آقابزرگ متنفربشم البته حق بااوناست آقابزرگ همیشه
نظراشو به ماتحمیل میکرد و بهمون امر و نهی میکرد.
دلم میخواست برم پیش امیرحسام ...دلم میخواست ازش تشکر کنم که نذاشت آقابزرگ بزنتم.
طی یه تصمیم آنی بلندشدم و از اتاق رفتم بیرون ،باخودم گفتم :اگه خواب بود یکم کنارش میشینم
و یه دل سیر نگاهش میکنم و برمیگردم اما اگه بیدار بود ازش تشکر میکنم و خیلی زود برمیگردم.
در زدم اما جواب نداد ...درو آروم باز کردم ...اتاق تاریک بود ...به تختش نگاه کردم اما باتخت خالی
مواجه شدم ...نگاهم به هیکل ورزیده اش افتاد که کناره پنجره ایستاده بود.
قلبم شروع کرد به کولی بازی.
آروم درو بستم و به سختی گفتم :اومم ...من اومدم ...اومدم که ...اومدم که ازت تشکرکنم که نذاشتی
آقابزرگ بزنتم ...و ممنون که ازم طرفداری کردی.
آروم برگشت ...توی تاریکی اتاق فقط برق چشماشو میدیدم ...نمی تونستم نگاهم و از چشماش
بگیرم ...انگار جادوم میکرد.
صدای قشنگش گوشم و نوازش کرد :فقط همین؟
سرم و انداختم پایین و بغضم و قورت دادم و گفتم :آره شب بخیر.
برگشتم سمت در که صدا زد :حریر.
ایستادم ...صداش نابودم کرد ...قلبم و از سـ ـینه کند و روحم و نوازش کرد.
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سرم و برگردوندم و بهش نگاه کردم ...فقط نگاهم کرد ...اشکام ریخت ...ای کاش این جدایی تموم
میشد ...حریر خودت این فاصله رو بردار ...به امیرحسام بفهمون که دوستش داری و میخوایش...
باقدمای تندی به سمتش رفتم و محکم توی آغـ ـوشش فرو رفتم و زدم زیره گریه.
_حسام ببخشید ...حسام به من برگرد ...دیگه نمی تونم دووم بیارم ...عشقت داره دیونم میکنه و بی
محلی هات میکشتم ...حسام من بدون تو میمیرم.
دستای قدرتمندش دورم حلقه شد و محکم بـ ـغلم کرد ...سرم و به سـ ـینه اش فشردم و بیشتر
بهش چسبیدم.
امیرحسام :هیس ...گل من گریه نکن.
بابغض گفتم :حسام تنهام نذار.
امیرحسام :اذیتم نکن تا تنهات نذارم.
_دیگه میشم همون دخترشجاع و نترس ...همونطور که دوست داری.
سرم و از روی سـ ـینه اش برداشتم و به چشماش چشم دوختم و گفتم :میشم هرجوری که تو
بخوای.
امیرحسام :انگار این جدایی خیلی اثر داشته اون روز که اونطوری بامامانت و آقابزرگ حرف زدی و
ازخودت دفاع کردی باخودم گفتم :این دخترشجاع عشق منه ...امشبم بهت افتخار کردم ...گربه
کوچولوی من بزرگ شده دیگه نمیذاره بهش زور بگن ،مگه نه؟
سرم و تکون دادم و گفتم :آره.
اشکام و پاک کرد و گفت :دیگه گریه نکن.
_آشتی؟
لبخندزد و گفت :آره عشق من.
برای اولین دستم و به قصد نوازش صورت جذابش باال آوردم و زمزمه کردم :دوست دارم.
چشماشو بست و گونه شو به کف دستم مالید و زمزمه کرد :من میمیرم برات.
_چرا توی این یک ماه اینقدر عذابم دادی؟
امیرحسام :بهم گفتی برو منم رفتم ...توخودت خواستی من برم.
_من یه چیزی گفتم تو نباید میرفتی.
امیرحسام :فکرکردم دوستم نداری.
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_دیونه میدونی توی این یه ماه به من چی گذشت؟
باز بـ ـغلم کرد و گفت :میدونم ...خیلی الغرشدی.
انگشتام و الی موهای پشت سرش فرو بردم و گفتم :این یک ماه هزار بار مردم و زنده شدم.
امیرحسام :هیس بیا فراموشش کنیم.
توبـ ـغلش آروم گرفتم ...امیرحسام مسکن آرامبخش من بود ...به هیچ قیمتی از دستش نمیدم.
بعد از چند دقیقه آروم زمزمه کرد :دلم برای خنده هات لک زده.
گونم و نوازش کرد و گفت :یه ماهه دارم پرپر میزنم چال گونه تو ببینم.
دست شو دراز کرد و چراغ و روشن کرد ...نور چشمم و زد و سریع چشمام و بستم ...وقتی چشمام و
باز کردم نگاهم توی نگاه امیرحسام قفل شد.
دستاشو دوطرف سرم گذاشت و گفت :بخند برام حریر.
لبخنده محوی زدم که گفت :بیشتر.
خندیدم و محکم بـ ـغلم کرد و گفت :خداروشکر که برگشتی.
کم کم متوجه وضعیتمون شدم ...اینقدر محکم بـ ـغلم کرده بود که نفس کشیدن برام سخت شده
بود ...خجالت کشیدم اما سعی کردم به خودم مسلط باشم و مثل اون شب با امل بازی هام
نرنجونمش.
گرمایی که از بدنش بهم منتقل میشد غیرقابل باور بود ...یکم ازش فاصله گرفتم و باشیفتگی زل زدم
به چشمای جذابش و به آرومی صورت شو نوازش کردم.
امیرحسام :دوستم داری؟
_دوست دارم.
امیرحسام :من خیلی بیشتر.
لبخند زدم ...نگاهش روی گونم ثابت موند ...صورتش به صورتم نزدیک شد و چشمام و بستم ...اینبار
نمیذارم ازم ناراحت بشه.
آروم زمزمه کرد :نه ...دیگه ناراحتت نمیکنم.
چشمام و باز کردم و دیدم سرشو برده عقب ...اینکارش بهم فهموند واقعاً دوستم داره ...وای که
اینکارش دیونم کرد و روح و قلبم و به بازی گرفت.
دستام و دوطرف صورتش گذاشتم و گفتم :حسام داری هرلحظه عاشق ترم میکنی.
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لبخندی به روم پاشید.
دستامو دوره گردنش حلقه کردم و گفتم :ببخش که اون شب اونطوری برخورد کردم.
انگشت شو روی لبام گذاشت و گفت :هیس بی خیال.
نگاه شو حتی یک لحظه هم از چشمام نمی گرفت ...امیرحسام :چشمات دیونم میکنه.
بازم صورت شو نوازش کردم ...بی اراده انگشتم و روی لبای خوش فرمش کشیدم ...قلبم تند میزد...
خیلی تند.
آروم گفت :این کارو نکن حریرم.
این میم مالکیت نابودم کرد.
نمیدونم چی باعث شد شیطون بشم و بازم انگشتم و روی لباش بکشم.
چشماشو بست و بـ ـوسه های ریزی به انگشتم زد ...این بار احساس گناه نکردم بلکه خندیدم .با
چشمای بسته خندید و انگشتم و محکم تر بـ ـوسید و بعد لباشو از هم باز کرد و انگشتم و بین لباش
گرفت.
امیرحسام :نکن این کارو حریر.
یه نیرویی یا یه حسی یا یه کسی مجبورم میکرد به کارم ادامه بدم ...حس میکردم امیرحسام از این
کار خوشش میاد.
انگشتای ظریفم و آروم روی صورتش کشیدم ...آروم چشماشو باز کرد و باز زل زد به چشمام.
به روش لبخند زدم.
دستشو بین گوش و گـ ـردنم گذاشت و باانگشت شصتش لـ ـبامو لمس کرد.
صورتش به صورتم نزدیک شد و چشمام و بستم و اتفاقی افتاد که اصال انتظارشو نداشتم ...امیرحسام
کاری کرد که از درون فرو ریختم ...جاش محکم شد توی قلبم ...امیرحسام منو دیونهی خودش کرد
بااون کار.
انتظار داشتم لـ ـبامو ببـ ـوسه؛ اما لـ ـباشو روی پیشونیم حس کردم ...با احساس بـ ـوسهی نرمی به
پیشونیم زد و زمزمه کرد :دوست دارم.
یه روز یه جا خوندم" :کسی که لـ ـباتو ببـ ـوسه عاشقت نیست و نقش بازی میکنه و تو فقط شدی
بازیچهی هـ ـوس هاش اما کسی که از بین لـ ـبات و پیشونیت ،پیشونی تو انتخاب میکنه و میبـ
ـوسه یعنی یه عاشق واقعیه".
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آروم چشمام و باز کردم ...امیرحسام لبخنده دلنشینی زد و گفت :بیابشینیم.
روی تخت نشستیم و پرسید :اون روز کجا رفته بودی؟
_وقتی نیومدی تاباهم بریم بیرون حالم خیلی بدشد و...
همه چی رو جز توهین های مهدیه تعریف کردم ...اخم کرد و گفت :تو نباید میرفتی دیدن دوست
پسرش.
_من نرفتم دیدن دوست پسر مهدیه فقط میخواستم از فکرتو بیام بیرون که البته موفقم نشدم.
اخماش به شدت توی هم بود.
_عشقم به خدا من نمیخواستم برم اونا اصرار کردن از طرفی من اصالً قصدم دیدن اون پسر نبود.
امیرحسام :کارت اشتباه بوده.
_ببخشید.
هنوز اخم داشت.
صورتشو نوازش کردم و گفتم :باز کن اخماتو ...خواهش میکنم.
دستم و گرفت و بـ ـوسید و گفت :دیگه باهاشون نرو بیرون.
_چرا؟
امیرحسام :چون از این به بعد همش باهم میریم بیرون.
لبخند نشست روی لبم و گفتم :مثل اون روز؟
امیرحسام :آره عشقم.
_کی میریم؟
امیرحسام :آخر این هفته خوبه؟
_آره.
امیرحسام :به مامان و بابات چی میگی؟
خزیدم تو بـ ـغلش و دستام و دورش حلقه کردم و گفتم :ولش کن یه دروغی میگم دیگه.
دستشو دوره کمرم انداخت و گفت :حریر؟
_جان دل حریر؟
امیرحسام :میخوام هرچه زودتر ازدواج کنیم.
حس خوبی زیره پوستم دوید و باز بهم ثابت شد که اون منو میخواد.
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_منم همین طور.
سرم و آوردم باال و باترس گفتم :اگه آقاجون به زور مجبورم کنه با آرشام ازدواج کنم؟
امیرحسام :نمیذارم.
لبخنده پر از آرامشی زدم و گفتم :بهت اعتماد دارم.
لبخنده خاصی زد و گفت :خوبه.
تقه هایی به در خورد که باترس از جا پریدم ...بااضطراب به در نگاه کردم.
امیرحسام بلندشد و انگشت شو روی بینی اش گذاشت و گفت :هــیس.
صدای آتوسا اومد :امیر خوابی؟
امیرحسام جواب نداد.
آتوسا :امیرحسام؟
انگار فکرکرد امیرحسام خوابه که صدای قدم هاش به گوش رسید و برگشت به اتاقش.
بااخم گفتم :آخی اومده بود از عشقش خبر بگیره.
اخم کرد و گفت :حرف الکی نزن.
بابغض گفتم :خودم دیدم اون شب اومد تو اتاقت ...تازه تو این یک ماه که بامن قهر بودی همش اون
دور و برت بود و باهم حرف میزدین.
امیرحسام :اونطور که تو فکرمیکنی نیست ...یه پروژه برای دانشگاهش باید آماده میکرد که از من
کمک خواست و منم قبول کردم بهش کمک کنم ...تادیروقت روی پروژه اش کار میکنه وقتی به
مشکلی برمیخوره میاد ازم سؤال میپرسه ...اون شبم اومده بود تا ازم یه سؤال بپرسه همین.
_راست میگی؟
امیرحسام :من به توهیچ وقت دروغ نمیگم.
_باورمیکنم چون بهت اعتماد دارم.
دستاشو دوطرف کمرم گذاشت و پیشونی شو به پیشونیم چسبوند و بالبخند گفت :چقدر دوستم
داری؟
_به اندازهی جونم.
امیرحسام :بازم بگو.
لبخند روی لبام شکل گرفت و آروم گفتم :دوست دارم ...دوست دارم ...دوست دارم دیونه.
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امیرحسام :من بیشتر بانو.
خندم گرفت و صورتمو توی سـ ـینه اش پنهان کردم.
امیرحسام :به چی میخندی؟
_هیچی.
انگشتاشو الی انگشتام قفل کرد و بالبخند بهم نگاه کرد.
بـ ـوسهی پراحساسی به دستام زد و گفت :عشق خودمی.
نگاه عاشقم و از سیاهی چشمای جذابش نگرفتم.
دستام و روی سـ ـینه اش گذاشت و خیلی یهویی کمرم و بین دستاش گرفت و منو به سمت خودش
کشید و تمام فاصله ها رو از بین برد ...جوری که مرز بین مون فقط لباسامون بود.
شوکه شدم اما حرفی نزدم.
امیرحسام :این یه ماه خیلی عذاب کشیدم.
نگاه خجالت زده ام و از چشماش گرفتم و به گردنش دوختم.
کناره گوشم زمزمه کرد :حریر؟
آروم گفتم :جانم؟
بالحن عجیبی کناره گوشم زمزمه کرد :خوشبختی در راهه.
لبخند زدم و گفتم :میدونم.
به ساعت نگاه کردم ...عقربه هاش سه نصف شب رو نشون میداد.
_حسام باید برم.
امیرحسام :نه.
_االن نماز میشه همه بیدار میشن.
امیرحسام :یه ساعت تانماز مونده.
_عشق من بذار برم.
امیرحسام :یه ساعت دیگه بمون.
خندیدم و گفتم :تخس.
بالبخنده مردونه ای گفت :خانوم آقای تخس عاشقتم.
پر از حس های خوب شدم.
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خیره به چشماش گفتم :منم.
یک ساعت دیگه کنارش موندم و اون دربارهی آینده حرف زد ...حرفاش اینقدر قشنگ بود که
میخواستم هرچه زودتر باهاش ازدواج کنم ...زندگی بااون مثل رویا میمونه.
روی تختم دراز کشیدم و بدون هیچ احساس گناهی خوابیدم و برای نماز صبحم بیدار نشدم ...از خدا
دور شده بودم اما اصالً متوجه این موضوع نبودم ...تنها چیزی که ذهنم رو پر کرده بود امیرحسام و
عشقش بود ...و ازدواج با اون و یه سقف مشترک که پره از عشق و خوشی.
***
فردا پنج شنبه ست و میخوام باامیرحسام برم بیرون.
حالم خیلی خوبه و دوباره شدم همون حریر شاد و سرزنده ...از اینکه حسام دوباره بهم برگشته خیلی
خوشحالم.
رفتم داخل اتاق مامان و بابا.
_سالم.
بابا :سالم گل دخترم.
مامان :چی شده؟
_اومدم بگم فردا کالس تقویتی گذاشتن باید برم مدرسه بیدارم کنید لطفاً.
مامان :برای چه درسی؟
_اومــم ریاضی و شیمی.
مامان :کی برمیگردی؟
_شش عصر.
ابروهاش رفت باال و گفت :چرا اینقدر دیر؟!
_آخه زیستم هست.
مامان :رضایت نامه تو بده بابات امضا کنه.
_امــــم چیزه گمش کردم.
مامان :بدون رضایت نامه راهت میدن؟
_نه ...واسه همین گفتم بابا یه رضایت نامه دست نویس بهم بده.
مامان :به آقاحشمت میگم جایی نره.
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بااین حرفش اخمام درهم رفت و آروم گفتم :باشه.
به سمت در رفتم که بابا گفت :مگه رضایت نامه نمیخواستی؟
_اوه آره یادم رفت.
بابا کاغذ و خودکار برداشت و رضایت نامه رو نوشت ...گرفتم و تشکر کردم.
مامان :برو فرم تو بیار همین االن بشورم تا فردا تمیز باشه.
_چون کالس تقویتیِ اشکالی نداره اگه لباس غیرفرم بپوشیم.
مامان کمی نگاهم کرد و بعدگفت :مانتوی بلند و رنگ تیره بپوش.
_باشه.
مامان :برات ناهار بذارم؟
_نه از بوفه ساندویچ میگیرم.
مامان :مریض میشی.
_نمیشم.
مامان :اگه مریض بشی و از درسات عقب بیوفتی من میدونم و تو.
_چشم ...حاال میشه برم؟
مامان :برو.
به اتاق خودم رفتم ...امیرحسام خونه نبود ،بهش زنگ زدم.
امیرحسام :جونه دلم؟
بالفاصله لبخند روی لبام نقش بست و گفتم :سالم عشقم.
امیرحسام :عشقت فدای خنده هات شه.
_عه خدانکنه.
امیرحسام :چی شده به من زنگ زدی؟
_فردا اوکی شد میتونیم بریم از صبح تا ساعت شش عصر.
امیرحسام :چی گفتی به مامانت؟
_گفتم مدرسه کالس تقویتی گذاشته.
خندید و گفت :چه زرنگ.
خندیدم و گفتم :مرسی.
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امیرحسام :دلم برات تنگ شده.
_خب پاشو بیاخونه منم دلم تنگ شده.
امیرحسام :کالس دارم.
_دانشجوی دخترم داری؟
امیرحسام :آره چطور؟
_به من که خـ ـیانت نمیکنی؟
غرید:
_حریر رو اعصاب من راه نرو.
باشیطنت گفتم :اگه راه برم چیکار میکنی؟
امیرحسام :بااعصاب من بازی نکن من وقتی عصبانی بشم خیلی خطرناک میشم.
_اوووو ترسیدم.
حرفی نزد که گفتم :حسام؟
امیرحسام :هـــوم؟
_بگو جانم؟
امیرحسام :جانم؟
_اینطوری نه مثل همیشه.
امیرحسام :جونه دلم؟
لبخند روی لبام نشست و گفتم :بگو دوستم داری.
امیرحسام :دوست دارم.
_بازم.
امیرحسام :دوست دارم.
_بگو.
امیرحسام :دوست دارم.
_بازم بگو.
امیرحسام :دوست دارم حریرم.
خندیدم و گفتم :خداحافظ.
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امیرحسام :صبرکن.
_بله؟
امیرحسام :تونمیخوای بگی؟
_دوست دارم.
امیرحسام :مثل همیشه.
_دوست دارم ...دوست دارم ...دوست دارم دیونه.
امیرحسام :من بیشتر بانو.
_برو دیگه پرو نشو.
تماس و قطع کردم و از ته دل خندیدم ...من با امیرحسام خوشبخت میشم.
به این فکرکردم که چقدر تازگیا راحت دروغ میگم ...بی خیال مهم اینه که قراره باامیرحسام برم
بیرون و کلی خوش بگذرونم.
نگاهم به قرآن افتاد و یادم اومد که یه ختم قرآن نذر کرده بودم و هنوز نخوندم ...اینم بی خیال
هروقت وقت کردم میخونم.
***
آقاحشمت جلوی مدرسه نگه داشت ...باتعجب گفت :در مدرسه که بسته ست !
_زنگ میزنم باز میکنن.
آقاحشمت :آها باشه دخترم ،موفق باشی.
پیاده شدم و گفتم :مرسی خداحافظ.
به سمت مدرسه رفتم و تودلم گفتم :برو ...برو توروخدا برو ...برو.
آروم برگشتم و به پشت سرم نگاه کردم آقاحشمت رفت و لبخنده شادی زدم.
باصدای ترمز وحشتناک یه ماشین جیغ بلندی کشیدم و به جلوم نگاه کردم ...امیرحسام بلند خندید
و نفس حبس شده تو سینم و دادم بیرون.
درو از داخل باز کرد و گفت :سوارشو بانو.
بااخم سوار شدم و گفتم :دیونه زهرم ترکید.
لپم و کشید و گفت :خیلی بی ادبی.
دست شو کنار زدم و گفتم :قلبم اومد تو دهنم.
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امیرحسام :آخی بمیرم ...بیابـ ـوست کنم آروم شی.
به طرفم خم شد و پیشونیم و بـ ـوسید و غرق آرامش شدم.
امیرحسام :بریم؟
_کجامیریم؟
امیرحسام :یه جایی که کلی بهمون خوش بگذره.
_بریم.
صدای وحشتناک الستیک ها بلندشد و باترس جیغ زدم :حـــــــسام !
سرخوش خندید و گفت :جــــــــانم؟
_توروخدا آروم برو میترسم.
دستم و گرفت و گفت :کناره من از هیچی نترس.
دست شو تو دستم فشردم و لبخندی به روش زدم.
امیرحسام :خوشگلم موهاتو بده تو.
_مگه دوست نداشتی م...
جدی گفت :من هیچ وقت بهت نگفتم موهاتو بده بیرون و زیبایی هاتو نشون غریبه ها بده فقط گفتم
مقنعه ات داره خفه ات میکنه ...همینطورم بود مقنعه ات تا روی ابروهات بود ...هرچیزی حد وسطش
خوبه ...تعادل و رعایت کن ...اتفاقاً خیلی دوست دارم موهاتو ببینم ...اما فقط من ببینم نه بقیه ...تو
مدرسه اشکالی نداره همه دخترین و فقط من و سرایدار مردیم ،سرایدار رو هم که هیچ وقت نمیبینی
جلوی منم اشکالی نداره اما دوست ندارم بقیهی مردها به زنم نگاه کنن.
لفظ زنم مثل شربت انرژی بخش تک تک سلول هام و پر از انرژی کرد.
لبخندی از ته دل روی لبام نشست و گفتم :میدونستی عاشقتم؟
امیرحسام :میدونستم.
موهام و پوشوندم ...از غیرتش خوشم اومد ...به من گفت زنم ...منو همسر خودش خطاب کرد و این
اوج خوشی بود برای من.
امیرحسام :مامانت باور کرد میخوای بری کالس؟
_نمیدونم ولی حتماً باور کرده که گذاشته بیام دیگه.
نیم نگاهی بهم کرد و چیزی نگفت.
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یک ساعت گذشت که بابهونه گیری گفتم :پس کی میرسیم؟
امیرحسام :غر نزن االن میرسیم.
باالخره رسیدیم و باذوق گفتم :وای امیر اینجا چقدر قشنگه.
بااخم به چشمام زل زد و حس کردم فکش منقبض شده.
_ببخشید حواسم نبود.
چنگی به موهاش زد و گفت :حریر خواهش میکنم دیگه اینطوری صدام نکن.
_باشه ...اما تو چرا بدت میاد امیرصدات کنم؟ باالخره این اسمته.
امیرحسام :اسم من امیرحسامه یااین المصب و کامل بگو یاحسام صدام کن.
ازلحنش دلم گرفت و درحالی که بغض تو گلوم جاخوش کرده بود گفتم :باشه معذرت میخوام.
متوجهی بغضم شد اما بدون اینکه اجازه بدم چیزی بگه پیاده شدم ...به فضای سرسبز دورم نگاه
کردم و صدای رودخونه روحم و نوازش کرد.
دستاشو از پشت سر روی شونه هام احساس کردم ...لرزیدم.
کناره گوشم زمزمه کرد :ببخشید عشقم.
لبخنده کجی زدم که چون پشت سرم بود ندید ...گفتم :توچرا عذرخواهی میکنی؟ تقصیره خودم بود
بهم گفته بودی دوست نداری اینطوری صدات کنم اما من همش یادم میره.
جلوم ایستاد و گفت :حریرجان ناراحت نباش دیگه اومدیم یه روز کامل کناره هم باشیم و خوش
بگذرونیم خواهش میکنم خرابش نکن.
اشکی که روی گونم ریخت و سریع پاک کردم و باخنده گفتم :اینجا خیلی قشنگه.
لبخندی زد و گفت :خوشحالم خوشت اومده.
یه جایی بیرون از شهر بود و هواش فوق العاده تمیز بود و خیلی قشنگ و سرسبز بود و البته خلوت،
هیچ کس به جز ما اونجا نبود.
امیرحسام کت شو درآورد و داخل ماشین گذاشت و گفت :بیا زیراندازو بندازیم.
باتعجب گفتم :مگه زیرانداز آوردی؟
امیرحسام :بله تازه یه عالمه خرت و پرت دیگه هم آوردم.
صندوق عقب ماشین و باز کرد و باخنده گفتم :اووووو چه به فکر.
امیرحسام :این کارو باید تو میکردی نه من.
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_باشه حتماً ...کدوم آدم عاقلی بامنقل و زغال و فالکس چایی و زیرانداز میره کالس ریاضی؟!
خندید و گفت :یه عاقلی مثل تو.
مشتی به بازوش زدم و گفتم :خودتو مسخره کن.
امیرحسام :خب کجا زیراندازو پهن کنم؟
_اونجا زیر اون درخته.
زیراندازو زیر درخت پهن کرد ...یه درخت خیلی خیلی بزرگ و پر از شاخ و برگ که رنگ سبزش آدم
و سرمست میکرد.
باذوق به رودخونه نگاه کردم و گفتم :حسام رودخونهی قشنگیه نه؟
امیرحسام :اوهوم.
نشستم و به درخت تکیه دادم و یه نفس عمیق کشیدم و ریه هام پر شد از هوای تمیز و تازه ...حس
خیلی خوبی داشتم ...حس یه پرندهی آزاد که آمادهی پرواز کردنه ...بیشتر از اینکه از حضور
امیرحسام خوشحال باشم از این خوشحال بودم که یه روز تنها و مثل یه آدم آزاد اومدم بیرون بدون
هیچ نگهبان و محافظی ...بدون گیردادنای مامان که هروقت میایم بیرون حرفاش اینه :روسری تو
بکش جلو ...بشین حریر چقدر سبکی دختر که اینقدر راه نمیره ...چه معنی میده بری داژبال بازی
کنی ...حریر چرا اینقدر بلند میخندی میخوای توجهی مردها رو به خودت جلب کنی و هزار جور
حرف و سرزنش دیگه.
امیرحسام :بانو حواست کجاست؟
_جانم؟
امیرحسام :چایی میخوری؟
_آره ...مرسی.
چایی ها رو ریخت که گفتم :همهی اینا رو خودت تهیه کردی؟
امیرحسام :نه مگه بیکارم به رفیقم گفتم هرچی الزمه رو آماده کنه.
لیوان و گرفتم و انگشتام و دورش حلقه کردم و گفتم :تنبل.
به رودخونه نگاه کرد و گفت :حریر اگه من نبودم باآرشام ازدواج میکردی؟
صادقانه گفتم :آره.
نگاه تندی بهم کرد که گفتم :میدونی چرا؟
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بااخم پرسید :چرا؟
_اول اینکه مامان و آقابزرگ مجبورم میکردن ...دوم اینکه من همیشه به حرف آقابزرگ گوش
میکردم و اون برام باارزش ترین کسم بود اما با واقعیت هایی که تو و مهدیه بهم گفتین فهمیدم
آقابزرگ اونی نیست که فکرمیکنم ...تازه مادرم همه چیزو به من یاد داد جز عالقمند شدن به جنس
مخالف ...اگه تو نمیومدی هیچ وقت عشق و تجربه نمیکردم و مثل بیشتر دخترهای دیگه بدون هیچ
عالقه ای ازدواج میکردم و یه زندگی بی رنگ و روح و باآرشام تجربه میکردم مثل مامانم و بابام ...مثل
دایی و زن دایی ...مثل ساحل و امین.
چشماشو باریک کرد و پرسید :مامان و بابات همو دوست ندارن؟
_چرا دارن اما حس میکنم همش تظاهره و واقعی نیست ،شایدم من اشتباه میکنم و دوست داشتن
شون واقعیه.
امیرحسام :من نمیذارم باآرشام ازدواج کنی.
صورتشو نوازش کردم و گفتم :بایدم نذاری چون اگه میبینی اینقدر بهت نزدیکم و یه سری پل ها رو
شکستم و یه سری قانون ها رو نادیده گرفتم برای اینه که بهت اعتماد دارم و مطمئنم میخوای باهام
ازدواج کنی.
لبخنده محوی زد و کف دستم و که روی گونش بود و بـ ـوسید.
کم کم داشتیم به ظهر نزدیک میشدیم که امیرحسام منقل و به پا کرد اما هرچی سعی میکرد آتیش
روشن کنه نمی تونست.
بلندخندیدم و گفتم :اینطور که بوش میاد امروز گشنه میمونیم.
باحرص لگدی به منقل زد و گفت :لعنتی.
دوباره تالش کرد اما خیلی زود آتیش خاموش شد ...بنزین بیشتری توی منقل ریخت که یهو شعله
های آتیش بلندشد و جیغ بلندی از ترس کشیدم.
امیرحسام سریع رفت عقب ...شعله های آتیش کم شد و بالبخنده پیروزی گفت :دیدی تونستم
روشنش کنم.
نفس راحتی کشیدم و گفتم :خوبی؟
امیرحسام :آره نگران نباش چیزی نشد.
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وقتی زغال ها داغ شد جوجه ها رو که باکلی خنده و مسخره بازی به سیخ کشیده بودیم رو روی
منقل گذاشت.
امیرحسام :سگ تو روحت سیاوش حداقل یه منتقل برقی میذاشتی.
_تو چه جور مردی هستی که نمیتونی چهار تاسیخ جوجه کباب کنی؟
امیرحسام :ببخشید که من جیگرکی ندارم و استاد دانشگاهم.
_اوووو بابا استاد دانشگاه.
مغرورانه نگاهشو گرفت و فلفل ها رو سیخ کرد ...باکلی دردسر باالخره جوجه ها کباب شد ...بین
وسایال دنبال سفره گشتم و پیداش کردم ...سفر رو پهن کردم و یه تیکه نون دادم به امیرحسام تا
روی ظرف جوجه ها بذاره.
_حسام زودباش دیگه من گشنمه.
امیرحسام :تومگه صبحانه نخوردی؟
_نچ.
باالخره کارش تموم شد و از کناره منقل بلندشد و کنارم نشست و گفت :خیل خب بخور تا غش
نکردی از گشنگی کوچولو.
پشت چشم نازک کردم و گفتم :کوچولو خودتی.
یه لقمه جلوی دهنم گرفت و گفت :مطمئنی کوچولو منم؟ اونم بااین هیکل !
لقمه رو خوردم و سرم و تکون دادم که خندید و گفت :پرو.
بازم برام لقمه گرفت که از دستش گرفتم اما نخوردم و جلوی دهن خودش گرفتم و گفتم :توهم
بخور.
بالبخند خورد.
امیرحسام :ببین عشقت چه کرده ...برای خودم یه پا هنرمندم.
_اوهوع اعتماد به نفست منو کشته.
یه لقمهی بزرگ چپوند تو دهنم و گفت :کاری نکن زبون تو ببرم.
لقمه رو به سختی قورت دادم و گفتم :چه خشن ...من شوهر خشن دوست ندارم.
امیرحسام :چه جوری دوست داری عزیزم؟ لوس ...مغرور ...مستبد ...دلقک ...خوشگل ...خوش هیکل...
مامانی؟
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از لحن بامزه اش صدای خنده هام بلندشد و شلیک قهقهه ام به هوا رفت ...خودشم میخندید و ازم
چشم برنمیداشت.
غذا پرید تو گلوم و به سرفه افتادم که لیوان نوشابه رو به دهنم نزدیک کرد ...لبخندم جمع شد و
نگاهم توی چشماش خشک شد ...آروم یکم خوردم ...هنوزم نگاهم بهش بود.
امیرحسام :چی شده؟
_نمیخوای برای اینکه بلندخندیدم دعوام کنی؟
امیرحسام :بلندخندیدن جرم نیست ...من عاشق این خنده هاتم ...درضمن هیچ وقت فکرنکن من مثل
آقابزرگ و مامانتم ...جدای از اون اینجا که به جز من تو کسی نیست ...من از زیاده روی خوشم
نمیاد ...زیاده روی توی هر چیزی حال بهم زنه ...حاال چه میخواد تو خوردن باشه یا تعصب و غیرت !
دست شو بین دستم گرفتم و بـ ـوسه آرومی بهش زدم و گفتم :تاحاال هیچ کس جز تو لقمه دهنم
نذاشته.
باپشت انگشتاش گونم و نوازش کرد و گفت :خوشگل من ...من تمام محبت هایی که ازت دریغ شده
رو جبران میکنم.
لبخنده پر از عشقی تحویلش دادم.
غذای اون روز شد بهترین غذایی که توی عمرم خورده بودم نه به خاطره مزه اش بلکه به خاطره
اینکه امیرحسام برام لقمه میگرفت ...دستای امیرحسام معجزه میکرد ...محبت هاش یه جوری حالم و
خوب میکرد که خودمم باورش برام سخت بود.
بعد از اینکه ناهار خوردیم باهم وسایال رو جمع کردیم.
به درخت تکیه دادیم و امیرحسام گفت :گوشی تو نیاوردی؟
_نه.
امیرحسام :تعجب کردم مامانت زنگ نزده.
_میدونه هیچ وقت مدرسه گوشی نمیبرم.
گوشی خودش زنگ خورد و ردی داد.
_کی بود؟
امیرحسام :یکی از دوستام.
_مگه تو اینجا چندتا دوست داری؟

189

www.RomanKhone.IR

نه سیاه بود نه سفید – ریحانه رسولی

رمــان

امیرحسام :یکی.
_تو واقعاً قبال نیومدی ایران؟
امیرحسام :نه چرا همچین سؤالی میپرسی؟
_مشهد و خیلی خوب بلدی.
صدای زنگ دوبارهی گوشیش مانع شد جوابم و بده ...نگاهم به صفحهی گوشیش افتاد ...شماره مال
خارج بود.
بازم تماسو رد کرد ...بهم نگاه کرد و وقتی دید نگاهم روی صفحهی گوشی شه گفت :پدرمه.
_گفتی دوستته.
امیرحسام :برای این دروغ گفتم که بعدش سؤال نپرسی چرا جواب پدرتو نمیدی.
_خب چرا جواب پدرتو نمیدی؟
امیرحسام :بی خیال شو حریر.
_توهیچی از زندگیت توی کانادا و پدرت و خواهرات نگفتی تاحاال.
گیج پرسید :خواهرام؟
_مگه نگفتی دوتاخواهر دوقلو داری؟
سریع گفت :آهـــا ...خب چیزه خاصی نیست که بخوام بگم.
دراز کشید و سرشو روی پاهام گذاشت و گفت :امروز خیلی روز خوبی بود.
آروم آروم موهاشو نوازش کردم و گفتم :آره ...امروز تازه فهمیدم خوشبختی یعنی چی.
بالبخندگفت :خب خوشبختی یعنی چی؟
انگشتم و روی صورتش به صورت نوازش کشیدم و گفتم :خوشبختی یعنی عشق تو.
به چشمام زل زد ...یه نگاه عجیب ...یه نگاهی که تعبیرش سخت بود و معنی شو نمیفهمیدم.
لبخندی زد و بعدش گفت :خوابم میاد.
_خب بخواب عشقم.
به آسمون چشم دوخت و گفت :رنگ شو دوست دارم منو یاده چشمای تو میندازه هروقت که نیستی
و دلم برات تنگ میشه به آسمون نگاه میکنم.
بغض کردم و اشک تو چشمام جمع شد ...شنیدن این حرفا اونم از مهم ترین شخص زندگیم برام
خیلی لـ ـذت بخش بود.
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چشماشو بست و کم کم خوابش برد.
انگشتام و الی موهای نرم و خوش حالتش فرو بردم و آروم گفتم :تو یهو ازکجا پیدات شد؟ حس
خوبی دارم و ندارم ...دلشوره عجیبی دارم که عشقت نمیذاره بهش اهمیت بدم ...توباعث شدی
چیزهایی رو که مدت زیادی سعی دارم نادیده بگیرم و به زبون بیارم ...باعث شدی تازه بفهمم زندگی
یعنی چی ...شاید تو کسی هستی که منو از بردگی آقابزرگ آزاد کردی و بردهی خودت کردی ...اینا
هیچ کدوم مهم نیست مهم اینه که من باتو خوشحالم.
خم شدم و بـ ـوسه آرومی به پیشونیش زدم و زمزمه کردم :دوست دارم ...خیلی زود و یهویی شد اما
دوست دارم.
سرم و به درخت تکیه دادم و به چهرهی جذابش که غرق خواب بود نگاه کردم.
این مرد ممنوعه اما همیشه انجام دادن کارهای ممنوع لـ ـذت بخشه ...مادرم منو اینقدر از عالیقم
محروم و دور کرد که شدم پر از عقده ...قبل از حضور امیرحسام هم گاهی که کاری برخالف نظرش
انجام میدادم لـ ـذت میبردم چون اون خیلی سخت گیری میکنه درحقم و همین سخت گیری ها
باعث میشه حریص بشم برای انجام کارهای ممنوع.
کی فکرشو میکرد من ...حریرگلکار یه روزی از صبح تاعصر کناره یه مرد نامحرم باشم و پر از حس
های خوب باشم و به مادرم دروغ بگم که کالس دارم و اصالًهم دلهرهی اینو نداشته باشم که ممکنه
دروغم دربیاد و سه بشه ...انگار حضور امیرحسام باعث شده بود شجاع بشم ...شجاعتی که خوده خوده
حماقت بود اما من هیچ وقت نفهمیدم.
امیرحسام تکونی خورد و به پهلو خوابید ...دستم و روی بازوش گذاشتم و به رودخونه چشم دوختم.
زاللی و پاکی آب باعث شد از خودم بپرسم :منم مثل این آب پاک هستم؟
شاید یه زمانی بودم اما االن سیاهم ...نه نه سیاه نه ...من االن خاکستری ام ...هنوز سیاه نشدم...
خاکستری ام ...خاکستری هم خوبه.
یک ساعت گذشته بود که آروم صدا زدم :حسام جان بیدارشو دیرمون میشه.
بیدارنشد ،بلندتر گفتم :حسام؟ حسام بیدارشو.
بازم بیدار نشد که بی حواس گفتم :امیر پاشو دیگه.
باشدت از خواب پرید و گفت :الـــی...
ابروهام از تعجب رفت باال و گفتم :خوبی؟
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نگاهی به من و اطراف کرد و بامکث جواب داد :آره.
_الی کیه؟
امیرحسام :الی! من گفتم الی؟ احتماال اشتباه شنیدی.
_نه اشتباه نشنیدم تو گفتی الی.
دوباره سرشو روی پاهام گذاشت و گفت :حریر گیر نده حتماً تو خواب یه چرتی گفتم.
دیگه چیزی نگفتم ...شایدحق بااونه من اشتباه شنیدم ...بی اراده هرچیزی رو که می گفت باور
میکردم ...انگار خیلی بهم نفوذ کرده بود.
_عشقم پاشو باید بریم ساعت شش باید جلوی مدرسه باشم.
امیرحسام :هنوز زوده.
از بی خیالیش خندم گرفت.
نگاه شو روی صورتم چرخوند و پرسید :هیچ وقت آرایش نمیکنی؟
_نه مامان نمیذاره.
لبخنده کجی زد که احساس کردم پوزخنده.
_تو دوست داری آرایش کنم؟
امیرحسام :دوست دارم ...اما دوست دارم فقط برای من آرایش کنی ...زمانی که خودم و خودت
تنهاییم.
باشیطنت گفتم :پس باشه زمانی که رفتیم خونهی خودمون.
یه ابروشو داد باال و گفت :آره.
دست شو آورد باال و صورتم و نوازش کرد و گفت:
_همین طوریشم خوشگلی ...اینطوری ساده بیشتر دوست دارم.
انگشتاش لبامو لمس کرد و دستمو بین گوش و گردنش گذاشتم.
سرشو آروم آورد باال و نشست و دستاشو دوطرف درخت گذاشت ...صورتشو به صورتم نزدیک کرد و
گفت:
_حریر اون شب چرا نذاشتی ببـ ـوسمت؟
_چون احساس گناه کردم.
امیرحسام :هه دروغگوی خوبی نیستی.
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_دروغ نمیگم واقعا احساس گناه کردم.
امیرحسام :نه احساس گناه نکردی ،نذاشتی چون بهم اعتماد نداشتی.
سریع گفتم :من بهت اعتماد دارم.
امیرحسام :نداری ...اون شبم اعتماد نداشتی واسه همین نذاشتی ببـ ـوسمت.
_من احساس گناه کردم اون همه نزدیکی گناه بود.
بهم نزدیک تر شد جوری که نوک بینی اش خورد به نوک بینی ام ...آروم زمزمه کرد :االنم خیلی بهم
نزدیکیم پس چرا االن احساس گناه نمیکنی؟
لبام از بغض لرزید و گفتم :نمیدونم.
امیرحسام :تو اون شبم احساس گناه نکردی نذاشتی چون بهم اعتماد نداشتی.
بابغض گفتم :حسام من بهت اعتماد دارم.
امیرحسام :نداری و من واقعاً برای خودم متأسفم که تو منو یه آدم هـ ـوس باز میبینی.
خواست فاصله بگیره که دستام و دوره گردنش انداختم و گفتم :نه دیونه من همچین فکری نمیکنم.
امیرحسام :میکنی ...تو فکر میکنی دارم گولت میزنم تا ازت سواستفاده کنم.
_نه همچین چیزی نیست باور دارم عاشقمی.
امیرحسام :حریر من به خاطره جسمت کنارت نیستم.
سریع گفتم :میدونم.
به چشمای نمناکم خیره شد و آروم زمزمه کرد :وقتی گریه میکنی خیلی معصوم میشی.
جوابم فقط نگاه عاشقانم بود ...بیشتر بهم نزدیک شد و پیشونی شو به پیشونیم چسبوند ...چشمام و
بستم و نفس عمیقی کشیدم.
گونه شو به گونم مالید و زمزمه کرد :خیلی دوست دارم ...خیلی.
باچشمای بسته گفتم :منم.
فاصلهی صورت و گردنم از بین رفت و لرزیدم ...اون موقع به تنها چیزی که فکرکردم عشق امیرحسام
و احساس خوبی که داشتم بود .آروم آروم به همه جای صورتم بـ ـوسه زد.
آروم زمزمه کرد:
_ای کاش بفهمی این همه نزدیکی و این بـ ـوسه ها از هـ ـوس نه بلکه از عشق زیاد من به توئه.
دستام و دوره گردنش محکم کردم و خیره به چشمای مشکی رنگش گفتم:
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_میدونم عشقم.
دستاش دوره کمرم حلقه شد و تکیه ام و از درخت گرفت و منو به خودش چسبوند.
امیرحسام :میدونستی خیلی مشتاقم موهاتو ببینم؟
_واقعاً؟
امیرحسام :آره.
لبخنده خجولی زدم و گفتم :زیاد دیدنی نیست ...یعنی زیاد خوشگل نیست.
امیرحسام :حریر؟
_جانم؟
امیرحسام :بهم ثابت کن بهم اعتماد داری؟
_یعنی چی؟
فقط نگاهم کرد که تازه منظورشو فهمیدم ...آب دهنم و قورت دادم و نگاهم و به یقه اش دوختم.
امیرحسام :دیدی اعتماد نداری.
_دارم.
امیرحسام :خب چرا ثابت نمیکنی این جا که به جز من کسی نیست که موهاتو ببینه.
مکث کردم ...یه مکث طوالنی ...اما درآخر دستای لرزونم روی گرهی روسریم نشست و درحالی که
معنی بغض تو گلوم و نمیدونستم آروم گره رو باز کردم و بی توجه به اشکی که سر خورد روی گونم
روسری رو از سرم برداشتم.
امیرحسام دستشو زیره چونم گذاشت و سرم و آورد باال و به چشمام زل زد و به آرومی لب زد :موهات
خیلی خوشگله.
دستش رفت پشت سرم و گیرهی موهام و باز کرد و موهام دورم ریخت ...باخجالت نگاهم و ازش
دزدیدم ...موهام و که باد میزد تو صورتم به آرومی کنار زد و باانگشت شصتش گونم و ناز کرد ...آروم
آروم همه جای صورتم و جز لبام بـ ـوسید.
کم کم دستام روی شونه های پهنش نشست و به طرز باورنکردنی از هر بـ ـوسه اش لـ ـذت بردم و
نفهمیدم ...نفهمیدم که قلبم شده بود خانهی شیطان.
سرم و تو بـ ـغلش گرفت و گفت :دوست دارم خوشگلم.
همونطور که به صدای آروم قلبش گوش سپرده بودم زیرلب گفتم :منم.
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چند دقیقه توی همون حالت موندیم و از آغـ ـوش هم لـ ـذت بردیم.
همون طور که انگشتاشو آروم ال به الی موهام حرکت میداد گفت :بریم نفسم؟
فاصله گرفتم و گفتم :بریم.
نگاه طوالنی به صورتم کرد و بلند شد ...سریع موهام و جمع کردم و روسریم و پوشیدم ...وقتی
روسریم و سرم کردم ترسی که توی دلم بود خیلی سریع ازبین رفت و صدای آقابزرگ توی گوشم
پیچید :حجاب بهت حس امنیت میده.
وسایال رو باهم جمع کردیم و بعد رفتم سمت رودخونه تا دستام و بشورم.
امیرحسام هم اومد تا دستاشو بشوره ...به آب زل زده بودم و به اون ترس عجیبی که بابرداشتن
حجابم به سراغم اومده بود فکر میکردم که یهو باخیس شدن صورتم از دنیای افکارم دراومدم و جیغم
دراومد :حسام میکشمت.
بلندخندید و گفت :توفکره چی بودی؟
تو فکره این بودم که چقدر تغییر کردم و چه زود تغییر کردم ...چقدر زود افکار و عقایدم تغییر کرد...
چقدر زود احساسم به آقابزرگ تغییر کرد ...به اینکه حرفای امیرحسام و مهدیه تاچه حد منو از
آقابزرگ و قید و بندش بیزار کرده بود.
جوابشو ندادم و درعوض یه مشت آب به طرفش پرت کردم و این شروع آب بازی ما بود.
درحالی که تمام سر و صورتم خیس بود جیغ زدم :حسام بسه سرما میخورم.
دیگه روم آب نریخت و بااخم نگاهش کردم.
گونم و محکم بـ ـوسید و گفت :اخم نکن زشت میشی.
کنارش زدم و رفتم داخل ماشین و بادستمال کاغذی صورتم و خشک کردم.
سوار ماشین شد و گفت :آخی حریر کوچولو قهر کرده.
_نخیرم قهر نکردم.
امیرحسام :واقعاً؟
_اوهوم.
امیرحسام :پس یه دونه از اون لبخندهایی که دلم و زیر رو میکنه بزن تا راه بیوفتم.
بی اراده لبام خندید.
امیرحسام :بریم؟
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جیغ زدم :بــــریــــم.
خندید و مثل من باصدای بلندی گفت :پس بزن بریم.
باسرعت روند و بلند و پرانرژی خندیدم ...دیگه مادری وجود نداشت که از بلندحرف زدن و بلند
خندیدن منعم کنه ...سرزنشم کنه ...ازم ایراد بگیره ...چپ و راست نصیحتم کنه ...اینقدر بهم سخت
گرفته بود که این چیزها برام شده بود عقده !
جلوی مدرسه نگه داشت و گفت :حریر مطمئنی آقاحشمت میاد؟
_آره مطمئنم ،مامان میفرستتش.
امیرحسام :معلوم نیست کی بیاد ،میخوای جلوی در مدرسه منتظر بمونی؟
_االن دیگه پیداش میشه.
امیرحسام :نگرانتم.
_ نگران نباش االن میاد ...بروتا نیومده خداحافظ.
دستم و گرفت و نذاشت پیاده بشم.
خیره به چشمام گفت :امروز خیلی خوش گذشت مرسی که اومدی.
_مرسی از تو که منو بردی.
اومد جلو و بـ ـوسه ای به گونم زد و گفت :دوست دارم.
_منم همین طور.
از ماشینش اومدم پایین و دستی براش تکون دادم ...لبخندی زد و رفت ...همین که ماشین امیرحسام
رفت ماشین آقاحشمت وارد کوچه شد ...وای یعنی امیرحسام و دید؟
سوار ماشین شدم و گفتم :سالم.
آقاحشمت :سالم دخترم ...این ماشین آقاحسام نبود؟
_نم...نمیدونم ...شاید بود چون اونم تو مدرسه کالس داشت.
آقاحشمت :آها.
ماشین و راه انداخت و به سمت ویال حرکت کرد ...تا پام به ویال رسید سؤاالی مامان شروع شد.
مامان :کالسش مفید بود؟
_بله.
مامان :کدوم استاد اومده بود؟
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_برای شیمی استاد نکویی ...برای ریاضی استاد سلیمی ...برای زیست استاد نادری.
مامان :دفعه پیش اومده بودم مدرسه گفتم دیگه استاد سلیمی نیاد چون نحو تدریس شو متوجه
نمیشی.
شونه باال انداختم و گفتم :حتماً بچه ها خودشون گفتن استاد سلیمی بیاد.
مامان :چیزی یاد گرفتی ...یاد نگرفتی بگم بابات معلم خصوصی بگیره.
_نه یادگرفتم ریاضی امسال اونقدر سخت نیست.
مامان :بازم براتون کالس میذارن؟
_شاید.
مامان :اگه معدلت از نوزده و نیم کمتر بشه عروست میکنم.
نفس عمیقی کشیدم تا آروم باشم.
مامان :باید جز پنج نفر اول کنکور باشی.
_مامان من رشته ام تجربی ،دارم برای پزشکی میخونم به نظرت همچین چیزی امکان داره هزارها
نفر میخوان دکتر بشن ...رقابت سخت و تنگاتنگیه ،من فوقش بتونم رتبه پونصد بیارم.
مامان :پس اگه اینطوریه بشین خونه وقت تو تلف نکن.
باحرص گفتم :چشم من نفر اول کنکور میشم ،برای اینکه شما عروسمم نکنی نفراول کنکور میشم.
مامان :آرشام پسرخوبیه.
مانتوم و داخل کمد گذاشتم و گفتم :خوب از نظر من و شما فرق میکنه.
مامان :حریر خیلی زبون دراز شدی ،کی چی تو گوشت خونده؟
_مامان از صبح سرکالس نشستم و مخم هنگ کرده و همش مسئله ریاضی و شیمی تو سرمه و
جدول مندلیف جلوی چشمام ،میشه اجازه بدی استراحت کنم؟ وقتی خستگیم در رفت بیا و کلی
حرف بزن.
باحرص گفت :ناهار میخوری؟
_نخیر مدرسه یه چیزی کوفت کردم.
باتهدید گفت :حریر درست صحبت کن.
_مامان خستم توروخدا درکم کن.
رفت بیرون و درو هم محکم بهم کوبید.
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روی تختم دراز کشیدم و به امروز فکرکردم ...امروز بهترین روز زندگیم بود.
***
باانرژی وارد مدرسه شدم.
بچه ها رو توی حیاط ندیدم ...به احتمال زیاد داخل آالچیق آخر حیاط نشستن ...رفتم ته حیاط و
همونطور که حدس زدم داخل آالچیق بودن.
_سالم.
لیال :بَه بَه حریرخانوم سالم علیکم.
شقایق :میبینم که امروز حسابی حالت خوبه.
کنارش نشستم و گفتم :بله خوبم چرا بد باشم.
مهدیه :سالم.
نیم نگاهی بهش کردم و آروم جوابشو دادم.
مهدیه :حریر بیا آشتی کنیم یه ماهه قهریم من که گفتم حرفام زشت بوده و پشیمونم.
_توآبروی منو جلوی بقیه بردی بهم یه عالمه توهین کردی.
مهدیه :ببخشید خب عصبانی بودم.
_مگه چیکار کردم که عصبانی شدی؟
مهدیه :تو باونداد بد رفتار کردی.
_خودم اینطوری فکرنمیکنم اما شایدحق باتو باشه.
مهدیه :بخشیدی؟
_میبخشم اما یادم میمونه.
گونم و محکم بـ ـوسید و گفت :توکه کینه ای نبودی !
_کینه ای نیستم اما رفتاره تو واقعاً زشت بود.
لیال :بی خیال دیگه فراموشش کن.
سری تکون دادم و ترجیح دادم این قضیه رو کش ندم و تمومش کنم.
مهدیه :اون روز بعد از اینکه تو رفتی ونداد خیلی دعوام کرد.
_بی خیال دیگه دربارش حرف نزنیم.
مهدیه :باشه ...راستی چه خبر از عشقت؟
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_عشقم؟ منظورت همون عشق خیالیمه؟
شقاق :اوووف حریر مگه قرار نشد اون روز و فراموش کنیم و دیگه درباره اش حرف نزنیم !
مهدیه ناراحت شد که گفتم :خیل خب ببخشید دیگه واقعاً دربارهی اون روز چیزی نمیگم.
لیال :هنوزم قهرین؟
بالبخندگفتم :نوچ.
باهیجان گفت :تعریف کن زودباش.
همه چی رو تعریف کردم و مهدیه گفت :اوووو میبینم که حریرخانوم راه افتاده.
_خودتو مسخره کن بیشعور.
مهدیه :به خدا مسخرت نکردم.
شقایق :خب حاال کالس تقویتی استاد پارسا مفید بود خانوم گلکار؟
زدیم زیره خنده و گفتم :بله چه جورم.
لیال :تو این یه ماه مثل مرده ها بودی.
_این یه ماه بدترین ماه عمرم بود.
شقایق :من و مهدیه و لیال فردا میریم بیرون ،فرید و ونداد هم میان ،میخوای تو و استادم بیاین.
_نه فکرنکنم حسام قبول کنه تازه این روزها زیاد بیرون رفتم دیگه نمیدونم چه دروغی بگم که
مامانم باورش بشه.
مهدیه :تازه استادم قبول نمیکنه اینقدر ازخودراضی و مغرور هست که افتخار نده باما بیاد بیرون.
لبخندی زدم و بعد پرسیدم :لهراسب چرا باهاتون نمیاد؟
شقایق باحرص گفت :چون اگه لیال خانوم و بافرید ببینه غیرتش قلومبه میشه و لیال رو دعوا میکنه.
_واقعاً؟
لیال :آره تازگیا خر شده.
شقایق :هـــــــوی !
لیال :ببند دهنتو قبل از اینکه دوست پسرتو بشه داداش من بوده.
شقایق باحرص نیشگونی از بازوی لیال گرفت و گفت :خودت ببند دهنتو.
لیال :آی روانی.
اینقدر گرم حرف زدن شدیم که اصالً متوجهی گذر زمان نشدیم.
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شقایق :وای ساعت هشته.
باشدت از جاپریدم و گفتم :پاشین بریم نیم ساعته کالس شروع شده.
مهدیه و لیال ریلکس بلندشدن و مهدیه گفت :خب حاال مگه چی شده؟
شقایق جیغ زد :بااستاد پارسا داریم.
همه باترس بهم نگاه کردیم و یهو باسرعت به سمت سالن دویدیم ...لیال باشدت در کالس و باز کرد و
ماسه تا هم محکم هولش دادیم تا هرچه زودتر بریم داخل که لیال بامخ رفت تو زمین ...همهی بچه ها
زدن زیره خنده و امیرحسام بااخم بهمون نگاه کرد.
من و مهدیه و شقایق داشتیم تمام تالشمونو میکردیم که به پخش شدن لیال روی زمین نخندیم...
مهدیه و شقایق سراشونو انداختن پایین تا خنده شون معلوم نشه.
امیرحسام هنوز بااخم بهمون زل زده بود.
مهدیه کم کم صدای خندش بلندشد که پاشو لگد کردم و آروم گفتم :به لیال کمک کن بلندشه.
مهدیه دست لیال رو گرفت و لیال بلندشد.
_اووممم استاد ...ما ...یعنی ماچهارتا معذرت میخوایم.
امیرحسام :کجا بودین؟ نیم ساعت از شروع کالس گذشته.
_ماتوی حیاط بودیم متوجهی اومدن شما نشدیم.
امیرحسام :یعنی چی؟ ساعت هفت و نیم همه تون باید سرکالس باشین چون دبیر میاد.
مهدیه :درسته حق باشماست اما حواسمون به ساعت نبود.
امیرحسام :برید از دفتر برگهی اجازهی ورود بگیرید.
هرچهارتا باهم گفتیم :اســــــتـــــــاد !
بااخم گفت :برید.
ناچار از کالس اومدیم بیرون و تا نگاهمون به لیال افتاد بلندزدیم زیره خنده.
لیال باحرص خاک لباساشو تکوند و گفت :ببندین نیشا تونو.
رفتیم دفترمعاون و ستاری پرسید :چی شده؟
شقایق :سالم ...خانوم ماچهارتا دیر رفتیم سرکالس استاد پارسا راهمون ندادن.
ستاری بااخم گفت :االن اومدین مدرسه؟
شقایق :نه توی آالچیق نشسته بودیم متوجه ساعت نشدیم.
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ستاری :االنم برین توی همون آالچیق چون من بهتون اجازهی ورود به کالس نمیدم.
شقایق :خانوم ستاری ما باره اولمونه ،خواهش میکنم.
ستاری :تو دیگه چرا گلکار !؟ تازگیا بی نظم شدی.
آروم گفتم :متأسفم.
شقایق اینقدر اصرار کرد که ستاری برگهی اجازهی ورود رو امضا کرد و بهمون داد.
از دفتر اومدیم بیرون و مهدیه گفت :زنیکهی عقده ای.
اینبار مؤدبانه در زدیم و وارد کالس شدیم ...برگه رو روی میز امیرحسام گذاشتم ...بااخم برداشتش و
نگاهی بهش کرد و گفت :میتونید بشینید اما بدونید یک نمره ازتون کم میشه و این جلسه غیبت
میخورید.
اون سه تابا اخم نشستن و من گفتم :استاد این اولین بارمونه.
امیرحسام :و همچنین آخرین بارتون.
دلخور بهش نگاه کردم و خواستم بشینم که گفت :این برگه ها رو بده به بچه ها.
بااخم برگه ها رو از روی میز برداشتم و به بچه ها دادم ...برگه های امتحان جلسهی پیش بود.
برگهی خودم نبود.
امیرحسام :خانوم گلکار برگهی خودت روی میزه.
برگه رو از روی میزش برداشتم و آروم گفتم :حسام تو حق نداری از من یک نمره کم کنی ...اون دفعه
هم الکی ازم نمره کم کردی.
اونم مثل من آروم گفت :حقته ازت نمره کم کنم تا دیگه بی نظمی نکنی.
بااخم نگاهش کردم که گفت :مگه نمیگم اخم نکن زشت میشی.
_دیگه دوست ندارم.
امیرحسام :شماغلط میکنی منو دوست نداشته باشی.
مظلوم گفتم :ازم نمره کم نکن معدلم میاد پایین.
امیرحسام :باید فکرام و بکنم.
_حسام اینقدر بیرحم نباش.
امیرحسام :بشین.
_باهات قهرمیکنم هـــا !
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خنده اش گرفت و لبشو گزید تانخنده ...بااخم الکی گفت :بشین.
_نمیشینم بگو که ازم نمره کم نمیکنی تا بشینم.
امیرحسام :بشین بچه ها شک میکنن.
_اول بگو.
ناچار گفت :باشه چشم قشنگِ من کم نمیکنم بشین.
لبخنده پر ذوقی زدم و نشستم.
از پشت میزش بلندشد و شروع کرد به درس دادن ...دستم و زیره چونم گذاشتم و باشیفتگی به چهره
ی جذابش نگاه کردم که ته ریش جذاب تر و دوست داشتنی ترش کرده بود.
***
ثانیه ها و دقیقه ها و روزها و ماه ها میگذشت و من هرلحظه به امیرحسام بیشتر وابسته میشدم و
بیشتر عاشقش میشدم.
اینقدر بهم محبت میکرد که گاهی از خوشی بغض میکردم ...دیگه احساس تنهایی نمیکردم ...دیگه
احساس زندانی بودن نمیکردم چون حداقل یک بار درهفته باهم میرفتیم بیرون و بادروغایی که من
تحویل مامان میدادم نمیفهمید ...دیگه بچه های مدرسه بهم نمی گفتن امل ...شده بودم مثل بقیه...
دیگه از نظر امیرحسام ترسو نبودم و شده بودم همون دختر شجاعی که میخواست.
گاهی با آقابزرگ و مامان بحثم میشد و بقیه از این موضوع تعجب میکردن ...متوجهی تغییراتم شده
بودن و همشون میگفتن :تو حریر سابق نیستی و من برعکس گذشته اصالً برام مهم نبود که چه
فکری دربارم میکنن ...تنها چیزی که مهم بود امیرحسام بود و حرفاش.
باصدای جیغی که گوشم و پر کرد از اتاق باشتاب رفتم بیرون ...صدای جیغ ها از اتاق ساحل و امین
بود ...زن دایی و مامان باهول رفتن داخل اتاق.
به سمت اتاق قدم برداشتم که امیرحسام باتعجب از اتاقش خارج شد و پرسید :چی شده؟
_نمیدونم ...به احتمال زیاد ساحل دردش اومده.
صدای جیغ و دادش خیلی بلندبود.
باترس گفتم :حاال چی میشه؟
خندید و گفت :چی میخوای بشه؟ بچه اش به دنیا میاد دیگه.
_این ریلکس بودنت حرص منو درمیاره.
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بالبخنده خاصی اومد سمتم و گفت :بی خیالی باید تو خون آدم باشه.
_تو دیگه خیلی بیش از حد بی خیالی.
باحفظ همون لبخند دستاشو دوطرف کمرم گذاشت که باهول رفتم عقب و گفتم :حسام یکی میبینه.
محکم بـ ـغلم کرد و گفت :هیچکی نمیبینه.
_حسام تو سالنیم یکی االن میاد ولم کن.
شیطونگفت :نوچ.
یه مشت به سـ ـینه اش زدم و گفتم :تو آخر سرمنو به باد میدی.
بی خیال به گونم بـ ـوسه زد و کناره گوشم زمزمه کرد :عاشقی یعنی دیونگی ...دیونگی هم یعنی
رفتن تو دهن شیر ...به نظره منکه االن این ترس و هیجان خیلی حس خوبیه.
_اصالً هم حس خوبی نیست االن مامانم میاد و وقتی بیینه توبـ ـغلتم زنده به گورم میکنه.
درحالی که صورتش به صورتم چسبیده بود کناره گوشم گفت :اعتراف کن که حس خوبی داری.
_جز ترس حس دیگه ای ندارم.
امیرحسام :داری ...یکم دقت کن.
چندثانیه هیچی نگفتم و متوجه شدم به جز ترس یه هیجان جالبی هم دارم ...یه هیجان خاص که
ناشی از شیطنت های دخترانه ای بود که باید کنترل میشد اما من خیلی راحت افسار این شیطنت
های دخترانه از دستم در رفته بود و خودم خبردار نبودم.
امیرحسام :خب؟
آب دهنم و قورت دادم و آروم گفتم :آره حق باتوئه یه هیجان خاصی هم تو وجودم هست.
لباش پشت سرهم اما آروم به گونم بـ ـوسه زد ...عطرش همیشه مدهوش کننده بود.
باجیغ بلندی که به گوشم رسید سریع و باشتاب امیرحسام و به عقب هول دادم.
شیطون نگاهم کرد و نفسم و راحت به بیرون فرستادم ...صدای جیغ گوش خراش ساحل از داخل اتاق
بود.
شالم و جلو کشیدم و از کنارش رد شدم تا برم به اتاق ساحل که دستم و گرفت و آروم زمزمه کرد:
دوست دارم بانو.
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لبخنده محوی زدم و باناز دستم و از دستش کشیدم بیرون و از کنارش رد شدم ...وارد اتاق شدم و
بادیدن وضع ساحل واقعاً ترسیدم ...رنگش پریده بود و کیسهی آبش پاره شده بود ...امین هم مثل
مرغ سرکنده بال بال میزد و حسابی ترسیده بود.
آتوسا که دست به سـ ـینه ایستاده بود و باآرامش به بقیه نگاه میکرد گفت :بهترنیست به جای این
کولی بازی ها زنگ بزنید اورژانس.
امین بادستای لرزونش به اورژانس زنگ زد ...اینقدر هول بود که آدرس خونه یادش رفته بود و از ما
پرسید.
امین :مورد چیه؟
آرزو باحرص گفت :سوختگی شدید خب معلومه دیگه داداش درد زایمان.
امین به اون کسی که پشت خط بود گفت :درد زایمان یعنی حامله ست داره بچه اش به دنیا میاد.
مامان و زن دایی لباسای ساحل و تنش کردن ...ساحل اشکاش تندتند میریخت و از درد ناله میکرد و
گاهی جیغای گوش خراشی میکشید.
باالخره اورژانس اومد و ساحل و بردن ...امین و مامان و زن دایی و عمه و دایی هم رفتن.
امیرعلی :آبجی حریر آبجی ساحل بابچه برمیگرده؟
دستی به موهاش کشیدم و گفتم :آره عزیزم.
امیرعلی :اسم شو چی میذارن؟
_نمیدونم.
امیرعلی :توکی بچه میاری؟
آرزو و آتوسا زدن زیره خنده و امیرحسام شیطون نگاهم کرد ...ازخجالت سرخ شدم و لبم و گزیدم.
بابا :امیرعلی بابا زشته.
امیرعلی :حرف بدی زدم؟
آقابزرگ بااخم و لحن خشنی گفت :معلومه ،بچه رو چه به این حرفا !
امیرعلی چشمای خوشگلش از اشک پرشد و چونش لرزید از بغض.
امیرحسام :خوبه خودتون دارین میگین بچه ...بچه ست نمیفهمه ،یه حرفی زد شما باید این طوری
رفتار کنی؟!
آقابزرگ اخماشو کشید توهم و حرفی نزد.
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بابا :امیرعلی باباجون بیا پیش خودم.
امیرعلی رفت پیش بابا و بابا روی پاهاش نشوندش و اشک روی گونه شو پاک کرد و گفت :دوست
داری بچهی آبجی ساحل دخترباشه یاپسر؟
امیرعلی :پسر.
بابا :پسر دوست داری؟
امیرعلی :آره چون اونوقت باهم بازی میکنیم و دیگه من تنها نیستم.
بابا لبخندی به روش زد و امیرعلی آروم جوری که آقابزرگ نشنوه گفت :بابا مامان برام داداش نمیاره؟
بابا لبخندی زد و گفت :نه.
امیرعلی ناراحت گفت :چرا؟
بابا :چون توی فسقل تابزرگ بشی پدر ما رو درمیاری.
امیرعلی :منکه هیچ وقت شیطونی نمیکنم.
بابا :شیطونی نمیکنی اما به اندازهی ده تا بچه شکالت میخوری و شبها از دندون درد گریه میکنی و
نمیذاری مابخوابیم ...بعدشم نمیری دکتر تا دندونای کرم خورده و خرابتو بکشی و همش نق میزنی...
بعد اگه مامانت یه داداش بیاره دیگه نمیتونیم به نق زدن و گریه کردن تو برسیم.
امیرعلی :خب من دیگه شکالت نمیخورم.
باباخندید و هیچی نگفت که امیرعلی پرسید :بابا آبجی ساحل بچه شو ازکجا میاره؟
آقابزرگ :ال اله اال اهلل.
بابا نگاهی به آقابزرگ کرد که احساس کردم پر از حرصه.
باحوصله و لبخند روبه امیرعلی گفت :لک لک ها براش از آسمون میارن.
امیرعلی باذوق بچگانه ای گفت :واقعاً؟
بابا :آره عزیزم.
امیرعلی :باباجونم بریم مثل دیروز باهم نقاشی بکشیم؟
بابا :بریم قربونت برم.
برای داشتن چنین پدری به خودم افتخار کردم ...چقدر باحوصله و قشنگ جواب سؤاالی کودکانهی
امیرعلی رو داد ...اون برعکس مادرم ما رو اسیر خودش نمیدونست و خوب باهامون برخورد میکرد...
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مادرم کالً روحیهی پادشاهی داشت ...دلش میخواست به همه دستور بده و همه اطاعت کنن و تحت
اوامرش باشن که البته فکرکنم این ویژگی رو از آقابزرگ به ارث برده.
گوشی آرزو زنگ خورد و بلندشد بره داخل اتاقش تاجواب بده که آقابزرگ پرسید :محمدجواده؟
آرزو :بله.
آقابزرگ :شش ماه گذشته پس کی میاد عقد کنید؟
آرزو :آقابزرگ هنوز سال مادرش نشده.
آقابزرگ :ماکه جشن نمیگیریم فقط میرید محضر عقد تونو دائم میکنید.
آرزو دمغ گفت :آقابزرگ چرا جشن نمیگیریم؟
آتوسا بالحن مسخره ای گفت :چون گناهه ...خدا قهرش میاد بزنیم و برقصیم.
آقابزرگ باهشدار صدا زد :آتوسا.
آتوسا مثل همیشه محل نذاشت ...آرزو باچهره ای گرفته و ناراحت رفت طبقه باال.
آقابزرگ :توکی آدم میشی؟
آتوسا باگستاخی به چشمای آقابزرگ خیره شد و گفت :زمانی که توی این ویال باهام مثل آدم برخورد
بشه.
آقابزرگ :چی کم گذاشتیم برات که شدی این؟
آتوسا :ای کاش میفهمیدین که خونهی بزرگ ...ماشین آخرین مدل ...لباسای مارک ...حساب بانکی پر
از پول همه چی نیست آقابزرگ انسان ها کمی به آزادی احتیاج دارن ...از رفتارای پدرم و شما خسته
شدم ...چرا هیچ وقت باورتون نمیشه که من بزرگ شدم ...عاقل شدم و  23سالمه.
آقابزرگ :آزادی فقط برای پسرهاست نه دخترها ...جامعه پر از گرگه ...گرگ هایی که دندون تیز
کردن برای دخترایی مثل تو.
آتوسا :هه یادم رفته بود پسرها خون شون رنگین تره ...اینکه نمیذاری بابچه های دانشگاه برم
مسافرت و تعطیالت عید خوش بگذرونم هیچ ربطی به دختر یاپسر بودنم نداره به گرگ های جامعه
هم ربطی نداره ،اینا همه بهانه ست ،شما فقط میخواین ماتحت سلطه تون باشین و به حرف تون
گوش کنیم.
بلندشد و باقدمایی تند و عصبی پله ها رو رفت باال.
آقابزرگ :چندمدته که افسار آدمای این خونه از دستم در رفته.
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وای خدایا ...آقابزرگ واقعا ما رو به چشم اسب و شتر و االغ و خر میبینه که همچین حرفی میزنه.
به من نگاه کرد و گفت :توچطوری؟
_خوب.
آقابزرگ :توهم عوض شدی.
جوابی ندادم که گفت :تنها امیدم به تو بود.
_من که کار اشتباهی نکردم.
آقابزرگ :دیگه حریر سابق نیستی اینو به خوبی حس میکنم ...ازم دور شدی ...دیگه نمیای برام کتاب
بخونی ...دیگه نمیای باهم حرف بزنیم ...اتفاقات مدرسه رو بالـ ـذت و هیجان تعریف نمیکنی ...نمیای
توی حیاطی که عاشقش بودی باهم قدم بزنیم ...تغییر کردی حریر.
حرفی نزدم شاید جوابی نداشتم که بدم ...شاید حق بااون بود ...شایدم حق با آقابزرگ نبود ...واقع ًا
گیج بودم و نمیفهمیدم کی حرفاش درست و به صالحه ...نمیدونستم زندگیم قبل از آشنایی با
امیرحسام خوب بود یا االن؟ فقط اینو میدونستم که هرکدوم خوشی ها و لـ ـذت ها و هیجان های
خاص خودشو داشت ...بااین تفاوت که یکی لـ ـذت هاش حالل و به دور از گناه بود و یکی دیگه لـ
ـذت هایی حرام و آغشته به گناه داشت ...و قطعاً همیشه انجام کارهای ممنوع پرلـ ـذت تره و من
اون لحظه نمی فهمیدم که یه روزی هم می رسه که باید تاوان این لـ ـذت های پر از گناه رو بدم.
***
آقابزرگ بعد از اینکه تو گوش بچهی کوچولو و سرخِ ساحل و امین اذان خوند گفت :امیدوارم سالم و
صالح بزرگ بشی.
دایی :آقابزرگ اسم شو شما انتخاب کنید.
ساحل به امین نگاه کرد و احساس کردم بانگاهش برای امین خط و نشون کشید.
آقابزرگ بدون اینکه نظر پدر و مادر بچه رو بپرسه گفت :احمد ...اسم شو میذاریم احمد تا به امین هم
بیاد.
ساحل :من و امین اسم آروین و انتخاب کردیم.
دایی باهشدار گفت :ساحل !
ساحل :خب آروینم به امین میاد.
مامان :احمد قشنگ تره.
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ساحل :اما...
امین :بسه ساحل.
ساحل ناراحت شد و سکوت کرد.
آقابزرگ :عروس تو میدونی توی روز قیامت یه ایستگاه وجود داره که دربارهی اسمی که برای بچه
هات انتخاب میکنی بازجویی میشی؟
ساحل آروم گفت :بله میدونم.
آقابزرگ :میدونی و بعد اسم احمد و رد میکنی و آروین رو انتخاب میکنی؟
ساحل جوابی نداد.
آقابزرگ بچه رو داد بـ ـغل زن دایی و گفت :به وکیل میگم کارهای شناسنامه شو انجام بده.
از اتاق رفت بیرون و زن دایی گفت :حاال چه فرقی میکنه احمد باشه یا آروین ...احمدم قشنگه.
امیرحسام :قشنگه اما اینکه اسم بچه تو یکی دیگه انتخاب کنه و به نظر پدر و مادرش اهمیت ندن
زور داره.
امین :حسام آتیش بیار معرکه شدی؟
امیرحسام ریلکس گفت :نه به من چه اما خب من هیچ وقت اجازه نمیدم یکی دیگه برای بچم اسم
انتخاب کنه چون اون بچه ،بچهی منه نه بچهی آقابزرگ.
مامان :حسام آقابزرگ ،بزرگ این خونه ست همیشه حرف حرف اونه.
امیرحسام :بله تو این مدت که اومدم اینجا متوجهی این موضوع شدم واسهی همینم دارم کم کم از
این خونه که رئیس داره فاصله میگیرم و میرم جایی که خودم برای خودم تصمیم بگیرم ...من مثل
امین و ساحل خانوم و آتوسا و آرزو و حسین آقا و حریر نمی تونم تحمل کنم یکی دیگه برای زندگیم
تصمیم بگیره.
بعد از گفتن این حرف از اتاق رفت بیرون ...ترس تو تک تک سلوالم خونه کرد ...یعنی چی میخواد از
این خونه فاصله بگیره؟ یعنی میخواد بره؟
احمد گریه کرد و امین گذاشتش تو بـ ـغل ساحل تا بهش شیر بده ،همه رفتن بیرون تاساحل راحت
باشه اما من خشکم زده بود.
ساحل درحالی که صداش میلرزید به امین گفت :ها؟ چیه چرا گذاشتیش تو بـ ـغل من؟ بعله دیگه
وقتی ونگ ونگ کرد و خودشو کثیف کرد میشه بچهی من ولی وقت اسم انتخاب کردن و رشته
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انتخاب کردن و زن گرفتنش که میرسه میشه بچهی آقابزرگ ...االنم ببر آقابزرگ جونت بهش شیر
بده ...درد زایمان شو من میکشم صاحب اختیارش یکی دیگه ست و اسم شو یکی دیگه انتخاب
میکنه!
حالم داره از این همه تظاهر بهم میخوره ...آقابزرگت فقط داره تظاهر به مؤمن بودن میکنه وگرنه
اسم امامی انتخاب کردن دلیل بر مؤمن بودن و خداپرست بودن نیست ...مومن کسی که به نظر یکی
دیگه احترام بذاره و حرف شو به بقیه تحمیل نکنه ...خوبه واال ،بچه مال منه و یکی دیگه اسم شو
انتخاب میکنه ...چطور عمه خانوم اسم پسرهاش آرسام و آرشامه هیچکی هم هیچی نمیگه ...چطور
اسم خواهرات آتوسا و آرزو ست و کسی چیزی نمیگه ...چطور حریر اسمش حریره و کسی چیزی
نمیگه ...نوبت تولهی تو که میرسه بهشت و جهنم و یادآوری میکنه ...نکنه آقابزرگت استغفراهلل
فکرمیکنه خداست؟ آخ آخ امین این سکوت لعنتیت باعث میشه حالم ازت بهم بخوره ...این خوده تو
نبودی که اسم آروین و انتخاب کردی بعد االن ایستادی به من نگاه میکنی؟ تو نوبری به خدا ...الهی
شرکت آقابزرگت آتیش بگیره که همهی ما رو اسیر خودش کرده ...بابا من و بچم کوفت بخوریم بهتر
از غذای بامنت آقابزرگته ...الهی تو قبر بخوابم و تو این اتاق به قول مامانت مثل قصر نخوابم ...امین
این همه مدت خفه شدم کافیه ...یا از همین فردا میری توی یه شرکت دیگه کارمیکنی و یه خونهی
جدا میگیری یا اینکه من میرم ...میرم خونهی مامانم ...این توله تم بده آقابزرگت بزرگ کنه ...مامانم
گفت زندگی بایه ایل آدم سخته منه خر گفتم توی بی عرضه رو دوست دارم ...دوست داشتنم بخوره
تو سرم دیگه خسته شدم  ....خسته! همش دخالت ،دخالت ،دخالت امین همه برای زندگی ما تصمیم
میگیرن االن خودمون ...باریک اهلل به غیرت امیرحسام که میخواد از این خراب شده بره ...میبینی
آقابزرگت کاری کرده که این پسرهی از فرنگ برگشته هم هفت ماه نشده از اومدنش پشیمون شده و
میخواد فرار کنه از اینجا ...تو هم اینجا وایسا فقط به من نگاه کن ،تادهنم باز میکنی آقابزرگت دهن
تو باپول میبده توهم دهن منو باانگشتر و گردنبند و دستبند میبندی و درنتیجه دهن مامان خانومت
باز میشه و میگه :ساحل تو چقدر بی مالحظه ای امین هرچی کار میکنه برای تو جواهر و کادو
میخره ،این لوس بازی ها چیه دیگه ،سالگرد ازدواج و ماه گرد آشنایی و روز زن و روز ولنتاین و ...تو
فقط دنبال بهانه ای که امین برات کادو بخره ...الهی که سالگرد ازدواج و روز زن بخوره فرق سرمن که
هرکی میرسه زبونش برام چهل و چهارمتر درازه و شوهره بی دست و پام بِر و بِر فقط نگاه میکنه...
کادوی روز زن گرفتن بخوره تو سرم ...کادو نخواستم به خودم و نظرم و زن بودنم احترام بذارین برام
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کافیه ...مومن اونیه که به نظر منه مادر منه زن احترام میذاره و میگه :مادرشه و به حرمت جایگاهش،
به حرمت اون نُه ماه نگهداری ،به حرمت اون دردی که کشید خودش اسم شو انتخاب کنه نه اینکه
مجبورمون کنه به قبول کردن چیزهایی که باب میلمون نیست ...واال خیلی از احمدها بودن که کافر
شدن ،یه اسم که آدم و مومن و صالح نمی کنه ،میبینی اینا همه واسه تظاهر و مردمِ ،آقابزرگت
باخودش میگه :همین مونده در و همسایه بفهمن حاجی صالحی اسم نوه شو گذاشته آروین ...آره آقا
امین آقابزرگ تو و خانوادت مومن های متظاهری هستن که مومن بودن رو به انتخاب اسم امامی و
نذری دادن های آن چنانی و افطاری دادن های شلوغ و رفتن به نماز جماعت میبینن ...نماز جماعت
برای ثوابش نمیرن هـــا ،واسه این میرن که بقیه ببینن خانواده صالحی چقدر مومن و باایمانن! وگرنه
به خدای باال سرمون اونی که کنج خونه اش میشینه و خالصانه دو رکعت نماز میخونه بدون هیچ ریا
و خودنمایی ،نمازش قبول تر و شایسته تر از نماز شماهایی که صف اول جماعت می ایستین اما
هیچی از خدا و دین حالیتون نیست که اگه حالیتون بود به منه مادر و نظرم احترام میذاشتین ...به
زندگیم احترام میذاشتین و اینقدر تو زندگیم دخالت و فضولی نمیکردین ...همین آقابزرگت که اینقدر
دم از خدا و پیغمبر میزنه یه بار اومد نصیحتت کنه و بگه امین جان وقتی دعواتون میشه به اعصاب و
رفتارت مسلط باش و زرتی روی زنت دست بلند نکن؟ نه نگفت ،چرا؟ چون خدا و پیغمبر حالیش
نیست که اگه بود تشویقت نمیکرد ...که اگه بود منو جلوی بقیه سرزنش و سرخورده نمی کرد ...که
اگه بود منو تهدید نمیکرد که اگه به لجبازی ها و زبون درازی هات ادامه بدی خودم یه زن دیگه
براش میگیرم ...یه مومن این کارها رو نمیکنه به وهلل که این کارها رو نمی کنه ...هه درون آقابزرگت
ما رو کشته و بیرونش مردم رو ...عه عه خدایا ببین دیگه چقدر بدبخت و بیچاره شدم که عمت
یسناهم برگشته غیرمستقیم بهم میگه خفه شو و به حرف بابام گوش کن ...امین دیگه داری آتیشیم
میکنی دیگه داری کاری میکنی که نه احترام مادرتو نگه دارم نه احترام پدرتو ...من از خودم عقل و
شعور دارم ...هرانسانی هم حق انتخاب داره من اسم بچم و میخوام بذارم آروین ...خودت گفتی آروین
االنم اسمش آروینه ...اسم احمد قشنگه خیلی هم قشنگه ،خیلی بیشترم برای صاحب اسمش احترام
قائلم اما من مثل آقابزرگت اهل تظاهر نیستم خیلی رک و راست میگم دلم میخواد اسم بچم آروین
باشه ...حاال که آقابزرگت اینقدر اسم احمد و دوست داره بفرمایید خانجون تونو از قبربکشید بیرون
برای آقابزرگت یه احمد بزاد و بعد دوباره بره تو قبر بخوابه ...لعنت به این زندگی که همه چیش به
جیب آقابزرگت وصل شده ...خب احمق تو که کاره خودتو میکنی چرا نمیری همون کارو توی یه
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شرکت غریبه انجام بدی که منتی هم روی سرمون نباشه ...آقابزرگت فکرمیکنه داره صدقه میده و تو
مفت میخوری و میخوابی خبرنداره توی اون شرکت لعنتی از صبح تاشب سگ دو میزنی  ....البته خبر
داره ها ولی از اونجایی که بی انصافه به روی خودش نمیاره و واقعیت رو نمیبینه ...ای خدا تازه این
اولشه خدا آخرشو بخیرکنه.
امین درحالی که اخماش توهم بود گفت :بچه تلف شد بهش شیر بده آروم بشه بعد سخنرانی کن.
ساحل :اینکه بچهی من نیست بهش شیربدم ببر آقابزرگت بهش شیر بده ببر مامان جونت بهش
شیربده ...این توله اگه بچهی من بود که من میتونستم خودم اسم شو انتخاب کنم.
امین ازالی دندوناش چفت شده اش غرید :ساحل ببند دهن تو تا نبستمش ...یه بار دیگه به بچهی
من بگو توله تاکاری کنم دیگه جرأت نکنی خودتو تو آینه نگاه کنی.
ساحل :زبون تو همیشه برای من درازه همیشهی خداهم زورتو به رخ منه بدبخت میکشی نه آقا اگه
خیلی مردی و غیرت داری جلوی بابا و آقابزرگت وایسا نه منی که زنم و ضعیف ...نمیگم بهشون بی
احترامی کن نه ...اینو ازت نمی خوام ...فقط یه بار بهم ثابت کن منم برات ارزش دارم ...بهم ثابت کن
این بچهی منه و تو پشتمونی.
امین یه نگاه به من کرد و یه نگاه به ساحل ...ساحل اشکاشو پاک کرد اما اشکاش لجوجانه دوباره روی
گونه هاش نشستن.
امین کنارش نشست و بامالیمت گفت :ساحل جان ...خانومم این بچه گشنه ست بهش شیر بده آروم
که شد باهم حرف میزنیم و مشکل مونو حل میکنیم.
ساحل درحالی که هق هق میکرد گفت :آره بازم باچهارتا خانومم و عزیزم خرم کن.
لباس شو زد باال و به بچه اش شیر داد.
نمیدونستم این همه مشکل تو ویال وجود داره و این همه آدم از دست آقابزرگ شاکی ان ...واقعاً
نمیدونستم ...انگار اصالً تو این ویال زندگی نمیکردم.
ساحل رو به من گفت :از من میشنوی خودتو بدبخت نکن و زن صالحی ها نشو وگرنه حال و روزت
میشه یکی مثل من ...آرشامم یکی لنگهی داییت و آقابزرگت و امین ...ایناهمشون سر و ته یه
کرواسن ...آدم زن هفت پشت غریبه بشه و شب از گشنگی سنگ به شکمش ببنده ولی محتاج
آقابزرگت نشه ...از من به تونصیحت سکوت نکن و چشم نگو ...هرچی بیشتر ساکت بمونی اینابیشتر
میتازونن و هرچی بیشتر چشم بگی پروتر میشن.
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امین :ساحل بس کن داری مخ دختره مردم و شست و شو میدی !
ساحل :تاچهار روز پیش میگفتم آتوسا بده ولی نگو آتوسا بد نیست شما بدین ...شمافقط تظاهر به
مذهبی بودن و خداپرست بودن میکنید وگرنه به همین قرآن روی کمد اگه یه رکعت از نمازهای
آقابزرگت قبول باشه و یانذرهای انچنانی که میکنه ،هیچ کدوم قبول نیست از بس که ریا میکنه...
ایناهمه برای تظاهر و خوب نشون دادن خودشه ...به جای اینکه بشینی مثل آدم باخواهرت صحبت
کنی که ببینی توی خانواده و توی خونه چه مشکلی داره که پناه میبره به یه غریبه میری باکمربند به
جونش میوفتی ...اینا اخالقایی که آقابزرگت یادت داده ...شما نه به فکره آخرتین نه قیامت فقط به
فکره حرف مردم و آبروتونین ...به همین بچه قسم که هنوز نفهمیدین در دروازه رو میشه بست و در
دهن مردمو نه ...به قرآن اگه شماحالیتون بشه بهشت و جهنم چیه ...فقط بلدین ادا دربیارین و ذکر
بگین و به همه نشون بدین که باخدا و باایمانین ...به وهلل که باایمان بودن و باخدا بودن توش ریاکاری
نیست.
امین مشت شو محکم به دیوار کوبید و غرید :ساحل سگم نکن ...دارم مراعات حال تو میکنم که
چیزی بهت نمیگم.
ساحل :نه توروخدا تعارف نکن بیا زن یه روز فارق شده تو زیر مشت و لگد بگیر ...شما که ادعای
باایمان بودن و مومن بودن دارین کجای قرآن خوندید که بایه زن اینطوری رفتار کن ...بزن تو سرش...
تهدیدش کن ...روش دست بلد کن ...بهش اهمیت نده ...بهش زور بگو ...دِ مومنِ باخدا بگو دیگه...
جواب بده ...کجای قرآن اینقدر شخصیت منه زن رو خار و خفیف شمرده که تو و آقابزرگت با من
اینطوری رفتار میکنین؟
امین فقط باخشم به ساحل نگاه میکرد ...سرخ شده بود و به شدت عصبانی بود.
از بهت اومدم بیرون و ببخشید آرومی گفتم و از اتاق خارج شدم ...صالح نبود بیشتر از اون اونجا
بمونم.
این همه مشکل توی این ویال وجود داشته و من نمیدونستم !!!
نگاهم به اتاق امیرحسام افتاد و دوباره حرفش ذهنم و مشغول کرد.
بدون در زدن وارد اتاقش شدم که دیدم روی تختش دراز کشیده و هدفن تو گوششِ ...چشماش بسته
بود و بالـ ـذت آهنگ گوش میداد.
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لجم گرفت و هدفن و باشدت از روی گوشاش برداشتم و مشت محکمی به سـ ـینه اش زدم و آروم
غریدم :شعله ها رو روشن میکنی و بعد خودت راحت و آسوده آهنگ گوش میکنی؟
باچشمای گرد روی تخت نشست و گفت :چی میگی حریر؟
روی تخت نشستم و گفتم :منظورت از اینکه میخوای از اینجا بری چی بود؟
امیرحسام :منظورم واضحه یعنی میخوام برم.
بابغض گفتم :پس من چی میشم؟
بالبخندگفت :توروهم میبرم.
_دارم جدی میگم.
امیرحسام :منم جدی میگم االن نمیرم ولی تا یکی دوماه آینده میرم اونم باتو ...هردو باهم میریم.
حرفاشو جدی نگرفتم و بابغض گفتم :حسام نرو ...تازمانی که درسم تموم بشه تحمل کن بعد وقتی
باهم ازدواج کردیم از اینجا میریم.
امیرحسام :منم منظورم همون موقع بود.
نفس راحتی کشیدم ...دست شو روی سـ ـینه اش گذاشت و بااخم گفت :تازگیا چقدر زورت زیاد
شده.
باخجالت گفتم :ببخشید.
امیرحسام :آه دردم اومد.
_معذرت میخوام.
امیرحسام :نمیبخشم.
_خب عصبانی بودم.
دستام و گرفت و دوره گردنش انداخت و گفت :واقعا که حریر ،نمیتونی یه عذرخواهی درست و
حسابی بکنی !
_خب من که گفتم عشقم معذرت میخوام.
نفس کالفه ای کشید و ادامو درآورد :عشقم معذرت میخوام ...مثل بچه دبیرستانی های لوس.
ناراحت گفتم :حسام !
امیرحسام :دیونگی کن ...من عاشق دیونگی ام.
باشرم لبم و گزیدم و نگاهم و به یقهی تیشرتش دوختم.
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امیرحسام :من و تو کامالً برعکس همیم ...من شجاع و نترسم و عاشق هیجان و ریسک ولی تو ترسو و
بی دست و پا و بی روح مثل یه رباط.
_بی دست و پا خودتی بی ادب.
امیرحسام :تویی اگه بی دست و پا نبودی و زرنگ بودی میدونستی اون مشت محکم و چه جوری از
دلم دربیاری.
دستم و بین گوش و گردنش گذاشتم و گفتم :نفسم خب چیکارکنم؟ تو بگو همون کارو میکنم.
امیرحسام :اگه من بگم و تو انجام بدی که برام لـ ـذتی نداره.
جمله شوتو ذهنم هجی کردم و تازه منظورشو گرفتم ...سرخ شدم و گُر گرفتم.
آب دهنم و به سختی قورت دادم ...درحالی که قلبم داشت دیونه بازی درمیاورد و تندتند میزد آروم
خم شدم و از روی تی شرت جذب تنش بـ ـوسهی آرومی به قفسهی سـ ـینه اش زدم ...دستاش
روی کمرم نشست و توی یه حرکت خیلی سریع روی تخت خوابوندم و خودشم روم خم شد.
باترس چشمام و بستم و جیغ خفه ای کشیدم ...اینقدر سریع این کارو کرد که از ترس قالب تهی
کردم.
باانگشتای گرمش گونم و نوازش کرد و خیره به چشمام گفت :باتمام بچه بازی ها و خنگ بازی هات
دوست دارم.
بااخم گفتم :خنگ خودتی.
خندید و بـ ـوسه های تند و سریعی به صورتم زد و درهمون حالت گفت :خنگ تویی که هنوز
نمیدونی چه جوری باعشقت رفتار کنی.
دستام و روی سـ ـینه اش گذاشتم و یکم به عقب هولش دادم و خیره به چشماش گفتم :منظورت از
بچه بازی و خنگ بازی چیه؟
شالم و کنار زد و انگشت شو به صورتم کشید و گفت:
_چشم قشنگِ من ،من بیست و هشت سالمه و تو هجده سالت ،ما باید این تفاوت سنی رو یه جورایی
از بین ببریم یامن باید بچه بشم یا تو باید بزرگ بشی ...من که امکان نداره بچه بشم و از یه مرد
بیست و هشت ساله تبدیل بشم به یه نوجوون هجده ساله پس تو باید بزرگ بشی و بزرگونه رفتار
کنی ...جوری که من حس نکنم دوست دخترم یه دختربچهی دبیرستانی درس خونه مثبته بی دست
و پاست.
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انگشت شو از روی پیشونیم تا روی چونم کشید و زمزمه کرد:
_گاهی باید شیطون بود ...دخترای شیطون خیلی دوست داشتنین.
لبخندی زد و گفت :مثالً من ،توی مدرسه و محل کارم باتو یه جور رفتار میکنم توی خونه یه جور و
توی اتاقم یه جور دیگه ...توهم باید همین طور باشی ...توی جمع یه جور توی مدرسه یه جور دیگه و
توی خلوت یه جور دیگه.
فاصله ی صورت و گونه ام رو از بین برد و زمزمه کرد:
_و توی بـ ـغلم یه جور دیگه.
بـ ـوسه ای به گوشم زد.
امیرحسام :حریر کجایی؟
آروم و گیج گفتم :همین جا.
امیرحسام :مارو بگو باکی اومدیم سیزده بدر ...یه ساعته دارم حرف میزنم خوابی؟
_نه ...حرفات گیجم میکنه.
پوف کالفه ای کشید و خواست بلندشه که از یقه اش گرفتم و گفتم:
_من همونطور که درسام و خیلی زود حفظ میشم و یاد میگیریم بقیهی چیزها رو هم زود یاد
میگیرم ...کالً قدرت یادگیریم باالست ...اولش گیج میشم اما وقتی چند دقیقه بهم فرصت بدی جوری
تو ذهنم حرفاتو کالبدشکافی میکنم که بشه ملکهی ذهنم و بعد کامالً یاد میگیرمشون.
یه ابروشو داد باال و بالبخنده خاصی گفت :خوبه ...عشق من بایدم همین طور باشه.
دستم و گرفت و انگشتاشو الی انگشتام قفل کرد ...پشت دستم و بـ ـوسید و گفت :عاشق این
چشمای آبی رنگتم.
لبخندی زدم که خم شد و چال گونم و بـ ـوسید ...اما مثل دفعه های قبل به بـ ـوسیدن گونه و
صورتم راضی نشد و لبای گرمش کشیده شد روی گردنم و دلم فرو ریخت ...حس کردم تمام بدنم بی
حس شد ...فاصله صورت و گردنم رو از بین برده بود و زیرلب زمزمه های عاشقانه ای رو میگفت که
به معنی واقعی کلمه داشت دیونم میکرد.
کنترل این همه هیجانی که به سمتم هجوم آورده بود برام سخت بود ...دستام و روی سـ ـینه اش
گذاشتم و آروم نالیدم :حسام نکن.
خیلی خیلی آروم گفت :هیس قراربود بزرگ بشی.
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آروم گفتم :حسام !
سرمو به سمت چپ کج کرد .مرزی بین صورتشو گردنم نبود و این مرد به خوبی بلد بود چطور رفتار
کنه تا دیوانه باشم .زمزمه کرد:
_جان دل حسام؟ نمیدونی باهر حسامی که میگی باهام چیکار میکنی.
_حسام مامانم االن میفهمه نیستم بذار برم.
امیرحسام :مامان تو از ذهنت بنداز بیرون فقط به من فکرکن ...به من ...به عشقم ...به احساس خوبی
که کنارهم داریم.
من واقعاً احساس خوبی داشتم؟ این سؤالی که هنوزم جواب شو پیدا نکردم.
دستش دوره کمرم حلقه شد و غلت زد ...اینبار اون روی تخت بود و من روش ...چشماش یه جوری
بود ...حس میکردم سیاهی چشماش قرمز شده.
امیرحسام :حریر عاشقی یعنی دیونگی پس دیونه باش.
زیرلب گفتم :دیونه !!!
امیرحسام :آره دیونم ،تو هم باید دیونه بشی.
فقط یه سؤال از خودم پرسیدم :چی شد که من به اینجا رسیدم؟ تو یه اتاق باحسام! روی تخت! توی
این وضع ! این واقعاً منم؟ حسام چیکار کرد که این شدم؟
امیرحسام :عشقم حالت خوبه؟
_آره ...آره.
امیرحسام :نگو که احساس گناه میکنی.
لحن کالفش باعث شد دروغ بگم :نه به قول تو محرمیت ما عشقمونه.
لبخندی زد که عجیب بود به نظرم ...گفت :آفرین دقیقاً همین طوره.
_عزیزم بسه بذار برم مامانم میفهمه.
امیرحسام :یکم دیگه بمون.
اینقدر قشنگ این حرفو زد که دلم نیومد بگم نه.
انگشتام و الی موهای مشکی رنگش فرو بردم و گفتم :هرچی تو بگی.
امیرحسام :واقعاً؟
_آره.
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دستش پشت گـ ـردنم نشست و سرم و آورد پایین ...نگاهش به لـ ـبام بود .سرشو آورد باال که دستم
و روی لباش گذاشتم و مانع شدم.
آروم گفتم:
_حسام تو واقعاً مطمئنی عاشقمی حس میکنم...
کنارم زد و عصبی روی تخت نشست و بااخم گفت:
_حس میکنی عاشقت نیستم و یه مرد غرب زدهی هـ ـوسبازم که سعی داره نیازشو با بودن با یه
دختربچه ا -ر-ض-ا کنه درسته؟
سریع گفتم:
_نه من من...
امیرحسام :بسه ...بسه حریر ...خاک برسرمن که هنوز بعد از گذشت این همه مدت نتونستم به تو ثابت
کنم عاشقتم.
خیره به چشمام محکم و جدی گفت :من اگه هـ ـوسباز بودم و یا غریزم داشت دیونم میکرد نمیومدم
سراغ تو یه راست میرفتم سراغ اهلش این اوالً ،دوماً من اگه هـ ـوسباز بودم از کانادا که دختراش
آزادن و بدون هیچ قید و بندی هستن نمیومدم ایران و رنگ به رنگ دوست دختر عوض میکردم و
هرشب بایکی خوش میگذروندم ،ولی منه خر به هیچ کدوم از دخترایی که دورم موس موس میکردن
دل نبستم و اومدم ایران و گفتم "دختر ایرونی یه چیزه دیگه ست" و در آخر این دل بی صاحابم و به
تو باختم ...به تویی که هرحرکتم و هـ ـوس و نیاز میبینی ...واقعاً که بچه ای گاهی اوقات از آینده
باتو میترسم ...شاید کنار اومدن باهفت سال اختالف سنی برای هردومون سخته.
نفس شو محکم داد بیرون و گفت :از خودم بدم اومد شاید واقعاً من یه مرد هـ ـوسباز و عوضی ام و
هنوز خودم نفهمیدم.
باهول گفتم :حسام نه اینطور نیست ...خواهش میکنم به حرفم گوش کن من منظورم این بود که...
وای چطوری بگم؟
امیرحسام :میشه تنهام بذاری نیازی به توضیح نیست.
حس میکردم خیلی ناراحت شده ...خیلی خیلی خیلی.
بااسترس لبم و گزیدم و گفتم :حسام معذرت میخوام.
امیرحسام :من معذرت میخوام که هنوز نتونستم بهت ثابت کنم واقعا عاشقتم.
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درمونده گفتم :حسام اینطور نیست من واقعاً باورت دارم.
امیرحسام :پس چرا همچین سؤالی پرسیدی؟
_نمیدونم اما توهم منظورم و اشتباه برداشت کردی.
امیرحسام :حریر تو میدونی من چرا میبـ ـوسمت و بـ ـغلت میکنم؟
_چون دوستم داری.
امیرحسام :نه نه دیونه ...اینکه دوست دارم درسته اما اگه اینقدر بهت نزدیک میشم به خاطره اینه که
به خودم اعتماد دارم و مطمئنم که باهات ازدواج میکنم ...من اگه بهت عالقه داشتم اما شرایط ازدواج
باتو رو نداشتم عشقم و یه گوشه از قلبم حبس میکردم و حتی بهت اعتراف نمیکردم تا از نظر
احساسی آسیبی نبینی ...بفهم اینو حریر ...اینقدر بچگانه و نوجوانانه فکرنکن ...من اگه نزدیکت میشم
همهی جوانب رو میسنجم.
دستام و دوطرف صورتش گذاشتم و گفتم :میدونم ...میدونم دیونه ...بیافراموشش کنیم.
امیرحسام :حریر تو یا منو باور داری یانداری غیر از این دوصورت نیست ،حاال میخوام بدونم باورم
داری یانداری؟
_باورت دارم.
امیرحسام :من مادرت نیستم که اینقدر راحت دروغاتو باور کنم.
_دروغ نمیگم ...من به هرکی دروغ بگم به تو که نمیگم دیگه ...حسام من واقعا بهت اعتماد دارم و
باورت دارم.
نفس عمیقی کشید و گفت :امیدوارم.
گونه شو بـ ـوسیدم و گفتم :ناراحت نباش دیگه.
از خودش جدام کرد و گفت :اصالً از این به بعد برای اینکه واقعاً بهت ثابت بشه دوست دارم و
احساسم هـ ـوس نیست دیگه بهت دست نمیزنم.
لبخنده محوی زد و گفت :ناراحت نیستم اما این بهترین تصمیمه.
آروم گفتم :ببخشید ناراحتت کردم.
امیرحسام  :واقعاً ناراحت نیستم تنها چیزی که برام مهمه جلب اعتماد توئه.
فقط به چشمای جذابش نگاه کردم ...لبخنده مردونه ای به روم پاشید و گفت :حریر خیلی دوست
دارم.
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از اینکه ناراحت نبود خوشحال شدم و بالبخندگفتم :منم دوست دارم.
روزها گذشت و امیرحسام همونطور که گفت دیگه بهم دست نزد و من واقعاً باورم شد که عاشقمه و
احساسش واقعاً عشقه و هـ ـوس نیست.
روزها گذشت و من روز به روز تغییر کردم ...خدا کمرنگ شد و عشق امیرحسام پررنگ ...به جایی
رسیدم که باخودم میگفتم :بهشت رو بدون امیرحسام تقدیم میکنم به دیگران و جهنم رو با
امیرحسام باجون و دل میپذیرم و نفهمیدم که شیطان نفوذ کرده بود به الیه الیهی روحم.
***
تعطیالت عید بود و ماهیچ جا نرفتیم ...نه مسافرت نه بیرون ...بدبختی این بود که چون همه باهم
زندگی میکردیم فامیلم نداشتیم که بریم خونشون عید دیدنی.
تعطیالت عید من خالصه میشد توی کالس کنکور و اونوقت مهدیه و شقایق و لیال هرکدوم باخانواده
هاشون رفته بودن مسافرت خارج از کشور.
این روزها همش این سؤالو از خودم میپرسیدم :ما که پول شو داریم پس چرا نمیریم مسافرت خارج
از کشور؟
جوابمم این بود :آقابزرگ کشورهای غیراسالمی رو دوست نداره و رفتن به این کشورها گناهه و ما از
فرهنگ اونا تأثیر میپذیریم و به راه خالف کشیده میشیم پس درنتیجه رفتن به خارج از کشور قدقنِ.
نفسم و کالفه دادم بیرون و کتابم و روی میز گذاشتم.
بابا :میخوام امیرعلی رو ببرم بیرون اگه حوصلت سررفته توهم بیا.
تاخواستم دهن باز کنم مامان گفت :حریر پاشو آماده شو به کالس کنکور دیر نرسی.
نفسم و باآه دادم بیرون.
بابا :یه روز نره چیزی نمیشه این چه جور آموزشگاهیه که حتی تعطیالتم بازه و کالس داره؟! بذار
حریر دو دقیقه نفس بکشه و استراحت کنه ...تعطیالت ...اسمش روشه تعطیالت یعنی درس تعطیل
یعنی باید استراحت کنی ...چشماش داره ضعیف میشه از بس درس میخونه.
مامان :به جای اینکه بگی بیشتر درس بخون بهش میگی درس نخون ...آفرین به تو ...تو یه پدر نمونه
ای .
بابا بلندشد و باپوزخند گفت :من پدر نمونه ای نیستم اما یسناخانوم توهم مادر نمونه ای نیستی...
مادر واقعی اونیه که...
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بابا حرف شو خورد و سعی کرد بانگاه پرشماتتش به مامان منظورشو برسونه اما مامان متوجه نگاه
پرحرف و پر از گلهی بابا نشد و گفت :بگو تعارف نکن مادر نمونه اونیه که چی؟
بابا :هه بحث کردن باتو هیچ فایده ای نداره چون درآخر حرف خودتو به کرسی میشونی.
مامان :حسین خودش میخواد پزشکی قبول بشه به من چه ربطی داره؟ من که دارم میگم همین
دیپلم بسشه پس چرا از من شاکی هستی؟
بابا :من تو روخوب میشناسم ...میگی دیپلم بسشه چون خیال عروس کردن شو داری میخوای بدیش
به یکی مثل آرشام که مثل من همیشه سکوت میکنه و بی عرضه ست ...من بچهی خواهرم و خوب
میشناسم میدونم که به درد دخترم نمیخوره ...دلیل این همه پافشاری توهم اینه که هرچه زودتر از
یه مسؤلیت بزرگ خالص بشی ...من به هدف بزرگی که دخترم داره میبالم اما درس خوندم حدی
داره ...تو داری مجبورش میکنی اینقدر درس بخونه تا از درس خوندن زده بشه.
مامان :حریر کالست دیر شد.
بابا باعصبانیت دست امیرعلی رو گرفت و از ویال رفت بیرون.
روبه مامان گفتم :همیشه موفق میشی ناراحتش کنی دمت گرم.
بااخم گفت :این چه طرز حرف زدنه؟ دمت گرم یعنی چی؟ از کی تاحاال تو ر-ا-بطهی من و بابات
دخالت میکنی؟
باحرص بلندشدم و رفتم داخل اتاقم ...آماده شدم و بابرداشت کوله ام از اتاق خارج شدم.
مامان :خیره سر کی مو بیرون انداختن و یادت داده؟
_مامان من کجا موهام بیرون؟ چرا الکی گیر میدی؟ ببین فقط یه ذره ست ...فقط ریشهی موهام
معلومه.
مامان :میپوشونی موهاتو یاهمه شو از ته بزنم برات؟
باحرص مقنعه ام و کشیدم جلو.
مامان :کاری نکن از فردا مجبورت کنم با پوشیه و چادر عربی بری کالس.
باعصبانیت از ویال رفتم بیرون و همین که درو محکم بهم کوبیدم مقنعه ام و دادم عقب و گفتم :حاال
بیا تهدیم کن.
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اول موهام بیرون نبود و مامان الکی بهم گیر داد ...خودمم دلم نمیخواست موهام بیرون باشه،
امیرحسامم دوست نداشت اما وقتی مامان گیر الکی میداد برای اینکه حرص و خشم خودم خالی بشه
لجبازی میکردم و برعکس چیزی رو که می گفت انجام میدادم.
سوار ماشین شدم و آقاحشمت به سمت آموزشگاه روند.
نزدیک آموزشگاه بودیم که گفتم :آقاحشمت میشه نگهداری باید از کتابخونه یه کتاب بگیرم.
آقاحشمت :باشه دخترم.
نگه داشت و پیاده شدم ...داخل کتابخونه غلغله بود انگار همین یه کتابخونه تو کل مشهد وجود
داشت.
پنج دقیقه ای میشد که همین طوری ایستاده بودم که آقاحشمت گفت :دخترم زودباش دیگه کالست
دیر میشه.
_آقاحشمت خیلی شلوغه ...میخواین شمابرین چیزی که به آموزشگاه نمونده خودم میرم.
آقاحشمت :نه خانوم گفته تاجلوی آموزشگاه برسونمت.
نفس پرحرصی کشیدم و نگاهی به جمعیت داخل کتابخونه انداختم ...چند دقیقه ای گذشته بود که
آقابزرگ از شرکت بهش زنگ زد.
آقاحشمت :حریرخانوم من باید برم آقا زنگ زد تا هرچه زودتر برم دنبالش بیابرسونمت آموزشگاه
کتاب تو یه روز دیگه بخر.
_امروز الزمش دارم.
آقاحشمت مستأصل نگاهم کرد که گفتم :شمابرید من خودم میرم آموزشگاه همش ده قدم تا
آموزشگاه فاصله داریم.
یکم تردید کرد و درآخر گفت :باشه ...خدابه همرات.
_خداحافظ.
وقتی رفت نفس راحتی کشیدم ...انگار جرم کردم که اینقدر نگهبان و پاسبون دارم.
این کتابخونه خلوت شدنی نبود رفتم داخل و باصدای بلندی گفتم :آقا کتاب گل واژهی شیمی سال
چهارم دارین؟
جواب داد :بله داریم.
_اگه میشه یکی لطف کنید.
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کتاب و به سختی گرفتم و پول شو دادم.
از کتابخونه اومدم بیرون و زیرلب غر زدم :انگار مجانی میده که اینقدر شلوغه.
کتاب و تو کوله ام گذاشتم که درست همون موقع گوشیم زنگ خورد.
امیرحسام بود ...لبخندی روی لبام نشست.
_سالم عزیزم.
امیرحسام :سالم به روی ماهت.
باشیطنت گفتم :به چشمون سیاهت.
صدای خندش توگوشم پیچید ...پرسید :کجایی؟
_مثل هر روز این ساعت کجام؟ کالس کنکور.
امیرحسام :آخی چه درس خون.
_حسامی خیلی وقته نرفتیم بیرون دلم لک زده برای یه گردش حسابی.
امیرحسام :دوست داری االن بیام دنبالت بریم بیرون؟
باذوق گفتم :وای آره.
امیرحسام :منتظرباش میام.
_باشه پس زودبیا که عالف نشم.
امیرحسام :ای به چشم.
خندیدم و گفتم :پس فعالً.
امیرحسام :فعالً.
جلوی در آموزشگاه منتظر موندم ...آدرس آموزشگاه و بلد بود ،گاهی کالس و میپیچوندم و باهاش
میرفتم گردش ...پاتوقمون برای غذا خوردن همون رستوران چینی بود ...بیشتر میرفتیم جاهای خلوت
تا کسی نبینتمون ...یکی دوباری هم رفتیم سینما ...کالً هرجایی که با امیرحسام میرفتم خیلی بهم
خوش میگذشت و اونجا میشد بهترین جای دنیا.
بعد از بیست دقیقه امیرحسام رسید ...نگاهی به اطراف کردم و بعد سوار شدم.
امیرحسام :سالم خانوم خوشگله.
_چرا اینقدر دیر اومدی؟
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ماشین و راه انداخت و گفت :خونهی دوستم بودم ...خونهی اونم از اینجا خیلی دور بود واسه همین
دیرشد.
_دلم برات تنگ شده بود.
لبخندی زد و گفت :اینقدر تو این روزها درس میخونی که منو یادت رفته.
_درس میخونم یا مجبورم میکنن درس بخونم؟
امیرحسام :رفتارای مادرت خیلی عجیبه.
غمگین سرم و تکون دادم.
امیرحسام :بی خیال ...قراره امروز کلی خوش بگذرونیم و حال کنیم پس مادرتو فراموش کن.
لبخندی زدم و گفتم :کجا میریم؟
امیرحسام :یه جای قشنگ.
_این جای قشنگ اسم نداره؟
امیرحسام :داره.
_خب اسمش چیه؟
امیرحسام :پیچ پیچیه.
باخنده گفتم :دیونه ...بگو کجامیریم؟
امیرحسام :یه پارک قشنگ.
بااسترس گفتم :یکی ما رو باهم نبینه؟
امیرحسام :خیالت راحت ...مگه تو این همه مدت کسی ما رو باهم دید یا کسی فهمید؟! حتی شکم
نکردن پس نیازی نیست بترسی.
_حق باتوئه.
بعد از چند دقیقه ماشین جلوی یه پارک خوشگل متوقف شد.
باذوق گفتم :اینجا چقدر قشنگه تاحاال اینجا نیومده بودم.
امیرحسام :پیاده شو چشم قشنگ.
خیلی سریع از ماشین پیاده شدم ...پارکش خیلی سرسبز و قشنگ بود ...درختای بلند و زیادی داشت
که پر بودن از شکوفه های سفید و صورتی.
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امیرحسام عینک مارکدار خوشگل شو به چشماش زد و گفت :شما همیشه تعطیالت تونو اینقدر کسل
کننده و مزخرف میگذرونید؟
همونطور که آروم کنارش قدم برمیداشتم گفتم :نه پارسال بامامان و بابا و امیرعلی رفتیم اصفهان.
امیرحسام :منم میخواستم برم شیراز و اصفهان اما به خاطره تو نرفتم.
جلوش ایستادم و عقب عقب رفتم و درحالی که نگاهم به صورت جذابش بود گفتم :به خاطره من؟!
امیرحسام :اوهوم ...اگه میرفتم و نمیدیدمت دلم برات تنگ میشد و اصالًهم خوش نمیگذشت.
لبخندی از ته دل روی لبام نشست.
امیرحسام :نخوری زمین.
برگشتم و کنارش ایستادم.
نگاهم به آدمایی افتاد که دوچرخه کرایه میکردن ...منم دلم دوچرخه میخواست.
امیرحسام :میخوای ماهم بگیریم؟
_نه خیلی وقته سوار نشدم نمی تونم کنترلش کنم.
امیرحسام :بیابریم من حواسم بهت هست.
_نه حسام بی خیال.
امیرحسام :چرا؟
نفس عمیقی کشیدم و گفتم :آقابزرگ کاری کرده که حتی بادیدن دوچرخه هم حالم گرفته میشه
چه برسه به اینکه سوارش بشم.
نگاه طوالنی بهم کرد و بعدلبخند زد و گفت :میخوای یه چیزی بهتر از دوچرخه سوار بشی؟
باکنجکاوی گفتم :چی؟
امیرحسام :سوپرایزه ...چقدر دیگه وقت داری؟
به ساعتم نگاه کردم و گفتم :تقریباً سه ساعت.
امیرحسام :نیم ساعت دیگه میریم یه جای توپ فعالً بیابریم بستنی بخوریم.
مشتاق گفتم :کجا؟
امیرحسام :صبرکن میگم ...میوه ای میخوری یاشکالتی؟
_قیفی وانیلی.
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سفارش دوتا بستنی داد و بعد از اینکه آماده شد پول شو حساب کرد و یکی از بستنی ها رو به سمتم
گرفت.
بی طاقت پرسیدم :کجامیریم حسام؟
خندید و نوک بستنی رو به لبام زد و گفت :بگیربخور بعدش میگم.
بااخم خودم و عقب کشیدم و لبام و بادستمال تمیز کردم ...خندهی روی لبش حرصم و در آورد.
بستنی رو گرفتم و گفتم :من اصالً بستنی نمیخوام بیابریم همونجایی که میگی قشنگه.
امیرحسام :عجول خانوم میریم ...بستنی تو بخور آب شد.
_گفتم که نمیخوام.
امیرحسام :کوفت بخور.
ازلحنش خندم گرفت اما اخم کردم و گفتم :بی ادب.
لبخندی به روم زد که حرصم گرفت و بدون فکر کردن بستنی تو دستم و به لباش کوبیدم و گفتم:
_خودت کوفت بخور.
شوکه نگاهم کرد ...یه قدم رفتم عقب و گفتم :خب میخواستی بهم نخندی.
تمام صورتش شده بود بستنی ...به سختی داشتم خودم و کنترل میکردم که نخندم ...نفساش تند و
عصبی شده بود ...دیگه نتونستم خودم و کنترل کنم و باشدت زدم زیره خنده.
باخشم دادزد :حـــریـــر !
به سمتم قدم برداشت که باخنده و البته ترس شروع کردم به دویدن ...دنبالم میدوید و تهدیدم
میکرد ...اینقدر دویدم که به نفس نفس افتادم امیرحسام هم مسرانه دنبالم میدوید و میخواست
بگیرتم و تالفی کنه.
خسته شده بودم و از سرعتم کم شده بود که یهو از پشت دستم و گرفت.
تقال کردم ولم کنه ...گفتم :حسام ولم کن.
امیرحسام :این چه کاری بود کردی ببین تموم لباسام کثیف شد !
باشیطنت گفتم :حسام باطعم بستنی.
نفس پرحرصی کشید و بعد بستنی توی دست شو کوبید به صورتم و بالحن پیروزی گفت :حریر
باطعم بستنی.
جیغ زدم :حــــــســـــــام !
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خندید و گفت :جـــــــانـــــــم؟
بادستمال توی دستم چشمام و تمیز کردم و شاکی بهش نگاه کردم ...مردم بالبخند بهمون نگاه
میکردن و پچ پچ میکردن ...باقهر ازش رو گرفتم و رفتم سمت سرویس بهداشتی.
دنبالم اومد و گفت :لوسِ من باز قهر کردی؟
_نه.
امیرحسام :باز که اخم کردی و زشت شدی.
_حالم داره بهم میخوره میخوام هرچه زودتر صورتم و بشورم.
امیرحسام :چیزی که عوض داره گله نداره.
باحرص مشتی به بازوش زدم و رفتم داخل سرویس بهداشتی خانوم ها و صورتم و شستم و لباسام و
تمیز کردم.
از سرویس بهداشتی اومدم بیرون که دیدم بیرون منتظرمه ...صورتشو شسته بود و لباساشو تمیز کرده
بود.
امیرحسام :باز کن اخماتو دلم گرفت.
_همه داشتن بهمون میخندیدن.
امیرحسام :خوبه خودت اول اون کارو کردی.
_من تمام بستنی رو نمالیدم به صورتت.
امیرحسام :چه فرقی میکنه باالخره تو شروع کردی دیگه.
هیچی نگفتم که گفت :نمیخوای بریم اونجایی که گفتم.
_بریم.
امیرحسام :اول بخند.
_بریم حسام حوصله ندارم.
امیرحسام :تا نخندی جایی نمیریم.
لبخنده زوری زدم که گفت :اینطوری نه.
بی اراده لبخنده از ته دلی زدم که گفت :آها این شد ...من فدای این چال گونت بشم.
_خدانکنه ...بیابریم.
به سمت ماشین رفتیم و سوارش شدیم.

226

www.RomanKhone.IR

نه سیاه بود نه سفید – ریحانه رسولی

رمــان

_حسام نمیگی کجا میریم؟
امیرحسام :میریم باشگاه سوارکاری ...حاال که دوچرخه سواری دوست نداری میریم اسب سواری.
باذوق جیغ زدم :واقــــــعاً؟
امیرحسام :آره بانو واقعاً.
باذوق گفتم :عاشقتم.
امیرحسام :من بیشتر.
اینقدر خوشحال بودم و ذوق داشتم که هریک دقیقه یک بار میپرسیدم :پس کی میرسیم؟
باالخره رسیدیم و یه مرد جوون در بزرگ قهوه ای رنگ رو باز کرد و رفتیم داخل و بعد امیرحسام
ماشین و یه گوشه پارک کرد.
امیرحسام :پیاده شو خوشگل خانوم.
بادقت به اطرافم نگاه کردم و از ماشین پیاده شدم.
_خوش اومدین آقا.
به مردجوونی که این حرف و زد نگاه کردم.
امیرحسام :ممنون جیا رو آماده کن.
_چشم.
مرد جوون رفت که گفتم :اینجا مال کیه؟
امیرحسام :مال آقاتون.
ابروهام ازتعجب رفت باال و گفتم :واقعاً؟
امیرحسام :بله.
_کی اینجا رو خریدی؟
آستین مانتوم و کشید و گفت :بیابانو چقدر سؤال میپرسی.
دنبالش رفتم ...اون مرد همراه یه اسب از استبل اومد بیرون ...اسب خیلی خوشگلی بود ...سفید و
قهوه ای بود و خیلی ناز بود.
امیرحسام دستی به یال هاش کشید و گفت :چطوری رفیق؟
اسب صورتشو به دست امیرحسام مالید ...انگار امیرحسام و خیلی خوب میشناخت.
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امیرحسام لبخندی زد و گفت :حریرخانوم این جیاست ...جیا اینم حریره همونی که کلی ازش برات
تعریف کردم.
امیرحسام :بیاجلو حریر نترس.
رفتم جلو و باذوق گفتم :حسام چقدر نازه.
امیرحسام :بله جیا خانوم بهترین اسب این باشگاه ست.
_میشه بهش دست بزنم؟
امیرحسام :البته.
دستم و آروم بردم جلو و به صورتش کشیدم ...خیلی تمیز و خوشگل بود.
_آقابامن امری نیست؟
امیرحسام :نه میتونی بری.
اون مرد رفت و امیرحسام گفت :خب دوست داری اسب سواری کنی؟
سریع گفتم :آره ...اما بلدنیستم.
امیرحسام :اشکالی نداره خودم یادت میدم.
دستش به سمت دستم اومد تا دستم و بگیره اما پشیمون شد ...نگاه مشکی رنگ شو به چشمای آبی
رنگم دوخت ...از اون روز اصالً بهم دست نمیزد حتی دستمم نمیگرفت.
لبخنده محوی زدم و دستم و میون دستش گذاشتم و گفتم :حسام من باورت کردم.
لبخندی زد و گفت :امیدوارم همین طور باشه ...خب بیا سوارشو.
_نه میترسم اول تو سوارشو.
امیرحسام :باشه.
خواست سوارشه که گفتم :لباس سوارکاری نمیپوشی؟
امیرحسام :این سوسول بازیا مال تازه کاراست نه منی که خودم جیا رو بزرگ کردم.
سوار اسب شد ...امیرحسام بیشتر اوقات منو گیج میکرد ...چطور جیا رو بزرگ کرده درصورتی که
شش هفت ماهه که اومده ایران؟ حتماً جیا رو هم از کانادا آورده !
جیا اول خیلی آروم می رفت اما امیرحسام کم کم سرعت شو زیاد کرد ...خیلی ماهرانه اسب سواری
میکرد ...بالبخند بهش نگاه میکردم و موقعیت زمان و مکان از دستم در رفته بود.
بعد از لحظاتی امیرحسام جیا رو متوقف کرد و گفت :حریر بیاسوارشو دیگه.

228

www.RomanKhone.IR

نه سیاه بود نه سفید – ریحانه رسولی

رمــان

_دلم میخواد اما خیلی میترسم.
دست شو به سمتم دراز کرد و گفت :بیا خودم هواتو دارم.
دستم و تو دستش گذاشتم و هرچی سعی کردم سوار اسب بشم نتونستم ...باخنده خم شد و دستاشو
دوطرف کمرم گذاشت و خیلی سریع بلندم کرد و جلوی خودش گذاشت ...اینقدر سریع این کارو کرد
که نفسم توی سـ ـینه حبس شد.
کناره گوشم آروم گفت :نترس من کنارتم.
ناخودآگاه آروم گرفتم ...هیچ فاصله ای بین من و امیرحسام نبود و گرمایی که از تنش بهم منتقل
میشد غیرقابل باور بود.
جیا حرکت کرد و دلم هری ریخت ...اما بایادآوری اینکه امیرحسام کنارمه آروم گرفتم ...افسار جیا تو
دستش بود و خیلی خوب کنترلش میکرد.
کم کم کامالً ترسم از بین رفت ...دستم و روی سر جیا کشیدم و گفتم :چرا زودتر نیاوردیم اینجا؟
امیرحسام :نمیدونم فکرنمیکردم خوشت بیاد.
سرم و کمی به ستمش متمایل کردم و به صورت جذابش نگاه کردم و گفتم :دیونه مگه میشه خوشم
نیاد.
لبخندی زد و کم کم سرعت جیا بیشتر شد ...خیلی تجربهی جالب و لـ ـذت بخشی بود ...یکدفعه
سرعتش خیلی خیلی تند شد و جیغ بلندی از ترس کشیدم.
امیرحسام بلندخندید و گفت :نترس گلم هیچی نمیشه.
باترس گفتم :حسام توروخدا آرومش کن.
امیرحسام :نترس.
باجیغ گفتم :حسام االن میوفتم توروخدا آرومتر.
افسار جیا رو کشید و ایستاد.
امیرحسام :ترسوی دوست داشتنی من.
بااخم بهش نگاه کردم و گفتم :من ترسو نیستم این اوالً ...دوماً خب خیلی تند میرفت ،میوفتم ناکار
میشم بعد مامانم میفهمه کالس نرفتم.
امیرحسام :عزیزم کی گفته تو کالس نرفتی؟ االن اومدی کالس دیگه ...کالس سوارکاری.
مشت آرومی به پاش زدم و باخنده گفتم :خیلی دیونه ای.
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کناره گوشم پرحرارت زمزمه کرد :عاشقی یعنی دیونگی ...حریرم بیا از این به بعد دیونه باشیم.
به چشماش نگاه کردم و برق نگاهش دل از کفم برد ...این برق و درخشندگی چشماش از عشقه؟ ؟
درحالی که نگاه از چشمام نمیگرفت گفت :بانو خیلی دوست دارم.
بی اراده دستم اومد باال و یه طرف صورتش نشست ...چشماشو بست ...آروم نوازشش کردم و گفتم:
حسام هیچ وقت تنهام نذار.
امیرحسام :من اگه تو رو تنها بذارم که حکم مرگ خودم و امضا کردم.
سرم و به سـ ـینه اش تکیه دادم و گفتم :هیس اینطوری نگو.
بعد از چند لحظه امیرحسام جیا رو نگه داشت و پیاده شد ...دستاشو دوطرف کمرم گذاشت و بایه
حرکت بلندم کرد و آوردم پایین.
خندیدم و گفتم :یامن زیادی سبکم یا توخیلی زور داری.
بینی ام و کشید و گفت :توخیلی سبکی بانو.
دستشو گرفتم و گفتم :یکم این اطراف بگردیم میخوام همه جاشو ببینم.
دستشو محکم کشیدم و وادارش کردم دنبالم بیاد.
یه قسمت باشگاه خیلی قشنگ بود ...اطرافش پر از درختای بلند بود که پر بودن از شکوفه های سفید
و صورتی ...یه کافه کوچیک هم داشت که وقتی از کنارش رد شدیم بوی لـ ـذت بخش قهوه تمام
بینی ام و پر کرد.
دستام و از هم باز کردم و یه نفس عمیق کشیدم و ریه هام پرشد از عطره خوش بهار.
چرخیدم و گفتم :حسام بازم میاریم اینجا؟
امیرحسام :هروقت که بخوای میارمت.
باذوق باال و پایین پریدم و گفتم :مرسی عشقم.
دستم و کشید و پرت شدم تو بـ ـغلش...دستاش دوره کمرم حلقه شد و گفت :عاشق این ذوق
کردناتم.
باخجالت بهش نگاه کردم ...یه دستش از دوره کمرم باز شد و باانگشتای گرمش گونم و نوازش کرد...
باشرم سرم و انداختم پایین ...موهام و که تو صورتم ریخته بود و کنار زد و باانگشت شصتش آروم
آروم گونم و نوازش کرد و زمزمه کرد :ناز میکنی واسم ...بهونه میگیری ...وقتی که میخندی آهسته راه
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میری ...شالت رو میندازی رو شونه هات آروم مثل شما زیبا تو دنیا نیست خانوم ...بهشت یعنی
چشمات ...شبها که تو شادی حرف میزنی از عشق یعنی که دل دادی.
لـ ـباشو به گوشم چسبوند و پرحرارت زمزمه کرد :کعبهی من میشی دور تو میگردم.
قلبم اینقدر تند میزد که حتی دردشو احساس میکردم ...این همه هیجان و حرارت داشت دیونم می
کرد ...دستش زیر چونم نشست و سرم و آورد باال و به چشمام نگاه کرد ...حس میکردم نگاهش می
سوزونتم و خاکسترم میکنه.
سرشو آروم آورد پایین ...نفسم قطع شد و دستم روی سـ ـینه اش مشت شد.
زمزمه کرد :دوست دارم.
باشیطنت از زیردستش در رفتم و باخنده داد زدم :منم همین طور استاد.
دستاشو تو جیب شلوارش فرو برد و بالبخنده خیلی خیلی محوی نگاهم کرد.
قطره های بارون روی صورتم ریخت و لبخندم بزرگ تر شد ...بارون نم نمک بارید و بوی فوق العادهی
خاک بلندشد.
باخنده چرخیدم و باصدای بلندی گفتم :یه خیابون ...دوتا عاشق ...یه هوای شاعرانهی قشنگ و ...نم
بارون بزنه شلق شلق رو گونه هامون ...بپیچه تو گوش کوچه خنده هامون ...برسه به گوش آسمون
صدامون ...چه قشنگه که بگیری دستم و نگام کنی و ...یهویی یواشکی صدام کنی و ...نفسم بشی و
من برات بمیرم ...بپرم دوباره دستاتو بگیرم ،بگم عاشق توئم عزیزترینم.
بالبخند فقط نگاهم میکرد ...دستاشو گرفتم و بلندگفتم :منم مثل خودت دیونه کردی.
دستام و میون دستای بزرگ و مردونه اش فشرد و گفت :هنوز خیلی مونده تا مثل من دیونه بشی.
بارون تندتر شد ...باذوق پریدم باال و داد زدم :بچرخیم.
خندید و شروع کردیم به چرخیدین ...صورتم و روبه آسمون بلندکردم و صورتم خیس شد از قطره
های بارون.
این دختری که اینقدر بلند میخندید و شادی میکرد حریر گلکاری که محمدعلی صالحی ساخته نبود
بلکه حریر گلکاری بود که امیرحسام پارسا ساخته بود و من هنوز بعد گذشت چندین سال نفهمیدم
کدوم حریر بهتر بود ...شاید هیچ کدوم ...اما تنها حسنی که تربیت آقابزرگ داشت این بود که هیچ
وقت توی اون مدت کاری نکردم که احساس گناه داشته باشم اما توی تمام مدتی که امیرحسام
تغییرم داد حس گناه و عذاب وجدان همیشه همراهم بود تا حدی که به وجودشون عادت کردم و
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برام عادی شد ...پس بنابراین حریر ساخته شده توسط آقابزرگ بهتر بود ...درسته زیادی افراط میکرد
و بیش از حد سخت می گرفت و توی قید و بند نگهم می داشت اما هیچ وقت احساس گناه نداشتم...
تمام مدتی که با امیرحسام بودم یه حس گس و ناخوشایند به اسم گناه یا عذاب وجدان همراهم بود
که سعی میکردم توی خودم خفش کنم و بهش بی اهمیت باشم ...درواقع عشقش باعث میشد این
کارو بکنم ...محبت هاش اجازه نمیداد ازش دست بکشم ...من به اون و محبت هاش معتاد شده بودم.
کم کم خندهی روی لبم ،خوشی تو دلم ،عشق تو قلبم تبدیل شد فقط به اشک و آه و ناله ...و اونجا
بود که فهمیدم دارم تاوان میدم ...تاوان گناهانی که عشق امیرحسام مجبورم کرد انجام بدم.
***
فصل سوم
تعطیالت عید روبه تمومی بود و فقط سه روز دیگه مونده بود تا بازشدن مدرسه ها.
آرزو :محمدجواد گیر داده سیزده باهم بریم بیرون.
_خب برین.
چپ چپ نگاهم کرد و گفت :به نظرت آقابزرگ میذاره؟ شش ماهه نامزدیم ولی نذاشته.
_شما که محرمین.
آرزو :درسته ولی میگه صـ ـیغه این ،اگه چهار روز دیگه محمدجواد پشیمون شد یا اینکه یه مشکلی
پیش اومد و مراسم ازدواج بهم خورد مردم پشت سرمون حرف درنیارن که نوهی حاج صالحی رو
دیروز با پسر آقای صفایی دیدیم ...اینا ر-ا-بطه شون بیشتر از یه نشون بوده و معلوم نیست تا حاال
چه غلطایی کردن.
حرفی نزدم که آرزو ادامه داد :خداکنه این شش ماهه دیگه هم هرچه زودتر برسه و عقد کنیم.
_خب االنم میتونید عقد کنید بی سر و صدا و مراسم عقدکونون.
آرزو :واال من به همینشم راضی ام اما محمدجواد میگه داداش بزرگش راضی نیست و فامیالشون بد
میدونن.
_تو که این همه صبرکردی این شش ماهم صبرکن تاسال مامانش بشه.
آرزو نفس شو محکم داد بیرون و گفت :دلم میخواد هرچه زودتر مراسم عروسی بگیریم.
ابروهام از تعجب رفت باال و بابهت نگاهش کردم.
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آرزو :چیه چرا اینطوری نگام میکنی؟
_فکرنمیکردم این قدر هالک شوهر باشی.
آرزو :من هالک شوهر نیستم فقط میخوام هرچه زودتر از قید و بندهای بابام آزاد بشم ...بابا دقیقا
کپی آقابزرگه خب هرچی باشه پسرشه دیگه ...این همه سخت گیری و بدبینی رو درک نمیکنم...
صالحی ها خیلی عجیبن ...پدر من ،مادر تو ،آقابزرگ ،خانجون خدابیامرز ...همه شون یه جوری
شکاک و بدبینن ...تو اصالً فکرشو میکردی مادرت یه خواهر دوقلو داشته باشه؟ عمه حسنا! معمای
عجیبیه ...به خدا زندگی تو این ویال خیلی سخته اما ما به روی خودمون نمیاریم و عادت کردیم...
میخوام هرچه زودتر برم از اینجا ...مامانمم اخالقای بابام و برداشته و شده کپی اون ...آدم خوبه یه ذره
استقالل داشته باشه ...البته یه ذره ،استقالل زیادی هم خوب نیست.
نمیدونستم آرزو هم از زندگی کردن توی این ویال خوشش نمیاد !
آرزو :محمدجواد خیلی منطقی تر و بهتره ...به تصمیمام احترام میذاره و بهم اجازهی حرف زدن و نظر
دادن میده و اعتقادش این نیست که زن باید توی قید و بند باشه و آشپزی کنه و بچه بزرگ کنه.
لبخنده کجی زدم و به آرومی سرم و تکون دادم.
از روی تخت بلندشد و گفت :برم یه سرپایین ببینم مامان کمک نمیخواد االنا دیگه صداش درمیاد.
وقتی رفت روی تخت دراز کشیدم و به حرفاش فکر کردم.
چرا وجود خاله حسنا رو ازمون پنهان کرده بودن؟
نه توی آلبوم های خانوادگی عکسی ازش هست و نه حتی یه نفر حرفی ازش میزنه ...حتی
امیرحسامم از مادرش سؤالی نمیپرسه !
صدای زنگ پیام گوشیم از فکر بیرونم آورد ...گوشیم و برداشتم و پیام و باز کردم :تو هیچ چیز کم
نداری برای همه چیز من بودن ...تولدت مبارک بانو.
لبخنده بزرگی روی لبام نشست و شمارهی امیرحسام و گرفتم.
امیرحسام :سالم بانو.
_سالم عشقم.
امیرحسام :تولدت مبارک.
_تو ازکجا میدونی فردا تولد منه؟!
امیرحسام :میدونم دیگه.
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_کلک از کجامیدونی؟ من که بهت نگفتم تولدم کیه.
امیرحسام :من همه چی رو دربارهی عشقم میدونم ...حریر؟
_جانم؟
امیرحسام :من میخوام یه هدیهی ویژه بهت بدم میشه فردا کالً مال من باشی؟
_میخوام اما به مامانم چی بگم؟
امیرحسام :من میخوام یه جشن دونفرهی عالی داشته باشیم خواهش میکنم یه جوری درستش کن.
_چه جوری؟
امیرحسام :اوممم مثالً بگو میری خونهی مهدیه تاصبح درس بخونین.
باتعجب گفتم :یعنی شب نیام خونه؟!
امیرحسام :من میخوام تاصبح یه جشن حسابی بگیریم و خوش بگذرونیم.
_عزیزم نیازی به این کار نیست برای من همین که یادت بوده به اندازهی یه جشن بزرگ ارزش داره.
عصبی گفت :حریر من میخوام از اولین تولدت که کنارهمیم خاطرهی خوبی داشته باشی.
_منم میخوام اما مامانم نمیذاره.
امیرحسام :یه جوری ردیفش کن دیگه.
_باشه اما شب باید برگردم خونه.
امیرحسام :اصالً بی خیال خداحافظ.
نمیخواستم دلخور باشه سریع گفتم :قطع نکن ...خب عشقم یکم درکم کن نمیذارن شب از خونه
بیرون باشم.
امیرحسام :منم کلی برنامه داشتم که تو گند زدی بهش ...خداحافظ.
صدای بوق توی گوشم پیچید !
ناراحت گوشی رو روی میز گذاشتم ...منم دلم میخواست برم تا جشن تولد نوزده سالگیم به بهترین
شکل برگزار بشه اما خب امکانش نیست ...عمراً مامان بذاره شب بیرون از خونه باشم.
فکرم مشغول شد ...واقعاً دلم میخواست این تولدم و کنار امیرحسام باشم و بااون جشن بگیرم ...سال
های قبل جشنمون درحد یه کیک بود و اعضای خانواده بهم هدیه میدادن ،همین و بس ...اما خب
حاال که موقعیتش پیش اومده یه جشن حسابی بگیرم چرا باید بذارم این موقعیت از دستم در بره؟!
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رفتم طبقه پایین ...همه دوره هم نشسته بودن اما امیرحسام نبود ...از صبح رفته بود بیرون ...روی
مبل تک نفره نشستم و به این فکرکردم که چه جوری حرف شو پیش بکشم.
همین طوری تو فکربودم که خداروشکر خود آقابزرگ حرف درس و پیش کشید و گفت :حریر درساتو
میخونی؟ از این تعطیالت باید حسابی استفاده کنی.
_دارم تمام تالش خودم و میکنم ...راستی آقابزرگ بعد از عید قراره آزمون پیشرفت تحصیلی دورهی
دومش برگزار بشه ،دبیرا گفتن که برای نمرهی مستمرمون نتایج همین آزمون رو میذارن ...تازه برای
کنکور هم بیشتر آماده میشیم.
آقابزرگ :آزمون دور اول چی شد؟
مامان قبل از من جواب داد :شد نفره سوم.
لحنش پرکنایه و پرحرص بود.
روبهش گفتم :من تمام تالش خودم و کردم ...خیلی معذرت میخوام باید چندم بشم که شماراضی
باشی؟
مامان :اول ،تو باید اول میشدی.
نفس عمیقی کشیدم و گفتم :دور دوم اول میشم ...قول میدم.
مامان :امیدوارم.
_باید خیلی درس بخونم که اول بشم میذارین فردا برم خونهی مهدیه باهم درس بخونیم ...تازه مامان
و باباش رفتن مسافرت اما مهدیه به خاطره اینکه درس بخونه نرفته ازم خواسته برم خونه شون تاباهم
تست بزنیم شقایق و لیال هم میان ...خواهش میکنم بذارین برم.
آقابزرگ :تنهایی هم میتونی درس بخونی.
_باهم درس بخونیم بهتره چون اشکاالت همدیگه روهم رفع میکنیم.
آقابزرگ :باشه دوساعت برو برگرد.
_اما اونامیخوان تاصبح درس بخونن آقابزرگ نمیشه این همه کتاب و که تو دوساعت خوند !
آقابزرگ :یعنی شب خونه شون بمونی؟
آروم سرم و تکون دادم ...یعنی آره.
آقابزرگ :امکان نداره.
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_آقابزرگ خواهش میکنم ...دورهی قبل شقایق دوم شد مطمئناً این دوره اول میشه و اگه اول بشه
نمیبخشمتون چون شما نذاشتین برم و باهاشون درس بخونم و اینطوری معدلم میاد پایین و مجبور
میشم تو یه دانشگاه زپرتی درس بخونم.
مامان :چه معنی میده دختر شب بیرون از خونه باشه؟
_مامان مافقط میخوایم باهم درس بخونیم.
مامان :نمیشه.
_مامان خواهش میکنم.
مامان :خودت تنهایی بشین درس بخون.
_من میخوام اول بشم توروخدا بذارین.
آقابزرگ :توفردا تولدته نمیخوای جشن بگیریم؟
هه جشن ! منظورش یه کیک مزخرف بزرگه که وسطش یه شمعِ ...شمع و فوت میکنی و کادوتو
میگیری و تمام.
_درسم مهم تر از جشن تولده.
آقابزرگ :نمیشه بری.
_بذارین برم ،به عنوان هدیهی تولدم بذارین برم خونهی مهدیه اینا درس بخونم.
مامان :گفتم که نه.
بابا :میخواد بره درس بخونه کار خالف که نمیخواد بکنه.
مامان :میشه دخالت نکنی؟
بابا باحرص گفت :یعنی چی دخالت نکنم یسنا حریر دختره منم هست.
مامان :من مادرشم میگم نمیذارم بره.
بابا :منم پدرشم میگم بره.
مامان :حسین بس کن.
بابا روبه من گفت :میتونی بری ...باالخره میخوای درس بخونی دیگه کاره خالف که نمیکنی پس برو.
مامان دادزد :حسین.
بابا بلندتر داد زد :حریر حسنا نیست این صددفعه.
آقابزرگ بااین حرف بابا نعره زد :حسین خفه شو.
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بابا :خفه نمیشم بسه این همه سال خفه شدم و هیچی نگفتم ...آقابزرگ حریر آرزو آتوسا هیچ کدوم
از دخترای این خونه حسنا نمیشن این هزار دفعه.
آقابزرگ صورتش سرخ شده بود و نفس نفس میزد.
مامان درحالی که صداش میلرزید گفت :حریر برو تو اتاقت.
آروم گفتم :میتونم فردا برم؟
درحالی که رنگش پریده بود و حس میکردم اصالً حالش خوب نیست گفت :آره ...آره ...االن فقط برو
تو اتاقت.
باخوشحالی بلند شدم و رفتم داخل اتاقم ...برام مهم نبود خاله حسنا چیکار کرده و بابا از چی حرف
میزد فقط این مهم بود که لجبازی مامان و بابا باهم و دعواشون باعث شد که بتونم فردا با امیرحسام
یه جشن تولد حسابی بگیرم.
شمارهی امیرحسام و گرفتم.
امیرحسام :بله؟
صداش دلخور و ناراحت بود.
_سالم عزیزم.
امیرحسام :کاری داری؟
_زنگ زدم یه خبرخوب بهت بدم.
امیرحسام :چی؟
_مامان اجازه داد برم.
امیرحسام :واقعاً؟
_آره.
امیرحسام :چه جوری راضی شد؟
همه چی رو براش تعریف کردم ...هیچی نگفت ...فقط صدلی نفسای تندش به گوشم میرسید.
_حسام؟
امیرحسام :جانم؟
_تو میدونی منظور بابا از این حرفا چیه؟
امیرحسام :میدونم.
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باکنجکاوی گفتم :خب به منم بگو.
امیرحسام :فرداشب میگم ...االن باید قطع کنم.
درحالی که گیج بودم و توی ذهنم پر از سؤال گفتم :باشه خداحافظ.
گوشی رو از روی گوشم برداشتم و زیرلب گفتم :یعنی چی؟!
شونه هام و باال انداختم و گفتم :بی خیال ...مهم اینه که قراره برای اولین بار یه جشن تولدحسابی
بگیرم ...اونم کناره عشقم.
روی تخت دراز کشیدم و به سقف زل زدم ...خدایا من کی اینقدر عاشق امیرحسام شدم؟ چیکار کرد
که منو شیفتهی خودش کرد؟ محبت ...آره اون فقط بهم محبت کرد ...محبتایی که این همه سال ازم
دریغ شده بود.
***
باباجلوی خونهی مهدیه اینا نگه داشت و روبهم گفت :فردا کی بیام دنبالت؟
_نمیدونم زنگ میزنم خبرمیدم شاید شب خواستم برگردم.
بابا :باشه ...خوب درساتو بخون ...حریر من دلم میخواد دخترم سربلندم کنه من نمیخوام استعدادهات
حیف بشه پس لطفاً خوب درساتو بخون و بشو همونی که قول شو بهم دادی ...یه دکتره قابل.
عذاب وجدان گرفتم ...من چطور میتونم به همچین پدری دروغ بگم؟
آب دهنم و به سختی قورت دادم و گفتم :بابامیخوای نرم؟
بابا :نه برو ...مطمئنی مامان و باباش رفتن مسافرت؟ داداش نداره؟
_نه نداره.
بابا :چهارتا دخترتنها توی همچین خونهی بزرگی نمی ترسین؟
وای خدا پشیمون شدم ...میخوام برگردم خونه ...بابام اینقدر به فکره منه و من اینقدر راحت بهش
دروغ میگم.
باکمی مکث گفتم :نه نمی ترسیم ...مادربزرگ مهدیه هم هست.
بابا :خب خوبه خیالم راحت شد.
_بابا میخوای نرم آخه مامان هنوزم راضی نبود.
بابا :برای من درس تو از هرچیز دیگه ای مهم تره.
آروم سرم و تکون دادم و گفتم :باشه ...خداحافظ.
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خواستم پیاده بشم که دستم و گرفت و گفت :حریر بابا پشیمونم نکن از اینکه اجازه دادم خونهی
دوستت بمونی ...من برعکس مادرت بهت اعتماد دارم که گذاشتم بیای اینجا.
بغض توگلوم نشست ...خدایا کارم درسته یا اشتباه؟
بابا :من میدونم و مطمئنم دخترم کاره اشتباهی انجام نمیده.
باصدای لرزونی گفتم :خداحافظ.
پیاده شدم و زنگ خونهی مهدیه اینا رو زدم ...مهدیه درو باز کرد ...یه نگاه به بابا انداختم و رفتم
داخل ...درو بستم و به در تکیه دادم و اجازه دادم اشکام از حصار چشمام خارج بشن ...باشنیدن
صدای الستیک های ماشین فهمیدم که بابا رفت.
مهدیه از داخل خونه اومد بیرون و باصدای بلندی گفت :حریر بیا داخل.
لبم و گزیدم و گفتم :نه ممنون.
اومد پیشم و گفت :دیونه چرا گریه میکنی؟
بابغض گفتم :مهدیه کارم اشتباه ست ،بابام فکرمیکنه دخترش داره درس میخونه تاخانوم دکتر بشه
خبرنداره که دخترش بادوست پسرش قرار داره.
مهدیه :عه دیونه گفتم چی شده که داره گریه میکنه ...حاال که باامیرحسام رفتی بیرون و جشن
گرفتین و حسابی بهت خوش گذشت اینا همه یادت میره.
_نمیخوام برم ...میخوام همونطور که به بابام گفتم خونهی شمابمونم و درس بخونم.
مهدیه :تو غلط کردی اون پسرهی بدبخت اینقدر برای تو تدارک دیده تاجشن بگیرین بعد تو میخوای
همه چی رو به خاطره یه عذاب وجدان مسخره بهم بزنی؟!
زدم زیره گریه و گفتم :میخوام برم اما همش چهرهی بابام میاد جلوی چشمم ...اون بامامانم به خاطره
من دعوا کرد چون بهم اعتماد داره بعد حاال از اعتمادش سواستفاده کنم؟ این بی رحمیه.
مهدیه :شکستن دل استاد پارسا بی رحمی نیست؟ مگه تو دوستش نداری؟
_دارم.
مهدیه :پس باهاش برو و یه جشن تولد حسابی بگیرین و خوش بگذرونین و فرداهم برو خونه تون...
نمیخواد که اتفاقی بیوفته فقط تاصبح خوش میگذرونین.
_مهدیه خب مهمونی و جشن دوساعت فوق فوقش چهارساعت ،چرا تاصبح جشن بگیریم؟ یکم
عجیب نیست.
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خندید و گفت :چرا عجیبه میخواد بهت تـ ـجـ ـاوز کنه ...خره اصالً به استاد پارسا میخوره همچین
آدمی باشه؟ اون فقط کلی تدارک دیده و میخواد خوشحالت کنه.
_نمیدونم چرا اصالً دلم نمیخواد برم.
مهدیه :خاک برسرت خداشانس بده ...چرا از این تیکه های عشقوالنه و بافکر گیر من نمیاد که برام
جشن تولد بگیره و سوپرایزم کنه.
_یعنی تو میگی کارم درسته؟
مهدیه :معلومه دیونه.
صدای زنگ گوشیم بلندشد ...این یعنی امیرحسام دم در منتظرمه.
مهدیه اشکام و پاک کرد و گفت :خاک برسرت دوقلم آرایش میکردی یا حداقل به این لبای بی رنگت
یه رژ میمالیدی پسره رغبت کنه بهت نگاه کنه.
_گمشو روانی.
مهدیه :دو دقیقه همین جا وایسا االن میام ...نری هـــا اینطوری زشته.
به سمت خونه دوید و رفت داخل و بعد از چند دقیقه برگشت.
رژ لب تو دستشو به لبام مالید و گفت :بدی شما سفیدها اینه که تا گریه میکنین چشما و بینی تون
میشه لبو.
_نکن مهدیه زشته.
مهدیه :خاک برسرت کی میخوای از این امل بازی ها دست برداری؟ چشماتو ببند.
چشمام و بستم و برام خط چشم کشید.
مهدیه :حاال بهترشدی.
آینهی کوچیک تو دستشو جلوم گرفت و گفت :ببین چقدر خوشگل شدی.
به خودم نگاه کردم ،خوشم نیومد ...خوشگل شده بودم اما به دلم نشست.
مهدیه :برو منتظرته.
شالم و جلو کشیدم و باتردید گفتم :مهدیه برم؟
مهدیه :برو دیگه خره تا نرفته.
بااین که دلم راضی نبود اما از خونه رفتم بیرون ...امیرحسام توی ماشین منتظرم بود ...نفس عمیقی
کشیدم و به سمتش قدم برداشتم ...بادستم که به وضوح می لرزید در ماشین و باز کردم و سوار شدم.
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امیرحسام :سالم بانو.
لبخنده کجی زدم و آروم گفتم :سالم.
یه دست گل پر از رزهای قرمز به سمتم گرفت و گفت :تولدت مبارک عشقم.
لبخندم واقعی شد و ذوق کردم.
دست گل و گرفتم و گفتم :وای چقدر قشنگن ...مرسی عشقم.
امیرحسام :هنوز زوده واسه تشکر کلی سوپرایز برات دارم.
ماشین و به حرکت درآورد و من باهیجان و ذوق خاصی به گل های تو دستم نگاه کردم ...بینی ام و
بهشون نزدیک کردم ...یه نفس عمیق کشیدم و ریه هام پر شد از عطر گل های رز.
بعد از بیست دقیقه امیرحسام جلوی یه کافی شاپ نگه داشت.
امیرحسام :پیاده شو بانو.
از ماشین پیاده شدم ...دستم و گرفت و رفتیم داخل کافی شاپ ...هیچکس داخل کافی شاپ نبود جز
گارسون ...امیرحسام به سمت یکی از میزها هدایتم کرد و برام یه صندلی عقب کشید ...تشکر کردم و
نشستم ...رو به روم نشست ...نگاه خیره و طوالنیش باعث شد یکم خجالت بکشم.
دستم و که روی میز بود گرفت و آروم گفت :تولدت مبارک عشقم.
حس خوبی داشتم ...این چیزها رو برای اولین بار تجربه میکردم و پر ازهیجان بودم.
باصدای قشنگی که به گوشم رسید نگاه از امیرحسام گرفتم و به افرادی چشم دوختم که ویالون
دست شون بود و از پله های کنار کافی شاپ میومدن پایین.
لبخندم بزرگ تر شد و چشمام برق زد ...باذوق به امیرحسام نگاه کردم و اون لبخنده جذابی به روم
زد.
صدای آهنگ خیلی قشنگ بود ...بعد از این که اون آهنگ زیبا تموم شد برام آهنگ تولدت مبارک و
زدن و من غرق خوشی شدم.
گارسون یه کیک بزرگ و زیبا آورد و روی میز گذاشت و گفت :تولدتون مبارک خانوم جوان.
_ممنون.
گارسون رفت و امیرحسام گفت :به این دنیا خوش اومدی خوشگل من.
درحالی که تو گلوم از خوشی بغص جاخوش کرده بود گفتم :مرسی حسام ...بابت همه چی ممنونم.
بایه لبخند زیبا و خواستنی گفت :کیک و ببر.
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کیک خیلی قشنگی بود و روش نوشته شده بود :تولدت مبارک بانوی زیبای من.
کیک نوزده سالگیم رو بریدم و این بود آغاز بدبختی های من !
امیرحسام یه تکه کیک گذاشت دهنم و گفت :امیدوارم همیشه بخندی.
_ممنون.
منم یه تکه کیک تو دهنش گذاشتم که خورد و بعد انگشتم و گاز گرفت.
باخنده دستم و عقب کشیدم و گفتم :دیونه.
دستم و محکم تو دستش گرفت و نفس عمیقی کشید و گفت :خیلی دوست دارم.
لبخنده خجولی تحویلش دادم.
اون گروه موسیقی هنوز درحال آهنگ زدن بودن ...اینقدر کناره امیرحسام بهم خوش میگذشت که
اصالً متوجهی گذر زمان نمیشدم.
هوا کم کم داشت تاریک میشد که امیرحسام گفت :بریم خوشگلم؟
_میریم خونه؟
امیرحسام :نه میریم تا هدیه تو بهت بدم.
_هدیه !؟
امیرحسام :بله یه کادوی تولده ویژه.
سری به نشانه موافقت تکون دادم و از کافی شاپ اومدیم بیرون ...دوباره سوار ماشین شدیم و
امیرحسام ماشین و روشن کرد و راه افتاد.
دوساعتی میشد که تو راه بودیم که باتعجب پرسیدم :چرا نمی رسیم؟!
امیرحسام :میرسیم عزیزم ،عجله نکن.
ساعت  9شب شده بود که تازه رسیدیم ...یه جایی بیرون از شهر بود.
امیرحسام پیاده شد و درو برام باز کرد و گفت :بیا پایین عزیزم.
_چرا اومدیم اینجا؟
امیرحسام :پیاده شو میفهمی.
باتردید از ماشین اومدم پایین ...دستم و گرفت و باکنجکاوی به اطرافم نگاه کردم ...دور تا دورم
درخت بود ...درختای بلند و تنومند که سایه شون توی تاریکی خیلی وحشتناک بود.
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به کلبهی چوبی و بزرگ روبه روم نگاه کردم ...خیلی قشنگ و جالب بود اما متروکه به نظر می رسید،
انگار که مال سالها پیش بود ...از یه گوشه پله میخورد و میرفتی باال و به در کلبه میرسیدی.
همراه امیرحسام از پله ها رفتم باال ...از داخل جیب کتش یه دستمال درآورد و چشمام و بست.
باتعجب گفتم :حسام چیکار میکنی؟
کناره گوشم گفت :میخوام سوپرایزت کنم.
خندیدم و گفتم :دیونه.
صدای قیژقیژ در نشون میداد که درو باز کرده ...دستاشو روی شونه هام گذاشت و آروم به داخل
هدایتم کرد.
صدای بستن در به گوشم رسید ...بی طاقت گفتم :حسام چشمام و باز کن.
دستمال و باز کرد و از روی چشمام برداشت ...بادیدن تصویره روبه روم بابهت خندیدم.
باچشمای گرد و پر از خنده به امیرحسام نگاه کردم و بالحن پرهیجانی گفتم :تو واقعاً دیونه ای.
دستاشو تو جیب شلوارش فرو برد و بالبخنده جذابی فقط نگاهم کرد ...کلبه پر از شمع و بادکنک و
گلبرگ بود و به بهترین و زیباترین شکل تزئین شده بود ...یه گوشهی کلبه یه میز بود که روش پر
بود از غذاهای مختلف.
چیزی که برام جالب بود گلبرگ های روی زمین بود و شمع های کوچیکی که باروشنایی شون
تصویره جالبی رو به وجود آورده بودن و بادکنک هایی که از سقف آویرزون بود.
دستاش که از پشت دورم حلقه شد باعث شد بلرزم ...کناره گوشم آروم زمزمه کرد :نمیدونی چقدر
خوشحالم که اولین روز نوزده سالگی تو کناره منی.
گُر گرفتم و نفسام به شمار افتاد ...بـ ـوسه آرومی از روی شالم به گوشم زد و گفت :امشب برای
هردومون خیلی خاطره انگیز میشه قول میدم امشب و هیچ وقت فراموش نکنی.
آب دهنم و به سختی قورت دادم ...دستم و گرفت و به سمت میز بردم و برام یه صندلی عقب کشید
و نشستم.
روبه روم نشست و گفت :حریر؟
باصدای لرزونم گفتم :جا...نم؟
امیرحسام :حس میکنم خوشحال نیستی.
_اتفاقاً خیلی خوشحالم فقط میترسم مامانم بفهمه خونهی مهدیه اینا نیستم.
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امیرحسام :مامان تو فراموش کن و به این فکرکن که االن هردو کناره همیم.
لبخندی زدم و گفتم :ممنون بابت همه چی.
امیرحسام :هنوز برای تشکر زوده.
برام غذا کشید و گفت :هنوز سوپرایزام تموم نشده.
ظرف غذا رو جلوم گذاشت و گفت :بخور عشقم.
_همهی این کارها رو خودت انجام دادی؟
امیرحسام :آره.
_فکرنمیکردم اهل این جور کارها باشی.
نگاهی بهم کرد که حس کردم معنی خاصی داره ...گفت :برای خوشحالی تو هرکاری میکنم.
لبخنده متشکری به روش زدم که بلندشد و از روی میز کناره تی وی یه سی دی برداشت و داخل
ضبط گذاشت و موزیک مالیمی پخش شد.
دست شو به سمتم دراز کرد و گفت :افتخار میدی یه دور باهم برقصیم؟
باخنده دست شو کنار زدم و گفتم :نه بلدنیستم.
دستم و کشید و گفت :خودم یادت میدم.
_عه حسام ولم کن میگم بلد نیستم.
دستش دوره کمر حلقه شد و گفت :آسونه زود یاد میگیری ...دستاتو بذار روی شونه هام.
باخنده کاری که گفت و انجام دادم ...به چشمام خیره شد ...توی چشماش یه چیزه خاصی بود که
نمیفهمیدم چیه.
آروم گفت :آرایش خیلی بهت میاد.
خجالت کشیدم و گونه هام داغ شد.
یه دست شو از دوره کمرم آزاد کرد و گونه ام و نوازش کرد و زمزمه کرد :حریر دوستم داری؟
آروم گفتم :خیلی زیاد.
امیرحسام :به خاطره من حاضری چیکار کنی؟
_هرکاری که بخوای.
یه ابروشو داد باال و سرشو خیلی آروم تکون داد.
امیرحسام :چشماتو خیلی دوست دارم.
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حصاره دستش دوره کمرم تنگ شد و منو به خودش چسبوند ...پیشونیش روی پیشونیم نشست و
نگاه از چشمام نگرفت.
قلبم تند میزد خیلی تند ...نفسام به شمار افتاده بود و حس میکردم فشارخونم افتاده ...یه حسی
داشتم ...حسی که نمیدونستم چیه ...ترس ...هیجان ...عشق؟
انگشتاش از روی گونم به روی لبام نشست و آروم زمزمه کرد:
_این رنگ رژ خیلی بهت میاد.
لباش روی گونهم نشست و بـ ـوسه های خیلی خیلی آرومی شبیه به نوازش به گونم زد و زمزمه
کرد:
_دوست دارم ...خیلی دوست دارم دختر گونه چالدار.
لبخندی روی لبام نشست و گفت:
_بخند ...همیشه بخند ...خنده هات خیلی زیباست.
لبخندم بزرگ ترشد و باچیزی که حس کردم ضربان قلبم برای یه لحظه متوقف شد و تمام تنم بی
حس شد ...زانوهام خم شد اما امیرحسام محکم تر گرفتتم تا نیوفتم ...یه دستش پشت گردنم نشست
و به بـ ـوسیدنم ادامه داد.
دستام روی سـ ـینه اش نشست و بی حال به عقب هولش دادم اما حتی یه میلی مترم تکون نخورد.
هیچ مرزی بین مون نبود و قلبم داشت دیوانه وار به سـ ـینهام می کوبید ...حسی رو داشتم تجربه
میکردم که هیچ وقت تاحاال تجربه نکرده بودم ...حس خوبی داشتم و تجربهی لـ ـذت بخشی بود اما
اینقدر یهویی این کارو کرد که شوکه شدم
امیرحسام :عاشقتم حریرم.
شوکه و پربهت بهش نگاه کردم ...باورم نمیشه گذاشتم همچین کاری بکنه! با اون نگاه پرحرارت و
سوزنده اش به چشمام زل زده بود.
امیرحسام :دوستم داری؟
نفس عمیقی کشیدم و گفتم :آره.
امیرحسام :بهم ثابت کن.
گیج گفتم :یعنی چی؟
امیرحسام :از وقتی اومدیم اینجا فقط نگاهم کردی حس میکنم نه خوشحالی و نه اینکه دوستم داری.
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_نه عشقم اینطور نیست من فقط شوکه شدم همین.
امیرحسام :عشق یعنی همین ...یهویی پیش میاد و شوکت میکنه ...عشق یعنی دیونگی ،دیونگی کن
حریر.
دستش دوره کمرم محکم تر شد ...اینقدر محکم که دردم اومد ...صورتش به صورتم نزدیک شد و من
فقط چشمام و بستم.
حرکتشو دوست داشتم ...حس خوبی داشتم ...حسی که هیچ وقت نفهمیدم عشق بود یا هـ ـوس.
عصبی زمزمه کرد:
_حریر دوستم نداری ...دوستم نداری ...دوستم نداری.
سریع گفتم:
_حسام دوست دارم.
_ پس چرا بهم ثابت نمیکنی؟
باتردید دستام و دوره گردنش انداختم و این بار من بـ ـوسیدمش ...آره منی که یه روزی حتی نگاه به
نامحرم رو حروم و گناه می دونستم خودم بامیل خودم یه نامحرم و بـ ـوسیدم ...اون لحظه هیچی
مهم نبود جز اینکه امیرحسام بهش ثابت بشه دوستم داره و ازم دلخور نشه.
دستش روی شالم نشست و از روی سرم برداشتش ...بدنم می لرزید ...کش موهام و باز کرد و موهام
دورم ریخت ...صورت شو بین موهام فرو برد و زمزمه کرد :اوممم چه بوی خوبی میدی؟
آروم صداش زدم:
_حسام؟
فاصله ای بین صورتش و گردنم باقی نذاشت و گفت:
_جان دل حسام؟
_حسام بسه ...حالم خوب نیست.
دست شو به حالت نوازش روی کمرم کشید و گفت:
_هیس خودم حال تو خوب میکنم.
ترس تمام وجودم و دربرگرفته بود ...ترس بود ...آره حسم نه عشق بود نه هـ ـوس نه هیجان بلکه
ترس بود.
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بدنم به طرز فجیهی میلرزید ...از بغض گلوم درد گرفته بود ...کم کم به خودم اومدم و متوجه شدم
امیرحسام داره دکمه های مانتوم و باز میکنه.
باشتاب دستام و روی دستاش گذاشتم و بابهت گفتم :داری چیکار میکنی؟
امیرحسام :کاری که همه باعشقاشون میکنن.
_حسام نه ...خواهش میکنم از اینجا بریم.
امیرحسام :تو هنوز به من اعتماد نداری؟
_این ربطی به اعتماد نداره ...ما نامحرمیم.
امیرحسام :صددفعه گفتم محرمیت ما عشقمونه.
بابغض گفتم :توروخدا بریم از اینجا.
چنگی به موهاش زد و گفت :حریر دوستم نداری.
_دارم به خدا دارم اما نمیتونم اجازه بدم بیشتر از این پیش بری.
امیرحسام :چرا؟ مگه قرار نیست باهم ازدواج کنیم؟
_هنوز که نکردیم.
امیرحسام :تا دوسه ماه دیگه میکنیم.
_توهنوز حتی منو از پدرم خاستگاری هم نکردی.
امیرحسام :خب فردا میکنم.
_حسام بریم خواهش میکنم.
خیره به چشمام گفت:
_میریم ولی بدون اگه االن از این کلبه بریم بیرون دیگه نه من نه تو ...قلبمو از سـ ـینه درمیارم و
دیگه اجازه نمیدم برای تو بزنه ...برای یکی مثل تو که حتی یه ذره بهم اعتماد نداری.
صدای گریه ام بلندشد و گفتم :حسام اینکار درست نیست.
امیرحسام :ماقراره باهم ازدواج کنیم چه دیر چه زود باالخره ازدواج میکنیم.
_محرم نیستیم.
باز تکرار کرد :محرمیت ما عشقمونه.
_میترسم.
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امیرحسام :از چی عزیزم؟ به من اعتماد کن نمیذارم آسیب ببینی ...نذار شبمون خراب بشه ،دیونه من
دوست دارم عاشقتم مگه میتونم بهت آسیب بزنم؟! هـــوم من اینقدر بی رحم هستم که به عشقم
آسیب بزنم؟
هق زدم و گفتم :نه.
دستام و گرفت و بـ ـوسه آرومی بهشون زد و گفت :حریر من االن شدیداً به این نیاز دارم که بهم
ثابت بشه دوستم داری ،خواهش میکنم ناامیدم نکن و بهم ثابت کن.
_با این کار؟! حسام تو دوستم نداری تو فقط میخوای هـ ـوس تو ا -ر -ض -ا کنی.
داد زد :احمق من اگه هـ ـوسباز بودم سمت توی بچه نمیومدم میرفتم سمت یکی از هزارتا دختری
که هر روز بهم نخ میدن و با نگاهشون التماس میکنن که باهاشون دوست بشم.
صدای گریه ام بلندتر شد و داد زدم :من نمیذارم همچین کاری بکنی ...منو ببر خونه.
امیرحسام :باشه میریم خونه اما دیگه نه من نه تو ...چون من خودم و به آدمی که دوستم نداره
تحمیل نمیکنم.
کت شو از روی صندلی چنگ زد و به سمت در رفت.
نالیدم :حسام.
ایستاد ...بهم نگاه کرد و بالحن غمگینی گفت :تو هیچوقت دوستم نداشتی ...وقتی تو به عشق من
شک کردی من بهت ثابت کردم دوست دارم و همونطور که میخواستی شش ماهه تمام حتی دستتم
نگرفتم و تو بهت ثابت شد که دوست دارم اما حاال حریر من میخوام بهم ثابت بشه دوستم داری یانه...
که اونم ثابت شد نداری.
داد زدم :دارم.
امیرحسام :پس چرا ثابت نمیکنی؟ دوست داشتن تو در حد حرفه ...همین االن گفتی حاضری به
خاطرم هرکاری بکنی!
_این چیزها برای تویی که توی کانادا بزرگ شدی طبیعیه اما برای من نیست.
امیرحسام :اینا همه بهانه ست تو دوستم نداری.
باهق هق گفتم :دارم.
جلوم ایستاد و گفت :ثابت کن.
مشت آرومی به سـ ـینه اش زدم و باگریه گفتم :حسام من میترسم.
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سرم و به سـ ـینه اش تکیه دادم و باصدای بلندی گریه کردم ...چرا می خواست بااین کار بهش
عشقم و ثابت کنم؟ یعنی اگه خودم و در اختیارش میذاشتم عاشقش بودم؟ اینکه عاشقش بودم کامالً
درست بود اما نمی تونستم تن به خواسته اش بدم.
دستاش دوره کمرم حلقه شد و آروم زمزمه کرد :نترس عشق من ...نترس ...فقط خودتو بسپار به من...
دیونه ما عاشق همیم ...چند مدت دیگه هم ازدواج میکنیم.
جوابم فقط صدای گریه هام بود ...فاصله ای بین صورتش و گردنم باقی نذاشت و صدای گریه ام
بلندتر شد.
توی دوراهی بدی بودم ...نمیتونستم از امیرحسام جداشم چون امیرحسام منو به خودش معتاد کرده
بود و نمی تونستم جلوشو بگیرم چون اون فکرمیکرد اگه اجازهی این کارو بهش ندم عاشقش نیستم و
دوستش ندارم و من نمی خواستم اون همچین فکری بکنه.
واقعاً نمیدونستم دلیل رفتاراش عشق بود یا هـ ـوس؟!
از طرفی میگفتم عاشقمه ولی اگه عاشقمه چرا باوجود اشک ها و هق هقام داره به کارش ادامه میده و
از طرف دیگه ای میگفتم اگه هـ ـوسشه پس چرا میخواد هـ ـوسشو با من ا -ر-ض-ا کنه برای اون
که دختر کم نیست ...میرفت سراغ یکی دیگه نه منی که دخترخالشم.
دستای مردونه اش روی کمرم نشست و صدای گریه ام اوج گرفت ....با لـ ـباش صدام و توی گلو خفه
کرد ...اشکام صورت شو خیس کرد اما دست بردار نبود .دستامو روی سـ ـینه اش گذاشتم و به عقب
هولش دادم اما محکم تر گرفتم و توی صورتم غرید:
_حریر به خدا این ر-ا-بطه رو تموم میکنم و تو نابود میشی ...یادت که نرفته دفعه پیش که بهم زدیم
حالو روزت چه جوری شده بود ...احمق تو بدون من دووم نمیاری پس کاری نکن که ازت زده بشم و
ولت کنم.
خیره به چشماش بابغض گفتم :خیلی بی رحمی.
امیرحسام :حریر تو منو دوست داری یا نداری؟
بابغض شدیدی گفتم :دارم.
امیرحسام :پس بهم ثابت کن.
فقط گریه کردم ...نمی دونستم چیکار کنم.
بـ ـغلم کرد و موهام و نوازش کرد و گفت :هیس چشم قشنگ من گریه نکن من نمیخوام اذیت بشی.
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_ولی داری اذیتم میکنی ...حسام من میترسم بیا از اینجا بریم.
خم شد و مانتوم و از روی زمین برداشت و داد دستم ...باچشماش که حس میکردم بازم قرینه اش
بزرگ شده و سفیدی شو دربرگرفته بهم نگاه کرد و گفت:
_میریم هرچی که تو بخوای ...ولی وقتی از اینجا رفتیم بیرون هرکسی میره سی خودش ...دیگه مایی
وجود نداره و تو میشی دختره خاله یسنا ...تو هنوز بچه ای و من نمیتونم یه عمر با یه بچه زندگی
کنم ...تنها عشق کافی نیست ...من عاشقتم ولی از پس تر و خشک کردن یه بچه برنمیام.
_حسام چرا اینطوری شدی؟ دیگه نمیشناسمت تو اون حسامی که من عاشقشم نیستی حسامِ من
اینقدر بی رحم نیست.
امیرحسام :این همه تو زدی و من رقصیدم یه بارم من میزنم و تو برقص.
_چطور از من توقع داری خودم و تقدیمت کنم وقتی هنوز یه حلقه هم دستم نکردی! جدای از اون
من هـ ـرزه نیستم که محرم و نامحرم بودن حالیم نباشه ...من به تو و تو به من نامحرمی پس لطفاً
سرعقل بیا.
امیرحسام :من االن عقلم بهم میگه تو اگه دوستم داشتی و بهم اعتماد داشتی این حرفا رو نمیزدی.
دستام و دوطرف صورتش گذاشتم و خیره به چشماش محکم و جدی گفتم:
_من دوست دارم بفهم اینو.
چند ثانیه به چشمام زل زد و بعد فاصله رو پر کرد ...چشمام بسته شد ...اینقدر آروم و پراحساس می
بـ ـوسیدتم که ناخودآگاه همراهیش کردم و همین باعث شد دستش دوره کمرم حلقه بشه و محکم
تر ببـ ـوستم ...یه بـ ـوسه عمیق و نفس گیر ...یه دختر جوون و بی تجربه بودم که کوچک ترین
حرکتش احساساتم رو به جوش میاورد ...از سادگیم استفاده میکرد و خودم متوجهی این موضوع نمی
شدم.
درحالی که نفس نفس میزد موهامو از تو صورتم کنار زد و زمزمه کرد:
_ای کاش میفهمیدی این همه بی تاب بودنم فقط به خاطره عشقته که توی تک تک سلوالم نفوذ
کرده.
چشمام و باز کردم و باچیزی که دیدم وحشت کردم و باشدت به عقب هولش دادم ...باترس آب دهنم
و قورت دادم ...چشماش قرمز قرمز بود و نفس نفس زدنش ناشی از اون بـ ـوسه نبود بلکه از خشم
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بود ...یه قدم به عقب رفتم ...امیرحسام خوده شیطان بود ...به واهلل که خوده شیطان بود ...حس
میکردم از چشماش آتیش میباره.
فکش منقبض شد و دستاش مشت شد و بانگاه ترسناکش نگاهم کرد ...رگ پیشونی و گردنش زده
بود بیرون و نفساش تند و کشدار شده بود .این مرد شیطان صفت اون حسامی نبود که عاشقش شده
بودم.
یهو مغزم به کار افتاد به سمت در دویدم که خیلی سریع خودشو بهم رسوند و دستمو گرفت.
جیغ زدم :ولم کن ...حسام توروخدا ولم کن.
امیرحسام :کجا عشقم؟ مگه میشه سوپرایزای امشب نصفه بمونه ...هنوز برات سوپرایز دارم.
باگریه گفتم :داری میترسونیم لعنتی.
چونمو محکم میون دستش گرفت و خیره به چشمام گفت:
_تو بایدم از من بترسی.
جیغ زدم:
_ولم کن.
روی دستاش بلندم کرد و رفت سمت تخت گوشهی اتاق ...از ترس قالب تهی کردم و جیغای بلندی
کشیدم ...روی تخت پرتم کرد و روم خیمه زد.
باترس بهش نگاه کردم ...بالبخنده مرموزی گونم و نوازش کرد و گفت:
_حاال آقابزرگت کجاست که نجاتت بده؟ نیست ...مامانتم نیست ...حریر تو دیگه هیچ پناهی نداری و
هیچکس نیست که نجاتت بده درست عین مادره من.
دکمه های پیراهن شو باز کرد و خیره به چشمام گفت:
_فکر میکردم اونقدر عاشقم هستی که از خدا و عقلت بگذری و به راحتی تسلیمم بشی اما حاال که
نیستی به زور تسلیم خودم میکنمت.
باگریه گفتم:
_بذار برم من اصال متوجهی حرفات نمیشم.
امیرحسام :میشی عزیزم به زودی متوجهی همه چی میشی.
شروع کرد به بـ ـوسیدنم ...با گریه سعی کردم از خودم جداش کنم اما موفق نمیشدم ...من دربرابر
اون مثل مورچه در برابر شیر بودم.
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اینقدر ترسیده بودم که معنی حرفاشو نمیفهمیدم ...قلبم انگار توی دهنم میزد و بدنم فجیح می
لرزید ...احساس میکردم دارم کابوس میبینم ...باورم نمیشد مردی که اون همه بهم محبت کرده بود و
حرفای قشنگ بهم زده بود حاال عین یه گرگ وحشی سعی داره عفتم و لکه دار کنه !
حرکت وحشیانهی لـ ـباش طعم خون رو مهمون دهنم کرد ...این مرد امیرحسام من نبود بلکه خوده
شیطان بود.
هرکاری میکردم تا از خودم جداش کنم اما نمیشد ...صدای گریه هام بلند بود .خیلی بلند اما دل
سنگ امیرحسام به رحم نیومد و به کارش ادامه داد.
_توروخدا ولم کن ...بذار برم ...تو که میگفتی دوستم داری اگه دوستم داری پس ولم کن ...حسام
داری اذیتم میکنی.
با چشمای سرخش بهم نگاه کرد و گفت:
_کوچولوی من گریه نکن التماسم نکن چون حسام اومده برای تالفی ...تالفی گذشتهی پر از عذابم...
تاوان تمام عذابایی که کشیدم و تو میدی حریر ...تــــــو !
جیغ زدم:
_چی میگی روانی؟ ولم کن.
انگشتاش الی انگشتام فرو رفت و دستامو برد باالی سرم و به تخت فشار داد ...وحشیانه از گردنم کام
گرفت ...مثل یه خون آشام وحشی.
اصال به گریه ها و زجه ها و التماسام اهمیت نمیداد و همین موضوع باعث شد ازش متنفر بشم...
امیرحسام اون شب امیرحسامی نبود که ادعای عاشقی داشت ...عوض شده بود یا بهتربگم عوضی شده
بود.
صدای جیغ و فریادهام کم کم به هق هق تبدیل شد و صدای هق هقام کم کم به ناله و صدای ناله ام
با دردی که توی بدنم پیچید به فریاد تبدیل شد ...فریادی بلند ...فریادی که زمین خدا رو لرزوند و
حریر برای همیشه نابود شد.
***
بابوی بدی که وارد ریه هام شد چشمامو باز کردم ...چشمام درد می کردن و می سوختن ...فضای
کلبه پر بود از دود ...به خودم نگاه کردم و تن عـ ـریانم باعث شد چشمام از اشک پر بشه و چونه ام
به طرز فجیهی بلرزه .خدایا من باخودم چیکار کردم؟
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دود باعث شد به سرفه بیوفتم و سرفه هام باعث شد درد زیردلم نفسم و قطع کنه.
باترس به مردی نگاه کردم که روی تخت نشسته بود و به تاجش تکیه داده بود و تندتند سیگار
میکشید و باسیگار قبلی سیگار بعدی رو روشن میکرد.
نگاهش به دیوار روبه روش بود و چشم ازش نمیگرفت.
این امیرحسامِ !!!
گفته بود هیچ وقت تاحاال سیگار نکشیده.
خدایا این واقعاً امیرحسامِ؟!
چطور تونست دیشب بامن این کارو بکنه! رفتار بی رحمانش باعث شد از هوش برم و ای کاش هیچ
وقت بهوش نمیومدم.
با غم پشت بهش خوابیدم و به ملحفه چنگ زدم و آروم اشک ریختم ...دود سیگار حالم و بد و بدتر
میکرد ...کم کم صدای گریه ام بلندشد و زجه هام اوج گرفت ...خدایا غلط کردم ...دیر بود ،خیلی دیر
بود برای این حرف.
نزدیک خودم احساسش کردم و از ترس چشمامو روی هم فشار دادم ...فاصله ای بین صورتش و
گوشم باقی نذاشت و بالحن وحشتناکی زمزمه کرد:
_تولد نوزده سالگیت مبارک عشق من.
از ترس لبم و گزیدم که درد بدی توی لبم احساس کردم ...اینقدر وحشیانه بـ ـوسیده بودم که تمام
لبم زخم شده بود ...خندهی وحشتناکی کرد و ازم فاصله گرفت و من باز صدای گریه هام بلند شد.
باز از خودم پرسیدم "حریر تو باخودت و زندگیت چیکار کردی؟"
اینقدر صدای گریه هام اوج گرفت که امیرحسام زیرسیگاری کریستال شو محکم به دیوار روبه روش
کوبید و نعره زد :بسه.
از ترس صدام قطع شد.
نعره زد :بسه ...بسه ...خفه شو ...خفه شو از دیشب داری مخم و میخوری ...خفه شو.
باوحشت نشستم و ملحفه رو جلوی سـ ـینه ام مچاله کردم و باچشمای اشکی بهش نگاه کردم.
باصدای لرزونم گفتم :حسام چت شده؟ تو حسامی نیستی که منو عاشق خودش کرد ...لعنتی متوجه
ای دیشب چیکار کردی؟ متوجه ای اونی که تو دستته سیگاره؟ بدبختم کردی حسام ...بدبختم
کردی.
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باچشمای به خون نشسته اش نگاهم کرد و گفت:
_من متوجه م چیکار کردم و متوجم اینی که توی دستمه چیه اونی که متوجه نیست تویی ...حریر تو
متوجه نیستی که عاشق کی شدی.
باگریه دادزدم :کثافت گند زدی به زندگیم ...چرا این کارو کردی؟ چرا؟
امیرحسام :کاری که من کردم نه به خاطره هـ ـوسم بود نه نیازم نه غریزم نه هم تو اونقدر ه-ات و
زیبا بودی که تـ ـحـ ـریکم کنی ...من فقط و فقط انتقام سالهایی رو گرفتم که اشک ریختم و هیچ
کس ندید.
گیج و منگ لب زدم:
_چی؟!
سرخی ملحفه خار شد توی چشمم و دردش نفسم رو برید و این صدای هق هقام بود که تمام کلبه
رو پر کرد .با غم نالیدم:
_نابودم کردی.
امیرحسام :هنوز مونده تا نابودی.
کنترلم و از دست دادم ...مشت های محکمی به سـ ـینه اش زدم و فریاد زدم:
_ازت متنفرم ...آشغال تو گولم زدی ...نابودم کردی ...کثافت حالم ازت بهم میخوره.
مچ دستام و گرفت و از الی دندوناش غرید:
_هار شدی کوچولو ...اما خودم آدمت میکنم ...حسام واقعی اینه حریر نه اونی که برات نقش شو بازی
میکردم.
بی حال سعی کردم دستام و از بین انگشتاش بیرون بکشم ...باناله گفتم :خدا لعنتت کنه.
باشدت دستام و ول کرد و از روی تخت بلندشد و دادزد :خدا لعنتم کرده ،خدا وقتی هشت سالم بود
لعنتم کرد.
عصبی یه سیگار روشن کرد و یه پک محکم بهش زد ،اینقدر محکم و عمیق پک زد که سیگار خیلی
سریع سوخت و تبدیل به خاکستر شد ...یه سیگار دیگه روشن کرد که توجه ام به فندک تو دستش
جلب شد ...همون فندک طالیی بود.
دلم میخواست از اونجا برم ...فقط برم.
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خم شدم تا از پایین تخت پیراهنم و بردارم که درد شدیدی توی دلم پیچید و جیغم بلندشد...
امیرحسام پوزخندی زد که آتیش گرفتم از حرص.
پیراهنم و برداشتم و پوشیدم ...مانتومو تنم کردم و بی حال و به سختی دکمه هاشو بستم ...چشمام
تار میدید و دود سیگار لحظه به لحظه حالم و بدتر میکرد.
نگاهم به شلوارم افتاد و باشدت بیشتری گریه ام گرفت و جیغ زدم :حسام خدا لعنتت کنه ...چرا این
کارو باهام کردی لعنتی؟ مگه نمیگفتی دوستم داری؟ دوست داشتنت این بود؟
امیرحسام :هه دوست داشتن؟! حسام بااینکه استاد دانشگاه ست حتی نمیدونه دوست داشتن چه
شکلی نوشته میشه ...حسام احساس نداره که بخواد یه نفرو دوست داشته باشه.
_پس چرا برام نقش آدمای عاشق پیشه رو بازی کردی؟
امیرحسام :میخوای واقعیت و بدونی؟
_من فقط میخوام بدونم چیکار کردم که حال و روزم شده این؟
رفت سمت پنجرهی بزرگ کلبه و به بیرون چشم دوخت ...از فرصت استفاده کردم و بااینکه حالم
خیلی بد بود و هیچ انرژی نداشتم سریع شلوارم و پوشیدم.
امیرحسام :هشت سالم بود ...مامانم بردم آلمان پیش دایی محمدرضا ...من کانادا پیش عموم نبودم
بلکه آلمان بودم پیش دایی ام ...دایی محمدرضا رو نمیشناختم ...بهم گفت :پسرمامان پیش دایی
بمون مامان میره اما زود برمیگرده  ...گفتم :مامان من که این آقا رو نمیشناسم ازش میترسم ...مامانم
گفت :شیرپسر مامان دایی محمدرضا آدم خوبیه پیشش بمون ...مامانم رفت و من آلمان موندم اما
همه فکر میکردن من کانادام.
برگشت و بهم نگاه کرد و گفت :خانوم کوچولو میدونستی یه دایی داری ...یه دایی به اسم محمدرضا
که بچهی اول آقابزرگه اما از خانواده طرد شده اونم به خاطره اینکه وقتی میره آلمان درس بخونه
عاشق یه دختره مسیحی میشه و بهش دل شو میبازه ...میاد ایران به آقابزرگ میگه میخواد ازدواج
کنه اونم با یه دختر مسیحی اما آقابزرگ قبول نمیکنه ...مخالفتاشون اوج میگیره تاجایی که آقابزرگ
میگه :یا من یااون دختر ...دایی هم اون دخترو انتخاب میکنه و برای همیشه از خانواده طرد میشه...
میره آلمان و با اون دختر ازدواج میکنه ...آقابزرگ هم همه جارو پر میکنه که دیگه پسری به اسم
محمدرضا نداره ...همه بادایی محمدرضا قطع ر-ا-بطه میکنن جز مادرِ من ...مادر من زنی نبود که بی
معرفت و بی احساس باشه و برادرشو از یاد ببره ...کامالً برعکس مادرِ تو و داییت محمدطاها.
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هرچی منتظر موندم مامان حسنا بیاد نیومد وقتی هم که اومد نابود شدم ...درواقع اون نیومد من رفتم
سراغش.
بابغض و صدایی که از خشم میلرزید ادامه داد :هیچ وقتِ هیچ وقتِ هیچ وقت مادرتو به خاطره اون
صحنه ای که دیدم و شده کابوس بیست سالم نمیبخشم به قرآن که نمیبخشم.
فریاد زدم :حسام بگو انتقام چی رو از من گرفتی؟
بلندتر از خودم فریاد زد :انتقام خـ ـیانتی که در حق مادرم شد.
قبل از اینکه به جمله اش فکر کنم و اونو پیش خودم تفسیر کنم ادامه داد:
_مادر هـ ـرزهی تو باپدر من ر-ا-بطه داشت ...مادرم وقتی فهمید خواهر دوقلوی خودش داره بهش
خـ ـیانت میکنه منو از اون ویال دور کرد تا شاهده کثافت کاری های پدرم نباشم و توی اوج بچگی
آسیب نبینم ...حاال بماند که خودش چقدر شکست و درعرض چند روز از یه گل باطراوت تبدیل شد
به یه گل پژمرده و غمگین و افسرده ...برای اینکه آقابزرگ نفهمه بادایی محمدرضا درارتباطه به همه
گفت امیرحسام و میبرم کانادا پیش عموش تا یکم حال و هواش عوض بشه ...مادرم وقتی فهمید
شوهر کثافتش داره بهش خـ ـیانت میکنه بهش گفت "حمید دست از این کارها بردار حداقل به
خاطره امیرحسام "...اما پدر خـ ـیانتکار من ر-ا-بطه داشتن شو بامادرتو تهمت دونست و یکی
خوابوند تو گوش مادرم ...مادرم خیلی سعی کرد حمید و یسنا رو از کاری که میکردن منصرف کنه
حداقل به خاطره آبروی خانوادگی شون سعی کرد جلوشونو بگیره اما اون دوتا کثافت فقط حرفای
مادرم و تهمت میدونستن و دوقورت و نیمشونم باقی بود ...نمی شد طالق بگیره ،نمی تونست ،اگه
طالق می گرفت عاق والدین می شد ،آقابزرگ باازدواجش باحمید مخالف بود و بهش گفته بود اگه یه
روزی از انتخابش پشیمون بشه و کارشون به جدایی بکشه عاقش میکنه و دیگه پدری نداره واسه
همینم برای رفع این کثافت کاری به هر ریسمانی چنگ میزد اال طالق ...مامانم تحمل کرد خیلی
تحمل کرد اما دید یسنای بی شرف و حمید پست فطرت دست از هـ ـرزگی شون برنمیدارن ...مادرم
اگه ساکت مونده بود فقط به خاطره من بود به خاطره منی که توی آلمان انتظار برگشت شو
میکشیدم و به خاطره آقابزرگ ...آقابزرگی که ذکره لبش آبروش بود ...مامانم ساکت موند و ذره ذره
آب شد ...حریر خیلی سخته شاهده خـ ـیانت شوهرت اونم باخواهرت باشی و ساکت بمونی ...ساکت
بمونی تا آبروی پدرت نره ...ساکت بمونی تا بچت آسیب نبینه ...ساکت بمونی تا خواهرت پیش بقیه
خراب نشه و آبروش نره ...خیلی سخته ...خـــیـــلی ...اینقدر تحمل کرد که کاسهی صبرش لبریز
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شد و از ر-ا-بطهی پنهانی خواهر و شوهرش عکس گرفت ...عکسا رو به هردوشون نشون داد و گفت:
اگه به ر-ا-بطهی کثیف شون ادامه بدن عکسا رو به آقابزرگ نشون میده و قطعاً اگه این کارو میکرد
آقابزرگ یسنا رو سنگسار میکرد ...اون موقع یسنا مجرد بود و هنوز ازدواج نکرده بود ...حمید و یسنا
وقتی عکسا رو دیدن ترسیدن ...خیلی ترسیدن ...پدرم میدونست اگه آقابزرگ بفهمه زنده اش
نمیذاره ...یسنای کثافت برای نجات جون خودش مادر منو قربانی کرد ...اون موقع مادر من توی
شرکت آقابزرگ مدیر یکی از بخش ها بود ...بانقشهی حمید و یسنا یه کارمند جدید مرد استخدام
میشه و از مادر من میخوان که بهش کار یاد بده ...مادرمنم اینکارو میکنه اما توی موقعیت های
حساس و نادر که گهگاهی به خاطره کار نزدیک هم بودن و یا میخندیدن ازشون عکس گرفته میشه...
حمید بی شرف عکسا رو به آقابزرگ نشون میده و میگه :زنم بهم خـ ـیانت میکنه ...آقابزرگ باورش
نمیشه و میگه :من به پاکی حسنا ایمان دارم ...به دستور اون حمید عوضی مرده میاد پیش آقابزرگ و
اعتراف میکنه که با مادرم ر-ا-بطه دارن و مادرم و دوست داره و بعد از اون روز اون مرد برای همیشه
غیبش میزنه ...آقابزرگ باورش میشه و مادرم و اینقدر میزنه که چیزی ازش باقی نمیمونه ...وقتی
میبرنش دکتر میفهمن مادرم حامله بوده و بچه سقط شده.
به اینجا که رسید آه عمیقی کشید و بعد از کمی مکث ادامه داد :پدر نامردم به همه میگه :دیدین
گفتم بهم خـ ـیانت میکنه ،من و حسنا یه ساله که باهم اختالف داریم و ر-ا-بطه نداریم پس چه
جوری حامله شده ...آقابزرگ وقتی اینو میشنوه مادر بی جونم و اینقدر زیر و دست و پاش له میکنه
که هیچی از اون صورت زیباش باقی نمیمونه ...همه حرف پدرم و باور میکنن چون بیشتر اوقات
متوجهی صدای جر و بحث یا قهرها و بی محلی هاشون میشدن اما دلیل و سرمنشاء این دعواها و جر
و بحث ها رو نمی دونستن ...باخودشون میگفتن زن و شوهرن دیگه ،زن و شوهر دعوا کنن ابلهان باور
کنن ...هه ...آقابزرگ مادرم و باهمون حال باهمون تن زخمی و خونی باهمون لباسای پاره از ویال پرت
میکنه بیرون و میگه :همین که سنگسارت نمیکنم برو خداروشکر کن ،همین که نمیذارم حمید
بکشتت شاکر خدا باش و این وسط هرچی مادرم میگه بی گناهه آقابزرگ میزنه تو دهنش و تمام این
مدت مادرت و پدرم فقط نگاه میکنن ...مادر من قربانی هـ ـرزگی یسنا و حمید شد ...مادر من پاک
بود پاک تر از برگ گل اما مادرتو کاری کرد که مردم به چشم یه بدکاره بهش نگاه کنن ...یکی از
همسایه ها مادرم و میبره بیمارستان و اونجا به یکی از دوستاش خبر میده تا بیاد پیشش ،مدت
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زیادی بیمارستان بستری بوده و تمام این مدت ساکت میمونه و از هـ ـرزگی خواهرش حرفی
نمیزنه ...فقط به خاطره آبروی آقابزرگ ...مادر من برعکس مادرتو احساس داشت و انسان بود...
نخواست آقابزرگ و خانجون نابود بشن و بفهمن دخترشون ،دختر محبوبشون ،دختری که سر اسمش
قسم میخوردن توی ذهنشون تبدیل بشه به یه بدکاره ...همیشه بین مادر من و مادرتو فرق گذاشته
میشد ...چرا؟ چون مادر من باحمید عوضی که یه پاپتی قربتی بود ازدواج کرد که هیچی نداشت و
همین نادار بودنش باعث شده بود آقابزرگ مخالف ازدواجشون باشه ...اما حمید عوضی خودشو باخدا
و باایمان نشون داد و بامادرم ازدواج کرد و آقابزرگ بااینکه راضی نبود اما اجازهی ازدواج داد اما بعد از
اون حسنا دیگه براشون ارزش قبل رو نداشت سوگلی شون شده بود یسنا ،کسی که خودش پای
حمید و به زندگی شون باز کرده بود ...مادرتو باحمید پدر من توی دانشگاه آشناشدن و عاشق هم
شدن ...مدت زیادی باهم دوست بودن وقتی حمید از مادرت خاستگاری میکنه مادرت اونو رد میکنه...
چرا؟ چون بی پول و بدبخته ...حمید وقتی توی عشقش شکست میخوره میاد سراغ خواهر یسنا برای
انتقام ...مادر منو عاشق خودش میکنه و باهاش ازدواج میکنه و یسنا رو عذاب میده اما باگذشت پنج
سال میبینن خیلی عاشق همن و بدون هم دووم نمیارن و دوباره بهم برمیگردن و سه سال تمام باهام
ر-ا-بطه دارن ...مامانم کم کم متوجه میشه که پدرم بهش خـ ـیانت میکنه اما نمیفهمه اونی که شده
هووش خواهر خودشه وقتی هم که میفهمه خفه میشه تا آقابزرگش و خانوادش نابود نشن ...اینقدر
منتظر مادرم موندم که تبدیل شدم به یه پسر افسرده ...مامان حسنای چشم قشنگ من هیچ وقت
نیومد تا اینکه زنگ زد به دایی محمدرضا و فقط یه جمله گفت :داداش حسامم و بیار تانمردم بیار تا
برای آخرین بار ببینمش ...دایی باترس و وحشت و یه دنیا نگرانی منو آورد ایران خونهی دوست
مامانم...
باز آه پر دردی کشید و باصدای خشداری ادامه داد :وقتی مادرم و دیدم نشناختمش ...تنها مدرکی که
ثابت میکرد اون زن مادر زیبای خودمه دریای چشماش بود ...حریر مادرم نابود شده بود  ...هیچی
ازش نمونده بود به قدری آقابزرگ زده بودش که هیچی از صورتش نمونده بود ...هیچی ...وقتی
دستای زخمی شو به سمتم دراز کرد تا بـ ـغلم کنه اینقدر ترسیدم ازش که تشنج کردم ...دو ماهه
تمام توی کما بودم ...وقتی بهوش اومدم و مادرم و دیدم بازم نشناختمش هنوزم جای زخماش روی
صورتش بود ...دوره درمان مامانم که تموم شد برگشتیم آلمان ...دایی محمدرضا به قدری خشمگین و
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عصبانی بود که میخواست برگرده ایران تا بیگناهی مادرم و ثابت کنه و خواهرش یسنا رو آتیش بزنه
اما مادر ساده و مهربون من نذاشت ...بازم به فکره آقابزرگ و خانجون بود ...به فکره همه بود اال
خودش ...مادرت از ترس جونش باپدرم بهم زد و پدرمم از ترس از ویال اومد بیرون ...اومد کانادا پیش
برادرش تا منوببره اماوقتی دید کانادا نیستم فهمید پیش دایی محمدرضام چون میدونست مادرم
بادایی محمدرضا درارتباطه ...مادرم وقتی پدرم و دوباره دید اینقدر ترسید که سکته کرد و وقتی هم
بهوش اومد دیگه هیچ وقت نتونست حرف بزنه و حرکت کنه به خاطره سقط جنینی که داشته بود
فلج شده بود ...عوارض سقط جنین تازه خودشو نشون داده بود ...آدم عصبی و گوشه گیری شده بود
حتی از سایهی خودشم می ترسید واسه همین وقتی حمید و دید شوک عصبی بهش دست داد و بعد
از نگرانی و ترسِ از دست دادن من سکته کرد ...بدنش کم آورد دیگه ...جسم ظریفش خیلی وقت بود
که کم آورده بود ...همون موقع دربرابر ضربات آقابزرگ کم آورده بود ...دربرابر اون همه زخم ...اون
همه شکستگی ...اون همه درد ...آه از درد مادرم همین و بگم که مرگ بهتر بود از حالی که اون
داشت ...دایی ام اینقدر پدرم و زد که حال و روزش شد دقیقاً عین مادرم و من ایستادم و نگاه کردم...
توی اوج بچگی هیچ نمیفهمیدم ولی اینو میفهمیدم که باعث حال و روز مادرم پدرمه و حقشه که
کتک بخوره ...دایی محمدرضا برای پدرم یه پروندهی جاسوسی درست کرد و پدرم برای همیشه افتاد
زندان و بعد از یک سال توی همون زندان به قتل رسید ...دایی اینقدر مرد بود که بتونه از اون بی
شرف انتقام خواهرشو بگیره و گرفت و منم اینقدر مرد بار آورد که بتونم یه روزی از مادرِ خـ ـیانتکار
تو انتقام بگیرم ...مدتها بعد دایی از یکی شنید که خواهرش حسنا مرده ...وقتی تحقیق کرد فهمید یه
زن و یه مرد ماشین مادرم و دزدیدن و وقتی داشته رانندگی میکرده باماشین میره ته دره و ماشین
آتیش میگیره و اون زن و مرد کامالً میسوزن ...آقابزرگ و بقیه فکرکردن اون زن مادره منه و اون مرد
همون معشوقشه ...برای همیشه حسنا براشون مرد و تبدیل شد به یه سنگ قبر که توش جسد
سوختهی یه زن دزده ...حاال فهمیدی چرا این کارو باهات کردم برای اینکه شعله های خشم و انتقامی
که درونم شعله وره خاموش بشه و این کابوس بیست ساله تموم بشه ...خانوم حریرگلکار تو برای
همیشه نابود شدی ...مادرت نابودت کرد ...مادرِ خـ ـیانتکارت باعث نابودی تو شد.
گیج و هنگ بهش نگاه میکردم ...مغرم قفله قفل بود ...حلقم خشک شده بود و نفسام یکی درمیون
شده بود ...بدنم میلرزید و تنم سرده سرد بود ...اشکام بی وقفه میریخت و بغضم لحظه به لحظه بزرگ
تر میشد.
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آروم شبیه به زمزمه گفتم:
_دروغه ...باور نمیکنم ...مامان من همچین آدمی نیست ...مامان من خـ ـیانتکار نیست.
بی رحمانه داد زد :هست ...اون یه هـ ـرزهی خـ ـیانتکاره.
تمام توانم و جمع کردم و فریاد زدم :نیست ...اگه بود چطور پدرم باهاش ازدواج کرده؟! دیدی داری
دروغ میگی پدره من اونقدر بی غیرت نیست که بایه دختره دست خورده ازدواج کنه.
پوزخنده پر از تأسفی زد و گفت :پدرتو هم قربانی خودخواهی آقابزرگ و خانجون شد ...پدرتو هم مثل
مادر من ساده بود ...اینقدر ساده بود که نفهمید زنی که تو بـ ـغلشه قبالً باکسی ر-ا-بطه داشته و
بکا ...شو دوخته.
به مرز جنون رسیدیم و نعره زدم :خفه شو داری دروغ میگی ...مادرِ من همچین کاری نمیکنه ...خفه
شو  ...خفه شو.
امیرحسام بی رحمانه ادامه داد :آقابزرگت بعد از گذشت چندمدت حسین و مجبور کرد بایسنا عقد
کنه  ...چون دلش نمیومد دختر یکی یدونه شو بده به غریبه میخواست به عقد کسی درش بیاره که
خودش تر و خشکش کرده و یه عمر زحمت شو کشیده ...دادش به کسی که توسری خور باشه و از
گل نازک تر به دخترش نگه ...گفت :حسین من این همه مدت تو و خواهرتو تر و خشک کردم حاال
وقت جبرانه با یسنا دخترم ازدواج کن و خوشبختش کن ...پدر بی چارهی توهم قبول کرد ...چند
مدتی عقد بودن و هرچه به زمان عروسی نزدیک میشدن مادرت ترسش بیشتر میشد ...ترس از شب
اول عروسی ...شبی که قرار بود آبروش بره ولی به لطف خانجون بازم آدم خوبهی قصه موند ...یسنا
چند هفته مونده به عروسیش از ترس همه چی رو برای خانجون تعریف کرد ...خانجون زدش
سرزنشش کرد نفرینش کرد اما بعد که خشمش فروکش کرد گفت :حسنا که دیگه مرده پس گفتن
حقیقت هیچی رو حل نمیکنه ...اونم به خاطره آبروی شوهرش ساکت موند و روی حقیقت سرپوش
گذاشت ...یسنا رو برد دکتر و بکا ...دوخت و عروسیش به بهترین نحو برگزار شد و پدرت هیچ وقت
نفهمید هم بالینش قبال سه سال تمام هم بستر پدر من بوده ...نمیدونی وقتی خبر مرگ خانجون رو
شنیدم چقدر خوشحال شدم ...خانجون مهربون تو االن داره توی آتیش جهنم میسوزه و توهم قراره
توی آتیش انتقام من بسوزی.
اینقدر حالم بد بود که حتی نمیتونستم زبون باز کنم و حرفی بزنم ...بی حال روی تخت افتادم و
اشک ریختم ...واقعیت داشت ذره ذره جونم و می گرفت.
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امیرحسام اومد سمتم و بی رحمانه بلندم کرد ...بازوهام و محکم توی دستاش فشرد و غرید:
حاالفهمیدی مادرت چرا اینقدر بهت سخت میگیره؟ چون از قدیم گفتن کافر همه رو به کیش خود
پندارد ...مادرت بهت سخت میگیره تا مثل خودش خراب نشی ...آقابزرگ به تو و آرزو و آتوسا سخت
میگیره تا اتفاقی شبیه به حسنا پیش نیاد بی خبر از اینکه حسنا بی گناهه مثل یه نوزاد و اونی که
گناهکاره یسنای بی شرفه.
محکم و باشدت تکونم داد و دادزد :میفهمی؟ مادرِ من پاکه اونی که هـ ـرزه ست مادره توئه.
باچشمای اشکی بهش نگاه کردم ...برق تو چشماش عشق نبود بلکه شعله های خشم و انتقام بود...
منه خر چطور این برق عجیب رو عشق تعبیر کرده بودم؟!
باناله گفتم :مادرت زنده ست؟
امیرحسام :آره ...نه ...نمیدونم ...به نظره تو به یه تیکه گوشت که روی تخت دراز کشیده و نمیتونه
حتی انگشتاشو تکون بده میشه گفت موجوده زنده؟
بابغض گفتم :متأسفم.
پوزخند زد و گفت :متأسفی؟ بابته چی؟ بابت یه عمر بی مادریم یا بی پدریم؟ بابت کابوسایی که
هرشب میبینم یا بابت بیست سال تنهاییم؟ بابت هربار دیدن مادرم تو اون حال یا بابت یه عمر
شکنجه شدنم؟
نعره زد:
_بابت چی متأسفی عزیز دردونهی یسنا؟
جوابم فقط هق هق های بی جون و آرومم بود.
نزدیک صورتم از الی دندونای کلید شده اش غرید :یکی یدونهی محمدعلی صالحی بابت چی
متأسفی؟
باصدای خشدارم به سختی دهن باز کردم و گفتم :برای خودم متأسفم که از بطن یه زن خـ ـیانتکار
متولد شدم و مثل خودش شدم یه هـ ـرزه ...درست گفتن از قدیم :مادرو ببین دخترو بگیر ...مادرم یه
هـ ـرزه ست و منم مثل خودش هـ ـرزه شدم که اگه نشده بودم دیشب اون اتفاق نمیوفتاد ...لعنت به
منی که دنبال بی محبتی های مادرم توی آغـ ـوش تو گشتم ...لعنت به منی که ساده و احمق بار
اومدم مثل پدرم ...لعنت به منی که عشقم مشتی نبود که اگه مشتی بود به عرش میرسوندم نه به این
خفت و خاری ...حسام مادرم این کارو کرد به من چه؟ من چرا باید تاوان پس بدم؟
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غرید ...عین یه شیر زخمی
_من چرا تاوان هـ ـرزگی مادرت و پدرم و پس دادم؟ هـــا؟ چرا من تاوان پس دادم؟ مادرتو خـ
ـیانت کرد چرا من تاوان شو دادم؟ پدرم خـ ـیانت کرد چرا من تاوان پس دادم؟ هــــــوم؟ چرا
من؟ چرا مادرم تاوان داد؟ توهم به همون دلیل تاوان میدی یکی یدونهی چشم قشنگ محمدعلی
صالحی تازه این روزهای خوشته کاری میکنم که روزی هزار بار بمیری و زنده شی ...به جسم نیمه
جون مادرم قسم کاری میکنم که جهنم واقعی رو توی این دنیا بچشی.
پرتم کرد روی تخت و درد امونم و برید ...درحالی که تمام صورت و بدنش قرمز بود و رگ گردنش
متورم شده بود یه سیگار روشن کرد ...رگ گردنش چنان متورم شده بود که هرلحظه منتظر بودم جر
بخوره ...قفسهی سـ ـینه اش از فرط عصبانیت تندتند باال و پایین می رفت و صدای نفسای
پرخشمش به گوشم می رسید.
از درد دلم به خودم می پیچیدم و ناله میکردم ...نمیدونستم به حال جسمیم فکرکنم یا روح زخم
خوردم ...نمیدونستم به حال االنم که خوده خوده جهنم بود فکرکنم یا به گذشتهی سیاه مادرم که به
بدترین شکل ممکن تاوان شو داده بودم.
خدایا غلط کردم ...غلط کردم ...غلط کردم.
هق زدم و زیرلب زمزمه کردم :غلط کردم.
جیغ بلندی کشیدم و صورتم و به تشک تخت فشردم ...صدای زجه های دردناکم بلندشد و مشت
های بی جونم رو به تخت کوبیدم.
باگریه زجه زدم :ازهمتون متنفرم ...چرا من باید تاوان بدم؟ چرا من؟ خدایا عدالتت همینه؟ خدایا من
این وسط چیکاره بودم؟ غلط کردم عاشق شدم ...گوه خوردم عاشق شدم ...عاشق کی شدم منه خر؟
عاشق یکی که پر از کینه و نفرته ...یکی که انتقام چشماشو کور کرده ...خدایا نفسم و بگیر راحت
شم ...شاید بتونم از بین رفتن دختری خودم و تحمل کنم اما نمی تونم خـ ـیانت مادرم و تحمل
کنم ...خدایا غلط کردم.
صدای قهقههی وحشتناک امیرحسام رعشه به تنم انداخت ...باترس بهش نگاه کردم ...درعرض یک
ثانیه از فرشتهی عشق برام تبدیل شده بود به یه دیو ...به یه اژدها ...اژدهایی که از چشماش آتیش
میبارید.
امیرحسام :آخی الهی باورت نمیشه مادرت یه کثافته؟ بمیرم حریرم میخوای بـ ـغلت کنم آروم شی؟
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بالکنت گفتم :ت...و دیو...نه...ای.
امیرحسام :آفرین حاال منو شناختی ...من یه دیونم و تازمانی که تو رو دیونه نکنم دست از سرت
برنمیدارم ...یادته گفته بودم :رخت عزا از تن بدر میکنم و رخت عروسی میپوشم؟ امروز روز عروسی
منه ...بعد از بیست سال توی کوچهی من عروسیه ...گفته بودم کاری میکنم که از خوشی و عشق یه
چشمت اشک باشه یه چشمت خون ...به حرفمم عمل کردم ...گفته بودم خوشبختی در راهه...
خوشبختی اومده سراغت کوچولو اما تعریف من از خوشبختی با تعریف تو فرق میکنه ...حریر هنوز
خیلی مونده تا عذابایی که من کشیدم و بکشی ...حریر نابودت میکنم ...نابودتر از این چیزی که االن
شدی.
بابغض گفتم :هیچ وقت دوستم نداشتی منه خر چطور گول خوردم؟!
امیرحسام :خوبی من اینه که برعکس اخالق واقعیم که یه مردِ مغرورِ ترسناکِ بی احساسم خیلی
خوب میتونم نقش آدمای عاشق پیشهی مهربونه مؤدب و دل باخته رو بازی کنم.
_واقعاً احمقم که نشناختمت.
امیرحسام :تو اونقدر احمق بودی که بانگاه اول عاشقم شدی وقتی هم ازم محبت و توجه دیدی دل و
دین تو بهم باختی ...دیشب انتظار داشتم خودت خودتو بهم تسلیم کنی اما انگار خدات هنوز توی
قلبت بود و این اجازه رو بهت نمیداد ...به هرحال فرقی نمیکنه من به هدفم رسیدم خانوم کوچولو...
فکرمیکردم عشق تو رو هم عین مادرت کور کرده و مثل مادرت که دربرابر حمید خیلی زود تسلیم
شد تسلیمم میشی اما نشدی ...بااینکه عاشقم بودی اما تسلیمم نشدی ...خوبه ،حداقل عین مادرت به
بهانه عاشقی هر کثافت کاری نمیکنی ...مادرت و حمید معنی کثیفی به عشق دادن ...روی تموم
کثافت کاری هاشون اسم عشق و گذاشتن ...تمام هـ ـرزه بازی هاشونو عاشقی تعبیر کردن ...هه عشق
! عشق اونا واقعی نبود که اگه بود بعد از اون ماجرا پشت هم و خالی نمیکردن و هرکدوم دنبال سوراخ
موش واسه نجات جون شون نمی گشتن ...اونا هـ ـوس شونو عشق تعبیر کردن بی خبر از اینکه
عشق یعنی گریه های مادرم برای بی پناهی من ...عشق یعنی اشک های مادر من برای آبرو و غیرت
پدرش ...عشق یعنی خیس شدن چشماش به خاطره بی محبتی هایی که من از حمید می دیدم...
عشق یعنی حسی که مادرم به آقابزرگ داشت ...طالق نگرفت تا عاق نشه ...ترجیح داد ذره ذره باخـ
ـیانت خواهرش بمیره اما عاق والدین نشه ...عشق یعنی مادر من ...عشق یعنی مادر من ...باصدای
آروم و پر از بغضی دوباره تکرار کرد :عشق یعنی مادر من.
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آه عمیقی از سـ ـینه ام بلند شد ...خم شد و شالم و از روی زمین برداشت ...اومد سمتم و بازوم و
محکم گرفت و بلندم کرد ...از درد ناله کردم.
فاصله ای بین صورتش و گوشم باقی نذاشت و غرید:
_عزیز درودونهی یسنا صالحی خانوم شدنت مبارک.
بااین حرفش دنیا روی سرم آوار شد و باز صدای هق زدنم توی کلبه پیچید.
باقدمای بلندی به سمت در کشوندم ...درو باز کرد و پرتم کرد بیرون و دادزد:
_هـ ـرزهی کوچولو حاال برو به مادرت بگو وقت حساب رسی رسیده ...حسام اومده تا تمام صالحی ها
رو توی آتیش خشم و انتقامش بسوزونه و خاکستر کنه.
گردنبند توی گردن شو از گردنش چنگ زد و پرت کرد تو صورتم و گفت:
_از این به بعد این مال تو ،کادوی تولدت عشقم.
شالم و به سمتم پرت کرد و درو محکم بهم کوبید ...اینقدر باشدت پرتم کرد ییرون که سرم به نردهی
پله ها خورد و مایع گرمی از کنار پیشونیم تا روی شقیقه ام سر خورد ...بادرد دستم و به پیشونیم زدم
و دستم از خون سرخ شد ...پوزخند روی لبام نشست ...حالم اونقدر اسفناک بود که فقط الیق پوزخند
بودم.
شالم و سرم کردم که نگاهم به گردنبند افتاد ...برداشتمش و بهش نگاه کردم ...روش آیت و الکرسی
حک شده بود ...امیرحسام گفته بود :این گردنبندو مادرم بهش داده.
گردنبند و توی جیب مانتوم گذاشتم و خواستم بلندشم که چنان دردی زیره دلم پیچید که چشمام
سیاهی رفت و پخش زمین شدم ...شونه هام از گریه لرزید ...من چه گناهی کردم که این همه خفت و
خاری نصیبم شده؟
سعی کردم بلندشم ...دردم هرلحظه بیشتر میشد و اشکام باسرعت از هم سبقت می گرفتن و روی
گونه هام می میریختن.
به سختی داشتم تحمل میکردم که از هوش نرم و به دردم غلبه کنم ...باهزار جون کندن بلندشدم و
به دردم اهمیت ندادم ...دستمو به میله ها گرفتم و باپاهای بی جونم از پله ها رفتم پایین ...روی
آخرین پله بودم که پاهام ضعف رفت و افتادم ...دیگه گریه نمیکردم بلکه فریاد می زدم ...بغضم
هرلحظه بزرگ تر میشد و صدای گریه هام به فریاد تبدیل شده بود.
سرم و روبه آسمون بلندکردم و گفتم:
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_درسته گناه کردم اما سزاروار این حال نیستم ...من اگه شش ماه بندهی شیطان شدم هجده سال
هم بندهی تو بودم ...این حالم پاداش هجده سال عبادت و سربه راه بودنم یا تاوان شش ماه بندهی
شیطان بودنم؟
بلندشدم ...به اطرافم نگاه کردم ...حاال من کجا برم؟ اینجا کجاست؟ دورتا دورم فقط درخت بود.
باهمون پای بی جون و دل درد و کمر درد شدیدم اینقدر راه رفتم تا باالخره جاده رو پیدا کردم...
باگریه و اشک و ناله کنار جاده قدم برمیداشتم به امید اینکه حداقل یه ماشین نگه داره.
امیرحسام خیلی نامردی که با این وضع ولم کردی ...خیلی نامردی عوضی.
حریر این تاوان گذشته مادرت نیست ...تاوان دروغ هایی که به پدرت گفتی ...تاوان لمس یه گناهکار...
تاوان هم آغـ ـوشی با یه دیو ...تاوان نادیده گرفتن خداست ...تاوان فراموش کردن خداست...
حریرحقته ...حریر این حال و روز حقته ...کسی که در عرض شش ماه از بندهی خوب خدا بودن
تبدیل بشه به فرزند شیطان معلومه که این حال و روز حقشه.
دیگه درد امونم و برید و افتادم روی زمین ...از ته دل زجه زدم ...خدایا جیگرم داره میسوزه ...چرا
االن؟ چرا االن یادت افتادم خدا؟ چرا االن که عشقی که بهش میبالیدم و تورو بهش ترجیح دادم برام
تبدیل شده به کابوس به یاد آوردم که خدایی هم هست؟
_دخترم حالت خوبه؟
نگاه خیسم و به زنی که این حرف و زد دوختم ...به آسمون چشم دوختم و تو دلم نالیدم :هنوزم ولم
نکردی ...هنوزم باهامی ...مرسی که هنوزم هستی.
_دخترم چی شده؟ تصادف کردی؟
شوهرش از داخل ماشین گفت :خانوم اگه حالش خوب نیست سوارش کن ببریمش بیمارستان.
_دخترم این وقت صبح اینجا چیکار میکنی؟
بابغض گفتم :میشه منو برسونین خونمون؟
_آره عزیزم ...چه مشکلی برات پیش اومده؟
نمیخواستم بازم دروغ بگم اما نمیتونستم واقعیت رو هم بگم.
_گم شدم ...یه موتوری بهم زد و اینقدر حالم بد بود که نتونستم راهو درست و تشخیص بدم.
دستم و گرفت و گفت :بمیرم برات بلندشو عزیزم بریم بیمارستان.
سریع گفتم :نه خانوادم نگرانمن باید هرچه زودتر برم خونه مون.
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_باشه دخترم هرچی خودت بخوای.
باکمکش بلندشدم و داخل ماشین نشستم ...یه مرد میانسال پشت رول نشسته بود.
پرسید :خوبی دخترم؟
باخجالت سرم و تکون دادم و گفتم :آره ممنون.
خانومش گفت :میخواد بره خونه شون میگه خانوادش نگرانشن.
مرد گفت :میخوای اول بریم بیمارستان از پیشونیت خون میاد.
_نه فقط لطف کنید و منو برسونید خونمون باخانوادم میرم بیمارستان اینطوری بهتره.
سری تکون داد و گفت :هرجور راحتی ...آدرس تو میگی.
آدرسو گفتم و راه افتاد ...خانومش یه دستمال بهم داد تا خون پیشونیم و تمیز کنم ...بادستم که
کامالً واضح می لرزید دستمال رو گرفتم و بی اهمیت به سوزش و درد پیشونیم روی پیشونیم
کشیدمش و خون روشو تمیز کردم.
ساعت شش صبح بود ...خدا خدا میکردم هرچه زودتر برسم خونه و افراد خانواده بیدار نشده باشن.
خانواده؟ کدوم خانواده؟ مادرم چطور تونست همچین کاری بکنه؟ چطور تونست همچین خـ ـیانتی
درحق خواهرش بکنه ...اصالً شاید امیرحسام دروغ میگه ...نه چرا باید همچین دروغی بگه ...اما شاید
واقعاً دروغ باشه ...اون مرد ...اون مردی که حمید اجیر کرده بود تا نقش معشوقه حسنا رو بازی کنه
چی شده؟ کجا غیبش زده؟ مگه میشه یه نفر غیبش بزنه؟
آهنگی که از سیستم ماشین پخش شد از فکر بیرونم آورد و آتیشم زد:
" بدون تو چیا کشیدم من ...خوشی ولی خوشی ندیدم من ...تو اولین مسیر خوشبختی ته دنیا رسیدم
من ...بدون من سرت چقدر گرمه ،کی حال این روزام و میفهمه ...قبول دارم گناه نکردی تو ،کار
دنیای بی رحمه ...زمونه عمره ما رو میگیره "
زیرلب زمزمه کردم " :برادر از برادرش سیره "
مامانم چطور تونست باخواهر خودش ...با هم خونش ...باقُلش ...بانیمی از وجودش همچین کاری
بکنه؟!
"تو دیر رسیدی خیلی دیره ...به خاطره تو هرکاری کردم ...تو رفتی من چه جوری برگردم ...خودت
بیا من دورت بگردم
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صدام کن ...صدای تو الالیی بچگیمه صدام کن ...دیگه خستم از عشقای نصفه نیمه نگام کن ...به
جون چشات دیگه جون ندارم که بگم ...نمیشه ...مگه میگذره آدم از اونی که زندگیشه ...مگه ریشه از
زردی ساقه هاش خسته میشه "
(محمدعلیزاده _ برادر)
سرم و به پنجره تکیه دادم و آروم و بی صدا اشک ریختم ...کاش قلم پام میشکست و باامیرحسام نمی
رفتم به اون کلبه ...ازش متنفرم ...عشقش توی قلبم تبدیل شده بود به نفرت ...وقتی از گذشته حرف
میزد به خدا قسم که شعله های آتیش و توی چشماش می دیدم.
حریرو کشت ...امیرحسام حریرو کشت ...حریرو نابود کرد ...خدایا نابود شدم.
نمیدونم چقدر گذشته بود که اون مرد گفت :دخترم وارد کدوم کوچه بشم؟
اشکام و پاک کردم و به اطرافم نگاه کردم ...یه کوچه فقط تا خونه فاصله داشتم.
_ممنون من همین جا پیاده میشم.
خانومِ گفت :مطمئنی؟
درو باز کردم و گفتم :آره ممنون.
قبل از اینکه سؤال دیگه ای بپرسن پیاده شدم و درو بستم ...انگار اونام حوصله دردسر نداشتن که
جلوم و نگرفتن و پاپیچم نشدن.
به سختی قدم برمی داشتم و راه می رفتم ...خدایا خواهش میکنم هیچکس تو حیاط نباشه.
آروم زنگ اتاق نگهبان رو زدم ...بعد از چند دقیقه درو باز کرد ...بادیدنم چشماش گرد شد و پرسید:
_حریرخانوم حالتون خوبه؟
بی حال رفتم داخل و جواب شو ندادم ...از در پشتی وارد ساختمون شدم چون امکانش بود که همه
توی سالن درحال صبحانه خوردن باشن ...توی ویال فقط سکوت حکم فرما بود ...انگار هنوز خواب
بودن و از اتاقاشون بیرون نیومده بودن.
بااینکه درد امونم و بریده بود باسرعت از پله ها رفتم باال تا کسی نبینتم ...البته سرعتی در کار نبود...
اینقدر درد داشتم که راه رفتنم از یه الک پشت هم آرومتر بود اما تمام سعی خودم رو میکردم تا
هرچه زودتر به اتاقم برسم ...وقتی وارده اتاق شدم سریع درو قفل کردم ...کناره در سر خوردم و روی
زمین نشستم ...زانوهام و بـ ـغل کردم و سرم و روی زانوهام گذاشتم و آروم آروم گریه کردم.
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بعداز چند دقیقه جلوی آینه ایستادم و به خودم نگاه کردم ...بادیدن لبای زخمیم آه عمیقی کشیدم...
به بدنم نگاه کردم ...حس کردم بدنم نجسه ...سریع رفتم داخل حموم ...لباسام و از تنم کندم و زیره
دوش ایستادم.
صورتمو بادستام پوشوندم و از ته دل زار زدم ...صدای هق هقم توی حموم پیچید ...دلم داشت از
دهنم میزد بیرون ...بغض گلوم و میفشرد و احساس خفگی میکردم ...هنوزم باورم نشده بود که
امیرحسام بهم تـ ـجـ ـاوز کرده !
بالیف و صابون به جون خودم افتادم و تن آلوده به گناهم و اینقدر شستم که خسته شدم و بی حال
روی زمین افتادم.
خدایا حاال من چیکارکنم با این گناه و با این تن آلوده؟
مشت های بی جونی به زمین زدم و زجه زدم:
_خدایا غلط کردم ...خریت کردم ...نفهمی کردم ...خدایا جونم و بگیر و خالصم کن.
دوباره بالیف و صابون به جون خودم افتادم تا گناهی به اسم امیرحسام و پاک کنم.
ضعف تمام تنم و گرفته بود اما دست بردار نبودم و حس کثیف بودن دست از سرم برنمیداشت...
نمیدونم چقدر گذشته بود که باضربه های محکمی که به در حموم میخورد به خودم اومدم.
صدای وحشت زدهی بابا به گوشم رسید :حریر ...حریرکجایی؟ دخترم تو حمومی؟ یه چیزی بگو
عزیزم؟
دستم و روی دهنم فشار دادم تا صدای گریه ام خفه شه ...من که در اتاق رو قفل کرده بودم! حتما
باکلید یدک درو باز کرده.
چندتا نفس عمیق کشیدم و بعد باصدای گرفته ای گفتم :بابا توحمومم.
بابا :بیا بیرون ببینم حال و روزت چطوره که نگهبان اینقدر شلوغش میکنه.
آب دهنم و باترس قورت دادم و گفتم :باباجونم خوبم فقط خیلی خستم میشه اول دوش بگیرم بعد
وقتی خستگیم در رفت باهم حرف بزنیم؟
بابا :باشه عزیزم ...فقط مطمئن باشم حالت خوبه؟
_آره خوبم.
بابا :چرا زنگ نزدی بیام دنبالت؟ چرا در اتاقت قفل بود؟
_وقتی اومدم بیرون توضیح میدم.
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بابا :باشه من امروز شرکت نمیرم تو اتاقم منتطر میمونم تا بیای و حرف بزنیم.
_باشه.
فکرکنم بابا رفت چون دیگه صدایی به گوشم نرسید ...اینقدر تن آلودم و شستم که تمام پوست بدنم
می سوخت ...حولم و دوره تنم پیچیدم و از حموم رفتم بیرون.
وقتی نگاهم به ساعت افتاد مخم سوت کشید ...چهارساعت تمام توی حموم بودم ...وای االن برم به بابا
چی بگم؟
لباسام و پوشیدم و موهام و خشک کردم ...نگاهم به لبام افتاد ...خدایا چیکار کنم؟ وای زخم روی
پیشونیم و چیکار کنم؟ باز گونه هام خیس شد از اشکام.
یکم از موهام و روی پیشونیم ریختم و زخمم پنهان شد ...شالم و سرم کردم و باوجوده ضعف شدیدی
که داشتم از اتاق رفتم بیرون ...به سمت اتاق مامان و بابا رفتم و بغضم بزرگ تر شد و حالم بدتر.
در زدم.
بابا :بیاتو.
یه نفس عمیق کشیدم و آروم درو باز کردم ...خداروشکر بابا تنها بود و مادر خـ ـیانتکارم نبود ...توان
رو به رو شدن باهاشو نداشتم.
بابا یه نگاه به سرتا پام کرد و بعد باهول از جاپرید و گفت :چرا اینقدر دیر اومدی؟ حریرم چرا اینقدر
رنگت پریده؟
حریرم ...چقدر سخت بود جلوی خودتو بگیری و زجه نزنی.
دستم و گرفت و گفت :چرا اینقدر یخی؟
آروم گفتم :میشه بشینیم.
بردم سمت تخت و روش نشستیم.
بابا :چهارساعته منتظرتم چیکار میکردی؟
باباجونم ببخش که دروغ میگم ...بابغض گفتم :ببخشید که دیر اومدم اینقدر خسته بودم که توی وان
خوابم برد.
بابا :اشکالی نداره عزیزم تعریف کن چی شده؟
_صبح که شد بامهدیه و شقایق دعوام شد آخه خیلی خوابم میومد و خسته شده بودم بهانهی الکی
میگرفتم ...تازه مادربزرگشم شب خوابیده بود همین موضوع باعث شده بود بترسم ...خونهی مهدیه
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ایناهم خیلی بزرگ بود و باوجوده اینکه مهدیه و شقایق و لیالهم بودن اما بازم میترسیدم ،صبح
صداهای عجیب و غریب به گوشم میخورد وقتی به لیال و شقایق و مهدیه گفتم خندیدن و گفتن
صدای باده ...همش بهم گفتن ترسو و مسخرم کردن منم عصبانی شدم و باهمشون دعوا کردم و بعد
زنگ زدم به آژانس و اومدم خونه.
بابا :دورت بگردم مثل همیشه که میترسی تبخال زدی.
بااین حرفش باشدت زدم زیره گریه که به آغـ ـوش کشیدم و گفت :گریه نکن دخترکم ...دیگه
نمیخواد بری.
باهق هق گفتم :آره دیگه هیچ وقت نذار برم دیشب بدترین شب زندگیم بود خیلی ترسیدم ،خیلی.
سرم و بـ ـوسید و گفت :بابات فدات بشه گریه نکن.
اینقدر تو آغـ ـوش پدرم اشک ریختم که پیراهن تنش خیس شد.
موهام و نوازش کرد و گفت :دختره خوشگلم بسه دیگه ...راستی حریره بابا تولدت مبارک.
نفرین به این نوزده سالگی ...نفرین !
بابا :هدیه تو دیشب گذاشتم تو اتاقت ...امیدوارم خوشت بیاد.
هق زدم و سرم و به سـ ـینه اش فشردم ...محکم تر بـ ـغلم کرد و آغـ ـوش امن و گرمش کمی حالم
و بهتر کرد.
زیرلب باخودم گفتم :صدام کن صدای تو الالیی بچگیمه صدام کن ...دیگه خستم از عشقای نصفه
نیمه نگام کن ...به جون چشات دیگه جون ندارم که بگم.
مامان :وا حریر !!!
باشدت از جا پریدم و به زن خوش سیمای بدسیرت روبه روم نگاه کردم.
مامان :چته دختر؟ این چه رنگ و روییه؟
باترس یه قدم به عقب برداشتم ...زیرلب گفتم :ازت متنفرم ...متنفرم ازت ...لعنت بهت ...لعنت بهت
که نابودم کردی ...خدایا این مادرو نمیخوام ...نمیخوام ...نمیخوام.
چشمام سیاهی رفت ...زانوهام خم شد و افتادم روی زمین ...آخرین چیزی که به گوشم رسید صدای
نگران بابا بود :حــــریــــر!
***
باخیس شدن صورتم چشمام و باز کردم ...گیج و منگ به اطرافم نگاه کردم.
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بابا :حریر خوبی؟
نگاه بی حالم و بهش دوختم و آروم سرم و تکون دادم.
مامان :یهو چت شد حریر؟
صداش اذیتم میکرد ...وجودش اذیتم میکرد ...گذشته اش اذیتم میکرد ...امیرحسام چرا باید دروغ بگه
یا به مامان تهمت بزنه؟ یه حسی بهم می گفت راست میگه ...آتیش تو چشماش ...نفرت تو صداش...
تـ ـجـ ـاوزش ...همهی اینا ثابت میکرد امیرحسام یه کینهی بزرگ از صالحی ها به دل داره ...و تختم
این کینه رو مادرِ گناهکارم کاشته.
عمه :حتماً ضعف کرده ...خونه دوستت چیزی خوردی؟
آرزو :میرم براش یه چیزی بیارم بخوره.
بابا :میخوای ببرمت دکتر؟
_نه خوبم.
مامان باسرزنش گفت :گفتم نرو خونهی اون دختره اما کیه که به حرفم گوش کنه.
بابا :یسنا نمیبینی حالش خوب نیست؟! یکم مراعات کن.
مامان :مراعات کردم که حال و روزمون اینه ...توروخدا ببین رنگش مثل گچ دیواره ...چرا پیشونیت
زخمیه؟
روی تخت نشستم که درده بدی توی دلم پیچید و جیغ خفه ای کشیدم.
مامان هول گفت :چته حریر؟
به ملحفه چنگ زدم و گفتم :بابا میشه بری بیرون.
بابا :چرا؟
_خواهش میکنم برو.
بابا بااینکه نگران بود رفت.
مامان :چی شده؟
به چشمای آبی رنگش نگاه کردم و نالیدم :برام یه شربت غلیظ درست کن و بامسکن بیار ...دلم خیلی
درد میکنه.
به تقویم نگاه کرد و گفت :االن که وقتش نیست.
عصبی جیغ زدم :وقتش نیست که نیست به درک حتماً جلو افتاده.
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مامان :خیل خب بی حیا ساکت باش کل اهالی ویال خبر دارشدن.
باگریه نالیدم :تورو قرآن برو.
نگاه سنگینی بهم انداخت و رفت.
عمه :الهی فدات بشم اینقدر به خودت سخت میگیری و استرس وارد میکنی که اینطوری میشی
دیگه ،ای کاش توهم مثل آرزو و آتوسا بی خیال درس بودی و ریلکس و خونسرد رفتار میکردی .این
دوتا ورپریده که هروقت پ-ریود میشن خودشونم خبردار نمیشن.
تودلم پوزخند زدم ...پ-ریود هه !
مامان بایه سینی وارد اتاقم شد ...بدون اینکه بهش نگاه کنم لیوان شربت و برداشتم و یه نفس
سرکشیدم ...طعم شیرینش دلم و زد اما درد دلم و بهتر میکرد.
مامان :چندلقمه صبحانه بخور و بعد مسکن بخور.
یه لقمه برام درست کرد و جلوم گرفت ...به چشماش نگاه کردم و تو دلم گفتم:
_دلم برای بابا میسوزه ...دلم برای آقابزرگ میسوزه ...دلم برای خودم میسوزه.
مامان :به چی نگاه میکنی بخور.
مسکن و خوردم و گفتم :نمیخوام ...میخوام بخوابم ...میشه تنهام بذارین؟
مامان :اگه حالت خیلی بده بهت سرم بزنم؟
_نه فقط میخوام بخوابم.
مامان :چرا پیشونیت زخمیه؟
بازم دروغ گفتم :توی حموم پام لیز خورد و افتادم و سرم خورد به وان.
مامان :حواست کجاست آخه؟
کالفه گفتم :میشه تنهام بذاری میخوام بخوابم دیشب تاصبح بیدار بودم خواهش میکنم درک کن.
بلندشد و باغرغر گفت:
_اومدی پایین به لبات یه چیزی بمال ...معلوم نیست چه جوری ترسیده که وضعش شده این هرکی
ببینه فکره بد میکنه.
همراه عمه از اتاق رفت بیرون و بالفاصله اشکام سرخوردن روی گونه هام ...خدایا حاال من چیکار
کنم؟ وای اگه بقیه بفهمن میکشنم ...آبروم میره ...کمر بابام خم میشه ...وای وای وای اگه بابا بفهمه
مامانم تو گذشته اش چیکار کرده غرور و غیرت و مردونگیش له میشه ...خودشو میکشه ...به خدا
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خودشو میکشه ...خدایا من به بالیی که سر خودم اومده فکرکنم یا به بالیی که قراره سر خانوادم
بیاد؟
هیچکس برام مهم نیست ...نه مامانم نه آقابزرگ فقط و فقط بابا و امیرعلی برام مهمن ...نمیخوام
اوناهم مثل من توی آتیش انتقام امیرحسام بسوزن.
***
خانجون :ازش دورشو ...دوری کن ازش ...اون خطرناکه ...زندگی تو سیاه میکنه ...دورشو ازش ...دورشو
حریر از سایهی سیاهش.
آقابزرگ :چادر سرکن جامعه پره گرگه ...گرگ هایی که درکمین بره هایی مثل توئن.
مامان :موهاتو بده تو ...از کی تاحاال اینقدر زبون دراز شدی ...خفه شو و جواب پس نده ...حریر زبون
تو کوتاه میکنم هــــا ...روسری تو بکش جلو ...چرا نمازصبح بیدارنشدی؟ کافرشدی کافر !
بابا :سربلندم کن دخترم ...نذار از اعتمادی که بهت دارم پشیمون بشم.
امیرحسام :دوست دارم بانو ...حریرم خیلی عاشقتم ...نمیدونی چقدر دلم میخواد هرچه زودتر باهم
ازدواج کنیم.
امیرحسام :بخند ...حریر بخند ...چال گونه ات دیونم میکنه ...بخند المصب.
امیرحسام :حریر دیونگی کن عاشقی یعنی دیونگی عشق من.
_حسام هیچ وقت تنهام نذار ...همیشه پیشم بمون.
_مامان مدرسه کالس تقویتی گذاشته.
مهدیه :تو املی امل ...توبردهی آقابزرگتی حتی برای آب خوردنم از آقابزرگت اجازه میگیری.
مهدیه :خداشانس بده ...ای کاش یکی مثل استاد پارسا برای من پیدا میشد که برام جشن تولد بگیره.
_حسام هرکاری تو بخوای میکنم فقط پیشم بمون.
_حسام من میترسم توروخدا ولم کن.
امیرحسام :مادرت یه خـ ـیانتکاره ...تو تاوان تمام عذابایی که توی بچگی کشیدم رو میدی حریر.
امیرحسام :حریر بهم ثابت کن دوستم داری.
_دوست دارم حسام.
امیرحسام :منو امیر صدا نکن ...یا این اسم المصبم و کامل بگو یا حسام صدام کن.
_حسام ازم نمره کم نکن معدلم میاد پایین.
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امیرحسام :دوست دارم چشم قشنگ ...دوست دارم ...دوست دارم ...دوست دارم.
باشدت از خواب پریدم و فریاد زدم:
_نـــــــــــــــــــه.
بابا که کناره تختم نشسته بود باترس از جا پرید ...باوحشت زانوهام و با یه دستم بـ ـغل کردم و
بادست دیگم به ملحفه چنگ زدم.
بابا :حریرجان هیچی نیست نترس.
پرستار باشتاب وارد اتاق شد و گفت :چی شده؟
بابا :نمیدونم یهو از خواب پرید.
پرستار :خوبی خانوم گلکار؟
_گرمه ...گرمه خیلی گرمه ...آتـــــیــــش ...آتیش ...بابا آتیش و خاموش کن.
بابا باترس گفت :حریر چی میگی؟
جیغ زدم :بهم دست نزن ...آتیش ...بابا آتیش داره میسوزونتم ...بابا کمکم کن ...ازت متنفرم مامان.
بلندتر فریاد زدم :خدایا کمکم کن.
به مانتوی پرستار چنگ زدم و باوحشت گفتم :توهم آتیش و میبینی مگه نه؟ خیلی گرمه ...خیلی
گرمه ...دارم میسوزم.
پرستار زنگ باالی سرم و زد و دکتر باشتاب وارد اتاقم شد.
سرم و بین دستام گرفتم و دادزدم :همتون خفه شید ...همتون خفه شید ...نمیخوام صداتونو بشنونم.
دکتر دستام و گرفت و گفت :عزیزم آروم باش.
_گرمه خیلی گرمه ...دارم میسوزم.
دکتر :خیل خب آروم باش ...هیچی نیست.
حس میکردم وسط خوده خوده جهنمم ...بادستام سعی کردم شعله های آتیش و کنار بزنم.
_نه ...نه ...یکی آتیش و خاموش کنه ...غلط کردم خدایا.
صورتم و بادستام پوشوندم.
صدای وحشت زدهی بابا به گوشم رسید :دکتر دخترم چش شده؟ یه کاری بکن.
بهش نگاه کردم ...دورش پر از شعله های آتیش بود ...جیغ زدم :بابا بیا کنار داری میسوزی.
باچشمای پر از ترس و پر از نگرانیش نگاهم میکرد ...هول شده بود و حسابی ترسیده بود.
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بازم سعی کردم بادستام شعله های آتیش و کنار بزنم ...صدای قهقههی امیرحسام توی گوشم بود...
دستام و روی گوشام گذاشتم و فشار دادم تا دیگه صدای قهقههی ترسناک شو نشنوم اما صدا قطع
نشد ...صداش توی گوشم نه بلکه توی ذهنم پخش میشد و من از ترس فقط جیغ میزدم.
دکتر :پرستار آرامبخش بزن.
باسوزشی که توی دستم حس کردم صدام قطع شد.
دکتر دستام و گرفت و از روی گوشام پایین آورد و گفت :هیچی نیست دخترم ...اینجا بیمارستانه هیچ
آتیشی هم وجود نداره ...گرمته چون تبت خیلی باالست و یه هفته ست بیهوشی ...پرستار االن پنجره
رو باز میکنه هوای تازه میاد داخل و دیگه احساس گرما نمیکنی ...آروم باش ...اینجا هیچ آتیشی
وجود نداره عزیزم.
بی حال شدم و باچشمای نیمه بازم بهش نگاه کردم ...روی تخت خوابوندم و گفت :هیچی نیست
بخواب عزیزم.
پلکام روی هم افتاد و خاموشی مطلق به سراغم اومد.
***
زل زده بودم به دیوار رو به روم و چشم ازش برنمیداشتم ...یک هفته گذشته بود ...یک هفته ای که
مثل یک قرن برام سپری شد ...یک هفته ست که مثل مردها شدم ...مثل که نه ،واقعا مرده بودم...
امیرحسام منو کشته بود.
بقیه فکرمیکنن اون شب ترسیدم و اینطوری شدم ...مامان همش غر میزنه :من که گفتم نرو ولی تو
گوش نکردی.
تاصداشو میشنوم حرفای امیرحسام یادم میاد و ازش متنفر میشم و دلم به حال پدرم میسوزه.
امیرحسام و توی این یک هفته ندیدم چون از اتاقم بیرون نرفتم ...اونم نیومده سراغم ...حتی دیگه از
فکرکردن بهش هم میترسم حتی وقتی اسمش به گوشم میخوره رعشه به تنم میوفته.
چه جوری زندگیم اینجوری شد؟ رویاهام نابود شد ...روحم زخم خورد ...جسمم کثیف شد ...تبدیل
شدم به یه زن شکست خورده ...یه زن تنها ...یه زن آلوده ...لعنت به این نوزده سالگی نحس.
سرم و روی زانوهام گذاشتم و یه آه عمیق کشیدم ...تو این چند روز اینقدر گریه کردم که چشمهی
اشکم خشک شده دیگه.
مامان :حریر؟
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سرم و از روی زانوهام برداشتم و نگاه بی روحم و بهش دوختم.
کنارم نشست و گفت :چته گل مامان؟ کم کم داری نگرانم میکنی؟
بی حرف آه پردردی کشیدم ...دستم و گرفت که خیلی سریع دستم و عقب کشیدم.
باچشمای گرد شده نگاهم کرد و بعد پرسید :اتفاقی افتاده که من نمیدونم؟
زیرلب گفتم :نه.
مامان :میخوای یه سر بریم مطب دوستم هانیه؟
هه هانیه روانشناس بود.
پوزخندی زدم و گفتم :مگه دیونه شدم؟
مامان :نه دخترم این چه حرفیه! بریم پیشش شاید یکم حالت بهترشد و این ترس بی دلیلت از بین
رفت.
_نمیخوام.
مامان :تو واقعاً اون شب خونهی مهدیه اینا بودی؟
سریع گفتم :معلومه.
مامان :کسی اذیتت نکرد؟
_نه نه.
مامان :پس چرا میترسی؟
_گفتم که اون شب خونهی مهدیه اینا همش صداهای عجیب میومد ...مهدیه و شقایق و لیال هم
وقتی فهمیدن میترسم دستم انداختن و سعی داشن به شیوه های مختلف بترسونم.
باز تکرار کرد :چقدر گفتم بهت نرو ولی گوش نکردی.
کالفه گفتم :بس کن ...این همه سرزنشم نکن.
مامان :شدی پوست استخون ...زیره چشمات گود افتاده و استخونای صورتت زده بیرون از بس الغر
شدی.
برای اینکه شکش از بین بره بابغض و ترس ساختگی گفتم :مامان اگه کنکور قبول نشم چی؟
نفس راحتی کشید و چشماش آروم گرفت و گفت :اگه برای ترس از کنکور حال و روزت این شده
پس خاک تو سرت.
پوزخندی زدم ...خاک تو سرم ...آره خاک تو سرم که گناه شو تو کردی و تاوان شو من دادم.
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مامان :به درک که قبول نشدی ...پاشو یه نگاه به خودت بکن شدی مثل روح ...اینقدر الغر شدی که
یه باد بهت بخوره شکستی.
بی حوصله روی تخت دراز کشیدم ...ملحفه رو روی سرم کشیدم و گفتم :خوابم میاد تنهام بذار.
مشت نه چندان آرومی به کمرم زد و باحرص غرید :تو آخر منو دق میدی ...نه معلومه چه مرگته نه
معلومه کی خوب میشی ...از فردا باید بری مدرسه ...فهمیدی؟ باتوئم حریر فهمیدی؟
باعصبانیت از زیره ملحفه گفتم :بله فهمیدم.
از اتاق رفت بیرون و درو محکم بهم کوبید ...زندگیم و خراب کردی لعنتی ...تاوان گناه تو رو من دارم
میدم ...منم مثل خودت شدم گناهکار ...چطور گول امیرحسام و خوردم؟ چطور خام حرفاش شدم؟
اون مثل یه دستمال کاغذی ازم استفاده کرد و انداختم دور.
وقتی صحنه ای که از کلبه پرتم کرد بیرون یادم میاد دلم میخواد زمین دهن باز کنه و برم توش...
صدای زجه ها و گریه ها و التماسام هنوز توی گوشمه ...چقدر گفتم حسام میترسم ولی اون اهمیت
نداد ...چقدر التماس کردم ادامه نده ولی گوش نداد ...چقدر زجه زدم اما به گوشش نرسید و حاال
وضعیتم شده این ...یه زن افسرده ...وای خدایا من دنیای دخترونم رو به چی فروختم؟ به چی؟
در اتاقم زده شد و بعد صدای بابا اومد :دخترم بیداری؟
اشکام و سریع پاک کردم و گفتم :بله.
روی تخت نشستم و وارد اتاق شد.
_سالم.
کنارم نشست و گفت :سالم به روی ماهت بهتری؟
_آره.
دست شو روی گونم گذاشت و گفت :خداروشکر تبت کامالً قطع شده.
لبخنده مصنوعی به روش زدم ...گفت :حریر نمیدونی وقتی اون شب اومدم تو اتاقت و تو اون وضع
دیدمت چقدر ترسیدم ...خیس عرق بودی و هزیون میگفتی ،توی خواب گریه میکردی ...خیلی
ترسیدم.
دستشو بـ ـوسیدم و گفتم :ببخشید نگرانتون کردم.
بـ ـغلم کرد و گفت :زودخوب شو دلم حریر قبلی رو میخواد.
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سرم و روی سـ ـینه اش گذاشتم و بغضم و قورت دادم ...بابا کاش زودتر به فکرم میوفتادی ...کاش
زودتر بهم محبت میکردی تا از بی مهری خانوادم به یه شیطان پناه نمیبردم ...کاش زودتر بـ ـغلم
میکردی تا هم آغـ ـوش شیطان نمیشدم.
آه عمیقی کشیدم و بابا سرم و بـ ـوسید و گفت :آخه تو چت شده؟
_هیچیم نیست نگران نباش.
چند دقیقه ای تو بـ ـغلش بودم و موهام و نوازش میکرد که یهو بی فکر پرسیدم :بابا مامان و دوست
داری؟
بابا :این دیگه چه سؤالیه !
سرم و از روی سـ ـینه اش برداشتم و به چهره اش نگاه کردم و گفتم :مامان و دوست داری؟
بابا :چطور؟
_میخوام بدونم دوستش داری یانه؟
بابا :بخواب خوشگلم.
_نداری؟
بابا :چرا همچین سؤالی میپرسی؟
_چون یه جای کار میلنگه ...شما هیچ وقت نرمال نبودین.
بابا :تازه متوجهی این موضوع شدی؟
_نه خیلی وقته که فهمیدم فقط به روی خودم نمیاوردم و خودم و گول میزدم که همه چی عادیه.
بابا :مادرت همسره خوبیه و ماهیچ مشکلی باهم نداریم تو اشتباه متوجه شدی.
_دوستش داری؟
بابا :آره.
_یعنی عاشقشی؟
بابا :عشق؟ عشق؟ عشق چیزه خوبی نیست ...وقتی عاشق بشی فقط آسیب میبینی آدمایی که عاشق
نمیشن خوشبخت ترین آدمای روی زمینن.
موهام و از تو صورتم کنار زد و گفت :عالقه توی زندگی مشترک به وجود میاد ...منم شاید اول به
مامانت حسی نداشتم اما توی زندگی مشترک بهش عالقمند شدم ...اون زن خوبیه و همچنین
همسرخوبی.
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لبخنده دردناکی زدم و بابا متوجه اش نشد.
پیشونیم و بـ ـوسید و گفت :بخواب به عشق هم فکرنکن ...عاشقی چیزی نیست که روحیهی حساس
و لیطف تو بتونه تحملش کنه.
باگفتن شب بخیر از اتاقم رفت بیرون.
اشکام سر خورد روی گونه هام ...صدای بابا توی گوشم پیچید :عشق چیزه خوبی نیست ...وقتی عاشق
بشی فقط آسیب میبینی ...آدمایی که عاشق نمیشن خوشبخت ترین آدمای روی زمینن.
واقعا همین طور بود ...من از وقتی عاشق امیرحسام شدم فقط درد و رنج و عذاب کشیدم و االنم کامالً
نابود شدم ...به تهِ ته خط رسیدم ...عشق منو به اینجا رسوند.
***
مهدیه باتعجب گفت :حریر چه بالیی سرت اومده؟ دوهفته نیومدی مدرسه حاال هم که اومدی با این
وضع اومدی !
چشمای غمگینم و بهش دوختم ...از این دختر متنفر بودم چون اونم توی بدبخت شدن من نقش
داشت ...آه کاش همون دختره امل و بی دست و پا میموندم و هیچ وقت با امیرحسام دوست
نمیشدم ...امل بودن شرف داشت به حال و روز االنم.
بی حوصله گفتم :مریض بودم این مدت ،واسه همین اینقدر الغر شدم.
لیال :خیلی الغر شدی ...زیره چشمات گود افتاده.
شقایق :نمیخوای از شب تولدت چیزی بگی؟
پوزخندی زدم و درحالی که بغض تو گلوم جاخوش کرده بود باخندهی دردناکی گفتم :شب فوق
العاده ای بود ...حسام اینقدر غافلگیرم کرد که تامدتها توی شوک بودم ...سوپرایز پشت سوپرایز ...از
خوشی چشمام اشکی بود و لبام خندون ...تاصبح باهم گفتیم و خندیدیم ...بهم چنان هدیه ای داد که
هنوز مخم هنگه ...حسام اون شب باکاراش دیونم کرد ...نوزده سالگیم به بهترین شکل ممکن شروع
شد.
لیال باذوق گفت :چی بهت هدیه داد؟
_یه بـ ـغل خنده ...یه بـ ـغل اشک ...یه بـ ـغل آه ...یه بـ ـغل بغض ...یه بـ ـغل درد.
مهدیه :حریر !!!!
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نفس پر دردی کشیدم و گفتم :اون شب قشنگ از دماغم در اومد چون بعدش چنان مریض شدم که
یه هفته بیمارستان بستری بودم.
شقایق :چرا؟ چی شده بود؟
_بی خیال ...روزای بدی رو گذروندم میشه دربارش صبحت نکنیم.
مهدیه شیطون گفت :اینا رو ولش کن خداروشکر که االن خوبی ،از اون شب بگو بـ ـوسیدت؟
لبام از بغض لرزید و گفتم :آره.
مهدیه :چه حسی داشتی؟
حس مرگ ...حس مردن ...حس نفرت.
لبخنده پر حرصی زدم و گفتم :حس خوبی بود ...تجربهی تازه ای بود.
مهدیه :وای من هربار ونداد میبـ ـوسم بیشتر عاشقش میشم ...خیلی دیونه و وحشیه.
اون سه تا خندیدن و من پوزخنده متأسفی زدم ...من چقدر با دوستام تفاوت دارم ...من از رفتاره
وحشیانهی امیرحسام شدم پر از ترس و کابوس اونوقت اینا از رفتاره وحشیانهی دوست پسرشون
خوششون میاد و میخندن ...قطعاً توی انتخاب دوستام اشتباه کرده بودم.
لیال :بریم سرکالس االن دبیر میاد.
رفتیم داخل کالس ...بی حال روی میز نشستم و سرم و روی میز گذاشتم.
مهدیه :حریر هنوز حالت خوب نشده؟
کاش میتونستم بگم که دیگه هیچ وقت حالم خوب نمیشه ...کاش میشد دردم و بایکی درمیون بذارم
اما نمیشد ...چون هیچکس رو نداشتم ...اصالً چی میگفتم؟ میگفتم مامانم یه مومن متظاهره که توی
گذشته اش به اسم عاشقی هـ ـرزگی کرده و آبروی خواهره خودشو برده؟ بگم بهم تـ ـجـ ـاوز شده
اونم توسط کسی که فکرمیکردم دوستم داره و قراره بشه شاهزادهی زندگیم؟ آه مگه اینا گفتن
داشت؟
آروم گفتم :خوبم.
بی حواس پرسیدم :این زنگ چی داریم؟
مهدیه :ادبیات ...میپرسه خوندی؟
_نه ...مامانم زنگ زده با معاون حرف زده گفته حالم خوب نبوده و نتونستم درس بخونم.
مهدیه :حاال چت شده بود؟
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_بی خیال گفتم که نمیخوام دربارش صحبت کنم.
بچه ها ایستادن ...فکرکنم دبیر اومد ...سرم و از روی میز برنداشتم و چشمام و بستم.
امیرحسام :میتونید بشینید.
باشنیدن صداش باوحشت چشمام و باز کردم ...خدایا این امکان نداره ...نه اون نیست خیاالتی شدم...
دست و پام شروع کرد به لرزیدن ...حلقم خشک شد و نفسام به شمار افتاد.
چشمام از اشک پرشد ...زیرلب نالیدم :خدایا اون نباشه.
امیرحسام :دبیر ادبیات تون امروز تشریف نیاوردن و خانوم ستاری منو به جاشون فرستادن تا بدون
دبیر نباشین و وقت تون هدر نره ...این زنگ فقط من بیکار بودم واسه همین منو فرستادن.
دیدم تار شد.
امیرحسام :یک ساعت اول مسئلهی فیزیک حل میکنیم و تست میزنیم بعدش هرکاری دلتون میخواد
میتونید انجام بدید.
تپش قلب گرفته بودم و دست و پام فجیهانه میلرزید ...اشکام تندتند میریخت ...حس میکردم توی
کوره آجرپزی ام ...داغِ داغ بودم ...از ترس حتی نفس نمی کشیدم ...دستم و بی حال روی دست
مهدیه گذاشتم ...زبونم بند اومده بود ...مهدیه بهم نگاه کرد و خیلی سریع چشماش گرد شد از تعجب.
مهدیه :حریر چرا اینطوری شدی؟!
چشمام روی هم افتاد و از روی میز سرخوردم و پخش زمین شدم ...سرم به میز کناری خورد و درد
تمام وجودم و گرفت.
مهدیه دادزد :حــــــــــریـــــــــر !!!
صداهای عجیب زیادی توی گوشم بود و تصویره ترسناک و چشمای پر از کینهی امیرحسام پشت
پلکای بستم بود.
بهم نزدیک شد ...نزدیک ...نزدیک ...نزدیک.
باقطره های آبی که روی صورتم پاشیده شد چشمام و باز کردم ...اولین چیزی که دیدم چهرهی نگران
خانوم ستاری بود.
ستاری :خوبی گلکار؟
_گرمه ...خیلی گرمه.
ستاری :فرخی پنجره رو باز کن.
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به اطرافم نگاه کردم ...امیرحسام نبود ...نفس آسوده ای کشیدم.
لیال بایه پوشه بادم میزد و چقدر از این بابت ازش ممنون بودم.
شقایق کف دستام و میمالید و میگفت :حریر جان؟ عزیزم خوبی؟ چت شد یهو دختر؟
دختر! دختر! دختر! مگه من دختر بودم؟ نه من گند زده بودم به دنیای دخترونم ...من گند زده
بودم به جسم و روحم ...گند زده بودم به زندگی دخترونم و بابی رحمی تمام وارد دنیای زنانگی شدم.
ستاری :برم زنگ بزنم به بابات بیاد دنبالت.
ستاری رفت سمت میزش و مهدیه گفت :وای حریر نمیدونی وقتی تو اون وضع دیدمت چقدر
ترسیدم.
لیال :ماهمه ترسیدیم ...ایول به استاد پارسا چقدر خونسرد و ریلکس بود.
شقایق :آره دیدی چقدر معمولی گفت :بلندش کنید و از کالس ببرینش بیرون.
یهو هرسه تاشون باتعجب به هم نگاه کردن و بعد به من.
مهدیه :حریر اصالً نگرانت نشد تو مطمئنی امیرحسام دوست داره؟
_خفه شو مهدیه.
لیال :نکنه اتفاقی افتاده و از ما پنهان میکنی؟
بی حال گفتم :هیچ اتفاقی نیوفتاده.
لیال :ولی اون اصالً نگرانت نشد.
_فدای سرم بره به درک.
باتعجب و دهن باز نگاهم کردن ...سرم درد میکرد و داشتم از سردرد میمیردم.
لیال خواست حرفی بزنه که با التماس گفتم :توروخدا خفه شین سرم خیلی درد میکنه شما دارین
حالم و بدتر میکنین.
خداروشکر ساکت شدن و دیگه چیزی نگفتن.
بابا اومد و بادیدن حالم بانگرانی نالید :حریر تو چت شده؟
بلندشدم و درحالی که سرم گیج میرفت گفتم :یکم استراحت کنم خوب میشم.
کوله ام و از مهدیه گرفت ...نگاهی به مهدیه کرد و بعد پرسید :دخترم اون شب خونهی شما اتفاقی
افتاد؟
باترس به مهدیه نگاه کردم.
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مهدیه یکم مکث کرد و گفت :کدوم شب؟
لبمو بااسترس گاز گرفتم.
بابا :شبی که دوره هم جمع شدین تادرس بخونید.
مهدیه سریع گفت :آهــــــــــــــا نه هیچ اتفاقی نیوفتاد.
بابا سری تکون داد و دیگه چیزی نپرسید ...دستم و گرفت و از خانوم ستاری تشکر کرد و از مدرسه
رفتیم بیرون ...سوار ماشین شدیم و بابا به سمت خونه روند.
وقتی به خونه رسیدیم وارد اتاقم شدم و درو قفل کردم ...بدون اینکه لباسام و دربیارم روی تخت دراز
کشیدم و اشک ریختم و به در زدن های مامان توجه نکردم.
اینقدر از امیرحسام میترسیدم که حتی صداشم رعشه به تنم مینداخت.
خدایا دارم تاوان سنگینی رو میدم ...درسته اشتباه کردم اما انسان جائزالخطاست تو مهربونی کن و
ببخش ...ببخش حریره گناهکار و آلوده رو ...ببخش.
***
یک ماه از تولد نوزده سالگیم گذشته بود ...هفتهی اولش که توی بیهوشی و بیمارستان گذشت ...هفته
ی دوم توی اتاقم خودم و حبس کردم و هفتهی سومم وقتی رفتم مدرسه باشنیدن صدای امیرحسام
حالم اونطوری شد و بازم یک هفتهی تمام خودم و توی اتاق حبس کردم ...مامان و بابا و بقیه خیلی
نگرانم بودن و من اصال برام مهم نبود.
از هفتهی چهارم خودم و جمع و جور کردم و رفتم مدرسه اما شنبه ها و سه شنبه ها که زنگ اول با
امیرحسام کالس داشتیم یا نمیرفتم یا دوساعت دیرتر میرفتم مدرسه تا کالس امیرحسام تموم بشه.
نگاهم به لیال و شقایق و مهدیه بود که لباشون تکون میخوردن و حرف میزدن اما من فقط صدای
امیرحسام تو گوشم بود :مادرت یه خـ ـیانتکاره ...تو تاوان تمام کارهای مادرتو میدی ...حسام اومده
برای تالفی.
مهدیه تکونم داد و گفت :هـــــــوی کجایی؟
لبخندی شبیه به دهن کجی زدم و گفتم :همین جا.
مهدیه :شنیدی چی داشتیم میگفتیم؟
_نه حواسم نبود مگه چی میگفتین؟
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مهدیه :داشتم میگفتم دیشب یه فیلم آمریکایی باحال دیدم ...اون پسره بوره چشم رنگیِ بود که
عکس شو بهت نشون دادم؟
_خب.
مهدیه :اون توش کار کرده بود ...خیلی جذابه نه؟ وای چشماش مثل چشمای توئه ...توی فیلم خیلی
عوضی بود به دختره دوست مامانش تـ ـجـ ـاوز کرد ...دختره هم ازش حامله شد حاال بگو دختره
چندسالش بود؟
من که توی شوک بود هیچی نگفتم که مهدیه زد رو شونم و گفت :هی باتوئم ...دختره همش پونزده
سالش بود.
بالکنت گفتم :ح...ام...له شد؟
مهدیه :آره دیگه.
_مگه امکانش هست توی اولین ر-ا-بطه حامله بشی؟
لیال :چه ربطی به اولین بار و دومین بار داره معلومه که امکان داره.
باترس گفتم :چطور امکان داره؟!
لیال :عشق من اگه پیشگیری نکنی حامله میشی دیگه.
_شما تاحاال ر-ا-بطه داشتین باکسی؟
اخماشون رفت توهم و مهدیه گفت :مگه ما هـ ـرزه ایم؟
لیال :بی ادب تو دربارهی ما چه فکری میکنی؟
شقایق :واقعاً که ازت توقع نداشتم.
یعنی منی که باامیرحسام بودم هـ ـرزه ام؟ ولی من نمیخواستم باهاش باشم.
_ببخشید همین طوری یهو به ذهنم اومد و پرسیدم ...امروز چندمه؟
مهدیه :بیست و نهم.
ترس تمام وجودم و گرفت ...خدایا بهم رحم کن.
یک ماه گذشته و من عادت ماهانم عقب افتاده ...اگه حامله شده باشم بیچاره میشم ...بدبخت میشم...
خدایا غلط کردم عاشق شدم ...خدایا با من این کارو نکن.
وقتی زنگ خورد باسرعت از مدرسه رفتم بیرون و سوار ماشین شدم.
آقاحشمت :سالم دخترم حالت خوبه؟
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سریع گفتم :آره خوبم ممنون ،آقاحشمت میشه هرچه زودتر بری داروخونه؟
آقاحشمت :چرا باباجان چیزی میخوای؟ نکنه باز حالت خوب نیست؟
_نه خوبم باید اسم چندتا دارو رو بپرسم و یکم اطالعات دربارشون بگیرم ...برای یکی از درسام الزمه.
آقاحشمت :باشه دخترم میرم.
تابه داروخونه رسیدیم صلوات فرستادم و دعا کردم حدسم غلط باشه.
آقاحشمت :من اینجا منتظرم فقط زود بیا مادرت دل نگران نشه.
من هرچی میکشم از این مادره دورو میکشم.
پیاده شدم و رفتم داخل داروخونه.
فروشنده :بفرمایید امرتون؟
بااسترس گفتم :فروشندهی خانوم ندارین؟
فروشنده :خانوم رضایی بیایین ببینین این خانوم چی میخواد.
خانومِ اومد و مرده رفت.
فروشنده :جانم؟
آروم گفتم :بی بی چک میخوام.
رفت و با بی بی چک برگشت.
سریع گرفتمش و تو جیبم گذاشتم و پرسیدم :چطوری ازش استفاده کنم؟
نحوهی استفاده شو گفت ...پول و حساب کردم و از داروخونه رفتم بیرون.
سوارماشین شدم و آقاحشمت گفت :چه زود کارت تموم شد.
_سرشون شلوغ بود ...به سؤاالم جواب نمیدادن گفتن :از اینترنتم میتونم بگیرم.
سری تکون داد و راه افتاد ...تا به خونه رسیدیم به اتاقم پناه بردم و بدون اینکه لباسام و عوض کنم
رفتم داخل دست شویی.
چشمام و بستم و زیرلب بابغض گفتم :خدایا خواهش میکنم حدسم غلط باشه.
باترس چشمام و باز کردم و اشکام ریخت ...صورتم و بادستام پوشوندم و باشدت زدم زیره گریه.
خدایاشکرت ...خدایاشکرت.
یه خط قرمز رنگ وجود داشت و این یعنی حامله نیستم.
خدایا شکرت.
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***
کناره پنجره ایستاده بودم و به بیرون زل زده بودم ...تاریکی شب برام خوف برانگیز بود اما چشم ازش
نمیگرفتم ...آه از شب ها متنفرم ...یه جایی توی این دنیا یه شب تاریک هرچی جیغ زدم و زجه زدم
کسی پیدا نشد که کمکم کنه ...هرچند تقصیره خودم بود ...خود کرده را تدبیر نیست ...منه احمق
گول حرفای قشنگ امیرحسام و خوردم و بعد گند زدم به جسم و روحم ...اصالً فکرشو نمیکردم
همچین چیزی تو ذهنش باشه ...چوب اعتماد بی جام و خوردم ...باخودم می گفتم یه شب که هیچی
اگه یه هفته هم کنارش باشم همچین کاری نمیکنه ...اما کرد ...و من چقدر احمقانه بهش اعتماد
کرده بودم ...هنوزم باورم نمیشه امیرحسام برای انتقام اومده سراغم ...اصالً توی مخم نمیگنجه مادرم
همچین گذشتهی کثیفی داشته ...مادری که یه بارم ندیدم واسه نماز صبح خواب بمونه ...امیرحسام،
مرد رویاهام چطوری تبدیل شد به یه دیو ...خدایا جهنم که میگن همینه؟ فقط االن یکی بیاد بهم
بگه با این تن دست خورده چیکار کنم؟ چه غلطی بکنم که بقیه متوجه نشن چه بالیی سرم اومده...
امیرحسام ازت متنفرم.
" یادته گفتی از عشق
گفتی عاشقم شدی
حاال روی دوش من کوله بار غم شدی
گفتی اومدی بشی تاابد همدم من
کاسهی صبر دلت پر شده از غم من
کدوم حس؟
کدوم عشق؟
واسه من تو و عشق تو مردین عزیزم
کدوم حس؟
کدوم عشق
چی به روز دلم نیاوردی عزیزم "
آرزو :حریر؟
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اشکام و پاک کردم و به پنجره پشت کردم و نگاه بی روحم رو به آرزو دوختم.
آرزو :خوبی؟
_آره.
آرزو :چشمات سرخه ...گریه کردی؟
_نه فکرکنم به این فصل حساسیت دارم.
اومد نزدیکم و بانگرانی گفت :حریر یه ماهه خودتو توی اتاقت حبس کردی نمیخوای بیای پایین باما
شام بخوری؟
_باید درس بخونم ...میدونی که چیزی به کنکور نمونده باید از وقتم نهایت استفاده رو بکنم.
آرزو :اینطوری بیشتر داری خودتو مریض میکنی.
_من خوبم فقط استرس امتحان ها و کنکور یکم باعث شده حالم بهم بریزه.
آرزو :نگرانتم قبال هیچ وقت اینطوری ندیده بودمت.
لبخنده تلخی زدم و هیچی نگفتم.
آرزو :اومدم صدات کنم بیای پایین برای شام ،آقابزرگ گفت حتماً بیای پایین.
وای نمی تونستم امیرحسام و تحمل کنم ...تامیدیدمش بهم میریختم.
سریع گفتم :نه فردا یه امتحان مهم دارم باید بشینم تا صبح درس بخونم برو بگو نمیاد.
آرزو :آقابزرگ لحنش خواهشی نبود دستوری بود ...گفت :حریر امشب باید بیاد پایین و مثل همیشه
دوره هم شام بخوریم.
بغض تو گلوم نشست ،لبام و محکم روی هم فشار دادم و بااسترس صدای انگشتام و درآورد.
آرزو :چرا نمیخوای بیای پایین؟
عصبی گفتم :گفتم که باید درس بخونم.
آرزو :حس میکنم یه مشکلی داری.
بااخم گفتم :حست غلط کرده ...چه مشکلی احمق؟
باتعجب گفت :خیل خب بیا منو بزن.
رفت سمت در و گفت :به هرحال تا صدای آقابزرگ بلندنشده بیا پایین.
از اتاق رفت بیرون و بالفاصله اشکام گونه هام و تَر کردن ...بااسترس طول و عرض اتاق رو طی کردم...
لعنتی این اشک ها هم تمومی ندارن.
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خدایا این چه شکنجه ایه؟ چرا از این خونه نمیره؟ وجودش آزارم میده و هرثانیه و هرلحظه صحنه
های اون شب میاد جلوی چشمم.
همین طوری باگریه دنبال راه چاره بودم که تلفن اتاقم زنگ خورد ...حدس اینکه مامانه کاره راحتی
بود.
صدام و صاف کردم و جواب دادم :بله؟
مامان :بیا پایین شام بخوریم همه منتظره توایم.
_من گرسنه نیستم فردا هم آزمون مرحلهی دوم برگزار میشه میخوام درس بخونم.
مامان :تا دو دقیقهی دیگه نیای پایین آقابزرگ میاد باال پس تا صداش درنیومده خودت مثل بچهی
آدم بیا پایین.
گوشی رو باحرص کوبیدم روی میز و رفتم سمت آینه ...چشمای آبی رنگم که همیشه خندون بود
چقدر غمگین و زشت شده بود ...زیره چشمام گود افتاده بود و صورتم الغر شده بود ...تمام لباسام
برام گشاد شده بود ...انگشتم و روی پیشونیم کشیدم ...اون زخم خوب شده بود اما جاش مونده بود...
مثل یه خط روی پیشونیم خودنمایی میکرد ...چقدر اون روز تحقیرم کرد ...خدالعنتت کنه
امیرحسام ...خدا منو هم لعنت کنه که اینقدر ساده و احمق بودم که گول ظاهر و حرفای قشنگ تو
خوردم.
شالم و جلو کشیدم و موهام و پوشوندم ...بغضم هجیم تر شد ...ای کاش زمانی که روسریم روز به روز
میرفت عقب تر دستم میشکست و موهام و بیرون نمیریختم ...ای کاش همون دختر امل باقی
میموندم ...امل بودن شرف داره به حال و روزه االنم ...ای کاش وقتی مهدیه بهم می گفت امل فقط
بهش لبخند میزدم و میگفتم :افتخار میکنم به امل بودنم ...ای کاش به جای اینکه شبیه اونا بشم اونا
رو شبیه خودم میکردم.
باترس عظیمی که توی دلم بود از اتاق رفتم بیرون.
دست و پام میلرزید ...خدایا تورو به تمام مقدسات قسم پایین نباشه ...خواهش میکنم امشب خونه
نباشه ...نمیخوام ببینمش.
به سمت پله ها رفتم و آروم آروم و یکی یکی پله ها رو با پای لرزونم گذروندم ...زیرلب صلوات
میفرستادم و تو دلم دعا میکردم که نبینمش.
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مامان و عمه و زن دایی مشغول چیدن میز بودن ...آقابزرگ یه نگاه طوالنی بهم کرد و بعد گفت:
حریر بیا اینجا کنار من بشین.
یه قدم برداشتم به سمت مبل که همون لحظه دیدمش که کنار امیرعلی نشسته بود و باهاش بازی
میکرد ...پاهام خشک شد و کف دستام عرق کرد ...نفسام تندشد و ضربان قلبم از ترس کند شد.
سرشو به سمتم چرخوند و به چشمام زل زد ...نگاهش ترسناک بود ،خیلی ترسناک ...نگاه جذابش
برای منی که میدونستم اون چه هیوالییِ ترسناک بود.
لبای خوش فرمش به معنی پوزخند کج شد و نگاه ازم نگرفت.
ترس اینقدر وجودم و دربرگرفته بود که هرلحظه منتظر بودم شلوارم خیس بشه ...اینقدر ازش
میترسیدم که حتی حس میکردم نمی تونم خودم و کنترل کنم.
خشکم زده بود و فقط صدای جیغ و فریادهام توی گوشم بود.
حسام خواهش میکنم ولم کن ...حسام میترسم ...حسام خیلی پستی ...کمک ...کمک یکی کمکم
کنه ...لعنتی بهم دست نزن ...حسام خیلی عوضی هستی ...کثافط ولم کن !
دایی :حریر چرا خشکت زده آقابزرگ باتوئه !
امیرحسام لبخنده مرموزی روی لباش اومد و چشماش برق عجیبی زد ...به واهلل که شعله های آتیشِ
توی چشماشو میدیدم و همین موضوع ترسم و بیشتر میکرد.
بابا بانگرانی به سمتم اومد و دست شو روی شونم گذاشت و گفت :حریر باباجان چی شده؟
لبام از بغض لرزید و بدون اینکه تو حال خودم باشم زیرلب زمزمه کردم :من اون شب خیلی ترسیدم.
بابا :چی میگی حریر بلندتر بگو.
امیرحسام لبخند از روی لباش پاک نمیشد ...لبخندش شیطانی بود.
ویال دوره سرم چرخید و افتادم تو بـ ـغل بابا ...صدای جیغ مامان به گوشم رسید...چشمام تار میدید
و صدای های مختلفی توی گوشم بود.
بابا بانگرانی تکونم داد و گفت :خوبی حریر؟ چت شده دخترم؟
به پیراهنش چنگ زدم و چشمام و روی هم فشار دادم.
بـ ـغلم کرد و روی مبل تک نفره نشوندم ...دستام و گرفت و تو دستاش فشرد ...باصدای لرزونی گفت:
حریر بابا چت شده؟
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دلم گرفت از نگرانی و بغض صداش ...آروم الی پلکام و باز کردم که نگاهم تو نگاه امیرحسام قفل
شد ...سریع چشمام و بستم ...فکرنمیکردم یه روزی اینقدر ازش بترسم !
آرشام :دایی الکل و جلوی بینی اش بگیر هوشیار میشه.
بابوی تیزه الکل چشمام و باز کردم و دست بابا رو کنار زدم ...بوش حالم و بدتر کرد.
آقابزرگ :این دختر یه ماهه چشه؟ چرا کسی نمیبرتش دکتر پیگیره حالش بشه؟
مامان بانگرانی گفت :آقابزرگ یه هفته بیمارستان بستری بود بعد شما میگی کسی نبردتش دکتر !
آقابزرگ :اون دکتر ابله برداشت گفت بهش شوک عصبی وارد شده و ترسیده ...چه شوک عصبی؟! از
چی ترسیده؟!
آرشام :دختردایی میخوای بریم بیمارستان؟
باصدای خشدارم گفتم :نه خوبم فقط سرم گیج رفت.
آرسام :آتوسا دستگاه فشارو بیار فشارشو بگیر.
آتوسا دستگاه فشارو آورد و فشارم و گرفت.
آتوسا :نمیری حریر ...فشارت روی هفته.
مامان :یاحسین این تاحاال چه جوری دووم آورده؟!
کالفه گفتم :اینقدر شلوغش نکنید خوبم.
بابا :یسنا براش آب قند درست کن.
آتوسا :توی آب قند نمکم بریز عمه.
مامان سریع رفت و بایه لیوان آب قند برگشت ...لیوان و به لبام نزدیک کرد که به چشماش زل زدم...
نگران بود؟ نگران من بود؟ چرا؟ اون خودش باعث این حالمه! خدایا مادرِ من با تمام گذشتهی
سیاهی که داشته االن نگران منه ...نگران منی که دخترشم ...زندگی یه بچه هشت ساله رو باعشقش
خراب کرده و حاال نگران دختر خودشه ...حسنا هم مادر بوده ...نگران بچه اش بوده ...نمی خواسته
بچه اش توی دعوا و یه زندگی پر از تشنج بزرگ بشه ...به خاطره بچه اش خواسته که زندگی شو
بسازه ...برای نجات زندگیش تالش کرده تا پسرش توی شرایط نرمالی بزرگ بشه ...و حاال مادر منم
با تمام گناهکار بودنش نگرانمه و سعی داره حالم و خوب کنه ...خدایا من باید چیکارکنم؟ باید به بابام
بگم یا خفه خون بگیرم؟
مامان :بخور حریر.
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دست شو کنار زدم و زیرلب گفتم :نمیخورم.
خوردن چیزی از دست اون حروم بود ...اون باعث بی آبرویی یه نفر شده بود ...نه نه دونفر ...منم
قربانی هـ ـرزگی مادرم شدم مثل خاله حسنا.
بابا لیوان و گرفت و جدی گفت :بخور حریر وگرنه میریم بیمارستان ...فشارت خیلی پایینه خطرناکه.
از دست بابام میخوردم ...از مادرم چهره اش بهم ارث رسیده بود و از پدرم سادگیش.
یه قلوپ خوردم که طعم بدش باعث شد صورتم جمع بشه و دستم و جلوی دهنم بگیرم.
آتوسا :بخور برات خوبه.
به زوره بابا چند قلوپ خوردم ...همش سعی داشتم به خودم بغبلونم که حسامی وجود نداره و جدای
از اون همهی خانواده دورم هستن پس نمی تونه آسیبی بهم بزنه و اذیتم کنه.
کم کم حالم بهترشد.
امیرعلی :آبجی حریر قراره بمیری؟
مامان چنان فریادی سرش زد که شونه هام از ترس باال پرید.
داد زد :امیرعلی خفه شو.
امیرعلی چشمای خوشگل پر از اشک شد که بی حال به مامان گفتم :چرا داد میزنی؟ اون بچه ست
میفهمی؟ بچه ست.
دستم و به سمت امیرعلی دراز کردم و گفتم :بیا داداشی ...گریه نکن.
دستم و گرفت و گفت :ببخشید حرف بدی زدم؟
_نه عزیزم.
بابا :امیرعلی پسرم برو تو اتاقت تا بیام باهم حرف بزنیم.
امیرعلی یه نگاه به بابا کرد و بعد یه نگاه به مامان.
خیلی تند و سریع به مامان گفت :توخیلی بداخالقی دوست ندارم.
باشتاب به سمت اتاقش دوید و مامان باحرص گفت :امیرعلی خان بعداً باهم مفصل حرف میزنیم.
بلندشدم و گفتم :اون یه بچهی هفت ساله ست چرا تهدیدش میکنی؟
مامان :تو فکره خودت باش که فوتت کنن مردی ...مشکوک ادامه داد :اون شب خونهی مهدیه اینا چه
اتقاقی افتاد که حال و روزت شده این؟
بغضم خیلی سنگین و نفس گیر بود.
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خودم و کنترل کردم و گفتم :هیچ اتفاقی نیوفتاد فقط ترسیدم ...اون شب اون سه تا دیونه به شیوه
های مختلف ترسوندنم میشه اینقدر این سؤالو تکرار نکنی از بس این سؤالو پرسیدی حالم داره بهم
میخوره.
آقابزرگ :حریر بامادرت درست صحبت کن.
مادرم ! مادرم ! خدایا به این زن خوش چهرهی بد طینت میشه گفت مادر؟
نفس عمیقی کشیدم و گفتم :میشه برم تو اتاقم؟
آقابزرگ :نه اول شام میخوری بعد میری.
لحنش اینقدر محکم و دستوری بود که بی حرف به سمت میز غذا خوری رفتم ...روی صندلی نشستم
و بقیه هم دوره میز جمع شدن.
بابا :برم امیرعلی رو صدا کنم.
مامان :به خاطره بی ادبی امشبش از شام خبری نیست ...صداش نزن.
بابا :یسنا اون بچه ست.
مامان :بچه رو هم باید تربیت کرد ...برای مؤدب شدنش این کارها الزمه.
بابا :هیچ کس از گرسنگی مؤدب نشده ...ظهر وقتی از مدرسه اومد اینقدر خسته بود که سریع خوابید
و ناهار نخورد ،از سرشب داره میگه :پس کی شام میخوریم بعد االن تو دلت میاد گرسنه بخوابه؟!
مامان :برای تربیتش الزمه.
بابا به سمت اتاق امیرعلی رفت و گفت :شیوه تربیت کردنت اشتباه ست ...اگه بااین کار تربیت میشه
حاضرم پسرم بی تربیت ترین بچهی دنیا باشه ولی شب سرگرسنه روی بالشت نذاره.
مامان حرصش گرفت و دندوناشو روی هم فشرد ...خدایا این زن واقعا حس مادرانه توی وجودش
هست یانه؟
امیرعلی همراه بابا اومد و کنار بابا نشست ...مامان بانگاهش تهدیدش میکرد و براش خط و نشون
میکشید و خوشبختانه امیرعلی اهمیت نمیداد و بی خیال به بابا سفارش میکرد که چی براش بکشه،
باباهم بالبخند براش از غذاهای مختلف میکشید ...ظرف امیرعلی پر شد از غذهای جور واجور و بعد
باولع شروع کرد به خوردن ...لبخنده محوی روی لبام نشست ...کاش بابا زودتر کاسه صبرش لبریز
میشد و زودتر سکوت شو میکشست دربرابر ریاست ها و زورگویی های مامان.
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چقدر مزخرفه که میگن :تربیت دختر به عهدهی مادره و تربیت پسر به عهدهی پدر ...ای کاش پدرم
منو تربیت میکرد ...ای کاش وقتی مادرم تهدیدم میکرد و باهام مثل یه مجرم رفتار میکرد پدرم
سکوت شو میشکست و بهش میگفت که این شیوه اشتباه ست تا نشم پر از عقده ...تا برخالف میل
اون عمل کردن برام شیرین و جذاب نمی شد ...ای کاش عین دوتا دوست بودیم.
سخت گرفتن و کنترل کردن خوبه اما به حد و اندازش ...وقتی یه نفرو زیادی از حد کنترل کنی و
بابدترین شکل از یه سری کارها منعش کنی اون آدم حریص میشه تا اون کارو انجام بده و بفهمه چه
لـ ـذتی داره ...بیشتر کنجکاو میشه و بیشتر به سمت اون کار کشیده میشه ...مثل من ...مثل منی که
توی تمام سال های تحصیلم حتی یه بارم پیاده مسیره خونه و مدرسه رو نرفتم اونم به خاطره بی
اعتمادی مادرم نسبت به من ...حتی یه بارم تنهایی نرفتم جایی درصورتی که بیشتر اوقات دلم هـ
ـوس میکرد حداقل برای ده دقیقه تنها قدم بزنم ...حتی یه بارم اجازه نداد بادوستام برم حرم یا
بیرون ...مادرم شاید منو جوونی های خودش میدید ...اون همیشه آزاد بوده و شاید دلیل کثافت کاری
گذشته شو همین آزادی میدونسته درصورتی که همه مثل اون نیستن ...آدما یه چیزی تو وجودشونه
به اسم جنبه ...مادرم آدم بی جنبه ای بوده که از اعتماد خانجون و آقابزرگ و آزادیش سواستفاده
کرده ...اما همه اینطوری نیستن ...یکی هست خیلی آزاده ولی آسته میره آسته میاد هـ ـرزه هم
نمیشه چون جنبه داره عقل داره شعور داره ...یکی هست تاحدودی آزاده و از اون آزادی کمی که
بهش داده شده سواستفاده نمیکنه ...یکی هم مثل من زندانی و اسیر و ابیر ...همیشه در قید و بند...
همیشه اطرافم پر از پاسبون و نگهبانه که مبادا حریر به راه خالف کشیده بشه ...هه خنده داره ولی
مادر من هرماه یک بار گوشیم و چک میکنه و اتاقم و میگرده ...البته وقتایی که نیستم یاخوابم این
کارو میکنه و فکرمیکنه من متوجه نمیشم اما میشم ...خر که نیستم میفهمم وسایلم جابه جا شده و
گوشیم چک شده ...واقعاً حق با امیرحسامِ :کافر همه رو به کیش خود پندار.
بابا :حریر چرا غذاتو نمیخوری؟
آروم گفتم :میخورم.
صدای گریهی بچه اومد و آرزو گفت :احمد گریه میکنه.
ساحل بلندشد و جدی گفت :احمد نه عزیزم آروین.
ساحل به سمت اتاق بچه رفت و آقابزرگ گفت :امین زنت چی میگه؟
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امین سری تکون داد و گفت :چی بگم واال ...قرار شده اسم بچه تو شناسنامه احمد باشه ولی توی
خونه آروین صداش کنیم.
آقابزرگ :خودتونو گول میزنید یاخدا رو؟
امین :آقابزرگ ساحل دوست داره اسم بچه اش آروین باشه به هیچ صراطی هم مستقیم نیست منم
حریفش نمیشم تورو روح خانجون ایندفعه رو شما کوتاه بیا.
آقابزرگ پوزخنده عصبی زد و گفت :محمدطاها کاله تو بنداز باالتر پسرت از پس زنش برنمیاد ...هه
میگه حریفش نمیشم ...باشه همون کوفتی که دل تون میخواد اسم شو بذارین ...اسم احمد لیاقت
میخواد که بچهی تو لیاقت شو نداره.
امیرحسام :شخصیت آدما رو اسماشون تعیین نمیکنه.
صداش بندبند وجودم رو به رعشه مینداخت.
بابا :حاال مگه چه فرقی داره اسمش آروین باشه یا احمد ...اسم که مهم نیست مهم رفتار و اخالقشه
که امیدوارم احمدی باشه.
زن دایی :ساحل لجبازه داره لج میکنه.
آتوسا :چه لجبازی مادره من؟! بچشه اختیارشو داره می تونه هرچی که دلش میخواد اسم شو بذاره...
مگه اسمای آتوسا و آرزو و آرشام و آرسام و حریر امامی هستن که حاال اون بیاد اسم بچه شو بذاره
احمد ...توهین نمی کنم برای اسم احمد و صاحب اسمش احترام زیادی قائلم اما به قول امیرحسام
شخصیت آدما رو اسماشون تعیین نمیکنه و رقم نمیزنه ...خوبه اسمش احمد باشه ولی رفتار و
کردارش شمری باشه؟ چه احمدهایی که به راه خالف و کثیف کشیده شدن و چه آروین و آریا و
آرتام هایی که بندهی خوب خدا شدن ...اینا همش واسه تظاهره ...تظاهر به مومن بودن ...پوزخند زد و
زیرلب آروم ادامه داد :انگار اینجا مجسمه سازیه ...خودتون باشین بابا.
آقابزرگ :من موندم چرا زبون آدمای این ویال اینقدر دراز شده؟!
امیرحسام :شایدم شما کوچیک شدین و اقتدار و احترام گذشته رو ندارین.
دایی باهشدار گفت :حسام !
امیرحسام تک خنده ای کرد و گفت :معذرت میخوام ولی من عادت دارم رک حرفم و بزنم.
آقابزرگ :رک بودن زیادی خوب نیست ...از قدیم گفتن :زبان سرخ سر سبز را به باد دهد.
امیرحسام :اگه قراره سرمم زده بشه حرفم و میزنم تا تو دلم نمونه.
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دست و پام میلرزید و صداش اذیتم میکرد ...دلم میخواست از اونجا فرار کنم.
امیرعلی :آبجی حریر برام ماکارانی بریز.
دست شو روی بازوم گذاشت که باترس هین بلندی کشیدم و سریع دست شو پس زدم و دادزدم :به
من دست نزن.
همه به جز یه نفر باتعجب بهم نگاه کردن.
امیرعلی :معذرت میخوام.
چونش از بغض لرزید که سریع گفتم :ببخشید داداشی یه لحظه ترسیدم ...بیا برات ماکارانی بریزم.
باقهرگفت :نمیخوام.
بادست لرزونم پشقاب شو برداشتم و براش ماکارانی ریختم ...پشقاب و جلوش گذاشتم و گفتم:
قهرنکن دیگه ...ببخشید حواسم نبود.
عمه :حریر بدجوری ترسیدی هــــا مگه دوستات چیکار کردن؟
آروم گفتم :هیچی بی خیال.
مامان :چقدر گفتم بهت نرو ولی حرف گوش نکردی ...از اولم از اون دوستای احمقت خوشم نمیومد...
دیگه حق نداری باهاشون معاشرت کنی.
آه باز این جمله !
زن دایی :یسنا برو براش دعا بگیر خیلی زود ترسش از بین میره ...یادته آرزو توی شش سالگی یه
گربه از بین پاهاش رد شد و ترسید ...تامدتها تو خواب گریه میکرد و جیغ میزد وقتی خانجون خدا
بیامرز براش دعا گرفت خوب شد.
مامان یه نگاه طوالنی بهم کرد و بعدگفت :دعا دعا کن اون سه تا دختر ورپریده رو نبینم وگرنه کاری
میکنم تا دیگه از این شوخی های مزخرف نکنن.
بغض به گلوم چنگ زد ...کدوم شوخی؟ کدوم مسخره بازی؟ کدوم ترسیدن؟ من بهم تـ ـجـ ـاوز شد
هرکس دیگه ای هم جای من بود از سایهی خودش می ترسید چه برسه به منی که بامتـ ـجـ
ـاوزگرم زیره یه سقف زندگی میکردم.
بلندشدم و گفتم :نوش جون میرم درس بخونم.
بابا :نمیخواد استراحت کن.
مامان :فردا آزمون داره بهتره درس شو بخونه.

295

www.RomanKhone.IR

نه سیاه بود نه سفید – ریحانه رسولی

رمــان

بابا نفس عصبی کشید و هیچی نگفت ...تازه متوجه شدم مامان و بابام چقدر باهم اختالف دارن.
یه قدم برداشتم که آقابزرگ صدام زد ...بهش نگاه کردم و گفتم :بله؟
آقابزرگ :قرآن بخون ...ترست از بین میره و آرامش میگیری.
چشمام از اشک پرشد ...قرآن ...باچه رویی قرآن بخونم؟
آروم سرم و تکون دادم و رفتم داخل اتاقم ...روی تخت دراز کشیدم و باشدت زدم زیره گریه.
خدایا نابود شدم ...خودم زندگیم و نابود کردم اونم به خاطره یه احساس احمقانه به اسم عشق.
***
وارد کالس شدم و دنبال شماره ام گشتم ...اَه مثل هرسال اولین صندلی متعلق به منه ...شماره 98
حریر گلکار.
روی صندلی نشستم و کم کم بقیهی بچه ها هم اومدن ...من و لیال و شقایق توی یه کالس بودیم.
مهدیه پکر اومد پیش ما و گفت :این خیلی بی انصافیه چرا من باید تو یه کالس دیگه بیوفتم؟
لیال :بی خیال مهدیه شانسی بزن بره.
مهدیه باپرخاش گفت :خودت وره دل شقایق و حریر نشستی و از سؤال اول تا سؤال آخر رو از روشون
کپی میگیری بعد به من میگی شانسی بزنم.
لیال :اوالً اینکه من آخر کالسم و شقایق وسط کالس این حریر دربه درم اول کالس دوماً اینکه تو یه
کالس دیگه افتادی تقصیره منه که پاچهی منو میگیری؟
مهدیه بااخم گفت :بچه ها میگن مراقبمون ذاکریه.
شقایق خندید و گفت :زاییده.
مهدیه :کی عمت؟
شقایق :نه گاو تو.
مهدیه :من اگه شانس داشتم که دوستام شما نبودین.
_مراقب ما کیه؟
مهدیه :نمیدونم.
وقتی امیرحسام وارد کالس شد از بدشانسی خودم عقم گرفت.
شقایق و لیال سرجاشون نشستن.
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امیرحسام :سالم هرکسی جای خودش بشینه تا سؤاالت آزمون و بیارن ...فرخی چرا ایستادی به من
زل زدی؟ بشین سرجات.
مهدیه :من باید برم کالس روبه رویی.
بااخم گفت :پس اینجا چیکار میکنی؟ زودباش برو االن آزمون شروع میشه.
مهدیه رفت و من نتونستم نگاه پر از ترسم و از امیرحسام بگیرم ...بهم نگاه کرد و لبخنده پیروزی
روی لباش نشست ...به سمتم قدم برداشت که قلبم از وحشت به تپش افتاد ...یه زمانی از عشقش
تپش قلب می گرفتم و حاال از ترسش.
جلوم ایستاد و آروم گفت :کوچولو نمیدونی ترس توی چشمات چقدر بهم انرژی میده.
اشکم سر خورد روی گونم که لبخندش بزرگ تر شد.
امیرحسام :نمیخوای غش کنی؟ اگه میخوای راحت باش از آزمونم خالص میشه کوچولوی ضعیف.
_ازت م...ت...ن...ف...رم.
امیرحسام :االن دقیقا حسمون نسب به هم مشترکه.
ستاری وارد کالس شد و ازم فاصله گرفت ...ستاری سؤاالت آزمون رو به امیرحسام داد و روبه دانش
آموزها گفت :اول به سؤاالت درس های عمومی پاسخ میدین ...از مداد استفاده میکنید و به هیچ وجه
برگهی پاسخنامه رو باخودکار پر نمیکنید ...جوری زمان تونو تنظیم کنید تا بتونید به همهی سواالت
پاسخ بدین ...موفق باشین.
ستاری رفت و امیرحسام برگه های پاسخ نامه رو پخش کرد ...اعصابم بهم ریخته بود و تمرکزم و از
دست داده بودم.
برگهی پاسخ نامه رو روی میزم گذاشت و آروم گفت :کوچولو برگه ات از اشکات خیس نشه.
لبم و گاز گرفتم و سرم و انداختم پایین ...اون عوضی ترین موجوده روی زمین بود ...بعد از اتفاق اون
شب چطور روش میشه بهم نگاه کنه؟
دفترچهی سؤاالت روهم توزیع کرد ...سعی کردم فکرم و از وجوده نحس امیرحسام خالی کنم ...به
سختی تمرکز کردم و شروع کردم به جواب دادن ...اینقدر هول بودم و استرس داشتم که نوک اتودم
همش میشکست و عصبی پام و تکون میدادم.
نود دقیقه گذشته بود که ستاری اومد و پایان زمان رو اعالم کرد و دفترچه های آزمون تخصصی رو
پخش کرد.
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باتمرکز اندکی که داشتم سؤاالت ریاضی رو حل کردم ...قطعاً اگه امیرحسام توی کالس نبود به
بهترین شکل به سؤاالت پاسخ میدادم.
نوبت به درس فیزیک رسید ...باز بغض کردم و اشکام روی دفترچهی آزمون ریخت ...از این درس
متنفرم ...همونطور که اشکام می ریخت جواب دوتا سوال رو پیدا کردم.
وقتی امیرحسام بابی رحمی تمام کنار صندلیم ایستاد کالس دور سرم چرخید ...اون مثل عرزائیل
باالی سرم ایستاده بود و من دستم به طور واضح میلرزید.
دلم میخواست هرچه زودتر از کالس برم بیرون ...برگهی پاسخنامه رو از زیره دفترچه سؤاالت
برداشتم و خیلی تندتند و شانسی جواب سؤاالت رو زدم.
امیرحسام آروم غرید :فیزیکت باید صد در صد باشه ...مثل بچهی آدم جواب بده وگرنه خودم اون برگه
رو فرو میکنم تو حلقت.
شونه هام از گریه لرزید و آروم و پربغض گفتم :ازم فاصله بگیر.
امیرحسام :تاسه میشمارم تمام جواب ها رو پاک میکنی و از اول جواب میدی.
نالیدم :توروخدا برو داری حالم و بد میکنی.
امیرحسام :یک...
_برو تورو جون هرکی دوست داری فقط ازم فاصله بگیر.
امیرحسام :من کسی رو دوست ندارم ،دو...
باچشمای اشکیم بهش نگاه کردم ...اخماش درهم بود و چشماش خشمگین.
غرید :حریر سگم نکن.
باترس پاک کن و برداشتم و پاسخنانه رو پاک کردم.
امیرحسام :زودباش شروع کن.
_برو وجودت تمرکزم و بهم میریزه.
امیرحسام :خفه شو و فقط حل کن.
خدالعنتت کنه عوضی ...به سختی به سؤاالت جواب دادم و باهریک دونه سؤال هزارتا اشک ریختم.
امیرحسام :کودن سؤال آخرت اشتباه ست.
_دلم میخواد اشتباه باشه گمشو برو.
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امیرحسام :بتازون حریرخانوم ،منو شما که میرسیم خونه اون موقع گم شدن رو یادت میدم ...زودباش
سؤال آخرتو درست کن.
_چرا گیر دادی به من؟
امیرحسام :از این کالس حداقل باید چند نفر درس منو صد در صد زده باشن و تو هم باید جز اون
چندنفر باشی.
_نمیخوام ...نمیخوام ...نمیخوام.
خم شد و درحالی که نگاهش به دفترچهی آزمون بود و مثال وانمود میکرد داره سؤال و برام توضیح
میده آروم غرید :حریر بامن لجبازی نکن چون این وسط فقط خودت آسیب میبینی.
این همه نزدیکی به اون حالم و بد میکرد ...از اون عطره لعنتیش که خیلی نزدیک به خودم احساسش
میکردم حالم بهم میخورد.
بابغض گفتم :جواب شو نمیدونم.
غرید :از بس که کودنی احمق فرمول جلوی چشمته بعد زدی گزینهی الف !
باناله گفتم :دست از سرم بردار.
امیرحسام :من تا عمر داری دست از سرت برنمیدارم حاال اون جواب المصب و درست کن.
_خب جواب رو بگو تا درست کنم.
امیرحسام :رودل نکنی یکی یدونهی یسناخانوم.
نفس عمیقی کشیدم و مسئله رو دوباره حل کردم و بعد گفتم :ج؟
امیرحسام :جونت باال بیاد.
باالخره ازم فاصله گرفت و رفت سمت میزش ...اشکام و پاک کردم و جواب و درست کردم.
سریع بلندشدم و برگه رو پرت کردم روی میز و باسرعت از کالس رفتم بیرون.
ستاری :کی بهت اجازهی خروج از کالس داد؟
باصدای لرزونم گفتم :آزمونم تموم شد.
ستاری :هنوز نیم ساعت به پایان وقت آزمون مونده تو نباید برگه تو میدادی.
_خب همشو جواب دادم.
بااخم گفت :امیدوارم همین طور باشه برو داخل حیاط.
تودلم به فحش کشیدمش و به سمت در سالن دویدم و وارد حیاط شدم.
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بغضم ترکید و باشدت زدم زیره گریه ...خدایا من تا کی قراره تاوان پس بدم؟ هرجا میرم هست...
خونه ...مدرسه ...توکابوسام ...تو فکرم ...توذهنم ...لعنت به تو امیرحسام که از اون شب برام شدی
کابوس و هرشب کابوس تو میبینم عوضی.
***
به پایین نگاه کردم ...آب دهنم و از ترس به سختی قورت دادم ...ارتفاع به قدری زیاد بود که درخت
ها و ماشین های روی زمین مثل یه نقطه دیده میشدن.
به آسمون نگاه کردم و بغضم و فرو دادم ...یه نفس عمیق کشیدم و اشکم روی گونم سر خورد...
باصدای پر از بغضی گفتم :خدایا ...منم حریر ...همونی که یه روزی باعشق و عالقه ستایشت میکرد...
همونی که یه روزی به خاطره یه شیطان درقالب انسان فراموشت کرد ...االن اینجام ...نزدیک تر از
همیشه به تو ...خیلی نزدیک ...نه شایدم خیلی دور ...دور تر از همیشه ...شاید جسمم نزدیک بهت
باشه اما روحم ازت دور شده ...خدایا صدام و میشنوی؟ اومدم اینجا تا بگم اشتباه کردم ...غلط کردم...
شیطان از راه به درم کرد ...خدایا بزرگی کن و ببخش ...ببخش تمام دروغام و ...ببخش تمام گناهام
و ...لمس یه نامحرم ...ابراز عشق بهش ...دل بستن بهش.
هق زدم و ادامه دادم:
_ر -ا -ب -طهی نامـ ـشروع با حسام ...اینا همه رو ببخش ...خدایا به خودت قسم من نمیخواستم...
فراموشت کرده بودم اما نه تا اون حدی که بخوام گناه به این بزرگی بکنم ...پست شده بودم اما نه تا
اون حدی که هم بالین یه نامحرم بشم ...خر شده بودم اما نه تا اون حدی که تن به خواستهی حسام
بدم ...اون به زور اون کارو انجام داد ...من نمیخواستم همچین اتفاقی بیوفته ...خدایا ببخشم ...میدونم
دیره ...خیلی دیره اما تو بزرگی کن و منه به گناه آلوده شده رو ببخش ...خدایا تو بد وضعیتی ام تو
بمون کنارم و کمکم کن ...نمیدونم به درد خودم فکرکنم یا به گذشتهی سیاه مادرم ...نمیدونم به
پدرم بگم زنش ،شریک زندگیش ،کسی که مادره بچه هاشه قبال هم آغـ ـوش شوهرخواهرش بوده
یانه؟ اگه نگم یه عمر مدیونش میشم و اگه بگم غرور و غیرت و مردونگیش له میشه و جلوی همه
سرافکنده میشه ،آبروی بابا و آقابزرگ میره ...آقابزرگ از این بی آبرویی بزرگ سکته میکنه و بابا
خودشو میکشه ...امیرعلی آسیب میبینه و توی شرایط اسفناکی بزرگ میشه و وقتی بزرگ شد میشه
یه عقده ای مثل حسام ...منم که !...نابود شدم ...اگه بقیه بفهمن چه بالیی سرم اومده زنده به گورم
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میکنن  ....زنده زنده میسوزوننم و یاحتی سنگسارم میکنن ...خدایا کنارم بمون ...کمکم کن و یه راهی
پیش روم بذار ...باید چیکار کنم تا بابام و داداشم و آقابزرگ آسیبی نبینن؟ چیکارکنم تا مثل من توی
شعله های خشم و انتقام حسام نسوزن و خاکستر نشن؟ چیکارکنم که بابام از بی عفتی زنش سر به
بیابون نذاره و داداشم بعدها که بزرگ شد از هـ ـرزگی مادرش خجالت نکشه و حرومزاده صدا زده
نشه؟ چیکارکنم که آقابزرگ کمرش خم نشه؟ ساکت بمونم؟ اگه من ساکت بمونم اون حسام بی
شرف ساکت نمیمونه ...من خفه خون میگیرم اما کی حسام رو خفه کنه؟ اون اومده تاصالحی ها رو
نابود کنه ...اون اونقدر پر ازخشم و انتقام هست که هرکاری از دستش برمیاد ...ازش میترسم اون یه
هیوالست ...نه ...شایدم مادرمن یه هیوالی سیاه ست و اون یه بچهی پاک و معصومه و سفید که
مادرم تبدیلش کرده به یه هیوال ...آه خدایا فقط خودت میدونی باهربار دیدن مادرم چقدر عذاب
میکشم و شکنجه میشم ...فقط خودت میدونی که توی چه جهنمی دارم دست و پا میزنم ...فقط
خودت میدونی که حسام باحریر چیکار کرد و چطوری عذابش داد و ذره ذره آبش کرد.
امیرحسام :حـــریـــر !
باشنیدن صدای بهت زده و پر از وحشتش برگشتم و بهش نگاه کرد ...ابروهاش باال رفته بود و
چشمای جذاب اما ترسناکش گرد شده بود.
پوزخند زدم و گفتم :چیه استاد؟
امیرحسام :از اونجا بیا پایین.
دستام و باز کردم و جسارت باقی مونده توی وجودم رو جمع کردم و گفتم :چرا؟ ترسیدی خودکشی
کنم؟ خب بکنم توکه باید خوشحال بشی.
غرید :لعنتی بیا پایین تو نباید بمیری.
باتعجب گفتم :چرا؟
به سمتم قدم برداشت و گفت :چون نباید انقدر راحت بمیری ...باید مثل من هر روز و هرثانیه بمیری
و زنده شی ...مثل منی که هربار بادیدن مادرم مردم و زنده شدم ...تو باید عذاب بکشی و هرلحظه
شکنجه بشی مثل من ...این مرگ ساده حق تو نیست تو باید با تک تک سلوالت درد و احساس کنی
و بعد بمیری مثل من ...نمیذارم اینقدر راحت خودتو خالص کنی ...نمیذارم.
بابهت خندیدم ...عصبی و هیستریک صدای خندم بلندشد و بعد دادزدم :نیاجلو وگرنه خودم و پرت
میکنم پایین.
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ایستاد و بااخم و لحن محکمی گفت:
_بیاپایین تاسگ نشدم.
باپوزخندگفتم :تو که همیشه سگی.
چشماشو روی هم فشار داد و لبشو به داخل دهنش برد و گاز گرفت و دستاشو مشت کرد ...چندتا
نفس عمیق کشید و بعد باصدای دورگه ای از خشم غرید :بیاپایین حریر تا نرفتم داخل ویال و همه
چی رو به همه نگفتم.
_هه مثالً چی میخوای بگی که حریر میخواد خودکشی کنه؟
به چشمام زل زد و گفت :نه ...میرم سراغ باباجونت و بهش میگم اون شبی که دخترت گفته بود میره
خونهی دوستش درس بخونه اومده بود پاتوق زنت باعشق سابقش و از شب تاصبح تو بـ ـغل من
درس عاشقی خوند و زجه زد.
شکست خورده نالیدم :حسام خیلی پستی.
امیرحسام :تازه کجاشو دیدی از این پست ترم میشم ...من اون گرگی ام که اومده تا صالحی ها رو
بدره و تیکه تیکه کنه.
_لعنتی تو یهو از کجا پیدات شد؟
امیرحسام :از گذشتهی پر از کثافت مادرت.
اشکام سیل وار ریخت و گفتم :حسام بسه توروخدا بسه تا همین االنشم نابودم کردی خاکسترم کردی
دیگه حریری وجود نداره.
امیرحسام :هنوز روزهای خوشته خانوم کوچولو.
به پایین نگاه کردم و ترس وجودم و پر کرد ...آیا اینکه یه گناه بزرگ و بایه گناه بزرگ تر پاک کنم
درسته؟
خدا اگه به خاطره گناهای اخیرم ببخشتم قطعاً به خاطره خودکشی نمیبخشتم.
به آسمون نگاه کردم و گفتم :خدایا ببخشید ولی ترجیح میدم اینطوری بمیرم تا اونطوری که این
هیوال میخواد.
چشمام و بستم و خودم و به جلو خم کردم که خیلی غیر منتظره دست امیرحسام از پشت دورم
پیچید و از لبهی پشت بوم آوردم پایین.
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سیلی محکمی خوابوند توی گوشم و نعره زد :حریر من بیست سال تمام نقشه نکشیدم که آخرش
اینطوری بشه و اینقدر راحت بمیری و تمام نقشه هام به باد بره ...االن حتی عزرائیل هم نمیتونه تو رو
از من بگیره چون من نمیذارم ...نــــــمــــــیـــــذارم ...نــــــــــــمــــــــــیــــــــــذارم.
صدای هق هقم بلندشد ...چون از لبهی پشت بوم خیلی سریع آوردم پایین تعادلم و از دست دادم و
روی زانوهام افتادم ...به زمین مشت زدم و فریاد زدم :آشغال دیگه چی از جونم میخوای؟
از بازوم گرفت و باشدت بلندم کرد و توی صورتم غرید :بامن درست صحبت کن و صفت های مادرتو
به من نچسبون فهمیدی؟
باچشمای اشکی فقط نگاهش کردم که بازوم و بین انگشتاش محکم فشار داد و غرید :فهمیدی؟
از درد ناله کردم و سریع گفت :آره ...فهمیدم.
ولم کرد و درحالی که نفس نفس میزد باچشمای پر از خشمش بهم نگاه کرد.
باهق هق گفتم :حسام دیگه میخوای چیکار کنی؟ تو اون شب حریرو کشتی ...چرا از اینجا نمیری؟
توکه انتقام تو گرفتی ...توروخدا برو ...هربار که میبینمت بیشتر ازت متنفر میشم ...تورو به هرچی
میپرستی برو.
امیرحسام :به همین سادگی؟ نه جونم من هستم ،تا زمانی که صالحی هست هستم.
_میخوای چیکار کنی؟
امیرحسام :اول از همه از آقابزرگ انتقام تک تک اون مشت و لگدهایی که حق مادرت بود ولی نثار
مادر من شد رو میگیرم ...بعد به پدرت میگم که دخترش شده زن من و چه غلطی کرده تا بفهمه
خیلی ساده ست و ابله بودنش چه بالهایی سرش آورده و خبر نداره ...بعد اون دایی محمدطاها جون
تو میزنم زمین جوری که هیچ احدالناسی نتونه بلندش کنه ،دستی رو که روی مادرم بلند شده رو
قطع میکنم ...بعد می رسیم به مادرتو ...برای مادرت نقشه های زیادی دارم که هنوز نتونستم تصمیم
بگیرم کدوم شو اجرا کنم ...به نظره تو آتیشش بزنم یا اینقدر بزنمش تا مثل مادرم زمین گیر بشه؟
نه ،نه اینو خودم دوست ندارم.
خم شد به طرفم و بالبخنده ترسناکی زل زد به اعماق چشمام و گفت :چطوره کاری کنم که پدرت
خودش مادرتو بکشه بعدم یه عمر به عنوان یه قاتل توی زندان خوش بگذرونه و امیرعلی توی خیابون
ها و یا پرورشگاها به بدترین شکل ممکن بزرگ بشه و تو بشی خوراک گرگهای بیرون.
از ترس نفسم بند اومد و باوحشت بهش نگاه کردم ...پدرم ...زندان ...امیرعلی !
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پوزخندی زد و خواست بره که دست شو گرفتم ...ایستاد و بهم نگاه کرد.
بابهت گفتم :نه نمیذارم.
امیرحسام :هه تو نمیذاری! جوجه تو نمیتونی بایه گرگ دربیوفتی.
جلوش ایستادم و گفتم :حسام من هستم ...از من انتقام بگیر ...توروخدا امیرعلی نه ...بابام نه ...اونا
هیچ تقصیری ندارن ...تورو قرآن به اونا کاری نداشته باش ...بهشون نگو مادرم چه گذشته ای داره...
توروخدا حسام اینقدر بی رحم نباش امیرعلی همش هفت سالشه.
امیرحسام :منم وقتی مادرم و توی اون وضع دیدم هشت سالم بود.
باالتماس گفتم :خواهش میکنم اینکارو نکن ...ذره ذره جون منو بگیر و خونم و بمک اما به امیرعلی و
پدرم آسیب نرسون اونا خودشون قربانی این ماجران ...حسام بابام صالحی نیست اون گلکاره ...امیرعلی
گلکاره توروخدا به گلکارها کاری نداشته باش ...بابام اگه بفهمه مادرم چی کار کرده غرور و غیرت و
مردونگیش نابود میشه و خودشو میکشه.
امیرحسام :منم دقیقاً همینو میخوام ...بابات شاید گلکار باشه اما یه رگ صالحی داره.
باگریه به سـ ـینه اش مشت زدم و گفتم :توروخدا با بابام کاری نداشته باش ...امیرحسام به امیرعلی
رحم کن نذار اونم مثل تو بزرگ بشه ...باخشم باانتقام بانفرت و سنگدلی ...اگه توی اوج کودکی بفهمه
مادرم قبالً چیکار کرده مثل تو پر از خشم و کینه بزرگ میشه ...هربالیی میخوای سر من بیار تاوان
کار مادرم و به جون میخرم ولی نمیذارم بابام و امیرعلی تاوان بدن ...به هیچکس هیچی نگو آقابزرگ
سکته میکنه ...میمیره ...توروخدا نذار آبروی بابام بره ...من این وسط فقط به فکره بابام و امیرعلی ام...
البته آقابزرگم گناهی نداره ،مادرم و پدرت باعث شدن فکرکنه خاله حسنا گناهکاره ...التماس میکنم
به بقیه کاری نداشته باش تمام شعله های خشم و انتقام تو باعذاب دادن من خاموش کن ...بابام نه...
امیرعلی نه ...آقابزرگ نه خواهش میکنم بااونا کاری نداشته باش ...هربالیی سرم بیاری جیک نمیزنم
ولی بابام نه ،اونم یه قربانی مثل خاله حسنا ...خاله حسنا و تو قربانی هـ ـرزگی پدرت بودین و
امیرعلی و پدرم قربانی هـ ـرزگی مادرم ...ببین بین شما هیچ فرقی نیست ...امیرعلی بچگی توئه...
بهش رحم کن و نذار اونطوری که خودت بزرگ شدی بزرگ بشه ...التماست میکنم.
بابی رحمی کنارم زد و به سمت در پشت بوم رفت ...افتادم روی زمین و از ته دل زجه زدم ...نگاه
اشکیم به قدم های محکمش بود ...اگه بره به بابا همه چی رو بگه نابود میشم ،نابودتر از اینی که
هستم.

304

www.RomanKhone.IR

نه سیاه بود نه سفید – ریحانه رسولی

رمــان

بی اراده فریاد زدم :حسام تو رو به جون مادرت قسم میدم نرو.
ایستاد ...بامکث برگشت و باصورت سرخش بهم نگاه کرد.
_تورو جون خاله حسنا به هیچکس هیچی نگو.
دستاش کناره پاهاش مشت شد و دندوناشو محکم روی هم فشار داد.
یهو باتمام قوا و باصورتی برافروخته نعره زد :منو به جون مادرم قسم نده.
گوشام از صدای بلندش سوت عجیبی کشید.
بابغضی که منو تا مرز خفگی می برد بی توجه به نعره اش باز گفتم :تورو به جون مادرت آبروی بابام و
نبر ...قول میدم خودم شعله های انتقام تو خاموش کنم ...من هرکاری که بخوای میکنم فقط اون
نقشه ای که توی سرته رو عملی نکن.
قفسهی سـ ـینه اش تندتند از اکسیژن خالی و پر میشد و باال و پایین میرفت.
_مادرتو خیلی دوست داری نه؟ منم پدرم و خیلی دوست دارم ...مادرتو یه قربانی بود پدر منم یه
قربانیه ...قربانی هـ ـوس و هـ ـرزگی زنش ...پس تو رو به جون همون مادری که به خاطرش داری
اینطوری مثل شمع آبم میکنی به هیچکس هیچی نگو نذار وقتی امیرعلی بزرگ شد حرومزاده
صداش کنن ...نذار به پدرم بگن بی غیرت ...نذار به آقابزرگ بگن بی ناموس ...اون قلبش تحمل این
همه بی آبرویی رو نداره.
امیرحسام :چیه سنگ آقابزرگ تو به سـ ـینه میزنی !
_سنگ شو به سـ ـینه میزنم چون حرفش درست بود ...چون کاراش درست بود ،منه خر نفهمیدم...
اون همیشه میگفت بیرون پر از گرگه ...حق داشت همچین حرفی بزنه نه تنها بیرون بلکه توی خونه
ی خوده آدم هم ممکنه گرگ باشه ...آقابزرگ حق داشت سخت گیری کنه با اینکه همین سخت
گیری هاش باعث شد حریص بشم و به گناه آلوده بشم اما حق داشت سخت بگیره ...لحنش بد بود اما
سخت گیری هاش به جا بود ...درسته از خیلی چیزها منعم میکرد اما خوبیم و میخواست ...درسته
لحنش همیشه دستوری بود و نظره خودمونو نمی پرسید اما بدمونم نمی خواست ...سخت میگرفت
چون از وجوده شیطان هایی مثل تو باخبر بود ...اون همونقدر که بهم زور میگفت همونقدرم بهم
محبت میکرد و دست نوازش به سرم میکشید اما تو باعث شدی فقط بدی ها و زورگویی هاش به
چشمم بیاد و خوبی ها و محبت هاشو فراموش کنم ...حاال که فکرمیکنم میبینم بردهی آقابزرگ بودن
خیلی باشرف تر و بهتر از آزادی االنمه ...آدم برده باشه ولی پاک باشه ...من هیچ وقت بردهی آقابزرگ
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نبودم ولی توی لعنتی افکار و عقاید و نظرم و احساسم و دربارهی آدمای اطرافم تغییر دادی و اونا رو
برام تبدیل کردی به هیوال درصورتی که هیوالی واقعی خوده تو بودی و برام نقش فرشته ها رو بازی
کردی و منه خر و ساده باورت کردم.
باصدایی شبیه به ناله ادامه دادم :حسام به همون مادری که اومدی انتقام تک تک لحظات عذاب
کشیدن شو بگیری قسمت میدم از اجرای این نقشه دست بردار ...پدرم و امیرعلی بی گناه ترین افراد
این ماجران.
نگاه سرخ و پر از نفرت شو به چشمام دوخت ...نگاه کرد ...نگاه کرد ...نگاه کرد و درآخر باسرعت از
پشت بوم رفت پایین.
از ته دل زجه زدم :خـــــــــدایــــــــا.
اینقدر گریه کردم که چشمهی اشکم خشک شد و تنم نیمه جون شد ...بادستای لرزونم صورتم و از
اشکام پاک کردم و به سختی بلندشدم ...خاک لباسام و تکوندم و سعی کردم به خودم مسلط بشم و
سر و وضعم و درست کنم تا کسی شک نکنه.
بعد از چند دقیقه که حالم بهتر شد رفتم پایین ...وارد خونه شدم و نگاهم روی بقیهی افراد خانواده
ثابت موند که دوره هم نشسته بودن و میگفتن و میخندیدن ...آه اگه دارم سکوت میکنم فقط به
خاطره بابام و امیرعلیِ .
رفتم داخل آشپزخونه تا دستای خاکیم و بشورم ...دستام و شستم و برگشتم برم بیرون که نگاهم به
شعله های اجاق گاز افتاد.
صحنه هایی از گذشته جلوی چشمام به نمایش گذاشته شد.
مامان به خدا از فردا بیدار میشم دستم و نسوزون ...دستم و آوردم باال و صورت امیرحسام و نوازش
کردم ...به کف دستم بـ ـوسه زد و من لبخند زدم.
به دستم نگاه کردم ...آره دقیقاً دست راستم بود ...برای اولین بار باهمین دستم و بامیل و ارادهی
خودم لمسش کردم و نوازشش کردم.
مامان اون روز میگفت حقمه دستم و بسوزونه چون گناه کردم و برای نماز صبح بیدار نشدم ...اینقدر
گریه کردم و التماس کردم که اون قاشق داغ و توی سینک ظرفشویی انداخت و بااخم و تهدید ازم
قول گرفت که دیگه هیچ وقت خواب نمونم و نمازم و به موقع و درست بخونم.
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بی اراده قدمی به سمت اجاق گاز برداشتم ...درحالی که نگاهم به آتیش بود یه قاشق برداشتم و روی
شعله های آتیش گذاشتم ...مدت زیادی گذشت اینقدر زیاد که رنگ نقره ای قاشق سرخ شد...
درحالی که دستم میلرزید قاشق و عقب کشیدم ...اشکام ریخت و زیرلب گفتم :مامان ای کاش اون
روز دستم و میسوزوندی تا یه روزی برای نوازش یه نامحرم بلند نشه.
قاشق و توی دست چپم گرفتم ...هنوز رنگش قرمز و سرخ بود.
درحالی که ترس تمام وجودم و فرا گرفته بود قاشق و به دست راستم نزدیک کردم ...هرگناهی یه
تاوانی داره ...تاوان لمس یه نامحرم همینه ...همین !
توی یه حرکت خیلی سریع قاشق و به کف دست راستم چسبوندم و از درد و سوزش زیاد دستم لبام
و محکم روی هم فشار دادم و به حالت رکوع خم شدم ...روی زانوهام افتادم و نفسم برای چندلحظه
بند اومد از درد.
اشکام سیل وار میریخت ...یه آه عمیق از سـ ـینه ام بلند شد و لب پایینی ام و محکم بین دندونام
گرفتم تا جیغ نزنم.
قاشق به دستم چسبیده بود ...از دستم جداش کردم ...پوست دستم به ته قاشق چسبیده بود و از
دستم خون میومد ...دستم شدیداً سوخته بود ...یه سوختگی خیلی خیلی عمیق.
تک خندهی عصبی کردم و گفتم :کاره نیمه تموم تو من تموم کردم مامان.
قاشق و توی سطل زباله انداختم و سریع به اتاقم پناه بردم ...روی تخت نشستم و به دستم نگاه
کردم ...حریر تو تاوانی سنگین تر از این باید بدی ...تو سزاوار مرگی.
***
چند روزی گذشته و خداروشکر هنوز امیرحسام هیچی به بقیه نگفته ...ترس عجیبی تو دلمِ ...دل
شوره دارم اما هیچ کاری جز خفه خون گرفتن ازم برنمیاد ...هنوزم باورش برام سخته که مادرم
همچین گذشته ای داشته ...ای کاش میمیرم و چهرهی واقعی شو نمیشناختم.
دستم به سمت کف گیر رفت تا برای خودم غذا بکشم که صدای پربهت آقابزرگ باعث شد دستم
روی هوای خشک بشه.
آقابزرگ :حریر دستت چی شده !!!
نگاه همه میخ شد روی دستم و چشماشون پر از تعجب شد حتی امیرحسام.
سریع دستم و عقب کشیدم و گفتم :چیزه مهمی نیست.
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مامان :ببینمش ...چرا اینطوری شده؟
_گفتم که چیزی نیست یه سوختگی ساده ست.
مامان :میگم ببینمش.
لحن جدی و محکمش کفرم و درآورد و باحرص دستم و جلوی صورتش گرفتم.
صورتشو باچندش جمع کرد و گفت :چرا اینطوری شده؟
دستم و انداختم پایین و گفتم :سوخته.
بابا نگران گفت :چطوری سوخته؟ کی؟
_نگران نباش باباجون ...چند روز پیش که رفتم برای خودم چایی بریزم دستم چسبید به قابلمه و
اینطوری شد.
عمه :یعنی قابلمه اینقدر داغ بوده! سوختگیش خیلی عمیقه.
بی حوصله گفتم :الکی شلوغش نکنید.
آرشام :ممکنه عفونت کنه بهتره بریم دکتر.
_الزم نیست خودم بهش پماد سوختگی زدم خوب میشه.
بابا دستم و گرفت و نگاهی بهش کرد و بعد گفت :هنوزم میسوزه؟
بغض کردم ...قربون مهربونی هات برم نمیذارم خورد بشی و تاوان گذشتهی زن تو بدی ...نمیذارم.
بالبخندی که از گریه بدتر بود گفتم :نه دیگه داره کم کم خوب میشه.
آقابزرگ :فردا بامادرت برو دکتر.
_نیازی نیست.
آقابزرگ جدی گفت :نیازه ،لکه اش روی دستت میمونه ...جای زخم پیشونیتم مونده و روی صورتت
خودنمایی میکنه ...برو دکتر ،هم برای زخم دستت و هم زخم پیشونیت دارو بگیر تا از بین برن.
هه میترسه بترشم و رو دست شون بمونم.
امیرحسام نگاهش روی زخم پیشونیم میخ شده بود ...درآخر پوزخندی زد و نگاه شو گرفت.
مامان :مگه دست خودشه؟ حتما میبرمش.
یادم رفته بود همه چی توی این ویال زوریه.
امیرحسام بلندشد و گفت :نوش جونتون ...خستم میرم بخوابم شب بخیر.
رفت طبقهی باال ...زیرلب گفتم :برو به درک عوضی.
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زن دایی :حریر نکنه چشمت زدن ...این روزها همش حالت بده و اتفاقای بد برات میوفته میخوای
برات تخم مرغ بچینم؟
باخنده های الکی گفتم :نه بابا اینا همش خرافاته من بهش اعتقاد ندارم.
آرزو :اصالًهم خرافات نیست توکه میدونی دست مامانم چقدر سبکه ...فوری خوب میشی.
مامان :آره زهره خوب شد گفتی ...سریع میزو جمع کنیم و براش تخم مرغ بچینیم.
وای مادرم یه آدم تحصیل کرده بود اما به این مزخرفات اعتقاد داشت ...هه !
میزو جمع کردن و خاله زنک ها دوره هم نشستن و مراسم مسخرهی چشم مرغ چشم چیدن شروع
شد.
مسخره تر این بود که وقتی زن دایی اسم آرسام و آورد تخم مرغ شکست و ماهم مثالً خر نفهمیدیم
که تخم مرغ و توی دستش فشار داد و باعث شد بشکنه.
مامان :ای الهی آرسام چشمات لوچ بشه.
آتوسا :این همین طوریشم چشماش لوچ هست.
آرسام :هرهرهر.
آتوسا :هندل.
آرسام :آخه زن دایی این دختره الغر مردنیت چی داره که بخوام چشمش بزنم؟
مامان :درست صحبت کن پسرهی چشم شور.
آرسام :چشمای من اصالًهم شور نیست زن دایی زهره تخم مرغ و تو دستش فشار داد که شکست.
زن دایی :آرسام خجالت بکش یعنی میگی ایناهمش الکیه و سرکارتون گذاشتم؟
آرسام :چی بگم واال.
خدایا من تو چه وضعی ام و به چی فکرمیکنم اینا تو چه وضعی هستن و به چی فکرمیکنن.
بابا :فردا خودم میبرمت دکتر ...میترسم زخمت عفونت کنه.
نگرانی از چشماش پیدا بود ...بالبخندی که به نظر واقعی میرسید گفتم :باشه ...چشم.
لبخندی به روم زد و پیشونیم و بـ ـوسید ...شب بخیر آرومی گفتم و به اتاقم رفتم.
باترس به در چسبیدم و باچشمای گرد به امیرحسام نگاه کردم ...روی تختم دراز کشیده بود و گوشیم
توی دستش بود.
لبخندی زد و گفت :خیلی وقته منتظرتم عزیزم.

309

www.RomanKhone.IR

نه سیاه بود نه سفید – ریحانه رسولی

رمــان

بالکنت ناشی از ترس گفتم :ا...ینجا چیکا...ر می...میکنی؟
امیرحسام :دلم برای عشقم تنگ شده بود اومدم رفع دلتنگی کنم.
باحرص گفتم :چرت نگو.
لبخنده حرص درکنی به روم زد و گفت :حریرم تو دلت برام تنگ نشده؟
_منو اینطوری صدا نکن گرگ پر از کینه.
باصدا خندید و گفت :صفت جالبیه دوستش دارم.
بااسترس گفتم :پاشو برو االن یکی میاد باال میفهمه تو اتاقمی.
بی خیال و بی توجه گفت :اَه حریر گوشیت چقدر دوربینش بده.
گوشیم و از دستش چنگ زدم و گفتم :پاشو گمشو برو بیرون.
توی یه حرکت خیلی سریع بلندشد و پرتم کرد روی تخت ...انگشت شو باتهدید جلوم تکون داد و
غرید :بامن درست صحبت کن.
بابغض گفتم :برو حسام.
به سمت میز توالت رفت و جلوش ایستاد ...به تصویره خودش توی آینه نگاه کرد و دستی به ته
ریشش کشید و گفت :نمیرم.
لبمو بااضطراب گاز گرفتم.
برگشت و به میز تکیه داد ...نگاهی به اتاقم کرد و گفت :یادته توی این اتاق چقدر عاشقانه باهات
فیزیک کار میکردم؟
باحرص گفتم :تو مادرزاد بازیگر به دنیا اومدی.
امیرحسام :نوچ مادرزاد بازیگر به دنیا نیومدم مادرت کاری کرد که بشم یه بازیگر قهار.
_اومدی اینجا که چی بشه؟
به چشمام زل زد و بعد از چندثانیه گفت :قبول.
گیج گفتم :چی قبول؟
به سقف چشم دوخت و بعد از یک دقیقه سکوت باصدایی که از خشم میلرزید گفت :تو اولین کسی
هستی که منو به تن نیمه جون مادرم قسم میدی ...مجبورم قبول کنم چون نمیخوام همین نفسای
یکی درمیونِ عزیزترین کسم قطع بشه که اگه این اتفاق بیوفته دنیا رو به آتیش میکشم.
رفتم سمتش و گفتم :منظورتو واضح بگو.
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خیره به چشمام محکم گفت :انتقام تمام صالحی ها رو از تو میگیرم ...آتیش و خشم درونم و باتو
خاموش میکنم ...کاری میکنم که پشیمون بشی و قسم تو پس بگیری و خودت بازبون خودت همه
چی رو برای همه تعریف کنی.
بالبخنده تلخی گفتم :اگه زنده به گورمم بکنی غرور پدرم و له نمیکنم و آیندهی برادرم و تباه
نمیکنم.
امیرحسام :خواهیم دید.
_راستشو بگو دیگه چه نقشه ای برام کشیدی استاد؟ میدونم از این به بعد زندگیم باوجوده آدمی
مثل تو میشه جهنم واقعی ولی حسام بدون من به ته خط رسیدم هرکاری هم بکنی برام اهمیتی
نداره.
خندید و گفت :نترس کوچولو زیاد اذیتت نمیکنم ولی کاری میکنم که ذره ذره آب بشی و جون بدی.
_همین االنشم همین طوره دارم ذره ذره آب میشم و یواش یواش جون میدم چون من به بیماری به
اسم حسام مبتال شدم ...توحتی از سرطان هم بدتر و وحشتناک تری.
انگشت شو روی گونم کشید و گفت :آخی خدا شفات بده عزیزم.
دست شو باشدت پس زدم و غریدم :دیگه به من دست نزن.
سیلی محکمی خوابوند تو گوشم و به موهام چنگ زد ...خیره به چشمام غرید :دست بزنم چه غلطی
میکنی؟
چونم از بغض لرزید و گفتم :ولم کن.
امیرحسام :یادت نره تو خودت خواستی عذاب همه رو به جون بخری.
_یادم نمیره ...ولم کن.
موهام و ول کرد ...اشکام و پاک کردم و گفتم :برو بیرون میخوام بخوابم.
دستاش دوره کمرم پیچید و خیلی یهویی منو به سمت خودش کشید و فاصله بین مونو ازبین برد.
به عقب هولش دادم و گفتم :ولم کن عوضی.
امیرحسام :یه باره دیگه به من توهین کن تا از همین پنجره پرتت کنم پایین.
باالتماس گفتم :توروخدا ولم کن من نمیخوام یه گناه رو دوباره تکرار کنم حسام دیگه بهم دست نزن
چون تو به من نامحرمی.
امیرحسام :اون شبم بهت نامحرم بودم.

311

www.RomanKhone.IR

نه سیاه بود نه سفید – ریحانه رسولی

رمــان

مشت محکمی به سـ ـینه اش زدم و باگریه گفتم :تو اون شب بهم تـ ـجـ ـاوز کردی.
امیرحسام :نوچ نوچ نوچ اسم شو نمیشه گذاشت تـ ـجـ ـاوز چون تو خودت باپاهای خودت اومدی به
اون کلبه ...یادت رفته تو حتی بامیل خودت منو بـ ـوسیدی.
_من بیجا کردم همچین کاری کردم ولم کن.
امیرحسام :حریرم میدونستی اون کلبه ،کلبهی عشق مامانت و پدرِ من بوده و همیشه قرارهای
مخفیانه شونو اونجا میذاشتن؟
اشکام از هم سبقت می گرفتن و روی گونه هام جا خوش می کردن و نگاه پر از غمم به چشمای پر از
کینه اش بود.
لبخنده وحشتناکی زد و فاصله رو به صفر رسوند ...باشدت به عقب هولش دادم و دستم رفت باال بزنم
تو گوشش که دستم و روی هوا گرفت و غرید :مواظب حرکاتت باش خانوم گلکار.
مچ دستم و محکم فشار داد که از درد ناله کردم.
به کف دستم نگاه کرد و گفت :مادر و پدرت و بقیه چقدر خرن که فکرمیکنن این جای سوختگی
قابلمه ست.
باز نگاه تیزه شو به چشمام دوخت و پرسید :چرا دست تو سوزوندی؟
بانفرت گفتم :چون برای اولین بار باهمین دست نوازشت کردم.
ابروهاش از تعجب رفت باال و بعد پقی زد زیره خنده.
باتعجب بهش نگاه کردم که میون خنده گفت :گل من اگه میخوای از گناه پاک باشی باید کل هیکل
تو آتیش بزنی نه فقط دست تو ...منظورم و که میگیری؟
از الی دندونام غریدم :اینقدر اون شب کثیف و یادم نیار.
خنده اش به پوزخند تبدیل شد و گفت :تو چه بخوای چه نخوای اون شب بارها و بارها یادت میاد.
_حسام برای امشب عذاب دادنم بسه برو ،خواهش میکنم برو.
بازم بهم نزدیک شد و گفت :نوچ نمیرم.
روسری ام و از روی سرم کنار زد و اینقدر غیره منتظره این کارو کرد که نتونستم مانعش بشم.
دستاش روی دکمه های لباسم نشست که سریع دستاشو کنار زدم و جدی و محکم گفتم :به خدا
قسم که اگه قیمه قیمه ام هم نکنی اجازه نمیدم یه باره دیگه اون شب تکرار بشه.
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نمی تونستم بذارم یه باره دیگه روحم و سالخی کنه ...من هرشب کابوس اون اتفاق رو میبینم و جون
میدم دیگه چه برسه به این بازم توی واقعیت تکرار بشه.
برعکس تصورم که فکرمیکردم بزنتم یا عصبانی بشه روی لباش لبخند نشست و بابرق عجیب و
ترسناک توی چشماش گفت :باشه ...شب بخیر.
از اتاق رفت بیرون و زیرلب گفتم :تو روانی حسام ...روانی.
روزها گذشت و منه خر تازه معنی اون لبخند رو فهمیدم ...از برق ترسناک چشماش باید میفهمیدم
که نقشهی شومی توی سرشه ولی نفهمیدم و همین باعث شروع یه ماجرای خوف برانگیز شد.
***
توی اتاقم نشسته بودم و داشتم پمادی که دکتر برام تجویز کرده بود رو روی زخمم میزدم که آرزو
وارد اتاقم شد.
کنارم نشست و گفت :چه خبرا؟
_خبری نیست.
آرزو :میخوای کمکت کنم؟
_نه تیرکه نخوردم یه سوختگی ساده ست خودم میتونم.
آرزو :ولی بدجوری سوخته هـــا.
آهم و توی گلو خفه کردم و پوزخنده دردناکی زدم.
_از پایین سروصدا میومد چه خبر بود؟
یه لبخنده مرموز زد و بعد گفت :آرشام بود داشت با آقابزرگ جروبحث میکرد.
باتعجب گفتم :آرشام !!! این داد و بیدادها رو آرشام آروم و غد میکرد؟
آرزو :آره ...چرا نیومدی پایین؟
_حوصله نداشتم.
این روزها حتی حوصلهی خودمم ندارم چه برسه به آرشام و دعواش با آقابزرگ.
آرزو :یه خبر داغ دارم کنجکاو نیستی بدونی آرشام چرا صداشو انداخته بود روسرش؟
_نه.
آرزو :ولی مربوط به توئه.
کنجکاو نگاهش کردم که بالبخندگفت :قراره برات خاستگار بیاد.
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پماد از دستم افتاد و شوکه نگاهش کردم ...آب دهنم و به سختی فرو دادم و گفتم :چـ ...چی؟
آرزو :یکی از کارمندای شرکت آقابزرگ که گویا خیلی هم آقاست قراره آخرهفته بیاد خاستگاری تو...
آرشام هم واسه همین هاپو شده بود و پاچهی آقابزرگ و گرفت.
خندهی بلندی سر داد و گفت :وای حریر باید میومدی پایین و میدیدی چقدر باحال دعوا میکرد.
ابروهاشو کشید توهم و صداشو کلفت کرد و گفت :آقابزرگ من حریرو میخوام شماحق نداشتی قرار
خاستگاری بذاری ...شما به من گفته بودین حریر اول و آخر مال منه تا نرفتم فک اون پسرهی بی
شرف رو نیاوردم پایین زنگ بزن و خاستگاری رو کنسل کن.
خندید و گفت :دقیقاً همین شکلی بود.
باترس گفتم :آقابزرگ چی گفت؟
آرزو :آقابزرگ گفت :حریر تو رو رد کرده و حسین هم به ازدواج شما راضی نیست من که نمی تونم
حریرو به زور مجبور کنم با تو ازدواج کنه حاال که تو رو رد کرده باید در ویال برای بقیهی خاستگاراش
باز بشه.
به خوش خواب چنگ انداختم و چشمام و به سقف دوختم و اشکام و مهار کردم ...لبام از بغض لرزید
و دلم به شور افتاد.
خدایا این دیگه چه عذابیه؟!
متأسفانه مثل تموم این مدت نتونستم خودم و کنترل کنم و اشکام سرخورد روی گونه هام.
آرزو :هی حریر چت شد دختر؟
دختر! دختر! لعنت به منی که دخترانه هام و تقدیم امیرحسام کردم.
_چرا کسی منو درک نمیکنه من میخوام درس بخونم میخوام وقتی یک دکتر موفق شدم ازدواج کنم
نه االن.
آرزو :گریه نکن قربونت برم پسره گفته بادرس خوندنت مشکلی نداره ...گفته حتی بعد از ازدواجم
میذاره درس بخونی.
_کارمنده شرکت آقابزرگ منو از کجا میشناسه؟
آرزو :انگار یه بار که رفتی شرکت آقابزرگ دیدتت.
ال نرفتم داخل و توی
باخندهی تمسخرآلودی گفتم :من همش یه بار رفتم شرکت آقابزرگ که اونم اص ً
ماشین منتظره بابا نشسته بودم که بیاد و بریم همایش.
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آرزو :حتماً همون موقع تورو دیده که توی ماشینی.
خدالعنتم کنه ...یه جای کار میلنگه.
بلندشدم و گفتم :بیابریم پایین.
رفتیم پایین که دیدم مامان و زن دایی و عمه از همین االن شروع کردن به گردگیری و تمیزکاری
ویال ...خدایا حاال من چه خاکی بریزم تو سرم؟
امیرحسام :بَه بَه عروس خانوم.
نگاه پرنفرتم و بهش دوختم ...دندونام و روی هم فشار دادم و دستام محکم مشت کردم که باعث شد
زخمم بسوزه ولی سوزشش از سوزش دلم بیشتر نبود.
این کثافت یه نقشه ای تو سرش هست چون از اون لبخندهای معروف شیطانیش روی لباش بود.
آقابزرگ :حریر؟
نگاه از امیرحسام گرفتم و گفتم :بله؟
آقابزرگ :حدس میزنم آرزو همه چی رو برات تعریف کرده چون هیچ وقت آلو تو دهنش خیس
نمیخوره.
سعی کردم آروم باشم ...گفتم :بله تعریف کرده ولی آقابزرگ ای کاش قبل از قرار گذاشتن یه بارم نظر
منو میپرسیدین.
آقابزرگ :پسره خوبیه مطمئنم ازش خوشت میاد.
_بحث این نیست بحث اینه که من اصالً قصد ازدواج ندارم.
مامان :برعکس االن سنت خیلی هم مناسبه ازدواجه.
خشم تمام وجودم و گرفت ...اون منو خودش میبینه ...فکرمیکنه اگه هرچه زودتر ازدواج نکنم مثل
اون خطا میکنم.
باتشویش به بابا نگاه کردم که لبخندی زد و گفت :نگران نباش حریرجان ...سیاوش خیلی پسره خوبیه
ولی بازم اگه خوشت نیومد فوقش ردش میکنی.
مامان :مردم مگه مسخرهی ماهستن که قراره خاستگاری بذاریم و بعد ردشون کنیم؟
بابا :نکنه توقع داری ندیده و نشناخته جواب مثبت بده؟
مامان :نه ولی وقتی آقابزرگ و محمدطاها و حتی خوده تو میگین پسره خوبیه پس حتماً پسره خوبیه
دیگه.
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دایی :توی محل کار که خیلی آقاست.
آرشام باحرص گفت :آره خیلی آقاست.
از ویال رفت بیرون و درو محکم بهم کوبید ...عمه نگاهی به من و بعد نگاهی به آقابزرگ کرد اما
هیچی نگفت.
عطره امیرحسام به بینی ام خورد ...کنارم ایستاده بود ...آروم جوری که بقیه نشنون گفت :خانوم
کوچولو چی همه خاطرخواه داری ...میدونستم اینقدر رقیب دارم زودتر مال خودم میکردمت ...فکرشو
بکن آرشام یا این آقاسیاوش بفهمن تو زن من شدی به نظرت چیکار میکنن؟ اوممم من که
فکرمیکنم یه جنگ حسابی برپا میشه.
باخشم به چشمای پر از کینه اش نگاه کردم و گفتم :من زن تو نیستم.
امیرحسام :شرعاً و قانوناً که نه ولی خب...
پریدم وسط حرفش و باعصبانیت گفتم :خفه شو حسام.
لبخنده شیطانی زد و گفت :باشه خوشگلم خفه میشم ولی به موقعش زبون باز میکنم.
_نکنه این خاستگاری زیره سرتوئه؟
شونه های پهن و مردونه شو انداخت باال و گفت :شاید.
باخنده ازم دور شد و دلم لرزید ...خدایا این پسر تامنو نکشه دست بردار نمیشه ...خودت بهم رحم کن
معلوم نیست توی اون ذهن کثیفش چی میگذره.
بایه دنیا ترس و نگرانی رفتم داخل اتاقم ...باید فکرمیکردم ...باید دنبال یه بهونه میگشتم تا این
خاستگاره خوب و آقا رو هرجوری شده رد کنم.
وای اگه آقابزرگ لج کنه و بخواد واقعا شوهرم بده چه گلی به سرم بگیرم؟
اشکام تندتند روی گونه هام ریخت و زیرلب نالیدم :خدایا خودت بهم کمک کن.
وضو گرفتم و بااینکه شرمنده بودم و خجالت میکشیدم قامت بستم و نماز خوندم و ازخدا طلب
ببخشش و کمک کردم.
توی بد منجالبی دست و پا میزدم ...منجالبی که ته تهش نابودی بود و هیچکس جز خدا نمیتونست
نجاتم بده.
***
بغضِ توی گلوم از بین نمیرفت و ترسِ توی دلم لحظه به لحظه بیشتر میشد.
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به خودم توی آینه نگاه کردم و باخشم مشتم و به میز کوبیدم و گفتم :احمق چطور گول یه عوضی
مثل حسام و خوردی؟ چطور گول ظاهر خوب و حرفای قشنگ شو خوردی؟ حریر تو یه احمقی یه
احمق ،تو حتی از یه بچهی یک ساله هم نادون تر و نفهم تری ...خاک برسرت که زندگی تو با یه
عشق کور کورانه خراب کردی ...لعنت به عشقی که به این خفت و خواری کشوندت ...تف به عشقی
که پاکی تو ازت گرفت ...یه دختر مثل یه سیب میمونه ...تازه و خوش برو رو اما همین که یه گاز
بهش زده میشه طراوت و زیبایی شو از دست میده ...توی احمق چطور گذاشتی حسام ازت
سواستفاده کنه و تو رو طعمهی هـ ـوس و شـ ـهـ ـوتش کنه؟!
امیرحسام :اشتباه نکن خانوم کوچولو من نه آدم هـ ـوسبازی ام نه مثل پدرم هـ ـرزه که بخوام برای
غریزه ام از یه دختربچه سواستفاده کنم.
متوجه اومدنش به اتاق نشدم ...باحرص غریدم:
_کی بهت اجازه میده بدون در زدن وارد اتاقم بشی؟
لبخنده اعصاب خورد کنی زد و گفت :عشقم اتاق من و تو نداره که.
نفس پرحرصی کشیدم ...بهم نزدیک شد و توی صورتم غرید:
_حریر برای آخرین بار میگم من به خاطره هـ ـوسم نیومدم سراغت من فقط واسهی انتقام اون کارو
کردم ...به مادرِ من انگ هـ ـرزگی زده شد درصورتی که هـ ـرزه مادرتو بود ...مادرت تمام تالش شو
میکنه که دخترش به راه بد کشیده نشه اما خبر نداره امیرحسام چطور باحرفای عاشقانه دخترشو از
راه به در کرد و اونو مال خودش کرد.
_من مال تو نیستم.
امیرحسام :آره شاید حق باتو باشه ،ولی اینو بدون هیچ وقتم نمیتونی مال کس دیگه ای بشی.
بابغض گفتم :ازت متنفرم ...این خاستگاری هم نقشهی توئه ...میخوای آبروم و ببری خیلی نامردی.
امیرحسام :نامرد اونی که خودش هـ ـرزه ست ولی به یکی دیگه انگ هـ ـرزگی میزنه.
_مادرم این اشتباه و کرد ولی خاله حسنا که هـ ـرزه نبود ...از قدیم گفت طال که پاکه چه منتش به
خاکه.
باز سرخ شده بود و چشماش به رنگ خون در اومده بود ...غرید :احمق اشتباه مادرت زندگی چندنفرو
خراب کرد ...سالمتی مادرم و ازش گرفت ...بچهی دو ماههی مادرم و کشت ...زمین گیرش کرد ...به
خاطره مادرتو مامان خوشگل من برای همیشه زیبایی شو از دست داد و هنوز که هنوزه بعد از گذشت
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بیست سال هنوز جای زخماش از بین نرفته ...درسته از قدیم گفتن طال که پاکه چه منتش به خاکه
ولی من ،حسام دهن کسی رو که پشت مادرم زر زر اضافه کنه رو گل میگیرم ...اعضای این خونه
مادرم و به چشم یه فاحشه میبینن و به خدا قسم تا زمانی که پاکی شو ثابت نکنم از اینجا نمیرم.
خم شد به جلو و خیره به چشمام گفت :یسنا به مادرم انگ هـ ـرزگی زد ولی من بدترشو سر
دخترش آوردم و هیچ وقت پشیمون نمیشم و حتی بدتر از اینو سرت میارم بانو.
رفت سمت در که بابغض صداش زدم :حسام.
ایستاد اما برنگشت.
باصدایی که مثل ویبره گوشی می لرزید گفتم :تو اومدی بابردن آبروی من آبروی از دست رفتهی
مادرتو به دست بیاری ...این وسط فقط من قربانی میشم ...منی که هیچ نقشی توی گذشته نداشتم...
تو هیچ فرقی بامادرم نداری اون آبروی خاله حسنا رو برد و تو هم آبروی منو.
امیرحسام :اشتباه نکن من مثل مادرت کثیف و خـ ـیانتکار نیستم.
از اتاق که رفت بیرون خودم و روی تخت پرت کردم و باشدت زدم زیره گریه.
هرچی به شب نزدیک تر میشدیم ترس و دلهرم بیشتر میشد ...امیدوارم این خاستگار عجیب و غریب
یه جوری رد بشه.
مامان وارد اتاقم شد و باتعجب گفت :حریر گریه میکنی؟!
باعصبانیت داد زدم :آره ...آره گریه میکنم چون بدبخت شدم چون بیچاره شدم چون تو این زندگی رو
به کامم تلخ کردی.
بااخم دادزد :چی میگی حریر؟ بفهم داری باکی حرف میزنی.
داد زدم :میفهمم ،دارم باقاتل روحم حرف میزنم ...مامان چرا دست از سرم برنمیداری؟ ازت متنفرم
که باعث شدی خ...
باسیلی که به صورتم زده شد خفه شدم ...اینقدر محکم بهم سیلی زد که پرت شدم روی تخت.
دادزد :دخترهی دریده من مادرتم ...صداتو برای مادرت میبری باال !
هق هقم بلندشد و توی دلم گفتم :هه مادر ! مادری که زندگیش پر از دروغ و خـ ـیانته.
دادزد :افسارت از دستم در رفته پرو شدی ...حریر کاری نکن اون روی سگم باال بیاد و یه جای سالم
روی بدنت نذارم ...چندمدته باهات مثل آدم رفتار کردم هوا برت داشته آدمی.
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جیغ زدم :نه پس حیونم معلومه که آدمم ...آدم تر از خیلی کسایی که ادعای آدم بودن میکنن ولی از
حیوانات هم پست تر و کثیف ترن.
خم شد جلو و توی صورتم غرید :صداتو بیار پایین پتیاره.
بانفرت به چشمای زیبا اما بی رحمش نگاه کردم و گفتم :من ازدواج نمیکنم.
مامان :اتفاقاً به خاطره این کارتم که شده هرجوری که بشه میدمت به همین پسره تا بفهمی نباید
صداتو برای مادرت ببری باال.
_من جواب منفی میدم.
مامان :جواب تو اصالً مهم نیست مهم منم و آقابزرگ که هردو موافقیم.
باگریه دادزدم :من ازدواج نمیکنم.
مامان :عوض شدی و تنها چیزی که میتونه مثل گذشته آدمت کنه شوهره.
_مامان تو چرا اینقدر به من بی اعتماد و شکاکی؟
مامان :من محتاطم نه شکاک.
_شکاکی.
مامان :جامعه کثیفه.
_جامعه کثیف نیست افراد جامعه کثیفن.
مامان :چه فرقی میکنه؟ هردوش یکیه.
_قبل از بابا دوست پسر داشتی؟
چنان تو دهنی بهم زد که برق از کلم پرید.
دادزد :خفه شو دخترهی احمق.
بابهت بهش نگاه کردم ...تمام صورتم به گزگز افتاد.
درحالی که پوست سفیدش قرمز شده بود و صداش میلرزید گفت :حریر حرف و توی دهنت مزه مزه
کن بعد به زبون بیارش ...من مادرتم بفهم داری چی میگی.
_مشاوره مدرسه مون میگه آدمای شکاک چون خودشون قابل اعتماد نیستن و هزارجور کار خالف
انجام میدن نسبت به آدمای اطرافشون بدبینن ...مامان تو به بیماری پارنوئید مبتالیی.
غرید :منظورت چیه؟
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_تو توی گذشته ات کاره اشتباهی انجام دادی که فکرمیکنی منم اون کارو انجام میدم ...فکرمیکنی
من همیشه کارهای خطا انجام میدم ...بهم بی اعتماد و شکاکی ...فکرمیکنی همه میخوان بهم آسیب
بزنن ...مامان این بدبینی ات به من و به بقیه داره آزار می رسونه.
چندتا نفس عمیق کشید و سعی کرد آروم باشه و درآخر تنها چیزی که گفت این بود :فردا میام
مدرسه و به اون مشاوره احمق تون میفهمونم که وقتی یه مادر نگران و دلواپس دخترشه ،که کجاست
و داره چیکار میکنه از بی اعتمادی و شکاکی نیست بلکه از عشق مادرانه و عالقه ست.
رفت سمت در که بابغض گفتم :مامان تو اصالً کسی رو دوست داری؟
مامان :من شاید اون چیزی که توی دلمه رو به زبون نیارم ولی تو و امیرعلی و پدرت باارزش ترین
داشته های منید.
_اما تو عاشق بابا نیستی.
مامان :درسته من عاشق پدرت نیستم حسی که من به پدرت دارم یه چیزی فراتر از عشقه یه چیزی
که اسمش دوست داشتنه ...عشق آدم و کور میکنه ...عشق مثل این میمونه که تو دریا غرق بشی و
دوست داشتن مثل اینه که تو دریا شنا کنی ...من عاشق پدرت نیستم ولی دیوانه وار دوستش دارم.
به چشماش زل زدم و برای یه لحظه احساس کردم داره راست میگه.
آروم و دلخور گفت :آماده شو مهمونا االن میان.
رفت بیرون و زیرلب گفتم :من تو نمیشم ...درسته مثل تو عاشق شدم اما عشقم اونقدر کورم نکرده
بود که به خواهرم خـ ـیانت کنم و تهمت بزنم و سه سال تمام هم بالین شوهرش باشم ...منه احمق
دل و دینم و به حسام باختم اما بازم دلم نمیخواست بایه نامحرم ر-ا-بطه داشته باشم اما گذشتهی
کثیف تو باعث شد حسام به خاطره انتقام بهم تـ ـجـ ـاوز کنه ...آره فقط برای انتقام ...حسام هیچ
وقت هـ ـوس توی چشماش نبود ...حتی حاال که دارم دقت میکنم میبینم اون حتی وقتی داشت
میبـ ـوسیدتم خودشم به اندازهی من عذاب میکشید چون هیچ عالقه ای به من نداشت و نداره...
فقط و فقط به خاطره انتقام و خاموش کردن شعله های خشمش اون کارو کرد ...حسام حق داره
انتقام بگیره ...انتقام بی پدری و بی مادری شو ...انتقام تهمت زدن به مادرشو ...انتقام خـ ـیانتی که
درحق مادرش شده ...انتقام تک تک لحظات عذاب کشیدن شو ...حسام حق داره انتقام بگیره اما حق
نداره من و پدرم و امیرعلی رو توی شعله های خشمش بسوزونه ولی حاال که من قربانی شدم تا آخر
قربانی این ماجرا میمونم و نمیذارم پدرم و امیرعلی آسیب ببینن.
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صورتم و شستم و لباسام و عوض کردم ...جلوی آینه ایستادم و بادیدن کبودی روی صورتم و زخم
گوشه لبم پوزخندی زدم و گفتم :مامان چقدر جالبه ...تو اشتباه میکنی اما من و خاله حسنا قربانی
میشیم ...آه تا کی میتونی ساکت بمونی و اینقدر راحت زندگی کنی.
تلفن و برداشتم و شمارهی اتاق مامان و بابا رو گرفتم.
مامان :باز چی شده؟
_صورتم کبود شده.
مامان :صبرکن تا بیام.
گوشی رو کوبیدم روی میز و گفتم :به جایی که من طلبکار باشم اون طلبکاره.
وقتی اومد نگاهش برای چندلحظه روی صورتم ثابت موند ...اومد سمتم و گفت :معذرت میخوام اما
تقصیره خودت بود.
پوزخنده پر تمسخری روی لبام نشست.
مامان :تو نباید صداتو برای من باال میبردی.
_باید معذرت خواهی کنم؟
مامان :چرا اینقدر زبونت دراز شده؟ چرا مثل قبالً مؤدب و فهمیده نیستی؟
بی حوصله گفتم :چیکار کنم باهمین کبودی از آقاسیاوش استقبال کنم؟
اخماش درهم رفت و یه کرم به سمتم گرفت و گفت :بیا فقط روی قسمت کبودی بزن به اندازهی
کافی سفید هستی.
کرم و گرفتم و رفت ...سعی کردم کبودی رو با کِرم بپوشونم که موفقم شدم ...زخم گوشه لبم
کوچیک بود و زیاد توی چشم نبود.
زمان میگذشت و بغضم بزرگ تر میشد و ترسم بیشتر ...امیرحسام چی تو سرته؟
بااسترس و نگرانی بارها و بارها طول و عرض اتاق رو طی کردم تا اینکه آرزو صدام زد برم پایین.
مامان چادر رنگی زیبایی به سمتم گرفت و گفت :سرت کن و تو آشپزخونه منتظر بمون.
چادرو گرفتم و به آشپزخونه رفتم ...روی صندلی نشستم و زیرلب آیت الکرسی خوندم ...حس خیلی
بدی داشتم ...دلم شور میزد و احساسم بهم میگفت قراره اتفاق بدی بیوفته.
صدای زنگ ویال بلندشد و دلم هری ریخت ...چشمام از اشک پرشد و زیرلب نالیدم :خدایا تورو به
آبروی حضرت فاطمه زهرا آبرومو نبر.
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صدای احوال پرسی و خوش آمدگویی به گوشم میرسید.
چند دقیقه ای گذشته بود که آرزو اومد داخل آشپزخونه و گفت :عمه گفت چایی بریزی و بیای
داخل سالن.
همین طوری نشسته بودم و بااسترس صدای انگشتام و درمیاوردم که گفت :حریر چرا نشستی پاشو
چایی بریز.
_کوفت بخورن.
باتعجب نگاهم کرد که عصبی گفتم :خودت بریز.
فهمید اعصاب ندارم و چیزی نگفت و خودش چایی ها رو ریخت.
آرزو :حریرجان پاشو برو وگرنه چایی ها سرد میشه.
چادرو سرم کردم و سینی رو برداشتم ،تو دلم اسم خدا رو صدا زدم و از آشپزخونه رفتم بیرون.
سربه زیر و خیلی آروم طوری که حتی خودمم نشنیدم گفتم :سالم.
_سالم عروس خانوم.
به زن تقریبا مسنی که چادر به سر داشت و این حرف و زد نگاه کردم.
مامان :حریرجان چایی ها رو تعارف کن.
باپاهای لرزونم قدم برداشتم و اول از همه به مادرش تعارف کردم و بعد به پدرش ...به پسره نگاه کردم
و آروم گفتم :بفرمایید.
ته ریش و یقهی پیراهنش بهم میگفت مقید و مذهبیه ...یه فنجون برداشت و گفت :ممنون.
سینی کامالً واضح توی دستام میلرزید و این موضوع خجالت زدم میکرد ...به بقیه هم تعارف کردم و
کناره مامان نشستم.
حرفای رسمی شروع شده بود و من بااینکه جسمم توی اون جمع بود اما فکر و ذهنم پیش آبرویی
بود که به یه مو بند بود و هرلحظه ممکن بود فرو بریزه و از هم بپاشه.
با سلقمهی مامان نگاه از زمین گرفتم و پردهی افکارم پاره شد ...بهش نگاه کردم که باابرو به مادر
پسره اشاره کرد.
به مادرش چشم دوختم که بالبخندگفت :دخترم اگه مشکلی نیست برید باسیاوش جان حرفای الزم و
بزنید و شرط ها و خواسته هاتونو باهم درمیون بذارید.
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باچشمای پر از تمنا به آقابزرگ نگاه کردم و بانگاهم التماس کردم بگه نه اما آقابزرگ اهمیت نداد و
گفت :مشکلی نیست میتونن برن داخل حیاط صحبت کنن.
سیاوش بلندشد و من همچنان نشسته بودم ...مامان آروم گفت :خوابت برده پاشو برو.
باترس به امیرحسام نگاه کردم که بابی رحمی تمام پوزخندی زد و خم شد و یه سیب سرخ از داخل
ظرف میوه برداشت.
خدایا هیچ کس پشت و پناهم نیست جز خودت.
بانیشگونی که مامان از پام گرفت بلندشدم و به سمت در رفتم و سیاوشم دنبالم اومد.
تاپام به حیاط رسید یه نفس عمیق کشیدم و ریه هام پرشد از هوای تازه و بغضم وسعت گرفت.
سیاوش کالفه چنگی به موهاش زد و نفس شو محکم داد بیرون ...انگار استرس داشت.
آروم گفتم :اگه بخواین میتونیم بریم داخل آالچیق بشینیم.
سیاوش :نه.
صداش میلرزید.
_میخواین همین طوری وایسیم؟ میتونیم روی صندلی های دوره باغچه بشینیم.
کالفه و عصبی گفت :نه.
ابروهام از تعجب رفت باال ...عصبی قدم برمیداشت و راه می رفت و زیرلب چیزهایی می گفت که
متوجه نمی شدم ...خیلی رفتاراش عجیب بود ...باچیزی که به گوشم خورد هنگ کردم.
از حرفایی که زیرلب میزد فقط همین یه جمله رو شنیدم :امیر سگ تو روحت.
آه خدایا ...کاره خوده عوضیشه ،تازه یادم اومد که اسم دوستش سیاوش بود ...خدالعنتت کنه
امیرحسام هدفت از این خاستگاری چیه؟
_شما رو با زور آوردن اینجا؟
از حرکت ایستاد و بهم نگاه کرد و گفت :نه.
باعصبانیت گفتم :منو آوردین اینجا که قدم بزنید؟
سیاوش :حرفی برای گفتن ندارم.
باصدایی که کمی بلند بود گفتم :اون امیرحسام عوضی هدفش چیه؟
رنگش پرید و تندتند پلک زد و گفت :حسام !!! حسام کیه؟
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_ببین آقای به اصطالح محترم من خر نیستم اینجا عرعرم نمیکنم که فکرکنی خرم میبینی که
چهارپاهم نیستم پس منو خر فرض نکن و بگو اون دوست عوضیت چی توی مخشه؟
بااخم گفت :من نمیفهمم از چی حرف میزنی.
کالفه دکمهی یقه شو باز کرد و دستی به صورتش کشید.
باپوزخند گفتم :کسی با ته ریش گذاشتن و یقه دیپلمات مومن نشده ،ذات آدما از چهره شون
مشخصه آقای به اصطالح محترم.
به سمت در برگشتم که باحرفی که زد خورد شدم و نفسم بند اومد از خجالت.
سیاوش :پس چرا ذات کثیف تو از چهره ات مشخص نیست خانوم به اصطالح محترم؟
چونم لرزید و اشکام گونه هام و نوازش کرد ...خدایا توهین تا کجا؟
برگشتم و به چشمای عسلی رنگش خیره شدم و بابغض گفتم :توچی میدونی؟
سیاوش :همه چی رو.
_نه ...تو همه چی رو نمیدونی که اگه میدونستی اینطوری بهم زخم نمیزدی.
سیاوش :آدما باید تاوان کارهاشونو بدن.
_درسته باید تاوان بدن اما تاوان گناهانی که خودشون مرتکب شدن نه گناهانی که اطرافیانش انجام
دادن.
سیاوش :دنیا بی رحمه ...اونقدر بی رحم که امیرحسام بادیدن حال مادرش دوماه تمام رفت توکما.
خدایا این پسر از همه چی خبر داره ...از خجالت سرخ شدم و لبم و گزیدم.
سیاوش :انتقام حق امیرحسامه.
_چرا این ماجرای خاستگاری رو راه انداخته؟
سیاوش :به زودی میفهمی ...حریرخانوم بدون من تا آخرش پای امیرحسام هستم حتی اگه مجبور
باشم باهات ازدواج کنم این کارو به خاطره دوستم میکنم تا حداقل ذره ای از عذاب هایی که توی
گذشته کشیده فراموشش بشه.
بعد از گفتن این حرف رفت داخل خونه ...به آسمون چشم دوختم و گفتم :تاوان میدم ...تاوان کار
مادرم و میدم.
اشکام و پاک کردم و رفتم داخل.
مامان سیاوش بالبخندگفت :خب نظرت چیه دخترم؟
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نگاه غمگینی بهش کردم و سرم و انداختم پایین و اشکم روی چادر چکید.
آقابزرگ :باتوجه به شناختی که من از آقاسیاوش دارم و رفتار و کردارش توی محل کار و حرفای زده
شده ما هم از نظر اعتقادات و هم از نظر معنوی و مالی بهم میخوریم ،سطح طبقاتی خیلی مهمه و از
اونجایی که تفاوت چندانی باهم نداریم و نظرامون کامالً بهم شباهت داره من به این وصلت موافقم.
مامان سیاوش گفت :خب خداروشکر حاال نظره خوده عروس خانوم رو هم بپرسیم ببینیم این پسر ما
رو به غالمی قبول میکنه یانه؟
من که با جواب آقابزرگ توی شوک بزرگی بودم اصالً متوجهی حرفش نشدم و اشکام سیل وار ریخت
ولی چون سرم پایین بود کسی ندید ...هیچ کس ندید که حریر چطور داره توی منجالب امیرحسام
دست و پا میزنه.
معلوم نیست این سیاوش عوضی چطور خودشو خوب نشون داده و چی به خورد آقابزرگ داده که
توی همین اولین جلسه خاستگاری جواب مثبت رو داد ...آقابزرگ گول ظاهرشو خورده همونطور که
گول ظاهر حمید و مامانم رو خورد ...اون عادتش بود آدما رو از روی ظاهرشون قضاوت کنه ...چرا
هیچ وقت نمی فهمه ظاهر آدما نشون دهندهی اونچه که توی باطن شونه نیست؟
آقابزرگ :نظره من نظره حریره.
مامان سیاوش :خب با این حساب مبارکه ،فقط من قبلش یه خواسته ای دارم که باانجام اون کار
بعدش با بزرگترهای فامیل میایم برای مراسم خاستگاری آخر و نشون کردن عروس خانوم.
آقابزرگ :چه خواسته ای؟
مامان سیاوش :اگه بشه بامادر عروس خانوم درمیون بذارمش.
آقابزرگ :البته.
مامان بلندشد و به همراه مامان سیاوش رفت داخل یکی از اتاق ها ...رفتارشون گیج کننده و عجیب
بود ...نمیدونستم قراره چه بالیی سرم بیاد.
سیاوش عصبی پاشو تکون میداد و به زمین زل زده بود و اما امیرحسام هنوز اون سیب سرخ توی
دستش بود و گاهی میبوییدش و بالبخنده مرموزی توی دستش میچرخوندش.
مامان همراه بامامان سیاوش از اتاق اومدن بیرون اما اخماش شدیداً درهم بود.
امیرحسام لبخندش وسعت گرفت و سیب و توی دستش فشرد و سیب شکست ...نگاهی به من کرد و
سیب و انداخت توی پشقاب.
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احمق باهرحرکتش تهدیدم میکرد ...میدونم لعنتی ،میدونم یه روزی مثل اون سیب لهم میکنی و
سرخی و تازگیم رو ازم میگیری و بعد مثل آشغال میندازیم توی سطل زباله.
پدرسیاوش :خب دیگه بهتره رفع زحمت کنیم.
بلندشدن و عزم رفتن کردن ...وقتی رفتن آقابزرگ بالفاصله پرسید :مادرش چی گفت بهت یسنا؟
مامان باحرص چادرِ روی سرشو پرت کرد روی مبل و گفت :زنیکهی احمق.
بابا :یسنا این چه طرز حرف زدنه؟!
مامان :اگه بدونی ازم چی خواست از این بدترشو بهش میگی؟
بابا :مگه چی میخواست؟
مامان :رسماً به خانوادمون توهین کرد و من مثل احمقا خفه موندم و هیچی نگفتم.
آقابزرگ بااخم گفت :یسنا میگی چی گفت بهت یانه؟
مامان نگاهی به من و بقیه کرد و بعد آروم گفت :گفت ما شناخت زیادی از هم نداریم و فامیل
نیستیم و خیلی هم مقید و مذهبی و متعصبیم و معموالً که با غریبه ها وصلت میکنیم از ...از سالمتی
دختره مطمئن میشیم بعد مراسم نشون و عقدی رو برگزار میکنیم.
بابا باخشم غرید :من دخترم و عروس نمیکنم.
معنی حرف مامان و نفهمیدم ...میخوان از سالمتیم مطمئن بشن؟ هه نکنه میترسن دختر مریض
بهشون قالب کنن.
آقابزرگ :بعداً که تنها بودیم دربارش حرف میزنیم.
بی حوصله و بدون اینکه به حرفاشون اهمیت بدم گفتم :میرم بخوابم شب بخیر.
بابا :حالت خوبه؟ رنگت پریده.
_خوبم فقط خستم ...واسه شام بیدارم نکنید.
به اتاقم رفتم و روی تخت دراز کشیدم ...مثل همیشه سد اشکام شکست و روی گونه هام جاری شد.
ساعت یازده شب بود که در اتاقم زده شد و بعد صدای مامان به گوشم رسید :حریر بیداری؟
سریع اشکام و پاک کردم و روی تخت نشستم و گفتم :بله.
اومد داخل و کنارم نشست و گفت :هنوز نخوابیدی؟
_خوابم نبرد.
لبخندی به روم زد و گفت :بزرگ شدی.

326

www.RomanKhone.IR

نه سیاه بود نه سفید – ریحانه رسولی

رمــان

چندثانیه سکوت کرد و بعد گفت :میدونم که یه سری مسائل رو میدونی ...باالخره نوزده سالته و به
بلوغ رسیدی و قطعاً از یه سری چیزها خبر داری.
_منظورت چیه مامان؟
مامان :من خیلی فکرکردم و به این نتیجه رسیدم که اونا حق دارن از ما برگه سالمت بخوان ...فردا
باهم میریم دکتر.
_چقدر کارشون مزخرفه نکنه فکرمیکنن سرطان یا ایدز دارم هه شایدم فکرمیکنن ناراحتی قلبی دارم
و نمیخوان عروسشون ناقص باشه.
چشماش گرد شد و باتعجب گفت :حریر !!
بی حوصله بهش نگاه کردم که گفت :تو منظوره منو نگرفتی.
_منظورتو گرفتم باشه فردا میریم دکتر.
باتأکید گفت :دکتر زنان.
دلم هری ریخت و باترس گفتم :چرا زنان؟
نگاه کالفه ای بهم کرد و گفت :تو نوزده سالته مثالً.
عصبی گفتم :مامان !
مامان :دخترم مامان سیاوش میخواد از پاکی تو مطمئن بشه.
آه خدایا!...
چشمام به سرعت خیس شد ...منه خر چطور متوجه نشدم؟
مامان :حریر گریه نکن ما همه میدونیم تو پاکی ولی اونا که تورو نمیشناسن.
امیرحسام خدا آتیشت بزنه ...امیرحسام خیلی کثافتی ...آشغال هدفش همین بود ...داره ضربه های
بدی بهم میزنه.
_میشه تنهام بذاری میخوام بخوابم.
مامان :فردا نرو مدرسه میریم دکتر.
عصبی گفتم :مامان من نمیخوام برم دکتر.
مامان :الزم نیست بترسی ...آروم باش.
_اونا دارن به من توهین میکنن.
مامان :سیاوش پسره خوبیه ماهمه موافق این ازدواجیم پس باید به خواسته شون عمل کنیم.
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بابغض گفتم :باشه برو ...میخوام بخوابم.
بلندشد و گفت :شب بخیر.
وقتی رفت مشت های محکمی به تخت زدم و غریدم :حسام الهی بمیری که اینطوری با آبروی من
بازی میکنی.
وای اگه فردا برم دکتر که همه میفهمن من قبالً...
نیم ساعتی میشد که گریه میکردم و امیرحسام و به فحش می کشیدم که در اتاقم باز شد و خوده
عوضیش اومد داخل ...بالبخنده ترسناکی کنارم نشست و گفت :آخی الهی گریه نکن گلم.
مشت محکمی به سـ ـینه اش زدم و نزدیک صورتش آروم اما کامالً جدی غریدم :یه روزی تقاص پس
میدی و اون روز تو چشمات اشکی و من لبام خندون.
امیرحسام :من بیست سال تمام به اندازهی کافی تقاص پس دادم االن نوبت تو و مادرت رسیده که
تقاص پس بدین.
بابغض نالیدم :حسام کارت خیلی کثیفه.
امیرحسام :خواستم بهت یادآوری کنم که زن منی.
_من زن تو نیستم.
امیرحسام :هستی.
_نیستم.
امیرحسام :خیل خب فردا برو دکتر تا نه تنها به خودت بلکه به همه ثابت بشه هستی.
لبم و محکم گاز گرفتم و باچشمای اشکی بهش زل زدم.
لبخنده غمگینی زد و خیره به چشمام گفت :وقتی چشمات اشکی میشه دقیقاً عین مادرم میشی.
باالتماس گفتم :حسام آبروم و نبر.
امیرحسام :باشه اما شرط داره.
_چه شرطی؟
امیرحسام :اون شب که منو از خودت روندی خیلی بهم برخورد.
یقه شو محکم گرفتم و توی صورتش غریدم :توی پست فطرت که میگی از روی هـ ـوس باهام اون
کارو نکردی.
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ریلکس دستام و از یقه اش جدا کرد و گفت :االنم میگم هیچ هـ ـوسی درکار نیست هیچ میلی هم
بهت ندارم.
چشماش آتیشی شد و گفت :ولی میخوام بارها و بارها مثل اون شب زجه بزنی و التماس کنی.
شوکه بهش نگاه کردم و گفتم :حسام تو خوده شیطانی.
چشمکی زد و گفت :آفرین خوب منو شناختی ...یک هیچ به نفع تو.
انگشت اشارم و آوردم باال و گفتم :من دیگه نمیذارم ازم سواستفاده کنی.
ریلکس به تخت تکیه داد و گفت :باشه عزیزم اشکالی نداره ...فردا سالمت میکنم.
باحرص گفتم :چرا به سیاوش همه چی رو گفتی؟
پوزخنده تلخی زد و گفت :اون خودش همه چی رو فهمید.
_چطوری فهمید؟
درحالی که باز صورتش سرخ شده بود و صداش از خشم میلرزید گفت :پدرش روانشناسم بود.
گیج گفتم :چی؟!
امیرحسام :من هشت سالم بود و زرنگ بودم ،بیشتر از سنم میفهمیدم ،دوسال تمام افسرده بودم و از
مامانم میترسیدم دایی محمدرضا یکی از دوستای روانشناسش و که اونجا زندگی میکرد باهام
آشناکرد تا درمانم کنه ...سیاوش شد بهترین و صمیمی ترین دوستم ...هرسال باهم میومدیم ایران و
من هرسال میرفتم سر قبرخانجون و از نقشه هام و برنامه هام براش میگفتم و خبردارش میکردم که
خانواده ای که ساخته بود و بادستای خودم خراب میکنم ...حاال فهمیدی چرا مشهد رو اینقدر خوب
میشناسم؟ سیاوش وقتی بیست و پنج سالش بود بانقشهی قبلی من اومد توی شرکت آقابزرگ
مشغول به کار شد و کارها و برنامه هاشونو بهم گزارش میداد و وقتی چند روز پیش ازش خواستم
بیاد خاستگاری تو هیچی نپرسید فقط گفت باشه ...اون زن و مردهم پدر و مادر واقعی خودش نبودن.
خیره به چشمام گفت :حاال خودت انتخاب کن یه عمر بی آبرویی و بدنامی رو انتخاب میکنی یا تو بـ
ـغل من با آرامش خوابیدن رو؟
_هه آرامش؟ نکنه یادت رفته که همین االن گفتی بهم نزدیک میشی تا صدای گریه ها و زجه هام و
بلندکنی.
انگشت شو از زیره چشمم تا روی گونم کشید و اشکم و لمس کرد و گفت :نمیدونی باهریک قطره
اشکی که میریزی چه نیروی قوی رو به من تزریق میکنی.
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دستشو کنار زدم و گفتم :به من دست نزن.
پوزخندی زد و گفت :حریر بتازون ...خوب بتازون و عصبیم کن ...اینا همه رو توی دلم جمع میکنم
جمع میکنم جمع میکنم و یهو مثل یه شیر زخمی تیکه تیکه ات میکنم ...یادت نرفته که تو عذاب
تمام صالحی ها رو به جون خریدی منم کاری میکنم که از این تصمیت پشیمون بشی و یه روزی از
خودت بپرسی :صالحی ها ارزش این همه عذاب رو داشتن؟ بعد به خودت جواب میدی :نه نداشتن
من الکی خودم و قربانی کردم.
_من فقط نمیخوام پدرم نابود بشه و امیرعلی حرومزاده خونده بشه ...قطعاً اگه همه بفهمن چه اتفاقی
افتاده هیچ وقت باور نمیکنن که من و امیرعلی حاللیم و از پدرمیم.
امیرحسام :دقیقاً همین طوره ...چون وقتی به مادره منم انگ هـ ـرزگی زده شد و فهمیدن مادرم
حامله ست گفتن اون بچه حرومزاده ست و کشتنش.
_حسام خواهش میکنم این موضوع و حلش کن.
اومد جلو و بـ ـوسه ای به زیره گوشم زد و زمزمه کرد :باشه حلش میکنم.
دستش روی پیراهنم نشست که بابغض نالیدم :نامحرمیم.
امیرحسام :برام مهم نیست فقط گریه کن.
از این همه بی رحمی دلم گرفت و صدای گریه ام بلند شد ...دکمه های پیراهن بلندم و باز کرد و
دستاش دوره کمرم پیچید و گردنم و گاز گرفت.
به پیراهنش چنگ زدم و باهق هق گفتم :وحشی.
خندهی ترسناکی کرد و گفت :یادت نره تو توی بـ ـغل یه گرگی یه گرگم همیشه وحشیه.
_توروخدا ولم کن.
روی تخت خوابوندم و روم خیمه زد و گفت :انتخاب کن حریر یا امشب بامنی یا فردا توی مطب دکتر.
_نامحرمیم.
امیرحسام :تحت فشار نمیذارمت انتخاب کن یا من یا بی آبرویی.
هیچی نگفتم و فقط باچشمای خیسم به چشمای بی رحمش نگاه کردم ...پوزخندی زد و فاصله رو پر
کرد و صدای گریهی آرومم رو خفه کرد.
تکرار مجدد یه گناه یعنی خریت محض.
دستام و روی سـ ـینه اش گذاشتم و بهش فشار آوردم تا بره عقب.
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خودش رفت عقب و گفت :چیه؟
_نمیخوام.
بی حرف بلندشد و انگشت شصت شو به گوشهی لبش کشید و گفت :باشه پس خودتو برای هرچیزی
آماده کن.
این ریلکس بودن و آرامشش کفرم و درمیاورد ...نگاه معناداری بهم کرد و از اتاق رفت بیرون ...دکمه
هام و بستم و آروم هق زدم ...مامان به خاطره این عذاب ها نمی بخشمت.
امیرحسام هیچ وقت نمیفهمه که دردِ من از درد اون بیشتره ...اون پدرش یه مرد بود و روزانه هزار
مرد به زنش خـ ـیانت میکنه اما اینکه یه زن به شوهرش خـ ـیانت کنه اوج کثافت و بی رحمیه،
چون غیرت و غرور یه مرد همه چیزه اونه ...و له کردن این غرور و غیرت یعنی جنایت یعنی به قتل
رسوندن اون مرد.
ترس از فردا وجودم و پر کرده بود ...دلم شور میزد و از استرس زیاد حالت تهو گرفته بودم.
ساعت دونصف شب شده بود و من همچنان اشک میریختم و به فردا و بی آبرویی بزرگی که در راه
بود فکرمیکردم.
پدرم اگه بفهمه چرا امیرحسام این کارو باهام کرده یا خودشو میکشه یامنو یا مادرم و ...امیرعلی وسط
این دعواها و جنجال ها آسیب میبینه و من اینو نمی خوام.
خدایا من دلم نمیخواد دوباره امیرحسام بهم تـ ـجـ ـاوز کنه ولی نمیتونم هم اجازه بدم که پدرم و
برادرم نابود بشن.
بلندشدم و زیرلب گفتم :مامان ازت نمیگذرم ...حاللت نمی کنم بابت این همه عذابی که دارم به
خاطره تو به جون میخرم.
از اتاق رفتم بیرون و رفتم سمت اتاق امیرحسام ...وارد اتاق شدم ...اتاق تاریک بود ولی دوده سیگار
همه جا پیچیده بود ...از پنجره به بیرون زل زده بود و پشتش به من بود.
امیرحسام :میدونستم میای.
درو بستم و بابغض گفتم :من نمیخوام بقیه بهم بگن هـ ـرزه.
برگشت و بهم نگاه کرد ...چشماش بازم ترسناک شده بود و آتیش سیگار توی مردمک چشماش سایه
انداخته بود.
بهم نزدیک شد و روبه روم ایستاد و گفت :منو انتخاب کردی؟
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چونم لرزید و جوابی ندادم.
امیرحسام :حریر من و اشک و آه و گریه رو انتخاب کردی یا سیاوش و بی آبرویی و اشک و آه و گریه
و کنایه ها و زخم زبون ها و کتک ها و تحقیرها و اسم هـ ـرزه بودن رو؟
هق زدم و گفتم :تو و اشک و آه و گریه رو.
لبخنده شیطانی شو حتی توی تاریکی هم می تونستم ببینم.
امیرحسام :خوبه عاقل شدی.
_آب که از سرگذشت چه یک وجب چه صد وجب.
پک عمیقی به سیگارش زد و دودشو توی صورتم فوت کرد ،به سرفه افتادم و حالت تهو گرفتم...
همیشه بوی سیگار حالم و بد میکرد.
به سختی گفتم :حسام موضوع فردا رو حل کن.
ته سیگارشو توی جاسیگاری روی پاتختی فشرد و خاموشش کرد ...گوشی شو از جیبش درآورد و
درحالی که به چشمای من خیره بود به سیاوش زنگ زد.
امیرحسام :سالم برنامه کنسله ...آره ...زنگ بزن خیلی رک بگو پشیمون شدی ...آره ...خیل خب حاال
بتمرگ.
گوشی رو روی تخت پرت کرد و دستاشو انداخت دوره گردنم ...درست عین طناب دار ،گفت :میخوام
حسابی گریه کنی.
_خیلی عقده ای هستی.
امیرحسام :میخوام قطره قطره اشک مادرم و تالفی کنم ...بعضی شبها که صدای گریه شو میشنوم یا
متوجه میشم بالشتش از اشکاش خیسه حریص تر میشم برای عذاب دادن تو.
_ای کاش از خوده مادرم انتقام میگرفتی.
امیرحسام :من که میخواستم همین کارو بکنم تو نذاشتی و گفتی پدرت غرور داره و امیرعلی آینده
اش تباه میشه ،خودت گفتی جوره همهی صالحی ها رو میکشی.
غمگین گفتم :آره چون تو شعله های خشمت منو آتیش زد و نابود کرد ...باالتر از سیاهی که رنگی
نیست ...به ته خط رسیدم هرکاری میخوای بکن چون منو نابود کردی ولی نمیذارم پدرم و امیرعلی
هم نابود بشن و زندگی شون خراب بشه.
امیرحسام :یعنی میذاری مادرت تا آخر عمر کنار پدرت زندگی کنه و به دروغ هاش ادامه بده؟
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_آره ...درسته مادرم گذشته کثیفی داشته اما همین که باپدرم ازدواج کرده گذشته رو کنار گذاشته و
هـ ـرز نرفته قبول دارم خیلی تقصیرکاره و گناهش نابخشودنیه اما اگه پدرم همه چی رو بفهمه نابود
میشه و امیرعلی هم میشه بچهی طالق و تمام آسیب هایی که تا امروز ندیده رو میبینه.
بهم نزدیکتر شد و لباشو به پیشونیم چسبوند و زمزمه کرد:
_حریر میدونی چی بیشتر از همه عذابم میده؟
_چی؟
امیرحسام :من اگه االن اینجام و برای انتقام اومدم به خاطره خـ ـیانت پدرم و مادرت نیست بلکه به
خاطره انگ هـ ـرزگی و آبروی بربادرفتهی مادرمه ...به خاطره رفتاره وحشیانهی آقابزرگه ...یه پسر
هیچ وقت نمی تونه تحمل کنه و ببینه که مادرش داره زیره دست و پای یه مرد بی غیرت له میشه
حتی اگه اون پسر هشت سالش باشه.
_توکه اون موقع آلمان بودی.
آه عمیقی کشید و جواب داد :آره اما وقتی اومدم ایران هنوز زخمای مادرم تازه بود ...هیچی از
صورتش باقی نمونده بود و نشناختمش ،تنها چیزی که ثابت میکرد اون زن مادرمه آبی چشماش بود.
بـ ـوسه آرومی به چشمای اشکیم زد و گفت :چشمات کپی مادرمه ...تو الیق این چشمها نیستی.
لبخنده تلخی زدم و گفتم :شاید حق باتوئه.
بـ ـغلم کرد و روی تخت گذاشتم...
باهربـ ـوسه اش احساس مرگ بهم دست میداد و از رفتاره عصبیش معلوم بود هیچ میلی بهم نداره و
فقط میخواد عذابم بده ...چشمام و که می بستم اون شب لعنتی عین یه فیلم پشت پلکام به نمایش
گذاشته میشد و به یادم میومد التماس ها و فریادها و کمک خواستنام ...تنم و که بادستای
گناهکارش لمس میکرد به مرز جنون می رسیدم ...انگار عزرائیل لمسم میکرد و به آغـ ـوش مرگ
دعوتم میکرد ...امیرحسام عزرائیلی بود که ذره ذره جونم و می گرفت.
صدای گریه ها و هق هقام بلند بود و ویژگی خوب ویال این بود که دیوارها عایق کاری صوتی شده
بودن و صدام از اتاق بیرون نمی رفت.
پیراهنم و درآورد و برای چندلحظه مکث کرد ...توی تاریکی اتاق به چشمای غمگینم نگاه کرد...
دستشو روی دهنم گذاشت و عصبی غرید :خفه شو کاری نمیکنم.
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بغضم باشدت بیشتری شکست و دست شو محکم تر روی دهنم فشار داد و غرید :حریر خفه شو حس
بدی دارم احساس میکنم چشمای مادرم اشکی و اون داره گریه میکنه پس لطف ًا خفه شو امشب مثل
شب تولدت از گریه ها و زجه هات لـ ـذت نمیبرم.
دست شو برداشت و روی تخت دراز کشید و بالفاصله سیگاری آتیش زد ...باتمام توانم سعی داشتم
گریه هام و مهار کنم تا بیشتر از این عصبانی نشه اما نمیشد ...نمی تونستم ...دلم می خواست از ته
دل فریادی بلند بزنم و با اون فریاد دردی که توی قلبم بود رو به گوش همه برسونم ...تا همه بفهمند
من ،حریر گلکار چطور بی رحمانه طعمهی یه گرگ پر از کینه به اسم امیرحسام شدم و تاوان گناه
مادرم رو دادم ...دلم می خواست بافریادم به گوش همهی مردم شهر برسونم که من بیگناه بودم اما
ذره ذره درست عین یه شمع آب شدم به دست این مرد نامرد ...دلم می خواست فریاد بزنم خودم و
قربانی آسایش پدرم و برادرم کردم و من از همهی شماهایی که ادعای مردونگی دارید مردترم ...دلم
می خواست فریاد بزنم اما افسوس که نمیشد ...افسوس که سهم ما دختر ها همیشه اینه :هیس
دخترها فریاد نمیزنند ...دخترها زیر پا له میشنوند ...دخترها قربانی هـ ـوس های مردان این شهر می
شوند ...دخترها بیچاره اند ...دخترها ساده اند ...دخترها هیچ حقی ندارند ...دخترها باید بمیرند ...آره
دخترها باید بمیرند ...باید بمیرند ...و من مردم ...درست شب تولد نوزده سالگیم توسط یک به اصطالح
مرد مردم.
پیراهنم و از روی زمین برداشتم و به تنم کشیدم ...از بس گریه کرده بودم دلم ضعف می رفت و
حالت تهو داشتم.
بلندشدم تا برم که مچ دستم و گرفت و گفت :کجا؟
_میخوام برم تو اتاقم.
امیرحسام :همین جا بتمرگ.
هه این همون مرده مؤدبیه که یه روزی عاشقش شدم ...عاشق مؤدب بودن و محترم بودنش و حاال!...
_باید برم تو اتاقم ممکنه مامانم بفهمه.
امیرحسام :به درک همین جا کپه تو میذاری.
_حسام اذیت نکن بذار برم.
غرید :حریر میخوابی یا یه جور دیگه بخوابونمت؟
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صداش اینقدر جدی و ترسناک بود که مثل بچه گربه ها همون جا پایین تخت دراز کشیدم و توی
خودم جمع شدم.
نمیدونم چندتا سیگار کشید فقط میدونم پاکت سیگار تموم شد و دوده سیگار سر درد بدی رو بهم
هدیه کرد.
بعد از گذشته یک ساعت دستم و گرفت و به طرف خودش کشید ،بـ ـغلم کرد و سرم و روی بالشت
گذاشت.
آروم نالیدم :تو اصال میدونی محرم و نامحرم بودن چیه؟
امیرحسام :میدونم.
_پس حاال که میدونی اینقدر اینطوری عذابم نده.
امیرحسام :من توی مدتی که فیلم بازی میکردم عاشقتم دروغای زیادی بهت گفتم اما یه حرفم راست
بود.
نگاه شو بین اجزای صورتم چرخوند و گفت :اگه گفتی کدوم حرفم؟
بی حوصله گفتم :کدوم؟
امیرحسام :اینکه باهات ازدواج میکنم.
شوکه گفتم :یعنی بامن ازدواج میکنی؟
امیرحسام :آره.
بابهت خندیدم و گفتم :نکنه منظورت صـ ـیغه ست؟ همینم مونده صـ ـیغه شم هه.
امیرحسام :کی گفت صـ ـیغه! عقد دائم.
گیج روی تخت نشستم و گفتم :داری شوخی میکنی؟!
دست شو زیره سرش گذاشت و گفت :مگه سه نصف شب وقت شوخیه؟
باتردید پرسیدم :تو میخوای بامن ازدواج کنی؟
امیرحسام :آخی از ذوق زیاد باورت نمیشه.
مشت محکمی به سـ ـینه اش زدم و گفتم :آره نمیبینی خرکیف شدم.
خندید و گفت :اتفاقاً دارم میبینم.
اخمام و کشیدم توی هم که توی تاریکی ندید ...گفتم :خب تو که میخواستی عقدم کنی مثل آدم اول
محرمم میشدی بعد انتقام تو میگرفتی.
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امیرحسام :نوچ ازدواج میکنیم ولی اونطور که تو فکرمیکنی نه.
_یعنی چی منظورتو واضح بگو.
دستشو جک سرش کرد و همین طور که به چشمام زل زده بود گفت :الزم بود اول از دوشیزه بودن
دربیای چون قرار نیست کسی از ازدواج ما خبر دار بشه.
دهنم اندازهی غار باز موند و گفتم :خیلی پستی.
امیرحسام :میدونم.
_توی اون ذهن کثیفت چی میگذره؟
امیرحسام :قراره شبهای زیادی بامن توی این اتاق باشی انتخاب باخودته یا ر-ا-ب-طهی حـ ـرام یا
ر-ا-ب-طهی حالل ...مجبورت نمیکنم ازدواج کنی اما خب میخوام بدونی قراره شبهای زیادی رو
اینجا بگذرونی.
_چرا عقد دائم؟
امیرحسام :میخوای صـ ـیغه شی؟
_معلومه که نه ولی تو جایی نمیخوابی که زیرت نم بزنه راست شو بگو چرا صـ ـیغهم نمیکنی تا
اینطوری بیشتر عذاب بکشم؟
دستم و کشید و دوباره تو بـ ـغلش گرفتتم ...موهام و زد پشت گوشم و گفت:
_خودت میدونی چرا پس نپرس.
باغم گفتم :آره میدونم ...چون تا آخر عمر اسیرت باشم و تو شکنجه ام بدی ...چون هیچ وقت نتونم
ازت جداشم و عقدمون هیچ وقت به پایان نرسه ...تو خیلی بی رحمی حسام خیلی بیشتر از اون
چیزی که فکرشو میکردم ...از من متنفری و هیچ میلی بهم نداری ولی به خاطره اینکه عذابم بدی
دست میذاری روی احساسات پاک دخترانم و بعد...
پرید وسط حرفم و بالحن حرص درکنی گفت :عشق من احساسات پاک دخترانت نه احساسات پاک
زنانه ات ،یادت رفته دیگه دختر نیستی؟
دستم روی سـ ـینه اش مشت شد و دندونام و روی هم فشار دادم.
خندید و بـ ـوسه محکمی به گونم زد و گفت :بخواب فردا باهم صحبت میکنیم.
باتردید پرسیدم :ماجرای خاستگاری حله دیگه؟
امیرحسام :حله ولی برات درس و عبرتی باشه تا دیگه حسام و پس نزنی.
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تودلم گفتم :من دیگه غلط بکنم با تو در بیوفتم.
دمر خوابید و چشماشو بست.
باز پرسیدم :تو واقعا قایمکی منو به عقد خودت میاری؟
باچشمای بسته گفت :آره تا دیگه اینقدر روضهی محرم و نامحرم نخونی.
_اگه بقیه بفهمن چی؟
امیرحسام :بفهمن.
باحرص گفتم :بفهمن؟!
اخماش درهم رفت و همون طور که چشماش بسته بود گفت :قطعاً اگه بفهمن مخفیانه ازدواج کردی
خیلی بهتر از اینکه بفهمن قبل از ازدواج بایکی بودی و اگه بفهمن قبالً ر-ا-ب-طه نامـ ـشروع داشتی
قطعاً مجبور میشی قضیهی انتقام و خـ ـیانت مادرتو بگی و اینطوری همه چی بهم میریزه و البته منم
به هدفم میرسم اما خب باعقد کردن و عذاب دادن توهم به هدفم میرسم.
باخشم گفتم :ر-ا-ب-طهی نامـ ـشروع در کار نبود تو بهم تـ ـجـ ـاوز کردی.
امیرحسام :اسم شو هرچی که دلت میخواد بذار اما خب قبول کن که توهم دلت میخواست ...هه
میگن دختر به مادر میره هرچی باشه توهم مثل مادرت هـ ـرزه ای.
بغض به گلوم چنگ انداخت و قلبم پاره پاره شد.
به جون همون امیرعلی که دارم تمام اینا رو به خاطرش به جون میخرم من اون شب بدترین شب
زندگیم بود و اصالً هم نمیخواستم همچین اتفاقی بیوفته ،به جون امیرعلی قسم که نمیخواستم.
بهش پشت کردم و بالشت و گاز گرفتم تا صدای گریه ام بلندنشه و اون عوضی خوشحال نشه ...دلم
می خواست فریاد بزنم به مادرم نگو هـ ـرزه اما نمیشد ...چون انکار واقعیت هیچی رو حل نمیکرد...
چون مادرم خواسته یا ناخواسته آسیب های زیادی به امیرحسام و خاله حسنا زده بود ...اینقدر آسیب
زده بود که امیرحسام دیگه هیچ انسانیتی توی وجودش دیده نمیشد و سراسر خشم و کینه بود.
دو دقیقه گذشته بود که دستش دورم حلقه شد ...فاصله ای بین صورتش و گوشم باقی نذاشت و آروم
گفت:
_خیلی خب گریه نکن تو مثل مادرت نیستی.
_هستم.
امیرحسام :نیستی.
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_هستم.
غرید :نیستی.
_هستم ...اگه نبودم گول حرفای قشنگ تو نمیخوردم ...حسام من همون دختری ام که وقتی برای
اولین بار توی حیاط دست شو گرفتی سرخ و سفید شد و گفت دیگه این کارو نکنی و حاال اون دختر
کجا و من کجا ! تو باحرفات حریرو تغییر دادی و تبدیلش کردی به یه هـ ـرزه ...هـ ـرزه ای که به
راحتی به یه نامحرم ابراز عشق میکنه ...لمسش میکنه ...میبـ ـوستش و باهاش میگه و میخنده ...آه
حسام چطوری اینقدر خوب بازی کردی که شدم این؟!
محکم تر بـ ـغلم کرد و گفت :تو بامادرت فرق داری من تو رو باحرفای قشنگ و عاشقانم فریب دادم
اما پدرم مادرتو فریب نداد مادرت خودش خواست که بشه هـ ـرزه.
بابغض گفتم :بسه دیگه ...حالم از این کلمه بهم میخوره دیگه نمیخوام بشنومش.
هیچی نگفت و فقط نفسای گرمش به پشت گردنم خورد.
هم آغـ ـوش بودن بایه نامحرم گـ ـناه بود اما خب حداقل جای شکرش باقی بود که از انجام ر-ا-ب-
طه پشیمون شد.
یک ساعتی گذشته بود ...حرفی نمیزد و تکونم نمی خورد ...آروم سرم و برگردوندم و دیدم چشماش
بسته ست ...میترسیدم وقت نماز صبح برسه و مامان بیاد تو اتاقم تا بیدارم کنه و بفهمه تو اتاقم
نیستم و اون موقع ویال رو روی سرش بذاره ...باید میرفتم توی اتاقم.
باخیال اینکه خوابه آروم دستشو از دورم باز کردم که دستش دورم محکم تر شد و باصدای دورگه ای
گفت :بتمرگ.
لبم و بااسترس گاز گرفتم و چشمام و روی هم فشار دادم.
خوابم میومد اما نباید میخوابیدم چون خوابم سنگین بود و اگه خوابم میبرد تا صبح تخت میخوابیدم
و امیرحسامم از قصد بیدارم نمیکرد تا یکی بیاد و بفهمه توی اتاق اون خوابم برده و جرقه ای بشه
برای روشن کردن یه جنگ بزرگ.
کم کم به وقت اذان نزدیک میشدیم و من هرلحظه نفسم قطع میشد و دلم شور میزد ...امیرحسامم
اینقدر زرنگ بود که با کوچیکترین تکونم دستش دورم مثل حصار تنگ تر و تنگ تر میشد.
وقت اذان شد و من فاتحهی خودم و خوندم و گوش سپردم تا صدای جیغ مامان بلندبشه.
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ساعت شد پنج اما خبری نشد ...ساعت شد شش و بازم خبری نشد ...تعجب کردم و از طرفی از
استرس زیاد حالت تهو داشتم.
زیرلب یه صلوات فرستادم و آروم دست امیرحسام و کنار زدم و خوشبختانه بیدار نشد ...خیلی آروم از
تخت اومدم پایین و روسریم و از روی زمین چنگ زدم و از اتاق رفتم بیرون.
هوا روشن شده بود اما همه خواب بودن ...آروم رفتم داخل اتاق مامان و بابا و باتعجب دیدم هنوز
خوابن !
وای خدایا ممنونم ...به خاطره اینکه آبروم نره کاری کردی تا همه نماز صبح خواب بمونن ...ممنونم...
میدونم بخشیدیم و کمکم میکنی تا یه جوری بااین مشکل کنار بیام.
اشک روی گونم و پاک کردم و خواستم برم بیرون اما نتونستم نگاهم و از مامان و بابا بگیرم ...مامانم
واقعاً زیبا بود ...موهای بلندشو که فندقی رنگ کرده بود همیشه موقع خواب باز میکرد ...سرش روی
سـ ـینهی بابا بود و موهاش روی صورت خودش و بابا پخش شده بود ...دستای ظریفش دوره بابا
حلقه بود و غرق خواب بودن ...پدرمم خیلی خوش چهره بود و امیرعلی کپی پدرم بود ...کی باورش
میشه این زن قبال چه گذشته ای داشته! کی باورش میشه اینی که اینطور عاشقانه توی بـ ـغل پدرم
خوابه قبال عاشق یکی دیگه بوده؟
امیرحسام کاش تو یه کابوس بودی و یکی از راه میرسید و منو از این کابوس وحشتناک بیدار میکرد.
بابا غلت زد و سر مامان و روی بالشت گذاشت ...توی خواب لبخنده آرومی زد و موهای مامان و از
توی صورتش کنار زد و بینی شو خاروند.
آروم چشماشو باز کرد اما نوره آفتاب چشماشو اذیت کرد واسه همین دستشو جلوی نور گرفت تا
اذیتش نکنه ...اول از همه ملحفه رو روی مامان کشید تا سرما نخوره و بعد موهای مامان و از توی
صورتش کنار زد و زیرلب گفت :خانوم شلختهی خودم.
آروم پیشونی مامان و بـ ـوسید و دیدم که چطور روی لبای مامان لبخند نشست و چشماشو باز کرد...
خواب آلود به بابا نگاه کرد و گفت :صبح بخیر.
بابا :صبح شماهم بخیر.
مامان موهای مشکی رنگ بابا رو که روی پیشونیش ریخته بود و کنار زد و صورتشو نوازش کرد و
گفت :حسین چه خوبه که هر روز صبح که بیدار میشم تو کنارمی.
بابا بالبخند گفت :چی شده یسناخانوم؟ هم دیشب خیلی عجیب بودی هم امروز صبح عجیبی.
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مامان :دیشب حریر ازم پرسید :تو اصالً کسی رو دوست داری؟ اونجا فهمیدم حق بااونه من هیچ وقت
عالقم و ابراز نکردم نه به بچه هام نه به تو.
بابا فقط نگاهش کرد که پرسید :حسین تو منو دوست داری؟
بابا :معلومه.
مامان :چه خوبه که دروغ میگی تا ناراحت نشم.
بابا :دروغ نمیگم یسنا من دوست دارم.
مامان :تو چون آقابزرگ ازت خواست بامن ازدواج کردی.
بابا :یسنا من بهت عالقه دارم و زندگی خوبی رو باهات دارم ،عزیزم توچت شده از دیشب حرفای
عجیب و غریب میزنی.
مامان دستاشو دوره گردن بابا حلقه کرد و به آغـ ـوشش پناه برد و سرش روی شونهی بابا نشست که
نگاهش توی نگاه من قفل شد.
اول فکر کرد اشتباه میبینه اما بعد از چندثانیه سریع از بابا فاصله گرفت و ملحفه رو روی خودش
کشید تا متوجهی لباس خواب تنش نشم.
مامان :حریر اینجا چیکار میکنی؟
بابا نگاهش به طرف در کشیده شد و بادیدن من چشماش گرد شد.
مامان :حریر بدون در زدن وارد اتاق شدی؟!
بابا :دخترکم چرا گریه میکنی؟
درحالی که بغض داشت خفه ام میکرد و اشکام بیصدا اما تند میریخت گفتم :نماز صبح خواب موندیم
اومدم بیدارتون کنم.
بابا :عزیزم پیش میاد ...خب قضاشو میخونی اینکه گریه نداره.
ای کاش میتونستم بگم دلیل گریه هام چیه.
اشکام و پاک کردم و گفتم :ببخشید نمیخواستم بدون اجازه بیام تو اتاق.
درو باز کردم که مامان صدام زد :حریر؟
_ بله؟
مامان :اگه اون قضیه اذیتت میکنه یا اینکه میترسی نمیریم به مادرش زنگ میزنم میگم پشیمون
شدیم.
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خدایا این چهره و نگاه مهربون و لحن مادرانه شو باور کنم یا گذشتهی کثیفش و حرفای امیرحسام
رو؟
نمیدونم فقط اینو میدونم که یه مادر اگه قاتلم باشه اگه خراب و بدکاره هم باشه اگه گناهکارترین
موجود روی زمینم باشه بازم ته ته قلبش یه احساس ناب به بچه هاش داره و به فکره اوناست.
آروم گفتم :نمیدونم هرچی خودتون صالح میدونید.
به اتاقم پناه بردم و با گریه هایی که دیگه بهشون عادت کرده بودم خوابیدم.
وقتی بیدارشدم ظهر بود ...نماز ظهر و قضایی صبحم و خوندم و رفتم طبقه پایین و دیدم آقابزرگ
اخماش به شدت توهمه و همه یه جورایی ناراحت و عصبی ان.
وقتی از آرزو پرسیدم ماجرا چیه گفت که مامان سیاوش زنگ زده و گفته :سیاوش پشیمون شده و
نمیخواد ازدواج کنه و کلی هم عذرخواهی کرده ...آقابزرگم از توهینی که بهمون شده ناراحته و خیلی
عصبانیه.
برای به خیر گذشتن این ماجرا خداروشکر کردم و نفس راحتی کشیدم ...و خوشبختانه همین موضوع
باعث شد آقابزرگ دیگه حرف از ازدواج من نزنه و به همه گفت :حریر تادرسش تموم نشده ازدواج
نمیکنه.
هه نفهمید که حریره بیچاره مجبوره ازدواج کنه اونم بایه گرگ کینه ای که سراسر خشم و انتقامه.
***
باحرص بازومو گرفت و توی صورتم غرید:
_حریر منو عالف خودت کردی.
درحالی که از درد اخمام رفته بود توی هم گفتم :حسام خب برم چطوری شناسنامه ام رو از توی
گاوصندوق بردارم؟
امیرحسام :بی عرضه.
_نه نه ام دزد بوده یا بابام که بتونم گاوصندوق باز کنم؟
پوزخندزد و گفت :نه نه ات ...توی دزدیدن شوهرخواهرش که خیلی ماهر بوده شاید توی باز کردن
گاوصندوقم ماهر باشه.
از حرص دوندونام و محکم روی هم فشار دادم و غریدم :اینقدر گذشته رو نکوب تو صورتم.
چونم و محکم توی دست قدرتمندش گرفت و فشرد ...از درد چشمام پره اشک شد.
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غرید :گذشته ای که شنیدنش اینقدر تو رو عذاب میده من هرثانیه شاهد تک تک لحظاتش بودم...
پس فکرکن ببین چیزی که فقط شنیدنش اینقدر اذیتت میکنه من بادیدنش چی کشیدم ...خانوم
گلکار از این به بعد گذشته مادرت مثل خوره میوفته به جونت و میخورتت.
به سختی گفتم :و...لم...کن.
نیشخندی زد و لبای جمع شدم و محکم بـ ـوسید و آروم نزدیک به صورتم زمزمه کرد :جوجهی
کوچولو دیگه سعی نکن ادای شیرها رو دربیاری چون اینی که جلوت ایستاده خر نیست بااولین کلمه
ای که از دهنت خارج میشه میفهمم که با یه جوجهی طالیی نازک نارنجی روبه روئم.
چونم و ول کرد و انگشت اشارشو باتهدید جلوم تکون داد و گفت :فردا میریم محضر اگه نتونی تا فردا
اون شناسنامهی کوفتی تو از آقابزرگ جونت بگیری من میدونم و تو.
باترس فقط سرم و تکون دادم که از اتاقم رفت بیرون و درو هم محکم بهم کوبید ...اونقدر محکم که
شونه هام یک متر باال پرید.
چرا اینقدر پافشاری داره ازدواج کنیم؟ هرچند اینطوری برای من بهتره ...چون ماه هیچ وقت پشت ابر
نمیمونه چه دیر چه زود همه میفهمن منه خر جسمم و تقدیم یکی کردم اگه هم نفهمن امیرحسام
بی شرف یه روزی به همه میگه و منو نابود میکنه.
از یه طرفی آبروم و از طرف دیگه ای زندگیم ...دلم نمیخواد عقد دائم کنیم چون هرثانیه و هر دقیقه
و هرساعت شکنجه ام میکنه و دلمم نمیخواد صـ ـیغه اش بشم چون صـ ـیغه شدن درشأن من
نیست منی که یه دختر جوون نوزده سالهی بی تجربه ام رو چه به صـ ـیغه و از یه طرف دیگه هم
امیرحسام دست از سرم برنمیداره و منم دلم نمیخواد ر-ا-ب-طهی زوری که باهاش دارم حرام باشه.
آه خدایا چی شد که همه چی بهم ریخت ...این سؤال رو بارها و بارها از خودم پرسیدم و به جوابی
نرسیدم ...زندگی هفت هشت ماه پیشم کجا و این زندگی کجا ! زندگیم از این رو به اون رو شد ...ورق
خوشبختی برگشت و بدبختی سایه انداخت روی سرم.
صورتم و شستم و سعی کردم به این گریه هایی که شده همدم هرلحظه و هرساعتم خاتمه بدم و
قوی باشم و درمقابل گرگی مثل امیرحسام شیر باشم که البته هیچ وقت نمیتونم قوی تر از اون باشم
پس حداقل میتونم درمقابلش یه خرگوش باشم ...یه خرگوش زرنگ که باهوشش اون گرگ وحشی و
درنده رو آروم میکنه و توی چنگ خودش میگیره.
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از اتاقم رفتم بیرون و به سمت اتاق آقابزرگ قدم برداشتم ...پشت در ایستادم و چندتا نفس عمیق
کشیدم و بعد در زدم.
آقابزرگ :بیاتو.
رفتم داخل و آروم سالم کردم.
آقابزرگ :چی شده حریر؟
درحالی که صدام میلرزید گفتم :من...من...من...شناسنامه ام رو میخوام ...یعنی الزمش
دارم...برای...برای مدرسه.
آقابزرگ :مدرسه میخواد چیکار؟
_پروندهی عضویتم تو کتابخونه کامل نیست ...باید شناسنامه ام رو ببرم و از روش کپی بگیرم.
آقابزرگ :کتابخونه مدرسه تون چطوره؟ از سالن مطالعه اش راضی هستی؟
سریع گفتم :آره همه چی خوبه ...کتابامون قبل از عید تموم شد ...االن باهامون تست کار میکنن و
استادهای مختلف میارن و سؤال های کنکوری برامون حل میکنن ...بیشتر اوقاتم تو سالن مطالعه
تست میزنیم و درس میخونیم ...حاال شناسنامه ام و میدین؟
نگاه کوتاهی بهم کرد و دست کلیده شو به سمتم گرفت و گفت :خودت بردارش.
باقدمای سستی رفتم جلو و کلید و گرفتم و رفتم سمت کمد ...بازش کردم و کلید و داخل گاو
صندوق چرخوندم.
آروم گفتم :رمزش چنده؟
آقابزرگ رمزو گفت و زدم ...درش باز شد و از الی مدارک ها شناسنامه ام رو برداشتم و توی دلم
نالیدم :آقابزرگ ببخش برای دروغایی که بهت میگم اما منم یه قربانی ام مثل بقیه ،من دارم تاوان
گذشته دخترهاتو میدم ...دوقلوهایی که برعکس دوقلوهای دیگه به جون هم وابسته نبودن بلکه میل
شدیدی به گرفتن جون همدیگه داشتن.
وقتی شناسنامه ام رو برداشتم یکی از پوشه ها افتاد روی زمین و دوتا عکس از داخلش افتاد بیرون...
باکنجکاوی عکسا رو برداشتم ...یکی از عکسا متعلق به خاله حسنا بود ...چقدر چهره اش زیبا و گیرا
بوده ...معلوم بود خیلی مهربون و خانوم بوده چون چشماش معصومیت خاصی رو داد میزد ...عکس
بعدی رو برداشتم ،یه مرد خوش قیافه و جذاب ...باموهای مشکی و چشمای قهوه ای تیره ...چقدر
چشما و لب و بینی اش شبیه آقابزرگه !
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آقابزرگ :پیداش نکردی؟
بلندشدم و گفتم :چرا پیدا کردم ...آقابزرگ این عکس کیه؟
آقابزرگ بادیدن عکس هول شد و سریع به سمتم اومد و عکس و از دستم چنگ زد و باعصبانیت
گفت :قرار بود فقط شناسنامه تو برداری نه اینکه فضولی کنی.
_ببخشید ...فقط یه لحظه کنجکاو شدم بدونم کیه.
آقابزرگ :برو بیرون.
_این زن خاله حسناست؟
بااخم گفت :آره ...برو.
_چرا بهم نگفته بودین یه خاله دارم؟
غرید :چون حرف زدن دربارهی مردها هیچ فایده ای نداره.
_چرا تصادف کرد؟
بااخم گفت :منو سؤال پیچ نکن برو بیرون.
سرم و انداختم پایین و به سمت در حرکت کردم اما یهو صدای امیرحسام توی گوشم پیچید:
میدونستی یه دایی به اسم محمدرضا داری؟
نکنه اون مرده دایی محمدرضاست؟
برگشتم و گفتم :آقابزرگ نکنه اون مرده هم داییمه و ازم پنهون میکنین؟
رنگش پرید و بالکنت گفت :چ...چی؟
از واکنشش فهمیدم درست حدس زدم ...قهقههی مزخرفی سر دادم و گفتم :شوخی کردم آخه نکه
ازم قایم کرده بودین یه خاله دارم گفتم شاید یه دایی دارم که اونم ازم قایم کردین.
بلندخندیدم و گفتم :همین طوری یه چیزی گفتم بخندیم.
درحالی که لبخنده زوری روی لباش بود گفت:
_هروقت کارت باشناسنامه ات تموم شد برش گردون.
_باشه ممنون.
از اتاق اومدم بیرون و زیرلب گفتم:
_صالحی ها پر از رمز و رازن ...آقابزرگ چطور میتونی وجوده دوتا از بچه ها تو انکار کنی؟
وسط سالن خشکم زد و حرف آقابزرگ مثل پتک خورد تو سرم:
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_هروقت کارت باشناسنامه ات تموم شد برش گردون.
بغض و ترس به سمتم حمله آوردن ...وقتی اسم نحس امیرحسام بره توی این شناسنامهی کوفتی من
چطور بیام بدمش به آقابزرگ؟!
به سمت اتاق امیرحسام دویدم و رفتم داخل ...بهم نگاه کرد و گفت:
_چیه؟
باهول گفتم:
_آقابزرگ گفت وقتی کارت تموم شد شناسنامه تو برگردون.
به صفحهی لبتابش که یه فیلم امریکایی پخش میکرد چشم دوخت و گفت :خب برگردون میخوای
یادگاری پیش خودت نگهش داری؟
_حسام میفهمی چی میگی؟ وقت اسم تو توی شناسنامه ام هست چطور بدمش به آقابزرگ؟
بی خیال گفت :خب ندش.
باحرص اسم شو صدا زدم :حسام.
امیرحسام :برو بیرون میخوام فیلم نگاه کنم ...مزاحم.
_توروخدا بگو چیکار کنم.
باکمی مکث لبتاب و بست و بهم نگاه کرد و گفت :بگو شناسنامه ات گم شده.
_بعد اونوقت آقابزرگ منوهم گم میکنه.
امیرحسام :چرت نگو کاری نمیکنه به وکلیش میگه برات المثنی بگیره.
_نمیفهمه؟
امیرحسام :تازمانی که من نخوام نه ...من حواسم به همه چی هست.
_اگه شناسنامهی تو رو ببینه چی؟
باحرص گفت :شناسنامهی من دست اون پیری چی میخواد؟!
بااخم گفتم :بی ادب.
امیرحسام :بروبیرون.
باحرص از اتاقش اومدم بیرون که نگاهم توی نگاه دایی قفل شد و باترس آب دهنم و قورت دادم.
بااخمای وحشتناکی گفت :توی اتاق حسام چیکار میکردی؟
_چیزه...دایی طاها داشتم...داشتم ازش میپرسیدم امتحانی که گرفته رو چند شدم.
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باحفظ همون اخمای وحشتتاک گفت :تومدرسه هم میتونی بپرسی حتماً باید بری توی اتاقش؟!
_ببخشید حق باشماست.
نگاه سنگینی بهم انداخت و رفت پایین.
باحرص دستام و مشت کردم ...کاش یه ذره از این غیرت تو برای خواهرت توی گذشته خرج میکردی.
شاید قبالً افراد خانوادهی صالحی روشن فکر و آزاد بودن و باپیش اومدن ماجرای خاله حسنا اینقدر
شکاک و بدبین و متعصب شدن ...به قول قدیمی ها :مار گزیده از ریسمون سیاه و سفید می ترسه.
مشکل ما افراط و تفریطه ...توی گذشته صالحی ها اینقدر افراط داشتن توی آزادی که از کارهای
دخترشون یسنا خبر نداشتن و حاال اینقدر تفریط میکنن توی این مسئله ،که همهی اعضای این
خانواده که از ماجرای خاله حسنا خبر ندارن احساس زندانی بودن میکنن ...مثل آرزو که از این ویال
فراری و میخواد هرچه زودتر عروسی کنه ...مثل آتوسا که همیشه ساز مخالف میزنه ...ما کی میخوایم
یاد بگیریم که تعادل رو توی همه چی برقرار کنیم؟ نه اونقدر بی بند و باری و آزادی خوبه و نه اینقدر
سفت و سخت بودن !
روی تختم نشستم و به فردا فکرکردم ...فردا زندگیم برای همیشه خراب میشه و دیگه رنگ خوشی و
آسایش رو نمیبینم ...برای همیشه سایهی نحس امیرحسام میوفته روی زندگیم و لبخند و از لبام و
خوشی رو از دلم میگیره.
پر از ترسم ...پر از تشویش ...پر از غم ...پر ازنگرانی و دلهره اما هیچکس نیست که دست نوازش به
سرم بکشه و آرومم کنه.
خدایا کارم اشتباه ست اما بااین کار زندگی پدرم و آقابزرگ و امیرعلی مثل زندگی من تباه نمیشه.
اون عالقه ای که به آقابزرگ داشته بودم دوباره برگشته بود چون به درستی حرفاش پی بردم ...اون
همیشه صالحم و میخواست که اینقدر سخت گیری میکرد فقط نمی دونست که سخت گیری هم
حدی داره و گاهی همین سخت گیری ها باعث سرکشی میشه اما درکل هرکاری میکرد برای صالح و
خوبی خودم میکرد ...این آخری ها که به حرفاش گوش نمیدادم و برخالف میلش رفتار میکردم این
بال سرم اومد و اون کابوس نوزده سالگی پیش اومد ...اگه به حرفای آقابزرگ گوش میکردم و برای
همیشه حریم ها و قانون ها رو رعایت میکردم هیچ وقت این بال سرم نمیومد ...سخت گیری میکنه
چون دلش نمیخواد ماجرای خاله حسنا تکرار بشه بی خبر از اینکه اونی که تقصیر کاره حسنا نیست
یسناست ...باید یسنا طرد میشد نه حسنای بیچاره.
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***
عاقد :عروس خانوم که دوشیزن در این صورت نمیشه عقد کرد به اجازهی پدر نیازه.
امیرحسام بی حرف برگهی پزشکی قانونی رو روی میز گذاشت.
عاقد برگه رو برداشت و خوندش و بعدش نگاه پرتحقیری بهم انداخت که بغضم ترکید و از اتاق دویدم
بیرون.
داخل راه رو باشدت گریه میکردم ...دستام و باصورتم پوشوندم و زیرلب گفتم :خدایا کمکم کن.
امیرحسام :حریر این مسخره بازی ها چیه مگه به زور آوردمت اینجا؟
باهق هق گفتم :ندیدی چه جوری بهم نگاه کرد؟!
امیرحسام :مگه چه جوری بهت نگاه کرد؟
_انگار داشت به یه هـ ـرزه نگاه میکرد.
امیرحسام :چرت نگو ...حساس شدی و اشتباه برداشت کردی.
باحرص گفتم :توخوده شیطانی عوضی نقشه ات بی نقصه و حتی یه مشکل کوچولو هم نمیشه توش
پیدا کرد.
مچ دستم و محکم گرفت و کناره گوشم آروم غرید :عوضی رو که بامن نبودی عروس خوشگلم ،بودی؟
بادرد گفتم :آی مچم ولم کن روانی.
به مچم بیشتر فشار آورد که دلم ضعف رفت.
فاصله ای بین صورتش و گوشم باقی نذاشت و آروم ولی محکم غرید:
_این روانی رو هم بامن بودی دیگه؟
نفسای داغش که نشان خشم و عطش درونش بود به گوشم میخورد.
امیرحسام :معذرت خواهی تو نمیشنوم.
_حسام داری دستم و میشکنی توروخدا ولم کن.
امیرحسام :معذرت خواهی تو نمیشنوم.
بابغض و درد گفتم :معذرت میخوام.
امیرحسام :عوضی کیه؟
_تو نیستی.
امیرحسام :اونو که میدونم ...کی هست؟
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_من ...خوب شد؟
امیرحسام :نه این جواب من نیست عوضی کیه؟
سکوت کردم و هرلحظه منتظر بودم بغض گلوم و پاره کنه.
همونطور که به مچم فشار می آورد و از حرص زیاد لباشو از روی شالم به گوشم میفشرد .غرید:
_یسنا.
صدای هق هقم اوج گرفت و گفتم :حسام دستم شسکت.
امیرحسام :تکرار کن ...یسنا.
هیچی نگفتم که فشار محکمی به مچم آورد و از درد دلم ضعف رفت و چشمام سیاهی.
ناچار نالیدم :یسنا.
ولم کرد و گفت :آفرین ...بیابریم ...این نازهاتو هم برای مامان و بابات بکن عروسکم من یکی نازه گنده
تر از تورو هم نکشیدم چه برسه به تو جوجه طالیی.
بانفرت به چشمای سرخ از خشمش زل زدم.
سیاوش :امیرحسام نمیاین عاقد صداش در اومده.
دستم و کشید و گفت :میایم.
به سمت اتاق بردم و بازوری که توی دستاش پنهان شده بود روی صندلی نشوندم و گفت :بخون
حاجی.
عاقد کمی مکث کرد و درآخر شروع کرد به خوندن خطبه.
بابا منو ببخش اما این کار فقط و فقط به خاطره خودته ...دخترتو ببخش که اینطوری پنهانی و بی
اجازه داره ازدواج میکنه ...مامان هیچ وقت به خاطره گذشتهی کثیفت نمی بخشمت ...امیرعلی من
برای همیشه نابود شدم و لبخندم پر کشید و به تاریخ پیوست اما امیدوارم لبای کوچولوی تو همیشه
بخنده و چشمای نازت پر از شادی باشه ...آقابزرگ اون حریری که تربیت کرده بودی و میگفتی
همیشه باعث سر بلندیته به خاطره یه عشق سیاه باعث سرافکندگیت شد و خودشو پرپر کرد.
هه کدوم دختری مثل من عروس شده؟ بااین همه خفت و خواری.
نه پدرم کنارمه نه مادر گناهکارم و نه برادر عزیزم ...تنهای تنهام ...تنها دارم توی یه منجالب کثیف
دست و پا میزنم ...برای نجات خودم دست و پا نمیزنم برای نجات خانواده ام دست و پا میزنم ...برای
غرور و غیرت و مردونگی پدرم ...برای آینده و لبخنده برادرم ...برای آبروی آقابزرگ ...برای بی غیرت
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نشدن دایی محمدطاها ...برای بهم نخوردن عروسی آرزو ...برای خراب نشدن زندگی امین ...میبینی
خدایا؟ توشاهد باش که من به فکره همهی این افراد بودم و حتی ذره ای به خودم و زندگیم
فکرنکردم.
من روح و جسمم و هرلحظه درکناره امیرحسام شکنجه میکنم تا زندگی اعضای خانوادم خراب نشه
که اگه واقعیت برمال بشه به خدا قسم که اثری از خانوادهی صالحی نمیمونه و بااین بی آبرویی بزرگ
باخاک یکسان میشه و حتی آروین دوماهه هم قربانی این بی آبرویی میشه و یه روزی آسیب شو
میبینه.
زیره گوشم غرید :منتظره چی هستی؟ زیرلفظی؟
عاقد :عروس خانوم برای بار سوم عرض کردم.
یه نگاه پر از خواهش و التماس به امیرحسام کردم که بابی رحمی تمام بانگاه خشمگین و کینه ایش
جوابم و داد.
درحالی که نگاهم به چشمای پر از نفرتش بود آروم نالیدم :بله.
لبخنده پیروزی زد و آروم گفت :به جهنم واقعی خوش اومدی بانو.
اشکام ریخت و نگاه ازش گرفتم.
امضاهای الزم رو دادیم و از محضر اومدیم بیرون.
اینقدر استرس و نگرانی توی وجودم بود که مدام سرم گیج می رفت ...عق زدم و به سمت جدول
گوشهی خیابون دویدم و مایع زرد رنگ و تلخی رو که خبر از اسید معدم میداد رو باال آوردم.
_عق...عق...عق...
اشکام سیل وار میریخت و احساس میکردم االن معدم از حلقم میزنه بیرون.
امیرحسام و سیاوش کناره ماشین ایستاده بودن و نگاه امیرحسام کالفه بود.
با حال بدی کناره جدول نشستم ...دوباره عق زدم و سرم و به سمت جدول چرخوندم.
امیرحسام به سیاوش چیزی گفت و سیاوش به سمت دیگه خیابون رفت.
دیگه نتونستم خودم و کنترل کنم و صدای گریه ام بلندشد ...حالم لحظه به لحظه بدتر میشد.
سیاوش :بیا یکم آب بخور بهتر بشی.
نگاه اشکیم به بطری آب توی دستش افتاد ...بطری رو گرفتم و کوبیدم تخت سـ ـینه اش و جدی
گفتم :خوردن آب از دست تو یا دوستت کراهت داره آقای به اصطالح محترم.
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اخماش رفت توهم بی اهمیت باپشت دستم دهنم و تمیز کردم و به سمت ماشین رفتم و سوارش
شدم و درو محکم بهم کوبیدم.
امیرحسام و سیاوش هم نشستن و سیاوش عصبی گفت :منو دوتا چهاراه پایین تر پیاده کن.
امیرحسام :حریر میبینی بی ادبی تو سیاوش و ناراحت کرده.
_به درک.
امیرحسام :عه واقعاً؟ باشه ،وقتی عذرخواهی کردی سیاوش دلخوریش رفع میشه.
_هه باشه حتماً ...گردنمم بزنی از این گرگ انسان نما عذرخواهی نمیکنم.
امیرحسام :گردن تو نمیزنم ولی االن که رفتیم خونه شناسنامه تو به آقابزرگ جونت نشون میدم.
فریاد زدم :ازت متنفرم لعنتی.
بلندتر از من ...خیلی بلند ...جوری که پردهی گوشم درد گرفت فریاد زد :تاسه میشمارم عذرخواهی
نکنی به والی علی همین االن میریم خونه و همه چی رو به همه میگم.
سیاوش :امیرحسام بی خیال شو من ناراحت نشدم.
امیرحسام بی توجه غرید :یک...دو...س...
_معذرت میخوام.
امیرحسام :بلندتر.
دادزدم :معذرت میخوام.
از داخل آینه به چشماش که شعله های خشم و انتقام رو میشد توشون دید نگاه کردم و دندونام و
روی هم فشار دادم.
لبخنده بدجنسی زد و ماشین و روشن کرد.
باید عادت میکردم ...عادت میکردم به کم آوردن و تسلیم شدن دربرابر این گرگ کینه ای.
سیاوش برای اینکه صدای هق هقام به گوشش نرسه سیستم و روشن کرد و صداشو تا آخر بلند کرد.
" دردی که تو قلبمه گریه هم براش کمه به کی بگم که تو دلم یه عالمه غمه ...کی بگیره دستم و
وقتی خیلی خستمو نمیشنوه صدای این دل شکسته امو "
" سوت و کورو بی چراغ هرشب و این اتفاق تو تاریکی چه نزدیکی به من به این اتاق ...از همیشه
بدترم ،هی میگم برم نرم پریشونم نمیدونم چی اومده سرم "
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" مگه عمره لعنتی میگذره به راحتی گرفته جونمو بدون تو ...من دیگه نمیکشم بیشتر عاشقت بشم
نمی تونم دیگه به جون تو ...آخ چه حس سردیه این دیگه چه دردیه ،فقط یه بار بهم بگو گناه من
چیه "
" لحظه لحظه شب به شب گریه های بی سبب راضی نشو که زندگیم بسوزه توی تب ...دردی که تو
قلبمه گریه هم براش کمه به کی بگم که تو دلم یه عالمه غمه "
(پویا بیاتی _ عمرلعنتی)
***
دستم روی دست گیره نشست و خواستم برم داخل اتاق که امیرحسام دستم و گرفت و مانع شد.
بانفرت بهش نگاه کردم که لبخنده حرص درکنی زد و گفت :خانومم حالت خوبه؟
نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم آروم باشم ...تالش کردم دستم و از دستش بیرون بکشم ولی مگه
زورم به این گرگ پر از کینه میرسید؟!
امیرحسام :حریر یادته قبالً چقدر مشتاق ازدواج بامن بودی؟ هرروز صبح که بیدار میشدی اول از همه
به من پیام میدادی و صبح بخیر میگفتی و بهم میگفتی دوستم داری.
_حماقتام و یادم نیار.
خندید و گفت :حاال اون لحظات عاشقانه شده حماقت؟
_شده کثافت ...شده لجن ...شده حال بهم زن یادش که میوفتم عقم میگیره.
امیرحسام :هنوزم عاشقمی.
_من گوه بخورم عاشق تو باشم.
امیرحسام :هستی.
_ولم کن.
امیرحسام :ازم متنفری اما گوشه ای از قلبت هنوز متعلق به منه.
نفس پرحرصی کشیدم که بادست دیگه اش گونم و نوازش کرد و گفت :عشقت شد طناب دارت.
چشمام از اشک پرشد و گفت :تو وقتی یاده گذشته میوفتی حالت بهم نمیخوره چشمات از اشک پر
میشه و تمام احساست خالصه میشه توی قطره اشکی که روی گونه های سرخت میریزه و من وقتی
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یاده گذشته میوفتم فقط میخندم و قهقهه میزنم ،وقتی یاده رفتارم میوفتم فقط خندم میگیره...
مسخره ست که هرروز به یکی بگی :دوست دارم ...مسخره ست که توی دهنش لقمه بذاری و بهش
محبت کنی ...مسخره ست که قربون صدقه اش بری ...مسخره ست که بهش جمالت عاشقانه بگی و
اون چشماش از خوشحالی برق بزنه ...هه.
درحالی که از بغض چونم میلرزید گفتم :آره خیلی مسخره ست.
صدای قدمای کسی که از پله ها میومد باال توجه ام و جلب کرد ...باعجله سعی کردم دستم و از
دستش بیرون بکشم که بابدجنسی تمام دستم و محکم تر گرفت و فاصله رو پر کرد.
دستم و روی سـ ـینه اش گذاشتم و به عقب هولش دادم ...دستش دوره کمرم محکم تر شد ...گونه
هام خیس از اشک شد و صدای قدم ها نزدیک و نزدیک تر شد ...به بازوش چنگ انداختم و شدت بـ
ـوسه های نفرت انگیزش بیشتر شد.
آرزو :آتوسا بیا پیداش کردم.
آتوسا :دیگه به وسایل من دست نمیزنی.
آرزو :حاال که پیدا شد پس غر نزن.
صدای قدم ها دور شد ...دور و دور و دورتر.
امیرحسام ازم جدا شد و بالبخنده ترسناکی به چشمای پر از وحشتم نگاه کرد ...از ترس زیادی فشارم
افتاد ...دیدم تار شد و زانوهام خم شد که امیرحسام گرفتتم.
بـ ـغلم کرد و در اتاق و باز کرد و رفت داخل ...روی تخت گذاشتم و گفت :تو خیلی ضعیف تر و
ترسوتر از اونی هستی که فکرمیکردم عروس خانوم.
رفت بیرون و اتاق دوره سرم چرخید ...اشکام از گوشهی چشمام سرخورد ...به سقف زل زدم و انگار
سقف تبدیل شد به پردهی سینما و صحنه های خریتم جلوی چشمام به نمایش گذاشته شد.
" امیرحسام :عشق من نترس من کنارتم ...گلم من که بهت آسیب نمیرسونم ...تو دوستم نداری اگه
داشتی بهم ثابت میکردی ...محرمیت ما عشقمونه عزیزم ...بخند عزیزم بخند تا انرژی بگیرم ...من
قربون این چال گونه ات برم ...دریای چشمات نابودم میکنه حریرم ...کناره تو آرامش دارم ...حریر
بانگاهت نابودم میکنی ...بانو خیلی دوست دارم" .
_ " حسام تنهام نذار ...من بدون تو میمیرم ...دوست دارم دوست دارم دوست دارم دیونه ...حسام این
مدت که باهام بهم زدی مردم و زنده شدم ...حسام توباهام ازدواج میکنی مگه نه؟ حسام من نمیخوام
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دیگه بردهی آقابزرگ باشم ...از رفتارای شکاکانهی مامانم خسته شدم ...امروز باهم بریم بیرون دلم
خیلی برات تنگ شده ...کنارم بمون حسامم" .
" امیرحسام :این دستبند میشه دستبند دوستیمون خوشحال میشم قبولش کنی" .
نگاهم به سمت میز کشیده شد ...بلندشدم و رفتم سمتش ...دستبند رو از داخل کشو برداشتم و
اشکام تندتر ریخت ...دوستش داشتم اما از اونی که بهم داده بودش متنفر بودم ...رفتم سمت پنجره و
از پنجره پرتش کردم بیرون و زیرلب بابغض گفتم :متنفرم ازت.
عکساشو که الی دیوان حافضم بود پاره کردم و انداختم توی سطل آشغال فلزی ...یه کبریت روشن
کردم و انداختم داخل سطل و تیکه های پارهی عکس ها سوخت و خاکستر شد.
" عکسام و میسوزونی یادمو خاک میکنی ...خونه تکونی میکنی حافظه تو پاک میکنی ...به خاطرت
میسوزم به کمکم نمیای ...میسوزم و آب میشم میگی مرداب نمیخوای "
کبریت و انداختم داخل کشو که نگاهم روی قوطی قرص دیازپام ثابت موند ...یه ثانیه ...ده ثانیه ...یه
دقیقه ...پنج دقیقه ...ده دقیقه ...زمان میگذشت و مثل یه مجسمه ایستاده بودم و نگاه از قوطی قرص
نمیگرفتم.
قرص و برداشتم و باترس آب دهنم و قورت دادم ...سرشو باز کردم و همه شو خالی کردم توی دستم.
مشتم پر بود از قرص ...شاید مرگ بهتر از این زندگی بود که خودم بادستای خودم خرابش کرده بودم
اونم بایه احساس حال بهم زن به اسم عشق.
لیوان آبی که روی میز بود و برداشتم ...درحالی که از ترس نفس نفس میزدم بدون فکر کردن همهی
قرصا رو توی دهنم انداختم و الجرعه آب رو سر کشیدم.
کم کم دیدم تار شد و بدنم خیس شد از عرق ...اتاق دوره سرم چرخید و چرخید و چرخید ...پاهام
سست شد و روی زمین افتادم و اتاق بازم چرخید.
" امیرحسام :برات یه عروسی میگیرم که توی خوابم نبینی ...منو تو کناره هم خوشبخت ترین
موجودات روی زمین میشیم ...توخوشگل ترین مادر دنیا میشی ...تو میشی ستارهی زندگی من و
زندگیم تا آخر عمر باوجود تو توی روشنایی می تابه" .
مشاور مدرسه :مردها از چشم عاشق میشن زن ها از گوش ...مردها به زیبایی زن ها اهمیت میدن و
زن ها به حرفای قشنگ مردها ...اولین چیزی که توی یه ر-ا-ب-طهی نادرست ،دخترهای جامعهی
ما رو گول میزنه حرفای عاشقانه و دروغ های پسرهاست ...دوست دارم من بدون تو میمیرم تو تنها
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زن زندگی من هستی ...ایناجمالتی هستن که دخترای ما باشنیدن شون از زبان یه پسر ،گول
میخورن ...عاقل باشید و عاقالنه تصمیم بگیرید ...گوشاتونو به شنیدن دروغ عادت ندیدن و خودتو به
نفهمی نزنید ...عقل تونو پس نزنید و قلب تونو پیش نکشید ...نذارید قلب و احساسات تون عقل تونو از
کار بندازه ...یه ر-ا-بطهی نادرست همیشه نادرست باقی میمونه و اثرات مخربی رو به زندگی دخترای
احساسی جامعهی ما وارد میکنه.
مشاور مدرسه :منظور ما از ر-ا-بطه و دوستی دختر و پسر ر-ابطه ایه که صمیمانه و گرمه و بیشتر به
صورت پنهانی و یواشکیِ ...عواطف دو طرف توی این ر-ابطه دخالت جدی داره و نگاه هردو بهم نگاه
جنسیتیِ نه نگاه پاک و انسانی و بیشتر از طریق دیدارهای مخفیانه و رد و بدل کردن نامه و تلفن و...
صورت بگیره.
دخترها و پسرای پاک باید یادبگیرن که توی اولین برخورد تأثیرگذار باجنس مخالف اونو با پدر و
مادرشون یا یک مشاور آگاه و مسلمون مطرح کنن تا از تجربه های علمی و عملی اونا استفاده کنن و
قبل از اینکه دچار آسیب های جدی بشن یه تصمیم عاقالنه بگیرن ...والبته پدر و مادرها هم باید به
رفتارای بچه هاشون بامهربونی و احترام به شخصیت شون و به دور از هرگونه توهین نظارت کنن...
اگه دخترها و پسرها مسائل و معاشرت های مهم روزانهی خودشون رو با پدر و مادرشون یا یه مشاور
درمیون بذارن اونا می تونن نقش مفیدی توی حل مسائل اونا داشته باشن و جلوی خیلی از روابط
پنهانی و ناسالمی که احتمال داره بعد از برخورد اول شکل بگیره گرفته بشه ...امروز میخوام براتون از
آسیب های روانی و اجتماعی جبران ناپذیر روابط دختر و پسر بگم ...حرفام براساس تحقیقات انجام
شده ست و کامال واقعیته پس خوب گوش کنید ...اولین آسیب سرکوب شدن استعدادهاست :میل
جنسی یکی از مهم ترین چیزهاست که بارشد جسم نوجوون شکل میگیره و اگه به درستی کنترل
نشه مانع سعادت آینده اون میشه ...وقتی این میل کنترل نشه باعث میشه تمام حواس و توجه انسان
و تمام مغزش درگیر هـ ـوس بازی بشه ...و اگه موفق به هـ ـوس بازی نشه تمام فکر و ذهنش
مشغول این موضوع میشه و وقتی برای کار دیگه و شکوفایی استعداد و اندیشه پیدا نمیکنه ...اسالم
اظهار محبت به جنس مخالف رو کامال نهی کرده که با یک سالم و احوال پرسی ساده که مثال با
انگیزه و هدف آموزش یا هرچیزه دیگه ای شروع میشه ولی با گذشت زمان نوع ر-ا-بطه و گفت و گو
تغییر پیدا میکنه و تا اونجایی پیش میره که انسان تمام وقت شو صرف همین گفت و گوها و ارتباط
ها می کنه و هرگز به همون میزان کم روز اول راضی نمیشه ...واسه همینم هست که از همون روز
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اول باید از ایجاد یه ر-ا-بطه عاطفی و احساسی جلوگیری کرد ...یادبگیرید بگید نه ...به خودتون ...به
احساس تون ...به بعضی از میل های درونی تون" ...نه" ....خیلی ساده ست ...ر-ا-بطه احساسی و
عاطفی باجنس مخالف نه.
باخودتون نگید نه من وابسته نمیشم ...نه برای ما این فقط یه ر-ا-بطه معمولی و به دور از احساسه...
ما بهم عالقمند نمیشیم و ر-ا-بطه ما عاقالنه ست و این حرفا ...خودتونو گول نزنید ...من خودم یه
مشاورم و روزی نبوده که یه مورد اینطوری بهم مراجعه نکنه ...بیشتر اونایی کمک میخوان که اول کار
به خودشون مطمئن بودن و تصمیم شون جدی بوده که وارد ارتباط احساسی و غیرمعقول و
غیراخالقی نشن و فقط قصدشون یه ارتباط عادی و یابه قول شما یه سالم و احوال پرسی و یااظهار
محبت باطنی بوده ...پس نباید وارد این راه شد چون خطر آسیب قطعاً وجود داره ...حتی برای اونایی
که خودشونو عاقل میگیرن و میگن ما همه چی رو می دونیم و طرف مقابل مونو میشناسیم و بهش
اعتماد داریم و هزارجور حرف دیگه ...توی این راه آسیب هست" ...آسیب هست" ...اینو یادتون نره...
این راه پر از آسیبه.
حاال دومین آسیبی که اینجور روابط به طرفین میزنه افت تحصیلی :اینجور روابط باعث میشه طرفین
تمام فکر و ذکر و توجه و تمرکزشون صرف دیدارها و مالقات های حضوری و تلفنی کنن ...این یه
مانع بزرگ برای رشد و ترقی علمیه ...چون طرف اینقدر ذهنش مشغول حرف های قشنگ پسره
میشه که وای دوباره کی بهش زنگ بزنم ،تو دیدار بعدی مون چی بپوشم؟ وای از دستم ناراحته،
کاش اون حرف و نمیزدم ،عکس اون دختره کیه روی پروفایلش ،چرا به اس ام اسم جواب نداد؟
سرش کجا گرمه؟ چرا بهم نگفت دوست دارم نکنه با کس دیگه ای دوست شده و دیگه منو دوست
نداره؟ ولنتاین براش چی بخرم؟ به مامانم چه دروغی بگم و چه بهانه ای جور کنم واسه بیرون رفتن؟
پول هدیهی ولنتاین رو چه جوری از بابام بگیرم؟ وای فردا میخوایم همو ببینیم نکنه یکی از آشناها
ما رو ببینه؟ وای مامانش میخواد براش بره خاستگاری نکنه دامادش کنن؟ وای اگه از دستش بدم...
می بینید کسی که وارد یه همچین ر-ا-بطه ای میشه تمام ذهنش هول و هوش همون فرد می
چرخه پس دیگه تمرکزی واسه درس خوندن نداره و اینجاست که نمره هاش میشه  ...، 7 ،8 ،9واقعا
حیف نیست؟ حیف نیست آینده تونو واسه همچین چیزهایی خراب کنید؟ به درک که جواب اس ام
اس تو نداد ...به درک که مامانش میخواد براش بره خاستگاری ...به درک که ولنتاینه بشین سر
درست ...بشین درس تو بخون ...تو آینده ساز این کشوری ...تو قراره افتخار این ملت بشی پس بشین
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و درس تو بخون ...تو خودت قراره درآینده مادر بشی چطور دلت میاد به مادرت به خاطره پسر مردم
دروغ بگی؟ چطور دلت میاد پولی رو که پدرت باهزار سختی و جون کندن به دست میاره برای امرار
معاش تو و خانوادت ،برای تحصیل تو ،برای راحتی تو ،برای رفاه تو ،باهزار دروغ و بهانه اون پول و
ازش بگیری و برای روز ولنتاین برای یه پسر که بادروغ های قشنگش گولت زده هدیه بخری؟
میریم سراغ آسیب سوم ایجاد جو بدبینی :بیشتر این دوستی ها به ازدواج ختم نمیشه اما اگه به
ازدواج هم ختم بشه بعد از چندمدت بدبینی و شک و سوءظن دوطرف به همدیگه زندگی شون رو به
جهنم تبدیل میکنه و هردو رو عذاب میده ...پسره باخودش میگه دختری که به راحتی با من ر-ا-بطه
نامطلوب و نا-مشروع برقرار کرده بی ایمان و بی اعتقاده پس از کجا معلوم که قبل از من بافرد دیگه
ای هم دوست نبوده و از کجا معلوم در آینده و بعد از ازدواج بامن با کس دیگه ای ر-ا-بطه برقرار
نکنه و به من وفادار بمونه ...دختر هم همین بدبینی و شک و بی اعتمادی رو نسبت به پسر داره...
پس این ازدواج ها پایدار نیست و بیشترشون با شکست و طالق مواجه میشن.
و حاال چهارمین آسیب تشویش و اضطراب و احساس نگرانی :از اونجایی که مادر و پدر و جامعهی ما
مخالف اینجور روابط هستن اینجور دوستی ها یواشکی و به دور از چشم اوناست ...و اینجور دوستی
های پنهانی با اضطراب و نگرانی همراهه و فکرهایی مثل احساس گناه و نگرانی از تهدیدهایی که
توسط پسر برای فاش کردن روابطش بادختر صورت میگیره یک تعارض درونی و اضطراب مدام به
دنبال داره ...و یه سری هیجانات کاذب مثل خیال ازدواج ،خوشبختی و درنتیجه شکست روحی و
قربانی شدن دخترها به خاطره ازبین رفتن آبروی خودشون و خانوادشون و حتی اقدام به خودکشی از
آسیب های اینجور روابطه ...ما باید یادبگیریم که بگیم نه ...اگه میخواین این آسیب ها رو نبینین وارد
اینجور روابط نشین و به خودتون و اون آقاپسری که سعی در گول زدن تون داره بگید نه ...فقط یه
کلمه ست ...نــــــــــه .
حرفای مشاور توی گوشم بود و انگار تازه معنی حرفاشو میفهمیدم ...اون روز توی سالن اجتماعات
مدرسه اون حرف میزد تا چشمای ما رو باز کنه و مهدیه و شقایق و لیال و صدف و سیمین ته سالن
معرکه گرفته بودن و منتظر یه کلمه بودن تا سوژه اش کنن و مزه بپرونن ...منم مثل همیشه به دم
شون وصل بودم و تو جمع شون بودم و پا به پاشون مسخره بازی در میاوردم و حاال خودم و لعنت
میکنم که چرا به حرفای اون مشاور دلسوز که قسم مون میداد ازمون خواهش میکرد عاجزانه التماس
میکرد وارد اینجور روابط نشیم اهمیت ندادم و توجه نکردم و حاال به حرفاش رسیدم و عین سگ
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پشیمونم ...اما افسوس که پشیمونی هیچ فایده ای نداره ...تمام بدبختی های من از یه دوستی ساده
شروع شد ...اون دوستی ساده باعث شد بی حیا بشم ...بی شرم بشم ...بی نماز و بی ایمان بشم ...و
بعدهم بی عفت و بی عصمت ...دیر بود ...دیر بود برای پشیمونی ...خیلی دیر بود.
هیچ درک درستی از خودم و حالم نداشتم و چقدر خوب بود این حس خنثی ...این معلق بودن بین
زمین و هوا ...این بی حسی مطلق ...این از دنیا بی خبر بدون خوب بود ...به شمار افتادن نفسام خوب
بود ...بیهوش شدن و بی جون شدنم خوب بود ...خوب بود ...مرگ برای من خوب بود.
***
فصل چهارم
با سردرد شدیدی آروم الی پلک هام و باز کردم ...تار میدیدم و پلک هام و به زور باز نگه داشته
بودم ...نگاهم و به سختی توی اتاق سفید و بی روح چرخوندم ...توی حالتی شبیه به خواب و بیداری
بودم ...درد سرم و چشمام غیرقابل تحمل بود.
امیرحسام :من حتی نمیذارم عزرائیل تو رو ازم بگیره و انتقامم نیمه تموم بمونه.
نگاهم و به چشمای خشمگینش دوختم و لبام به معنی پوزخنده پرتمسخری کج شد.
عصبانی تر شد و گفت :بخند ...بخند حریرخانوم نوبت تالفی منم میرسه.
آب دهنم و به سختی قورت دادم ...دهنم خشک بود و گلوم میسوخت.
به سختی لب باز کردم و گفتم :آب...میخـ...وام.
امیرحسام :کوفت میدم بخوری ...این چه غلطی بود کردی احمق؟
_دلم خواست به توهم هیچ ربطی نداره.
نیشخندی زد و گفت :باشه پس خودت به مامان جونت و آقابزرگت توضیح بده که چرا یه قوطی
دیازپام و یه جاخوردی و خودکشی کردی.
تنم لرزید و بابغض گفتم :ازت متنفرم ،نجاتم دادی تا توی این دردسر بزرگ قرارم بدی.
امیرحسام :من سر حرفم هستم به کسی چیزی نگفتم و نمیگم این تویی که داری میزنی زیره قول و
قرارها.
_ماچه قراری باهم داشتیم؟
امیرحسام :قرار داشتیم عذاب تمام صالحی ها رو به جون بخری و شعله های خشم منو خاموش کنی.
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_نمیتونم.
امیرحسام :فکرشو میکردم کم میاری.
_حماقت های گذشتم داره مثل خوره میخورتم.
امیرحسام :هه حماقتت یاعشقت؟ حریر میدونم هنوز عاشقمی و اینی که من دوست ندارم از خـ
ـیانت مادرت بیشتر عذابت میده اما بمون و بجنگ ...مثل بی عرضه ها نفس تو قطع نکن و به آغـ
ـوش مرگ پناه نبر ...اگه یه ذره خون صالحی ها توی رگاته بمون و بامن بجنگ و اون عشقی که توی
قلبته رو بادستای خودت خفه کن ...بامن بجنگ و بذار شکستت بدم که قطعاً هم شکست میخوری
چون تاحاال کسی نشنیده که یه گرگ از یه جوجه شکست بخوره.
_میخوای منم مثل خودت پر از کینه و نفرت کنی.
جوابم و نداد که آروم و بی حال پرسیدم :همه فهمیدن خودکشی کردم؟
امیرحسام :نه.
_یعنی چی؟
امیرحسام :اومدم تو اتاقت دیدم پخش زمینی ...وقتی اون قوطی دیازپام و دیدم فهمیدم به چه کار
احمقانه ای دست زدی ...آثار جرم تو پاک کردم و بعد رفتم پایین و گفتم :حریرکجاست؟ بهم گفته
بود کتاب تست برای کنکور میخواد براش گرفتم ...مامانت رفت صدات بزنه و بعد صدای جیغش
بلندشد و آوردیمت بیمارستان ...اولین کاری که کردم دکترتو یه گوشه کشیدم و گفتم بگه فقط یه
مسمویت شدیده اونم قبول کرد و بعد از اینکه معده تو شست و شو داد به مامان و بابات گفت:
مسموم شدی ...اونام باور کردن.
نفس راحتی کشیدم که خم شد به جلو و گفت :میبینی من همون قدر که زجرت میدم هواتم دارم.
_باید تشکرکنم؟
امیرحسام :معلومه.
_باشه ...ممنون.
امیرحسام :خواهش میکنم همسرعزیزم.
باحرص نگاهش کردم که خندید و گفت :حرصت میدم جیگرم حال میاد.
_بهم آب بده تشنمه.
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نگاه طوالنی بهم کرد و بعد بلندشد ...پارچ و از روی میز کنارِ تخت برداشت و لیوان رو پر از آب کرد...
لیوان و به سمتم گرفت ،آروم دستم و دراز کردم تا لیوان و بگیرم اما اون دست شو عقب کشید.
_حسام حوصلهی بازی ندارم.
امیرحسام :خیلی تشنته؟
بامکث سرم و به معنی آره تکون دادم.
امیرحسام :خب بگیر بخور.
دستم و بیشتر به سمتش دراز کردم که بازم رفت عقب ...نفس کالفه ای کشیدم و دستم و بیشتر به
سمتش کش دادم تا لیوان و بگیرم.
درحالی که دوباره قرینهی چشماش بزرگ شده بود و چشماش کامالً سیاه شده بود آب داخل لیوان و
روی زمین ریخت و گفت :آب خوردن از دست من و دوستم کراهت داره بانو.
لیوان روی میز کوبید و گفت :من هیچ وقت حرفا و حرکات آدما یادم نمیره.
از اتاق رفت بیرون و گریه ام گرفت.
خیلی تشنه ام بود ...خودم و به سمت میز کش دادم و سعی کردم پارچ آب و بردارم اما خیلی از تخت
فاصله داشت و اونقدر حال نداشتم که بلندشم و یا بشینم و برای خودم آب بریزم.
بابا :حریر.
به در نگاه کردم و اندام بابا رو توی چهارچوب در دیدم.
بابغض نالیدم :بابا تشنمه.
سریع اومد داخل و برام آب ریخت ...تختم و یکم آورد باال و خودش لیوان و به لبام نزدیک کرد و
درحالی که اشکام میریخت باسرعت آب و خوردم.
بابا موهای ریخته شدهی توی صورتم و کنار زد و گفت :نمیدونی چقدر نگرانت شدم.
_ببخشید.
بابا :زود خوب شو.
سرم و تکون دادم و گفتم :کجا بودین وقتی بیدارشدم حسام باالی سرم بود.
بابا :من و مادرت رفتیم نماز بخونیم از حسام خواهش کردیم پیشت بمونه.
_مامان کجاست؟
بابا :توی نماز خونه اینقدر که گریه کرد و دعا کرد همونجا خوابش برد.
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اون هر چی ام که باشه بازم یه مادره و منی رو که دخترشم دوست داره و نگران و دلواپسم میشه.
بابا :از دیروز بیهوشی مامانت خیلی نگرانت بود.
نگاه نگرانی بهم انداخت و گفت :حریر چقدر الغر شدی ...رنگت زرده ...زیره چشمات گود افتاده ...چت
شده دخترم؟ چندمدته همش حالت بده و مریضی.
کنارم نشست و به آغـ ـوشش پناه بردم و بابغض گفتم :خوبم ...شماهمیشه کنارم باش خوبم.
محکم بـ ـغلم کرد و گفت :حریرم من همیشه کنارتم.
حریرم !...بابا اینطوری صدام نکن ...توروخدا اینطوری صدام نکن.
چنددقیقه ای توی بـ ـغل بابا بودم که در باز شد و مامان اومد داخل.
بابا دیدنم چشماش اشکی شد و گفت :خداروشکر بهوش اومدی.
از بابا فاصله گرفتم و اومد سمتم ...دستم و گرفت و گفت :قربون این صورت رنگ پریده ات برم چی
خوردی که حال و روزت شده این؟ چقدر تأکید میکنم ساندویچ های آشغال مدرسه رو نخور ولی کیه
که گوش بده.
حتی توی اوج محبتشم لحنش سرزنش آمیزه اما نگرانم بود ...خیلی هم نگران بود ...گذشته اش سیاه
بود اما بازم مهر و محبت مادرانه توی وجودش بود.
پیشونیم و بـ ـوسید و گفت :استراحت کن تا زودتر خوب شی.
روی تخت دراز کشیدم و بابا ملحفه رو روم انداخت ...به مامان نگاه کرد و پرسید :یسنا حالت خوبه؟
مامان :خوبم.
بابا :بیا اینجا بشین رنگت پریده.
چشمام و بستم و تظاهر کردم خوابم برده.
بابا :نگران نباش دیدی که دکترش گفت حالش خوبه.
مامان :چندمدته همش مریضه دلم برای حریر سرحال و شاده خودم تنگ شده.
بابا :قربونت برم اشک نریز ...فشاره درساش و کنکور باعث شده یکم بدنش ضعیف بشه.
آروم الی پلکام و باز کردم و دیدم که چطور مادرم جسم گناهکارشو توی بـ ـغل پدرم جا داد و ازش
آرامش طلب کرد و پدرم چقدر عاشقانه نوازشش کرد و به آرامش دعوتش کرد.
چشمام و بستم تا نبینم سادگی پدرم رو ...اشکام ریخت و این بار برای خودم نبود بلکه برای دل ساده
و مهربون پدرم بود.
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***
باعصبانیت برگهی توی دستم و مچاله کردم ...نفسام از حرص بلند و کشدار شده بود.
امیرحسام :خانوم فرخی تو چیکار کردی؟
مهدیه 75 :درصد.
رفت سراغ نفر بعد و مهدیه زیرلب گفت :به درک عوضی.
بعد از چند دقیقه نشست که رفتم سمت میزش و آروم ولی باخشم گفتم :حسام بااعصاب من بازی
نکن.
پوزخندی زد و گفت :تونصف قرص اعصابم نیستی بعد اومدی واسه من اعصاب اعصاب میکنی !
_المصب  90درصدم مثل  100درصد میمونه.
امیرحسام :عه نه بابا نمیدونستم.
باعصبانیت گفتم :بقیهی دبیرها حتی به اونایی که درس شونو  70درصد زدن هم نمره دادن بعد تو به
منی که فیزیکم و  90درصد زدم نمره نمیدی !
امیرحسام :گفته بودم صد در صد.
_احمق من فقط یه سؤال و اشتباه زدم.
غرید :احمق تویی بیشعور گمشو برو سرجات بشین.
_اون روز که مثل عزرائیل باالی سرم ایستاده بودی چرا نگفتی یکی از سؤال ها رو اشتباه زدم؟
امیرحسام :برو بتمرگ سرجات میخوای همه بفهمن زن منی؟
زن اون؟ زن امیرحسام؟ من؟!
امیرحسام :چرا مثل مجسمه به من زل زدی؟!
هنگ و گیج به صورت جذاب اما سیرت ترسناکش زل زده بودم و به این فکر میکردم که حاال شدم
زن اون ...عصبی و تندتند پلک زدم که باحرص گفت :بیااینم از زنم ،ناقصه ،این چه طرز پلک زدنه؟
نکنه از وقتی زن من شدی تیک گرفتی؟!
یه نفس عمیق کشیدم و گفتم :حسام تو قول داده بودی هرکی درصدشو باال بزنه دونمره به مستمرش
اضافه کنی.
امیرحسام :گفتم هرکی صد در صد بزنه.
آروم از الی دندونام غریدم :چرانگفتی غلط دارم؟
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امیرحسام :برو بتمرگ حریر تا بلندنشدم.
_بلندشی چیکار میکنی مثالً؟
دستی به پشت گردنش کشید و باخشم نگاهم کرد که پوزخندی زدم و گفتم :هیچکاری نمی تونی
بکنی استاد.
امیرحسام :باشه.
این باشه بدجوری بوی تهدید میداد.
_حیفه وقتی که برای این درس مزخرف گذاشتم.
برگشتم تا برم که آروم گفت :برگه تو اشتباه بهت دادن.
بااخم گفتم :یعنی چی؟
باحرص غرید :اخماتو برام نکش توهم.
نفس کالفه ای کشیدم و اخمام و باز کردم و بامالیمت گفتم :منظورت چیه؟
برگه رو از دستم چنگ زد و روی میز برگهی مچاله شده رو پهن کرد و به اسمم اشاره کرد و گفت:
کوری یاعینک هاتو یادت رفته بزنی اینجا نوشته اسماء گلکار تو اسمت اسماء ست؟
بادقت نگاه کردم دیدم حق بااونه.
امیرحسام :اسم بابات سهیل یا حسین؟
_حسین.
امیرحسام :اون چشمای قده گاو درشت تو باز کن و ببین اینجا نوشته سیهل.
باحرص و خشم گفتم :خیلی بی ادبی.
امیرحسام :خنگ بازی هات حرصم و درمیاره.
برگه رو برداشتم و گفتم :باید برم دفتر.
امیرحسام :زنگ تفریح.
_االن.
امیرحسام :گفتم زنگ تفریح.
لبخنده حرص درکنی زدم و گفتم :شوهرجونم االن میرم توهم نمی تونی جلومو بگیری.
درمقابل چشمای به خون نشسته اش از کالس رفتم بیرون و رفتم دفتر.
ستاری :چی شده گلکار؟
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_خانوم نتیجهی آزمون من بانتیجهی آزمون گلکار سال سومی عوض شده.
ستاری :برو به خانوم نادری بگو از نتیجهی اصلی برات کپی بگیره.
رفتم داخل اتاق خانوم نادری و بعد از ده دقیقه کارش تموم شد و برگشتم داخل کالس.
توی چشمای امیرحسام طوفانی به پا بود که مطمئن بودم این طوفان تاشب از پا درم میاره.
برگه رو روی میزش گذاشتم و گفتم :صد در صده.
بدون اینکه بهم نگاه کنه برگه رو برداشت و بهش نگاه کرد و بعد دونمره بهم اضافه کرد.
تعجب کردم ...فکرمیکردم لج کنه و بهم نمره نده.
باتعجب گفتم :حسام !
بدون اینکه بهم نگاه کنه گفت :برو بتمرگ سرجات.
لبخنده پیروزی روی لبام نشست و کناره مهدیه نشستم.
بلندشد و کت شو درآورد و شروع کرد به درس دادن.
وقتی بهش نگاه میکردم ترس ...ناامیدی ...شرمندگی ...عذاب و خیلی حس های بد دیگه به سمتم
هجوم میاوردن.
ترس از بالهایی که سرم می آورد ...ناامید بودم از زندگی و تمام آرزو هام برباد رفته بود ...شرمنده
بودم ازش چون گذشتهی مادرم واقعا شرمندگی داشت ...عذاب میکشیدم از وجودش و از این همه
نزدیکیش بهم.
کاش اون روز نجاتم نمیداد ...خودکشی کاره احمقانه ای بود و گناه خیلی بزرگی ...من ته خط بودم
هم آخرتم و خراب کرده بودم هم دنیام و ...رفتارام توی خونه طبیعی نبود ،سرزنده و شاداب نبودم و
همین موضوع باعث شده بود مامان بیشتر بهم گیر بده و حساس تر بشه ...خداروشکر این کنکور
وجود داشت که اگه وجود نداشت نمیدونستم برای مریضی های مختلفم که حاد ترینش عصبی بودن
و افسرده بودنم بود چه بهانه ای بیارم ...امیرحسام درهمه حال حرص منو درمیاورد حتی وقتی از
خستگی نمی تونست خودشو تکون بده هم کاری میکرد تا از حرص به مرز جنون برسم و همین
موضوع باعث شده بود خیلی خیلی عصبی بشم و از اون حریر لطیف و نرم و نازک و مؤدب فاصله
بگیرم ...هربار بادیدن مامان میمیرم و زنده میشم و هربار بادیدن سادگی پدرم به دار آویخته میشم...
یه حسی بهم میگفت مادرم از گذشتهی خودش خجالت میکشه و پشیمونه و االن واقعاً عاشق پدرمه
و از وقتی باپدرم ازدواج کرده هیچ کاره خالفی نکرده و قطعاً هم همین طوره ...من مطمئنم هرچی
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بوده توی گذشته اش بوده و از زمانی که همسر پدرم شده اشتباهات گذشته رو تکرار نکرده اما خب
هیچ وقت نمیشه گذشته رو تغییر داد و بدتر اینه که آیندهی آدما رو گذشته شون رقم میزنه و
گذشتهی مادرم نه تنها روی آیندهی خودش تأثیر گذاشت بلکه آیندهی منم خراب کرد البته به لطف
من آینده و زندگی مادرم هیچ وقت خراب نمیشه و من باهمین تن نحیف و آسیب دیده ام مقابل
گذشته اش می ایستم و میجنگم و باقربانی کردن آیندهی خودم زندگی پدرم و امیرعلی رو نجات
میدم.
از مدرسه که اومدم خونه بدون اینکه ناهار بخورم یه قرص خواب خوردم و تاشب خوابیدم ...وقتی
بیدارشدم ساعت  9شب بود.
صورتم و شستم و لباسام و عوض کردم و رفتم پایین.
بابا :ساعت خواب.
لبخندی زدم و گفتم :ببخشید خیلی خسته بودم.
مامان :انگار تو مدرسه کوه میکنی.
جواب شو ندادم چون اون نمیدونست که فشار روحی و روانی که روم بود چقدر از کوه کندن سخت
تر بود.
بعد از اینکه شام خوردیم دوره هم نشستیم ...امیرحسام خونه نبود و از این بابت خداروشکر کردم...
اگه خونه بود حتماً تالفی اینو که توی مدرسه حرص شو درآوردم و عصبیش کردم و سرم درمیاورد.
مامان بشقاب میوه ای که برام پوست کنده بود و جلوم گرفت و گفت :بخور.
آروم گفتم :نه ممنون.
بشقاب و روی پاهام گذاشت و گفت :بخور حریر آب بدنت خشک شده ...اشتهاتم کم شده ،شام
نخوردی حداقل میوه بخور.
تسلیم شدم و بی میل یه تکه سیب برداشتم.
آقابزرگ :حریر اگه کارت باشناسنامه ات تموم شده برگردونش.
دستام لرزید و تکهی سیب از دستم افتاد زمین ...خم شدم و از روی زمین برداشتمش و گوشهی
بشقاب گذاشتم و باصدای لرزونم گفتم :چـ...شم.
آقابزرگ :همین االن برو بیار تا یادت نره.
لبم و بااسترس گاز گرفتم و بشقاب میوه رو روی میز گذاشتم و رفتم داخل اتاقم.
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زیرلب باحرص گفتم :الهی حسام بری زیره خاک حاال من به این مرد چی بگم؟
کمی بااسترس راه رفتم و سعی کردم آروم باشم ...امیرحسام از همون روزی که عقد کردیم شناسنامه
رو بهم نداد و پیش خودش نگه داشت.
بعد از اینکه یکم آروم شدم رفتم پایین و گفتم :چیزه ...آقابزرگ نمیدونم کجا گذاشتمش ...فردا
پیداش میکنم بهتون میدم.
آقابزرگ :نکنه گمش کردی؟
سریع گفتم :نه ...یعنی نمیدونم ولی خب فکرنکنم گم شده باشه الی وسایالمه بگردم پیداش میکنم.
سرشو تکون داد و گفت :باشه.
ساعت یازده بود که همه باگفتن شب بخیر رفتن داخل اتاقاشون.
روی تختم نشستم و از خودم پرسیدم :یعنی حسام کجا رفته که تا االن نیومده؟
شونه هام و باال انداختم و گفتم :نمیدونم ...بهتر که نیست میتونم باخیال راحت بخوابم.
از وقتی ازدواج کردیم نیومده سراغم و هرشب بااسترس این میخوام که اون خوی کینه ای و دیو
صفتش بزنه باال و بیاد سراغم ...گاهی اینقدر ازش میترسم که بدنم میره روی ویبره و حتی نمی تونم
درمقابلش زبون باز کنم ...وقتی یاده گذشته میوفتاد از این رو به اون رو میشد و تبدیل میشد به شعله
های آتیش و تنها کسی رو که میسوزوند من بودم ...فقط من.
گوشیم زنگ خورد که شونه هام از ترس باال پرید ...گوشی رو از روی تخت برداشتم ...خودش بود.
باکمی مکث جواب دادم :چیه؟
امیرحسام :پاشو بیا اتاقم.
_تو که خونه نبودی !
امیرحسام :االن که هستم پاشو بیا.
_نمیام.
جدی گفت :پاشو بیا تا نیومدم.
_نمیام.
امیرحسام :حریر تا نیم ساعت دیگه توی اتاقم نباشی خودم میام سراغت و اونطور که لیاقت شو داری
باهات رفتار میکنم.
بابغض گفتم :نمیام میترسم.
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امیرحسام :باشه نیا پس منتظر باش من بیام و تیکه تیکه ات کنم.
گوشی رو پرت کردم روی تخت و صورتم و بادستام پوشوندم و های های گریه کردم.
خدایا من از اون میترسم ...اون منو دشمن خونی خودش میدونه و قطره قطرهی خونم رو میمکه و
نابودم میکنه.
دقیقاً بعد از گذشت نیم ساعت در اتاقم باشدت باز شد و هیکل ورزیده و صورت خشنش توی
چهارچوب در نمایان شد.
باترس از روی تخت بلندشدم و نگاهم توی چشمای پر از خشمش ثابت موند ...قفسهی سـ ـینه اش
تندتند از اکسیژن پر و خالی میشد و باال و پایین میرفت.
آروم به عقب قدم برداشتم ...درو بست و قفلش کرد ...از ترس اشکام دیگه نمیریخت و نفسم قطع
شده بود ...من به عقب قدم برمیداشتم و اون به جلو ...ترسناک شده بود درست مثل شب تولد نوزده
سالگیم ...یه شلوار گرم کن مشکی پاش بود و باال تنه اش برهنه بود.
به دیوار چسبیدم و جلوم ایستاد ...درحالی که چونم از بغض میلرزید گفتم :من ازت میترسم.
دستاشو دوطرفم روی دیوار گذاست و خم شد و توی صورتم غرید :بایدم بترسی چون من عزرائیلتم.
باترس چشمام و روی هم فشار دادم ...صداشو شنیدم که آروم ولی مثل یه گرگ غرید :دفعهی آخرت
بود که حرف منو نشنیده گرفتی و به حرفم گوش نکردی.
تندتند سرم و به معنی باشه تکون دادم ...اینقدر خشمگین بود که صورت و تنش سرخِ سرخ بود.
لبم و گاز گرفتم و آروم گفتم :خواهش میکنم برو.
پوزخندی زد و گفت :عشق من ،اومدم که بمونم.
باالتماس گفتم :امشب نه خواهش میکنم ...حالم خوب نیست.
فاصله ای بین صورتش و گوشم باقی نذاشت و باصدای ترسناک و محکمی گفت :من امشب میخوام
همین جا باتو باشم.
_لعنتی حالم خوب نیست.
امیرحسام :به درک که خوب نیستی.
باچشمای اشکیم بهش نگاه کردم و گفتم :اگه یکی بیاد چی؟
امیرحسام :بیاد خالف شرع که نمیکنم شرعاً و قانوناً زنمی.
مشت محکمی به سـ ـینه اش زدم و گفتم :ازت متنفرم.
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دستاش دوره کمرم پیچید و خیره به چشمام گفت :منم همین طور عشقم.
باخشنونت فاصله رو از بین برد ...اشکام باسرعت بیشتری ریخت و دستام و روی بازوهاش گذاشتم و
سعی کردم از خودم جداش کنم ولی تالشم بی فایده بود خیلی قدرتمندتر از اونی چیزی بود که
فکرشو میکردم ...اون یه مرد خشن و زورگو بود که اصالً نه به من نیاز داشت نه هـ ـوس فقط و فقط
مثل یه گرگ به جونم میوفتاد و عذابم میداد.
صدای گریه هام بلندبود و این موضوع برای امیرحسام خیلی خوش آیند بود واسه همین لبام و روی
هم فشار دادم تا دیگه صدام درنیاد و از گریه ها و هق هق هام لـ ـذت نبره.
تق تق ...آرزو :حریر بیداری؟
باترس سعی کردم از امیرحسام جداشم.
آرزو :حریر.
گاز محکمی از گردنم گرفت و غرید :ردش کن بره.
باصدای لرزونی گفتم :چـ...یه آرزو؟
آرزو :حالت خوبه؟ صدای گریه از اتاقت شنیدم.
امیرحسام باحرص به چشمام زل زده بود.
گفتم :اشتباه شنیدی.
آرزو :خوابم نمیبره حاال که بیداری درو باز کن بیام تو.
امیرحسام شاکی نگاهم کرد که آروم گفتم :تا درو باز نکنم نمیره.
امیرحسام :باشه درو باز کن اتفاقاً من و تو رو تو این حال ببینه خوش حال میشه.
باحرص ناخونام و توی بازوش فرو بردم و گفتم :برو داخل سرویس بهداشتی.
بابهت خندید و گفت :شوخی میکنی دیگه؟
_نه برو تاشک نکرده.
بااخم گفت :عمراً .
_حسام جان خواهش میکنم برو.
غرید :حریر سگمنکن.
باالتماس گفتم :توروخدا پنج دقیقه بیشتر طول نمیکشه ...خواهش میکنم.
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نفس شو عصبی فوت کرد بیرون و رفت به سمت در سرویس بهداشتی ...برگشت و خیره به چشمام
باتهدید گفت :حریر تالفی میکنم.
رفت داخل سرویس بهداشتی و سریع پیراهنم و از روی زمین برداشتم و پو شیدم ...جلوی آینه به
خودم نگاه کردم ...احمق رده دندوناش روی گردنم مونده بود.
روسریم و پوشیدم و اشکام و پاک کردم ...چندتا نفس عمیق کشیدم تا آروم بشم و بعد درو باز کردم.
آرزو مشکوک بهم نگاه کرد و گفت :چرا اینقدر دیر باز کردی؟!
_چیز بودم ...یعنی دستشویی بودم.
اومد داخل و گفت :نمیدونم چرا بی خوابی زده به سرم.
روی تخت نشست و لبخنده پر از استرسی بهش زدم.
آرزو :خوبی؟
_آره چطور؟
آرزو :وقتی از کنار اتاقت رد شدم صدای گریه شنیدم ...چشماتم سرخه ...گریه کردی؟
_نه بابا گریه چیه دیونه شدی داشتم درس میخوندم تازه میخواستم بگیرم بخوابم که تو اومدی.
آرزو :خب هنوز که نخوابیدی بیا بشین یکم از مدرسه تعریف کن خیلی وقته حرف نزدیم.
ای خدا االنه که کاسهی صبر امیرحسام لبریز بشه و از سرویس بهداشتی بیاد بیرون و آبروم و باخاک
یکسان کنه.
_آرزو پاشو برو من خوابم میاد.
دستم و کشید و کناره خودش نشوند و گفت :خوابم نمیبره دیگه بشین یکم حرف بزنیم ...راستی اون
روز چی خورده بودی که مسموم شدی مثل جنازه وسط اتاق افتاده بودی باورت میشه یه لحظه حس
کردم مردی.
_چیزه خاصی نخورده بودم ...نمیدونم چرا اونطوری شدم.
آرزو :دیگه چه خبرا؟
_خبری نیست ...اَه پاشو برو دیگه خوابم میاد.
آرزو :تا من خوابم نگیره توهم نمیتونی بخوابی.
مضطرب لبم و گاز گرفتم و به ملحفه چنگ انداختم.
آرزو :راستی برات تعریف کردم زن داداش محمدجواد چی گفته؟
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باصدای آروم و گرفته ای گفتم :نه.
آرزو :بیشعور برگشته گفته ما عزاداریم بعد از سال مادرجونم نباید جشن عقدی بگیرید ...عقدی به چه
دردی میخوره بعداً یه مراسم کوچیک عروسی بگیرید ...خره عوضی از همین االن داره جاری بازی
درمیاره.
لبخنده پر استرسی زدم و اون دیگه شروع کرد به حرف زدن دربارهی خودش و محمدجواد ...منم
همش یه نگاهم به در سرویس بهداشتی بود یه نگاهم به ساعت ...دقیقاً یک ساعت تمام میشد که
آرزو داشت ور میزد و امیرحسام توی دستشویی بود ...مطمئن بودم بیاد بیرون یه دست کتک مفصل
مهمونم میکنه.
آرزو خمیازهی بلندی کشید که سریع گفتم :دیونه ای به زور خودتو بیدار نگه داشتی پاشو برو بخواب
بذار منم بخوابم.
آرزو :ای بابا فردا که پنج شنبه ست مدرسه هم که نمیری پس چه مرگته؟
_خستم میخوام بخوابم.
آرزو :از وقتی از مدرسه اومدی تا موقع شام خواب بودی خرسم پیش تو کم میاره.
درمونده نگاهش کردم که بلندشد و گفت :خیل خب رفتم ...شب بخیر.
سریع گفتم :شب بخیر.
رفت بیرون و هنوز در اتاق بسته نشده بود که در سرویس بهداشتی باز شد و امیرحسام درحالی که از
چشماش آتیش میبارید اومد بیرون.
باترس آب دهنم و قورت دادم ،یهو باقدمای بلندی به سمتم هجوم آورد و...
باحرص غریدم :توی اتاق من سیگار نکش.
نگاه بی تفاوتی بهم کرد و پک محکمی به سیگارش زد.
بغضِ تو گلوم داشت خفه ام میکرد ...بوی سیگار داشت حالم و بهم میزد.
_پاشو پنجره رو باز کن داره حالم بهم میخوره.
بی تفاوت نگاهشو به سقف دوخت و بالـ ـذت به سیگاره تو دستش پک زد.
بلندشدم و باخجالت ملحفه رو دورم پیچیدم و رفتم سمت پنجره و بازش کردم.
امیرحسام :گمشو از کناره پنجره بیا اینور.
_نترس آقای خوش غیرت کسی سه نصف شب دم پنجره کشیک منو نمیده.
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امیرحسام :حریر رو اعصاب من راه نرو.
بابغض گفتم :ازت متنفرم عوضی تمام تنم درد میکنه.
امیرحسام :عوضی تویی که منو یک ساعتِ تمام توی سرویس بهداشتی معطل کردی.
_دیدی که نمیرفت مگه تقصیره من بود؟
امیرحسام :اون که دوستته بهش بگو بامن ازدواج کردی.
_هه باشه که بعد بذاره کف دست همه ...روشن نکن حسام داره حالم بهم میخوره اینقدر سیگار
میکشی میمیری بدبخت.
بی توجه سیگارشو روشن کرد که گفتم :پاشو برو دیگه.
امیرحسام :خفه شو لطفاً.
باحرص روی تخت پشت بهش خوابیدم و اشکام از حصاره چشمام آزاد شدن ...سیگار کشیدنش بیشتر
از هرچیزه دیگه ای عذابم میداد ...به شدت از سیگار متنفر بودم چون همیشه سردرد های طاقت
فرسایی رو بهم هدیه میکرد.
نیم ساعت بعد خم شد و کناره گوشم گفت :خانوم کوچولو این آخرین باری بود که به حرفم گوش
نکردی ...از این به بعد تا لب تَر کردم باید تو اتاقم باشی.
لبم و گاز گرفتم و چیزی نگفتم.
بـ ـوسهی آرومی به بازوم زد و گفت :خودتو برای عذاب های فردا آماده کن عزیزم.
از اتاق که رفت بیرون صورتم و به بالشت فشار دادم و برای تمام بدبختی هایی که در انتظارم بود هق
زدم ...درست همون طور شد که گفت ...هر روز به یه شکل جدید عذابم میداد و اشکم و درمیاورد...
وقتی به آقابزرگ گفتم شناسنامه ام رو گم کردم کلی سرزنشم کرد و دعوام کرد و بعد به وکیل گفت
المثنی بگیره ...رفتارها و کارهای امیرحسام از درون میسوزوندم و کسی متوجه نمیشد ...کم کم عادت
کردم ولی یه سوزش خیلی خیلی عجیب ته قلبم بود که هیچ وقت بهش عادت نکردم اونم عشق
پژمرده ای بود که به امیرحسام داشتم و از بین رفته بود و تبدیل شده بود به تکه تیغی تیز و داغ که
هرلحظه روی قلبم کشیده میشد و دردش نفسم رو می برید.
***
روزها میگذشت و من به این زندگی تباه شده و عذاب آور عادت کرده بودم ...نمیدونستم امیرحسام
چه هدفی داره فقط اینو میدونستم که چندمدته عجیب شده ...خیلی عجیب !
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روی تاب نشسته بودم و به استخر زل زده بودم ...حالم گرفته بود و چهره ام غمزده ...احساس میکردم
افسردگی گرفتم دیگه اون حریر خندون و بانشاط نبودم ...دلم تنگ شده بود برای دنیای دخترونم...
برای احساسات پاک اون موقعم ...برای ذهن بی دغدغه ام ...برای لبخنده روی لبم ...برای برق
چشمام ...دلم برای همهی اینا تنگ شده بود و افسوس که هیچ وقت دیگه اون روزها برنمگیردن.
آرشام :خوبی دختر دایی؟
دستی به روسری ام کشیدم و گفتم :سالم آره ممنون شماچطوری؟
آرشام :خوبم ...اجازه هست اینجا بشینم؟
گوشه ترین نقطهی تاب نشستم و گفتم :البته.
بافاصله ازم نشست و گفت :چه خبرا؟
_خبری نیست.
آرشام :چندمدته خیلی توخودتی.
هیچی نگفتم که پرسید :مشکلی داری؟
_نه چه مشکلی؟!
آرشام :حس میکنم از وقتی فهمیدی بهت عالقه مندم عوض شدی.
نگاهم و باخجالت به دستام دوختم و هیچی نگفتم.
آرشام :واقعاً ناراحتی از اینکه ازت خاستگاری کردم؟
چشمام از اشک پر شد و چونم لرزید ...ای کاش امیرحسام هیچ وقت نمیومد و حریرو تغییر نمیداد که
اگه نمیومد قطعاً از خاستگاری آرشام خوشحال میشدم و بهش جواب مثبت میدادم اما اون کارشو
خیلی خوب بلد بود اول معیارها و توقع هام و از همسر آیندم عوض کرد بعد منو عاشق خودش کرد و
بعد گند زد به زندگیم.
آرومگفتم :نه ناراحت نشدم فقط احساس میکنم مابه درد هم نمیخوریم.
آرشام :تایک سال پیش به درد هم میخوردیم چون دقیقاً عین هم بودیم اما نمیدونم چی شد که یهو
اون حریرِ دخترعمه تغییر کرد و شد یه آدم متفاوت.
_آدما باگذشت زمان تغییر میکنن.
آرشام :درسته ...اما بدون احساس من به تو یه روزه یا یه ماهه به وجود نیومده من به تو از بچگی
عالقمندم از همون موقعی که داداش صدام میکردی و سرت داد میزدم :من داداش تو نیستم ،من از
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همون موقع توی ذهنم تو رو مال خودم میدونستم ...حریر میخوام بدونی اگه عوضم بشی من بازم
میخوامت و اجازه نمیدم مال کس دیگه ای بشی فقط منتظرم درست تموم بشه و کنکور بدی اون
موقع دیگه صبر نمیکنم ...بادرستم مشکلی ندارم ...به پیشنهادم فکرکن ...مهم ترین چیز توی زندگی
مشترک عالقه ست منم به اندازهی کافی به تو عالقمندم پس مطمئن باش خوشبختت میکنم.
بعد از گفتن حرفاش رفت و من فقط پوزخنده دردناکی زدم.
هه میگفت نمیذارم مال کس دیگه ای بشی درصورتی که من خیلی وقته که مال امیرحسام شدم ...آه
حریر خودت کردی که لعنت بر خودت باد.
امیرحسام :چی بهت گفت که اینطوری نیشت باز شده؟
بهش نگاه کردم و گفتم :چرا چرت میگی کجا نیش من بازه؟
بااخم گفت :تو اتاقت منتظرتم.
رفت داخل ویال و زیرلب گفتم :خدا به خیر کنه.
رفتم داخل اتاقم که دیدم روی مبل تک نفرهی گوشه اتاق نشسته ...بااخم گفتم :باز چی شده؟
امیرحسام :آرشام بهت چی می گفت؟
جلوی آینه ایستادم و به چهرهی رنگ پریدم چشم دوختم و جواب دادم :یه مشت چرت و پرت.
غرید :چی می گفت؟
کرم مرطوب کننده رو برداشتم و یکم به دستام مالیدم و گفتم :میگفت بهم عالقمنده و به زودی منو
مال خودش میکنه.
جوری به سمت قدم برداشت که کرم از دستم افتاد و به کمد چسبیدم و باچشمای گرد و پر از ترس
بهش نگاه کردم.
چشماش کاسهی خون بود ...به موهام چنگ انداخت و توی صورتم غرید :تو چی گفتی؟
اشک تو چشمام حلقه زد و بادرد گفتم :آخ ...هیچی نگفتم.
بیشتر موهام و کشید و غرید :دِ تو غلط کردی هیچی نگفتی باید یکی میکوبوندی تو دهنش و
میگفتی صاحب داری.
باصدایی شبیه به ناله گفتم :حسام داری پوست سرم و میکنی میشه ولم کنی.
نگاه پر از نفرتی به چشمام انداخت و ولم کرد ...باعصبانیت گفت :اون گفت بهت عالقمنده و توهم
مثل خر ذوق کردی و لبخنده پر عشوه ای تحویلش دادی آره؟
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بابغض گفتم :چرت نگو من توی اون مدتی که دیونه شده بودم و عاشق توی گرگ شده بودم برات
عشوه ریختم که برای آرشام بریزم؟
امیرحسام :حریر حواست تو جمع کن کوچکترین اشتباهت برابر میشه با خبردارشدن همه از همه
چی.
خسته و کالفه گفتم :تهدیدم نکن من اشتباهی نمیکنم.
امیرحسام :خوبه ...یادت نره شوهرت منم.
باغم گفتم :یادم نمیره.
دستش یه طرف صورتم نشست و گفت :آفرین.
خم شد و بـ ـوسیدتم و گفت :یه باره دیگه آرشام و دور و برت ببینم هردوتونو آتیش میزنم ...میدونی
که وقتی دیونه بشم هرکاری ازم برمیاد.
هیچی نگفتم و فقط نگاهش کردم ...از نگاهم حرصش گرفت و بـ ـوسه های محکم و پی در پی به
لبام زد ...کمکم دستاش دوره کمرم پیچید ...صدای استخونای کمرم رو میشنیدم و از درد نفس نمی
کشیدم اما جرأت جیک زدن هم نداشتم.
کناره گوشم غرید :حریر.
اشکام باشدت بیشتری ریخت ...این یه اخطار بود ...یه تهدید ...تهدیدی که جونم و میگرفت و نابودم
میکرد.
دستام دوره گردنش حلقه شد و همون طور که میخواست همراهیش کردم ...بعد از پنج دقیقه ولم
کرد و از اتاق رفت بیرون ...غمزده روی تخت نشستم و زانوهام و بـ ـغل کردم.
خودم کردم که لعنت برخودم باد.
***
سرم و روی میز گذاشتم و چشمام و بستم ...اینقدر خوابم میومد که دلم میخواست همین جا بخوابم
و البته قبلش امیرحسام و خفه کنم که همین طوری رگباری درحال درس دادن بود ...این مرد
همیشه منو متعجب میکرد انگار نه انگار دیشب تاصبح بیدار بوده و منه بدبخت و زجر میداده اینقدر
پر انرژی و سرحاله که انگار هشت ساعت کامل رو خوابیده.
صدای آروم مهدیه رو شنیدم :حریر درست بشین میخوای یه چیزی بهت بگه جلو بچه ها ضایعت
کنه.
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تودلم گفتم :بره به درک.
مهدیه :هی باتوئم.
_ اَه خفه شو به توچه.
مهدیه :منه خرو بگو که به فکره توئم.
_الزم نکرده به فکره من باشی.
بعد از چند دقیقه بوی عطرش به بینی ام خورد.
پاشو روی پام احساس کردم و از درد دلم ضعف رفت ...چشمام و باز کردم و سرم و از روی میز
برداشتم و نگاهم به اخمای درهمش افتاد.
بچه ها درحال تمرین حل کردن بودن.
مشت محکمی به پاش زدم و باابرو به پام اشاره کردم تا پاشو برداره اما بابی رحمی بیشتر پاشو روی
پام فشار داد و از درد خم شدم به جلو و به دستش چنگ انداختم که خیلی سریع دست شو کنار
کشید تابچه ها متوجه نشن.
پاشو برداشت و خم شد روی دفترم و همونطور که الکی نمایش میداد که داره به سؤالم جواب میده
آروم گفت :خوابت از سرت پرید عزیزم؟
باحرص گفتم :دلم میخواد بکشمت.
امیرحسام :توغلط میکنی سرکالسِ من میخوابی.
_مرده شور تو و کالس تو باهم ببره.
امیرحسام :مواظب باش زبون تو نبرم خانومم.
_حسام بهم گیرنده بذار دو دقیقه استراحت کنم.
عصبانی گفت :بذارم سرکالس بخوابی؟
_مگه تو گذاشتی دیشب بخوابم.
باتمسخر گفت :عزیزم زندگی متأهلی یعنی همین.
دندونام و باحرص روی هم فشار دادم و بااخم گفت :یه باره دیگه ببینم سرت روی میزه از کالس
پرتت میکنم بیرون.
رفت سمت میزش و تودلم به فحش کشیدمش و توی خیالم قلب شو از سـ ـینه درآوردم و نفس شو
قطع کردم.
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مهدیه :چی بهت گفت که اینطوری داری باچشمات تیکه تیکه اش میکنی؟
_هیچی.
زنگ خورد و بعد از این که امیرحسام رفت حرفای صدمن یه غازِ بچه ها شروع شد.
مهدیه :هنوز باامیر دوستی؟
_امیر کیه؟
بچه ها خندیدن و مهدیه گفت :خوله امیرحسام و میگم.
هه خبرنداری زنش شدم.
شقایق :دوستی؟
بی حوصله گفتم :آره.
شقایق :نمیخواد ازت خاستگاری کنه؟
_نمیدونم.
لیال :چته حریر؟ چندمدته عوض شدی.
مهدیه :خیلی هم الغر شدی اندامت خیلی زشت شده.
حرف دیشب امیرحسام توی گوشم پیچید :نه نه بابات نون نمیدن بهت بخوری که شدی مثل چوب
کبریت ...آدم رغبت نمیکنه بهت دست بزنه میترسه بشکنی.
چقدر این حرفش ناراحتم کرد و چقدر اون خوشحال شد از ناراحتی من.
شقایق :چه خبر از ونداد؟ گوشی که ازش گرفتم خیلی خوبه بازم از طرف من ازش تشکر کن.
مهدیه باحرص گفت :بره گمشه عوضی از اون روزی که باحریر دعوا کردم یه جوری شده یه هفته
پیشم باهام بهم زد منم چهارتا فحش بهش دادم و گفتم چه بهتر ...احمق از اون روز یه جوری شده.
شقایق :چه جوری؟
مهدیه :نمیدونم ،اون روز که حریر رفت کلی دعوام کرد و بعدشم کلی آماره حریرو ازم گرفت.
باپرخاش گفتم :چرا؟
مهدیه :نمیدونم ولی از تو و خانوادت زیاد سؤال پرسید.
لیال باخنده گفت :نکنه عاشق حریر شده؟!
مهدیه هم بلند خندید و گفت :اگه نمیشناختمش میگفتم آره ولی اون خیلی عوض تر از این
حرفاست به کسایی مثل حریر حتی نگاهم نمیکنه.
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مهدیه رو به عقب هول دادم و گفتم :هــوی مگه من چمه؟
مهدیه :وحشی منظوره بدی نداشتم ...منظورم این بود که همش دنبال دخترای دافه نه تویی که تو یه
دستت تسبیحه تو یکی دیگه کتاب دعا.
چقدر به این حرفش توی دلم خندیدم ...من و خدا ...آه که چقدر ازش دور شدم ...نماز و قرآنم و
میخونم اما یه حسی بهم میگه خدا دیگه منو نمیبخشه چون هم آغـ ـوش مردی میشم که دوستم
نداره و این یعنی هـ ـرزگی.
شقایق :ناراحت نیستی باهات بهم زده؟
مهدیه :نه به کنکور نزدیکیم میخوام فقط روی درسم تمرکز کنم تایه رشتهی خوب قبول بشم.
خوش به حالش ...مهدیه چقدر خوش شانسه ...بااینکه دوست پسرهای زیادی داشته اما هیچ
کدومشون مثل امیرحسام عوضی نبوده تا زندگی شو نابود کنه ...االن میتونه باخیال راحت به درسش
فکرکنه اما من از وقتی که ازدواج کردم حال روحیم بدتر شده و اصالً حوصلهی درس خوندن ندارم...
تا قبل از این ماجراها مطمئن بودم رتبهی سه رقمی میارم اما حاال اصالً فکرنکنم قبول بشم ...هرچند
که مطمئنم مهدیه هم یه روزی تاوان میده ...مثل من که تاوان دادم ...این زمین المصب گرده ...یه
روزی هم نوبت اون میشه ...دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره.
بعد از مدرسه رفتم کالس کنکور و فقط مثل یه مجسمه روی صندلیم نشسته بودم و به استاد زل زده
بودم و ذهنم پر بود از امیرحسامِ لعنتی ...ترس و دلهرهی عجیبی توی دلم بود ...اون بیکار نمی
نشست مطمئن بودم صالحی ها رو از هرطریقی شده از پا درمیاره ...آقابزرگ هم مثل من و پدرم و
امیرعلی یه قربانیه ...قربانی کاره یسنا و خانجون ...ای کاش همون موقع خانجون همه چی رو به همه
میگفت تا زندگی پدرم نابود نشه و خاله حسنا این همه مدت زجر نکشه و امیرحسام باعقدهی انتقام
بزرگ نشه ...هرچی فکر میکنم به این نتیجه میرسم که اونی که نابود شده فقط منم ،فقط من.
بعد از تموم شدن کالس کنکور آقاحشمت رسوندم خونه ...هوا تاریک شده بود و خیلی خسته شده
بودم.
وارد اتاقم شدم و بابی حالی مقنعه ام و درآوردم و گیرهی موهام و باز کردم تا یه بادی به کلم بخوره.
مشغول بازکردن دکمه های مانتوم شدم که در اتاقم باز شد ...اووووف باز شروع شد.
درو بست و بااخم پرسید :کجابودی؟
_قبرستون ...خب معلومه کالس کنکور.
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امیرحسام :کی بهت اجازه میده بری کالس کنکور؟
بابهت خندیدم و گفتم :چرا چرت میگی؟ زده به سرت؟
باچشمای پر از خشمش بهم زل زد و گفت :بامن درست صحبت کن ...سیلی هام و که چشیدی کاری
نکن دوباره مزه شو یادت بندازم.
برای اینکه بیشتر از این عصبانی نشه و به قول خودش مزهی سیلی های دردناک و محکمش و یادم
نندازه آروم و بامالیمت گفتم :منظورت چیه که کی اجازه میده برم کالس کنکور خب معلومه مامان
اجازه میده.
امیرحسام :تو شوهر داری و وقتی ازدواج کردی دیگه اختیارت دست شوهرته نه مادرت.
_متوجه ای چی میگی؟ برم به مامانم بگم کالس نمیرم چون شوهرم اجازه نمیده؟
امیرحسام :اگه یه ذره عرضه و شهامت داشتی آره میرفتی میگفتی.
_سعی نکن دوباره باحرفات گولم بزنی.
امیرحسام :احمق چه گول زدنی؟ مادرت دستِ تو یه آتو داره چرا نمیری بهش بگی همه چی رو
میدونی؟ چرا نمیری بهش بگی زن منی؟ اون نمی تونه هیچ کاری بکنه چون دستش زیره سنگ توئه.
_وای حسام تو جور آدمی هستی داری بهم یاد میدی مادرم و تهدید کنم !
امیرحسام :کدوم مادر احمق؟ اون مادر نیست اون یه حیوونه که...
باخشم پریدم وسط حرفش و گفتم :حرف دهن تو بفهم اون هرچی که باشه مادره منه تو حق نداری
درباره اش اینطوری حرف بزنی.
محکم بازوهام و گرفت و تکونم داد و مثل یه شیر غرید :مادرِتو زندگی منو خراب کرد میفهمی؟ اون
یه خـ ـیانتکاره بی وجدانِ که به مادرم انگ هـ ـرزگی زد و سه سال تمام همبستر پدرم بود ...مادرِتو
اینه حریر ...پس چشماتو روی واقعیت نبند چون هیچ فایده ای نداره.
بغض به گلوم چنگ انداخت ...حق بااونه ...چقدر حقیقت تلخه ...تلخ تر از شربت های سرماخوردگی
که مامان توی بچگی به زور به خوردم میداد.
امیرحسام :حاال فهمیدی مادرت کیه و چه جور آدمیه؟
بابغض گفتم :آ...ره.
به چشمای پر از اشکم خیره شد که باصدای لرزونی گفتم :حسام داره حالم بهم میخوره از خودم...
پدرم وقتی بفهمه من همه چی رو میدونستم اما خفه خون گرفتم تف میندازه تو صورتم و هیچ وقت
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درک نمیکنه که اگه چیزی نگفتم به خاطره خودش بوده ...امیرعلی وقتی بزرگ شه و بفهمه سرپوش
گذاشتم روی هـ ـرزگی مادرش یکی میخوابونه تو گوشم و میگه توهم مثل همون هـ ـرزه ای...
حسام من باید چیکار کنم؟ زندگی آروم شونو متشنج کنم یا انگ هـ ـرزگی رو کناره اسم خودم
تحمل کنم؟
بازوهام و بین انگشتاش فشار داد و از الی دندوناش غرید :حریر تو زن منی کاره خالف شرع هم
نمیکنی پس هـ ـرزه تو نیستی بلکه مادرته که باوجود اینکه به پدرم نامحرم بود سه سال ر-ا-بطه
داشت باهاش ،پس اگه یه باره دیگه به خودت بگی هـ ـرزه چنان بزنمت که نفهمی از کجا خوردی.
سرم گیج رفت و دیدم تار شد ...زانوهام خم شد که امیرحسام تو بـ ـغلش گرفتم تا نیوفتم.
امیرحسام :از این ضعیف بودنت حالم بد میشه ...فکرمیکردم یه دختره قوی و مقاومی ولی تا باد بهت
میخوری غش میکنی ...از آدمای ضعیف متنفرم.
چقدر تنش گرم بود و چقدر تن سرده منو باحرارتش گرم میکرد ...حالم از خودم و رفتارهای ضد و
نقیضم بهم میخورد ...انگار هنوزم ذره ای از اون احساس احمقانه توی قلب زخم خوردم مونده بود...
امیرحسام اولین مردی بود که بهش دلبسته شدم و اولین مردی بود که به شدت ازش متنفر بودم...
اون هم عذابم میداد هم آرومم میکرد ...البته انتقام حق اونه چون عذابی که اون کشیده رو االن من
دارم میکشم و درکش میکنم که چطور کودکی و نوجوونیش باکاره مادرم نابود شده چون االن منم
نوجوونیم داره به خاطره گذشتهی مادرم خراب میشه و توی اوج جوونی از زندگی سیرم.
امیرحسام :خوبی؟
سرم و از روی سـ ـینه اش آوردم باال و به دو گودال مشکی رنگش نگاه کردم ...نگران نبود اما بازم
حالم و میپرسید.
دستم و روی صورتش گذاشتم و ته ریش کم شو لمس کردم و گفتم :حق باتوئه ...متأسفم بابت
زندگی نابود شدت.
امیرحسام :تأسف تو کودکی و نوجوونی ام و برنمیگردونه.
صورتم و بردم نزدیک و زمزمه کردم :میدونم.
فاصله ای بین صورتش و لبام باقی نذاشت .چقدر بد بود این احساس دوگانه ...حس خواستن و
نخواستن ...من امیرحسام و هم میخواستم و هم نمیخواستم و چقدر این احساس احمقانه بود.
امیرعلی :آبجی حریر؟
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باشتاب از امیرحسام فاصله گرفتم و به امیرعلی نگاه کردم که توی چارچوب در ایستاده بود و دستش
به دست گیره بود و نگاه گیجش بین من و امیرحسام در گردش بود.
تنم لرزید و بااسترس به امیرحسام نگاه کردم.
امیرحسام :امیرعلی اینجا چیکار میکنی؟
امیرعلی نگاه طوالنی به من و بعد به امیرحسام کرد و گفت :اومدم نقاشیم و به آبجی حریر نشون بدم.
امیرحسام :بیار ببینم نقاشی تو.
امیرعلی رفت سمتش و دفترنقاشی شو بهش داد.
امیرحسام :آفرین خیلی قشنگه.
امیرعلی :معلم مونم گفت خیلی قشنگه ...آبجی حریر چرا گریه میکنی؟
اشکام و پاک کردم و امیرحسام گفت :آبجی حریرت مثل تو زرنگ نیست که معلمش همیشه ازش
راضی باشه درساشو خوب نخونده معلمش دعواش کرده.
امیرعلی هیچی نگفت و فقط به امیرحسام نگاه کرد ...بعد از چند دقیقه گفت :عمو حسام قول داده
بودی برام توپ چهل تیکه بخری.
امیرحسام :خریدم توماشینه سوییچ رو بهت میدم بده به آقاحشمت درو باز کنه بعد از تو ماشین
بردارش.
امیرعلی لبخنده شادی زد و گفت :ممنون.
امیرحسام لبخندی به روش زد و سوییچ ماشین شو بهش داد و گفت :برو بردارش تا بیام فوتبال بازی
کنیم.
امیرعلی سوییچ رو گرفت و به سمت در رفت اما یهو ایستاد ...چند ثانیه ای به در زل زد و بعد
برگشت و رو بهم گفت :آبجی گریه نکن من راز تو پیش خودم نگه میدارم مثل راز آبجی آرزو.
از اتاق رفت بیرون و باشدت زدم زیره گریه.
امیرحسام :درک و شعوره داداشت به مامانت نرفته به بابات رفته.
بی حال روی زمین نشستم و به دیوار تکیه دادم و زانوهام و بـ ـغل کردم و سرم و به دیوار تکیه دادم
و نگاه اشکی ام و به سقف دوختم ...خسته شده بودم ...به خدا کم آورده بودم.
امیرحسام :االن دلیل گریه هات چیه؟
_اگه یکی دیگه به جای امیرعلی میومد ...وای حتی فکرکردن بهشم رعشه به تنم میندازه.
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امیرحسام :این صد دفعه کاره خالف شرع نمیکنی من شوهرتم.
پوزخندی زدم و لبام و روی هم فشار دادم تا بغض سنگین توی گلوم منفجر نشه.
به سمت در رفت که گفتم :تو قول دادی به امیرعلی آسیب نرسونی.
امیرحسام :میدونم سر قولمم هستم.
از اتاق رفت بیرون و همونجا روی زمین خوابیدم و مثل یه جنین توی خودم جمع شدم و آروم و بی
صدا اشک ریختم ...کم کم خوابم برد و وارد دنیای خواب شدم.
نمیدونم چقدر گذشته بود که باخواب وحشتناکی که دیدم باشدت از خواب پریدم ...نفس نفس میزدم
و تنم خیس عرق بود ...صحنه های خوابم یادم اومد و ترس تمام وجودم و پر کرد ...خیلی وحشتناک
بود ...خــــیـــلـــی.
توی یه بیابون بی آب و علف بودم و تا چشم کار میکرد زمین خشک و ترک خورده میدید ...آسمون
قرمزِ قرمز بود و خورشید باتمام توان میتابید ...انگار دورم آتیش روشن بود و میسوزوندم ...تنهای تنها
بودم و باترس به اطرافم نگاه میکردم و دنبال یه آشنا میگشتم ...شعله های آتیش تبدیل شدن به
آقابزرگ و مامان و بابا و امیرعلی ...به سمتشون رفتم که یه نیرویی مانع شد و نتونستم بیشتر از اون
قدم بردارم ...نگاه هرچهارتاشون سرزنش گر و پرنفرت بود ...ازم دور شدن و فاصله گرفتن خواستم برم
دنبالشون اما نشد ...انگار یکی دستم و گرفته بود و نمیذاشت حرکت کنم ...کم کم به یه نقطه تبدیل
شدن و از دیدم پنهان شدن ...نگاهم به دستم افتاد که توی دست امیرحسام بود ...باگریه سعی کردم
دستم و از دستش بیرون بکشم و برم دنبال بابا و امیرعلی اما اون حتی توی خواب هم قدرتمند بود...
لبخنده وحشتناکی زد و هولم داد داخل آتیش شعله وره وسط بیابون و بعد باشدت از خواب پریدم.
دستی به صورتم کشیدم و چندتا نفس عمیق کشیدم ...خواب وحشتناکی بود و معنی شو نمیدونستم
و نمیخواستم هم بفهمم.
یه دوش گرفتم و حالم بهترشد ...لباسام و عوض کردم و رفتم طبقهی پایین و دیدم آرزو درحال
شیرینی پخش کردنه.
_سالم.
همه جوابم و دادن و کناره امیرعلی نشستم و گفتم :چه خبره؟ این شیرینی چیه؟ نکنه شیرینی
عروسی آرزوئه؟
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آرزو بهم شیرینی تعارف کرد و گفت :نخیر شیرینی قرارداده جدید شرکت آقابزرگ بایه شرکت غول
پیکر و موفقه که به موفقیت شرکت آقابزرگ هم خیلی کمک میکنه.
لبخنده مصنوعی زدم و یه شیرینی برداشتم و گفتم :آهـــا مبارکه.
صدای گریهی آروین بلندشد و ساحل نفس کالفه ای کشید.
آتوسا :آرزو پاشو شیرشو درست کن.
آرزو :به من چه دفعهی پیشم من درست کردم.
ساحل :خودم درست میکنم ...حریر جان بی زحمت میگیریش تا شیرشو درست کنم.
_البته.
آروین و تو بـ ـغلم گرفتم و سعی کردم آرومش کنم ...گریه اش قطع شد اما هنوزم نق نق میکرد.
خیلی بامزه و خوشگل بود ...به روش لبخند زدم و گفتم :چیه بداخالق؟ گشنت شده؟ االن مامانی
برات غذا میاره پس نق نزن.
امیرعلی :آبجی بیا بهش شیرینی بده.
باخنده گفتم :نه عزیزم این نمی تونه شیرینی بخوره.
امیرعلی :میتونه بده بهش.
_نه این خیلی کوچیکه فقط میتونه شیر بخوره.
بی توجه به حرفم شیرینی توی دستشو به لبای آروین زد و من سریع دست شو گرفتم و گفتم:
امیرعلی االن بچهی مردم و خفه میکنی.
امیرعلی :ببین چقدر خوشش اومد.
به آروین نگاه کردم که لـ ـباشو با لـ ـذت بهم میمالید و خامهی روی لباشو میخورد.
امیرعلی :بیا بازم بهش بده.
آروم گفتم :نه مامان دعوات میکنه.
امیرعلی :چرا؟
_این چندمین شیرینی که داری میخوری؟
کمی مکث کرد و بعد آروم گفت :پنجمی.
لبم و محکم گاز گرفتم و گفتم :امیرعلی مریض میشی.
امیرعلی :دوست دارم.
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_دندونات همه خراب میشه.
امیرعلی :نمیشه.
_مامان میاد دعوات میکنه.
امیرعلی :خب شیرینی دوست دارم.
_اینقدر که شکالت و شیرینی خوردی شدی شبیه شکالت ...بدو برو صورتتو بشور.
امیرعلی :شیرینی تو من بخورم.
خندم گرفت و گفتم :بچه مریض میشی.
امیرعلی :مامان که هیچ وقت نمیذاره شیرینی بخورم همش میگه قندمیگیری قندمیگیری چه جوری
قند میگیرم مامان که نمیذاره برم مغازه !
خندم و خوردم و گفتم :منظورش از قندمیگیری اینه که دیابت میگیری ...یعنی مریض میشی.
امیرعلی :خب حاال که مامان نیست شیرینی تو بخورم؟
بالبخندگفتم :بخور قربونت برم.
نگاه سنگین یه نفرو روی خودم احساس میکردم ...سرم و آوردم باال که دیدم امیرحسام بهم زل زده.
سرم و به معنی چیه تکون دادم که بی تفاوت نگاهشو گرفت ...زیرلب گفتم :خودگیری داری استاد.
ساحل اومد و آروین و ازم گرفت و بهش شیر داد.
مامان :امـــیــــرعــــلـــی !
امیرعلی از صدای بلند مامان ترسید و شونه هاش باال پرید.
امیرعلی :بله؟
مامان بااخم گفت :از جنگ برگشتی که لباسات اینقدر کثیفه؟
امیرعلی :باعموحسام فوتبال بازی میکردم.
مامان :خاک بازی؟
امیرعلی :نه فوتبال.
مامان :پاشو برو تو حموم منتظرم باش تا بیام ،ای خدا صورت شو ببین کی به تو اجازه داد شیرینی
بخوری؟
آرزو :چیکارش داری عمه بذار بخوره.

382

www.RomanKhone.IR

نه سیاه بود نه سفید – ریحانه رسولی

رمــان

مامان :بذارم بخوره! سی و دوتا دندون داره که پنج تاشو کشیده و هرشب ونگ میزنه که دندون درد
داره ...دیروز که بردمش چکاپ دکترش میگه قندش نرمال نیست ...همش تقصیره حسینِ هرشب
هرشب براش یه عالمه آت و آشغال میخره و اینم تا تهش میخوره ...پاشو برو حموم تا بیام.
امیرعلی :نمیرم حموم دیروز حموم بودم.
مامان :پاشو برو بااعصاب من بازی نکن.
امیرعلی :نمیرم ...تو همهی موهام و میکنی و وقتی میگم چشمام میسوزه اهمیت نمیدی.
مامان بااخم نگاهش کرد که امیرعلی لب ورچید و آروم گفت :خودم حموم میکنم.
مامان :نخیرم زودباش.
بابغض گفت :تو خیلی محکم میشوریم نمیخوام دردم میاد.
_میخوای من ببرمت.
سریع گفت :آره.
مامان :نه خودم میبرمش.
امیرعلی دستم و کشید و گفت :نه آبجی حریر ببره.
به سمت اتاقش دوید و منو هم مجبور کرد دنبالش بدوم.
پیراهن شو درآورد و از داخل کمدش یه شلوارک کوتاه درآورد و پشت تختش قایم شد و پوشید و بعد
گفت :بریم آبجی.
بالبخندپرسیدم :اینطوری؟ چرا شلوارک پوشیدی؟
بالحن بامزه ای گفت :خب معلومه چون خجالت میکشم.
خندیدم و دست شو کشیدم و بردمش داخل حموم.
وان رو پر از آب کردم و داخلش نشست ...هنوز هفت سالش نشده بود و تقریباً شش و نیم ساله بود
ولی میرفت مدرسه ...جسته اش به بچه های هفت ساله نمیخورد و خیلی ریزه میزه بود و البته بانمک
و خوشگل.
آروم موهاش و شستم.
امیرعلی :چشمام میسوزه.
_دروغ نگو کلک این شامپو که اصالً چشما رو نمیسوزونه.
امیرعلی :به خدا چشمام میسوزه.

383

www.RomanKhone.IR

نه سیاه بود نه سفید – ریحانه رسولی

رمــان

صورتشو شستم و گفتم :خوبه؟
سرشو تکون داد و بالیف تن سفیده شو صابون زدم و شستم.
امیرعلی :آبجی حریر داشتی باعموحسام چیکار میکردی؟
خشکم زد و به چشمای پر از سوالش زل زدم ...آروم گفتم :هیچکار.
دیگه سؤالی نپرسید و باکف های روی دستش بازی کرد.
_پاشو شلوار تو دربیار پاهاتو بشورم.
بااخم گفت :نمیخوام.
_پاشو بهت نگاه نمیکنم.
امیرعلی :گولم نزن ،دروغم نگو ،مامان میگه دروغ گو دشمن خداست.
_دروغ نمیگم واقعاً نگاه نمیکنم.
ابروهاشو انداخت باال و گفت :نوچ.
باخنده یکم آب پاشیدم روی صورتش و گفتم :پس من میرم بیرون تو خودت خودتو بشور.
برای تالفی کارم یه عالمه آب ریخت روم که صدای جیغم بلندشد و گفتم :امیرعلی نکن.
صدای خنده های قشنگش بلندشد و بازم آب ریخت به سمتم.
دستشو گرفتم و توی وان نشوندمش و گفتم :بشین لیز میخوری کی بهت گفت بلندشی.
همونطور نشسته بازم آب ریخت روم که کم کم صدای خندم بلندشد و منم شروع کردم به آب
ریختن روش.
خسته شدم و دستای کوچیک شو گرفتم و گفتم :داداشی بسه خودتو بشور بااحتیاط بیا بیرون تا لیز
نخوری.
محکم گونم و بـ ـوسید و گفت :باشه مرسی.
لبخندی به روش زدم و از حموم اومدم بیرون ...سرم پایین بود و داشتم لباسای خیسم و میتکوندم
که خوردم به یکی.
ایستادم و سرم و آوردم باال که امیرحسام و دیدم.
موهام و از توی صورتم کنار زد و گفت :تومادر خوبی میشی.
دلم لرزید و پرسید :دوست داری بچه دار بشیم؟
به عقب هولش دادم و گفتم :چرت نگو.
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خندید و گفت :چرا عزیزم؟ دوست نداری یه بچهی خوشگل داشته باشی که ببریش حموم بهش غذا
بدی اینطوری باهاش بازی کنی و بخندی؟
باترس گفتم :حسام !
کالفه گفت :کوفته حسام ...نترس داشتم شوخی میکردم.
نفس راحتی کشیدم و گفت :اینطوری نمیری بیرون هــا کل لباسات به تنت چسبیده ...آرشام و
آرسام تو سالنن.
_تو اینقدر غیرتی بودی و من نمیدونستم !
نگاه پراخمی بهم کرد و گفت :صبرکن میرم برات لباس بیارم.
سریع گفتم :نه یکی میبینه.
امیرحسام :نترس حواسم هست.
رفت بیرون و بادلشوره توی اتاق راه رفتم ...بعد از چند دقیقه اومد و لباسا رو پرت کرد تو بـ ـغلم.
پرسیدم :کسی که متوجه نشد؟
امیرحسام :نه خانوم ترسو کسی متوجه نشد.
خواست بره که آروم پرسیدم :واقعاً شوخی کردی؟
امیرحسام :پ ن پ جدی گفتم.
_حسام میخوای من پیشگیری کنم و قرص بخورم.
بااخم گفت :نه خودم حواسم هست.
_مطمئن باشم؟
امیرحسام :گفتم که حواسم هست به قرص نمیشه اعتماد کرد.
سرم و تکون دادم و رفت ...خیالم راحت شد که اونم نمیخواد من حامله بشم که اگه اینطور میشد
بیچاره میشدم اما من تاکی میتونم این ازدواج پنهانی رو از خانوادم پنهان کنم؟ نمیدونم ولی هرچه
دیرتر بفهمن بهتره.
امیرعلی درحالی که حوله اش تنش بود از حموم اومد بیرون ،بادیدنش دلم ضعف رفت ...چقدر بچه ها
شیرینن ...یعنی میشه منم یه روز مادر بشم؟ قطعاً میشه ولی اصالً دلم نمیخواد پدر اون بچه
امیرحسام باشه.
امیرعلی :آبجی حریر میری بیرون لباسام و بپوشم.
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_آره عزیزم.
امیرعلی :مرسی.
لبخندی زدم و از اتاق اومدم بیرون ...مامان و بقیه داشتن میز شام و میچیدن.
امیرعلی از اتاق اومد بیرون که مامان گفت :چرا موهات خیسه بدو برو تو اتاق تا بیام خشک شون
کنم.
امیرعلی :نوچ نمیخوام.
مامان به سمتش رفت که دوید و به سمت بابا رفت ...بابا باخنده بـ ـغلش کرد و روی پاهاش نشوندش
و گفت :شیرمرده بابا اینقدر مامان تو اذیت نکن.
امیرعلی :خب دلم نمیخواد موهام و خشک کنه.
بابا رو به مامان گفت :خب مامانش نمیخواد دیگه به زور که نمیشه.
مامان بااخم رو به امیرعلی گفت :سرما بخوری من میدونم و تو.
امیرعلی بی خیال برای بابا از مدرسه و دوستاش تعریف کرد.
دوره میزه شام نشستیم و من نمیتونستم از برادر شیرینم نگاه بگیرم ...تندتند داشت غذا میخورد و
دوره دهنش پر از قرمه سبزی بود ...عاشق قرمه سبزی بود و هروقت مامان درست میکرد یه عالمه
میخورد ...تو دلم گفتم :آخه آبجیت قربونت بره ،اینقدر میخوری پس چرا تپل نمیشی؟ اینقدر آتیش
میسوزوند که سریع همش هضم میشد و دود میشد میرفت هوا.
دایی :حریر لقمه های امیرعلی رو میشماری؟
بالبخندگفتم :نه داشتم به این فکرمیکردم که این همه غذا و شیرینی و شکالت میخوره ولی چاق
نمیشه.
زن دایی :ازبس آتیش میسوزونه.
آتوسا :شایدم انگل داره.
مامان :نه دکترش گفت نداره.
بابا :چیکاره پسرم دارین چشمش میزنین اینقدر که میگین زیاد میخوره.
دایی باخنده گفت :آسمون سوراخ شده و تلپی پسرت افتاده زمین ...نمیشه دوکالم دربارهی این
امیرعلی خان حرف زد.
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امیرعلی بی خیال و تندتند غذاشو میخورد و من باخودم گفتم :نمیذارم داداشی ...نمیذارم این بی
خیالی و این دنیای کودکانه ازت گرفته بشه ...نمیذارم حسام با آتیش انتقامش زندگی تو رو هم
بسوزونه.
آرسام :امیرعلی نترکی اینقدر میخوری.
امیرعلی بادهن پر گفت :نوچ نمیترکم.
آرسام خندید و گفت :بعداز شام بریم فوتبال؟
امیرعلی :نوچ خستم میخوام بخوابم.
آرسام بلندخندید و گفت :توروخدا بیا بریم بازی کنیم.
امیرعلی که متوجه نمیشد داره مسخره اش میکنه گفت :اَه گفتم که نه میخوام بخوابم.
آرشام و آرزو هم خنده شون گرفت و آتوسا گفت :آرسام چقدر گیری بچه مون افتخار نمیده باهات
بازی کنه پس اصرار نکن.
آرسام :یه کالم از نه نهی عروس.
آتوسا بااخم بهش نگاه کرد اما جوابی نداد.
امیرعلی بادستمال دهن شو تمیز کرد و به سمت اتاقش رفت که مامان صداش زد و گفت :امیرعلی یه
چیزی یادت نرفته؟
امیرعلی برگشت و گفت :دست تون درد نکنه ...شب بخیر.
رفت داخل اتاقش و مامان گفت :به جای اینکه بره مدرسه مؤدب تر بشه بی ادب تر شده.
عمه :اون نباید امسال میرفت مدرسه باید میذاشتی سال بعد.
مامان :گفتم بره مدرسه بلکه از شیطنت و شیطونی دست برداره بهتر که نشد بدترم شد.
بابا :بچه ای که شیطنت نکنه مریضه بچهی سالم پر از شیطنت و دردسره.
آرزو خندید و کناره گوشم گفت :مامان و بابات چقدر باهم تفاهم دارن اصالً معنی واقعی تفاهم یعنی
مامان و بابای تو.
حرفی نزدم ...بابت شام تشکر کردم و با یه شب بخیر ازپشت میز بلندشدم.
مامان :بدنیست کمک کنی میزو جمع کنیم و ظرفها رو بشوری.
تادهن باز کردم گفت :آهــا درس داری باشه برو دخترم ولی چهار روز دیگه مجبوری این کارها رو
توی خونهی خودت انجام بدی از همین االن انجام بده تا عادت کنی.
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زن دایی :حریر که هنوز مجرده این کارها رو باید آرزو خانوم انجام بده که چهار روز دیگه میره خونه
ی خودش.
آرزو :آتوسا از من بزرگ تره پس اون باید انجام بده.
آتوسا :تو هالک شوهر بودی و زود ازدواج کردی پس االنم جورشو بکش من اگه میخواستم این کارها
رو بکنم که شوهر میکردم.
آرسام :اگه خاستگار داشتی خیلی زودتر از آرزو ازدواج میکردی.
آتوسا باحرص گفت :بابا.
دایی رو به آرسام گفت :آخه پسر توکرم داری صداشو درمیاری.
آرسام خندید و گفت :خب قوپی میاد.
زن دایی :وااااا آرسام کور بودی هفتهی پیش خاستگارشو رد کرد.
آرسام :منظورتون از خاستگار همون مهندس کچله بود که سن آقابزرگ و داشت؟
عمه :وااااا آرسام !!!
بی توجه بهشون رفتم طبقهی باال و دیگه صداشونو نشنیدم.
روی تختم نشستم و یکی از کتابام و باز کردم و درحالی که اصالً تمرکز نداشتم شروع کردم به درس
خوندن.
ساعت سه نصف شب بود که صدای گریه به گوشم رسید ...فکرکردم اشتباه شنیدم اما کمی بیشتر
دقت کردم و دیدم واقعاً یکی داره گریه میکنه.
کتابم و بستم و از اتاق رفتم بیرون ...سالن تاریک بود چراغ ها رو روشن کردم ...صدا از پایین بود رفتم
طبقه پایین که متوجه شدم صدای گریه از اتاق امیرعلیِ .
وارده اتاقش شدم ...یه گوشهی تختش توی خودش مچاله شده بود و آروم گریه میکرد.
کنارش نشستم و گفتم :چی شده امیرجونم؟
برگشت به طرفم و با چشمای اشکیش بهم نگاه کرد و بابغض گفت :آبجی دلم درد میکنه.
نگران گفتم :کجای دلت؟
امیرعلی :همه جاش.
_بذار برم مامان و بابا رو بیدار کنم ببرنت دکتر.
دستم و گرفت و گفت :نه ...مامان اگه بفهمه دلم درد میکنه دعوا میکنه و غر میزنه.
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_چقدر بهت گفتم شیرینی نخور مگه کوش کردی.
باگریه گفت :آبجی خیلی دلم درد میکنه.
_پاشو بریم تو آشپزخونه بهت چای نبات بدم خوب بشی.
دستشو گرفتم و باهم رفتیم توی آشپزخونه.
چای سازو روشن کردم و منتظر موندم آب جوش بیاد ...امیرعلی هم سرشو روی میز گذاشته بود و
دستش دوره شکمش بود و آروم گریه میکرد.
دلم آتیش گرفت ،کنارش نشستم و موهاشو نوازش کردم و گفتم :خواهرت برات بمیره خیلی دلت
درد میکنه؟
آروم سرشو به معنی آره تکون داد ...پیشونی شو بـ ـوسیدم و گفتم :االن خوب میشی گریه نکن.
آب جوش اومد و براش یه لیوان چایی ریختم و توی لیوان نبات انداختم که گفت :نبات شو زیاد
بنداز.
خندم گرفت ...آخه تو چرا اینقدر شیرینی جات دوست داری؟
چایی رو هم زدم و جلوش روی میز گذاشتم و گفتم :بخور.
امیرعلی :میخوای دلم خوب بشه ولی بعد به خاطره سوختن دهنم گریه کنم صبرکن سرد بشه بعد.
خندم و خوردم و گفتم :خیل خب.
امیرعلی :نخورم بدترشم.چ
_نه خوب میشی.
دیگه هیچی نگفت و منتظر موند تا چایی سرد بشه.
_دیگه نباید پرخوری کنی وگرنه دوباره دل درد میگیری.
امیرعلی :خب مامان خیلی قرمه سبزی هاشو خوشمزه درست میکنه.
_خب شیرینی نمیخوردی داداشی.
امیرعلی :شیرینی دوست دارم.
_ من حریف تو نمیشم زودباش بخور برو بخواب.
بادستای کوچولوش لیوان و برداشت و فوت کرد و بعد خورد.
بعد از اینکه چایی نبات و خورد بابغض گفت :چرا خوب نشدم؟
_خوب میشی گریه نکن.
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امیرعلی :تو مامان خوبی نمیشی چون نتونستی منو خوب منی.
هیچی نگفتم و فقط نگاه غمگین و پرحرفم و بهش دوختم.
اشکاش ریخت و روی صندلی دراز کشید و سرشو روی پاهای من گذاشت و پاهاشو روی صندلی
کنارش دراز کرد.
هق زد و گفت :دیگه همیشه به حرف مامان گوش میدم ...دیگه شیرینی و شکالت نمیخورم.
موهاشو نوازش کردم و بابغضی که توی گلوم جاخوش کرده بود گفتم :آره همیشه به حرف بزرگ ترت
گوش کن ...تو مثل من نشو ،منم اگه به حرف بزرگ ترم گوش میکردم گول اونو نمیخوردم و خام
حرفاش نمیشدم و توی این وضعیت گیر نمیوفتادم و به خاطره یه احساس احمقانه زندگیم و نابود
نمیکردم.
امیرعلی که هیچی از حرفام نمیفهمید فقط گریه کرد و نالید :دلم.
دستم و روی دلش گذاشتم و آروم آروم ماساژشش دادم.
نمیدونم چقدر گذشت که صدای گریهی آرومش قطع شد ...به صورت معصومش چشم دوختم...
خوابش برده بود ...آروم اشکاشو پاک کردم و زیرلب بابغض گفتم :من مادره خوبی نمیشم اما برای تو
خواهره خوبی میشم ...تو همیشه مدیون منی ،درسته من نتونستم دل درد تو خوب کنم اما هیچ وقتم
نذاشتم درده بی آبرویی و بی غیرتی رو بچشی ...من شاید نتونم دردها تو خوب کنم ولی میتونم از
دردهات کم کنم ...من مادره خوبی نمیشم اما برای تو بهترین خواهره دنیا میشم ...نمیذارم وقتی
بزرگ شدی بفهمی مامانت چه جور آدمی بوده ...نمیذارم پیش دوستا و همکارات خجالت بکشی و
بهت بگن بی غیرت ...نمیذارم حرومزاده خونده بشی ...زندگیم فدای همین دستای کوچولوت...
رویاهام فدای دل پاکت ...آیندهی تباه شدم فدای آیندهی تو ...آرزو هام فدای لبخندت ...من خودم و
خراب میکنم تا تو و بابا خودتونو بسازین ...دنیا بی رحمه یکی دیگه اشتباه میکنه چندنفر دیگه تاوان
میدن اما داداش کوچولو من نمیذارم تو و بابا تاوان بدین ...من تاوان دادم بسه ،من به اندازهی کافی
دارم عذاب میکشم پس نمیذارم زندگی تو هم خراب بشه و تو هم عذاب بکشی ...تو خیلی بچه ای
برای فهمیدن بعضی چیزها ...کاش همهی دردها مثل دل درد بود ...کاش همیشه چشمات به خاطره
دردی مثل دل درد اشکی بشه ...امیرعلی زندگی خیلی سخته دنیای ما آدم بزرگ ها پر از کثافطه
هیچ وقت بزرگ نشو بچه بمون و بچگی کن.
امیرحسام :حریر !
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از پشت پردهی اشکم بهش نگاه کردم که گفت :اینجا چیکار میکنی؟
اشکام و پاک کردم و گفتم :امیرعلی دلش درد میکرد براش چای نبات درست کردم.
روی صندلی نشست و گفت :تو چرا گریه میکنی؟
موهای امیرعلی رو از روی پیشونیش کنار زدم و بابغض گفتم :باگریه خوابید.
نگاه طوالنی بهم کرد و بعد آروم گفت :دلم براش تنگ شده.
باتعجب بهش نگاه کردم و گفتم :چی؟!
نگاهشو به امیرعلی دوخت و گفت :هیچی.
صورت امیرعلی رو نوازش کردم و گفتم :اون خیلی کوچیکه برای فهمیدن یه سری واقعیت ها.
امیرحسام :منم کوچیک بودم.
_ اما االن بزرگ شدی.
امیرحسام :آره بزرگ شدم ولی هرلحظه درد کشیدم و شکنجه شدم.
باالتماس گفتم :حسام مادرم و ببخش.
امیرحسام :به خاطره چی؟ به خاطره خـ ـیانتی که درحق مادرم کرد؟ به خاطره تهمت هـ ـرزگی که
بهش زد؟ به خاطره کتک های وحشیانه ای که به خاطره اون به مادرم هدیه داده شد؟ به خاطره یه
عمر بی پدریم؟ به خاطره وجوده نصف و نیمهی مادرم؟ به خاطره محبت هایی که ازم گرفته شد؟ به
خاطره چی حریر؟ به خاطره چی ببخشمش؟
به چشماش زل زدم و بدون فکر گفتم :به خاطره من ...به خاطره من ببخشش.
نگاه قیری رنگ شو از نی نی چشمای آبی رنگم نگرفت و جوابش فقط همون نگاه عجیب بود.
پوزخنده غمگینی زدم و نگاه از چشمای پر از تنفرش گرفتم.
امیرحسام :حریر من اومدم برای عذاب دادن مادرت و تا عذاب شو نبینم آرامش نمیگیرم.
_ حسام میدونم فکرای بدی تو ذهنته بدون من خودم و برای هرچیزی آماده کردم ...میدونم
باهرقطرهی اشک من و مادرم آرامش میگیری ،دیگه جلوتو نمیگیرم هرکاری دلت میخواد بکن چون
من هجده سال تمام توی خوشبختی زندگی کردم و تو توی هشت سالگی نابود شدی پس االن وقت
این رسیده که من من نابود بشم و تو خوشبخت بشی ...هرکاری میکنی بکن فقط آیندهی امیرعلی رو
خراب نکن و همین طور غرور و غیرت پدرم و زیره پاهات له نکن.
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به میز زل زد و بعد از کمی سکوت گفت :به امیرعلی حسودی میکنم ...توی اون هشت سالی که کنار
پدرم بودم یه بارم باهام بازی نکرد یه بارم باهام نقاشی نکشید ...پدرت خیلی آدم خوبیه اون یه پدره
واقعیه.
حس میکردم صدای همیشه محکمش میلرزه.
امیرحسام :تنها کسی که توی بچگی همیشه هوام و داشت مادرم بود ...اون سعی داشت یه تنه تمام
بی محبتی هایی رو که از پدرم میدیدم و جبران کنه ،خودشم هیچ محبتی از پدرم نمیدید ولی لب
باز نمیکرد و دم نمیزد اونم فقط به خاطره من ...اون نمیخواست من توی جنگ و دعوا بزرگ بشم و
تمام مدتی که فهمیده بود پدرم بهش خـ ـیانت میکنه فقط به خاطره من زبون به دهن گرفت و
طالق نگرفت تا نشم بچهی طالق و آسیب نبینم ...اون توی زندگیش فقط به فکره من بود و پدرم
تمام مدت به فکره مادرِ تو ...حریر مادرت چطور تونست باخواهرش همچین کاری بکنه؟ هرچی
فکرمیکنم جوابی برای این سؤال پیدا نمیکنم ...اگه اینقدر عاشق حمید بود پس چرا وقتی حمید ازش
خاستگاری کرد ردش کرد؟
لبم و میون دندونام گرفتم تا صدای گریه ام بلندنشه.
باچشمای غمگینش بهم نگاه کرد و گفت :میبینی چقدر غم توی دلمه؟ حریر من تا انتقام نگیرم آروم
نمیشم بیست و هشت سال از زندگیم نابود شد اومدم انتقام بگیرم تا باقی زندگیم نابود نشه ومثل یه
آدم عادی زندگی کنم و فقط با انتقام و نابود شدن یسنا آروم میشم ...یسنایی که چوب حراج زد به
آبروی مادرم و لحظه ای احساس عذاب وجدان نداشت ...یسنایی که عفت مادرم و لکه دار کرد و اسم
شو به لجن کشید و خودشو قدیسه نشون داد ...یسنایی که روح مادرم و به قتل رسوند و هیچ وقت
پشیمون نشد توی این سالها که اگه میشد قبل از اومدن من به همه می گفت حسنا بی گناهه و
پاک ...من اومدم آبروی مادرم و پس بگیرم ...آبروی مادرم و هرجوری شده پس میگیرم ...هرجوری
شده.
از روی صندلی بلندشد و امیرعلی رو بـ ـغل کرد و آروم گفت :میبرمش اتاقش.
خواست از آشپزخونه بره بیرون که دستشو گرفتم ...ایستاد و باچشمای پر از کینه اش بهم نگاه کرد.
_باشه انتقام بگیر انتقام حق توئه ولی یادت نره گفتی توی شعله های انتقامت فقط منو میسوزونی و
واقعیت رو به هیچکس نمیگی ...برای پس گرفتن آبروی مادرت به آبروی پدرم چوب حراج نزن.
امیرحسام :فقط تو میسوزی نگران نباش پدرت و امیرعلی واقعیت رو نمیفهمن.
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از آشپزخونه رفت بیرون و پلکای خیسم و روی هم گذاشتم.
اون باید انتقام میگرفت تا به آرامش میرسید و باقی عمرشو عادی و بدن هیچ عذابی زندگی میکرد...
آرامش و خوشبختی من فدای آرامش و خوشبختی اون ...اونی که به هرشکلی عذابم میده ولی منه
خر هنوزم قلبم براش میزنه.
***
چهارماه گذشته بود و مدرسه ها تموم شده بود ...فردا روزی بود که آیندهی شغلی ام و برای همیشه
رقم میزد ...فردا میرفتم تا کنکور بدم ...فکرمیکردم امیرحسام نذاره کنکور بدم و باادامه تحصیلم
مخالفت کنه اما خداروشکر اینکارو نکرد.
خیلی استرس داشتم و مدام کتابام و ورق میزدم و درس ها رو مرور میکردم.
گوشیم زنگ خورد ...جواب دادم :چی میگی؟
امیرحسام :پاشو بیا پیشم.
_حسام من فردا کنکور دارم میشه درکم کنی؟
امیرحسام :پاشو بیاحرف اضافی نزن.
باحرص اسم شو صدا زدم :حـــــســــــام !
امیرحسام :زودباش منتظرم.
گوشی رو پرت کردم یه گوشه و زیرلب گفتم :اینقدر منتظر بمون زیره پات علف سبز بشه.
بی اهمیت شروع کردم به تست زدن ...نیم ساعتی گذشته بود که یهو باخودم گفتم :یک ماهه که
نیومده سراغم و اصالً هم اذیتم نکرده تا باخیال راحت درس بخونم االن که بهم زنگ زده بی انصافیه
نرم پیشش و به حرفش گوش نکنم.
سرم و تندتند به طرفین تکون دادم و گفتم :چرت نگو حریر.
سعی کردم روی درسم تمرکز کنم اما مگه فکره امیرحسام میذاشت ...اعترافش سخت بود اما خودمم
دلم براش تنگ شده بود ...واقعیت ناراحتم کرد و بغض کردم ...باالخره اون شوهرم بود یکمی بابقیهی
شوهرا فرق داشت اما خب بازم شوهرم بود.
باتمام توانم فکره امیرحسام و از ذهنم بیرون کردم و به تست زدن ادامه دادم.
ساعت دونصف شب بود که تشنم شد و رفتم بیرون آب بخورم که درکمال تعجب دیدم آتوسا از اتاق
امیرحسام اومد بیرون.
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چشمام سیاهی رفت و نزدیک بود بیوفتم که از دیوار گرفتم.
آتوسا منو توی تاریکی سالن ندید و رفت داخل اتاقش اما من دیدمش ...خدالعنتت کنه حسام.
چونم از بغض لرزید و چشمام پر از اشک شد ...باعصبانیت به طرف اتاقش رفتم و درو باز کردم و
محکم بهم کوبیدم ...برام مهم نبود کسی بیدار بشه ...شوهرم داشت به من خـ ـیانت میکرد و فقط
این مهم بود.
پشت میزش نشسته بود و داشت با لبتابش ور میرفت ...بهم نگاه کرد و گفت :چیه شمشیر کشیدی !
رفتم سمتش و دستم رفت باال بزنم تو گوشش که دستم و گرفت و بااخم غرید :چه مرگته؟ به جایی
که من شاکی باشم تو شاکی هستی؟!
باصدای بلندی گفتم :آتوسا تو اتاق تو چه غلطی میکرد؟
امیرحسام :چیه خانوم خوشگله دیگه نمی ترسی مامان و بابات بفهمن زن منی ،واسه همین اینطوری
صداتو میندازی رو سرت؟
باگریه گفتم :خیلی کثافتی حسام دیدی من نیومدم زنگ زدی آتوسا بیاد پیشت آره؟
باحرص ادامه دادم :تو چرا لباس تنت نیست؟ هـــــا؟
لبخنده مرموزی زد و جوابم و نداد.
مشت های محکمی به سـ ـینه اش زدم و بابغض گفتم :ازت متنفرم ...حالم ازت بهم میخوره ...خـ
ـیانت کار عوضی ...باآتوسا بهت خوش گذشت؟ مثل من توی مدت ر-ا-بطه گریه میکرد یا لوندی؟
حسام خیلی بی شرفی.
دستام و گرفت و بااخم گفت :بس کن.
باهق هق گفتم :تو اتاقت چیکار میکرد؟ چرا پیراهن تنت نیست؟ تو حق نداری به من خـ ـیانت کنی.
امیرحسام :دوست دارم بهت خـ ـیانت کنم اگه عرضه داری جلوم و بگیر.
وحشی شدم و سعی کردم دستام و از بین انگشتاش خارج کنم اما نمیشد من هیچ وقت زورم به اون
نمیرسید.
کم کم انرژیم از بین رفت و بی حال گفتم :ولم کن ...بذار برم تا آتوسا جونت بیاد.
امیرحسام :حریر چرت نگو.
باخشم گفتم :آره چرت میگم ...حسام من خر نیستم آتوسا این موقع شب از اتاق تو اومد بیرون ...اون
دخترهی عوضی ساعت دو نصف شب توی اتاق شوهر من چی میخواد؟
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لبخندی روی لباش نشست که باحرص نزدیک صورتش از الی دندونام غریدم :نخندحسام ...نخندکه
یاخودم و میکشم یا تورو.
امیرحسام :کوچولو حرص نخور اون چیزی که توی ذهنته اتفاق نیوفتاده همین که به تو زنگ زدم
آتوسا اومد تو اتاقم و ازم خواست یکم باهاش ریاضی کار کنم چون فردا امتحان داره ...گفت میخواسته
سر شب بیاد اما چون میدونسته باباش نمیذاره و فکره های بد میکنه نیومده تا همه بخوابن و بعد
بیاد.
آروم گرفتم و بعد از کمی مکث پرسیدم :راست میگی؟
امیرحسام :اونقدر ازت نمی ترسم که بخوام بهت دروغ بگم ...هه جوجه خیلی خودتو دسته باال گرفتی.
بااخم گفتم :جلوش همین طوری بودی؟
امیرحسام :نه وقتی رفت پیراهنم و درآوردم.
نفسم و راحت دادم بیرون که پرسید :حسودی کردی؟
لبخنده روی لبش کفریم کرد و دندونام و محکم روی هم فشار دادم.
انگشتاش گونم و لمس کرد و گفت :راستی دفعه آخرت بود برای من ناز کردی ...اینو بدون من ناز زن
جماعت و به هیچ وجه نمیخرم.
_ ناز نکردم توخیلی وقت نشناسی ...من فردا کنکور دارم باید بخوابم تا فردا سرحال باشم و تمرکز
داشته باشم.
امیرحسام :خب مگه من چی گفتم؟
_خودت یادت رفته چی گفتی؟
امیرحسام :گفتم بیاتو اتاقم.
باتمسخر گفتم :بیام تو اتاقت ستاره ها رو بشماریم یا خاله بازی کنیم؟
ادامو درآورد و گفت :هیچکدوم فقط کناره هم بخوابیم.
ناباور نگاهش کردم که پوزخندی زد و گفت :تو چقدر ذهنت منحرفه.
مشتی به بازوش زدم و گفتم :منحرف تویی.
دستاشو دوره کمرم حلقه کرد و روی پاهاش نشوندم و گفت :کامالً مشخصه منحرف کیه.
سرم و روی شونه اش گذاشتم و گفتم :آتوسا واقعاً اومد اینجا تا فقط باهاش درس کار کنی؟
امیرحسام :آره.
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دستم و یه طرف صورتش گذاشتم و سرشو به سمت خودم برگردوندم و خیره به چشماش پرسیدم:
توهم فقط باهاش درس کار کردی؟
امیرحسام :فقط باهاش درس کار کردم.
_مثل اون موقع ها که بامن درس کار میکردی؟
نگاه طوالنی به چشمام کرد و گفت :نه.
_یعنی سعی نکردی گولش بزنی؟
امیرحسام :حریر نصف شبی سگم نکن پاچه تو بگیرم.
نگاهم و از مردمک های سیاه رنگش نگرفتم ...دستش که روی پهلوم بود به پهلوم فشار می آورد...
دردم می اومد اما هیچی نمیگفتم.
توی چشماش طوفانی به پا شده بود که میترسوندم ...آب دهنم و باترس قورت دادم و خواستم
بلندشم که حصاره دستاش دورم تنگ تر شد.
نگاه خشمگین شو از چشمام نمیگرفت و حتی پلک هم نمیزد.
خیلی سریع و خیلی وحشیانه لبام و بین لباش گرفت و ...
درحالی که نفس نفس میزد فاصله ی صورت و گوشم رو از بین برد و مثل یه گرگ زخمی غرید:
_من مثل پدرم هـ ـوسباز نیستم میفهمی؟ نیستم.
بدنش داغ داغ بود و از خشم میلرزید ...هرلحظه منتظر بودم از حرص زیاد سکته کنه.
خیلی ترسیده بودم ...دستام و روی سـ ـینه اش گذاشتم و گفتم:
_فهمیدم عزیزم آروم باش.
از خشم فکش منقبض شده بود و چشماش کاسهی خون بود ...نمیدونستم چیکار کنم ولی از ترس
زیاد به خودش پناه بردم و درحالی که اشکام میریخت فاصله رو به صفر رسوندم.
آروم و باصدای خشداری زمزمه کرد :فردا کنکور داری باید بخوابی.
نمیدونم چرا حس میکردم آرامشی که دیدن آتوسا توی اتاقش ازم گرفته بود و فقط خودش میتونه
بهم برگردونه ...شاید میخواستم به خودم بقبولونم که امیرحسام فقط شوهره منه و حق داره منو لمس
کنه ...واسه همین دستام و دوره گردنش حلقه کردم و زمزمه کردم :خوابم نمیبره.
نفس کالفه ای کشیدم و گفتم :حسام !
امیرحسام :چیه تانکشم آروم نمیشم.
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_منم سردرد میگیرم.
امیرحسام :این دیگه مشکل توئه.
ملحفه رو روی خودم کشیدم و گفتم :باشه میرم تو اتاقم تا تو راحت باشی.
دست شو روی شونم گذاشت و گفت :بخواب نمیکشم.
نفس راحتی کشیدم و دوباره دراز کشیدم ...به سیگاره تو دستش نگاه کرد و همون طور خاموش بین
لباش گذاشتش.
_اون موقع که سعی داشتی فریبم بدی هیچ وقت ندیدم سیگار بکشی هیچ وقتم بوی سیگار
نمیدادی.
امیرحسام :آره چون میدونستم عزیز دوردونهی یسنا از سیگار متنفره.
_از کجا میدونستی؟
امیرحسام :کوچولو من یه شبه فکره انتقام نیومد تو سرم مدت زیادی تو و خانوادتو زیره نظر داشتم.
_تو زیره نظر داشتیمون یا دایی محمدرضا؟
امیرحسام :منظورت چیه؟
_اونی که باعث شده اینقدر برای گرفتن انتقام حریص بشی دایی محمدرضاست.
بااخم گفت :اینطور نیست.
_همین طوره چون اون اول فکره انتقام و توی سرت انداخت و برای پدرت پروندهی جاسوسی ساخت
و انداختش زندان و بعد مخ تو رو کار گرفت تا از یسنا انتقام بگیری میدونی چرا؟ چون اونم مثل تو از
صالحی ها خوشش نمیاد چون اونم طرد شده ست مثل خاله حسنا ،باخودش گفته به بهانهی حسنا
تالفی طرد شدن و تحقیر شدنم رو سره آقابزرگ درمیارم.
امیرحسام :چرا چرت و پرت میگی؟ اون چرا باید از آقابزرگ متنفر باشه آقابزرگ بهش گفت از بین
من و اون زن یکی رو انتخاب کن اونم عشق شو انتخاب کرد و تمام ،از صالحی ها متنفر نیست ولی
یه صالحی رو خیلی دوست داره اونم مادره منه چون توی تمام مدتی که یسنا و طاها میگفتن
برادرشون مرده مادرِ من باهاش درتماس بود و حال شو می پرسید و روزی که ازدواج کرد عروسی شو
بهش تبریک گفت و براش آرزوی خوشبختی کرد ...مادرم هیچ وقت دایی محمدرضا رو تنها نذاشت
دایی محمدرضا هم هیچ وقت مادرم و تنها نذاشت اون فقط میخواست از آبروی مادرم دفاع کنه و
حق یسنا رو به خاطره ر-ا-بطهی نامـ ـشروعش اونم با شوهر خواهرش بذاره کف دستش ...اون هیچ
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وقت به من نگفت انتقام بگیر ...خودم وقتی هجده سالم شد همه چی رو بهش گفتم از انتقام گرفتن
منعم نکرد البته بهم کمک هم نکرد فقط گاهی یه اطالعاتی از صالحی ها بهم میداد ...وقتی برای
خودم مردی شدم و کارهای اومدنم به ایران رو انجام دادم یه روز ازم پرسید :چه جوری میخوای
انتقام بگیری؟ نقشه ام و بهش گفتم فقط یه جمله گفت :امیرحسام اون دختر بی گناهه تَر و خشک و
باهم نسوزون.
ادامه نداد که نشستم و گفتم :تو چی گفتی؟
سیگار و پرت کرد روی میز و گفت :دنیا بی رحمه گاهی تَر و خشک رو باهم میسوزونه منم تو این
ماجرا بی گناه بودم اما تاوان سنگینی رو دادم این جوابی بود که بهش دادم.
_جلوتو نگرفت؟
امیرحسام :نه فقط گفت امیدوارم هیچ وقت از تصمیمی که گرفتی پشیمون نشی.
_پشیمون نشدی؟
امیرحسام :هنوز نه ...هیچ وقتم پشیمون نمیشم.
لبخنده تلخی زدم ...به صورتم زل زد و من توی نگاهش پشیمونی ندیدم.
دستم و روی قلبش گذاشتم و گفتم :اگه قلبت برای من میزد خیلی زود پشیمون میشدی از عذاب
دادن دختری که بی گناه بود اما خودت گناهکارش کردی و همدم لحظه هاشو قطره های اشکش
کردی.
امیرحسام :اون موقع هم پشیمون نمیشدم.
آروم پرسیدم :حسام تو هیچ وقت دوستم نداشتی نه؟
امیرحسام :نه.
لبخنده پربغضی زدم و گفتم :منم ازت متنفرم.
امیرحسام :آره ولی دوستمم داری.
_ندارم.
امیرحسام :داری ...خودتو گول نزن که اگه نداشتی امشب اینقدر از وجوده آتوسا نمیترسیدی و خودتو
مهمون تختم نمیکردی.
دستم روی سـ ـینه اش مشت شد و بغض گلم و فشرد ...ازخودم و احساسم متنفر بودم.

398

www.RomanKhone.IR

نه سیاه بود نه سفید – ریحانه رسولی

رمــان

پشت بهش خوابیدم و به ملحفه چنگ زدم و بغضم و قورت دادم ...اون راست میگفت ،من بهش
وابسته شده بودم ...چهار ماه بود که زنش بودم و به وجودش و آزار و اذیت هاش عادت کرده بودم و
چون بهش عالقه داشتم اذیت و آزارهاش خیلی زود از یادم می رفت ...چقدر واقعیت تلخ بود ...واقعاً
واقعیت تلخ بود و پذیرفتنش سخت ...هه خنده داره اون منو عذاب میده و اشک و مهمون چشمام
میکنه ولی من دوستش دارم ...لعنت به من ...لعنت به قلبم ...لعنت به احساسم.
وقتی دستای مردونه و قدرتمندش دورم حلقه شد اشکام ریخت.
بـ ـوسه آرومی به سرم زد و گفت :خودتو سرزنش نکن احساسات آدما دست خودشون نیست.
بابغض گفتم :ولی من ازت متنفرم.
امیرحسام :باشه کوچولو تو راست میگی.
_ باید برم مامانم میفهمه تو اتاقم نیستم.
امیرحسام :هیس بخواب.
_ بذار برم.
امیرحسام :میخوام زنم کنارم بخوابه.
باترس و گفتم :اگه مامانم بره تو اتاقم چی؟
امیرحسام :نمیره بخواب.
باخودم گفتم :یک ساعت دیگه خوابش میبره و میرم تو اتاقم.
هنوز فکرم از ذهنم رد نشده بود که کناره گوشم خیلی جدی گفت :اگه صبح بیدار بشم و ببینم
کنارم نیستی این ویال رو به آتیش میکشم.
باترس چشمام و روی هم فشار دادم و اشکام روی گونه هام جا خوش کرد.
آروم سرم و تکون دادم و گفتم :جایی نمیرم.
زیرلب گفت :خوبه.
آروم و بیصدا اشکام از حصاره چشمام خارج شدن و اون گرگ پر از کینه ای که تو آغـ ـوش گرفته
بودتم آروم موهام و نوازش میکرد ...حتی نوازش هاشم میترسوندم ...کم کم خواب مهمون چشمام شد
و هردو خوابمون برد.
بانوری که به صورتم میخورد و اذیتم میکرد چشمام و باز کردم.
باترس به ساعت نگاه کردم ...شش بود.
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توی بـ ـغل امیرحسام بودم و محکم بـ ـغلم کرده بود و غرق خواب بود ...حتی توی خوابم اخم
داشت.
بی اراده بین دوتا ابروهاشو بـ ـوسیدم و گفتم :اخموی ترسناک.
دست شو از دورم باز کردم و بلندشدم و تندتند لباسام و پوشیدم.
خواستم برم که نگاهم به سمتش کشیده شد ...وای خدا لعنتم کنه ...خدا لعنتم کنه ...خدا لعنتم
کنه ...وای وای وای ...نمی تونم ازش دل بکنم ...خدایا چه بالیی داره سرم میاد؟ منه خر دلم و به
قاتل روحم باختم !
اشکام و پاک کردم و رفتم سمتش و پتو رو روش کشیدم و گفتم :هم دوست دارم هم ازت متنفرم و
حس تنفرم خیلی بیشتر از عالقمه.
تکونی خورد و دست شو جلوی چشماش گذاشت تا نور بهش نخوره.
رفتم سمت پنجره و پرده رو کشیدم ...بیدار شد و نگاهی به اطرافش کرد.
امیرحسام :ساعت چنده؟
_شش.
دوباره چشماشو بست که گفتم :دارم میرم.
امیرحسام :اوهوم.
نه اومدنم براش اهمیتی داره نه رفتنم.
بااحتیاط درو باز کردم و نگاهی به سالن کردم.
امیرحسام :حریر.
آروم گفتم :چیه؟
بعد از کمی مکث گفت :موفق باشی.
لبخنده محوی روی لبام نشست و زیرلب گفتم :ممنون.
از اتاق اومدم بیرون و بادو به اتاق خودم رفتم و سریع وارد حموم شدم.
باتقه هایی که به در حموم زده شد شیرو بستم.
مامان :حریر؟
_بله؟
مامان :حمومی؟!
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_آره.
مامان :االن چه وقت حموم کردنه ،تو مثالً امروز کنکور داری ...وسایل تو آماده کردی؟ بیابیرون
صبحانه بخور سرجلسه کنکور ضعف نکنی ...آخه من نمیفهمم همین االن واجب بود بری حموم؟
بیابیرون وسایل تو آماده کن.
پوزخندی روی لبام نشست و گفتم :االن میام بیرون.
مامان :زودباش.
بغضم و قورت دادم و تن آلودم و شستم.
عذاب وجدان اومد سراغم و باگریه زیره دوش گفتم :من گناهی نکردم حسام شوهرمه ...اون شوهرمه...
اون شوهرمه و محرممه پس گناه نکردم.
خدایا من گناه نکردم ...تو میدونی که خودمم از این وضع راضی نیستم اما خب مجبورم تحمل کنم...
تحمل میکنم و دم نمیزنم و این همه عذاب رو به جون میخرم پس خواهش میکنم حداقل تو منو
گناهکار ندون.
***
باحال بدی بیدارشدم و روی تخت نشستم ...نور آفتاب داخل اتاق و روشن کرده بود ...مگه ساعت
چنده؟ عقربه های ساعت شش و نیم و نشون میدادن.
عق ...به سمت دستشویی دویدم و هرچی که توی معده ام بود رو باال آوردم.
به صورتم چند مشت آب زدم و به خودم توی آینه نگاه کردم ...رنگم پریده بود و چهره ام مثل مرده
ها بی روح و سفید بود.
دستم و روی معدم گذاشتم و نالهی آرومی کردم.
روی تختم دراز کشیدم ...دیگه خوابم نبرد و فقط توی تخت غلت زدم.
ساعت هشت بود که مامان اومد توی اتاقم و گفت :حریر بیداری؟
_آره سالم.
پرده ها رو کشید و گفت :سالم صبح بخیر ...پاشو عزیزم ،چقدر میخوابی تبل خانوم.
آه حسام کاش هیچ وقت واقعیت رو بهم نمیگفتی تا عشق و عالقم نسبت به مادرم از بین نمیرفت.
مامان :بیا پایین صبحانه بخوریم.
رفت سمت در که آروم پرسیدم :خاله حسنا رو دوست داشتی؟
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دستش روی دست گیره خشک شد و بامکث جواب داد :آره.
_چقدر؟
درحالی که صداش میلرزید گفت :خـ...یلی.
_چرا هیچ وقت دربارش صحبت نکردی؟
مامان :نمیدونم ،موقعیتش پیش نیومد ...چرا اینا رو میپرسی؟
_همین طوری.
مامان :پایین منتظرتم.
بلندشدم و بااینکه اصالً حال و حوصله نداشتم لباسام و عوض کردم و رفتم پایین.
_سالم صبح بخیر.
همه جوابم و دادن و روی یکی از صندلی نشستم ...نگاهم روی امیرحسام ثابت موند ...یه پیراهن
سورمه ای تنش بود ...چقدر این رنگ بهش میومد ...سه تا از دکمه هاش باز بود و سـ ـینهی پهن و
مردونه اش مشخص بود و چقدر آقابزرگ از اینکارش حرص میخورد ...عاشق موهاش بودم ،موهای پر
و مشکی که همیشهی خدا رو به باال بودن و ته ریشی که همیشه روی صورتش خودنمایی میکرد...
شاید اولین چیزی که باعث شد بهش عالقمند بشم چهره اش بود.
دایی :آقابزرگ همون طور که میدونی سال مامان محمدجواد دوهفته پیش بود اونا میخوان یه جشن
عقدی بگیرن تا همهی آشناها باخبر بشن که آرزو و محمدجواد به عقد هم دراومدن.
آقابزرگ :خب یه مهمونی ساده میگیریم.
آرزو :آقابزرگ من مهمونی ساده نمیخوام تازه لباس عقدی هم سفارش دادم.
دایی باخشم بهش نگاه کرد که سرشو انداخت پایین و باخجالت گفت :ببخشید.
مامان :خب داداش چه اشکالی داره جشن بگیریم؟ خانوما داخل ویال و آقایون داخل حیاط.
دایی :هرچی آقابزرگ بگه.
آقابزرگ :عروسی شونو زود میگیریم نیازی به جشن عقدی نیست.
آتوسا :ولی آرزو میخواد جشن عقدیش بزرگ و باشکوه باشه ...چرا ساکتی بگو دیگه نترس آقابزرگ
سرتو نمیبره فوقش دوتا داد سرت میزنه و ته تهش دوتا چک میخوابونه تو گوشت ...آدما آزادی بیان
دارن آبجی کوچیکه اون زبون بی صاحاب و تکون بده و بگو مهمونی میخوای.
دایی باحرص صدا زد :آتوسا.
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آتوسا بی خیال یه لقمه برای خودش گرفت و آرسام گفت :آخی نکنه حسودی میکنی؟
آتوسا :هه آره نمیدونستی هالک شوهرم؟
آرسام :چرا عزیزم میدونستم.
آقابزرگ بااخم به آرسام نگاه کرد و گفت :تازگیا فقط بابقیه کل کل میکنی و این موضوع خیلی منو
آزار میده.
آرسام :حق باشماست معذرت میخوام.
آتوسا باتمسخر خندید و گفت :آخی آره زود معذرت خواهی کن تا آقابزرگ جیره تو قطع نکرده.
آرسام چنگال تو دستش از دستش افتاد و نگاهش روی آتوسا ثابت موند.
آتوسا از حرفی که زد پشیمون شد چون به سرعت لبشو گاز گرفت.
آرسام درحالی که چشمای پر از اشک شو از بقیه پنهان میکرد بلند شد و آروم گفت :نوش جون.
از ویال رفت بیرون و عمه سریع رفت دنبالش.
آرشام چنگال تو دست شو محکم فشرد و زل زد به پشقابش.
آتوسا بلندشد و آروم گفت :معذرت میخوام.
خواست بره سمت پله ها که آقابزرگ رفت دنبالش و دست شو محکم کشید و همین که آتوسا به
سمت آقابزرگ برگشت آقابزرگ یه کشیدهی محکم خوابوند توی گوشش و داد زد :قبل از حرف زدن
فکرکن.
آتوسا که به این سیلی ها عادت داشت نه گریه کرد نه بغض کرد فقط گفت :این بار حق باشماست
حرفم اشتباه بود ...متأسفم.
آقابزرگ :گمشو از جلوی چشمام.
آتوسا تندتند از پله ها رفت باال و آقابزرگ روی صندلی مخصوص خودش نشست و عصبانی صندلی
رو تکون داد.
بابا هم از حرف آتوسا ناراحت شده بود ...درواقع ماهمه ناراحت شده بودیم جز دایی چون ماهمه از
جیب آقابزرگ میخوردیم و میپوشیدیم و وقتی بحث این چیزها میشد بیشتر بابا و عمه حوریه و
آرشام و آرسام ناراحت میشدن ...هرچی باشه آقابزرگ از بچگی از نظر مالی ساپورت شون کرده بود و
اونا یه جورایی خودشونو به آقابزرگ مدیون میدونستن و جدای از اون گاهی احساس اضافه بودن و
سربار بودن میکردن.
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عمه وارد خونه شد ...چشماش سرخ و متورم بود.
زن دایی :حوریه آتوسا منظوری نداشت.
عمه لبخنده تلخی زد و گفت :میدونم ...ماهمه به زبون تلخ آتوسا عادت کردیم چیزی تو دلش نیست
ولی زبونش آدم و آتیش میزنه چیزی که ناراحتم کرد آرسام بود ...رفت گفت دیگه برنمیگرده.
آقابزرگ :برمیگرده نگران نباش.
عمه کارت بانکی و سوییچ آرسام و روی میز گذاشت و گفت :اینا رو داد گفت بدم به شما ...گفت بابت
این بیست و شش سال که زحمت شو کشیدین ازتون تشکر کنم و بگم همیشه بهتون مدیونه ...گفت
دیگه شرکتم نمیاد.
دایی :یعنی چی آبجی حوریه آرسام مثل پسره خوده آقابزرگه.
بابا بلندشد و گفت :اگه پسرش بود هیچ وقت منت رو سرش نبود ...درست عین تو که پسرشی و
منتی رو سرت نیست.
بابا به طرف در رفت که آقابزرگ گفت :حسین منظورت چیه؟
بابا :منظوره خاصی نداشتم ...خداحافظ.
زمزمهی آقابزرگ و شنیدم که باخودش گفت :داره این خانواده ازهم میپاشه.
عق ...همه به من نگاه کردن که سریع به سمت سرویس بهداشتی داخل راه رو دویدم.
وای جونم داشت از حلقم میزد بیرون ...مامان بانگرانی به در میکوبید و حالم و میپرسید ...صورتم و
شستم و رفتم بیرون.
مامان باهول پرسید :خوبی؟
صورتم و بادستمال خشک کردم و گفتم :آره.
مامان :چیزی نخوردی معده ات خالیه واسه همین اینطوری شدی بیا یه چیزی بخور.
به زور بردم سمت میز و روی صندلی نشوندم.
امیرحسام لب زد :خوبی؟
آروم چشمام و به معنی آره باز و بسته کردم.
مامان برام لقمه گرفت و به زور به خوردم داد.
مامان :به حسین میگم باآرسام صحبت کنه و برش گردونه.
عمه :نه نمیخوام برگرده.
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همه باتعجب بهش نگاه کردیم و گفت :حاضرم بچه ام تو خیابون بخوابه ولی غرورش جریحه دار نشه.
مامان :چرا چرت میگی حوریه تو آتوسا رو نمیشناسی؟ ماهمه به زبون تلخش عادت داریم.
زن دایی :من مطمئنم اون االن خودشم پشیمونه.
عمه :به هرحال پشیمونی اون غروره پسرم و برنمیگردونه ...میتونستم جلوشو بگیرم اما نگرفتم.
امیرحسام :خوب کاری کردین اگه برای همیشه اینجا زندگی کنه و به آقابزرگ تکیه کنه هیچ وقت
مرد نمیشه ،بذارین بره رو پاهای خودش وایسه و مرد بشه شما نباید از آتوسا ناراحت باشین بلکه باید
ازش ممنونم باشین که این حرف و زد ...حرف سنگین اون باعث شد رگ مردونگی آرسام بیدار بشه...
عمه خانوم آدم یه لقمه نون خشک بخوره ولی از خودش بخوره نه از بقیه ...سرگرسنه روی زمین
بذاره ولی منت بقیه رو به جون نخره ...آرسام یه مهندس مکانیک موفقه چرا باید توی شرکت
آقابزرگ کار کنه درصورتی که شرکت های زیادی بهش نیازمندن ...آدم توی یه شرکت غریبه کارکنه
ولی منت آشنا رو نکشه.
آقابزرگ :حسام تو چرا همیشه آتیش بیار معرکه ای؟!
قبل از امیرحسام آرشام گفت :حرف حسام درسته آقابزرگ اما محض اطالع امیرحسام میگم که من
معاون اون شرکتم و از سهام شرکت سهم دارم پس آرسام منت غریبه رو نمیکشه و برای غریبه کار
نمیکنه اون برای من کار میکرد برای برادرش و تا امروز به هرجایی که رسیده به خاطره تالش و
موفقیت خودش بوده منم اگه یه نیمچه حسابی دارم و یاسهام دارم از پول آقابزرگ و بقیه نیست نون
بازوی خودمه و به خاطره تالشی که کردم حقوق گرفتم درست مثل یه کارمنده ساده ،پس مادرم و
برادرم از غریبه ها نون نمیخورن بلکه از من میخورن و تا عمر دارم نوکری شونو میکنم پس لطفاً یک
طرفه به قاضی نرو.
امیرحسام :من یک طرفه به قاضی نرفتم فقط نظرم و گفتم و اینکه توی شرکت آقابزرگ چی میگذره
و آقابزرگ خرج کی ها رو میده برای من اصالً اهمیت نداره من یه استاده سادم که خیلی بی دردسر
از حقوق خودم استفاده میکنم و منت کسی رو هم نمیکشم.
بلندشد و دست شو روی شونهی آرشام گذاشت و بالحن نه چندان دوستانه ای گفت :داداشِ من از
من میشنوی اون سهام تو بفروش به یکی برو یه جا دیگه سهام بخر چهار روز دیگه یکی پیدا میشه
که یکی میخوابونه تو گوشت و فریاد میزنه :به هرجا رسیدی باپول من بوده این سهامم مال منه ...تا
دیر نشده مثل آرسام به خودت بیا و راه تو از شرکت آقابزرگ جدا کن اینطوری دیگه هیچ کسی
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نمیتونه منت سرت بذاره من جای تو بودم دست مادرم و میگرفتم میرفتم یه آپارتمان اجاره میکردم
و توی یه خونهی بی دردسر و بی منت زندگی میکردم ...من میدونم تو به هرجا که رسیدی باتالش و
کوشش خودت بوده و االن هرچی که داری از تالش خودت داری اما بعضی ها اینو نمیدونن یعنی
نمیخوان که بدونن و قبول کنن مواظب این بعضی ها باش گاهی دوستای آدم باکوچیک ترین جرقه
تبدیل میشن به دشمن های خونی ...تا دیر نشده راه تو سوا کن از کسایی که فکرمیکنن باپول اونا به
اینجا رسیدی.
دایی داد زد :حسام تو منظورت چیه؟ حرف تو رک و راست بزن.
امیرحسام بااخم گفت :سره من داد نزن خوشبختانه من جیره ام و از شما نمیگیرم و دستمم زیره
سنگ تون نیست پس صداتو برای من باال نبر ...من فقط به عنوان عضوی از این خانواده نظرم و گفتم
و خالص ...این دیگه مشکل شماست که حرفام و به منظور میگیرین و ناراحت میشین.
بااخم و قدمای محکمی از جلوی دایی رد شد و رفت طبقهی باال.
دایی باخشم گفت :از وقتی که اومده توی این خونه باحرف ها و حرکات مزخرفش رفتاره بقیهی بچه
ها روهم تحت تأثیر خودش گذاشته و تغییر داده.
مامان :وجوده اون توی این خونه زیادی به صالح نیست چون اون تربیتش خیلی باتربیت بچه های ما
فرق میکنه.
زن دایی :ولی من تاحاال رفتاره نامناسبی ازش ندیدم.
دایی :مرموز و آب زیره کاهه.
_میشه غیبت نکنید.
مامان بااخم گفت :تو چی میگی این وسط ...کاسهی داغ تر از آش شدی.
بلندشدم و گفتم :نه فقط دارم به کسایی که بهم یاد دادن نماز اول وقت بخونم ...روزه بگیرم ...به
نامحرم نگاه نکنم و گناه مرتکب نشم بفهمونم که االن دارن گوشت برادره مرده شونو میخورن و
غیبت میکنن و این یعنی گناه.
درمقابل نگاه سنگین مامان از پله ها رفتم باال و به اتاق امیرحسام رفتم.
امیرحسام :به به حریر خانوم چی شده اومدی به شوهرت سر بزنی؟
دست به سـ ـینه ایستادم و بااخم گفتم :تو چرا همیشه از آتوسا مراقبت میکنی؟
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کیف شو برداشت و اومد سمتم و بـ ـوسهی محکمی به گردنم زد و گفت :منم دلم برات تنگ شده
بود عزیزم.
کنار زدمش و گفتم :مسخره بازی درنیار جواب سؤالم و بده.
امیرحسام :درسته لحنش بد بود ولی حرفش درست بود.
_نه نبود ...خورد کردن غرور یه مرد اونم جلوی اون همه آدم درست نبود.
امیرحسام :بی خیال همشون برن به درک خودت چطوری؟ نیم ساعت پیش باال آوردی چرا؟
_چیزه مهمی نبود معدم خالی بود ضعف داشتم.
امیرحسام :باید برم ساعت  9کالس دارم.
_برو خداحافظ.
امیرحسام :مراقب خودت باش عشقِ من.
باحرص بهش نگاه کردم و باخنده رفت.
احمق بااینجور کلمات و بالحن پرتمسخرش همیشه عذابم میداد.
روزها گذشت و آرسام واقعاً برنگشت ...بابا میگفت شرکت هم نمیره و یه خبره جالبی که به گوشم
رسیده بود این بود که به عنوان مهندس هیچ کجا قبولش نکرده بودن و البته این کاره آقابزرگ بود از
اونجایی که نفوذ زیادی داشت و خیلی مشهور بود به همهی شرکت ها سپرده بود به آرسام کار ندن تا
آرسام مجبورشه برگرده و کاری که آرسام کرده بود برام خیلی ارزشمند بود و خیلی خوشحالم کرد،
آرسام به عنوان یه مکانیک ساده اونم توی یه منطقهی پایین شهر مشغول به کار بود ...تنها کسایی
که از این کارش خوشحال شده بودن من و بابا و عمه و امیرحسام بودیم ...انگار واقعاً میخواست روی
پاهای خودش وایسه.
***
یک ماه گذشته بود و باالخره آقابزرگ بااصرهای زیاد آرزو راضی شد جشن بگیریم.
جشنش امشب بود و ویال به زیباترین شکل تزئین شده بود هم داخلش هم بیرونش.
آرایشگر به سفارش زن دایی اومده بود ویال تا آرزو رو آماده کنه ...دستیاراش هم آتوسا و زن دایی و
مامان و عمه رو آرایش میکردن.
من همین طوری نشسته بودم و به کاره ماهرانهی آرایشگر نگاه میکردم ...خیلی حرفه ای بود آدم و از
این رو به اون رو میکرد ...آرایش آرزو ساده اما فوق العاده زیبا بود.
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زن دایی :حریر توهم بشین آمادت کنه.
مامان سریع گفت :الزم نکرده.
زن دایی :اَه یسنا امشب و بی خیال شو بذار یکم به سر و صورتش برسه چهارتا خاستگار براش
پیداشه.
بااخم گفتم :زن دایی.
خندید و گفت :شوخی کردم حریرجان.
آرزو :عمه بذار حریرم یکم آرایش کنه دیگه یه شب که هزار شب نمیشه.
مامان نگاهی بهم کرد و بعد بااینکه راضی نبود گفت :خیلی دخترونه و ملیح.
آرایشگر بالبخند گفت :باشه بیا بشین.
روی صندلی نشستم و گفتم :موهام و همین طوری ساده دوست دارم فقط برام اتو بکشین و صاف و
شالقیش کنین.
آرایشگر :باشه چشم قشنگ.
لبخندی زدم و کارشو شروع کرد ...نیم ساعتی گذشته بود که خیلی گرمم شد ...سیستم سرمایشی
روشن بود اما من خیلی گرمم بود ...کم کم حالت تهو گرفتم ...آرایشگر داشت برام خط چشم میکشید
که باشتاب دست شو پس زدم و به سمت توالت دویدم.
_ عق ...عق.
آرایشگر در زد و گفت :صورت تو نشوری هــــا تمام زحمتم به باد میره.
زیرلب باحرص گفتم :توچی میگی این وسط.
دهنم و شستم و از توالت رفتم بیرون.
مامان :باز چت شد؟
_فکرکنم گرما زده شدم.
مامان :یه روز نشد خوب باشی.
بی حرف روی صندلی نشستم.
آرایشگر درحال آرایش کردنم بود و من احساس میکردم سقف دوره سرم میچرخه ...نمیدونم چه
مرگم زده اما توی این یک ماه مردم و زنده شدم ...همش حالت تهو و سرگیجه دارم ...اوایل
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فکرمیکردم حامله شدم تا اینکه بی بی چک خریدم و جوابش منفی بود فقط خدا میدونه چقدر
ترسیده بودم ولی خوشبختانه جوابش منفی دراومد.
بعد از اینکه آرایشگر کارش تموم شد به اتاق خودم رفتم و روی تخت دراز کشیدم ...حالم خوب نبود
و هنوز حالت تهو داشتم و برام اصالً مهم نبود که آرایشم یاموهام خراب میشه فقط میخواستم
بخوابم ...این روزها خیلی تنبل شده بودم و فقط دلم میخواست بخورم و بخوابم.
نمیدونم کی بود که باتکون های دست یه نفر از خواب بیدار شدم.
امیرعلی :آبجی حریر پاشو همهی مهمونا اومدن.
خواب آلود بهش نگاه کردم و دلم ضعف رفت براش ...سریع روی تخت نشستم و گونه شو محکم بـ
ـوسیدم و گفتم :آبجی به قربونت بره کی این لباسا رو برات خریده؟
جای رژم و محکم بادستش پاک کرد و گفت :بابا.
تو اون کت و شلوار مشکی به قدری ناز شده بود که دلم میخواست اینقدر ببـ ـوسمش تا تموم بشه.
یهو بغض کردم ...دستای کوچولوشو تو دستم گرفتم و بـ ـوسیدم و گفتم :ایشاهلل دومادی تو ببینم.
خندید که باخنده گفتم :چه ذوقی هم میکنه آخه کی میاد زن تو بشه؟
امیرعلی :پاشو مامان گفت صدات کنم بری پایین.
جلوی آینه ایستادم و موهای لختم رو شونه کردم ...رژم پاک شده بود واسه همین به امیرعلی گفتم:
داداش میری تو اتاق مامان از روی میز آرایشیش یه رژ بیاری؟
امیرعلی :دعوام نکنه.
_یه جوری بیار نبینه.
امیرعلی :باشه.
رفت و بعد از چند دقیقه بایه رژ برگشت ...پدرسوخته قرمز هم آورده بود.
_دیگه رنگی نبود بیاری؟
امیرعلی :این از همشون قشنگ تر بود.
خندیدم و خیلی کم به لبام زدم فقط درحدی که لبام از بی رنگی دربیاد.
لباسم و که یه پیراهن بلنده مشکی بود و درعین پوشیده بودن خیلی شیک و قشنگ بود و از داخل
کاورش درآوردم و گفتم :امیرعلی جونم برو بیرون تا لباسم و بپوشم.
امیرعلی :باشه ...راستی خیلی خوشگل شدی.
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لبخندی به روش زدم و رفت بیرون ...سریع لباسم و پوشیدم و کفشای پاشنه بلندم و پام کردم.
لباسم تو تنم برق میزد و قدم بلندتر شده بود.
رفتم طبقهی پایین ...همهی مهمونا اومده بودن ،باهمشون سالم و احوال پرسی کردم ...نصف شون
فامیالی محمدجواد اینا بودن و نمیشناختم شون.
رفتم سمت پنجره و یه گوشهی پرده رو کنار زدم ...مردها داخل حیاط دوره میزه های قشنگ و شیک
نشسته بودن و کل حیاط بامشعل های قشنگی روشن بود.
مامان :بی حیا پرده رو بنداز.
سریع پرده رو انداختم و نگاهم توی نگاه عصبانی مامان قفل شد.
باحرص دستم و کشید و از پنجره دورم کرد و بااخطار گفت :دیگه نبینم رفتی سمت پنجره.
بی حرف سرم و تکون دادم ...رفت تا به مهمونا خوش آمد بگه ...چقدر توی اون لباس زرشکی رنگ
مجلسی قشنگ شده بود و چقدر آرایش و مدل موهاش زیباترش کرده بود ...مادرِ من چرا اینقدر
زیباست؟
بعد از یک ساعت آرزو همراه بامحمدجواد از پله های مارپیچی شکل ویال اومدن پایین و ما خیلی
سریع حجاب کردیم.
وای آرزو خیلی خوشگل شده بود و اون لباس نباتی رنگ پف پفی خیلی معرکه اش کرده بود.
محمدجواد هم خوش قیافه بود فقط یکم الغر بود که البته اونقدر هم به چشم نمیومد ...کالً به هم
میومدن.
محمدجواد بعد از نیم ساعت رفت پیش مردها و من سریع چادرم و از سرم برداشتم چون به معنی
واقعی کلمه داشتم میپختم از گرما.
هوای ویال سرد و خنک بود اما من خیلی گرمم بود ...یه پیش خدمت از جلوم رد شد که خیلی سریع
یه لیوان شربت برداشتم و یه نفس خوردمش ...آخیش یکم از عطشم کم کرد.
روی یه صندلی نشستم و کفشام و از پام درآوردم ...اوووو پاهام چقدر ورم کرده !!
شونه هام و بی خیال انداختم باال و از داخل ظرف میوهی روی میز یه گیالس برداشتم و تو دهنم
گذاشتم ...کم کم به خودم اومدم و دیدم ظرف جلوم پرشده از هسته های گیالس.
لیوان شربت روی میزو برداشتم و بازم یه نفس خوردم.
مامان :پاشو خودتو جمع کن دخترهی نخورده.
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به اخمای درهمش نگاه کردم که باحرص گفت :یکی ندونه فکرمیکنه تاحاال تو عمرت میوه نخوردی
یه جوری لیوان شربت رو سر میکشی که جلوی مردم آب شدم از خجالت.
_خب گرمه.
مامان :چرا مزخرف میگی نمی بینی من از سرما پوستم قرمز شده !
_خب من گرممه.
مامان :اون ظرف رو بده به پیش خدمت خالی کنه زشته جلوت پره از پوست میوه.
بااخم گفتم :خیل خب.
مامان :صددفعه گفتم یه خانوم آروم و جرعه جرعه نوشیدنی میخوره ...هزار و یک دفعه گفتم اول موز
و از پوست جدا کن و بعد تکه تکه کن و بخور نه اینکه همین طوری بادندونت گاز بگیری ...ده هزار
بار گفتم شیرینی رو به تکه های کوچیک تقسیم کن و باچاقو بذار دهنت بعد تو جلوی این همه آدم
شیرینی تو دستت گرفتی و گاز میزنی ...از سومالی فرار کردی؟
_اَه مامان کوفتم کردی خیل خب ببخشید.
مامان :بقیهی موقع ها خودم و میزنم بلکه یه چیزی کوفت کنی بعد االن جلوی این همه دوست و
دشمن مثل نخورده ها افتادی به جون ظرف میوه و شیرینی.
اینقدر سرزنشم کرد که بغض کردم.
بااخم ازم دور شد و من از لج یه سیب برداشتم و یه گاز گنده بهش زدم که البته مامان ندید که اگه
میدید همین ظرف میوه رو از پهنا میکرد تو حلقم.
آتوسا :حریر پاشو برقصیم.
_نه حال و حوصله شو ندارم.
سیب و ازم گرفت و مثل خودم یه گاز گنده بهش زد و انداختش روی میز و بعد دستم و کشید و
گفت :بیا دیونه دیگه از این شب ها گیرمون نمیاد.
بردم وسط و مجبورم کرد باهاش برقصم ...هنوز دو دقیقه نگذشته بود که به نفس نفس افتادم و
خسته شدم ...سرجام نشستم و یه نگاه به دروبر کردم و بعد وقتی دیدم مامان نیست یه عالمه گیالس
تو ظرفم گذاشتم و تندتند خوردم.
آتوسا جلوم نشست و بانفس نفس گفت :وای چقدر رقصیدم خسته شدم.
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باخجالت پشقاب پر از پوست میوه رو از دیدش پنهان کردم که اونم خیلی راحت یه موز پوست کند و
بهش گاز زد.
آتوسا :از صبح زیره دست آرایشگرم اینقدر گشنمه که میتونم یه فیل و بخورم.
لبخندی زدم و خیلی راحت به خوردن گیالس ها ادامه دادم.
واقعا خودمم تعجب کرده بودم از اون همه میوه ای که خوردم اما خب میلم میکشید و باولع
میخوردم.
آرزو بعد از یک ساعت اومد سمت ما و گفت :چرا منو تنها گذاشتین زن علیرضا از بس بهم نیش زد
یه جای سالم تو بدنم نموند.
آتوسا :تو که زبونت خوب برای ما درازه بعد اونوقت نمیتونی جواب جاری تو بدی !؟
آرزو :نمیخوام بهش بی احترامی کنم هرچی باشه اون از من بزرگ تره.
آتوسا بلندشد و گفت :بزرگ تره که بزرگ تره حرف میزنه جوابشم بشنوه.
دست آرزو رو کشید و به سمت زن داداش محمدجواد رفتن.
گشنم بود ...پس کی وقت شام میشه؟
خودم و باد زدم و یه جرعه آب پرتقال خوردم اگه از مامان نمیترسیدم یه نفس سر میکشیدمش...
لعنتی چرا اینقدر هوا گرمه.
باالخره شام سرو شد و من حسابی از خجالت شکمم دراومدم.
آتوسا :حریر چقدر زیاد خوردی !!
باخجالت بهش نگاه کردم که خندید و گفت :نوش جونت.
لبخنده محوی زدم و لیوان نوشابه شو سرکشید و بعد نگاهی به درو برش کرد و توی سروصدای
موزیک یه باد گلو زد که بااخم قاشقم و به سمتش پرت کردم و گفتم :چندش.
خندید و قاشق شو روی هوا گرفت و گفت :مامانت کجاست یه ساعت برامون بره روی منبر و بگه :یه
خانوم بااصل و نصب باید اینطوری غذا بخوره ...اینظوری کارد و چنگال رو بگیره ...صدای پشقاب شو
درنیاره ...بدون قوز بشینه ...لقمه شو سی و دوبار بجوه و غیره و غیره.
هردو زدیم زیره خنده ...کم کم مهمونی تموم شد و همهی مهمونا رفتن.
خسته روی کاناپه نشستم و کفشام و درآوردم و نگاهی به پاهای ورم کرده ام انداختم.
آقابزرگ :یااهلل ...یااهلل.
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مامان یه چادر رنگی به سمتم پرت کرد و گفت :سرت کن.
سرم کردمش و همهی مردها وارد شدن و وقتی نگاهم به امیرحسام افتاد نتونستم نگاه ازش بگیرم...
توی اون کت و شلواره سورمه ای رنگ زیادی از حد جذاب شده بود.
مامان :حریر پاشو روی صندلی آقای بزرگ نشستی.
به خودم اومدم و گفتم :ببخشید.
بلندشدم و روی یکی از مبل ها نشستم.
مامان بااخم لب زد :چادرو بکش رو صورتت.
آروم چادرو کشیدم جلوتر.
بابا :بیا اینجا پدرسوخته یه ماچ آبدار به بابات بده.
امیرعلی باخنده رفت سمت بابا و محکم گونه شو بـ ـوسید.
بابا :موهاشو ببین ...کی موهاتو اینطوری کرده؟
امیرعلی :عموحسام.
بابا :دست عموحسام درد نکنه پسرم و چه خوشگل کرده.
آرسام :یااهلل.
وارده خونه شد و گفت :سالم.
عمه لبخنده مادرانه ای به روش پاشید و گفت :خوش اومدی.
آرسام :ممنون.
_سالم پسرعمه.
لبخندی به روم زد و گفت :سالم فسقل خانوم.
چقدر عوض شده بود ...دیگه اون آرسام شیطون و شوخ نبود یه سنگینی خاصی توی رفتارش پیدا
بود.
امیرحسام بااخم بهم زل زده بود ...سرم و به معنی چی شده تکون دادم که بااخم به پاهام اشاره کرد.
لباسام رفته بود باال و مچ پاهام معلوم میشد ...باخجالت لباسم و دادم پایین.
آرسام :من دیگه میرم شب بخیر.
آقابزرگ :بمون باید حرف بزنیم.
آرسام :دیرم شده صبح باید زود بیدارشم باشه یه وقت دیگه.
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آقابزرگ باپوزخندگفت :صبح زود بیدارشی که بری توی اون تعمیرگاه زوار در رفته و روغن ماشین
عوض کنی و برای اوستات چایی بریزی؟
آرسام :آره مشکلی هست؟
آقابزرگ :مدیریت بخش به اون مهمی شرکت و ول کردی که بشی مکانیک؟
آرسام :بابت امشب ممنون امیدوارم خوشبخت بشن خداحافظ.
آقابزرگ داد زد :تو امشب همین جا میخوابی.
آرسام ایستاد و گفت :ممنون خودم خونه دارم.
آقابزرگ :منظورت همون زیرزمینی توی پایین ترین نقطهی شهره؟
آتوسا :آقابزرگ شما حق نداری اینطوری باهاش صحبت کنی.
آرسام :لطفاً توساکت شو چون خودم میتونم از شخصیت و زندگیم دفاع کنم دیگه هم جیره خوره
آقابزرگم نیستم که خفه خون بگیرم و از ترس اینکه پول توجیبیم قطع بشه جواب شو ندم.
آتوسا بابغض گفت :من فقط خواستم...
آرسام پرید وسط حرفش و گفت :من از صبح سرپام خیلی خوابم میاد پس اگه اجازه بدین برم.
آقابزرگ :امشب رو همین جا بخواب.
اینبار لحنش دستوری نبود بلکه رگه هایی از خواهش توی لحنش بود و همین باعث شد آرسام قبول
کنه و بگه :باشه ولی فقط امشب.
رفت طبقه باال تا توی همون اتاق قبلیش بخوابه.
آتوسا زیرلب شب بخیرِ کوتاهی گفت و رفت باال.
بابا به مننگاه کرد و بالبخندگفت :چه خوشگل شدی دختره بابا.
لبخندی تحویلش دادم که لحن پر حرص مامان از بین بردش.
مامان :خوشگلیش سرم و بخوره امشب آبروم و جلوی همه برد ...وای جلوی عمه و خالهی محمدجواد
آب شدم رفتم زیره زمین.
بابا :مگه چیکار کرده؟
مامان :چیکار کرده؟! خانوم روی صندلی نشسته و تندتند و باعجله دقیقاً مثل این نخورده ها میوه و
شیرینی میخوره ...خدا منو مرگ بده خیار و تکه تکه نکرده و همین طوری تو دستش گرفته و گاز
میزنه ...خالهی محمدجواد که خنده اش گرفت به خدا ...اون همه شربتی که این خورد اگه من خورده
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بودم تاصبح از توی دستشویی بیرون نمیومدم ...موقع شام اینقدر غذا توی پشقابش ریخته بود که
پشقاب دیگه جا نداشت ...یه لحظه شک کردم حریره ...نه به اون موقع که به زور غذا دهنش میدی نه
به امشب که باید از کنار میز غذا میکشیدیش کنار ...حریر نمیری تاصبح اینقدر که خوردی.
بابا :خدانکنه ،خب نوش جونش اینکه عصبانیت نداره.
مامان :از این حرصم میگیره که جلوی بقیه نخورده بازی درمیاره و انگار نه انگار یه خان زاده ست.
باناراحتی بلندشدم و به چادر چنگ انداختم و رفتم به سمت پله ها.
مامان :نصف شب اگه حالت بد شد بیدارم کن.
جواب شو ندادم و از پله ها رفتم باال که دیدم آتوسا و آرسام توی سالن دارن باهم حرف میزنن.
آتوسا :لعنتی همش تقصیره خودت بود.
آرسام :آره تقصیره من بود ...من مجبورت کردم بری با اون پسره دوست بشی.
پشت ستون قایم شدم و باکنجکاوی به حرفاشون گوش کردم.
آتوسا بابغض گفت :آره تقصیره تو بود سه ساله تمامه منو عالف خودت کردی.
آرسام :خب عالفم نمیشدی و به اولین خاستگارت جواب مثبت میدادی.
آتوسا باگریه گفت :اگه به توی خر عالقه نداشتم قطعاً همین کارو میکردم.
چشمام گرد شد از تعجب.
آرسام :آتوسا میشه بری کنار باور کن از خستگی دارم دوتا میبینمت.
آتوسا :معذرت میخوام برگرد خونه.
آرسام :دیگه برنمیگردم دیگه جیره خوره آقابزرگ نمیشم.
آتوسا :از دهنم پرید.
آرسام :بی خیال مهم نیست.
آتوسا :آرسام من هنوزم دوست دارم.
آرسام :ولی من دیگه ندارم.
آتوسا باغم گفت :چرا؟
آرسام :خودت چی فکرمیکنی؟
آتوسا :من باپندار دوست شدم چون تورو عذاب بدم.
آرسام :تو منو عذاب ندادی غیرتم و له کردی.
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آتوسا :توهمش میگفتی با بابام صحبت میکنی اما نکردی خسته شدم از بس سرم و شیره مالیدی.
آرسا باعصبانیت گفت :من سرتو شیره مالیدم؟ سه سال پیش اومدم بهت گفتم آتوسا دوست دارم
برگشتی گفتی منم دوست دارم گفتم تو اول و آخرش زن خودمی گفتی معلومه که همین طوره،
المصب تو اون سه سالی که داشتم پول پس انداز میکردم و خودم و آماده میکردم باآقابزرگ و بابات
حرف بزنم یه بار دستتو گرفتم؟ به بار بـ ـوسیدمت؟ یه جملهی عاشقانه بهت گفتم که میگی سرتو
شیره مالیدم؟ احمق من نتونستم خاستگاریت کنم چون بابات تو رو به من نمیده چون وقتی رفتم
پیشش و گفتم :دایی من دخترتو میخوام باپشت دست کوبید تو دهنم و گفت :یه باره دیگه اسم
دختره منو بیاری زندت نمیذارم ...آتوسا پدرت تو رو به من نمیده چون از خودم خونه و ماشین و
حساب بانکی ندارم من دیگه تو رو نمیخوام چون مابه درده هم نمیخوریم توهم هیچ وقت از عرش
نمیای سره فرش ...حاضری بیای توی یه زیرزمینی دوازده متری توی منطقهی پایین شهر بایه
مکانیک زندگی کنی که هروقت از سرکار میاد روغن از سر و کولش میباره و بوی گند میده ،حاضری
باهمچین آدمی ازدواج کنی؟
آتوسا :آره.
آرسام :هه عاشقی مغزتو از کار انداخته ...آتوساخانوم ما نمی تونیم شب ها عشق رو تیلیت کنیم و
بخوریم.
آتوسا باگریه گفت :لعنتی تو میدونی من توی این یه ماه چی کشیدم؟ گوره بابای خونهی هزار متری
و المبورگینی و مازاراتی و کباب سلطانی و کباب بره المصب تو باش من باهات توی خونهی دوازده
متری که هیچ توی خونهی شش متری زندگی میکنم و به جای ماشین های مدل باال از پاهای بی
صاحابم کار میکشم و اینور و اونور میرم ،غذا کباب بره نمیخورم و به جاش کناره تو نون و پیاز
میخورم ولی بادل خوش میخورم و کناره عشقم با آرامش زندگی میکنم ...لعنتی بفهم و درکم کن،
آرسام خستم از این زندان آقابزرگ ،تو نمیفهمی بابام چه خوابی برام دیده ...کامیار سلطانی رو
میشناسی؟ آره همونی که شرکت خودکارو سازی داره ...هفتهی پیش منو از بابا خاستگاری کرد
باباهم بانیش باز جواب مثبت داد منو به شرکت خودکارو سازیش فروخت ...بشین آقای خوش غیرت،
بشین و منتظر باش تا کارت عروسیم به دستت برسه و بگو :اون یه هـ ـرزه بود اون دوست پسر
داشت ...احمق فکرمیکنی چرا از بین این همه پسر پندارو انتخاب کردم چون رفیق شفیقِ گرمابه و
گلستان توی خر بود به گوشت میرسوند من ،عشقت باهاش دوست شدم ...توی عنتر به جای اینکه
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بزنی تو گوشم و بهم بفهمونی دارم اشتباه میکنم فقط پوزخند تحویلم دادی و گفتی :لیاقت تو همون
هـ ـوسبازان.
آرسام گیجگفت :کامیار سلطانی؟!
آتوسا :آره همون عوضی خرپول.
آرسام دست شو به دیوار گرفت تا نیوفته ...غمگین خندید و گفت :من وقتی به دایی گفتم تورو
میخوام برگشت بهم گفت تو از خودت چی داری که اومدی دخترم و ازم خاستگاری میکنی گفتم
بهش عالقه دارم گفت عالقه رو بذار دم کوزه آب شو بخور ...آه صالحی ها بااینکه پولدارن اما چشم
شون سیری نداره و روحیهی پول پرست شون هیچ جوره ا -ر-ض-ا نمیشه.
آتوسا :آرسام منو از اینجا ببر.
آرسام :دختر من برای خودم جا ندارم بعد تو رو کجا ببرم؟
آتوسا :اگه مجبورم کنن باسلطانی ازدواج کنم خودم و میکشم.
آرسام :اون پولداره خوشبختت میکنه.
آتوسا :پول بخوره تو سرم مرده زن مرده ست یه بچهی دوساله داره.
آرسام :برای بچه اش پرستار میگیره.
آتوسا از یقه اش گرفت و غرید :عوضی من عشقتم چطور میتونی منو پیشکش بقیه کنی؟
آرسام :هیچی ندارم ...حتی پول یه نون خشکم ندارم.
آتوسا :به درک فقط منو ببر از اینجا.
آرسام :پشیمون میشی آتوسا.
آتوسا :صبرمیکنم تا خودتو جمع و جور کنی.
آرسام :اگه دادنت به سلطانی؟
آتوسا :جلوشون وایمیستم ،نمیذارم ،جواب منفی میدم هرجور شده نمیذارم این اتفاق بیوفته فقط مرد
و مردونه قول بده بیای خاستگاریم و منو از اینجا ببری.
آرسام :اگه نداری و بی پولیم بهت فشار آورد؟
آتوسا :فقط توی المصب باش باهمه چیت میسازم.
آرسام :پندار.
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آتوسا :به قرآن ...به خاک خانجون قسم من فقط یه هفته باهاش دوست بودم اونم فقط درحده تلفن
به جون خودت میخواستم لج تو رو دربیارم توی گاو اومدی گفتی :آتوسا من دیگه نمیخوامت مابه
درده هم نمیخوریم خب لجم گرفت و غرورم جریحه دار شد باید یه جوری تالفی میکردم تا آروم
بگیرم.
آرسام :آتوسا بذار برم کپهی مرگم و بذارم خستم.
آتوسا :من فدای خستگی هات بشم بگو که هنوزم دوستم داری.
آرسام نگاه طوالنی بهش کرد و گفت :بااینکه همیشه گستاخ و سرکش بودی اما دوست دارم.
آتوسا :تاهروقت که بخوای به خاطرت صبرمیکنم و جلوی همهی دنیا وایمیستم.
آرسام :نمیتونم برات مراسم عروسی بگیرم.
آتوسا :فدای سرت.
آرسام :از آپارتمان و ماشین خبری نیست.
آتوسا :به درک.
آرسام :لباسای مارکدار فرت.
آتوسا :فرت.
آرسام :هفته ای دوجفت کفش پر.
آتوسا :پر.
آرسام :منوی غذایی مون میشه تخم مرغ ،یه رو ،دورو ،نیم رو ،خاگینه ،املت.
آتوسا :به شرطی که تو بپزی.
آرسام :پشیمون نمیشی؟
آتوسا :نمیشم.
آرسام :پس فقط یه سال دیگه صبرکن.
آتوسا :باشه.
آرسام :حاال بذار برم بخوابم.
آتوسا :نمیری از بی خوابی توروخدا چشماشو ببین نکنه معتاد شدی؟
آرسام :المصب از شش صبح سرپام.
آتوسا :دستات چرا اینطوریه؟
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آرسام :دستای یه کارگر همین طوریه.
آتوسا نگاه طوالنی بهش کرد و بعد گفت :بهت افتخار میکنم ...از اینکه خودتو از سلطهی آقابزرگ
نجات دادی بهت افتخار میکنم ...من کناره تو تخم مرغ میخورم ولی توی این ویال کباب برهی بامنت
نمیخورم.
آرسام :بعداً مشخص میشه آتوساخانوم.
آتوسا :تو میدونی که من از آقابزرگ و دستوراتش متنفرم اون فکر میکنه چون همه مون از پول
شرکتش استفاده میکنیم باید به دستوراتش عمل کنم و اون رئیس ماست درصورتی که به این
فکرنمیکنه که آرشام و حسین آقا و بابام و امین مثل خر توی اون شرکت جون میکنن و کار میکنن و
پول تالش شون رو میگیرن.
آرسام :به هرحال ما به آقابزرگ مدیونیم اون باعث موفقیت ماست.
آتوسا :من اینطور فکرنمیکنم ما به هرجایی رسیدیم باتالش خودمون بوده ،برو بخواب تا غش نکردی.
آرسام :شب بخیر سیاه سوخته.
آتوسا خندید و گفت :سیاه سوخته عمته.
آرسام :تویی.
آتوسا :دوست دارم خره.
آرسام :خرم دیگه اگه خر نبودم که به توی میمون دل نمیبستم.
آرسام رفت داخل اتاقش و آتوسا باخنده لگده محکمی به در زد و گفت :میمون هفت جد و آبادته.
درحالی که لبخند روی لباش بود رفت توی اتاقش.
امیرحسام :فال گوش وایستادی؟
بهش نگاه کردم و گیج گفتم :نه.
دستم و گرفت و رفت داخل اتاقم.
شوکه بودم ...آرسام و آتوسا همو دوست دارن؟ آره انگار هم و دوست دارن ولی از ترس به بقیه
چیزی نگفتن ...حاال دلیل کل کل ها و جر و بحث های همیشگی شونو میفهمم.
امیرحسام چادرو از دورم باز کرد و گفت :حریرم چقدر این لباس بهت میاد.
بااخم گفتم :من حریر تو نیستم.
امیرحسام :اوخی کوچولوی من چش شده؟
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_حسام خیلی خستم ...پاهام درد میکنه.
روی تخت نشستم و پاهای ورم کرده ام و ماساژ دادم.
کنارم نشست و گفت :آتوسا و آرسام چی میگفتن؟
_نمیدونم از حرفاشون چیزی سر درنیاوردم.
امیرحسام :مامانت چی میگفت؟!
_مثل همیشه غر میزد و از کارام ایراد میگرفت ...دولیوان شربت خوردم از دماغم درآورد از بس غر زد.
موهام و زد پشت گوشم و بالحنی که فوق العاده حرصم و درمی آورد گفت :نوش جونت عشقم.
شاکی بهش نگاه کردم که خندید و گفت :حرصت میدم سرحال میشم.
_پاشو برو میخوام بخوابم.
گونم و ناز کرد و گفت :آرایش بهت میاد ،خوشگل شدی.
_خوشگل بودم.
امیرحسام :اوه بله مادمازل.
فاصله ها رو از بین برد و دلم هری ریخت ...قلبم تند میزد و هیجان احمقانه ای به سراغم اومده بود.
دستش روی شونم نشست و مجبورم کرد به عقب خم بشم و روی تخت بخوابم ...خودشم روم خم شد
و...
پنج دقیقه ای گذشته بود که صدای در اتاقم بلند شد ...باهول کنارش زدم و باحرص دندوناشو روی
هم فشار داد.
باصدای لرزونی گفتم :کـ...یه؟
مامان :حریر بیداری؟
_آره نیا تو لختم.
باهول دست امیرحسام و به سمت سرویس بهداشتی کشوندم که دست شو از دستم کشید بیرون و
گفت :حریر بااین کارت رو اعصابم راه میری.
_برو تو حموم منتظر باش تاصدات کنم برو فدات شم.
امیرحسام :منو بااین حرفا خر نکن نمیرم.
باالتماس گفتم :حسام جان برو.
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خشمگین نگاهم کرد که دست شو کشیدم و بردمش داخل سرویس بهداشتی و درو بستم و قفل
کردم.
زیپ لباسم و بستم و دستی به لبام کشیدم و در اتاق و باز کردم.
مامان :واااا توکه گفتی داری لباس عوض میکنی؟!
_هنوز کامل درش نیاورده بودم سریع پوشیدمش تا معطل نشین.
مامان :حالت خوبه؟ دلت که درد نمیکنه؟
_نه.
مامان :بازم میگم اگه حالت بد شد صدام کن.
_باشه.
نگاه مشکوکی بهم کرد و رفت ...درو بستم و نفس راحتی کشیدم.
در سرویس بهداشتی رو باز کردم و امیرحسام بااخم اومد بیرون.
_باز کن اخماتو کجا قایمت میکردم زیره تخت؟
امیرحسام :ساکت باش نمیخوام صداتو بشنوم.
از عصبانیتش لبخندی روی لبام نشست که بیشتر حرصش گرفت.
یهو سرم گیج رفت و توی مرز بیهوشی بودم که امیرحسام گرفتتم و گفت :باز چه مرگت شد؟
عطره تلخش زد زیره دلم و بی حال به عقب هولش دادم و گفتم :چه بوی بدی میدی.
امیرحسام :زده به سرت این همون عطره همیشگیمه.
_کت تو دربیار خیلی بو میده.
امیرحسام :میخوای به این بهانه ردم کنی؟ الزم نکرده فیلم بازی کنی اونقدر هالکت نیستم خانوم
گلکار ...شب بخیر.
دست شو گرفتم و گفتم :چرت و پرت نگو واقعاً حالم بدشد.
امیرحسام :خیل خب استراحت کن خوب بشی.
دست شو تو دستم فشردم و باتردید پرسیدم :حسام نکنه حاملم؟
امیرحسام :نه من مطمئنم نیستی.
باترس گفتم :شاید باشم.
امیرحسام :من حواسم جمعه پس الکی جو نده.
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_پس من چه مرگمه؟
امیرحسام :به احتمال زیاد گرما زده شدی.
روی تخت دراز کشیدم و گفتم :امیدوارم همینطور باشه.
کنارم نشست و گفت :مگه نگفتی جواب بی بی چک منفی بوده؟
سرم و به معنی آره تکون دادم که گفت :پس نگران نباش چون حامله نیستی.
کنارم خوابید و از پشت بـ ـغلم کرد و من عجیب از وجودش کنارم آرامش گرفتم.
امیرحسام :نمیخوای لباس تو عوض کنی؟
باچشمای بسته و لحن خماری گفتم :نه خستم.
موهام و از توی صورتم جمع کرد و هیچی نگفت.
آروم زیپ پیراهنم و باز کرد و پیراهنم و کمی کنار زد و انگشتای گرم شو روی کمرم کشید ...بـ ـوسه
ای به کتفم زد و آروم گفت :چیزی به اجرای بازی اصلی نمونده.
متوجهی حرفش نشدم و خواب آلود گفتم :چی؟
زیره گوشم و بـ ـوسید و گفت :هیچی بخواب.
_دم دمای صبح قبل از اینکه مامانم بیاد برو.
امیرحسام :حواسم هست بخواب.
به دقیقه نکشید که خوابم برد و تاصبح خواب های آشفته و وحشتناک دیدم ...خواب هایی که خیلی
زود به واقعیت تبدیل شد.

***
_عق ...عق .
خدایا من چه مرگم شده ...اگه حاملم پس چرا جواب بی بی چک منفی بود؟ اگه حامله نیستم پس
چرا همش حالت تهو و سرگیجه دارم؟ شاید به قول امیرحسام گرمازده شدم.
صورتم و شستم و از دستشویی اومدم بیرون.
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آرزو :چت شو یهو؟
صورتم و خشک کردم و گفتم :هیچی فکرکنم پرخوری کردم.
آرزو :ناراحتی نشی ها منظوره خاصی ندارم ولی این روزها خیلی میخوری.
حق بااون بود ...انگار دست خودم نبود مثل جاروبرقی هرچی به دستم میرسید و میخوردم و گاهی هـ
ـوس چیزهایی رو میکردم که اصالً توی این فصل پیدا نمیشد ...چرا امیرحسام نمیبرتم دکتر تا
مطمئن بشم حامله نیستم؟
آرزو :حریر به هیکلت دقت کردی چقدر چاق شدی.
به خودم توی آینه نگاه کردم ...متأسفانه بازم حق بااون بود ...دیگه از اون دختره الغره استخونی
خبری نبود ...هیکل دخترانم تبدیل شده بود به یه هیکل زنانه ...بغض کردم و چشمام به خاطره بخت
سیاهم پر از اشک شد.
آرزو :ولی خیلی خوشگل تر شدی اون موقع خیلی الغر بودی.
چشمام و روی هم فشار دادم و اشکام و مهار کردم و درمونده روی صندلی نشستم.
آرزو :ابروهام و برداشتم خوشگل شدم؟
لبخنده بی جونی زدم و گفتم :آره خیلی ...راستی کی عروسی میگیرین؟
آرزو :به احتمال زیاد دوسه ماه بعد ...البته قطعی نیست.
سری تکون دادم و اون پرسید :نتایج کنکور اعالم نشد؟
_نه بابا هنوز که زوده.
آرزو :قبولی دیگه؟
_نمیدونم.
آرزو :چرت نگو قبولی ...پاشو بریم پایین ببینیم چه خبره.
باهاش رفتم پایین و همون ده تا پله نفسم و گرفت و به هن هن افتادم ...تازگیا خیلی زود خسته
میشدم و خیلی تنبل شده بودم.
عمه :وااااااا حریر !!!
_بله؟
عمه :درست راه برو عمه جان زشته اینطوری راه میری.
همه به من نگاه کردن که بابغضی که نمیدونم چرا توی گلوم بود پرسیدم :مگه چه جوری راه میرم؟

423

www.RomanKhone.IR

نه سیاه بود نه سفید – ریحانه رسولی

رمــان

لب گزید و آروم گفت :مثل زن های حامله.
ویال دوره سرم چرخید و دستم و به نرده های پله گرفتم.
مامان باپرخاش گفت :حوریه این چه حرفیه! واقعاً که.
عمه :به خدا من منظوری نداشتم قصدمم توهین نبود فقط گفتم درست راه بره همین.
مامان بااخم به من نگاه کرد و گفت :نکنه صدکیلویی بار پشته کمرته که اینطوری راه میری؟
نگاه پربغضم و به امیرحسام دوختم که مثل همیشه سرشو تکون داد و بانگاهش گفت :من مطمئنم
حامله نیستی.
عمه :یسنا یادته وقتی حریرو حامله بودی دقیقا همین طوری راه میرفتی.
مامان :حرف حسابت چیه حوریه؟
عمه :واااا یسنا آماده ای فقط یه نفرو بزنی هـــا دارم همین طوری حرف شو میزنم.
مامان :بیابریم میزه ناهار و بچینیم اینقدر حرف نزن.
عمه و مامان همونطور که باهم جروبحث میکردن رفتن داخل آشپزخونه.
زن دایی لبخندی بهم زد و گفت :حریر تازگیا چقدر خوشگل شدی ...شب عقدی آرزو خالهی
محمدجواد خیلی ازت خوشش اومده بود.
امیرحسام نگاه تیزشو به زن دایی دوخت و من سرم و انداختم پایین.
مامان همونطور که دیس پلو رو وسط میز میگذاشت گفت :حریرخانوم خودتو برای آخرهفته آماده کن
مهمون داریم.
باصدای لرزونی گفتم :کـ...ی؟
مامان :خالهی محمدجواد میخواد بیاد تورو برای پسرش خاستگاری کنه ...پسره دکتره توی امریکا
درس خونده و یه پارچه آقاست این یکی رو دیگه هیچ جوره نمی تونی رد کنی ...خودش تحصیل
کرده ست بادانشگاه رفتن توهم مشکلی نداره.
نگاه امیرحسام آتیشی بود و آرشام اخماش توی هم بود و روی لبای آقابزرگ لبخند بود و چشمای
مامان برق میزد و من فقط ویال دوره سرم میچرخید ...میچرخید ...میچرخید !
باشدت پرت شدم روی زمین و صدای مهیبی بلندشد و جیغ مامان و زن دایی و عمه و آرزو گوشم و
کر کرد.
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چشمام بسته بود و پشت پلکام صحنه های شب تولده نوزده سالگیم به نمایش درمیومد ...دست و
پاهایی که میزدم ...کمک هایی که میخواستم ...جیغ هایی که میکشیدم ...اشکام ...دردهام ...حرفای
امیرحسام ...گذشتهی مادرم ...خطبهی عقد ...قرص های دیازپام و خودکشی ...خاستگاری سیاوش...
چشمای ترسناک حسام ...حسام ...حسام ...حسام!
***
بااحساس سوزش توی دستم چشمام و باز کردم ...پرستار لبخنده زشتی زد و گفت :باالخره بهوش
اومدی.
باصدایی شبیه به ناله گفتم :من کجام؟
پرستار :بیمارستان.
_خانوادم کجان؟
پرستار :پشت در اتاق منتظرن ...بنده خداها خیلی نگرانتن.
از اتاق رفت بیرون و باخودم گفتم :چه لبخنده کریهی داشت ...اصالً چرا لبخند داشت ...چرا یه جوره
خاصی بهم نگاه میکرد؟
باشنیدن صدای نعرهی آقابزرگ باشتاب روی تخت نشستم و چهارستون بدنم لرزید.
یافاطمهی زهرا ،چی شده؟
در چنان باشدت باز شد و خورد به دیوار که فکرکنم دیوار ترک برداشت.
صورت سرخ و چشمای به خون نشستهی آقابزرگ نفسم رو قطع کرد.
بالکنت گفتم :چ...چ...چی شده؟
یهو به سمتم حمله آورد و سیلی فوق العاده محکمی بهم زد جوری که از تخت پرت شدم پایین و
سرم از دستم کنده شد و رگم پاره شد و خونش دستم و خیس کرد.
گریه ام گرفت و گفتم :آقابزرگ چی شده؟
دوباره سیلی محکم تر از قبلی بهم زد و نعره زد :کثافت هـ ـرزه.
حرفش بارها و بارها توی گوشم اکو شد.
بامشت و لگد به جونم افتاد و عربده کشید :کثافت این حرومزاده از کیه؟

425

www.RomanKhone.IR

نه سیاه بود نه سفید – ریحانه رسولی

رمــان

آه حسام خدا لعنتت کنه ...خدا لعنتت کنه عوضی ...چقدر بهش گفتم حامله شدم ببرم دکتر ولی اون
کثافت به خاطره اینکه همچین موقعیتی پیش بیاد بازم باحرفاش گولم زد و گفت :من مطمئنم حامله
نیستی.
آقابزرگ به موهام چنگ زد و سرم و محکم کوبید به دیوار و نعره زد :بی آبرو.
چندبار اینکارو انجام داد ...هربار محکم تر از باره قبلی تا اینکه مایع گرمی از پیشونیم سرازیر شد روی
صورتم.
فریاده بابا رعشه به تنم انداخت :آقابزرگ ولش کن.
آقابزرگ باهمون پاهایی که خودم بعضی اوقات بادستای خودم ماساژشون میدادم بهم لگد زد و هـ
ـرزه صدام کرد.
بابا فقط باچشمای پر از اشک یه گوشه ایستاده بود و نگاه میکرد و چقدر نگاهش از لگدهای آقابزرگ
دردناک تر بود.
نه جیغ میزدم ...نه کمک میخواستم ...فقط دلم میخواست زیره مشت و لگدهای آقابزرگ جون بدم.
نگاه ناباور آرشام هم به نگاه اشکی بابا اضافه شد.
آقابزرگ :دخترهی کثافت چی برات کم گذاشتم که رفتی سراغ هـ ـرزگی ...کم بهت محبت کردم؟
بگو این حرومزاده مال کیه؟ حریر خدا لعنتت کنه که کمرم و شکوندی ...بی آبرو مامان و بابات کم
بهت محبت کردن که رفتی سراغ غریبه ها؟ خاک برسره من که میگفتم تو باهمه فرق داری ...آره
فرق داشتی آتوسا سرکش هست ولی هـ ـرزه نیست ...چرا الل شدی بگو این پدرسگ مال کیه توی
شکمت؟ چی باعث شد هـ ـرزه بشی کثافت؟!
تو تمام مدتی که آقابزرگ این حرفا رو بارم میکرد من نگاهم توی نگاه امیرحسام قفل بود که یه
گوشه دست به سـ ـینه ایستاده بود و فقط نگاه میکرد ...به واهلل که حتی لبخند هم روی لباش بود...
من اون لحظه دیدم که چطور شعله های توی چشماش گاهی فروکش میکرد و گاهی زبانه میکشید...
من از کسی طلب کمک نکردم اما اونپست فطرت حتی بچهی خودشم نجات نداد ...اون لحظه تمام
عشق و عالقم دود شد و رفت هوا و تنها چیزی که توی قلبم خونه کرد نفرت بود ...مشت و لگدهای
آقابزرگ درد نداشت نگاه بابا درد داشت لبخنده امیرحسام درد داشت نگاه پر از تحقیره آرشام درد
داشت ...منه خر به خاطره همین آقابزرگی که داره زیره دست و پاش لهم میکنه روی واقعیت
سرپوش گذاشتم و خودم و هـ ـرزه نشون دادم تا آبروی دخترش نره و حاال من دارم تاوان گذشتهی
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مادرم و میدم و همون مادر وقتی از در اتاق باصورتی رنگ پریده و چشمای اشکی وارد شد زد روی
سـ ـینه اش و زجه زد :حریر کاش به جای تو سگ میزاییدم.
به سمتم اومد و آقابزرگ و کنار زد و چونم و محکم بین دستاش گرفت و داد زد :این حرومزاده مال
کیه؟
فقط باچشمای اشکی نگاهش کردم.
سیلی های پشت سرِ همی بهم زد و باگریه داد زد :این حرومزاده مال کیه؟ کدوم اشغالی گذاشته اش
توی دامنت؟ چرا الل شدی؟
صورتم از سیلی هاش میسوخت و گوشام زینگ زینگ میکردن.
آرزو باچشمای اشکی نگاهم میکرد و عمه توی نگاهش تحقیر بود ،توی چشماش جملهی دیدین
گفتم مثل حامله ها راه میره رو میدیدم.
مامان به سمت بابا رفت و بازجه گفت :حسین دخترت حامله ست ...به جای اینکه وایسی نگاهش
کنی برو بکشش ...بکشش تا این لکهی ننگ ازبین بره ...میگفتی سخت گیری میکنی یسنا ...منی که
سخت گیری میکردم دختره مجردم حامله شد وای به حال مادری که سخت گیری نمیکنه و دخترش
آزاده ...حسین آقای خوش غیرت برو بزن تو دهنش ...برو اون لختهی خونی رو که شده قاتل آبروی
صالحی ها رو از بین ببر.
بابا نگاه پر از اشک شو بهم دوخت و درآخر آه عمیقی از سـ ـینه اش بلند شد و چقدر اون آه برای
من دردناک بود.
دایی باعصبانیت وارد اتاق شد و نعره زد :حــــــــریـــــــــر.
تن بی جونم لرزید و دایی بی رحمانه به سمتم حمله آورد ...سرم زیره پاش بود و پاشو محکم به سرم
میکوبید ...آقابزرگ بهش ملحق شد و لگده فوق العاده محکمی به شکمم زد که از درد چشمام گرد
شد و سکوتم بافریاده بلندی شکسته شد.
لگده های آقابزرگ نفسم و قطع کرد و دایی مثل وحشی ها به جونم افتاده بود و تن نحیفم زیره
دست و پاش کامال له شده بود.
_اینجا چه خبره؟
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صدای بلند دکتر باعث شد دایی و آقابزرگ دست نگه دارن ...آروم الی پلک هام و باز کردم و به زن
عینکی نگاه کردم که روپوش سفید تنش بود و مقنعهی مشکی سرش ...نگاهش از پشت عینکش زوم
شده بود روی بابا.
بابا اشکاش روی گونه هاش ریخت و زیرلب گفت :این تاوان دل شکستشه.
دکتر زیرلب ناباور زمزمه کرد :حسین.
بابا باشتاب از اتاق رفت بیرون.
مامان به سمتم حمله آورد و به موهام چنگ انداخت و توی صورتم غرید :هرکاری کردم تا خالف نری
ولی دقیقاً شدی همونی که ازش میترسیدم ...هـ ـرزهی کثافت اینی توی شکمته مال کدوم بی
شرفیه؟
امیرحسام :مال من.
همهی سرها به سمتش چرخید و نگاها پر از بهت و ناباوری شد.
اولین نفری که به خودش اومد آرشام بود که بانعرهی بلندی به سمتش حمله کرد و امیرحسام دست
شو آورد باال و مشت آرشام و روی هوا گرفت و از الی دندوناش غرید :جوجه بزرگتر از تو هم نتونسته
روی من دست کنه بعد تو اومدی جلوی یه شیر جیک جیک میکنی؟!
آرشام :خفه شو آشغال ...خیلی عوضی حسام ،حریر دختر خالت بود.
امیرحسام :حریر زن منه و حامله شدن زنم از منی که شوهرشم نه گناهه نه جرم.
دایی به سمتش حمله برد ولی امیرحسام مهارش کرد ...اون یه گرگ واقعی بود ...میتونست خیلی
خوب از خودش درمقابل بقیهی حیوونا دفاع کنه.
سروصدا ها هرلحظه اوج میگرفت و من در حال جون دادن بودم ...طعم بده خون توی دهنم بود و
حالم و بهم میزد ...گوشم سوت میکشید و سرم شدیداً درد میکرد ...از درد دلم به خودم میپیچیدم و
موهام خیس بودن از خون سرم.
دکتر فریاد زد :پرستار نگهبانا رو خبر کن و به پلیس زنگ بزن.
کناره من زانو زد و پرسید :صدای منو میشنوی؟
از درد به دستش چنگ انداختم و روپوش سفیدش آغشته به خون شد.
چونش از بغض لرزید و گفت :هیچی نیست ...نترس االن همه شون میرن.
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چقدر توی چشماش دلسوزی و ترحم بود و چقدر اشکاهایی که به خاطره اوضاع اسفناکم میریخت
رنگ ترحم داشت.
نگهبانا سعی داشتن اون حیوونای وحشی رو که به جون هم افتاده بودن ازهم جدا کنن و ببرن بیرون.
آقابزرگ نمیرفت و نگهباناهم حریفش نمیشدن تا اینکه همون دکتر بلندشد و روبهش داد زد :آقای
محترم اینجا قلعهی حکومت تو نیست اینجا بیمارستان منه حاال هم محترمانه برو بیرون تا مثل
خودت خوی حیوانیم نزده باال.
آقابزرگ نگاه پر از نفرتش و به من دوخت و گفت :محمدعلی نیستم سنگسارت نکنم.
پوزخندی روی لبام نشست ...تو اگه محمدعلی بودی دخترتو سنگسار میکردی تا من تاوان هـ ـرزگی
گذشته شو ندم.
دکتر دست آقابزرگ و کشید و از اتاق بیرونش کرد و بعد سریع اومد سمت من ...دیگه هیچی
نمیشنیدم ...پلک های نیمه بازم روی هم افتاد و خاموشی مطلق به سراغم اومد.
***
_آ...آب.
باخیس شدن لبام چشمام و آروم باز کردم و نگاهم توی نگاه عینکی دکتر قفل شد.
لبخنده ملیحی زد و گفت :خوبی؟
اشکام ریخت و چونم لرزید.
_گریه نکن عزیزم.
روی صندلی کناره تخت نشست و به سختی پرسیدم :کجان؟
_نمیدونم به احتمال زیاد کالنتری ...تو یه هفته ست که بیهوشی.
_یعنی توی این یه هفته چه اتفاقایی افتاده؟
_نمیدونم از حال اونا خبر ندارم فقط از حال تو خبر دارم.
به چشمای قهوه ای رنگش چشم دوختم و گفتم :حال من چه جوریه؟
کمی مکث کرد و بعد گفت :به خاطره ضربه هایی که به شکمت و پهلوهات وارد شده بچه ات سقط
شد و دوتا از دنده هات شکسته ...سرت شکسته بود و پیشونیت شکاف برداشته بود ...به خاطره سیلی
هایی که خوردی پردهی گوش چپت پاره شده.
پوزخندی زدم و گفتم :امیدوارم ایناخوشحالش کنه.
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_چی؟!
باتأسف سرم و تکون دادم و گفتم :هیچی.
_از دوست پسرت حامله شدی؟
آروم گفتم :نه از شوهرم.
باتعجب گفت :پس چرا زدنت و به بچه ات گفتن حرومزاده؟!
جوابی ندادم که گفت :من اسمم مرجانِ ،دکتر زنان و زایمانم اگه بخوای میتونی باهام درد و دل کنی.
باغم گفتم :تاحاال شده از یه چیزی به شدت متنفر بشی؟
مرجان :آره.
بابغض گفتم :من به شدت از عشق متنفرم ...از عشق آبکی که به این حال و روز انداختم.
لبخنده تلخی زد و گفت :منم از عشق متنفرم.
_لعنت به هرچی مرده.
خندید و گفت :لعنت.
_لعنت به هرچی زن خنگه که فریب مردها رو میخورن.
مرجان :لعنت ...اول از همه هم لعنت به من و تو که خامشون شدیم.
میونگریه خندیدم و گفتم :انگار همدردیم.
مرجان :آره همدردیم.
_من بدون اینکه خانوادم بفهممن ازدواج کردم واسه همین خبر حاملگیم اونا رو شوکه کرد.
نگاه طوالنی بهم کرد و گفت :بابات نزدت.
بغض به گلوم فشار آورد و گفتم :آره چون اون یه فرشته ست ...چون اون باهمهی اون حیوونا فرق
داره ...چون اون میدونه حریرش گناهکار نیست و مجبور شد این کارو بکنه.
مرجان :تو اسمت حریره؟!!؟
به صورت پربهت و ناباورش نگاه کردم و گفتم :آره.
مرجان :آه !
_چطور مگه؟
مرجان :هیچی همین طوری ...اول که اسم تو پرستار گفت فکرکردم اشتباه میکنه اما حاال که از
خودت شنیدم فهمیدم درست میگه.
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غمگین خندید و زیرلب باخودش گفت :حریر به حسین میاد.
_تو پدره منو از کجا میشناسی؟!
سریع گفت :من پدر تو رو نمیشناسم.
_تو این یه هفته کسی نیومد بهم سر بزنه؟
مرجان :چرا ...یه بار یه دخترجوون که اگه اشتباه نکنم اسمش آرزو بود اومد و چندباری هم شوهرت.
هه شوهرم !
مرجان :دیگه عاشقش نیستی؟
_ازش متنفرم حالم ازش بهم میخوره اون یه پست فطرت انتقام جوئه که حتی به بچهی خودشم
رحم نکرد.
مرجان :ناراحتی که بچه ات مرده؟
_نمیدونم ...واقعاً نمیدونم چه حسی از مردن اون بچه دارم ...توی شرایطی نیستم که بتونم به اون
فکرکنم ...مشکالتم اینقدر زیاده که جایی برای فکرکردن به اون نمیمونه ...اما خب اون بی گناه بود تو
این ماجرا ...آه بی گناه بود و دلم برای بی گناهیش میسوزه ...اصالً فکرنمیکردم حامله باشم آخه تست
بی بی چک جوابش منفی بود.
مرجان :درکت میکنم عزیزم ...بعضی اوقات این تست ها جوابشون خطاست و اشتباه درمیاد.
یه آه عمیق کشیدم و گفتم :یه آینه میاری خودم و نگاه کنم.
مرجان :بذار زخمات خوب بشه بعد.
_نه االن میخوام خودم و ببینم.
باکمی مکث بلند شد و از اتاق رفت بیرون و با آینه برگشت ...وقتی خودم و دیدم از ترس شونه هام
باال پرید ...به قول امیرحسام تنها چیزی که ثابت میکنه این تصویر تصویره خودمه دریای چشمامه.
تمام صورتم کبود و زخمی بود ...سرم باندپیچی شده بود و لبم پاره شده بود و هنوز رد خون روی
صورتم خودنمایی میکرد.
پوزخندی زدم و تودلم گفتم :اشکالی نداره آقابزرگ ...قربون دستت سرت سالمت ولی یه روزی
میرسه که پشیمون میشی چون منه به قول تو هـ ـرزه آبروی دخترتو خریدم و غیرت و مردونگی تو
و پدرم و حفظ کردم.
امیرحسام :حریر.
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بهش نگاه کردم ...فقط نگاه.
مرجان آینه رو ازم گرفت و رفت بیرون.
امیرحسام :چیه چرا اینطوری نگام میکنی؟
پوزخندی زدم ...یه پوزخنده پر از تأسف.
روی صندلی نشست و پرسید :بهتری؟
_برای اینکه خوشحال بشی میگم نه بهتر نیستم.
امیرحسام :تو خودت اینو خواستی.
_آره من خودم خواستم شعله های خشمت فقط منو ببلعه پشیمونم نیستم.
امیرحسام :باید میذاشتی از مادرت انتقام بگیرم.
_االنم ازش انتقام گرفتی خوشحال باش.
به چشماش زل زدم و گفتم:
_حسام روحیهی خشمگین و انتقام جو ت ا -ر -ض-ا شد؟ ببین درست همون بالیی که سر مادرت
اومد سر منم اومد ،درست دردی رو که مادرت کشید چشیدم ،به اون انگ هـ ـرزگی زدن درصورتی
که هـ ـرزه نبود به منم انگ هـ ـرزگی زدن درصورتی که هـ ـرزه نبودم ...مادرت زیره دست و پاهای
آقابزرگ له شد منم شدم ...از دیدن مادرت ترسیدی االن از دیدن منم میترسی ...درست همون طور
که مامانم ایستاد و به فحش ها و لگدهایی که آقابزرگ به مادرت میزد نگاه میکرد تو هم ایستادی
نگاه کردی ،اینا همه رو قبول میکنم و میگم تالفی کردن حق تو بوده فقط به این سؤالم جواب بده
چطور تونستی بذاری بچه ات بمیره؟
نگاه سرخ شو از اعماق دریای بارونی چشمام نگرفت و باصدایی که از خشم دورگه شده بود گفت:
هستی هم دوماهش بود درست عین بچهی تو که دوماهش بود ...مادرم وقتی منو برد آلمان باذوق
مادرانه ای توی هواپیما بهم گفت داری خواهر دار میشی اسم شو میذاریم هستی جمع دونفره مون
میشه سه نفره ...آره حریر ما همیشه جمع مون دونفره بود چون پدرم همیشه پیش مادرت بود...
مادرم اون موقع یه ماهه حامله بود وقتی بردم آلمان یه ماه توی آلمان منتظرش بودم تا برگرده...
هستی شد دوماهه ولی مادرم زمانی برگشت که هستی مرده بود و خودش نیمه جون بود ...باید اون
بچه میمرد ...باید دردی که مادرم کشید و میکشیدی.
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_توهم یکی مثل پدرت ...مادرت از سقط شدن هستی غمیگن شد اما پدرت نشد منم از مردن بچهی
دوماهه ام غمگین شدم اما تو نشدی پس توهم یکی مثل پدرت.
مشت شو محکم به تخت کوبید و داد زد :من مثل اون نیستم.
_حسام اعتراف میکنم تا قبل از این ماجراها عاشقت بودم ...آره بااینکه بهم تـ ـجـ ـاوز کردی و به
زور مجبورم کردی باهات ازدواج کنم اما بازم عاشقت بودم ...خرم دیگه ...ولی اون روز وقتی که دیدم
چطور ایستادی و بالبخند نگاه میکنی آتیش گرفتم و قلبم تکه تکه شد و تمام عشقم نسبت بهت مرد
و توی گورستون قلبم دفن شد ...االن دیگه واقعاً ازت متنفرم و حالم از تو و کینه هات بهم میخوره...
گذشته مثل یه دومل چرکینه که همه مون رو عذاب میده و تو هی این دومل و دست کاری میکنی
تا بوی گندش بلندشه و همه مونو نابود کنه.
ن تو شده دقیقاً مثل گذشته ای که من پشت سر گذاشتم با این تفاوت که
امیرحسام :حریرخانوم اال ِ
من بچه بودم و تو بزرگی ...منم ازت متنفرم دلمم اصالً برات نمیسوزه ...چون نه دل دارم نه قلب
دارم ...مادرت قلبم و از سـ ـینه درآورد و کینه و نفرت و به جاش گذشت ...نمیدونی االن که میبینم
عین مرغ سرکنده بال بال میزنه چقدر لـ ـذت میبرم ...حریر دلم برات نمیسوزه میدونی چرا؟ چون
من روزهایی بدتر از اینم دیدم ...روزهایی که دل سنگ و آب میکرد پس این اتفاق برام فقط مثل
نیش زنبور میمونه دردش فقط یه ساعته و بعد خوب میشی میبینی من مار خوردم افعی شدم این
اتفاق برای تو وحشتناک ترین اتفاق عمرت بود اما برای من مثل نیش زدن یه زنبور بود و تمام.
توی چشماش تنها چیزی که دیده میشد کینه و نفرت بود.
دیگه هیچی نگفتم چون هرچی بگم جواب اون کوبنده تره و دردش بیشتره.
بعد از چند دقیقه آروم پرسیدم :چه خبر از بقیه؟
امیرحسام :چه خبری میخوای باشه ...هنوز هارن و آدم میخورن.
بابغض لب زدم :بابام.
امیرحسام :از اون روز خودشو توی اتاقش حبس کرده.
_وقتی این موضوع اینقدر داغونش کرده اگه بفهمه توی گذشتهی زنش چه اتفاقی افتاده معلوم
نیست چقدر داغون میشه و بهم میریزه ...خودشو دار میزنه.
امیرحسام :نذاشتی اون طور که میخوام انتقام بگیرم و همین موضوع باعث میشه هرلحظه خشمگین
تر و حریص تر بشم.
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_مامانم و بقیه کجان؟
لبخنده شیطانی روی لباش نشست و باترس گفتم :چیکارکردی؟
امیرحسام :آقابزرگ و دایی جونِ تو انداختم زندان اونم به جرم قتل بچه ام.
_هه تا همین پنج دقیقه پیش که بچهی من بود.
امیرحسام :به موقعش بچهی منم هست.
_توآدم نیستی حسام خوده شیطانی.
امیرحسام :پس بترس از من.
_میترسم ،به واهلل که ازت میترسم.
نگاه طوالنی به چشمام کرد و بعد گفت :مادر منم سرش شکسته بود ...دندهاش خورد شده بود...
گوشاش کرشده بود و باعمل هایی که انجام داد تونست شنوایی شو به دست بیاره ...دندوناش خورد
شده بود ...تمام موهاش کنده شده بود ...آه توهیچ وقت نمیفهمی چه دردی توی سینمه که اگه
میفهمیدی خودت بادستای خودت مادرتو میکشتی.
اشکام ریخت و گفتم :گفت ای کاش سگ میزاییده به جای من.
امیرحسام :این همون مادرته که داری به خاطرش زندگی تو فدا میکنی.
_نه من زندگیم و به خاطره مادرم فدا نکردم به خاطره پدرم و داداشم فدا کردم ...راستی امیرعلی
کجاست؟
امیرحسام :آرسام بردش خونهی خودش تا از سر و صداها دور باشه.
نفس راحتی کشیدم و زیرلب گفتم :خداروشکر.
_ حسام رضایت میدی مگه نه؟
باعصبانیت بلندشد و داد زد :هنوزم به فکرده اون حیوونای وحشی هستی؟!
نگاهم و به سقف دوختم و خسته گفتم :رضایت بده این ماجراها تموم بشه.
امیرحسام :هه تموم بشه به همین سادگی؟ نه جانم تا حسام هست این ماجراها ادامه داره.
پلکای خیسم و روی هم گذاشتم و آهم و توی گلو خفه کردم ...باخودم گفتم :حریر خودتو برای بدتر
از اینا آماده کن ...این گرگ انسان نما حاالحاال ها سیر نمیشه از عذاب دادن تو.
***
سرم پایین بود و مدام انگشتام و توی هم میپیچوندم.
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آقابزرگ :تف تو روت بیاد حریر.
بغضم و قورت دادم.
آقابزرگ :این پسرهی غرب زده چه جوری گولت زد؟
امیرحسام :آقای صالحی هنوزم که زبونت درازه.
آقابزرگ :خفه شو حسام ...پست فطرت اومدی که زندگیمونو خراب کنی؟
امیرحسام :گیرم اومده باشم زندگی تونو خراب کنم چیکار میخوای بکنی؟ چیکار میتونی بکنی و چه
کاری از دستت برمیاد حریر شرعاً و قانوناً زن منه و اون بچه ای که کشتیش بچهی من و حریر بود
پس زبون تو کوتاه کن تا رضایت بدم.
دایی :رضایتت بخوره تو سرت بی ناموس.
امیرحسام :تویکی لطفاً ساکت باش که بی ناموس تر از تو خودتی و خبر نداری.
دایی نیمخیز شد تا به امیرحسام حمله بیاره که سرهنگ باهشدار گفت :آقای صالحی اینجا کالنتریه.
دایی باحرص نشست و باخشم به من گفت :ایناهمه از گوره تو بلندمیشه پدرسگ.
امیرحسام :اونی که سگه پدرش نیست دایی شه.
دایی استغفراهلل آرومی زیرلب گفت تا خشم شو کنترل کنه.
آقابزرگ :من از این آقاشکایت دارم این مردک به نوهی من تـ ـجـ ـاوز کرده.
امیرحسام خیلی ریلکس شناسنامه ها رو روی میز انداخت و گفت :اگه ر-ا-بطه داشتن بازن شرعی و
قانونیت تـ ـجـ ـاوزه باشه قبول پس من به حریر تـ ـجـ ـاوز کردم.
سرهنگ به شناسنامه ها نگاه کرد و گفت :آقای صالحی اینا واقعاً زن و شوهرن.
آقابزرگ باحرص داد زد :شناسنامه ات گم شده بود؟ آره توله سگ؟
بغضم ترکید و زدم زیره گریه.
دایی :چطور بدون اجازهی پدرت ازدواج کردی نکنه پدرت میدونست ازدواج کردی؟
هیچی نگفتم که داد زد :میدونست؟
باترس گفتم :ن...نه.
آقابزرگ :آشغال چه جوری ازدواج کردی؟
به امیرحسام نگاه کردم و اون خیلی ریلکس گفت :چه جوریش به خودمون ربط داره.
آقابزرگ :وای حریر ،وای حریر تو به کجا رسیدی با این گاو ر-ا-بطهی نامـ ـشروع داشتی!!

435

www.RomanKhone.IR

نه سیاه بود نه سفید – ریحانه رسولی

رمــان

امیرحسام :هوی حاجی احترام خودتو نگه دار کاری نکن سگ بشم و دودمان تو به آتیش بکشم.
سرهنگ باصدای بلندی گفت :بسه دیگه به جای کری خوندن برای همدیگه به یه نتیجه ای برسین،
شما آقای پارسا باالخره رضایت میدی یانه؟
امیرحسام :نه.
دایی :ماهم شکایت داریم ،این آقا و این دختر باید نود و یک ضربهی شالق به جرم داشتن ر-ا-بطهی
نامـ ـشروع بخورن.
باترس به امیرحسام نگاه کردم که خیلی ریلکس به دایی نگاه میکرد ...این آرامشش منو زجر میداد.
آروم گفت :نترس میخرم.
نفس راحتی کشیدم ...دیگه جونی توی تنم نمونده بود که بخوام ضربه های شالق و تحمل کنم اونم
در صورتی که ر-ا-بطهی نامـ ـشروعی درکار نبوده و بهم تـ ـجـ ـاوز شده بود.
سرهنگ :از من به شما نصیحت خیلی بی دردسر مشکل تونو حل کنید ...آقای صالحی نوه تون زن
این آقاست و شماهم نمیتونی کاری بکنی و آقای پارسا شماهم بهتره رضایت بدی اینطوری برای
هردوتون بهتره.
امیرحسام :نمیخوام بهتر باشه رضایت نمیدم.
سرهنگ :اون بچه دوماهه بود و هنوز جون نداشته پس این آقایون قاتل به شمار نمیان و فوقش
میتونن مبلغی رو به عنوان دیه بهتون بدن ...اگه اون بچه چهارماهه بود جون داشت و یه انسان کامل
بود اون موقع میتونستین بندازینشون زندان.
امیرحسام دستاش مشت شد و صدای ساییده شدن دندوناش به گوشم رسید.
امیرحسام :به خاطره سر شکسته و دنده های خورد شده و پردهی گوش پاره شدهی زنم که میتونم
بندازمشون زندان.
سرهنگ :آره اما زن تون باید شکایت کنه.
_من شکایتی ندارم.
امیرحسام غرید :حـــریـــر.
بابغض گفتم :من شکایتی ندارم فقط میخوام هرچه زودتر از اینجا برم.
کناره گوشم گفت :به والی علی روزگارتو سیاه میکنم.
_لعنتی همین االنشم روزگارم سیاهه.
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امیرحسام :باشه حریرخانوم ،پشیمونت میکنم ...پشیمونت میکنم.
روبه سرهنگ گفتم :من هیچ شکایتی ندارم.
سرهنگ :اینجا رو امضا کنید.
جایی که گفت و امضا کردم و آقابزرگ و دایی آزاد شدن.
امیرحسام دستم و کشید و از کالنتری اومدیم بیرون و گفت :احمق تو نباید اینکارو میکردی.
بی حال گفتم :حوصلهی کش مکش و دادگاه و پاسگاه ندارم.
امیرحسام :اون دایی خرت کاری میکنه تا نود و یک ضربهی شالق رو نوش جون کنی منه خر شاید
بتونم تحمل کنم ولی تو نمیتونی.
_تو که گفتی میخریش.
امیرحسام :فکرکردی آسونه؟!
_عوضی تو به من تـ ـجـ ـاوز کردی ر-ا-بطهی نامـ ـشروعی در کار نبوده.
امیرحسام :زر نزن تو نمیتونی ثابت کنی من بهت تـ ـجـ ـاوز کردم.
_خدالعنتت کنه عوضی.
عصبی لبشو جویید و آقابزرگ و دایی از کالنتری اومدن بیرون.
آقابزرگ بااخمای درهم و صورتی خشمگین گفت :توی خونه منتظرتونم.
سواره ماشین شون شدن و رفتن.
امیرحسام :گمشو برو بشین تو ماشین.
باحرص به سمت ماشین رفتم و داخلش نشستم ...اونم سوارشد و باسرعت روند.
تا پام به ویال رسید صدای جیغ و فریادهای مامان به گوشم رسید.
باترس به امیرحسام نگاه کردم که باپوزخندگفت :گرگ مادهی پدرت وحشی شده ،هار شد ،پاچه
میگیره.
اشکام از ترس ریخت و گفت :بیابریم تو ببینیم چه حکمی برامون بریدن.
باصدای لرزونی گفتم :ح...حسام.
جلوم ایستاد و گفت :اگه ترسو باشی مثل اون روز فقط میزننت ولی اگه محکم باشی جرأت نمیکنن
انگشت شونو به طرفت بگیرن.
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_من اشتباه کردم پس نمیتونم زبون درازی کنم باید اشتباهم و قبول کنم و سرزنش هاشونو به جون
بخرم.
امیرحسام :از بس که ضعیف و توسری خوری.
باخشم بهش نگاه کردم که دستم و گرفت و به سمت ویال رفت ...خیلی تند راه میرفت و دنده هام
درد میکرد.
نالیدم :حسام آرومتر.
ایستاد و وقتی دید دستم روی پهلومه آرومتر راه رفت ...درو باز کرد و رفتیم داخل.
مامان محکم به در اتاق خودش و بابا میکوبید و داد میزد :به جای اینکه اون توو خودتو حبس کنی بیا
بیرون و دخترتو سنگسار کن.
امیرحسام :حریر بذار واقعیت و بگم و مادرت سنگسار بشه تا اینطوری برای تو حکم نده.
_خفه شو.
امیرحسام :خاک برسر داری خودتو قربانی کی میکنی؟ قربانی این زن بی رحم؟
بابغض گفتم :توروخدا هیچی نگو.
امیرحسام :من سر قولم هستم ،واقعیت و به کسی نمیگم ولی دست از سره توهم برنمیدارم.
مامان نگاهش به من افتاد و به سمتم حمله آورد که این بار امیرحسام جلوم ایستاد و دستای مامان و
گرفت و گفت :بسه هرچقدر زدیش دیگه نمیذارم بزنیش.
مامان تف کرد تو صورت امیرحسام و گفت :مثل مادرت آشغال و هـ ـرزه ای.
صورت امیرحسام چنان قرمز شد که هق هقم از ترس بلندشد و دستشو گرفتم ...اینقدر محکم دستم
و فشور که صدای استخونای انگشتام و میشینیدم ...رگ پیشونی و گردنش ورم کرده بود و سفیدی
چشماش سیاه شده بود و تندتند نفس میکشید ...این جمله برای امیرحسام سنگین بود ...به واهلل که
این جمله برای اونی که عاشق مادرش بود سنگین و غیرقابل هضم بود.
چنان نعره ای زد که ویال دوره سرم چرخید.
باپشت دستش محکم کوبید تودهن مامان و نعره زد :کثافت اسم مادر منو به زبونت نیار اونی که هـ
ـرزه ست تویی آشغال.
مامان روی زمین افتاد و خون دهنش ریخت کف زمین ...قلبم به درد اومد ...هرچی که بود بازم مادرم
بود.
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دایی داد زد :تو کی هستی که روی خواهره من دست بلند میکنی؟
به سمت امیرحسام هجوم آورد که امیرحسام مشت محکمی خوابوند زیره چشمش و عربده زد :من
حسامم ...حسام ...پسره حسنا همون حسنایی که کشتینش و زنده زنده آتیشش زدین.
امیرحسام به مرز جون رسیده بود و مشت های خیلی محکمی به دایی میزد.
امین :بی شرف توبه چه جرأتی رو پدره من دست بلند میکنی؟!
امین به سمتش رفت و همین که خواست بزنتش امیرحسام دستشو روی هوا گرفت و محکم پیچوند
و از الی دندونای چفت شده اش غرید :بشین سرجات کره خر ...توسگ کی باشی که دست تو برای
من میبری باال؟!
آرشام هم به دایی و امین ملحق شد و امیرحسام از اونجایی که باحرف مامان آتیش گرفته بود
قدرتش چندین برابر شده بود و یه تنه حریف هرسه شون بود.
من فقط یه گوشه ایستاده بودم و باگریه التماس میکردم تا همون نزنن.
آرشام :کثافت تو یهو از کجا پیدات شد؟ توی بی شرف به حریر تـ ـجـ ـاوز کردی ،حریر دختری نبود
که بخواد گناه کنه و به یه مرد اجازه بده هـ ـوس شو باهاش ا-ر-ض-ا کنه.
امیرحسام هولش داد و کوبیدش به دیوار و دستاشو روی گردنش گذاشت و فشار داد و نعره زد:
_من به حریر تـ ـجـ ـاوز نکردم اون عاشق من بود و هست ،من به زور کاری نکردم فهمیدی نوکره
آقابزرگ؟
آرشام درحالی که سعی داشت امیرحسام و کنار بزنه باصدای خفه ای گفت:
_تو بهش تـ ـجـ ـاوز کردی.
امیرحسام داد زد:
_حریر بهش بگو که منو میخواستی.
باچشمای قرمزش بهم نگاه کرد و غرید:
_بگو که عاشق من بودی و اون شب که گفتی میری خونهی مهدیه درس بخونی رو بامن گذروندی.
هیچی نگفتم که فریاد زد:
_دِ بگو تا قفل المصب دهنم و باز نکردم و قولم و زیره پا نذاشتم.
از ترس اینکه واقعیت رو بگه باتمام توانم فریاد زدم:
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_آره اون راست میگه من دوستش دارم ،عاشقشم ،اون به من تـ ـجاوز نکرد اون شب که گفتم میرم
خونهی مهدیه اینا درس بخونم خونهی مهدیه نرفتم با حسام بودم ...من خودم باپاهای خودم رفتم
پیشش اجباری در کار نبود.
امیرحسام آرشام و پرت کرد روی زمین و گفت:
_نوکره آقابزرگ حاال بهت ثابت شد بهش تـ ـجاوز نکردم؟
بابا از اتاق اومد بیرون و داد زد:
_بسه دیگه همتون خفه شید.
بادیدنش دلم ریش شد ...چشماش غمگین بود و هنوز همون لباسای دوهفته پیش تنش بود ...ریشش
بلند شده بود و زیره چشماش گود افتاده بود.
بهم زل زد و فقط یه جمله گفت :دست شوهرتو بگیر و برای همیشه گمشو.
صدای هق هقم اوج گرفت و نالیدم :بابا...
داد زد :به من نگو بابا من بابای تو نیستم ...از امروز پدرت مرد تو کشتیش حریر.
روبه امیرحسام گفت :امیرحسام خیر نمیبینی مطمئن باش تو زندگیت خیر نمیبینی آتیشی که توی
زندگی خودم و دخترم انداختی یه روز دامن تو میگیره و تو رو هم میسوزونه.
امیرحسام :دامن منو خیلی وقته گرفته و سوزونده.
آقابزرگ :تو از یه جای دیگه میسوزی بگو دردت چیه درمان شو بهت بدم.
فریاد زد :مادرِ من توی تصادف مرد؟
آقابزرگ :نه مادرتو تصادف نکشت ...هـ ـرزگیش کشت.
امیرحسام :باشه مادرِ من هـ ـرزه ولی چرا هیچ وقت دنبال اون مرده نگشتین تا حق شو بذارین کف
دستش؟
آقابزرگ :معلومه از همهی واقعیت خبر داری پس باید اینوهم بدونی که توی اون ماشینی که رفت ته
دره کناره مادرت اون مرده هم نشسته بود و هردو باهم رفتن ته جهنم.
امیرحسام دستاشو مشت کرد و لباشو روی هم فشار داد تا نگه واقعیتی رو که من قسمش داده بودم
به کسی نگه.
مامان :این حرفا چه ربطی به این موضوع داره؟

440

www.RomanKhone.IR

نه سیاه بود نه سفید – ریحانه رسولی

رمــان

امیرحسام به چشمای پر از ترس مامان نگاه کرد و گفت :ربطش اینه که من همیشه ازتون متنفر بودم
و هستم ...مادر منو شما کشتین.
مامان دادزد :چرت نگو ما تو مرگ حسنا نقشی نداشتیم ...چون ازمون متنفر بودی این کارو باحریر
کردی؟
امیرحسام :حریر خودش عاشق من شد من کاری باهاش نکردم.
مامان :کثافت.
امیرحسام :کثافت اونیه که ...اوووف ال اال اله اهلل.
چقدر سعی داشت خودشو کنترل کنه تا گذشته رو نکوبه تو صورت مادرم.
آقابزرگ اومد سمتم و دستم و محکم گرفت و به سمت در ویال کشوندم ...درو باز کرد و باشدت پرتم
کرد بیرون و داد زد :از امروز تو برای همهی مامردی برو به درک دخترهی هرجایی.
باغم بهش نگاه کردم و تودلم گفتم :من ایناهمه رو دارم به خاطره آبروی تو به جون میخرم بعد تو
اینطور بی رحمانه بهم میگی هرجایی.
رفت داخل و صدای قدمای محکم شو میشنیدم که از پله ها میرفت باال.
اینقدر باشدت پرتم کرد بیرون که پخش زمین شدم.
آقاحشمت که کناره ماشین آقابزرگ ایستاده بود باترحم و دلسوزی بهم نگاه میکرد.
بالباسایی که روی سرم ریخته شد به باالی سرم نگاه کردم ...آقابزرگ از پنجرهی اتاقم تمام لباسام و
انداخت پایین و داد زد :برای همیشه گمشو از این ویال بیرون بی آبروی کثافت ...این لباسای آشغالتم
ببر و هیچ رد و نشونی از خودت باقی نذار ...آی ایهالناس از امروز من دیگه نوه ای به اسم حریر گلکار
ندارم ...حریر مرد ...برای همیشه مرد.
صدای گریه ها و هق هق هام قطع شد ...انگار خنجر فرو کردن توی قلبم ...انگار سرب داغ ریختن
روی دلم ...انگار آقابزرگ بااین کار آتیشم زد و زنده زنده سوزوندم ...صداش توی گوشم اکو شد :حریر
مرد ...برای همیشه مرد.
امیرحسام از ویال اومد بیرون و بازوم و گرفت و گفت :پاشو.
بازوم و از دستش بیرون کشیدم و باگریه گفتم :ولم کن ایناهمش تقصیره توئه.
خشمگین غرید :پاشو سگم نکن.
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از روی زمین بلندم کرد و داد زد :آی صالحی ها حریر نمرده بلکه همهی صالحی ها برای حریر
مردن ...محمدعلی خان سوگلی تو بردم ...اون حریری که میگفتی نفسته رو بردم و نفس تو گرفتم...
محمدعلی خان از من به تو نصیحت چشماتو باز کن و باچشم باز به همه جا نگاه کن ...توی گذشته
یه چیزی هست که نمیدونی ...مادرِ من هـ ـرزه نبود برو گذشته رو کالبدشکافی کن ببین واقعیت
چی بوده آقای صالحی.
آقابزرگ از همون باال داد زد :آدم که ذاتش خراب باشه هیچ وقت آدم نمیشه ...تو هم پدرت آشغال
بود هم مادرت آدم نبود توهم یه حیوونی مثل همونا ...حاال گمشو از خونهی من بیرون.
امیرحسام :قبل از اینکه اسم مادرِ منو به زبون کثیفت بیاری دهن تو آب بکش این اوالً ...دوماً بامن
اینطوری صحبت نکن و گرنه به خدای احد و واحد قسم یه روزی این ویال رو روی سرت خراب
میکنم.
آقابزرگ :تو دردت چیه؟ مادرت هـ ـرزگی کرده تالفی شو میخوای سره من دربیاری؟
امیرحسام نعره زد :مادره من هـ ـرزگی نکرد اون...
داد زدم :بسه دیگه.
باچشمای خشمگینش بهم نگاه کرد و باالتماس زمزمه کردم :نگو تورو قرآن نگو.
چندتا نفس عمیق کشید و سرشو به معنی باشه تکون داد.
دستم و کشید و گفت :بیابریم.
مامان از ویال اومد بیرون و داد زد :حریر خیر نبینی که جیگرم و سوزوندی ...الهی یه چشمت اشک
باشه یه چشمت خون.
_مامان نفرین نکن من...من...تنها کسی که مقصر نیست منم.
مامان :تنها کسی که مقصره تویی که بندهی هوا و هـ ـوست شدی.
آه خدایا کاش میشد چاک دهنم و بکشم و روزهای گذشته رو یادش بیارم تا بفهمه اونی که بندهی
هوا و هـ ـوسش شده من نبودم بلکه خودش بوده.
بابا باچشمای غمگینش فقط نگاه میکرد.
دستم و از دست امیرحسام بیرون کشیدم و رفتم سمتش و بابغض گفتم :هیچ کدوم از این آدما برام
مهم نیستن فقط تو مهمی ...منو میبخشی مگه نه؟
بابا :نه.
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اشکام تندتر ریخت و گفتم :بابا من مجبور بودم اینکارو بکنم.
بابا :چی مجبورت کرد؟
_نمیتونم بگم فقط منو ببخش.
باغم سرشو تکون داد و گفت :باورم نمیشه همچین کاری کردی.
لبخند روی لبام نشست ...اون هنوزم ته دلش به بیگناهی من ایمان داره.
بابا :برو حریر برای همیشه برو دیگه هیچ وقت نمیخوام ببینمت.
بغض گلوم و فشرد و به چشمای پر از اشکش چشم دوختم و یه دل سیر نگاهش کردم ...شاید این
آخرین دیدار بود ...اینقدر باچشمای خیسم نگاهش کردم تا طرح چشمای جذابش واسه همیشه توی
ذهنم ثبت بشه و هیچ وقت فراموش نشه.
چقدر این مرد برام قابل احترام و دوست داشتنی بود ...روم دست بلند نکرد بلکه ناراحتی شو با اشک
های توی چشماش بهم فهموند.
اگه نزدتم به خاطره بی غیرتیش نبود بلکه به خاطره باغیرت بودنش بود ...چون اون میدونست تنم
دیگه ضربه های اونو نمیتونه تحمل کنه ...چون ته ته ته دلش یه ذره امید داشت که من بیگناهم...
که هـ ـرزه نیستم ...هرجایی نیستم ...اون به جای اینکه منو سرزنش کنه خودشو سرزنش میکرد و
باخودش میگفت کجا کم کاری کرده و این مرد پدر خوش غیرت من بود ...اون از آقابزرگ و دایی
خیلی آدم تر و فهمیده تر و باغیرت تر بود ...غیرتشو اشک توی چشماش داد میزد ...آقابزرگ و دایی
فکرمیکردن هرچی بیشتر منو بزنن باغیرت ترن درصورتی که کوه غیرت پدره من و اشکاش بود.
بادست زخمیم دستشو گرفتم که اشکاش ریخت و دستشو پس کشید.
" صدام کن ...صدای تو الالیی بچگیمه صدام کن ...دیگه خستم از عشق های نصفه نیمه نگام کن...
به جون چشات دیگه جون ندارم که بگم ...نمیشه مگه میگذره آدم از اونی که زندگیشه ...مگه ریشه از
زردی ساقه هاش خسته میشه ...به جون چشات دیگه جون ندارم که بگم "
آروم و پربغض گفتم :دوست دارم بابا ...مراقب امیرعلی باش ...هیچ وقت نذار اون مثل من خطا بره...
هواشو داشته باش خودت تربیتش کن نذار مامان مثل من تربیتش کنه ...مراقبش باش بهش بگو
آبجی حریرش خیلی دوستش داره.

443

www.RomanKhone.IR

نه سیاه بود نه سفید – ریحانه رسولی

رمــان

امیرحسام دستم و گرفت و دنبال خودش کشید و من هنوز نگاهم به نگاه اشکی پدرم بود.
مجبورم کرد سوار ماشین بشم و من هنوز نگاه از پدرم نگرفته بودم.
باسرعت ماشین و از ویال خارج کرد و من تاآخرین لحظه به پدرم زل زدم تا تصویرش توی ذهنم حک
بشه و یه عمر باخیالش زندگی کنم.
سرم و به پنجره تکیه دادم و آروم پلکام و به روی هم گذاشتم.
تمام تنم درد میکرد و درد روحم بیشتر از درد جسمم اذیتم میکرد.
امیرحسام عصبی بود اما حرفی نمیزد و سکوت ماشین باهق هق های آروم من شکسته میشد.
برای همیشه خانوادم و از دست دادم و االن تنها کسی که برام مونده همین گرگ پر از کینه ست که
زندگیم و سیاه کرد.
"آخر راه اومدن با روزگار گرهی کوریه که بخت منه ...که تموم اتفاقای بدش شاهده زندگی سخت
منه ...شاید این زخمی که از تو خوردم و از حرارتش زبونه میکشم ...یاتموم بی کسی هام و همش
فقط از دست زمونه میکشم
بگو بازم هوامو داری و مثل همه منو تنها نمیذاری ...بگو هستی تا نترسونتم ظلمت این شب تکراری...
بگو هستی و روی ماه تو امشب پشت ابرها پنهون نمیشه ...آسمون بخت تیرهی من ابری نمیمونه
همیشه
من که پشتم به خودت گرمه و باز هرچی این راه میام نمیرسم ...نکنه دستم و ول کردی برم که به
هرچی که میخوام نمی رسم ...شایدم من اشتباهی اومدم که در بسته رو وا نمیکنی ...من به این
سادگی دل نمیکنم از تو که منو رها نمیکنی
بگو بازم هوام و داری و مثل همه منو تنها نمیذاری ...بگو هستی تا نترسونتم ظلمت این شب
تکراری ...بگو هستی و روی ماه تو امشب پشت ابرها پنهون نمیشه ...آسمون بخت تیرهی من ابری
نمی مونه همیشه
آه خدایا همه تنهام گذاشتن اما میدونم که تو تنهام نمیذاری ...آسمون بخت تیرهی من ابری نمیمونه
همیشه" .
(محسن یگانه _ آسمان همیشه ابری نیست)
***
ماشین و جلوی یه ویالی بزرگ بانمای فوق العاده قشنگ متوقف کرد.
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دوتا بوق زد و یه مرده پیر درو باز کرد و به امیرحسام سالم کرد و امیرحسام کوتاه سرشو تکون داد.
ماشین و پارک کرد و گفت:
_پیاده شو.
دستی به گونه های خیسم کشیدم و پیاده شدم ...به سمت ویال رفت و منم آروم دنبالش رفتم.
در اصلی رو باکلید باز کرد و رفت داخل و منم باتردید پام و داخل ویال گذاشتم.
امیرحسام :اینجا خونهی منه و از این به بعد تو اینجا زندگی میکنی ...هیچکس به جز من و تو و
آقایاسر و دخترش اینجا زندگی نمیکنه که اون دونفرم تو اتاق نگهبان زندگی میکنن و هیچ وقت
پاشونو توی ویال نمیذارن ...آقایاسر نگهبان این ویالست و خریدهای الزم و انجام میده و پشت در
میذاره ...خالصه که اینجا خوده خوده زندانه پس فکرنکن اومدی تفریح و عشق حال.
پوزخند زدم و هیچی نگفتم.
بهم نگاه کرد ...یه نگاه طوالنی و درآخر گفت :گند زدی به همهی نقشه هام.
_توکه به هدفت رسیدی توکه انتقام تو گرفتی پس دیگه دردت چیه؟
امیرحسام :من به هدفم نرسیدم هدف من نابودی مادرت بود اما مادرت نابود نشد.
_شد ...باکاری که من کردم شد.
امیرحسام :خودتو فدای کسایی کردی که زیره پا لهت کردن و از خونه انداختنت بیرون.
چونم از بغض لرزید و گفتم :درست مثل کاری که با خاله حسنا کردن.
امیرحسام :آره انگار گذشته داره تکرار میشه.
_خیلی خستم میشه بگی کجا میتونم بخوابم.
دستم و گرفت و دنبال خودش کشوند ...وارد یه اتاق خیلی خیلی بزرگ شد و گفت :از این به بعد
اینجا اتاق من و توئه.
اتاقش خیلی بزرگ بود و همهی وسایلش به رنگ مشکی بود حتی کاغذ دیواریشم مشکی و سفید
بود ...این همه رنگ مشکی برام خوشایند نبود.
وسایالش همه شیک و گرون قیمت بودن ...یه لحظه از خودم پرسیدم :مگه یه استاد دانشگاه چقدر
پول درمیاره که حسام همچین ویالیی داره؟
امیرحسام :لباسات خونیه عوض شون کن ...میخوای باند سرتو عوض کنم؟
_نه ...من که لباس ندارم اینجا.
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امیرحسام :توی اون کمد لباس هست.
درکمد و باز کردم و دیدم پره از لباسای زنونه ...نگاه تیزم و بهش دوختم که کت شو روی مبل داخل
اتاق پرت کرد و گفت :نترس هوو نداری اینا همه برای تو خریده شده.
_پس میدونستی آقابزرگ منو از ویال پرت میکنه بیرون.
امیرحسام :آقابزرگ تو میشناختم میدونم چه جور آدمیه اون همونطور که دخترشو پرت کرد بیرون
تورو هم پرت میکرد.
یه دست لباس برداشتم و روی تخت نشستم ...هرچی سعی کردم مانتوم و از تنم دربیارم نتونستم...
دستام درد میکرد و پهلوهام تیر میکشید ...به سختی نشسته بودم.
امیرحسام پایین تخت جلوی پام زانو زد و دکمه های مانتوم و باز کرد و آروم از تنم درش آورد.
حتی محبت هاشم میترسوندم.
اول خیلی آروم دستام و از آستین های پیراهنم بیرون کشید و بعد پیراهن و از سرم بیرون آورد.
وقتی نگاهش به کبودی ها و خون مردگی های روی تنم افتاد اخماش درهم رفت.
تمام تنم کبود و زخمی بود.
پیراهن تمیز و از روی تخت برداشت که مچ دست شو گرفتم.
سؤالی نگاهم کرد که بابغض گفتم :بهم محبت نکن.
امیرحسام :یادت نره تنها کسی که برات مونده منم ...تو دیگه هیچکس و نداری ،فقط من برات موندم.
صدام فجیهانه می لرزید ...گفتم :ازت متنفرم ولی قول بده هیچ وقت تنهام نذاری ...از اون قول های
الکی که اون موقع میخواستی فریبم بدی نه از اون قول های مردونت که پاش وایمیستی ...حسام تو
قاتل روحمی و لحظه به لحظه شکنجکه ام میکنی ولی قول بده تنها نذاری و باهام بمونی ...من دیگه
هیچ پناهی ندارم ...دیگه هیچ جایی برای موندن ندارم ...آه دیگه هیچکس و توی زندگیم ندارم ...فقط
تویی که دشمنمی برام موندی.
امیرحسام :باهات میمونم و تنهات نمیذارم ...االن من فقط تو رو دارم توهم فقط منو داری.
پیراهن و آروم تنم کرد و گفت :باند سرت خونیه باید عوضش کنم.
از اتاق رفت بیرون و باجعبهی کمک های اولیه اومد و باند و برام عوض کرد.
_چرا همهی وسایل های این اتاق سیاهه؟
امیرحسام :چون دل صاحبشون سیاهه.
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دهنم بسته شد ...جواباش همیشه دندون شکن بود.
_به نظرت آقابزرگ از من و تو شکایت میکنه؟
امیرحسام :نچ فکرنکنم به خاطره آبروشم که شده این کارو نمیکنه ...نترس اگه هم شکایت کرد وکیلم
کار کشته ست میتونه تبرعه مون کنه یا اینکه ضربه های شالق و بخره.
_تو سزاور اون ضربه هایی.
خندید و گفت :بخواب جوجه.
_کجای حرفم خنده داشت؟
امیرحسام :جوجه طالیی من نود و یک ضربه شالق که هیچ ده برابره اونم میتونم تحمل کنم چون
دردش بیشتر از دردی که توی دلمه نیست.
جعبهی کمک های اولیه رو روی میز گذاشت و پیراهن شو درآورد و روی تخت دراز کشید.
دستم و روی پهلوم گذاشتم و آروم دراز کشیدم که درد طاقت فرسایی تو تنم پیچید ولی ناله ام و
توی گلو خفه کردم.
به سقف زل زده بود و دستش زیره سرش بود.
آروم گفتم :توخودتم اونشب نمیخواستی بهم تـ ـجـ ـاوز کنی.
امیرحسام :جزئی از نقشه ام بود.
_آره ولی خودتم به اندازهی من زجر کشیدی.
چشماشو بست و هیچی نگفت و من به درستی حرفم پی بردم.
_اون مرده ...اونی که نقش معشوقهی خاله حسنا رو بازی کرد چی شد؟
باصدایی که از خشم دو رگه شده بود جواب داد :نمیدونم ...هیچ وقت نتونستم پیداش کنم ...انگار آب
شده رفته تو زمین.
زیرلب زمزمه کردم :خدا ازش نگذره.
کم کم پلکام روی هم افتاد و خوابم برد.
نصف شب بود که بادرد شدید گوشم از خواب بیدار شدم ...دستم و به گوشم زدم که حس کردم
دستم خیس شد.
به سختی نشستم و چراغ خواب کنار تخت و روشن کردم ...نورش کمی اتاق و روشن کرد ...به دستم
نگاه کردم که خونی بود ...وای از گوشم خون میومد ...سوت میکشید و درد می کرد.
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امیرحسام غرق خواب بود ...آروم تکونش دادم و گفتم :حسام ...حسام بیدارشو.
امیرحسام :هــــــوم؟
درد گوشم بغض و مهمون گلوم کرد و گفتم :حسام پاشو حالم خوب نیست.
الی پلکهاشو باز کرد و خواب آلود گفت :چیه؟
_گوشم درد میکنه ،خونریزی داره.
نفس کالفه ای کشید و بلندشد و چراغ و روشن کرد.
به سمتم اومد که نگاهش روی بالشت خشک شد ...به بالشت نگاه کردم و از ترس صدای گریه ام
بلندشد ...تمام بالشت آغشته به خون بود.
کنارم نشست و گفت :صدای منو میشنوی؟
_آره ولی بااین گوشم نه بااین یکی میشنونم.
پیراهن شو از روی زمین چنگ زد و پوشید و زیرلب غرید :سگ توروح آقابزرگ وحشیت.
_بی ادب.
باعصبانیت داد زد :ازش طرفداری نکن.
باگریه سرم و انداختم پایین ...کمکم کرد لباسام و عوض کنم.
دستم و گرفت و از ویال رفتیم بیرون ...سوار ماشینش شدیم و به سمت بیمارستان روند.
تاوارد بیمارستان شدم مرجان و دیدم.
لبخندی به روم زد و گفت :سالم حریرجان خوبی؟
امیرحسام :اگه خوب بود که نمیومد بیمارستان.
مرجان ازلحن خشن امیرحسام خوشش نیومد و اخماش رفت توهم و روبه من گفت :چی شده عزیزم؟
_گوشم خونریزی داره.
مرجان :بیا میبرمت پیش متخصص.
دستم از دست امیرحسام بیرون کشیدم که بااخم گفت :میرم کارهای پذیرش و انجام بدم.
رفت به سمت پذیرش و مرجان زیرلب گفت :برج زهرمار.
_برج زهرمار برای یکی دو دقیقه شه.
خندید و منم لبخند روی لبام اومد ...باهام به اتاق متخصص گوش رفتیم و بعد از اینکه گوشم و
معاینه کرد گفت :هرچه زودتر باید عمل کنم.
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امیرحسام کارهای بستریم و انجام داد و گوشم و عمل کردم ...چند روزی بیمارستان بستری بودم و
بعد از اینکه حالم خوب شد برگشتیم ویال.
وقتی از بیمارستان مرخص شدم مرجان شمارشو بهم داد و گفت :هروقت خواستم درد و دل کنم یا
به کمک احتیاج داشتم باهاش تماس بگیرم ...منم ازش تشکر کردم و شمارشو گرفتم.
خوشبختانه آقابزرگ و دایی از امیرحسام شکایتی نکردن و موضوع به دادگاه کشیده نشد ...حق با
امیرحسام بود به خاطره آبروشونم که شده ساکت موندن.
***
روزها میگذشت و تنهایی توی این ویال بهم فشار می آورد ...دلم برای امیرعلی و بابا تنگ شده بود اما
دَم نمیزدم و چیزی به زبون نمیاوردم.
زندگی من و امیرحسام بی روح و عذاب آورد بود ...صبح تا بعدظهر میرفت سرکار وقتی هم میومد یا
توی اتاق کارش بود یا جلوی تی وی نشسته بود و فیلم نگاه میکرد.
به خودم توی آینه نگاه کردم ...بازم الغر شده بودم و چشمام غمگین بود ...زخمام خوب شده بود و
تنها جای زخمی که روی صورتم مونده بود جای زخمی بود که امیرحسام از اون کلبه پرتم کرد
بیرون و پیشونیم خورده بود به نرده و زخمی شده بود.
هالهی کمرنگی از اون سوختگی هم روی کف دستم باقی مونده بود.
رفتم حموم و بعد از داخل کمد یه تاپ شلوارک مشکی سفید برداشتم و پوشیدم.
موهام و بی حوصله شونه کردم ...خیلی بلند شده بودن ،دلم میخواست کوتاهشون کنم ولی
میترسیدم امیرحسام دعوام کنه.
امیرحسام :حریر؟
شونه از دستم افتاد و باصدای بلندی که بشنوه گفتم :تو اتاقم االن میام.
از اتاق رفتن بیرون و دیدم توی سالنه.
_سالم.
امیرحسام :علیک.
کیف شو روی کاناپه پرت کرد و گفت :به چی زل زدی؟
آروم گفتم :هیچی.
سرشو باتأسف تکون داد و زیرلب گفت :آرزو به دل موندم یه بار بیام خونه و یه لیوان آب دستم بدی.
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رفت داخل آشپزخونه و دنبالش رفتم ...بطری آب و از داخل یخچال برداشت و باسرش خورد.
_باسرش نخور.
اهمیت نداد و نصف بطری رو خورد.
باتعجب گفتم :از کربال اومدی !
بطری رو روی میز گذاشت و گفت :طبق معمول چیزی درست نکردی نه؟
سرم و باخجالت انداختم پایین که گفت :هالک این کدبانو بودنتم.
از آشپزخونه رفت بیرون و چای سازو روشن کردم تاچایی دم کنم.
در یخچال و باز کردم و یه نگاه کلی بهش کردم ...همه چی توش پیدا میشد اماخب اونقدر آشپزی بلد
نبودم.
تصمیم گرفتم سوسیس سیب زمینی درست کنم ...تاسیب زمینی ها رو پوست کندم آب جوش اومد...
چایی دم کردم و براش توی یه فنجون ریختم ...پشیمون شدم براش ببرم اما باخودم گفتم :گناه داره
از صبح سرکاره من زنشم باید به وظایفم عمل کنم.
رفتم داخل سالن و دیدم لباساشو عوض کرده و روی کاناپه دراز کشیده و داره باگوشیش بازی میکنه.
سینی رو روی میز گذاشتم و باتعجب بهم نگاه کرد ...لبخنده پرتمسخری روی لباش نشست و گفت:
بَه بَه حریرخانوم میبینم که یه تکونی به خودت دادی.
بااخم گفتم :کاری نکن ببرمش هــــا.
نشست و گفت :اخم نکن زشت میشی طالقت میدم.
باحرص دندونام و روی هم فشار دادم که خندید و فنجون و برداشت و اول بو کرد و بعد مشکوک
پرسید :چیزی که توش نریختی؟
_حسام تو دیونه ای.
امیرحسام :آخه هرکاری از تو برمیاد.
بی توجه بهش رفتم داخل آشپزخونه وسیب زمینی ها رو خالل کردم و بعد باسوسیس ها سرخ کردم.
میزو چیدم و صدا زدم :اگه میخوای شام بخوری بیا داخل آشپزخونه.
بعد از چند دقیقه اومد داخل آشپزخونه.
امیرحسام :کل زورتو زدی سیب زمینی باسوسیس درست کردی !؟
باخجالت گفتم :خب از فردا غذاهای بهتر درست میکنم.
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روی صندلی نشست و گفت :باز حداقل جای شکرش باقیه امشب از غذای بیرون خبری نیست.
براش توی بشقاب کشیدم و روبه روش نشستم.
آروم و بی حرف شروع کرد به خوردن ...زیرچشمی بهش نگاه میکردم ...سوسیس ها رو جدا میکرد و
فقط سیب زمینی ها رو میخورد.
ظرف ساالد و جلوش گذاشتم و گفتم :باساالد بخور.
یه لقمهی کوچیک دهن خودم گذاشتم که بازم متوجه شدم گوجه ها رو از داخل ساالد جدا میکنه.
چقدر بد غذاست ...چطور قبالً متوجهی این موضوع نشده بودم؟!
بعد از اینکه سه چهار لقمه خورد پشقاب شو کنار زد و دیگه نخورد.
_میخوای برات تخم مرغ درست کنم؟
امیرحسام :دقیقاً دست میذاری رو چیزهایی که ازشون متنفرم ...نکنه از قصد این کارو میکنی؟
سریع گفتم :نه به خدا من نمی دونستم سوسیس و تختم مرغ و گوجه دوست نداری.
امیرحسام :باور میکنم.
از آشپزخونه رفت بیرون و نمیدونم چرا بغض کردم ...شاید چون دلم نمیخواست ازم دلخور باشه.
میزو جمع کردم و ظرف ها رو شستم.
همین طوری توی آشپزخونه نشسته بودم و به میز زل زده بودم و اونم توی سالن تی وی نگاه
میکرد ...چقدر زندگی مزخرفی داشتیم.
بعد از دوساعت از داخل سالن صدا زد :حریر برام چایی میاری؟
سریع گفتم :آره.
براش چایی ریختم و رفتم داخل سالن.
سینی رو روی میز گذاشتم و گفتم :چیزه دیگه ای میخوای بیارم؟
دستمو گرفت و کناره خودش نشوندم ،فاصله ای بین صورتش و گردنم باقی نذاشت و گفت:
_ادای خدمتکارها رو درنیار خوشم نمیاد.
آروم با انگشتای دستم بازی کردم و چیزی نگفتم.
تی وی یه فیلم امریکایی پخش میکرد.
دستش دوره شونه هام حلقه بود و سرم و روی شونه اش بود ...حس میکردم توی چنگال یه شیر
اسیرم.
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دستم آروم روی سـ ـینه اش نشست و به تی وی چشم دوختم ...آخه این فیلم چی داشت که اینقدر
براش جذاب بود؟ همش بزن بزن و خون و خونریزی بود ...حتی فیلم هایی هم که نگاه میکرد مثل
خودش ترسناک بود.
نیم ساعتی گذشته بود که وسط فیلم یه صحنهی احساسی پیش اومد و باخجالت سرم و توی سـ
ـینه اش پنهان کردم و چشمام و روی هم فشار دادم.
بعد از چندثانیه آروم سرم و آوردم باال که دیدم بهم زل زده ...لبم و باخجالت گزیدم ...چشماش خالی
از هرحسی بود ...نگاهش یخی بود و سرما رو به آدم منتقل میکرد ...انگشتش زیره لبم نشست و لبم و
از بین دندونام آزاد کرد ...باخجالت نگاهم و به یقه اش دوختم ...لباش به زیره گوشم بـ ـوسه زد و
فاصله ای بین مون باقی نذاشت .شوکه شدم ...تقریباً یه ماه میشد که باهم زندگی میکردیم ولی اون
حتی بهم دست نزده بود تو این یه ماه ...صدای زن و مردی که به انگلیسی حرف میزدن توی گوشم
بود.
بعد از دقایقی نفس عمیقی کشید و خیره شد به صورتم ...نمیدونم چرا امشب اینقدر ازش خجالت
میکشم ...کالً امشب یه جوره دیگه بودم ...باهاش احساس غریبگی میکردم و از نگاه عجیبش فراری
بودم.
همونطور که بهم زل زده بود پیراهنم و از تنم درآورد و از گردنم کام گرفت.
بـ ـغلم کرد و به سمت اتاق خواب رفت و...
***
همون طور که لباساشو داخل کمد میذاشتم گفتم :نتایج کنکور اعالم شده نگاه نکردی ببینی قبول
شدم یا نه؟
جواب نداد که گفتم :حسام باتوئم.
سرشو از توی کتابش بیرون آورد و گفت :چی گفتی؟ متوجه نشدم.
_پرسیدم نگاه نکردی ببینی دانشگاه قبول شدم یا نه؟
لبخنده معنی داری روی لباش نشست و گفت:
_قبول شدی.
باهیجان گفتم:
_واقعاً؟ چه رشته ای؟ کدوم دانشگاه؟
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امیرحسام :رشتهی دندون پزشکی دانشگاه فردوسی.
جیغ پرهیجانی کشیدم و گفتم:
_وای رتبه ام چند بود؟
امیرحسام :خانوم خوشگل و زرنگم رتبه اش  212بود.
بعد از مدتها از ته دل میخندیدم و لحن تمسخرآلود امیرحسام اذیتم نمیکرد.
باحرفی که زد لبخند روی لبم خشک شد.
امیرحسام :زیاد خوشحال نشو چون تو قرار نیست بری دانشگاه میشینی خونه خونه داری یاد
میگیری.
پیراهن و توی مشتم فشردم و اشک تو چشمام حلقه زد.
بابغص نالیدم :حسام.
امیرحسام :جونه دلم؟
صدام پر از التماس بود :این کارو بامن نکن.
دوباره مشغول خوندن کتابش شد و بهم اهمیت نداد.
کنترم و از دست دادم و داد زدم :حسام آیندهی شغلی منو خراب نکن.
بااخم بهم نگاه کرد و گفت :صداتو بیار پایین.
پیراهن شو پرت کردم تو صورتش و داد زدم :زندگیم و تباه کردی ...از خانوادم جدام کردی و آوردیم
توی این زندان بزرگ ولی عذاب آور ...از دلتنگی دارم میمیرم ولی زبون باز نمیکنم و خفه خون
میگیرم تا عصبانی نشی ...من دارم همه جوره باهات میسازم ولی تو همش عذابم میدی ...بذار برم
دانشگاه من اینقدر زحمت نکشیدم که بعد تو همه شو به باد بدی و بگی نمیذارم بری دانشگاه.
جلوم ایستاد و بالحن پر از تهدیدی گفت :صداتو برای من باال نبر ...توی این یک ماه بهت چیزی
نگفتم هوا برت داشته خبریه ...نه عزیزم هیچ خبری نیست من هنوزم به شدت از تو و خانوادت
متنفرم و هنوزم به قول خودت روحیهی انتقام جوم ا -ر-ض-ا نشده و دست از انتقام نکشیدم ...دلت
برای خانوادت تنگ شده؟ خیل خب این راه اینم جاده گمشو برو ببینم محل سگ بهت میدن ...نه
خره تنها کسی که برای تو مونده منم ...تو دیگه هیچکس و نداری اگه منم ولت کنم میشی یه بی
خانمان که باید توی خیابون بخوابه ...حریر این پنبه رو که آقابزرگ میبخشتت و دوباره قبولت میکنه
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رو از گوشت دربیار چون نمیبخشتت ،تو برای اونا مردی ...من شوهرتم و اجازه نمیدم بری دانشگاه...
مثل یه زن خوب بشین سر خونه و زندگیت و خونه داری کن.
هق زدم و گفتم :اینقدر سنگدل نباش بذار درس بخونم و پیشرفت کنم.
امیرحسام :الزم نکرده پیشرفت کنی من به اندازهی کافی درمیارم که نه تو گشنه بمونی نه خودم.
داد زدم :ازت متنفرم.
سیلی محکمی بهم زد که پرت شدم روی زمین.
باصدای بلندی زدم زیره گریه ...خم شد و توی صورتم غرید :دفعهی آخرت بود که صداتو برای من
بردی باال فهمیدی؟
هیچی نگفتم و فقط هق زدم که نعره زد :فهمیدی؟
باترس سرم و به معنی آره تکون دادم.
امیرحسام :خوبه.
آروم آروم رفتم عقب و به دیوار تکیه دادم و زانوهای غمم و بـ ـغل کردم.
گوشم درد گرفته بود اما خفه خون گرفتم تا جری تر نشه.
یکی از کت و شلوار هاشو از داخل کمد برداشت و پرت کرد به طرفم و بالحن بدی گفت :فردا جلسه
دارم اتوش کن.
لبام و روی هم فشار دادم تا صدام بلند نشه ...من شدم خدمتکارش ...ازصبح تا شب همش بشور و
بساب و بپز و اتو کن ...زندگیم و خودم باعشق مزخرفم خراب کردم ...لعنت به عشقی که اینقدر خفت
و خواری برام آورد.
***
بازم ماه مهر رسیده بود ...دقیقاً یک سال میشد که امیرحسام وارده زندگیم شده بود و گند زده بود به
زندگیم ...لعنت به روزی که باهاش آشناشدم.
دلم برای امیرعلی پر میکشید ...خیلی دلتنگش بودم ...االن که میرفت مدرسه موقعیت مناسبی بود تا
برم دیدنش.
یه روز آماده شدم و از ویال رفتم بیرون تا برم دیدن امیرعلی ...امیرحسام سرکار بود و میتونستم خیلی
راحت برم دیدن امیرعلی و یه دل سیر ببینمش.
آقایاسر :خانوم؟
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_ بله؟
آقایاسر :کجامیرین؟
_من باید به شماجواب پس بدم؟
آقایاسر :بله ...یعنی آقاگفتن که نذارم برین بیرون.
_من االن حتماً باید برم بیرون باید یه چیزه ضروری بخرم.
آقایاسر :به من بگین میرم براتون میخرم.
_نمیشه به شما بگم یه چیزه خصوصیه.
آقایاسر :به دخترم بگین اون میره براتون میخره.
_من خودم پا دارم الزم نکرده شما زحمت بکشین.
از ویال رفتم بیرون و بهش اهمیت ندادم.
سرخیابون یه ماشین گرفتم و آدرس مدرسه امیرعلی رو دادم.
مدرسه اش هنوز تعطیل نشده بود و توی ماشین منتظر بودم مدرسه اش تعطیل بشه.
نیم ساعت بعد همهی بچه ها ریختن بیرون و سریع پیاده شدم تا امیرعلی رو پیداکنم.
آقاحشمت خوشبختانه هنوز نیومده بود.
بادیدنش که داشت همراه دوستش از مدرسه میومد بیرون بغض کردم ...چقدر دلتنگش بودم.
صداش زدم :امیرعلی.
صدام و نشنید ...بلندتر صداش زدم ...ایستاد و سرشو به سمتم برگردوند و نگاهم کرد ...لبخندی به
روش زدم که اخم کرد و نگاه شو ازم گرفت ...قلبم مچاله شد ...اونم دیگه منو دوست نداره.
_امیرعلی نمیخوای بیای پیش آبجی حریر؟
امیرعلی :نه از اینجا برو.
بابغض گفتم :چرا؟
آروم نگاه شو آورد باال و بهم نگاه کرد ...چشمای خوشگلش کم کم از اشک پر شد و گفت :دیگه
دوست ندارم تو دوماهه رفتی و نیومدی دیدنم.
جلوش زانو زدم و محکم به آغـ ـوش کشیدمش و باگریه گفتم :ببخشید ...ببخشید عزیزم ...خواهرتو
ببخش قربون شکلت برم.
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دستای کوچولوشو دوره گردنم حلقه کرد و گفت :خیلی دلم برات تنگ شده بود توی ویال تنهای
تنهام دیگه بابا باهام بازی نمیکنه ...عموحسامم نیست تاباهام فوتبال بازی کنه ...مامان یاگریه میکنه
یادعوام میکنه ...فقط آتوسا و آرزو گاهی باهام بازی میکنن.
صورت شو بـ ـوسیدم و گفتم :قربونت برم غصه نخوری ها همه چی درست میشه.
امیرعلی :تو دیگه برنمیگردی پیشمون؟
باغم گفتم :نه نمیشه.
امیرعلی :چرا؟ بابا از اینکه نیستی خیلی غصه میخوره.
دستای کوچولوشو بـ ـوسیدم و گفتم :منم از اینکه پیشتون نیستم غصه میخورم ...دلمم خیلی براتون
تنگ میشه.
امیرعلی :خب منو ببر پیش خودت تادیگه از هم دور نباشیم و دلمون برای هم تنگ نشه.
_نمیشه عزیزم ...نمیتونم.
امیرعلی :دیگه دوستمون نداری؟
_چراعشقم معلومه که دوست دارم من داداش کوچولوم و تا دنیادنیاست دوست دارم و می پرستمش.
بابغض گفت :منم باخودت ببر.
_میخوای از بابا جداشی؟
امیرعلی :نه.
_پس پیش بابا بمون خب؟
امیرعلی :باشه.
_هروقت بابا ناراحت بود بـ ـغلش کن و ببـ ـوسش و بهش بگو که تا آخر عمر کنارش میمونی و به
حرفش گوش میدی.
سرشو به معنی باشه تکون داد.
توی بـ ـغلم فشردمش و باناراحتی گفتم :دیگه باید برم مراقب خودت باش.
امیرعلی :دیگه نمیای دیدنم؟
_اگه تونستم میام.
امیرعلی :آبجی حریر چی شده؟ کجارفتی؟ چرا دیگه نمیای باهامون زندگی کنی؟
_عزیزم هیچی نشده ...تو فقط کنار بابا بمون و هروقت غصه داشت بـ ـغلش کن خب؟
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امیرعلی :خب.
پیشونی شو محکم بـ ـوسیدم و گفتم :عاشقتم.
خندید و گفت :منم عاشقتم.
لبخند روی لبام نقش بست و بادیدن ماشین آقاحشمت سریع گفتم :به هیچ کس نگو اومدم دیدنت
خب؟
امیرعلی :باشه.
آخرین نگاه رو بهش انداختم و سریع سوار ماشین شدم تا آقاحشمت نبینتم.
امیرعلی درحالی که نگاهش به من بود سوار ماشین شد و آقاحشمت سریع حرکت کرد.
باصدای گرفته ای به راننده گفتم :آقاحرکت کنید.
راننده :کجابرم؟
خواستم آدرس ویال رو بگم که منصرف شدم و گفتم بره حرم ...حاال که اومدم بیرون برم حرم زیارت
کنم ،خیلی وقته حرم نرفتم ...برم تا یکم آرامش بگیرم.
ماشین و به حرکت درآورد و بعد از یک ساعت جلوی حرم نگه داشت.
کرایه رو حساب کردم و پیاده شدم ...از چادر فروشی ها یه چادر خریدم و سرم کردم و بعد وارد حرم
شدم.
تا نگاهم به گنبدطالیی رنگ افتاد بغضم ترکید و صورتم خیس شد از اشکام.
زیارت کردم و بعد توی صحن نشستم و زیارت مخصوص امام رضا رو خوندم.
یاامام رضا کمکم کن تا بتونم زندگیم و از این وضع نجات بدم ...نمیدونم چی پیش میاد و سرنوشت
چه خوابی برام دیده و بدتر از اون نمیدونم چیکار کنم ...شاید باید واقعیت رو به بابا میگفتم اما شایدم
کارم درسته و بهتره بابا واقعیت رو نفهمه ...خدایا دستم و ول نکن بهم توان بده تا کناره امیرحسام
دووم بیارم ...کینه رو از دلش بیرون کن و آرامش از دست داده شو بهش برگردون.
هوا تقریباً تاریک شده بود که از حرم اومدم بیرون و یه تاکسی گرفتم و رفتم ویال.
آقایاسر درو برام باز کرد و رفتم داخل ...بادیدن ماشین امیرحسام رعشه به تنم افتاد ...اون که همیشه
ساعت شش یا هفت میومد ...هنوز که ساعت شش نشده !
بادستای لرزونم در اتاق و باز کردم و بوی سیگار زد زیره دلم ...فضای اتاق کامالً تاریک بود و دود همه
جاشو گرفته بود ...روی تخت نشسته بود و درحالی که به در زل زده بود سیگار میکشید.
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_س...سل...ام.
چشمای سرخ شو بهم دوخت و باپاهای لرزونم رفتم سمت پنجره و پرده ها رو کنار کشیدم و پنجره
رو باز کردم.
امیرحسام :کدوم گوری بودی؟
کیفم و روی مبل گذاشتم و آروم گفتم :رفتم حرم زیارت.
امیرحسام :من چهارپام یا عرعر میکنم؟
_به خدا رفته بودم حرم.
بلندشد و ته سیگارشو توی جاسیگاری خاموش کرد و گفت :رفته بودی حرم ...خوبه زیارتت قبول.
آروم آروم به سمتم قدم برداشت که باترس عقب عقب رفتم.
امیرحسام :یعنی تو نرفتی دیدن امیرعلی؟
_ خـ...ب دلـ...م براش تنـ...گ شـ...ده بود.
امیرحسام :دلت براش تنگ شده بود ...دلیل قانع کننده ایه برای دروغ گفتن به من.
_دروغ نگفتم بعدش رفتم حرم.
امیرحسام :امیرعلی خوب بود؟
خدایا چرا اینطوری شده؟ چرا چشماش سرخ؟ چرا اینقدر ترسناک شده؟
بابغض گفتم :حسام غلط کردم نیا جلو.
وقتی دستش روی کمربندش نشست و قفل کمربندشو باز کرد صدای گریه ام اوج گرفت.
توی یه حرکت کمربندشو از شلوارش جدا کرد و دوره انگشتاش پیچید.
باگریه گفتم :غلط کردم رفتم ،حسام توروخدا اینکارو نکن.
به سمتم خیز برداشت و بااولین ضربه ای که بهم زد صدای فریادم توی اتاق پیچید.
صدای عربده هاش گوشم و پر کرد :تو به چه جرأتی به من دروغ میگی؟ بااجازهی کی رفتی بیرون؟
هـــــــا؟ باتوئم چرا الل شدی؟
دستام و محافظ صورتم کردم تا ضربه های کمربند به صورتم نخوره ...فقط جیغ زدم از درد و اون بی
رحمانه سرم فریاد زد و باکمربندش بدنم و نوازش کرد.
اینقدر زدم که به نفس نفس افتاد ...به موهام چنگ زد و کناره گوشم غرید :دست بردار از این عالقهی
احمقانه به صالحی ها.
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باناله گفتم :توروخدا ولم کن.
پرتم کرد روی مبل و از اتاق رفت بیرون و درو محکم بهم کوبید.
روی مبل چمپاته زدم و بلندبلند زار زدم.
لعنت به من و بخت سیاهم ...همین یه هنرشو رو نکرده بود که امشب کرد ...خدایا ایناهمه تاوان
نادیده گرفتن توئه ...اون موقع که تو و قانون هاتو زیره پا میذاشتم و به سمت امیرحسام قدم
برمیداشتم به این فکرنکردم که یه روزی تاوان اینا رو ازم میگیری ...غلط کردم بایه حیوون مثل
امیرحسام دوست شدم ...غلط کردم بهش عالقمند شدم ...غلط کردم اون شب رفتم به اون کلبه...
غلط کردم باهاش ازدواج کردم ...خدایا غلط کردم فقط تو رو به تمام مقدسات قسم نجاتم بده از
دست این گرگ.
خودم و بـ ـغل کردم و از سوزش بدنم نفسم قطع شد ...الهی که روز خوش نبینی امیرحسام که
خوشیم و گرفتی.
به سختی بلندشدم و چراغ و روشن کردم.
رفتم داخل حموم و لباسام و درآوردم و بادیدن بدنم دوباره صدای گریه ام بلندشد ...روی پوست
سفیدم لکه های قرمز و خون مردگی بهم دهن کجی میکرد ...این قرمزی ها تا نیم ساعت دیگه
تبدیل میشه به کبودی و اون موقع بدنم دیدن داره.
وان رو از آب گرم پر کردم و داخلش دراز کشیدم ...بعد از گذشت نیم ساعت کوفتگی بدنم کمتر شد.
دلم نمیخواست از حموم برم بیرون ...دلم نمیخواست دیگه ببینمش ...حالم ازش بهم میخورد و به
شدت ازش میترسم.
من یه برهی بی پناه بودم که توی چنگال یه گرگ اسیر بود.
دلم گرفته بود و بغضم داشت خفه ام میکرد ...آروم آروم اشک میریختم و به رفتاره وحشیانهی
امیرحسام فکرمیکردم ...چقدر قلبم درد میکرد ...فکرنمیکردم تا این حد ازم متنفر باشه ...سوزش قلبم
خیلی بیشتر از سوزش بدنم بود.
بعد از گذشت دوساعت از داخل وان اومدم بیرون و حوله رو دورم پیچوندم و از حموم رفتم بیرون.
بازم بوی سیگار به بینی ام خورد ...باترس بهش نگاه کردم که روی تخت دراز کشیده بود و درحالی
که ابروهاش بهم گره خورده بود سیگار میکشید.
چهارستون بدنم از ترس میلرزید ...جلوی آینه ایستادم تا موهام و خشک کنم.
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وقتی نگاهم به گونم افتاد بازم چشمهی اشکم سرازیر شد ...یکی از ضربه های کمربند به صورتم
خورده بود و روی گونم رده کمربند خودنمایی میکرد.
درحالی که کنترل اشکام اصالً دست خودم نبود به دستام کرم مرطوب کننده زدم ...از داخل کمد
لباس برداشتم و پوشیدم.
بی حال و دل مرده شروع کردم به شونه زدن موهام.
لعنتی باهرسیگاری که میکشید جون منو میگرفت ...فکرکنم در روز دوبسته سیگارو تموم میکرد.
اینقدر ازش میترسیدم که دلم میخواست برم توی یه اتاق دیگه بخوابم اما میدونستم این کار جری
ترش میکنه و هارتر میشه.
باپاهای لرزونم رفتم سمت تخت و گوشه ترین نقطهی تخت خوابیدم و ملحفه رو توی مشتم فشار
دادم.
چراغ و خاموش کرد ،بدنم مثل بید میلرزید ،پلکام و روی هم گذاشتم و سعی کردم بخوابم.
***
یک ماه گذشته بود و توی این یک ماه من و امیرحسام انگار باهم زندگی نمیکردیم ...وجوده همو
نادیده میگرفتیم ...باهم حرف نمیزدیم و من خیلی ازش دلخور و دلگیر بودم ...زخمای روی تنم خوب
شده بود ولی زخمای روی دلم هرلحظه تازه تر می شدن و دردشون بیشتر ...صبحانه و ناهار که خونه
نبود شبم که میومد براش میزو میچیدم و خودمم قبل از اومدنش یه چیزی میخوردم تا نمیرم ...تا
آخرشب تو اتاق کارش کار میکرد و من توی اتاق تنها بودم و فقط برای خواب میومد پیشم که اونم با
یه عالمه فاصله از هم میخوابیدیم ...از خودم متنفرم که دلم برای بـ ـوسه هاش تنگ شده ...از دلم
متنفرم که برای لحن تمسخرآلودش تنگ شده ...از خودم متنفرم که دلم برای آغـ ـوش خشنش
تنگ شده ...من هیچ وقت سره عقل نمیام ...بااین همه بالیی که سرم آورده هنوزم دلداده و وابسته
شم ...آخه خب اون تنها کسی که برام مونده اگه اونم ولم کنه که تنهای تنها میشم و بعد از تنهایی
دق میکنم ...وقتی مادر و پدرم ولم کردن و قیدم و زدن به کی پناه ببرم؟ درسته من اشتباه بزرگی
کردم ولی پدرم نباید پشتم و خالی میکرد ...آخه امیده یه دختر همیشه به پدرشه اگه پدرش تنهاش
بذاره و ولش کنه به کی پناه ببره؟ مجبور میشه به یه نامرد مثل امیرحسام پناه ببره که هرلحظه
عذابش بده و شکنجه اش کنه ...این روزها تنهایی داره خیلی بهم فشار میاره تا حدی که افسرده و
دل مرده شدم و فقط سکوت ویال رو باصدای بلند تی وی از بین میبرم ...در روز حتی یه کلمه هم
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حرف نمیزنم چون کسی نیست که باهاش حرف بزنم ...فکرکنم حرف زدن یادم رفته و زبونم فلج
شده ...امیرحسام وقتی از سرکار میاد حتی بهم نگاهم نمیکنه انگار تنها کسی که از این قهر یه ماهه
داره عذاب میکشه منم درصورتی که اون مقصر بوده و هست ...به جای اینکه اون پشیمون باشه من
پشیمونم که چرا به حرفش گوش نکردم و رفتم دیدن امیرعلی ...دلم میخواد باهام حرف بزنه...
سرزنش کنه زخم بزنه مسخره کنه بهم توهین کنه هرچی میگه بگه فقط حرف بزنه ...به خدا تنهایی
سخته ...به وهلل نفس گیره ...جنون آوره ...خدایا تنهایی سخته ...تنهایی فقط برای خودت خوبه و
بس ...خدایا من نه دیونم نه بی عقل فقط از سرتنهایی و بی کسی به دشمن جونم چشم دوختم و
کنارشم ...گوشام محتاج شنیدن صدای خشن و ترسناکش بودن ...اون عوضی خوب کارشو بلد بود...
روح و قلبم و تمام و کمال مال خودش کرد جوری که حتی وقتی زنده زنده هم سوزوندم توی شعله
های آتیشم قلبم برای اون بزنه و نگاه آبی ام به اون باشه و روی لبام اسم اون باشه ...من وقتی کامالً
خودم و به امیرحسام باختم که مادر و پدرم ولم کردن و فقط اون کنارم موند ...تنها بودم و محتاج
این بودم که یکی کنارم باشه تا نترسم و توی اون زمان تنها کسی که کنارم بود امیرحسام بود...
حسامی که همهی خانواده رو ازم گرفت تا تنهایی نصیبم بشه و خودش توی تنهایی عذابم بده و
شکنجه ام ،و من بازم دلداده اش باشم چون اون تنها کسی بود که برام مونده ...تنهایی فقط برای
خوده خدا خوبه ما بنده هاش تحمل تنهایی رو نداریم ...خدایا از این سکوت عذاب آورد نجاتم بده...
این تنهایی رو نصیب هیچ کس نکن.
داخل اتاق روی مبل نشسته بودم و زانوهام و بـ ـغل گرفته بودم که وارد اتاق شد.
آروم نگاهم و به سمتش چرخوندم ...خستگی از سر و کولش میبارید ...چقدر دلم میخواست ته ریش
همیشه مرتب شو لمس کنم و به آغـ ـوشش پناه ببرم ...فکرکنم بهش معتاد شده بودم ...از بی کسی
به یه مادهی کشنده به اسم امیرحسام معتاد شده بودم.
کیف شو انداخت یه گوشه و کت شو پرت کرد روی تخت و پیراهن شو درآورد و همونطور که
کمربندشو باز میکرد وارد حموم شد.
بلندشدم و مثل همیشه کیف شو گذاشتم داخل کمد و کت شو از روی تخت برداشتم ...باکاری که
انجام دادم از خودم خجالت کشیدم و حالم از شخصیتم بهم خورد ...کت شو که برداشتم بی اراده به
بینی ام نزدیک کردم و عطرشو به ریه هام هدیه کردم ...چقدر بد بود که عاشق کسی باشی که هم
ازت متنفر و هم ازش متنفری ...آره من هم عاشق امیرحسام بودم و هم ازش متنفر بودم.
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کت شو داخل کمد گذاشتم و پیراهن شو از روی زمین برداشتم تا بندازمش داخل ماشین
لباسشویی ...توی مدتی که باهاش زندگی میکردم فهمیدم وسواس داره هیچ پیراهن و شلواری رو
دوبار نمی پوشید هرروز که یه پیراهن شلوار رو میپوشید مینداخت داخل لباس شویی تا براش بشورم
و برای باره بعد تمیز باشه درصورتی که همیشه هم لباساش تمیز بود و کثیف نمیشد.
سرقابلمهی برنج رو برداشتم که بخاره برنج خورد به صورتم و سریع خودم و عقب کشیدم ...برنجی رو
که با پلوپز می پختم و نمی خورد ...دوست داشت برنج و خودم دم کنم و عطرش توی ویال بپیچه...
کالً اخالقای عجیبی داشت.
بخار برنج به صورتم خورده بود و پوستم کمی میسوخت ،سریع صورتم و باآب سرد شستم.
برنج دم کشیده بود و خورشت قرمه سبزی هم جا افتاده بود.
تو این مدت فقط خودم و باآشپزی و تمیزکاری سرگرم میکردم و همین موضوع باعث شده بود
آشپزیم خیلی بهتر بشه.
پلو رو توی دیس کشیدم و همراه با ظرف قرمه سبزی روی میز گذاشتم ...امیرحسام خیلی بیشتر از
اون چیزی که فکرمیکردم بد غذا بود ...قرمه سبزی رو بدون لوبیا دوست داشت و قیمه رو بدون لپه...
توی ساالد به هیچ وجه نباید گوجه خورد میکردم چون دوست نداشت ...خورشت بادمجون نمیخورد
چون به بادمجون حساسیت داشت ...ماستش حتما باید با نعنا یا خیار باشه ...سیب زمینی رو باید
براش تُرد و چیبسی درست کنم و اگه نرم باشه لب نمیزنه ...فسنجون و ترش دوست داره و مرغ و
فقط درصورتی میخوره که سوخاری باشی ...ماهی رو فقط شکم پرشو میخوره و سرخ کرده شو دوست
نداره ...عشق دیونهی من بیش از حد بد غذا بود و اینا رو هیج کدوم خودش بهم نگفته بود خودم
بادقت کردن روی رفتارش فهمیده بودم.
اومد داخل آشپزخونه و روی صندلیش نشست.
درحالی که دستم میلرزید بشقاب شو برداشتم و براش برنج کشیدم ...بدش میومد خورشت و روی
برنجش بریزم باید یه گوشهی بشقاب خیلی مرتب و تمیز یکم خورشت میریختم ...بعد از اینکه یه
گوشهی ظرف خورشت ریختم بشقاب و جلوش گذاشتم.
دلم میخواست امشب کناره اون شام بخورم ...روی صندلی نشستم و یکم غذا برای خودم کشیدم ...یه
قاشق خوردم و اون همین طوری به بشقابش زل زده بود ...چرا نمیخوره؟!
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به قاشقش نگاه کرد و نگاه منم رفت سمت قاشقش ...لبخندی روی لبام نشست که بیشتر شبیه به
دهن کجی بود ...خیلی وقت بود که لبخند زدن از یادم رفته بود.
قاشق خیس و برداشتم تا خشکش کنم که گفت :دوباره بشورش.
بی حرف ازپشت میز بلندشدم و دوباره شستمش و خشکش کردم و وقتی از برق زدنش مطمئن شدم
کناره بشقابش گذاشتمش.
قاشق و چنگال و برداشت و یه نگاه دقیق بهشون کرد و بعد شروع کرد به خوردن.
تودلم گفتم :مردهم اینقدر وسواسی نوبره.
ماچقدر باهم تفاوت داشتیم ...من اصالً وسواسی نبودم و این چیزها برام مهم نبود ...از ماست و خیار
متنفر بودم ...دوست داشتم گوجه ساالد شیرازی زیاد باشه ...لپهی قیمه زیاد باشه ...خورشت بادمجون
دوست داشتم ...قرمه سبزی پره لوبیا باشه ...پلو شفته و له باشه ...من غذای سرد دوست داشتم و اون
غذاشو داغ داغ میخورد ...این همه تفاوت خوب بود یا بد؟
بعد از اینکه غذاشو خورد رفت داخل سالن ...اول به بشقاب اون و بعد بشقاب خودم نگاه کردم ...اون
خیلی مرتب و تمیز از یه گوشه خورده بود و باقی موندهی غذاش کامالً دست نخورده بود اما من از
وسط بشقاب شروع کرده بودم به خوردن و تمام برنجم خورشتی بود و دورو بره ظرفم کثیف شده
بود ...یه تفاوت دیگه :اون همیشه باحوصله غذا میخوره و من باشتاب و تندتند.
میزو جمع کردم و ظرف ها رو داخل ماشین ظرف شویی گذاشتم و شستم.
چایی دم کردم و مثل همیشه بعد از دوساعت براش چایی بردم و بعد رفتم داخل اتاق.
جلوی آینه موهام و شونه کردم ...چقدر بلندشده بودن ،ای کاش بشه کوتاهشون کنم ولی اون که
اجازه نمیده از خونه برم بیرون.
نگاهم به ابروهام افتاد ...مدت زیادیِ که از دختر بودن فاصله گرفتم و وارد دنیای زنانگی شدم اما
هنوز اصالح نکردم ...یادمه وقتی مجرد بودم خیلی عالقه داشتم اصالح کنم و خودم و باابروهای
برداشته ببینم ...ای کاش میذاشت برم آرایشگاه.
روی تخت به پهلو دراز کشیدم و ملحفه رو روی خودم کشیدم.
بعد از نیم ساعت اومد داخل اتاق و پنجره رو باز کرد و همونجا کناره پنجره سیگار کشید.
بعد از اینکه سیگارش تموم شد روی تخت دراز کشید ...کاش میشد این فاصله رو پرکنه.

463

www.RomanKhone.IR

نه سیاه بود نه سفید – ریحانه رسولی

رمــان

نمیخوام همین یه ذره غروری هم که برام مونده صرف منت کشی بشه ...اون اشتباه کرده اون منو زده
پس اون باید منت منو بکشه اما اون مغرورتر از این حرفا بود حتی نحوی منت کشیش هم بابقیه فرق
داشت.
حس کردم صورت شو الی موهام فرو برد و نفس عمیقی کشید ...تالوپ تلوپ قلبم توی گوشم بود.
وقتی نوک بینی شو به گردنم کشید چشمام و روی هم فشار دادم و ملحفه رو توی مشتم فشردم.
نفسای گرمش به گردنم میخورد و حالم و خراب میکرد.
دست مردونه و قدرتمندش دورم حلقه شد و منو به خودش چسبوند.
فاصله ای بین صورتش و لبام باقی نذاشت و منه خر توی اون لحظه تمام ضربههای کمربندش از
خاطرم پاک شده بود.
یقهی پیراهنم و کنار زد و سرشونه ام و بـ ـوسید.
نه عذرخواهی میکرد نه حرفی میزد و چقدر این غرورش منو اذیت میکرد.
مجبورم کرد روی کمرم بخوابم و کامالً روم خم شد ...با چشمای پر از اشکم به چشماش زل زدم...
موهام و از توی صورتم کنار زد و آروم زمزمه کرد :چرا صورتت سرخه؟
همین یه جمله که خیلی معمولی و بدون هیچ احساسی بیانش کرده بود برای من پر بود از معنی
نگرانی و برای دل احمق و دیونه ام کافی بود.
آروم دستام و دوره گردنش انداختم و باصدایی گرفته ای گفتم :بخاره برنج خورد به صورتم.
بـ ـوسه های آرومی ولی پی در پی به صورتم زد.
پیراهنم و درآورد و دستاش دوره کمرم حلقه شد و همون طور که گردن و بدنم و میبـ ـوسید آروم
گفت :باز که شدی استخون.
پنجه هام و الی موهاش فرو بردم و بابغض گفتم:
_نه که اینجا خیلی بهم خوش میگذره به خاطره همون.
عصبانی شد چون گازه محکمی از بازوم گرفت ...هروقت توی ر-ا-بطه حرفی میزدم که خوشش
نمیومد حرص و عصبانیتش رو باگاز گرفتن از گردن و بازوهام نشون میداد.
نفسای هردومون بلند و کشدار شده بود و مدت بـ ـوسه هامون طوالنی تر و نفس گیرتر از همیشه.
تو مدتی که زنش بودم هیچ وقت اینقدر بی تاب نشده بود ...اون شب احساس کردم اونقدرهاهم بهم
بی میل نیست.
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صدای نفساش توی گوشم بود و گرمای نفساش پوست تنم و نوازش میکرد و چقدر اشتیاق و نفس
نفس زدن هردومون عجیب بود.
***
فصل پنجم
توی سالن نشسته بودم و داشتم تی وی نگاه میکردم که گوشیم زنگ خورد ...بعد از مدتها صدای
زنگش بلند شده بود.
امیرحسام گاهی که میخواست از احوالم باخبر بشه به تلفن ویال زنگ میزد ...گوشیمم نگرفته بود و از
این بابت خداروشکر میکردم.
جواب دادم :بله؟
صدای گریهی آرزو به گوشم خورد.
نگران شدم ...گفتم :الو آرزو؟!
آرزو :حریر جلوی شوهرتو بگیر ...افسار این اسب وحشی رو بکش.
_چی داری میگی؟ بعد از ماه ها زنگ زدی که این حرفا رو بزنی؟!
آرزو :حریر شوهرت کمربه قتل صالحی ها بسته چرا افسارشو کنترل نمیکنی؟
داد زدم :میگی چی شده یانه؟
آرزو :اون شرکتی که چندمدت پیش باآقابزرگ قرارداد بسته بود شرکت حسامه ...شرکت رُزا مال
اونه ...اون رئیس شرکته و تمام این مدت که باشرکت آقابزرگ کار میکرده معاون و وکلیش به جای
اون توی جلسات شرکت میکردن و معاونش ازش وکالت نامه داشته و به راحتی قرارداد ها رو امضا
میکرده ...شرکت رزا کاری کرده که تمام سهام شرکت آقابزرگ ارزشش و از دست بده و توی مرز
برشکستگی باشه ...تمام خونه ها و زمین ها و ماشین ها رو فروختیم تا بتونیم شرکت و از برشکستگی
نجات بدیم ...حریر چرا حسام اینکارو میکنه؟ چه دشمنی با ما داره؟
فشارم افتاده بود و سرم گیج میرفت ،بی حال گفتم :نمیدونم ...حاال چرا زنگ زدی به من؟ به جای
اینکه زنگ بزنی حالم و بپرسی زنگ زدی تا اموال تونو از چنگ حسام دربیارم؟
آرزو :حال تو که پرسیدن نداره تو بـ ـغل حسام بهت خوش میگذره.
_آه.
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پوزخنده دردناکی روی لبام شکل گرفت ...آرزو نفهمیدی که من عذاب ها رو به جون خریدم تا تو
آبروت جلوی خانوادهی محمدجواد نره و نامزدیت بهم نخوره که قطعاً اگه گذشته برمال میشد خانواده
از هم میپاشید و خبر رسوایی و بی آبرویی صالحی ها همه جا پرمیشد و محمدجواد حتی به تو نگاهم
نمیکرد.
بابغض گفتم :من کاری از دستم برنمیاد دیگه به من زنگ نزن.
داد زد :توباید یه کاری بکنی لعنتی عروسی من دوهفته دیگه ست که داره به خاطره این ماجرا کنسل
میشه.
هه اون به فکره خودشه ...به قول مامان بزرگ یکی از دوستام :هرکی به فکره خویش است نوه به فکره
ریش است.
باپوزخند گفتم :خب مراسم عروسی نگیر ...بدون جشن عروسی برو سره خونه و زندگی خودت ،جشن
عقدیت کم از عروسی نداشت ...مگه برای من عروسی گرفتن؟
آرزو :منو باخودت مقایسه نکن من باعزت و احترام عروس شدم نه مثل تو باخفت و خواری و بی
آبرویی ...الهی که شرکت شوهرت باخاک یکسان بشه و به نون شبش محتاج بشه ...بهش بگو زیاد
خوشحال نباشه آقابزرگ زرنگ تر از این حرفاست خودشو از این وضعیت نجات میده و اونو و باخاک
یکی میکنه ...در همیشه رو یه پاشنه نمیچرخه حریر خانوم شماهم منتظره ضربهی آقابزرگ بشین.
به مرز جنون رسیدم و فریاد زدم :دیگه چه بالیی میخواین سرم بیارین؟ مگه بالی دیگه ای هم
مونده؟ تو اصالً چرا به من زنگ زدی خیلی شهامت داشتی زنگ میزدی به خوده حسام ...چیه
ترسیدی آقابزرگ اونقدر نداشته باشه که عروسی تورو به بهترین شکل برگزار کنه؟ نترس آقابزرگ
خیلی بیشتر از این حرفا داره اگه هم برشکست بشه اونقدری داره که عروسی تورو کنسل نکنه ...من
با اشک و آه اومدم خونهی بخت بعد تو فکره لباس عروس و تاج و تخت و شمع گل و پروانه ای؟
لعنتی تو از زندگی من چی میدونی که میگی تو بـ ـغل حسام بهم خوش میگذره ...آره تو باعزت و
احترام عروس شدی و من با بی آبرویی ...آره محمدجواد مرد و مردونه اول خاستگاریت کرد بعد بردت
تو تخت ولی شوهره من اونقدر مرد نبود که این کارو بکنه و حاال همین حسام سگش شرف داره به
محمد جوادی که حتی خرج عروسی شو زورش میده خودش بده و نگاهش به جیب آقابزرگه ...دیگه
به من زنگ نزن مرحم نمیشی زخم نشو.
گوشی رو پرت کردم روی کاناپه و باشدت زدم زیره گریه.
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امیرحسام :حریر !
برگشتم و دیدم همراه با سیاوش پشت سرم ایستادن.
باجیغ گفتم :چرا قبل از اومدن خبر نمیدی؟ انگار طویله ست که هرکی سرشو میندازه و میاد تو.
چادرم و از روی کاناپه چنگ زدم و سرم کردم.
امیرحسام :باز چه مرگته؟
باگریه روبهش داد زدم :چرا به من نگفتی شرکت داری؟
امیرحسام :اوالً صداتو بیار پایین ...دوماً دارم که دارم تورو سننه؟
بابغض گفتم :من زنتم.
امیرحسام :درسته زنمی ...رفیق جیبم که نیستی پس ازم حساب کتاب نخواه که چی دارم و چی
ندارم.
_چرا داری چرت میگی؟ اینکه تو چی داری یا نداری برای من مهم نیست ...این مهمه که هنوز
درحال انتقام جویی و داری صالحی ها رو نابود میکنی ...دِ لعنتی نمیبینی به اندازهی کافی کنارت
عذاب میکشم پس چرا این کینه و نفرت از بین نمیره و شعله های خشم توی چشمات خاموش
نمیشه ...تو میدونی بابرشکست شدن آقابزرگ چندنفر از نون خوردن میوفتن؟ آرزو و آتوسا و آرشام و
دایی و امین به درک تو میدونی چندتا کارگر بیکار میشه و نون شبشون قطع میشه ...لعنتی این
آتیش انتقامت داره خیلی ها رو میسوزونه اولیشم من ...چرا باید کاری کنی که آرزو به من زنگ بزنه و
پُزه عروسی شاهانه شو بده و بهم بگه من باعزت و احترام عروس شدم و تو باخفت و خواری ...چرا
اجازه میدی خورد بشم و تحقیرم کنن ...لعنتی من زنتم ...برای یه بارم که شده به فکره من باش...
چرا باید کسی که مثل خواهرم دوستش داشتم بهم زنگ بزنه و بد و بیراه بگه؟ همشون مشکوک
شدن که تو چرا داری اینکارها رو میکنی و دلیل تنفرت چیه؟ توروخدا بااین کارها بهشون نفهمون که
یه رازی هست ...نزن زیره قولت ...لعنتی برای یه بارم که شده سره حرفت بمون و نزن زیره حرفت.
اومد جلو و نزدیک صورتم غرید :من به تن صدای باال آلرژی دارم همین که صدای یکی برام میره باال
ناخودآگاه خوی حیوانیم میزنه باال ...برای هزارمین بار میگم وقتی بامن حرف میزنی صداتو بیار پایین
چون دلم نمیخواد مثل اون دفعه سیاه و کبودت کنم ...اعصابم همین طوریش ضعیف و حساس هست
پس سیخونکش نکن تا آتیشت نزنم ...جواب اون دخترهی شوهر ندیدهی عقده ای روهم خودم میدم
و از زنم دفاع میکنم ...کاش میفهمیدی که من همونقدر که توی تنهایی و خلوت اذیتت میکنم ده
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برابرش درمقابل صالحی ها و دشمنات ازت دفاع میکنم و میکوبونم تو دهن کسی که پشت سره زنم
زر زر اضافی کنه.
باچشمای اشکی به چشمای سرخش نگاه کردم و بعد از کمی مکث گفتم :حاال که سهام آقابزرگ
ارزشش و از دست داده خوشحالی؟
امیرحسام :خوشحالم ...اون موقع که آقابزرگت در به در دنبال مشتری میگشت که ویالی توی شمال
شو بفروشه و زمین هاشو حراج گذاشته بود و مدل به مدل ماشین هاشو میفروخت تا شرکت شو سرپا
نگه داره من خوشحال بودم و خودم یه واسطه بردم جلو و تمام اموال شو خریدم ،االن برای آقابزرگت
تنها چیزی که مونده همون ویالیی که ازش پرت شدی بیرون و یه شرکت نیمه ورشکستهی زپرتی...
من همه چی آقابزرگ تو ازش میگیرم ...همه چی شو میگیرم همونطور که اون همه چیزه منو گرفت...
مادرم همه چیزه من بود و اون مادرم و ازم گرفت و یه تیکه گوشت تحویلم داد.
تمام انرژیم تحلیل رفت و حلقم خشک شد ...آروم و بی حال مشتی به سـ ـینه اش زدم و نالیدم :ازت
متنفرم ...زندگیم و نابود کردی نابوشی الهی.
مثل یه گرگ زخمی نعره زد :چرا فکرمیکنی فقط خودت نابود شدی؟ اونی که اول از همه با انتقام
گرفتن نابود شد خوده من بودم که عشقم و زندگیم و توی آلمان ول کردم و اومدم باتو ازدواج کردم
باکسی که ازش متنفرم و دشمنِ خونیمه ...آره حریر اگه تو نابود شدی منم نابود شدم اگه تو کناره
من عذاب میکشی منم کناره تو عذاب میکشم اگه تو منو به زور تحمل میکنی منم تو رو به زور
تحمل میکنم اگه تو دلت برای خانواده ات تنگ شده منم دلم برای عشقم تنگ شده پس دهن تو
ببند و خفه خون بگیر چون من از تو زخمی ترم.
تمام این مدت اون نعره میکشید و من ناباور و پربهت بهش زل زده بودم.
صداش توی گوشم تکرار شد :منم نابود شدم وقتی که عشقم و تمام زندگیم و توی آلمان ول کردم و
اومدم اینجا تا باتو ازدواج کنم ...عشقم و ...تمام زندگیم و ...عشقم و ...تمام زندگیم و !
تمام مدتی که باهاش زندگی میکردم دلم به این خوش بود که اگه من توی قلبش نیستم کس دیگه
ای هم توی قلبش نیست اما نگو شوهرم خیلی وقته توی خیالش هم آغـ ـوش عشقشه.
تف به بخت سیاهت حریر ...تف.
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پلکام روی هم افتاد و زانوهام خم شد و تنها کسی که وجود داشت که کمکم کنه خودش بود...
خودش زخم میزد ...حالم و خراب میکرد ...عذابم میداد و خودش باز درمانم میکرد ...چقدر بد بود که
از ترس خودش به خودش پناه میبردم.
بـ ـغلم کرد و روی کاناپه گذاشتم ...باحرص و غرغرگفت :ادای شیرها رو درمیاره و وقتی هم یه شیر
واقعی میبینه از حال میره.
امیرحسام :سیاوش یه لیوان آب قند درست کن.
سیاوش :خوردن آب از دست من کراهت داره.
چقدر این دوتا دوست کینه ای بودن.
امیرحسام روبه من گفت :میبینی گاهی یه حرفایی میزنی که خیلی سنگینه و سنگینیش هم فقط
خودتو عذاب میده.
اشکام باسرعت هرچه تمام تر روی گونه هام ریخت ...صورتم و باچادر پوشوندم و از ته دل زار زدم.
دیگه تمام توانم و از دست داده بودم ...به اندازهی یه پیرزن نود ساله از زندگی سیر بودم.
سیاوش :بیا بهش بده حالش جا بیاد.
امیرحسام :حریر پاشو گریه و زاری رو تمومش کن ...این آب قندو بخور خوب بشی.
هه انگار سیاوش دل سنگش به رحم اومده و برام آب قند درست کرده ...خدایا ببین وضعم چقدر
وحشتناکه که این دوتا دوست سنگدل دلشون به حالم سوخته و برام دلسوزی میکنن.
چادرو کنار زدم و باچشمای اشکیم به اخمای درهمش نگاه کردم.
لیوان و به لبام نزدیک کرد که دست شو گرفتم و گفتم :توی قلب شوهره من کیه؟
اخماش بیشتر رفت توهم و گفت :بخور بهتر شی حوصله نعش کشی ندارم.
چقدر بی رحم بود !
لیوان و از دستش چنگ زدم و باشدت کوبیدم زمین و داد زدم :توی قلب شوهره من کیه؟ کی جای
منو گرفته؟
از حرکتم خشمگین شد و باپشت دست محکم کوبید تو دهنم و عربده زد :کسی جای تو رو نگرفته
این تویی که جای یکی دیگه رو توی قلبم گرفتی.
از شدت تودهنی که بهم زد کامالً پخش کاناپه شدم.
سیاوش آروم صدا زد :امیرحسام !

469

www.RomanKhone.IR

نه سیاه بود نه سفید – ریحانه رسولی

رمــان

صداش پر از بهت و ناباوری بود ...پوزخنده پر دردی روی لبام نشست.
خم شد به طرفم و کناره گوشم غرید :شب که میام خونه باید آدم شده باشی سلیطه.
از ویال رفت بیرون و سیاوش پرسید :حریرخوبی؟
باتمام توانم فریاد زدم :حال من به تو ربطی نداره.
نگاه طوالنی بهم کرد و گفت :منی که تمام بچگیم و با امیرحسام گذروندم میدونم چقدر پر از زخم و
درده بابت این رفتاراشم درکش میکنم پس توهم درکش کن.
_لعنتی ذره ذره جونم و میگیره بعد تو میگی درکش کنم؟!
سیاوش :امیرحسام آدمی نیست که همین طوری الکی پاچهی یکی رو بگیره تا بهش کرم نریزی
کاری به کسی نداره اما همین که به پرو پاش بپیچی آتیشت میزنه ...این از منی که با امیرحسام
بزرگ شدم بهت نصیحت باپنبه سر ببر ...به پرو پاش نپیچ و همون طور باش که اون میخواد اینطوری
هم خودت زندگی بهتری داری هم اعصاب اون راحته و متشنج نمیشه ...بهتره همون طور که خودش
گفت تاشب درست شده باشی وگرنه شب که بیاد و ببینه هنوز صدات باالست و به قول خودش ادای
شیرها رو در میاری به یه تودهنی اکتفا نمیکنه یاخودشو میکشه یا تورو.
از ویال رفت بیرون و حرفاش ذهنم و مشغول کرد ...این دوتا دوست هردو عجیب بودن.
خون گوشهی لبم و پاک کردم و بابغض زیرلب گفتم :گرگ وحشی تو عاشق کی هستی؟
رفتم داخل سرویس بهداشتی ...چشمای آبی رنگم از بس که گریه کرده بودم سرخ شده بود.
صورتم و شستم ولی بازم اشکام ریخت ...نتونستم خودم و کنترل کنم و باشدت زدم زیره گریه...
صدای هق هقام توی سرویس بهداشتی پیچید و بعد از چنددقیقه که دیگه هیچ جوونی توی تنم
نمونده بود صورتم و دوباره شستم و رفتم داخل اتاق خواب ...خودم و روی تخت پرت کردم و تا خوده
شب گریه کردم.
ساعت دونصف شب شده بود ولی امیرحسام هنوز نیومده بود.
هه حتماً رفته پیش عشقش ...ولی اون گفت عشق و زندگی شو توی آلمان ول کرده و اومده سراغ
من ...پس خداروشکر هرجا که هست درحال خـ ـیانت کردن به من نیست.
در اتاق باشدت باز شد که باشتاب روی تخت نشستم.
به مردی نگاه کردم که دکمه های پیراهنش تا روی شکمش باز بود و موهاش بهم ریخته بود و
صورتش سرخِ سرخ ...سیاهی چشماش به قرمزی شعله های آتیش میزد.
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دوتا دستاشو به چهارچوب در تکیه داده بود و باچشمای خمارش بهم نگاه میکرد.
باترس بلندشدم و آب دهنم و باصدا قورت دادم ...آروم پرسیدم :مستی؟
لباش به معنی خنده کش اومد و کم کم خندید و یواش یواش خنده اش به قهقهه ای ترسناک تبدیل
شد.
ای خدا خودت به دادم برس ...اون همین طوریش درحالت عادی ترسناکه دیگه چه برسه به مست
کرده اش.
تلوتلو خوران به سمتم اومد و بالحن کشداری گفت :امــــروز زیـــــادی روی مــــخـــــم راه
رفــــتــــی.
بابغض گفتم :غلط کردم ...جون هرکی دوست داری جلو نیا ...حسام به من نزدیک نشو وگرنه جیغ
میزنم.
خندهی ترسناکی کرد و باهمون لحن خمار و کشدار گفت :چــــرا بادم شـــیـــر بــــازی
مـــیکــــنی؟
_ امیر غلطه اضافی کردم ...امیر دیگه سرت داد نمیزنم توروخدا نزنم ...تازه زخمای قبلیم خوب شده...
امیر خ...
هنوز حرفم تموم نشده بود که توی یه حرکت خیلی سریع بـ ـغلم کرد و صورت شو توی گودی
گردنم فرو برد و چندتا نفس عمیق کشید و زمزمه کرد:
_امیر صدام کن ...بازم امیر صدام کن.
خشکم زده بود و چشمام گرد شده بود.
دستشو روی کمرم کشید و صورتشو به گردنم مالید و بالحن خماری گفت:
_اوه الی چقدر دلم برات تنگ شده بود.
چونم از بغض لرزید و به سقف نگاه کردم و نالیدم :خدایا این حق من نیست.
حاال میفهمم چرا وقتی اون موقع ها امیرصداش میکردم عصبانی میشد چون عشقش الی خانوم امیر
صداش میکرده.
هرلحظه حلقهی دستاش دوره کمرم تنگ تر میشد و اشکای من باسرعت بیشتری میریخت.
همونطور میبـ ـوسیدتم آروم زمزمه کرد:
_الیزابت تنهام نذار خیلی بهت احتیاج دارم.
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الیزابت!...
دستام روی سـ ـینه اش نشست و یکم ازش فاصله گرفتم ...باچشمای خمارش نگاهم کرد ...گیج
گفتم:
_الیزابت؟ ببینم الیزابت همون استادت نبود که پنجاه سالش بود و به خاطره سرطان ریه مرده بود؟!
پوزخندی زد و پرتم کرد روی تخت و...
آه من چقدر ساده ام ...از اینکه عشق شوهرم آلمانه خوشحالم و باخودم میگم حداقل اینطوری بهم خـ
ـیانت نمیکنه غافل از اینکه شوهره بی رحمم جسمش بامنه و روحش باالیزابتی که نمیدونم مرده
ست زنده ست اصالً کیه و چند سالشه؟
امیرحسام اونشبم مثل همیشه زمزمه های عاشقانه نکرد ولی یه حسی بهم میگفت اون منو به جای
الیزابت میبینه و اون شب باالیزابت عشق بازی کرد نه منی که یه زمانی حریرش بودم.
***
از پشت پنجره به بیرون زل زده بودم ...چقدر فصل پاییز غم انگیزه ...هواش باعث میشد بیشتر دلم
بگیره.
از وقتی که فهمیدم امیرحسام عاشق یه دختر به اسم الیزابته غمگین تر و افسرده تر از قبل شدم.
اونم فهمیده زیاد حالم خوب نیست واسه همین زیاد به پرو پام نمیپیچه و اذیتم نمیکنه.
از اون شبی که منو به جای عشقش دید حالم ازش بهم میخوره و بدتر از اون حالم از خودم بد میشه
و از خودم متنفر شدم که شدم عروسک خمیه شب بازیش.
دلم خیلی گرفته ...به معنی واقعی کلمه از زندگی سیر شدم و هرلحظه از خدا طلب مرگ میکنم.
امیرحسام همون طور که اون روز گفت تالفی حرفای توهین آمیزه آرزو رو درآورد ...شعله های خشم
و انتقام امیرحسام مراسم عروسی شاهانه اش رو به آتیش کشوند ...بعد از اینکه این خبرو شنیدم فقط
خوده خدا میدونه چقدر ترسم نسبت به امیرحسام بیشتر شد ...خداروشکر کسی آسیب ندیده بود و
فقط قسمتی از باغ آتیش گرفته بود ...اون خیلی ترسناک تر از اون چیزی بود که فکرشو میکردم.
امیرحسام :بیرون چی داره که اینطوری بهش زل زدی؟
نگاهم و از بیرون نگرفتم و جواب دادم :هیچی نداره.
امیرحسام :پس الکی وقت تو تلف نکن و برو غذا درست کن ،شب سیاوش و نامزدش میان اینجا.
_از بیرون غذا بگیر.
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امیرحسام :آها نکه خیلی سرت شلوغه وقت آشپزی نداری.
نگاهی بهش انداختم و گفتم :چرا میخوان بیان اینجا؟
امیرحسام :رفیقم میخواد یه شب بیاد خونه ام باید دلیل خاصی داشته باشه؟
_من حوصله مهمون بازی ندارم زنگ بزن از بیرون غذا بگیر وقتی اومدن میرم تو اتاقم تا راحت
باشین.
امیرحسام :تو بیجا میکنی بری تو اتاقت ...مثل یه خانوم واقعی میری آشپزی میکنی و کنار شوهرت
میشینی و از مهمونات پذیرایی میکنی.
_هه شوهرم.
امیرحسام :باز داری پا میذاری رو دمم.
_مشکل از من نیست دم تو زیادی درازه هرجا میرم میبینم یه تیکه اش زیره پامه.
یه قدم به سمتم برداشت که جیغ بلندی کشیدم و به طرف آشپزخونه دویدم.
امیرحسام :جرأت داری وایسا تاجواب تو بدم.
_اگه جرأتم داشته باشم دیگه جونی ندارم که مشت و لگدهاتو تحمل کنه.
از توی سالن فریاد زد :دِ لعنتی من کی بهت مشت و لگد زدم که باره دومم باشه؟
زبونم و محکم گاز گرفتم و گفتم :اَه حریر خفه شو.
دیگه زبون درازی نکردم و برای شب تدارک دیدم.
بعد از اینکه غذاها رو درست کردم دوش گرفتم ...از بین لباسام یه شلواره مشکی گشاد انتخاب کردم
بایه پیراهن بلنده طوسی و یه شال طوسی مشکی ...نمیدونم چرا دلم میخواست زیبا به نظر برسم و
جلوی نامزد سیاوش کم نیارم.
موهام و شونه کردم و همون طور که به چشمای آبی رنگم توی آینه زل زده بودم از خودم پرسیدم:
یعنی الیزابت قشنگه؟ حتم ًا خیلی قشنگه که حسام عاشقشه.
امیرحسام اومد داخل اتاق و گفت :بیا پایین اومدن.
سریع موهام و باگیره بستم و گفتم :باشه تو برو االن میام.
باعجله شالم و انداختم روی سرم ...هیچ آرایشی نداشتم و ابروهای پرم لجم و درمیاورد ...دستی به
لباسام کشیدم و رفتم طبقهی پایین.
صدای خنده های ظریف و لوند یه دختر اعصابم و خط خطی کرد.
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نگاهم روی دختر چشم سبز و بوری که کنار سیاوش ایستاده بود ثابت موند.
باامیرحسام دست داد و بالهجهی غلیظی گفت :زنت کو؟
رفتم جلو و دست امیرحسام و از دستش بیرون کشیدم و بالبخنده نه چندان دوستانه ای گفتم :سالم
من زن امیرحسامم.
هرسه تاشون از حرکتم شوکه شدن که دست امیرحسام و توی دستم محکم فشردم و گفتم :خوش
اومدین.
لبخندی زد و گفت :ممنون جاستینا هستم توهم باید حلیل باشی.
امیرحسام و سیاوش خندیدن که باآرنج آروم زدم به پهلوی امیرحسام و گفتم :حلیل نه عزیزم حریر.
جاستینا :اوه ساری.
سیاوش :چون زیاد فارسی حرف نمیزنه گاهی زبونش نمیچرخه.
_متوجه شدم اشکالی نداره.
امیرحسام :بشینید.
روی مبل ها نشستن و رفتم داخل آشپزخونه ...باحرص لیوان ها رو روی سینی کوبیدم و چشمام از
اشک پر شد.
اون به چه حقی باشوهره من دست میده؟!
لیوان ها رو بادستی که عصبی و هیستریک می لرزید از شربت پر کردم.
امیرحسام :حریر؟
_مرضِ حریر کوفتِ حریر دردِ حریر ،تو خجالت نمیکشی بااون دختره دست میدی؟
بااخم گفت :درست صحبت کن.
بابغض گفتم :مگه تو درست رفتار میکنی که من درست حرف بزنم.
امیرحسام :جاستینا مثل خواهرم میمونه.
_باشه پس منم از این به بعد با همه مردها دست میدم و میگم و میخندم ،اونام مثل داداشم میمونن.
چونم و محکم بین انگشتاش گرفت و از الی دندوناش غرید :توغلط میکنی تو به گوره پدرت
میخندی.
_ درست صحبت کن.
امیرحسام :آخی کوچولوی من حسودی میکنه؟
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به چشماش زل زدم ...زل زدم ...زل زدم و بعد زمزمه کردم :آره حسودی میکنم خیلی هم حسودی
میکنم.
بدون فکرکردن و خیلی یهویی دستام و محکم دوره گردنش حلقه کردم و...
بعد از دقایقی باصدای سیاوش که از داخل سالن صداش میکرد سعی کرد ازم فاصله بگیره که دستام
دوره گردنش محکم تر شد.
حصاره دستش دوره کمرم تنگ شد و درحالی که نفس نفس میزد کناره گوشم گفت :حسوده
کوچولو.
انگشتام و الی موهای پشت سرش فرو بردم و گفتم :من نمیذارم تنها کسی که برام مونده رو از چنگم
دربیارن.
امیرحسام :خنگه اون مثل زن داداشم میمونه.
بااخطار گفتم :نه باهاش حرف میزنی نه میخندی و نه دیگه اجازه میدی بهت دست بزنه وگرنه به خدا
دیونه میشم و اونطور که نباید رفتار میکنم.
بااخم گفت :داری تهدیدم میکنی؟
باغم گفتم :نه دارم خواهش میکنم.
نگاهش توی قرینهی چشمم ثابت موند و آروم گفتم :برو پیش شون.
امیرحسام :زودبیا فکرهای الکی هم نکن.
از آشپزخونه رفت بیرون و اشکام و پاک کردم ...چندتا نفس عمیق کشیدم و سینی رو برداشتم و
رفتم داخل سالن.
اول از همه به جاستینا تعارف کردم ...بالبخند برداشت و تشکر کرد ...به سیاوش و امیرحسام هم
تعارف کردم و کناره امیرحسام نشستم.
نگاه دقیقی به جاستینا انداختم ...یه شلواره جذب قدِ نود مشکی پاش بود و مانتوی سفیدی که بیشتر
شبیه به پیراهن بود ...موهای بور و طالیی رنگ شو باز گذاشته بود و از زیره شالی که آزادانه وسط
سرش رها بود دیده میشد و جلب توجه میکرد.
آستین های مانتو یاهمون پیراهنش سه ربع بود و دستای ظریف و سفیدش خودنمایی میکردن...
توجه ام به کفشای سورمه ای رنگش جلب شد که پاشنه های بلندی داشتن و جلوشون باز بود و
ناخونای پای الک زده اش دیده میشد.
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خیلی خوشگل و شیک بود.
جاستینا :مشکلی پیش اومده؟
نگاهم و از روش برداشتم و گفتم :نه.
جاستینا :خیلی کنجکاو بودم خانوم امیرو ببینم به خاطره همین تا پام از آلمان به ایران رسید به
سیاوش گفتم بریم خونهی امیر.
_تازه از آلمان اومدی؟
جاستینا :آره دوساعتی میشه رسیدم.
لبخنده کجی زدم و هیچی نگفتم.
نگاه سیاوش عشق و داد میزد ...به جاستینا حسودیم شد و بغض گلم و گرفت ...بایه عذرخواهی آروم،
بلندشدم و رفتم داخل آشپزخونه.
خوشبحالش که شوهرش دوستش داره.
میزه داخل سالن و چیدم و برای شام صداشون کردم.
دوره میز نشستیم ...اون سه تا باهم دربارهی موضوعات مختلف حرف میزدن و من فقط باغذام بازی
میکردم.
گوشی جاستینا زنگ خورد و باهیجان جواب دادhallo eli . :
امیرحسام خیلی سریع سرش به سمت جاستینا چرخید و نگاهش زوم شد روی گوشی توی دستش.
پس الیزابت و سیاوش و جاستینا هم میشناسن.
بغض به گلوم چنگ انداخت و لبخنده پردردی روی لبام نشست  ..جاستینا تندتند به آلمانی حرف
میزد و من نمفهمیدم چی میگه.
امیرحسام هنوز نگاهش به گوشی توی دست جاستینا بود.
خدایا پس مرگ منو کی میرسونی؟
جاستینا بعد از چند دقیقه به فارسی گفت :اوه آره اتفاقاً خونهی امیرم وای الی باید زن شو ببینی
خیلی بامزه ست ...خیلی بچه ست و اصالً به امیر نمیخوره ...من که خیلی ازش خوشم اومد ...اوه البته
عزیزم میبـ ـوسمت بای.
گوشی رو به طرف امیرحسام گرفت و گفت :میخواد باتو صحبت کنه.
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امیرحسام به من نگاه کرد و من باچشمای پر از اشکم التماس کردم گوشی رو نگیره ولی گوشی رو
گرفت و آروم گفتhallo eli . :
ازپشت میز بلند شد و ازمون فاصله گرفت.
بغضم و قورت دادم و تو دلم گفتم :چیزی نمونده تورو هم از دست بدم ...بابا کجایی؟ دخترت از بی
کسی به دشمنش پناه آورده ...کاش بودی و ترکم نمیکردی ...اگه تو االن کنارم بودی من اینقدر به
حسام محتاج نبودم.
بادستای لرزونم لیوان نوشابه رو برداشتم و یه قلوپ خوردم.
جاستینا به آلمانی یه چیزی پرسید که سیاوش جوابشو داد و به سمت سرویس بهداشتی ته راه رو
رفت.
سیاوش :امیر همیشه از زن های ضعیف بدش میاد.
بهش نگاه کردم که گفت :به جای بغض کردن یه کاری بکن.
بااخمگفتم :منظورت چیه؟
سیاوش :امیر اگه تو رو تا آخر عمرشم کنار خودش نگه داره و عذابت بده بازم آرامشو بدست نمیاره...
یه کاری کن آرامش بگیره.
_کسی که پر از کینه و نفرته هیچ وقت آرامش نمیگیره ...درضمن وقتی قلب حسام معتلق به یه زن
دیگه ست من هیچ کاری نمیتونم بکنم ...اونی که توی این بازی کیش و ماته منم.
سیاوش :بازنده اونیه که قبل از بازی فکرمیکنه میبازه.
_تو منظورت از این حرفا چیه؟
شونه هاشو باال انداخت و جوابی نداد.
امیرحسام اومد و سره جاش نشست ...حرفای سیاوش گیجم کرده بود و اخمای درهم امیرحسام هم
کفریم میکرد.
سیاوش :الیزابت خوب بود؟
آروم جواب داد :خوب بود.
سیاوش :بقیه چطور بودن؟
امیرحسام :خوب بودن.
بقیه کین؟!
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سؤالی نپرسیدم و تمام مدت سردرگم چنگالم و توی ظرف ساالد فرو کردم.
جاستینا :امیر خانومت درس نمیخونه؟
امیرحسام :نه.
جاستینا :چرا؟
بلندشدم و ظرف غذام و برداشتم و گفتم :چون اسیرها حق تحصیل ندارن.
درمقابل چشمای متعجبش رفتم داخل آشپزخونه و بشقاب و پرت کردم داخل سینک.
به کانتر تکیه دادم و اشکام بی اختیار ریخت ...از وقتی باالیزابت حرف زده بود ناراحت و گرفته شده
بود و حرفی نمیزد.
خب اگه خیلی عاشق اون دختره منو ول کنه بره پیشش ...فقط منو از این زندان آزاد کنه.
هه حریر اگه تو رو ول کنه تو کجا میخوای بری؟ کجا رو داری که بری؟ آقابزرگ دیگه تو رو کلفت
خونه شم حساب نمیکنه ...باید توی خیابون بخوابی و خوراک ولگردها بشی.
خدایا من تاکی باید تاوان بدم؟ مامانم باآرامش کنار بابام درحال زندگی کردنه و من هرلحظه کنار
پسره معشوقهی سابقش زجر میکشم ...تحمل این خونه تاقبل از اینکه بفهمم امیرحسام عاشق یکی
دیگه ست راحت بود اما االن هرلحظه فکرمیکنم دیوارهاش بهم نزدیک تر میشن و زندانم تنگ تر و
تنگ تر میشه و نفسم و میگیره.
به تنهایی احتیاج داشتم و نمی تونستم برم پیش شون واسه همین رفتم طبقهی باال و به اتاقی که
کم از شکنجه گاهم نداشت پناه بردم.
روی تخت نشستم و بی صدا گریه کردم ...بی کسی بد دردی بود ...قبالً وقتی یه قطره اشک توی
چشمام جمع میشد آقابزرگ ویال رو میذاشت رو سرش ...بابا نوازشم میکرد و حتی همون مادر
گناهکارم پا به پای من اشک میریخت ...امیرعلی باحرفای کودکانه اش آرومم میکرد و آرزو بامسخره
بازی هاش ...عمه قربون صدقه ام میرفت و ساحل و آتوسا اذیتم میکردن و میگفتن :خرس گنده تو
االن هجده سالته بعد نشستی گریه میکنی؟
خدایا اینا همه نعمت و محبت بود ولی منه خر نفهمیدم و چقدر راحت به خاطره یه عشق احمقانه
این همه نعمت و از دست دادم.
شالم و از سرم برداشتم و گیرهی موهام و باز کردم و دراز کشیدم.
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یادش بخیر گاهی اوقات که خودم و برای بابا لوس میکردم موهام و ناز میکرد و برام آهنگ دختری
دارم شاه نداره رو میخوند ...هنوز صداش توی گوشمه که گفت :برو و دیگه برنگرد.
چقدر آسون و ساده از خانوادم گذشتم و چقدر پشیمونم ولی پشیمونی چه سودی داره؟ هیچی.
چندساعتی گذشته بود و من همچنان به دیوار سیاه و سفید رو به روم زل زده بودم و چشمهی اشکم
تمومی نداشت.
امیرحسام وارده اتاق شد و روی تخت دراز کشید ...چیزی نگذشت که صدای فندکش به گوشم رسید
و بعد از یک ثانیه بوی سیگار بلندشد.
میدونست سردرد میگیرم و از قصد این کارو میکرد ...لعنت به تو حسام.
بعد از نیم ساعت انگشتاشو الی موهام حس کردم.
آروم پرسید :چی باعث شد مهمونا رو ول کنی و بیای تو اتاق گریه کنی؟
غلت زدم و به پهلو رو بهش خوابیدم و خیره به چشماش بابغض گفتم :الیزابت.
نفس شو محکم داد بیرون و دست شو زیره سرش گذاشت و به سقف زل زد.
دستم و تکیه گاه کردم و نیم خیز شدم و باصدای گرفته ای پرسیدم :الیزابت کیه؟
خیره به صورتش منتظره جواب موندم ...بعد از یه سکوت طوالنی گفت :دختره دایی محمدرضا.
به سرعت و بی اراده آه عمیقی از سـ ـینه ام بلند شد.
باصدای تحلیل رفته ای پرسیدم :دوستش داری؟
چشماشو بست و جواب نداد ...سکوتش چه معنی داشت؟
باهق هق گفتم :پس دوستش داری.
بازم هیچی نگفت.
بدون اینکه خودم بخوام دستم و دورش حلقه کردم و سرم و روی سـ ـینه اش گذاشتم و بابغض
گفتم :دوستش نداشته باش منو دوست داشته باش.
چقدر بد بود عشق و محبت و گدایی کنی ...من شرایط روحی خوبی نداشتم ...کالً شخصیتم از وقتی
که با امیرحسام زندگی میکردم فرق کرده بود ...بهش وابسته شده بودم و از اینکه تنهام بذاره
میترسیدم ...به خودم حق میدادم که اینطوری بشم آخه از تنهایی واهمه داشتم و هیچکس برام
نمونده بود ...همه ولم کرده بودن آخرین پناهم خوده امیرحسام بود که پناهگاه امنم رو ازم گرفته
بود ...کارام و ابراز عالقه هام دست خودم نبود انگار یه حریرِ جدید درونم شکل گرفته بود و اون
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کنترلم میکرد و این حریر جدید خیلی محتاج محبت بود ...خیلی زیاد ...تنهایی سخت بود ...تنها که
باشی دشمن هاتم برات عزیز میشن ...باید تو موقعیتم قرار میگرفتی تا درکم کنی ...تابفهمی تنها که
باشی حتی به بودن در کنار بدترین و پست ترین آدم روی زمین هم راضی میشی تا از تنهایی درت
بیاره.
***
صدای زنگ ویال بلند شد .درو باز کردم و دیدم آقایاسر خریدها رو گرفته و پشت در گذاشته .خریدها
رو برداشتم و بردم داخل آشپزخونه ...بی حوصله همشونو داخل یخچال چپوندم.
روی صندلی نشستم و سرم و روی میز گذاشتم ...سکوت این ویال عذاب آور بود ...دلم به این خوش
بود که پنج شش ساعت دیگه امیرحسام میاد و دیگه تنها نیستم.
نگاهم به گلدون کنار پنجره افتاد ...از روی صندلی بلندشدم و یه پارچ آب برداشتم و به گلدون آب
دادم ...نگاهم روی گل هاش ثابت موند ...دستم و روی گلبرگ هاش کشیدم و شوکه شدم ...این گل
که طبیعی نیست ...هه ،پوزخنده دردناکی روی لبام نقش بست ...چطور نفهمیدم این گل مصنوعیه؟!
باصدای گوشیم نگاهم و از گلدون گرفتم ...جواب دادم :بله؟
مهدیه :سالم بی معرفت.
باشنیدن صدای یه آشنای قدیمی از ذوق چشمام اشکی شد و گفتم :وای مهدیه خودتی؟!
مهدیه :بی شعور یه زنگ نزنی خبر بگیری.
_ ببخشید ...خوبی؟ چیکار میکنی؟ دلم براتون خیلی تنگ شده.
مهدیه :ماسه تاهم دلمون برات تنگ شده ...وای حریر این همه مدت ندیدمت دلم برات یه ذره شده.
_منم همین طور ...شقایق و لیال خوبن؟
مهدیه :آره اونام همین جان ،دارن دست و پا میزنن تا گوشی رو بدم باهاشون حرف بزنی.
بغضم ترکید و بلند زدم زیره گریه ...بعد از مدتها یکی بهم زنگ زده بود که میگفت دلش برام تنگ
شده.
مهدیه :وااااا حریر داری گریه میکنی !!!؟
_ دلم برای زمان مدرسه تنگ شده ...برای تقلب هامون ...برای حرف زدن سرکالس ...برای ساندویچ
های آشغال مدرسه.
مهدیه :عزیزم گریه نکن.
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صدای شقایق و شنیدم :بهش بگو بیاد بیرون همو ببینیم.
مهدیه :الو حریر میای بریم بیرون؟
_نه نمیتونم.
مهدیه :ای بابا چرا؟ نکنه آقابزرگت نمیذاره؟
_نه ...من ازدواج کردم.
هرسه تاشون جیغ زدن :چـــــــی؟!
مهدیه :باکی؟
_امیرحسام.
مهدیه :درووووغ !
_نه خیلی وقته ازدواج کردم.
مهدیه :واجب شد حتماً ببینمت.
_نمیتونم برم بیرون شما بیاین خونه ام.
مهدیه :کثافت عروسیتم گرفتی! فکرکردم فقط عقد کردی ...بی معرفت ما رو دعوت نکردی! خیلی
بیشعوری.
_حاال شما بیاین همه چی رو تعریف میکنم.
مهدیه :بده آدرس تو.
آدرس و گفتم که بالودگی گفت :اووووو استادمون از اون خرمایه های باال شهر نشینه.
_زود بیاین باشه؟
مهدیه :تانیم ساعت دیگه اونجاییم ...بای.
_منتظرم.
گوشی رو قطع کردم و سریع رفتم به اتاق خوابمون و یه دست لباس درست و حسابی پوشیدم.
دلم میخواست امروز از اون حریر افسرده فاصله بگیرم و بادوستام خوش بگذرونم.
به تصویره خودم توی آینه نگاه کردم ...تاپ و شلوارک آبی کاربونی تنم با چشمام ست شده بود و
صحنهی جالبی رو به وجود آورده بود ...موهای خرمایی رنگم و دم اسبی بسته بودم که درعین ساده
بودن خیلی بهم میومد.
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صندل های سفید خوشگلی رو از بین یه دنیا کفشی که امیرحسام خریده بود انتخاب کردم و پام
کردم.
برگشتم به طبقهی پایین و چایی و قهوه دم کردم و شربت درست کردم.
خیلی باسلیقه داخل شیرینی خوری شیرینی چیدم و همهی وسایل پذیرایی رو آماده کردم.
تلفن ویال زنگ خورد و جواب دادم :بله؟
آقایاسر :خانوم سه تا خانوم اومدن که میگن دوستای شمان و باشما قرار داشتن.
سریع گفتم :درسته راهنمایی شون کنین به داخل.
چادرم و سرم کردم و در ورودی رو باز کردم که دیدم اون سه تا همراه باآقایاسر دارن میان...
بادیدنشون خیلی خوشحال شدم ...حس یه زندانی رو داشتم که بعد از مدتها کسی اومده بود
مالقاتش.
مهدیه و لیال بادیدنم جیغ کشیدن و به سمتم دویدن که باخنده گفتم :صبرکنین دیونه ها.
_آقایاسر شما میتونین برین.
آقایاسر :به چیزی احتیاج داشتین صدام کنین.
_باشه.
آقایاسر رفت و سریع گفتم :چطورین دیونه ها نمیدونین چقدر دلم براتون تنگ شده بود ...بیاین توو.
اومدن داخل و درو بستم ...چادرم و درآوردم که پریدن رو سرم و شروع کردن به زدنم.
شقایق :در به در شده چرا ما رو عروسی دعوت نکردی؟
لیال :الهی استاد پارسا تو حلقومت گیرکنه میدونستم اینقدر پولداره خودم تورش میکردم.
مهدیه :عوضی آب زیره کاه شیرینی ها رو تنها تنها خوردی.
باخنده کنارشون زدم و گفتم :اَه وحشی ها ولم کنین.
هرسه شون بهم زل زدن و بعد لیال گفت :چقدر فرق کردی.
_چه جوری شدم؟
شونه باالانداخت و گفت :مثل حریر اون موقع ها نیستی.
_بیاین بشینید.
روی مبل ها نشستیم و لیال یه نگاه کلی به ویال کرد و گفت :چقدر شیک و مدرنه.
لبخنده محوی زدم و گفتم :چه خبرا خوبین؟
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مهدیه :ماخوبیم تو چه خبرا؟ گور به گور شده وقتی نتایج کنکورو میدیدم متوجه شدم فردوسی قبول
شدی تو گلوت گیرکنه.
لبخنده تلخی روی لبام نقش بست.
لیال :چه رشته ای برداشتی؟
_من دانشگاه نمیرم.
چشماشون گرد شد و باهم گفتن :چـــــــرا؟!
_حسام دوست نداره.
اخماشون رفت توهم ...مهدیه :شوهر ذلیل.
جوابم بهش فقط یه لبخنده غمگین بود ...برای اینکه جو عوض بشه گفتم :چی میخورین؟
مهدیه :نمیخواد زحمت بکشی اومدیم دو دقیقه خودتو ببینیم.
زدم تو سرش و گفتم :از کی تاحاال تعارفی شدی؟
دست چپ شو آورد باال و گفت :از وقتی نامزد کردم.
ابروهام از تعجب باال رفت و گفتم :واقعاً کی؟
مهدیه :یه ماه میشه.
_وای تبریک میگم.
لیال :ترشیدهی بدبخت همون ترم اول دانشگاه مخ یکی از سال باالیی ها رو زد و پسره اومد
خاستگاریش.
خندیدم و گفتم :چه سرعت عملی داری.
مهدیه :کثافت من مخ پویان و زدم یا اون مخ منو زد؟ ندیدی از همون روز اول دانشگاه دورم موس
موس میکرد !
لیال :نکه توهم بدت میومد ...به هرحال تک پسره خانواده ...دکتر ...پولدار ...پدر شرکت دار ...مادر ماما.
مهدیه :برای من این چیزها مهم نیست خودش مهمه.
شقایق :اهـــوع مهدیه خودتی؟!
بالبخند رفتم داخل آشپزخونه و چهارتا لیوان شربت ریختم و برگشتم داخل سالن.
شقایق :شوهرت کجاست؟
_یا دانشگاه ست یا شرکتش.
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شقایق :مگه شرکتم داره؟
_آره.
شقایق :لیال واجب شد من و توهم شوهر شرکت دار پیدا کنیم ...به اون داداش قوزمیتت بگو شرکت
بزنه تا جواب مثبت بدم.
لیال :لهراسب از بی پولی کیک با نوشابه سق میزنه بعد بره برای تو شرکت بزنه؟ حتما باپول عمه اش.
شقایق :آره شما بی پولین! حتماً اونی که زیره پای لهراسبه فورد نیست االغ شاسی بلنده.
همه مون بااین حرفش خندیدیم و شقایق ادامه داد :من نمیدونم چرا ملت سعی دارن به ما بفهمونن
بی پولن؟ خیل خب بابا نترسین پوالتونو از چنگ تون درنمیاریم ...واااااال .
لیال :خیل خب بیا منوبخور هنوز زن داداشم نشده بامن سرجنگ برداشته.
مهدیه :هی حریر پاشو آلبوم عکسای عروسی تو بیار ببینیم.
بغضم و قورت دادم و بالبخنده مصنوعی گفتم :ماعروسی نگرفتیم.
باچشمای گرد بهم نگاه کردن ...شقایق :چرا؟!
_قضیه اش مفصله بی خیال.
مهدیه :غلط کردی باید همه شو همین االن تعریف کنی.
بازم دست به دامن دروغ شدم و گفتم :خانوادم با ازدواج من و حسام مخالف بودن ما بدون رضایت
خانواده هامون ازدواج کردیم ...ترجیح دادیم عروسی نگیریم.
لیال :واقعاً؟!
_آره.
مهدیه :یعنی خانوادت دیگه باهات درارتباط نیستن؟
باغم گفتم :نه خیلی وقته ندیدمشون.
چندثانیه ای هیچی نگفتن و بعد مهدیه بالبخندگفت :زندگی باعشقت خوبه؟
پوزخندی زدم و تمام احساسم خالصه شد توی قطره اشکی که از چشمم چکید.
شقایق دستم و گرفت و گفت :حریر عزیزم چی شد؟
بابغض گفتم :حسام ارزش از دست دادن خانوادم و نداشت ...تنهای تنهام هیچ کس و ندارم ...تمام روز
توی این ویال زندانی ام و نه کسی میاد نه میتونم برم بیرون ...نذاشت برم دانشگاه و درس بخونم...
تمام دلخوشیم اینه که شب از سرکار بیاد و به جز خودم یه نفره دیگه هم زیره این سقف بزرگ و
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دلگیر باشه ...دلم برای امیرعلی پر میکشه ولی نمیذاره برم ببینمش ...زندگیم و خودم تباه کردم اونم
به خاطره یه عشق زوار در رفتهی آبکی که تازگیا فهمیدم یه طرفه ست و توی قلب شوهرم به جای
من یه زن آلمانی به اسم الیزابته.
شقایق چشماش اشکی شد و بـ ـغلم کرد و گفت :آروم باش عزیزم همه چی درست میشه.
_دیگه هیچی درست نمیشه ...قدرِ خانوادهاتونو بدونین خانواده خیلی چیزه باارزشیه.
شقایق :هیس آروم باش ...گوره بابای هرچی مرده ...غصه نخور گلی.
خندهی الکی کردم و ازش فاصله گرفتم ...لیال سرش پایین بود و باگوشهی شالش ور میرفت و مهدیه
هم اخماش درهم بود.
_ببخشید نمیخواستم ناراحت تون کنم.
مهدیه :اصالً فکرنمیکردم استادپارسا همچین آدمی باشه.
_بی خیال فراموشش کنید ...یه لحظه احساس کردم اگه اینارو به کسی نگم غمباد میگیرم.
مهدیه :چرا طالق نمیگیری؟
_طالق بگیرم برم کجا؟ برم پیش آقابزرگ؟ آقابزرگ دیگه تف نمیندازه تو صورتم بعد به نظرت دوباره
منو قبول میکنه؟ تازه حسام طالقم نمیده منم نمیخوام طالق بگیرم.
لیال :چرا؟
سرم و انداختم پایین و آروم و پربغض گفتم :دوستش دارم.
لیال :خاک برسرت.
شقایق دستم و تو دستش فشرد و گفت :زندگی تو خراب نکن به حرف این دوتاهم گوش نکن بشین
و زندگی تو بساز.
مهدیه :خرِ خدا داره میگه بهش خـ ـیانت میکنه و یه زن خارجی رو دوست داره این اصالً مگه زندگی
داره که بشین و بسازش؟!
مهدیه هنوزم عین گذشته زبونش تلخ بود و باحرفاش عذابم میداد.
سریع گفتم :بهم خـ ـیانت نمیکنه اون دختره توی گذشته اش بوده تازه اون آلمانه حسام اصالً
نمیبینتش.
مهدیه :به هرحال دوستش که داره.
دندونام و روی هم فشردم و تودلم گفتم :لعنت به تو مهدیه.
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شقایق :باالخره حتماً یه چیزی توی حریر دیده که اون دختره رو ول کرده و باحریر ازدواج کرده ...این
یعنی تو رو به اون ترجیح داده پس طالق راه چاره نیست ...تو میتونی زندگی تو سر و سامون بدی.
هه آره منو به اون ترجیح داد چون میخواست انتقام بدی های مادرم و از من بگیره.
_بی خیال این حرفا ...چرا چیزی نمیخورین؟ بخورین دیگه.
لیال :اشتهامون کور شد.
کوسن روی مبل رو به سمتش پرت کردم و گفتم :حرف مفت نزن.
ظرف شیرینی رو به سمتش گرفتم و گفتم :ببین از اون شیرینی هایی که تو دوست داری هم هست...
بردار دیگه.
لبخندی زد و برداشت.
مهدیه :ابروهات که هنوز پاچه بزیه.
خندیدم و گفتم :آره.
شقایق :یعنی تو این مدتی که ازدواج کردی برنداشتی؟
_نوچ.
شقایق :چرا؟
مهدیه :فکرمیکنی دلیلش چیه خب خنگه استاد نمیذاره بره بیرون یعنی نمیتونه بره آرایشگاه.
شقایق :چه بد.
لیال یهو باهیجان گفت :خب شقایق زنگ بزن مامانت بیاد اینجا براش ابروهاشو برداره.
سریع گفتم :نه الزم نیست.
مهدیه :اَه تو یکی خفه شو ...زنگ بزن شقایق.
شقایق :مامانم رفته لواسون امشب یه عروس اونجا داشت.
مهدیه :ایش توهم بااین مامانت یک سره به گشت و گذاره.
شقایق :خب از جاهای مختلف بهش زنگ میزنن ...میدونی که کارش خیلی عالیه سرشم خیلی
شلوغه.
لیال ناراحت گفت :حاال چیکار کنیم؟
_هیچکار من نمیخوام ابروهام و بردارم.
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مهدیه باپرخاش گفت :همین کارو میکنی که استاد میره سراغ یکی دیگه اگه به خودت برسی حتی
به یه زن دیگه نگاهم نمیکنه چون باخودش میگه من که یکی خوشگل تر از اینو توی خونم دارم پس
چرا الکی نگاهم و صرف اینا بکنم.
سرم و انداختم پایین ...شاید حق بااون بود.
شقایق یک دفعه باصدای بلندی گفت :آهـــا فهمیدم میتونیم به ترسا بگیم بیاد اینجا ...دستیا ِر
مامانمه.
مهدیه :خب چرا منتظری زودباش زنگ بزن.
شقایق :من که شماره شو ندارم.
لیال داد زد :گندت بزنن خب زنگ بزن به مامانت شمارشو بگیر.
شقایق سریع به مامانش زنگ زد و شمارهی ترسا رو گرفت و بعد به ترسا زنگ زد.
شقایق :الو ترساجون ...سالم عزیزم ...مرسی گلم منم خوبم توخوبی ...فدات شم عزیزم لطف داری...
قربونت برم وقت داری بیای به این آدرسی که برات می فرستم؟ آره عزیزم وسایلتم بیار ...مرسی بای.
شقایق تندتند آدرسو براش تایپ کرد و فرستاد.
لیال :عق ...حالم بهم خورد مرسی گلم منم خوبم تو خوبی ...فدات شم ...عق.
شقایق :گمشو فکرکردی باهمکارای مامانم عین شما رفتار میکنم؟ نه خره من چون باشما راحتم
اینطوری صحبت میکنم وگرنه حتی جلوی مامانمم جرأت نمیکنم عادی صحبت کنم.
مهدیه :بابا باکالس.
_بچه ها من نمیخوام اصالح کنم.
مهدیه :ببند.
بااسترس صدای انگشتام و در آوردم ...میترسیدم امیرحسام دعوام کنه.
بعداز نیم ساعت ترسا اومد ...یه دختره تقریباً سی ساله ...زیاد خوشگل نبود اما آرایش ملیح و حرفه
ای که روی صورتش کار شده بود قشنگش کرده بود و دماغ عملی اش هم به صورتش میومد.
ترسا :خب کدومتون میخواد آرایش کنه؟
شقایق :حریر ...نمیخواد آرایش کنه ابروهاشو بردار و یه ماسک خوب روی صورتش بذار.
ترسا :باشه عزیزم.
_بچه ها من نمیخوام اصالح کنم.
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به زور نشوندنم روی صندلی و ترسا کارشو شروع کرد ...از درد و سوزش پوستم اشکم دراومد.
ترسا :خیل خب تموم شد بذار یه ماسک عالی رو صورتت بذارم تا سوزش پوستت قطع بشه.
یه مایع سبز رنگ روی پوستم مالید و گذاشت بیست دقیقه روی پوستم بمونه و بعد خودش خیلی
راحت اون مایع خشک شده رو از روی پوستم کند.
مهدیه :وای چقدر عوض شدی حریر !!
بلندشدم تاخودم و توی آینه ببینم که ترسا دستاشو روی شونه هام گذاشت و مانع شد ...گفت :بشین
هنوز باهات کار دارم.
باتعجب گفتم :چیکار؟!
روبه شقایق گفت :یه رنگ بلوند پایین موهاش بذارم معرکه میشه.
سریع جیغ زدم :نـــــه .
اون سه تا تندتند گفتن :آره آره بذار.
_توروخدا نه حسام میکشتم.
مهدیه :غلط کرده از خداشم باشه داری خودتو خوشگل میکنی.
ترسا :عزیزم خیلی خوشگل میشی ...یکم از نوک موهات میزنم تا مرتب بشن بعد چون رنگ طبیعی
موهات تومایه های قهوه ایه یه رنگ بلوند خوشگل پایینش میزارم خیلی ناز میشی.
اجازهی مخالفت نداد و خیلی سریع نوک موهام و قیچی کرد و مایع رنگ رو درست کرد و از قسمت
کمر تا انتهای موهام و رنگ کرد.
بااسترس گفتم :امشب خونم و تو شیشه میکنه.
لیال :غلطه اضافه ...تو زنشی حق داری آرایش کنی و به خودت برسی.
بعد از نیم ساعت ترسا موهام و شست و سشوار کشید.
مهدیه :منم دلم خواست چقدر خوشگله رنگش.
ترسا :بخوای موهای تو رو هم رنگ میکنم.
مهدیه :آخه االن زیتونیِ بد نشه؟
ترسا :نه من کارم و خیلی خوب بلدم یه رنگ محشر برات درست میکنم.
شقایق :اول کاره حریر تموم بشه بعد تو ...ترساجون ابروهاشم قهوه ای کن اینطوری خیلی نازتر میشه.
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ترسا :آره منم میخواستم پیشنهادشو بدم ولی گفتم شاید دوست نداشته باشه ...میخوای ابروهاتم رنگ
کنم؟
_شما که همه کار کردین اینم بکنید.
ترسا خیلی سریع مشغول شد و ابروهامم رنگ کرد ...دلم میخواست هرچه زودتر خودم و ببینم.
بعد از اینکه ابروهام رنگ گرفت صورتم و شستم و ترسا باالخره اجازه داد خودم و ببینم.
وقتی خودم و توی آینه دیدم شوکه شدم و اصالً خودم و نشناختم ...خیلی فرق کرده بودم و زیبایی ام
ده برابر شده بود ...رنگ قهوه ای ابروهام به موهام خیلی میومد ...موهام خیلی ناز شده بود و رنگ
بلوندش اونقدر روشن نبود و خیلی رنگ شو پسندیدم.
ترسا :خوشت اومد عزیزم؟
بالبخندگفتم :ممنون ...آره دست تون درد نکنه.
مهدیه :خب دیگه حاال نوبت منه.
روی صندلی نشست و ترسا موهاشو رنگ کرد.
همونطور که ترسا رنگ و روی موهای مهدیه می مالید پرسید :مهدیه جون چرا اسمت تو گذاشتن
مهدیه اسمت اصالً بهت نمیاد.
من و شقایق و لیال خندیدم که مهدیه گفت :اسم مامان بزرگم مهدیه بوده وقتی که مرده یک ماه
بعدش من به دنیا اومدم واسه همین اسمم و گذاشتن مهدیه.
شقایق بالحن مسخره ای گفت :البته میخواد اسمشو عوض کنه و بذاره مژده.
مهدیه قیچی رو به سمتش پرت کرد و گفت :برو عمه تو مسخره کن.
_به نظره من مهدیه از مژده قشنگ تره.
ترسا :حریرجون کاره مهدیه جون تموم شده بیا دوباره بشین موهاتو حالت بدم ...تاامشب شوهرت
حسابی شوکه بشه.
_نه همین طوری خوبه.
دستم و کشید و گفت :بیابشین دیگه ...خوشگل میشی.
روی صندلی نشستم و گفت :میخوای برات فرشش ماهه بذارم؟ خیلی ناز میشی هـــا.
سریع گفتم :نه توروخدا فقط با بابلیس یکم حالت دارشون کن.
ترسا :باشه عزیزم.
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شروع کرد به بالیس کردن موهام و واقعاً موهام معرکه شد.
مهدیه :برم سرم و بشورم؟
ترسا :بذار پنج دقیقه دیگه بمونه.
جلوی آینه بالبخند به موهام دست کشیدم و باذوق به خودم نگاه کردم ...چقدر فرق کردم.
ابروهام نه باریک بود نه پهن ،مدلش خیلی بهم میومد.
لیال :حریر میخوای ترساجون آرایشتم بکنه.
_نه ...راستی ترساجون میتونی یه بستهی کامل آرایشی مارک خوب برام بگیری و بدی شقایق برام
بیاره؟
ترسا :همین االن برای خودم یه بستهی کامل خریدم چون برای کارم الزم بود اگه میخوای بدمش به
تو برای خودم بعداً میخرم.
_آره میخوام ممنون ...ببخشید بهت زحمت دادم.
ترسا :این چه حرفیه عزیزم وظیفم بود.
رفتم داخل اتاق و از داخل کشویی که امیرحسام همیشه برام توش پول میذاشت یه مبلغ قابل توجه
ای برداشتم و داخل پاکت گذاشتم و برگشتم پیش بقیه.
ترسا :خب دیگه من باید برم ...شاگردام توی آموزشگاه منتظرمن.
پاکت و به سمتش گرفتم و گفتم :ممنون از اینکه اومدی.
ترسا :قابل نداره.
_ممنون.
پاکت وگرفت و تشکر کرد.
_بمون یه قهوه دیگه بخور.
ترسا :ممنون عزیزم باید برم کالس دارم.
خداحافظی کرد و رفت ...بستهی لوازم آرایش رو باز کردم و بادیدن اون همه لوازم آرایش هنگ کردم.
مهدیه :رنگ موهام خوب شده؟
شقایق :بهت میاد.
لیال :آره قشنگ شده.
مهدیه :ولی حریر خیلی قشنگ تر شده ...خیلی فرق کرده.
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لبخندی به روش زدم و گفتم :رنگ موهای تو هم قشنگ شده ...مبارکت باشه.
لیال :بریم دیگه هوا داره تاریک میشه.
_کجا؟ هنوز که زوده.
لیال :نه دیگه بریم خیلی وقته اومدیم.
هرچی اصرار کردم بمونن قبول نکردن و آمادهی رفتن شدن.
_میخواین تا دم در خروجی باهاتون بیام؟
مهدیه :نه عزیزم خودمون راه رو بلدیم ممنون.
_بازم میاین دیدنم؟
لیال :معلومه که میایم دیونه.
از هم خداحافظی کردیم و رفتن.
بازم جلوی آینه ایستادم و به خودم نگاه کردم ...نمیدونم چرا تا تنهاشدم دلشوره گرفتم ...اگه
امیرحسام دعوام کنه چی؟
به اتاق خوابمون پناه بردم و روی مبل نشستم و زانوهام و بـ ـغل کردم.
نیم ساعتی گذشته بود که به خودم تشر زدم :اَه حریر چقدر ترسو و بی عرضه شدی ...بس کن هیوال
که نیست.
از داخل کمدم یه شلواره جذب کرم فاق کوتاه بایه تاپ شکالتی برداشتم و پوشیدم.
بادیدن خودم سریع لبم و گزیدم و از خجالت سرخ شدم ...باالتنهی تاپم خیلی باز بود ...چندتا نفس
عمیق کشیدم و گفتم :حریر خجالت و بذار کنار امیرحسام خیلی وقته شوهرته پس خجالت کشیدن
معنی نداره.
موهام و دورم ریختم و از رنگ و حالت قشنگ شون لبخند روی لبام نشست.
از توی بستهی لوازم آرایشی کرم و برداشتم و مقدار خیلی کمی به پوست صورتم زدم تا زیاد
سفیدنشم چون رنگ پوست خودم سفید بود ...ریمل زدم و خط چشم کشیدم و درآخر یه رژ صورتی
زدم.
همون آرایش کم کلی تغییرم داد و رنگ آبی چشمام بیشتر دیده میشد.
امیرحسام :حریرکجایی؟
رژ لب از دستم افتاد و باهول گفتم :تو اتاقم االن میام.
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خیلی سریع لوازم آرایش ها رو جمع کردم و داخل کشو انداختم.
موهام و باگیره مدل آبشاری بستم.
امیرحسام :حریر؟
_اومدم.
یه آیت الکرسی خوندم و چندتا نفس عمیق کشیدم و از اتاق رفتم بیرون.
بادیدنم چشماشو باریک کرد و دقیق جز به جز صورتم رو از نظر گذروند.
آب دهنم و باصدا قورت دادم و بااسترس یه تکه از موهای توی صورتم و زدم پشت گوشم و باصدای
لرزونم گفتم :س...سالم خس...ته نباشی.
هنوز نگاهش روم بود که سریع از کنارش رد شدم و به آشپزخونه پناه بردم.
خودم و بادستم باد زدم و تندتند نفس کشیدم ...از استرس و ترس زیادی قلبم جوری خودشو به
دیوارهی سـ ـینه ام می کوبید که دردم میومد.
چایی دم کردم و براش یه فنجون ریختم ...سعی کردم ریلکس باشم و عادی رفتار کنم.
سینی رو برداشتم و رفتم داخل سالن ...روی کاناپه دراز کشیده بود و ساعدش روی چشماش بود.
خم شدم و سینی رو روی میزگذاشتم که پرسید :رفته بودی بیرون؟
_نه ...مهدیه و شقایق و لیال اومده بودن اینجا.
نشست و فنجون و برداشت و همون طور که به بخارش چایی زل زده بود پرسید :دیشب سرت درد
میکرد خوب شدی؟
_آره.
دیگه هیچی نگفت ...یه نفس و همونطور داغ لیوان چایی رو سرکشید و باقدمای بلندی رفت به سمت
اتاق.
دهنم باز موند و چشمام تاآخرین حد گشاد شد ...چطوری اون چایی داغ و خورد؟
فنجون و برداشتم ...هنوز داغ بود ...امیرحسام تو یه موجوده غیرطبیعی هستی.
برای شام ماکارانی درست کردم ...داشتم آروم و باحوصله کاهوها رو خورد میکردم که امیرحسام
درحالی که فقط یه شلوار گرمکن مشکی پاش بود و حوله دوره گردنش بود وارد آشپزخونه شد و
بطری آب و از داخل یخچال برداشت و مثل همیشه باسرش خورد.
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موهاش خیس بود و روی پیشونیش ریخته بود ...و اون موهای بهم ریخته خیلی جذاب ترش کرده
بود.
_آخ.
سریع بطری رو گذاشت روی میز و به طرفم اومد ...دستم و گرفت و یه دستمال کاغذی از روی میز
برداشت و روی انگشت خونیم فشار داد.
از سوزش انگشتم اشکم ریخت و نالهی آرومی کردم.
باسرزنش گفت :حواست کجاست؟
باچشمای اشکیم به چشمای پراز جذبه اش نگاه کردم که زیرلب گفت :لوس چه زودم گریه اش
میگیره.
بابغض گفتم :خب میسوزه.
امیرحسام :کمتر هیزی کن تا اینطوری نشه.
باخجالت سرم و انداختم پایین ...زیرچشمی بهش نگاه کردم که باتعجب دیدم روی لباش لبخنده ...یه
لبخنده محو اما کامالً واقعی و بدون هیچ تمسخری.
امیرحسام :هنوزم میسوزه؟
به انگشتم نگاه کردم و بادیدن دستمال کاغذی که کامالً قرمز شده بود یه جیغ بلندکشیدم.
امیرحسام از جاپرید و گفت :چته دیونه؟
باگریه گفتم :چقدر خون ازم رفته !
امیرحسام :خوبه زخم شمشیر برنداشتی.
دستم و برد زیره شیره آب و از سوزشش آخ بلندی گفتم.
دستم و خشک کرد و از داخل جعبهی کمک های اولیه یه چسب زخم برداشت و روی زخمم
چسبوند.
اشکام و پاک کرد و گفت :گریه نکن لوسِ کوچولو.
آروم گفتم :ممنون.
امیرحسام :درس و عبرتی بشه تا دیگه چشم چرونی نکنی.
مشت محکمی به سـ ـینه اش زدم و بااعتراض گفتم :حسام.
خندید و گفت :مگه دروغ میگم؟
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پشت چشم نازک کردم و گفتم :من اصالً هم به تو نگاه نمیکردم.
امیرحسام :نه بابا؟
بابغض گفتم :اذیتم نکن.
ابروهاش از تعجب رفت باال و نگاهش خیره موند توی چشمام ...منم نتونستم نگاه از دوگودال سیاه
رنگش بگیرم.
آروم صورتامون بهم نزدیک شد و زمزمه کرد :چقدر لوس شدی.
دستاش دوره کمرم حلقه شد و...
باصدای تایمر اجاق گاز چشمام و باز کردم ...دستم و آوردم باال و آروم انگشتم و روی لباش کشیدم و
رژه کمی که روی لباش بود و پاک کردم.
نمیدونم یهو چش شد که باشدت هولم داد عقب و از آشپزخونه رفت بیرون.
دستم و به میز گرفتم تا نیوفتم ...چی شد؟ چرا اینطوری کرد؟
زیره قابلمه رو خاموش کردم و درحالی که ذهنم پر از فکرهای درهم و برهم بود میزو چیدم.
صدا زدم :حسام بیاشام بخور.
بعد از چند دقیقه بااخمای وحشتناکی اومد و روی صندلی نشست.
بغض گلوم و گرفت ...چرا اخم داره؟ مگه کاره اشتباهی انجام دادم؟
براش غذا کشیدم و جلوش گذاشتم ...بی میل چنگال شو توی ماکارانی ها فرو برد و فقط دوسه تا
چنگال خورد و بعد از آشپزخونه رفت بیرون.
این ماکارانی که مزه اش خوبه پس چرا نخورد؟
همونطور که دوست داشت توش قارچ زده بودم اما نخورد.
میزو جمع کردم و رفتم داخل سالن که دیدم مثل همیشه جلوی تی وی ننشسته و توی سالن نیست.
دیدی گفتم ناراحت میشه ...حتماً رنگ موها و ابروهام و دوست نداره ...حتماً زشت شدم که خوشش
نیومده.
ساعت ده شب بود که رفتم داخل اتاق و بوی سیگار زد به گلوم و به سرفه افتادم.
پنجره رو باز کردم و هوای تازه رو به ریه هام کشیدم.
صدای عصبیش به گوشم خورد :از کناره پنجره بیا اینور آقایاسر تو حیاطه.
_تو حیاط نیست.
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امیرحسام :میگم بیا اینور.
باناراحتی از کناره پنجره اومدم کنار ...سیگارشو باحرص توی جاسیگاری خاموش کرد و از اتاق رفت
بیرون.
اشکام ریخت و گفتم :چرا ازم فاصله میگیره؟ یعنی اینقدر زشت شدم؟ انگار نمیخواد چشمش بهم
بیوفته !
به خودم توی آینه نگاه کرد ...نگاه کردم ...نگاه کردم !
حرفای سیاوش توی گوشم تکرار شد:
باپنبه سر ببر ...بذار امیر باهات به آرامش برسه.
مهدیه :اگه به خودت برسی و همیشه خوشگل باشی استاد حتی به یه زن دیگه نگاهم نمیکنه
باخودش میگه من که خودم یه زن خوشگل توخونه دارم پس چرا نگاهم و صرف اینا بکنم.
درد امیرحسام و دلیل فرار کردنش از خودم رو فهمیدم.
من زیادی خوشگل شده بودم و همین درد اون بود ...نمی تونست احساساتش و کنترل کنه واسه
همین ازم فاصله میگرفت.
دستم و روی تصویره آینه کشیدم و درحالی که لبخنده مرموزی روی لبم بود گفتم :من بااین چهرهی
زیبا چرا اسیره حسام باشم ...چطوره یه کاری کنم حسام اسیره من بشه ...جای خودم و توی قلب
شوهرم از الیزابت پس میگیرم و برای زندگیم میجنگم و شوهرم و دو دستی تقدیم الیزابت نمیکنم...
کاری میکنم حسام حتی یه لحظه هم نتونه ازم دور بمونه ...چرا من بازندهی این بازی باشم؟ از امشب
ورق برمیگرده ...دیگه اشک و آه و افسردگی ممنوع از امشب فقط و فقط دلبری ...کاری میکنم آقای
پارسا که حتی دیگه یاده الیزابت نیوفتی و نتونی بدون من نفس بکشی.
اون تنها کسی که برای من مونده و من هیچ جوره از دستش نمیدم.
گیرهی موهام و باز کردم و موهام دورم ریخت.
لبخنده بدجنسی زدم و رفتم سمت کمدم ...خوبی این ویال این بود که از شیر مرغ گرفته تاجون
آدمیزاد توش پیدا میکردی.
از بین لباس خواب های داخل کمد یه صورتی خوش رنگ و ناز رو برداشتم.
پوشیدمش و به خودم توی آینه نگاه کردم ...یه لحظه از خجالت گُر گرفتم.
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چندتا نفس عمیق کشیدم و سعی کردم آروم باشم ...موهای حالت داره خوشرنگم و جلوی آینه شونه
زدم.
رژ صورتی رو به لبام کشیدم ...دستگیرهی در باال و پایین رفت که خیلی سریع رژو داخل کشو
انداختم و دوباره شونه رو برداشتم و مثالً خودم و مشغول شونه کردن موهام نشون دادم.
وارد اتاق شد و متوجه شدم که برای چندلحظه توی چهارچوب در شوکه بهم نگاه کرد.
آروم و پراز ناز شونه رو روی موهام کشیدم.
درو بست و به سمت تخت رفت اما وسط راه ایستاد و از داخل آینه دیدم که نگاهشو به سمتم
چرخوند و بهم چشم دوخت.
از استرس قلبم تندتند میزد و دلم آشوب بود.
باناز موهام و روی شونهی دیگه ام انداختم و انگشتام و الشون فرو بردم.
حضورشو پشت سرم احساس کردم و لبام و از داخل گاز گرفتم.
وقتی دستای گرمش دورم پیچید از هیجان زیاد سرم گیج رفت اما به خودم مسلط شدم و خودم و
کنترل کردم.
بینی شو بین موهام فرو برد و نفس عمیقی کشید ...بادست دیگه اش آروم شونه رو از دستم گرفت و
روی میز گذاشت.
االن باید چیکار کنم؟ اَه حریر چقدر بی دست و پایی ...یکم فکرکن.
بعداز چندثانیه فکر کردن آروم تو بـ ـغلش چرخیدم و به چشمای جذابش چشم دوختم.
زمزمه کرد :تومغز کوچولوت چی میگذره؟
یه دستم و دوره گردنش انداختم و دست دیگه ام و روی عضالت بدنش کشیدم و باناز گفتم :هیچی
عزیزم.
باانگشت شصتم گونه شو نوازش کردم ...اینقدر به طور وسوسه کننده ای صورتشو لمس کردم که
چشماشو بست و بی تاب صورت شو به کف دستم مالید.
روی پنجه های پام بلندشدم و لبام و آروم به گردنش چسبوندم ...زمزمه کردم :باتمام بدی هات
دوست دارم.
محکم تر بـ ـغلم کرد ...به صورتم نگاه کرد ...نگاه کرد ...نگاه کرد ...نگاه کرد و درآخر خیلی سریع
روی دستاش بلندم کرد و...

496

www.RomanKhone.IR

نه سیاه بود نه سفید – ریحانه رسولی

رمــان

***
چشمام و باز کردم ...نگاهم و توی اتاق چرخوندم ...سرم و برگردوندم و بادیدن امیرحسام که غرق
خواب بود تمام اتفاقات دیشب یادم اومد ...لبخنده محوی روی لبام نقش بست ...دیشب یه شب
متفاوت بود ...برای هردومون ...من دیگه مثل همیشه توی مدت ر-ا-بطه گریه نمی کردم و احساس
میکردم امیرحسام هم برای اولین بار گذشته و انتقام رو فراموش کرده بود و به تنها کسی که
فکرمیکرد من بودم ...اینقدر براش ناز و عشوه ریختم که هرلحظه دیونه تر میشد و اشتیاقش بیشتر و
چقدر خوب بود که اون لحظه دنیا ایستاده بود و فقط من توی ذهنش بودم و باتمام وجود خواستار
من بود.
به تاج تخت تکیه دادم و ملحفه رو تا روی باالتنه ام کشیدم ...نوری که از پنجره به داخل اتاق میتابید
حالم و خوب میکرد.
امیرحسام دمر خوابیده بود و یه دستش زیره بالشت بود ...موهاش روی پیشونیش ریخته بود و درست
عین پسربچه های تخس شده بود.
آروم موهاشو از روی پیشونیش کنار زدم و انگشتام و روی صورتش کشیدم و نوازشش کرد ...عجیب
بود که هنوزم بعد از اون همه بالیی که سرم آورده بود بهش عالقه داشتم ...عشق بود دیگه ...به
آسونی ازبین نمیره و فراموش نمیشه ...جون تو میگیره اما نه از شدتش کم میشه و نه فراموش میشه.
آروم پلکاشو باز کرد ...لبخنده ملیحی تحویلش دادم ...دستم و گرفت و تو بـ ـغلش کشیدتم و دوباره
چشماشو بست و باصدای دورگه ای پرسید :ساعت چنده؟
_.9
اخماش درهم رفت و باصدایی شبیه به ناله گفت :دیرم شده.
موهاشو نوازش کردم و آروم زمزمه کردم :عشق من امروز جمعه ست.
چشماشو باز کرد و نگاهش توی نگاهم قفل شد ...تعجب کرده بود از رفتارم.
سرم و بردم جلو و بـ ـوسهی آرومی به پیشونیش زدم و گفتم :صبح بخیر آقامون.
توی چشماش تعجب و بهت موج میزد اما هیچی نگفت.
سرم توی گودی شونش گذاشتم و چشمام و بستم و بالـ ـذت یه نفس عمیق کشیدم.
هنوز تنهای تنها نشدم ...امیرحسام هست.
بـ ـوسه آرومی به شونم زد و گفت :دیروز دیگه کی اومده بود؟
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_هیچکی...آهـــا دوست مامان شقایق اومد.
لباشو به اللهی گوشم نزدیک کرد و زمزمه کرد:
_اون ابروهاتو برداشت؟
_اوهـــوم.
محکم تر بـ ـغلم کرد و گفت :خوشگل شدی.
لبخندی روی لبام نشست و گفتم :چه عجب ...از دیشب منتظره این جمله ام.
نگاه طوالنی به چشمام کرد و بعد نشست و به تاج تخت تکیه داد ...از روی میز کناره تخت جعبهی
سیگارشو برداشت و یه دونه روشن کرد.
اولین پک و زد که دستشو گرفت ...سؤالی نگاهم کرد که سیگارو گرفتم و گفتم :معدهی خالی نکش.
بازم تعجب کرد ...سیگارو توی جاسیگاری خاموش کردم و توجه ام به فندک طالیی رنگ جلب شد.
برداشتمش و انگشتم و روی جایی که حک شده بود :امیر و الیزابت ،کشیدم.
اگه امیرحسام اونو دوست داره پس حتماً اونم امیرحسام و دوست داره ،ولی اگه دوستش داره چطور
میتونه به عشقش فندک هدیه بده و اونو به کشیدن سیگار تشویق کنه.
امیرحسام :چی شده؟
بالحنی که سعی میکردم معمولی باشه پرسیدم :الیزابت چندسالشه؟
امیرحسام :هم سن خودمه.
فندک و توی دستم فشردم ...بالبخندی که به زور روی لبام حفظش کرده بودم گفتم :جاستینا اون
شب گفت من بچه ام و اصالً به تو نمیام.
امیرحسام :اون معنی بیشتر جمالت فارسی رو نمیدونه ...ناراحت نشو منظوری نداشته.
بهش نزدیک ترشدم و دستم و روی شونهی مردونه اش گذاشتم و آروم و باناز گفتم :ناراحت نشدم
ولی میخوام بدونم توهم نظرت همینه ...من بچه ام؟
خیره به چشمام بعد از یه سکوت طوالنی گفت :نه.
لبخنده واقعی روی لبام نشست و محکم بـ ـوسیدمش و گفتم :میرم میز صبحانه رو آماده کنم.
لباس خوابم و از روی تخت برداشتم و پوشیدم و از اتاق رفتم بیرون.
تاپام و از اتاق گذاشتم بیرون و باذوق باال و پایین پریدم و از ته دل خندیدم.
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وارد سرویس بهداشتی ته راه رو شدم و صورتم و شستم ...به خودم توی آینه نگاه کردم و زیرلب
گفتم :آقای پارسا از امروز قراره خیلی غافل گیر بشی ،منو اگه بچه هم بدونی من تو رو بابچه بازی
هام عاشق میکنم ...تو رو از دست نمیدم ...تنها کسم و به یه دختره آلمانی تقدیم نمیکنم.
از سرویس بهداشتی اومدم بیرون و گیرهی موهام و از روی میز برداشتم و موهام و جمع کردم.
میزصبحانه رو چیدم و چایی دم کردم ...امیرحسام نیم ساعت بعد درحالی که حموم کرده بود و
موهاش خیس بود اومد.
لبخندی به روش پاشیدم و چایی ریختم.
روی پاهاش نشستم و دستام و دوره گردنش حلقه کردم و گفتم :چراموهاتو خشک نکردی؟ سرما
میخوری.
امیرحسام :گشنم بود حوصله نداشتم خشک شون کنم.
بالبخند خودم براش لقمه گرفتم و تو دهنش گذاشتم و گفتم :دیشبم شام نخوردی.
نگاه از چشمام نمیگرفت ...انگار میخواست اونچیزی که توی ذهنم میگذره رو از چشمام بخونه.
داشتم زیره نگاهش ذوب میشدم اما به خودم مسلط شدم و یه لقمهی دیگه براش گرفتم.
_حسام ماهمیشه باهم زندگی میکنیم مگه نه؟
گیج گفت :منظورت چیه؟
_میخوام بدونم روزی میرسه که بخوای منو طالق بدی؟
بااخم گفت :نه.
لقمه رو توی دهنش گذاشتم و گفتم :پس یعنی من باید تا آخره عمرم توی این ویال کناره تو زندگی
کنم.
امیرحسام :درسته.
_خب عشقم من که نمیتونم تا آخرعمرم توی این ویال زندانی باشم ...مدت زیادی میشه که باهام
زندگی میکنیم ولی اجازه ندادی برم بیرون ...میشه گاهی برم بیرون؟
امیرحسام :نه.
لبخندم و حفظ کردم و گفتم :باشه اشکالی نداره.
وقتی دید اصرار نمیکنم بازم تعجب کرد ...مردها از زن هایی که زیاد باهاشون مخالفت میکنن و رو
حرف شون حرف میزنن خوش شون نمیاد.
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باحوصله بازم براش لقمه درست کردم ...لقمه رو به سمت دهنش بردم که دستم و گرفت.
بازم یه نگاه طوالنی بهم کرد و گفت :تنهایی نه ولی گاهی که خودم وقت داشتم میبرمت بیرون.
لبخنده بزرگی زدم و گفتم :مرسی.
لقمه رو از دستم گرفت و جلوی دهنم گرفت.
مسخره بود اما از این کارش بغض کردم ...آره من گدای محبت امیرحسام بودم و کوچک ترین
محبتش باروح و روانم بازی میکرد.
لقمه رو خوردم و دستام و محکم تر دوره گردنش حلقه کردم و چونم و روی شونش گذاشتم و گفتم:
هیچ وقت تنهام نذار ،من از تنهایی خیلی می ترسم.
***
برای هزارمین بار به ساعت نگاه کردم و دلشورم بیشتر شد ...سعی کردم آروم باشم و به چیزهای بد
فکرنکنم.
_چیزی میخوری برات بیارم؟
جاستینا :نه ممنون پس چرا امیر و سیاوش نمیان؟
_نمیدونم ،حسام فوق فوقش اگه دیرم بکنه تا ساعت هفت میاد اما االن هشته ...نکنه اتفاقی افتاده؟
جاستینا :نگران نباش االن به سیاوش زنگ میزنم.
به سیاوش زنگ زد و بعد گفت :دارن میان تو راهن.
نفس راحتی کشیدم و نگرانیم رفع شد و آروم گرفتم.
بعداز چند دقیقه پرسیدم :تو الیزابت و از کجا میشناسی؟
جاستینا :من و الی و امیر و سیاوش باهم بزرگ شدیم.
_واقعاً؟!
جاستینا :آره ...من دخترخالهی الیزابتم.
ابروهام از تعجب رفت باال.
_یکم از بچگی تون بگو.
جاستینا :چی بگم ...اومـــم خب ماهمبازی همدیگه بودیم ...امیر و الیزابت باهم بزرگ شدن و بیشتر
اوقات سیاوش باهاشون بود منم گهگاهی که میرفتم خونهی الی اینا باهاشون بازی میکردم.
_حسام خیلی بچهی شیطونی بود؟
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جاستینا :نه ...بیشتر غد و مغرور بود ...زیاد بازی نمیکرد و بیشترِ وقتش با الی بود اونی که خیلی
شیطون بود سیاوش بود از دیوار راست میرفت باال.
_مامان و بابای سیاوش ایرانن؟
جاستینا :نه آلمانن.
_سیاوش چرا ایران زندگی میکنه؟
جاستینا :کالً سیاوش زندگی توی ایران و دوست داره ...وقتی هم نامزد کردیم همونجا بهم گفت ایران
زندگی میکنیم منم قبول کردم.
_توچندسالته؟
جاستینا 26 :سالمه ...من از اون سه تا کوچیک ترم ...تو چندسالته؟
_چیزی نشده بیست سالم بشه.
لبخنده خالصی زد و گفت :چقدر بااون شب که اومدیم اینجا فرق کردی ...رنگ ابروهات بهت میاد.
تاخواستم جواب شو بدم در باز شد و امیرحسام و سیاوش اومدن داخل.
روسریم و جلو کشیدم و از روی مبل بلند شدم و گفتم :سالم خوش اومدین.
امیرحسام درحالی که اخماش درهم بود زیرلب جوابم و داد.
موهاش بهم ریخته بود و لباساش خاکی بود و دوتا از دکمه های پیراهنش کنده شده بود.
بانگرانی گفتم :چرا لباسات خاکیه؟
بدون اینکه جوابم و بده رفت داخل اتاق و درو محکم بهم کوبید.
روبه سیاوش گفتم :چی شده؟
سیاوش :آرشام واکسن هاری شو نزده بود اومد پاچهی امیرحسام و گرفت.
زدم روی گونم و گفتم :وای خدا ...دعوا کردن؟
سیاوش :نوچ خاله بازی میکردن.
باعصبانیت گفتم :آقای خوشمزه مثل آدم بگو چی شده؟
سیاوش :اعصاب نداری هـــا.
باحرص دندونام و روی هم فشار دادم و رفتم داخل اتاق.
امیرحسام جلوی آینه ایستاده بود و به گردنش نگاه میکردم.
بانگرانی گفتم :خوبی؟

501

www.RomanKhone.IR

نه سیاه بود نه سفید – ریحانه رسولی

رمــان

امیرحسام :نه خوب نیستم.
به سمتم خیز برداشت و مچ دستم و محکم توی دستش گرفت و توی صورتم غرید :اون بی شرف به
تو زنگ میزنه؟
باترس گفتم :نه به خدا.
امیرحسام :گفت تو دوستش داری گفت هرجوری شده بدستت میاره.
_دروغ گفته.
امیرحسام :شایدم دوستش داری از من پنهان میکنی.
_نه حسام دیونه شدی؟!
وسایل های روی میزو باعصبانیت پرت کرد روی زمین و نعره زد :اون گوه میخوره اسم زن منو به
زبونش میاره.
به گریه افتادم و گفتم :آروم باش.
دستشو گرفتم و بردمش سمت تخت و گفتم :بشین و تعریف کن چی شده؟
عصبی به موهاش چنگ زد و سرشو بین دستاش گرفت.
_حسام دروغ گفته من دوستش ندارم ...اصالً چی شد که دعواتون شد؟ اصالً تو اونو کجا دیدی؟
امیرحسام :امروز یه مناقصه داشتیم ...هه آقابزرگت تونست باهزار جون کندن شرکت شو نجات بده،
مناقصه رو من بردم و اون ازحسادت زیاد هار شد ...وقتی مناقصه تموم شد بی شرفِ کثافت حال تو
رو ازم پرسید منم گفتم حال تو ربطی به اون نداره اونم گفت دیر یا زود تو منو ول میکنی و میری
پیش اون چون تو اونو دوست داری ...آره حریر؟ دوستش داری؟
_چرت نگو به جز تو مرده دیگه ای تو قلبم نیست.
امیرحسام :وقتی این حرف و زد خونم به جوش اومد و بهش حمله کردم و باهم درگیر شدیم.
نگاهم به خراش روی گردنش افتاد و باهول گفتم :گردنت زخمی شده !
امیرحسام :یه خراش کوچیکه.
انگشتم و روی زخمش کشیدم که اخماش رفت توهم.
_میسوزه؟
امیرحسام :نه ...پاشو برو پیش بقیه.
_بذار زخم تو ضدعفونی کنم.
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امیرحسام :الزم نکرده تیر که نخوردم یه خراش ساده ست.
دستاشو گرفتم و بابغض گفتم :دیرکردی نگرانت شدم.
به چشمام زل زد و گفت :اون دوست داره.
_اون مهم نیست تو دوستم داشته باشه.
دستام و دوطرف صورتش گذاشتم و پرسیدم :حسام دوستم داری؟
بعد از یه مکث طوالنی گفت :نه.
قلبم تیر کشید و گفتم :پس چرا از حرف آرشام ناراحت شدی؟
امیرحسام :تو ناموس منی من دهنی رو که پشت سره ناموسم زر زر کنه رو کاگل میگیرم.
پوزخنده غمگینی زدم و گفتم :فقط ناموستم؟
هیچی نگفت که به خودم مسلط شدم و تو دلم گفتم :اشکالی نداره حریر آروم باش.
سرم و بردم جلو و زخم گردنشو آروم بـ ـوسیدم و زمزمه کردم :اشکالی نداره تو دوستم نداشته باش
ولی من دوست دارم.
بلندشدم تا از اتاق برم بیرون که دستم و گرفت ...پرسید :امروزصبح از درد گوشت توی خواب ناله
میکردی ...االن حالت خوبه؟
لبخنده محوی زدم و گفتم :آره ...برو حموم دوش بگیر و لباساتو عوض کن ...بیرون منتظرتم.
از اتاق رفتم بیرون و زیرلب گفتم :من همهی تالشم و دارم میکنم پس چرا عاشقم نمیشی لعنتی.
نگاهم به سیاوش و جاستینا افتاد ...سیاوش به کاناپه تکیه داده بود و جاستینا تو بـ ـغلش بود و
سرش روی بازوی سیاوش بود و چقدر عاشقانه سیاوش موهاشو نوازش میکرد و به سرش بـ ـوسه
میزد.
لعنت به من که توهیچی شانس نیاوردم.
جاستینا وقتی متوجهی من شد از سیاوش فاصله گرفت و پرسید :اتفاقی افتاده حریر؟
آروم گفتم :نه.
میز شام و چیدم و امیرحسام بعد از نیم ساعت اومد پیش ما.
اخماش درهم بود و رگ گردنش هنوز متورم بود ...هه آقای خوش غیرت از این که یه مرد غریبه اسم
زن شو به زبون آورده خونش به جوش اومده ...المصب برای من غیرت خرج نکن عشق خرج کن.
_بیاین سرمیز ،شام آماده ست.
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امیرحسام فقط باغذاش بازی میکرد و حتی یه قاشق هم نخورده بود هنوز.
سیاوش همونطور که غذا میخورد گفت :امیرحسام وقتی سگ میشی ترسناک میشی هــا !
امیرحسام :پس خفه خون بگیر تا پاچهی تو رو هم نگرفتم.
سیاوش :پاچمم بگیری غمی نیست واکسن هاری زدم.
امیرحسام :ســـــیـــــا !!
سیاوش :دردِ ســیـــا خب غذاتو کوفت کن دیگه توکه به حسابش رسیدی دیگه دردت چیه؟
امیرحسام :دردِ من ای...
باصدای داد و بیدادی که از بیرون اومد حرفشو قطع کرد.
آرشام :آقای پارسا گمشو از پناهگاهت بیا بیرون تا مرد و مردونه باهم بجنگیم.
_یاحسین آرشامه.
به من نگاه کرد و گفت :یه جوری میگی آرشامه انگار استغراهلل خداست.
بااضطراب لبم و گزیدم.
تلفن ویال زنگ خورد که امیرحسام جواب داد :چیه آقایاسر؟ نگهش دار همونجا االن میام ...نه به
پلیس زنگ نزن خودم به حساب نوچهی آقای صالحی میرسم.
گوشی رو روی میز کوبید و باقدمای بلندی به سمت در رفت که به سمتش دویدم و جلوشو گرفتم و
گفتم :توروخدا نرو.
از الی دندوناش غرید :بیا برو اونور.
باگریه گفتم :حسام خواهش میکنم نرو.
کنارم زد و از ویال رفت بیرون.
بادیدن سیاوش که خیلی ریلکس و باآرامش غذا میخورد لجم گرفت.
سیاوش :اَه چقدر این مرغ بی نمکه ...جسی اون نمکدون و بده.
جاستینا نمکدون و به سمتش گرفت که نمکدون و چنگ زدم و کوبیدم به زمین و داد زدم :به جای
کوفت کردن پاشو برو جلوشونو بگیر.
سیاوش :به من چه ...فوق فوقش دوتا مشت بهم میزنن تموم میشه میره ...دیگه ته تهش یکی شون
میوفته زندان اون یکی هم میره سـ ـینهی قبرستون میخوابه ،حرص نخور بشین این مرغ بی نمک تو
بخور.
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باحرص دندونام و روی هم فشار دادم و چادرم و از روی کاناپه چنگ زدم و سرم کردم و رفتم بیرون.
بادیدن اون دوتا روانی که به هم افتاده بودن و همو میزدن هنگ کردم.
امیرحسام :آخه جوجه تو از من چی میخوای؟
آرشام :حریرو ...بهم بدش تا دست از سرت بردام.
امیرحسام مشت محکمی به صورتش زد و گفت :مگه اینکه توی خواب ببینی حریرو بدست آوردی.
آرشام :تو گولش زدی تو اونو به زور اینجا نگه داشتی ...توی این ویال زندانیش کردی ...توکه یکی
دیگه رو دوست داری پس چرا باحریر ازدواج کردی آشغال؟
امیرحسام یه لحظه از چیزهایی که اون میدونست شوکه شد ...به در ورودی نگاه کرد و بادیدن من
نعره زد :گمشو برو تو.
باالتماس گفتم :حسام ولش کن.
آرشام از موقعیت سواستفاده کرد و امیرحسام و به عقب هول داد و داد زد :حریر اومدم که ببرمت...
اومدم از دست این پست فطرت نجاتت بدم ...بیا میبرمت یه جایی که دست این آشغال بهت نرسه...
اشکالی نداره که آقابزرگ دیگه نمیخوادت خودم کنارتم بیا بریم.
امیرحسام از خشم نعرهی بلندی زد و مثل یه گرگ وحشی به آرشام حمله کرد.
باگریه جیغ زدم :حسام تورو خدا ولش کن ...آقایاسر جلوشو بگیر مگه نمیبینی داره میکشتش !
آقایاسر :آقاگفت دخالت نکنم.
رفتم سمتشون و دست امیرحسام و گرفتم و دادزدم :ولش کن دیونه کشتیش.
کنارم زد که افتادم روی زمین.
آرشام هول شد و پرسید :حریرخوبی؟
امیرحسام خشمگین تر شد و مشت محکمی کوبید تو دهنش و داد زد :به توچه؟ حال زن من به
توچه ربطی داره آشغال؟
آرشام :اون زن تو نیست تو به زور نگهش داشتی.
امیرحسام اومد سمت من ،بازوم و گرفت و از روی زمین بلندم کرد و داد زد :به این آشغال بفهمون
چون دوستم داری کنارمی.
هق زدم و گفتم :دعوا نکنید.
امیرحسام :من تو رو به زور نگه داشتم؟

505

www.RomanKhone.IR

نه سیاه بود نه سفید – ریحانه رسولی

رمــان

سرم و به معنی نه تکون دادم.
امیرحسام :چرا الل شدی اینا همه به خاطره توئه به این کثافت بفهمون که توخودت بامیل خودت
کنارمی و بامن ازدواج کردی.
آرشام منتظر بهم نگاه کرد که بابغض گفتم :من حسام و دوست دارم اون منو به زور نگه نداشته.
آرشام :دروغ نگو حریر اون تو رو دوست نداره ...اون تو رو توی این ویال زندانی کرده نمیذاره بری
دانشگاه و درس بخونی ...بیا بامن بریم قول میدم آقابزرگ و راضی کنم تا ببخشتت.
امیرحسام :آرشام گمشو برو به اندازهی کافی خوردی کاری نکن جنازه تو بفرستم برای مادرت.
تمام صورت و لباساش خونی بود اما با این وجود دست بردار نبود ...گفت :حریر بگو که این حیوون و
دوست نداری و به زور نگه ات داشته ...بگو که مجبورت کرده باهاش ازدواج کنی؟ من دوست دارم
حریر ...بیا باهم بریم قول میدم از این سگ خیلی بهتر باشم.
امیرحسام چنان نعره زد که چهارستون بدم لرزید ،دوباره به آرشام حمله کرد که آرشام خیلی سریع
از پشت کمرش یه اسلحه بیرون کشید و گفت :همونجا وایسا وگرنه میزنم.
امیرحسام شوکه ایستاد و من جیغ بلند و تیزی کشیدم.
آرشام :بسه شش هفت ماهه که این دخترو توی این خونه زندانی کردی و خفه خون گرفتم ولی
امشب این ماجرا رو برای همیشه تموم میکنم ...حریرو باخودم میبرم حتی اگه شده به زور.
امیرحسام :اگه مردی اون اسلحه رو بنداز زمین تابهت بفهمونم حرف گنده تر از دهنت نباید بزنی.
آرشام :حریر امشب هرجوری شده بامن میاد و توی آشغال هیچ کاری نمیتونی بکنی.
_آرشام دیونه بازی درنیار اونی که تو دستتِ اسباب بازی نیست ،بذارش زمین توروخدا ...لعنتی من
شوهرم و دوست دارم ...چی میخوای از زندگیم؟
آرشام :تو اینو دوست نداری این به زور نگه ات داشته.
سیاوش از داخل ویال اومد بیرون و بادیدن اسلحهی توی دست آرشام گفت :خالیه.
آرشام اسلحه رو به سمت ماشین امیرحسام گرفت و شلیک کرد که صدای جیغ من و جاستینا توی
حیاط پیچید و شیشهی ماشین هزار تیکه شد.
آرشام :آره دیدی خالیه.
سیاوش :ایول بابا عجب جیمز باندی هستی.
آرشام :تو توی خونهی این کثافت چیکار میکنی وقتی آقابزرگ اخراجت کرد شدی نوکره این؟
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سیاوش :من هرجا پول بیشتر باشه همون جام.
آرشام :بی شرف تو اومدی خاستگاری حریر بعد االن توی خونه اش چیکار میکنی؟ شما همتون دست
تون تویه کاسه ست ...بگو ماجرا چیه؟
سیاوش :صدتومن بده جواب تو بدم.
جیغ زدم :سیاوش االن وقت شوخی نیست.
آرشام :به زودی خودم همه چی رو میفهمم ...حریر بیا این طرف.
باهق هق گفتم :اون اسلحه رو بیار پایین.
داد زد :بیا اینور تا مخ این استاد دوهزاری رو نترکوندم.
جلوی امیرحسام ایستادم و داد زدم :احمق من حسام و دوست دارم تو رو نمیخوام بفهم اینو.
آرشام :اون تو رو دوست نداره.
_به درک من که دوستش دارم.
امیرحسام کنارم زد و گفت :برو اونور.
مصمم جلوش ایستادم و گفتم :بزن دیگه اگه جرأت داری بزن.
آرشام به چشمام زل زد و گفت :تو یامال من میشی یامال هیچکس.
_ من مال تو نمیشم پس بزن.
چشماش از اشک برق زد و درحالی که دستش میارزید اسلحه رو به سمتم گرفت و گفت :من همیشه
تو رو همسره خودم میدونستم باکاری که کردی من بیشتر از همه داغون شدم ...آقابزرگ قول داده
بود تومال من بشی ...من دوره همه رو به خاطره تو خط کشیدم و اومدم دنبالت ...باوجوده اینکه بااین
آشغال بودی و حتی ازش بچه سقط کردی ولی بازم اونقدر دوست دارم که اومدم دنبالت ...این مرد
دوست نداره ولی من عاشقتم بیا بریم حریر ...تاآخر عمرت کنارت میمونم و خوشبختت میکنم.
_نمیام ...حاال اگه میتونی بزن.
نگاه تیزی بهم کرد و انگشت شو روی ماشه گذاشت که امیرحسام باشدت هولم داد به کنار و باصدای
بلندی گفت :سیاوش حریرو ببر داخل ویال.
بلندشدم و جلوش ایستادم و گفتم :نه بذار ببینم اینقدر جرأت داره که بزنه ...بزن آرشام ...آره بزن
چون باعث تمام این دردسرها منم ...بزن تا همه راحت بشن ...بزن تا لکهی ننگ صالحی ها پاک باشه.
امیرحسام :ســـــــــــــــیــــــــــــــــاوش
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سیاوش دستم و گرفت و گفت :بیا بریم.
سعی کردم دستم و از دستش بیرون بکشم ...باجیغ و گریه گفتم :ولم کن ...لعنتی ولم کن ...بذار
بزنه ...حسام توکه منو دوست نداری پس بذار بزنه تا همتون راحت بشین ...ولم کن.
سیاوش هولم داد داخل ویال و درو بست.
گلدون روی میزو به سمتش پرت کردم و داد زدم :عوضی به توچه.
جاخالی داد و گفت :اوه پسر نزدیک بود بخوره به ناکجا آبادم.
باخواهش گفتم :بذار برم بیرون اون اسلحه اش پر بود.
سیاوش :نترس امیرحسام جلیقهی ضدگلوله پوشیده.
مثل احمقا حرفشو باور کردم که خندید و گفت :منظورم همون رکابی زیره پیراهنشه.
صدای گریه ام اوج گرفت و جاستینا گفت :سیاوش زنگ بزن به پلیس.
سیاوش یه بشکن زد و گفت :آفرین اینم فکره خوبیه.
گوشی شو درآورد و به پلیس زنگ زد ...داشت آدرس و میگفت که صدای شلیک گلوله توی ویال
طنین انداخت.
خشکم زد و نفسم بند اومد ...سیاوش صداش قطع شد و جاستینا وحشت زده به من نگاه کرد.
زیرلب نالیدم :نه .
ویال دوره سرم چرخید و چشمام سیاهی رفت و پخش زمین شدم ...زیرلب باناله زمزمه کردم :حسام.
***
باسردرد بدی چشمام و باز کردم ...با یاآوردی آرشام و امیرحسام باشتاب روی تخت نشستم و جیغ
زدم :حـــســـام.
امیرحسام :آروم باش اینجام.
سرم و به سمتش چرخوندم ...لب پنجره نشسته بود و سیگار میکشید.
چشمام خیلی سریع اشکی شد و رفتم کنارش و گفتم :خوبی؟
به چشمام چشم دوخت و گفت :نه.
صدای هق هقم بلند شد و گفتم :چرا؟ زخمی که نشدی؟ سالمی؟
امیرحسام :جسمم سالمه ولی روحم زخم خورده ست.
مثل خودش لب پنجره نشستم و باغم نگاهش کردم.
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پک عمیقی به سیگارش زد و گفت :خیلی دروغگویی حریر ...حالم ازت بهم میخوره.
_ چه دروغی بهت گفتم؟
ته سیگارشو پرت کرد از پنجره بیرون و یه سیگاره دیگه روشن کرد.
_بگو چه اشتباهی کردم که حالتو بهم میزنم؟
امیرحسام :گفتی بهت زنگ نمیزنه و باهاش در ارتباط نیستی.
_به علی من باهاش درتماس نیستم.
امیرحسام :هه پس حتماً آرشام علم غیب داره ...از کجا میدونه من تو رو دوست ندارم؟
از کجا میدونه یکی دیگه رو دوست دارم؟ از کجا میدونه که نذاشتم بری دانشگاه؟ از کجا میدونه که
نمیذارم بری بیرون؟ هــــا اینا رو از کجا میدونه؟
هق هق کنان گفتم :نمیدونم ...به خدا من باهاش درتماس نیستم.
امیرحسام :گمشو برو از پیشم ...لیاقت تو یکی مثل آرشامه که جیره خوره آقابزرگه ...گمشو برو از جلو
چشمام ...عشقت اومده دنبالت منتظره چی هستی؟
باچشمای پر از غمم بهش نگاه کردم و بابغض گفتم :خیلی بی رحمی.
امیرحسام :آدم بی رحم باشه ولی خـ ـیانتکار نباشه ،من مثل پدرم نیستم تو مثل مادرتی.
دستم و روی لباش گذاشتم و گفتم:
_هیس ...ادامه نده ...دلم به اندازهی کافی شکسته پس دیگه به خودت زحمت نده و زخم نزن چون
دیگه جونی برام نمونده ...لعنت بهت که بااین حرفا ته موندهی غرورم و حراج میکنی ...من خـ
ـیانتکار نیستم ...من آخرین بار آرشام و همون روز توی ویال دیدم ،همون روزی که از ویال پرتم کردن
بیرون ...دیگه نه باهاش حرف زدم نه دیدمش ...من وقتی مجرد بودم شمارهی آرشام و نداشتم چه
برسه به االن که متأهلم بعد چطور میتونم بهش زنگ بزنم ...شاید از مهدیه یا شقایق و لیال پرسیده
بامن در ارتباط هستن یانه ...اونام گفتن اومدن دیدنم و وضعیت زندگیم و ازشون پرسیده اوناهم این
چیزها رو بهش گفتن ...حسام به من انگ هـ ـرزگی نزن چون تحمل این یکی رو ندارم ...من وقتی
آرشام و دوست ندارم و توی لعنتی توی قلبمی چطور میتونم بهت خـ ـیانت کنم؟! گاهی اوقات خیلی
بد میشی و حرفای خیلی توهین آمیزی میزنی و من باوجوده این که از درون فرو میریزم ولی خفه
خون میگیرم و هیچی نمیگم.
توی تاریکی اتاق برق چشماشو میدیدم ...خیره به چشمام گفت:
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_تو حق نداری مسائل خصوصی زندگی مونو برای دوستات تعریف کنی.
_میدونم ...ولی اون روز خیلی حالم بد بود احتیاج داشتم بایه نفر درد و دل کنم.
سیگارشو لب پنجره خاموش کرد و دستم و گرفت و گفت:
_بیاجلو.
بغضم ترکید و به آغـ ـوشش پناه بردم.
موهام و ناز کرد و گفت:
_از این به بعد که دل کوچولوت پر از غصه شد باخودم درد و دل کن.
سرم و به سـ ـینه اش فشردم و گفتم:
_از خودت به خودت شکایت کنم؟
امیرحسام :آره.
_باشه.
آروم توی بـ ـغلش اشک ریختم ...این اشک ها کی تمومی دارن؟ خدایا یعنی روزی می رسه که این
اشک ها ترکم کنن و لبخند سراغم و بگیره؟
_حسام من بهت خـ ـیانت نکردم ...من هـ ـرزه نیستم ...من مثل مادرم نیستم.
حسام :هیس میدونم.
_بزنم ...بهم فحش بده ...زندانیم کن ...هرکاری میکنی بکن فقط بهم تهمت هـ ـرزگی نزن ...همه منو
به چشم یه دختر هـ ـرزه و هرجایی میبینن اما تو منو به این چشم نبین ...من هـ ـرزه نیستم.
محکم به خودش فشردم و گفت :عصبانی بودم یه چیزی گفتم ...خب فکرکردم خودت اونا رو بهش
گفتی.
_ خیلی ترسیدم.
امیرحسام :هیس آروم باش ...حق اون عوضی رو گذاشتم کف دستش انداختمش زندان االن داره آب
خنک نوش جان میکنه.
_زخمی شد؟
غرید :نگرانشی؟
سریع گفتم :نه ولی خب صدای شلیک اومد.
امیرحسام :هوایی زد.
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_ خودت حالت خوبه؟
امیرحسام :اگه اعصاب خط خطیم و فاکتور بگیرم آره.
_آروم باش ...فراموشش کن.
بالحن خشن و خشداری گفت :اومد توی خونه ام و به زنم ابراز عالقه کرد و بهش پیشنهاد داد تاباهم
برن زندگی کنن ،به نظرت میتونم باوجوده اینا آروم باشم؟
دستمو روی بازوش گذاشتم و گفتم :توهم حق شو گذاشتی کف دستش پس دیگه بهش فکرنکن.
امیرحسام :آخ.
سریع گفتم :چی شد؟
امیرحسام :هی...چی.
_سیاوش و جاستینا کجان؟
امیرحسام :توی یکی از اتاق های مهمون خوابیدن.
_مگه ساعت چنده؟
امیرحسام :چهار صبح.
_مگه من چقدر بیهوش بودم؟
امیرحسام :من و سیاوش رفتیم کالنتری جاستیناهم چون بیهوش بودی ترسیده بود و به آقایاسر
گفته بود دکتر خبرکنه که آقایاسرهم به دخترش گلنار گفته بیاد معاینه ات کنه و اونم چون توی
خواب هذیون میگفتی و جیغ میزدی بهت آرامبخش زده.
_دخترش دکتره؟
امیرحسام :نچ دانشجوی پزشکیِ؟
زیرلب گفتم :خوش به حالش.
هیچی نگفت که سرم و بردم جلو و پبشونیم و روی پیشونیش گذاشتم و گفتم :وقتی عصبانی میشی
خیلی ترسناک میشی.
موهام و زد پشت گوشم و گفت :رو ناموسم حساسم.
_چرا روی من حساسی؟ مگه من برات مهمم؟
نگاه طوالنی به چشمام کرد و جواب نداد که باخواهش گفتم :جواب بده.
چشماشو بست و دندوناشو روی هم سایید و گفت :اگه برام مهم نبودی روت غیرت نداشتم.
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اینقدر آرامش گرفتم که پلکام روی هم افتاد و نفس راحتی کشیدم و زیرلب زمزمه کردم :دوست دارم
گرگ پر از کینه.
***
امیرحسام :آه ...آی.
باصدای ناله هاش از خواب بیدارشدم ...اخماش درهم بود و رنگش پریده بود.
امیرحسام :آه .
آروم تکونش دادم و گفتم :حسام ...حسام بیدارشو.
یه چشم شو باز کرد و هموطور که اخم داشت گفت :چیه؟
_حالت خوبه؟ چرا ناله میکنی؟
چشم شو بست و گفت :چیزی نیست خوبم.
_اگه خوبی پس چرا ناله میکنی؟
امیرحسام :اشتباه شنیدی.
بادقت بیشتری بهش نگاه کردم ...چی شده این مرده گرمایی باپیراهن خوابیده؟!
چرا رنگش پریده؟!
بانگرانی گفتم :مطمئنی خوبی؟
امیرحسام :اَه حریر بذار بخوابم.
دیگه هیچی نگفتم و رفتم حموم ...بعد از این که دوش گرفتم یه دست لباس مناسب پوشیدم و رفتم
پایین تا میزصبحانه رو بچینم.
جاستینا و سیاوش هم هنوز خواب بودن ...سیاوش اینقدر دیشب حرصم و درآورده بود که دلم میخواد
سربه تنش نباشه ...پسرهی احمق دلقک.
ساعت هشت بود که سیاوش و جاستینا درحالی که میخندیدن از پله ها اومدن پایین.
سیاوش :سالم خانومِ دوستم.
بااخم گفتم :سالم.
سیاوش :نمردی؟ دلم و برای یه حلوای حسابی صابون زده بودم.
_نه ،به کوری چشم توهم که شده هنوز زنده ام.
سیاوش :دیشب که فرقی بایه مرده نداشتی.
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جاستینا :هانی اذیتش نکن.
سیاوش :فقط چون عشقم گفت.
از کنارش رد شدم و زیرلب گفتم :مردشور تو و عشق تو باهم ببره.
سیاوش :شنیدم.
_بهتر.
به اتاق برگشتم ،امیرحسام بیدار شده بود و دوش گرفته بود.
_صبح بخیر.
درجوابم فقط سرشو تکون داد.
چشماشو روی هم فشار داد و توی یه حرکت خیلی سریع کت شو پوشید و زیرلب گفت :لعنت بهت.
بامن بود؟
ناراحت شدم و گفتم :بامن بودی؟
امیرحسام :چی؟ نه توهم زدی.
دستم و روی بازوش گذاشتم و گفتم :به جز من و تو که کس دیگه ای توی این اتاق نیست پس اگه
بامن نبودی باکی بودی؟
دستم و کنار زد و بازم نالهی آرومی کرد.
باترس گفتم :توچته؟ چرا اینقدر ناله میکنی؟
بااخم گفت :هیچی ...دیرم شده باید برم.
_صبرکن ببینم ...کت تو دربیار.
امیرحسام :یه ساعته تالش دارم بپوشمش حاال درش بیارم؟!
بانگرانی گفتم :چرا؟ مگه چت شده؟
امیرحسام :چیزه مهمی نیست.
صدام از بغض لرزید ...گفتم :تیر هوایی بود؟
امیرحسام :رو مخی حریر ...اَه اَه لوس ...اشکش همیشه خدا دم مشکشه.
باعصبانیت داد زدم :کت تو دربیار ببینم چه مرگت شده.
باچشمای باریک شده نگاهم کرد که آروم گفتم :ببخشید ...خب عصبانی شدم.
امیرحسام :چندبار بگم به صدای بلند آلرژی دارم تابفهمی؟
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_ خب نگرانتم.
امیرحسام :گفتم که چیزی نیست.
نگاهم به بازوش افتاد ...کت کرم رنگش خونی بود.
باوحشت گفتم :از دستت خون میاد.
وقتی متوجه شد کتش خونی شده کالفه چشماشو روی هم فشار داد و نالید :گندت بزنن.
دستام و روی کتش گذاشتم و گفتم :توروخدا کت تو دربیار.
تسلیم شد و سعی کرد کت شو دربیاره و منم کمکش کردم.
پیراهن قهوه ای رنگش خونی بود ...اشکام باسرعت روی گونه هام می ریختن.
دکمه هاشو باز کردم و پیراهنشو درآوردم ...وقتی نگاهم به بازوی باندپیچی شده اش افتاد باترس
گفتم :چه بالیی سرت اومده؟
امیرحسام :یه خراش ساده ست.
داد زدم :از یه خراش ساده اینقدر خون میاد؟
دندوناشو روی هم فشار داد و گفت :حریر من...
اینبار نترسیدم و باشهامت گفتم :حرف نزن ...باشه میدونم صدای بلند اذیتت میکنه نیاز نیست تکرار
کنی ...حاال هم بشین تا ببینم چه خاکی باید توی سرم بریزم.
باتعجب نگاهم کرد که دست سالم شو کشیدم و روی تخت نشوندمش ...تمام باند دوره بازوش خونی
بود.
باندو آروم باز کردم و وقتی نگاهم به زخمش افتاد دلم ریش شد.
_تو به این میگی یه خراش ساده !
امیرحسام :شلوغش نکن چیزی نیست.
_اون سیاوش احمق چرا نبردت بیمارستان؟
هیچی نگفت و فقط نگاهم کرد.
_این زخم باید بخیه بخوره.
امیرحسام :نیازی به بخیه نیست ...دیشب رفتم بیمارستان برام ضدعفونیش کردن اونقدر عمیق نیست
که بخیه الزم باشه.
_چرا بهم نگفتی زخمی شدی؟
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امیرحسام :چون دونستنِ تو دردی رو دعوا نمیکرد.
بااخم زیرلب گفتم :چون منو آدم حساب نمیکنی که بهم بگی.
جعبهی کمک های اولیه رو از داخل آشپزخونه برداشتم ...خواستم برگردم به اتاق که سیاوش پرسید:
باز چرا دعواتون شده؟
چقدر دلم میخواست بهش بگم به تو ربطی نداره.
بالحن طلبکاری گفتم :چرا حسام و نبردی بیمارستان؟
سیاوش :بردمش.
_اون زخمش به بخیه احتیاج داره اون چه جور دکتری بوده که اینو نفهمیده؟
سیاوش :خیل خب بابا توخوبی ...جوجه دیپلم تجربی داره فکرکرده متخصص قلب و عروقه ...یعنی
دکتر به اون باتجربگی نفهمیده زخمش بخیه الزم داره تو فهمیدی؟
بیشترعصبانی شدم و گفتم :هرچه زودتر صبحانه تو کوفت کن و گور تو گم کن.
ریلکس لبخند زد و گفت :هستم در خدمتتون.
باحرص روم و ازش گرفتم و رفتم داخل اتاق ...بدون اینکه نگاهی بهش بندازم روی تخت نشستم و
اول باپنبه زخم شو تمیز کردم و بعد یکم روش بتادین زدم.
امیرحسام :االن دلیل این اشکات چیه؟
بابغض گفتم :بخت سیاهمه ...همش تقصیره منه.
امیرحسام :اشتباه نکن تنها کسی که مقصر نیست تویی.
به سرعت سرم و آوردم باال و بهش نگاه کردم که نگاهشو به دستش دوخت.
آروم باند تمیز رو دوره بازوش پیچیدم.
_خیلی درد داری؟
امیرحسام :نه.
_امروز حتماً برو دکتر ...ممکنه عفونت کنه.
امیرحسام :حریر شلوغش نکن چیزه مهمی نیست.
باشدت زدم زیره گریه که باکف دستش کوبید به پیشونیش و گفت :ای خدا ...حریر ...حریر ...حریر
االن چرا گریه میکنی؟ مگه مردم؟
چیزی نگفتم که دستم و کشید و بـ ـغلم کرد و گفت :هیس گریه نکن.
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باهق هق گفتم :باتمام بدی هایی که بهم میکنی دلم نمیخواد از دستت بدم.
محکم تر بـ ـغلم کرد و گفت :فرشتهی عذابت تاآخر عمرت کنارته هیچیشم نمیشه.
توبـ ـغلش بی مهابا گریه کردم ...ترسیده بودم ...ترسیده بودم طوریش بشه و ازدست بدمش ...اگه اونم
ازدست میدادم تنهاتر از همیشه میشدم ...اون تنها پناه من بود ...تنها پناه میفهمی یعنی چی؟ یعنی
عذابم بده ،یعنی سرم داد بزن ،یعنی کتکم بزن ،یعنی تحقیرم کن اما فقط هیچ جا نرو و کنارم بمون
تا توی این دنیای ترسناک تنها نباشم.
آروم کناره گوشم گفت :اگه بهت نگفتم برای این نبود که آدم حسابت نکردم برای این بود که
میدونستم کولی و کولی بازی درمیاری.
مشت آرومی به سـ ـینه اش زدم و گفتم :کولی خودتی.
خندید و برای دیدن لبخندش که هریک سال یک بار اتاق میوفتاد سرم و آوردم باال ...اشکام و پاک
کرد و گفت :نخواستم نگران بشی.
ته ریش کم و مرتبش رو لمس کردم و درحالی که لبام از بغض میلرزید گفتم :نمیخوام تنها پناهم و
از دست بدم.
به چشمای پراشکم زل زد و نوک انگشتاشو آروم روی گونه ام کشید.
نمیدونستم تو نگاهش چیه ...فقط حس میکردم دیگه نگاهش ترسناک نیست.
فاصله ای بین صورتش و لبام باقی نذاشت و چشماشو بست ...دستش دوره کمرم تنگ تر شد و منو
به خودش نزدیک تر کرد.
پیشونی شو روی پیشونیم گذاشت و آروم پرسیدم :درد نداری؟
آروم سرشو به معنی نه تکون داد.
نمیدونم چش شد که محکم تر بـ ـغلم کرد و چشماشو بست و بـ ـوسه های تند و پشت سرهمی به
صورت و گردنم زد.
نمیدونستم این بـ ـوسه ها از روی محبته یا نیاز اما ته ته قلبم یه حس خوبی بود که بهم انرژی
میداد.
همین طور که صورتش توی گودی گردنم بود و گردنم و میبـ ـوسید پنجه هام و الی موهای پشت
سرش فرو بردم.
لبخنده رو لبم و درک نمیکردم !
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چند دقیقه گذشته بود که آروم پرسیدم:
_رضایت نمیدی آرشام از زندان بیاد بیرون؟
به کمرم چنگ انداخت و لباشو محکم به گوشم فشار داد و غرید:
_یه بار دیگه اسم شو بیار تا زبون تو از حلقت بکشم بیرون.
چشمام و روی هم فشار دادم و از ترس لبم و بین دندونام فشردم ...تو هرموقعیتی هم که باشیم
خشونت خاص خودشو از دست نمیده.
بااینکه بدنش از حرص و عصبانیت میلرزید اما دست برنداشت و به بـ ـوسیدنم ادامه داد.
حس میکردم حرفای دیشب آرشام خیلی بهم ریختش ...هه خنده دار و مسخره ست اما باخودم
میگفتم شاید ترسیده منو از دست بده ...درصورتی که من برای اون اصالً مهم نبودم و این خیال
خامی بیش نبود.
بعد از چند دقیقه ازم فاصله گرفت و یه نفس خیلی عمیق کشید.
چنگی به موهاش زد و باصدایی که رگ هایی از عصبانیت توش بود گفت :پاشو یه دست لباس بیار
بپوشم.
موهام و جمع کردم و شالم و روی سرم انداختم ...یه پیراهن آبی نفتی از داخل کشو برداشتم که
غرید :شلواره قهوه ای با پیراهن آبی !
_ خب شلوارتو عوض کن.
امیرحسام :حریر معنی دیرم شده رو میفهمی؟
پیراهن و توی مشتم فشردم و درحالی که سرم پایین بود آروم پرسیدم :خب چه رنگی بدم؟
امیرحسام :اون نسکافه ایه رو بده.
پیراهنی که گفت رو از داخل کمد برداشتم و بهش کمک کردم تا تنش کنه ...دکمه هاشو بستم و
گفتم :کدوم کت تو بدم؟
امیرحسام :کت نمیخواد ...این المصب و باز کن خفه شدم.
_وا حسام مگه تو کالس نداری؟!
بااخم گفت :خب که چی؟
_خجالت نمیکشی دکمه هات همیشهی خدا تا زیره نافت بازه.
امیرحسام :چرا چرت میگی من همیشه دوتای اول و باز میذارم.
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_الزم نکرده یه دونه باز باشه کافیه.
امیرحسام :گرمه میفهمی؟
_گرم نیست ...بگو دخترهای خوشگل تو دانشگاه زیاده.
امیرحسام :االن این چه ربطی داشت؟
_ربطش اینه که برای اونا خوشتیپ میکنی ...این چه جور دانشگاهیه که به پوشش استاداش گیر
نمیده؟!
بی حرف فقط نگاهم کرد که گفتم :چیه چرا اینطوری نگاه میکنی؟
بدون اینکه حرفی بزنه نگاهشو گرفت و آستین هاشو تا داد ...باغرغر گفتم :یقه اش که تا وسط سـ
ـینه اش بازه آستیناشم که تا آرنج باالست خب چرا تعارف میکنی لخت برو سرکار.
درحالی که سعی داشت خنده شو پنهان کنه غرید :حـــــــــریــــــــر .
پیراهن خونی شو از روی زمین برداشتم و اهمیت ندادم.
کتشم برداشتم و گفتم :خداکنه جای لکه ها روشون نمونه.
امیرحسام :بندازشون دور.
_میتونم لکه هاشونو تمیزکنم.
امیرحسام :بندازشون دور دیگه نیازی بهشون نیست ...بوی خون میدن.
_باخوشبو کننده میشورم.
امیرحسام :حریر بندازشون دور فهمیدن معنیش اینقدر سخته یا خودتو زدی به نفهمی؟
اخمام رفت توهم و گفتم :خب حیفه دوبار بیشتر نپوشیدی شون اینطوری که هرچی درمیاری رو باید
لباس بخری.
از روی تخت بلندشد و کیف شو برداشت و گفت :کل کل کردن باتو اعصاب میخواد که من ندارم...
خداحافظ.
رفت بیرون که باصدای بلندی گفتم :مراقب خودت باش.
به پیراهن و کت توی دستم نگاه کردم و زیرلب گفتم :وسواسی دیونه.
***
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باحرص پام و تکون میدادم و به شوخی های مزخرف سیاوش اهمیت نمیدادم ...واقعاً که خیلی بی
غیرته چطور اجازه میده نامزدش اینقدر راحت جلوی امیرحسام با شلواره به این تنگی و این تیشرت
جذب راه بره؟
خودم جواب خودم و دادم :خب اون آلمانیه جدای از اون سیاوش هم توی آلمان بزرگ شده و عقاید و
افکارش بازه و بعدشم اینا باهم بزرگ شدن ...نه باهم رودربایسی دارن و نه تعارف ...امیرحسامم که
این چیزها براش عادیه.
باحرص باخودم گفتم :عادیه که عادیه اینجا ایرانه باید درست لباس بپوشه ...چرا جلوی شوهره من
سرش لخته؟
جاستینا :حریر چرا چیزی نمیخوری؟
اینقدر حرص خورده بودم که حالت تهو گرفته بودم.
امیرحسام بالحن سرزنش آلودی گفت :حریر رژیمه می ترسه هیکل اسکلتیش بهم بریزه و چاق بشه.
بااخم یه سیب برداشتم و گفتم :االن مد همین هیکل اسکلتی منه.
سیاوش :خیلی مده مزخرفیه.
باعصبانیت بهش نگاه کردم که امیرحسام گفت :سیاوش سربه سرش نذار ...اون به شوخی های خرکی
تو عادت نداره.
سیاوش خندید و جاستینا گفت :راستی حریر امروز توی شرکت امیر استخدام شدم.
سیاوش :ولی من بازم میگم مخالفم.
جاستیناِ :بیبی ماباهم حرفامونو زدیم.
زدم زیره خنده و همه باتعجب بهم نگاه کردن ...خندم و کنترل کردم و گفتم :ببخشید.
سیب و تکه تکه کردم و بشقاب و جلوی امیرحسام گذاشتم و بالحن پرتمسخری گفتم :بِیبی سیب
بخور.
سیاوش حرصش گرفت ،خندیدم تا بیشتر حرصی بشه.
امیرحسام درحالی که لبخنده کجی روی لباش بود یه تکه سیب به سمتم گرفت و گفت :بِیبی خودتم
بخور.
من و امیرحسام بلندخندیدم و سیاوش غرید :حــــــســـــــام !!
امیرحسام :خب حق باحریره خیلی لوسید شما دوتا.
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جاستینا :خیلی بدی حریر.
_آخه عزیزه من این آقا با این قد و هیکل کجاش به بِیبی میخوره؟!
سیاوش :اسکلت.
اخمامم و کشیدم توهم که امیرحسام گفت :بسه دیگه.
برای اینکه بحث عوض بشه پرسیدم :حاال چه کاری توی شرکت انجام میدی؟
جاستینا :مترجمی.
سری تکون دادم و نگاه کلی به آپارتمان سیاوش کردم ...شیک و بزرگ بود و همهی دیواراش پر بود
از عکس های خودش و جاستینا ...دلم نمیخواست امشب بیام خونه شون اما خب اینقدر که توخونه
مونده بودم دلم پوسید ،باخودم گفتم یه تنوعی میشه و حال و هوام تغییر میکنه.
گوشی امیرحسام زنگ خورد ...وقتی نگاهش به صفحهی گوشی افتاد لبخنده بزرگی روی لباش
نشست و سریع جواب دادhallo die liebe . :
بلندشد و به سمت تراس رفت که زیرلب باخودم گفتم :عشق من !!!
لبام از بغض لرزید و تندتند نفس کشیدم تابغضم نترکه و چشمهی اشکم جاری نشه.
سیاوش نگاه خیره ای بهم کرد که بلندشدم و رفتم داخل سرویس بهداشتی.
اشکام ریخت و بابغض گفتم :حسام اینطوری از من انتقام نگیر ...توروخدا اینطوری اذیتم نکن.
دستی به صورتم کشیدم و گفتم :آروم باش حریر ...آروم باش ...شاید اون دختره رو دوست داشته باشه
اما شوهره توئه اسم تو توی شناسنامه شه ...اون فقط یه عشق خیالی و از دست رفته ست ...تو زن
حسامی ،پس ناراحت نباش.
برگشتم داخل سالن ...هنوزم تو تراس داشت حرف میزد.
جاستینا که داشت میزو میچید گفت :حریرجون امیرو صدا میکنی؟ غذا سرد میشه.
_ باشه.
رفتم سمت تراس.
امیرحسام :منم دلم برات تنگ شده ...گریه نکن فدات بشم ...نه االن نمی تونم بیام ...عشقم آروم باش
دیگه اینطوری گریه میکنی دلم آتیش میگیره ...چشم قشنگ من همین که سرم یکم خلوت شد
میام.
بغضم خفم کرد ...یه زمانی هم من چشم قشنگش بودم.
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امیرحسام :نه ...هنوز نه ...میشه دربارهی این موضوع حرف نزنیم ...عزیزم تونگران هیچی نباش من
حواسم به همه چی هست ...عکسش؟ عکس شو میخوای چیکار؟ نه شبیه اون نیست بیشتر شبیه
توئه ...خوبه ...نه عشقم اینطور نیست ...منم خیلی خیلی دلم برات تنگ شده.
_عق !
برگشت و بادیدنم هیچ واکنشی نشون نداد ...درحالی که بااخم به چشمام زل زده بود گفت :بعداً بهت
زنگ میزنمich liebe dich . ...
دوباره عق زدم که دستم و جلوی دهنم گرفتم ...خم شدم و دستم و به در تراس گرفتم.
درحالی که اصالً وضعیت خوبی نداشتم باصدای لرزونی گفتم :درسته آلمانی بلد نیستم اما اونقدرم خر
نیستم که نفهمم ایش لیبه دیش معنیش چی میشه.
به سمت سرویس بهداشتی دویدم و هرچی که توی معدم بود رو باال آوردم ...اینقدر عصبی شده بودم
که حتی وقتی معدمم کامالً خالی شده بود بازم عق میزدم.
داشت فارسی حرف میزد اما همین که منو دید دوست دارمشو به آلمانی گفت ...هه فکرکرده از پشت
کوه اومدم و آلمانی حالیم نیست ...خدالعنتت کنه ...عق .
امیرحسام :حریرچت شد؟
به درضربه میزد و ازم میپرسید چم شده؟ هه هیچی نشده فقط یکم دلم شکسته.
صورتم و شستم و درحالی که سرم گیج میرفت از سرویس بهداشتی اومدم بیرون.
امیرحسام :خوبی؟
همونطور که نفس نفس میزدم گفتم :خوبم ...خوبم.
جاستینا :چی شد یهو؟
جواب شو ندادم و سعی کردم باکشیدن نفس های عمیق حالم و جا بیارم.
دستام و به چهارچوب در سرویس بهداشتی تکیه داده بودم و سعی داشتم تعادلم و حفظ کنم ...سرم
پایین بود چون به شدت سرگیجه داشتم و مطمئن بودم اگه سرم و بیارم باال قطعاً سرگیجه ام باعث
میشد که پخش زمین بشم.
امیرحسام دست شو به سمتم دراز کرد که کمکم کنه که خیلی بی اراده خودم و عقب کشیدم و فریاد
زدم :به من دست نزن.
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همه شوکه بهم نگاه کردن و امیرحسام فکش منقبض شد و رنگ سیاه چشماش سرخ شد عین خون...
پوست سفیده صورتش به سرعت همرنگ چشماش شد.
ترسیدم اما سعی کردم آروم باشم.
صداش از خشم میلرزید ...گفت :برو بشین.
باپاهای لرزونم به سمت کاناپه رفتم ...نزدیک بود بیوفتم که دستم و به میز گرفتم و چشمام و روی
هم فشار دادم ...اشکام روی گونه هام سرخورد و چونم از بغض لرزید.
سیاوش :حالت خوبه؟
بی توجه روی کاناپه نشستم و سرم و بین دستام گرفتم ...چشمام و بستم تا این سرگیجهی لعنتی
تموم بشه ...اما تمومی نداشت و حس میکردم سرم تندتند میچرخه.
جاستینا :شایدچون معدت خالیه اینطوری شدی بیا یه چیزی بخور حالت بهترشه.
باصدای ناله مانندی گفتم :نه نمیخوام.
امیرحسام :پاشو یه چیزی بخور ...هیچ وقت خدا که مثل آدم غذا نمیخوری ...پاشو ظهرم ناهار
نخوردی.
هه نگرانمه؟ نه نه نگرانم نیست به قول خودش حوصلهی نعش کشی نداره.
از بازوم گرفت و گفت :پاشو.
باچشمای اشکیم به چشماش زل زدم ...زل زدم ...زل زدم ...نگاه شو برای اولین بار دزدید و آروم
گفت :پاشو رنگت پریده.
بلندم کرد و به سمت میز بردم ...برام غذا کشید و گفت :بخور.
بقیه هم نشستن و جاستینا گفت :میخوای برات آب قند درست کنم؟
امیرحسام باحرص گفت :نه خانوم لب به شیرینی جات نمیزنه ...شیرینی و قند جون شو میگیره.
لبام و روی هم فشار دادم و خفه خون گرفتم تاعصبانی نشه و بیشتر از این جلوی جاستینا و سیاوش
خوردم نکنه.
چطور اینقدر بی رحمانه جلوی منی که زنشم به معشوقش ابراز عالقه میکنه؟
امیرحسام :حریر غذا نکشیدم که باهاش بازی کنی ،کشیدم تا بخوری.
یه قاشق توی دهنم گذاشتم و به زور قورتش دادم ...عق !
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باز به سمت سرویس بهداشتی دویدم و فقط عق زدم ...دیگه هیچی تو معدم نبود و فقط عق میزدم...
هرلحظه منتظر بودم معدم از حلقم بزنه بیرون.
امیرحسام :بیا ...بیابریم دکتر.
صدای کالفه و عصبیش باعث شد بغضم بترکه و بی توجه به غرورم بلند بزنم زیره گریه.
باشنیدن صدای گریه ام درو باز کرد که سریع بستمش و دستگیره رو چرخوندم تا قفل بشه.
امیرحسام :حریر این کارها یعنی چی بیا بیرون ببینم چه مرگت شده.
عشقم و عزیزم هاش برای معشوقشه و چه مرگت شده ها و فریادهاش برای من.
خدایا دیگه دارم کم میارم ...هرکاری میکنم تا بهم عالقمند بشه اما نمیشه ...داد میزنه هیچی نمیگم...
تحقیرم میکنه هیچی نمیگم ...گذشتهی مادرم و به روم میاره هیچی نمیگم ...هروقت که بخواد
تسلیمش میشم و بازم هیچی نمیگم و اون همون گرگ کینه ای که بوده هست و هیچ تغییری
نکرده ...دیگه نمیکشم دیگه تحمل ندارم ...یک ساله که من زنشم و من همبسترشم اما توی ذهنش
یکی دیگه ست و روحش پیش یه نفره دیگه ست.
بابا کجایی ببینی دخترت به چه روزی افتاده؟ تمام امیدم به تو بود ...باخودم میگفتم اگه تمام دنیا
پشتم و خالی کنن بابام مرد و مردونه پشتم وایمیسته و باتمام گناهام منو میخواد اما باکاری که
کردی نابودم کردی ...من به خاطره تو زندگیم و نابود کردم و تو حتی بهم یه زنگ نمیزنی ببینی
زندم یا مرده ...خیلی بیرحمی ...همتون بی رحمین ...همتون ...از همتون متنفرم ...من خودم و زندگیم
و قربانی کی کردم؟ پدری که حتی ازم یه خبر نمیگیره تا ببینه در چه وضعی ام ...برادری که وقتی
بزرگ بشه حتی منو یادش نیست و نبودم و حتی یه لحظه هم احساس نمیکنه ...آقابزرگی که زیره
دست و پاهاش لهم کرد و بهم گفت هرجایی ...مادری که گفت ای کاش به جای من سگ میزاییده...
خدایا این آدما ارزش تحمل کردن این همه عذاب رو دارن؟ نه ندارن ...میگن برای کسی بمیر که
برات تب کنه ...من برای همهی این آدما مردم اما هیچ کدوم از اینا حتی به خاطره من سرفه هم
نکردن ...هرلحظه برای امیرحسام میمیرم اما اون فقط دوری عشقش اذیتش میکنه ...ای سیاه بخت
حریر ...ای نگون بخت حریر ...ای تیره بخت حریر.
امیرحسام :حریر بیابیرون زشته جلوی جاستینا.
صورتم و شستم و رفتم بیرون.
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اخمای درهمش بازم اشکم و درآورد ...امیرحسام :میشه بگی دلیل این اشکا چیه؟ اگه حالت خوب
نیست که ببرمت دکتر دیگه گریه برای چیه؟
جاستینا :بیا این آب قندو بخور خوب میشی.
لیوان و گرفت و باقاشق داخلش آب قندو هم زد و گفت :بخور تا حالت خوب بشه.
لیوان و به سمتم گرفت که نگاهم و از چشماش نگرفتم و همین طوری بهش زل زدم.
امیرحسام :حریر !
لیوان و به لبام نزدیک کرد که دستشو پس زدم و گفتم :نه شرینیش حالم و بد میکنه.
امیرحسام :بخور فشارت افتاده.
_نه.
بااخم گفت :نمیکشتت زودباش بخور.
بغضم و قورت دادم و لیوان و به لبام چسبوند ...آروم یه قلوپ خوردم و مزهی شیرینش باعث شد
باشدت بزنم زیره گریه ...دهنم و باشالم تمیز کردم و چشمام و محکم روی هم فشار دادم.
باحرص خفته ای گفت :زهر که نیست ...یه جور رفتار میکنی انگار تلخه.
سیاوش :اوووو چقدر ناز و ادا داری بخور تا نمردی.
جاستینا :عه سیاوش! بااین حرفا بیشتر عصبیش میکنید.
امیرحسام دستم و کشید و روی کاناپه نشوندم ...خودشم کنارم نشست و با زور آب قندو بخوردم داد.
حس میکردم مزهی شیرینش بیشتر حالم و بد کرده.
بی حال سرم و به کاناپه تکیه دادم ...امیرحسام :میخوای ببرمت دکتر؟
سرم و به معنی نه تکون دادم که گفت :حالت خوب نیست پاشو بریم دکتر.
_خ...وب میش...م.
خیلی گرمم بود ...شالم و از دوره گردنم کنار زدم و بادستم خودم و باد زدم.
امیرحسام همونطور که ابروهاش بهم چسبیده بود گفت :سیاوش برو شام تو بخور.
سیاوش :نه دیگه اشتهامون کور شد.
بالحن دستوری گفت :میگم برو شام تو کوفت کن.
سیاوش :آهـــا خب بگو از جلو چشمام گمشو چرا حرفو میپیچونی.
سیاوش رفت که گفتم :چیکاره اون بیچاره داری؟
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امیرحسام :یه نگاه به خودت بندازی متوجه میشی چیکاره اون بیچاره دارم.
باتعجب رد نگاهشو دنبال کردم که از خجالت سرخ شدم و لبم و گزیدم ...خیلی سریع یقهی مانتوم و
باال کشیدم و آروم گفتم :حواسم نبود.
غرید :به نفعته حواس تو جمع کنی ...همین طوری شال بی صاحب شو کنار میزنه و خبرنداره تمام
دار و ندارش دیده میشه.
باحرص گفتم :خیلی بی ادبی.
چشماشو روی هم فشار داد و نفس عمیقی کشید تا آروم بشه.
بعد از چند دقیقه گفتم :حسام بریم خونه میخوام بخوابم.
امیرحسام :بهتری؟
بهترنبودم اما گفتم :آره.
دستم و گرفت و کمکم کرد بلندبشم ...بلندشدم و دوباره یقهی مانتوم رفت پایین که باعصبانیت شالم
و دورم پیچید و گفت :همین االن که رفتیم خونه این مانتو میره تو سطل آشغال ...فهمیدی؟
_ خودت خریدیش.
امیرحسام :من به گوره پدره پدرسگم خندیدم.
هیچی نگفتم چون هرچی بیشتر جواب شو میدادم بیشتر عصبانی میشد.
امیرحسام :سیاوش جاستینا بابت همه چی ممنون ما دیگه میریم.
جاستینا :اما شما که هنوز شام نخوردین.
امیرحسام :نه دیگه ممنون حریر باید استراحت کنه.
سیاوش :حریر بااستراحت خوب نمیشه.
همه متعجب بهش نگاه کردیم که بی توجه به غذا خوردنش ادامه داد.
امیرحسام :منظورت چی بود؟
شونه هاشو باال انداخت و جواب نداد.
باهمون اخمی که انگار جزئی از اجزای صورتش بود گفت :بیابریم.
_ممنون جاستینا افتادی تو زحمت.
جاستینا :کاری نکردم که.
خداحافظی کردیم و از خونه اومدیم بیرون ...سواره ماشین شدیم و ماشین و به حرکت درآورد.
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_کولرو روشن کن.
کولرو روشن کرد و پنجره رو زدم پایین.
امیرحسام :تو دهات شما وقتی کولرو روشن میکنن پنجره روهم باز میکنن؟
_خب گرممه.
امیرحسام :دو دقیقه دندون رو جیگر بذاری سرد میشه.
بی توجه سرم و کمی از پنجره بردم بیرون تاهوای تازه به صورتم بخوره.
امیرحسام :آره برو جلوتر ...برو جلوتر موهاتو به همه نشون بده.
باحرص شالم و جلو کشیدم و درست نشستم.
بعداز چند دقیقه گفت :اگه حالت خوب نیست همین االن بریم دکتر؟
_نه خوبم.
دیگه هیچی نگفت تا اینکه به خونه رسیدیم.
همونطور که وارده اتاق میشدم دکمه هام و باز کردم و مانتوم و سریع درآوردم و انداختم روی زمین...
اینقدر گرمم بود که داشتم آتیش میگرفتم.
شالم و کنار زدم و حتی تاپ زیره مانتوم رو هم درآوردم ...باکتابی که روی میز بود خودم و باد زدم.
وقتی وارد اتاق شد اول از همه باحرص پردهی پنجره رو کشید ...هیچکس نمی تونست داخل اتاق ما
رو ببینه هـــا ولی نمیدونم چرا اینقدر روی این پنجره حساس بود ...شاید فکرمیکرد آقایاسر خیلی
اتفاقی بیاد تو حیاط و منم توی اتاق ایستاده باشم و ببینتم.
وای چرا اینقدر گرمه !؟
آروم پرسیدم :سیستم سرمایشی روشنه؟
مانتوم و از روی زمین برداشت و بااخم گفت :آره.
مانتو رو انداخت داخل سطل آشغال که گفتم :دوستش داشتم.
امیرحسام :مهم اینه که من دوستش نداشتم.
روی تخت دراز کشیدم و حرفی نزدم ...نظره من که مهم نیست همیشه نظره اونه که مهمه.
امیرحسام :گشنت نیست؟
_نه ...میخوای برای تو یه چیزی بیارم بخوری؟
امیرحسام :نه ...ظهرم ناهار نخوردی پاشو یه چیزی بخور ضعف نکنی.
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_خوبم میلم به غذا نمیکشه.
امیرحسام :میل تو فقط به حرص دادن من میکشه.
کت شو پرت کرد روی مبل و پیراهن شو درآورد ...نگاهی به زخمش کرد که پرسیدم :خوب نشده؟
درد میکنه؟
کنارم دراز کشید و گفت :نه خوب شده.
_اون شب چی شد که اینطوری شد؟
ساعدشو روی چشماش گذاشت و گفت :وقتی ماشه رو کشید تیر از کنار بازوم رد شد و یه خراش
روی بازوم انداخت.
_هنوزم باورم نمیشه آرش...
بانگاه تندی که بهم کرد حرفم و خوردم ...آوردن اسم آرشام برای من ممنوع بود.
باحرص گفت :آره باورت نمیشه چون فکرمیکنی اون عوضی پسره پیغمبره.
_نه منظورم این نبود.
امیرحسام :منظورت هرچی که بود بااعصاب نداشتهی من بدجوری خاله بازی کرد.
تودلم گفتم :توهیچ وقت برای من اعصاب نداری.
توجه ام به جای زخمش جلب شد و آروم انگشتم و روش کشیدم ...یه خراش سطحی و کوچیک بود
که االن کامالً خوب شده بود ولی فقط خوده خدا میدونه که همین یه خراش ساده چقدر منو نگران
کرد.
بغضم و قورت دادم و باخودم گفتم :به درک که تو قلبش یکی دیگه ست مهم اینه که من زنشم و من
کنارشم ...من هیچ جوره این فرشتهی عذاب رو از دست نمیدم چون اگه از دستش بدم به معنی
واقعی کلمه تنها میشم ...من میخوامش باتمام بدی ها و اخم و تَخماش میخوامش چون اون تنها
کسی که برام مونده.
دستم و دورش حلقه کردم و سرم و روی سـ ـینه اش گذاشتم ...اشکم از گوشه چشمم سرخورد و
روی قفسهی سـ ـینه اش چکید.
دستش روی کمرم نشست و آروم آروم باموهام بازی کرد.
چقدر بد بود تنهایی ...حتی بدتر از شب تولد نوزده سالگیم.
آروم گفت :پوستت سرده و قرمز شده ...سرما نخوری.
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_نچ گرممه.
ملحفه رو باپاش کشید باال و روی هردومون انداخت ...بااینکه گرمم بود اما چیزی نگفتم و کم کم آغـ
ـوش گرمش به دنیای خواب دعوتم کرد.
باحال بدی از خواب بیدار شدم ...احساس میکردم یه چیزی توی گلوم گیر کرده.
روی تخت نشستم و چراغ خواب و روشن کردم ...تمام تنم خیس عرق بود و به معنی واقعی کلمه
داشتم آتیش میگرفتم.
عق...
سریع رفتم داخل سرویس بهداشتی.
هیچی باال نیاوردم جز مایه زرد رنگی که نمیدونستم چیه؟ شاید همون آب قندِ لعنتی شایدم اسیده
معدم.
اینقدر عق زدم که حس کردم معدم کامالً مچاله شد ...صورتم و شستم و بدون فکرکردن دومشت آب
روی بدنم ریختم و از عطشم کمتر شد ...بالـ ـذت بازم روی خودم آب ریختم.
برگشتم داخل اتاق و دستم و به دیوار گرفتم تانیوفتم.
امیرحسام :برو یه چیزی بخور.
از ترس هین بلندی کشیدم و کناره دیوار سرخوردم و روی زمین نشستم.
_زهره ام ترکید دیونه.
چشماشو باز کرد و بی حرف نگاهم کرد.
دستم و دراز کردم و کتاب شو از روی پاتختی برداشتم و خودم و باد زدم.
امیرحسام :هوا به این خوبی تو چرا گرمته؟
بانفس نفس گفتم :نمیدونم از درون دارم آتیش میگیرم.
امیرحسام :فردا میریم دکتر ...بیابخواب.
از روی زمین بلندشدم و روی تخت دراز کشیدم ...منو کشید تو بـ ـغلش که یهو سریع کنارم زد و داد
زد :چرا خیسی؟!
خندم گرفت ...وسواسی دیونه.
_ خب گرمم بود روی خودم آب ریختم.
نفس عصبی کشید و دست خیس شو به تشک تخت مالید.
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باحرص گفت :به چی میخندی؟
_هیچی.
ملحفه رو به بدنم کشید و همونطور که خشکم میکرد گفت :اگه سرما بخوری من هیچ مسئولیتی
قبول نمیکنم وقت مریض داری هم ندارم فهمیدی؟
برای اینکه بیشتر حرص شو دربیارم محکم بهش چسبیدم و گفتم :آره فهمیدم.
امیرحسام :اَیــی حریر برو اونور.
بدجنس تودلم خندیدم و هیچ تکونی نخوردم.
ملحفه رو پرت کرد روی زمین و گفت :تمام تخت و خیس کردی احمق.
_شوهره وسواسی دوست ندارم.
امیرحسام :من وسواس ندارم فقط یکم حساسم.
_یکم از یکم بیشتر.
دستشو باتردید دورم پیچید و آروم باخودش گفت :این کارتو تالفی میکنم.
ریزریز خندیدم و کم کم هردومون خوابمون برد و انگار نه انگار این همون مردیه که سرشب به یه زن
دیگه ابراز عالقه کرده بود و جون منو گرفته بود ...بدی هاش خیلی زود یادم می گرفت ...خیلی زود
می بخشیدمش ...خیلی زود دوباره برام عزیز و خواستنی میشد.
باصدای امیرحسام از خواب بیدار شد :حریر پاشو ببرمت دکتر ...دوساعت دیگه کالس دارم باید برم.
خواب آلود گفتم :نه نمیام میخوام بخوابم.
امیرحسام :پاشو حریر ،من وقت زیادی ندارم.
غلت زدم و زانوهام و توی شکمم جمع کردم و گفتم :من دیشب اصالً درست و حسابی نخوابیدم بذار
بخوابم توروخدا.
امیرحسام :پاشو از دکتر اومدیم بگیر بخواب.
_حالم خوبه ...دکتر هم نمیرم فقط بذار بخوابم.
امیرحسام :حداقل پاشو یه چیزی بخور میمیری از گرسنگی.
_خب چه بهتر اینطوری توهم خوشحال میشی.
هیچی نگفت که چشمام و باز کردم و دیدم بانگاه سیاه رنگش بهم زل زده.
لبخنده خواب آلودی زدم و گفتم :چیه؟
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زیرلب گفت :هیچی.
_ساعت چنده؟
امیرحسام :هشت.
_ده کالس داری؟
سرشو به معنی آره تکون داد ...دستشو کشیدم و گفتم :پس هنوز وقت داری بیا بخوابیم.
امیرحسام :نه من دیگه خوابم نمیاد.
دستشو کشیدم و خواب آلود گفتم :بیا ...زودباش دیگه ...باید منو بـ ـغل کنی تا خوابم ببره ...بیا دیگه.
درحالی که روی لباش یه نیمچه لبخند بود کنارم دراز کشید و بـ ـغلم کرد.
آروم و باچشمای بسته گونه شو بـ ـوسیدم و گفتم :محکم تر.
محکم تر بـ ـغلم کرد و گفت :لوس.
لبخنده محوی روی لبام نشست و دوباره خوابم برد.
***
کنار پنجره ایستاده بودم و به بیرون نگاه دوخته بودم ...حیاط این ویال رو دوست داشتم ،خیلی
قشنگ بود و دلت میخواست ساعت ها بهش زل بزنی.
امیرحسام :حریر میشه برام قهوه درست کنی؟
_البته.
به سمت آشپزخونه قدم برداشتم که سرم گیج رفت و ایستادم.
امیرحسام :چی شد؟
_هیچی ...هیچی.
رفتم داخل آشپزخونه و قهوه ساز و روشن کردم.
نفس عمیقی کشیدم ...بوی قهوه به طرز عجیبی برام خوشایند بود.
توی دوتا فنجون قهوه ریختم و برگشتم داخل سالن ...امیرحسام روی مبل نشسته بود و درحال تصیح
کردن برگه های دانشجوهاش بود.
سینی رو روی میز گذاشتم و کنارش نشستم ...قهوه شو برداشت و همونطور داغ خورد.
_داغ نخور برای معده ات ضرر داره.
امیرحسام :چشم خانوم دکتر.
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این خانوم دکتر از صدتا فحش بدتر بود واسه همین گفتم :خانوم دکتر عمته.
لبخنده محوی زد و به ادامهی کارش رسید.
بعد از ده دقیقه حوصلم سر رفت و گفتم :حسام؟
امیرحسام :هــــوم؟
_امروز نمیری سرکار؟
امیرحسام :نچ.
دوباره مشغول کارش شد که گفتم :حسام؟
امیرحسام :چیه؟
_من حوصلم سر رفته.
امیرحسام :خب میگی چیکار کنم؟
جوابی ندادم ...لحنش کالفه بود انگار دوست نداشت باهام صحبت کنه.
بعد از پنج دقیقه باخودم گفتم :دوست نداره که دوست نداره غلط میکنه دوست نداره.
_حسام؟
شاکی بهم نگاه کرد و گفت :بـــلـــه؟
_پاشو منو ببر بیرون.
امیرحسام :چشم عزیزم کجا دوست داری بریم؟
_ مسخره ام نکن پاشو بریم ،دلم گرفت تو این ویال ...فقط همین امروز بیکاری خب بیابریم بیرون
دیگه.
امیرحسام :کی گفته بیکارم؟ کارام و آوردم خونه انجام بدم.
_به من هیچ ربطی نداره پاشو منو ببر بیرون م ،ن حوصلم سر رفته.
امیرحسام :ایناهمه از بیکاریِ ،پاشو برو ناهار درست کن حوصله ات میاد سره جاش.
_نمیخوام ،حوصلهی آشپزی ندارم ،اصالً من دلم غذای بیرون میخواد.
نفس شو محکم فوت کرد بیرون و گفت :میبرمت بیرون به جون خودم اگه غذاتو کامل نخوری خودم
خفه ات میکنم ...من که میدونم ایناهمه بهانه ست که منو اذیت کنی.
_نه به خدا واقعاً دلم غذای بیرون میخواد.
امیرحسام :پاشو برو آماده شو.
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لبخنده پیروزی زدم و رفتم داخل اتاق ...از داخل کمد یه مانتوی مشکی و یه شلواره لی آبی نفتی
برداشتم و پوشیدم.
اومد توی اتاق تالباساشو عوض کنه ...جلوی آینه ایستاده بودم و موهام و میبستم که حس کردم بهم
خیره شده.
برگشتم و گفتم :چرا اینطوری نگام میکنی؟
امیرحسام :مانتو از این تنگ تر نداشتی بپوشی؟
چیزی نگفتم که گفت :تاپنج دقیقهی دیگه این مانتو توی تنت باشه من میدونم و تو.
بی حرف یه مانتوی دیگه برداشتم و پوشیدم.
امیرحسام :حــــریــــر !
لحنش پر از حرص بود ...آروم گفتم :خب تقصیره من چیه؟
بااخم از داخل کمد یه مانتوی مشکی _ کرم برداشت و داد دستم و گفت :اینو بپوش.
مانتوی قبلی رو درآوردم و مانتویی رو که داد و تنم کردم ...لبم و گزیدم و برگشتم تا نبینه که دارم
دکمه ها رو به زور میبندم.
وای خدایا چرا لباسام اینطوری شدن ...چرا اینقدر تنگ شدن؟!
امیرحسام :آماده ای؟
باخجالت گفتم :حسام این دکمه هاش بسته نمیشه.
سریع منو به طرف خودش برگردوند و با چشمای گرد شده نگاهم کرد.
امیرحسام :یعنی چاق شدی؟
شونه هام و باال انداختم ...مانتو رو از تنم درآورد و نگاه دقیقی بهم کرد و گفت :نه چاق نشدی شکم
آوردی.
باحرص گفتم :نخیرم.
جلوی آینه ایستادم و نگاهی به خودم انداختم ،حق بااون بود شکمم بزرگ شده بود.
امیرحسام :همون اولیه رو بپوش ...یه روز وقت کردم میریم خرید.
باهزار دردسر لباس پوشیدم و آماده شدم ...حس میکردم رنگم پریده واسه همین یکم رژ زدم که چپ
چپ نگاهم کرد ولی حرفی نزد.
گوشی و سوییچ شو برداشت و گفت :بیابریم.
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کیفم و برداشتم و باهاش رفتم بیرون ...سوار ماشین شدیم و راه افتاد.
_کولرو روشن کن.
امیرحسام :هوا که خوبه.
_من گرممه.
کولرو روشن کرد و بعد پرسید :کجامیخوای ببرمت؟
بدون اینکه فکرکنم گفتم :بریم اون رستوران چینیِ .
بعد از یه سکوت طوالنی پرسید :چرا اونجا؟
_دلم غذای تند میخواد.
امیرحسام :تازگیا دلت چیزهای عجیب هـ ـوس میکنه.
_خب اگه دوست نداری بریم یه جای دیگه.
حرفی نزد و بعد از نیم ساعت جلوی همون رستوران نگه داشت.
هردو پیاده شدیم و رفتیم داخل رستوران ...تا پام و داخل رستوران گذاشتم بغض مزخرفی توی گلوم
نشست.
چرا گفتم بیایم اینجا؟ لعنت به تو حریر که بااین کارها خودتو عذاب میدی.
بغضم وقتی بزرگتر شد که همون زن ما رو به سمت همون اتاقک راهنمایی کرد.
وقتی وارد اتاقک شدم بغضم جاشو داد به لبخنده تلخی.
امیرحسام :چی میخوری؟
شونه هام و باال انداختم و گفتم :نمیدونم ...همون منوی قبلی.
پیشخدمت سفارشو گرفت و رفت.
_اون روز که اینجا اومدیم رو یادته؟
ابروهاش بهم گره خورد و جوابی نداد.
لبخنده دردناکی زدم و گفتم :چقدر خوب نقش بازی میکردی حسام و چقدر زود من فریب تو
خوردم ...هه بادوتا عشقم و عزیزم خرم کردی ...ای کاش اونقدر از پدر و مادرم محبت میدیدم تا
محبت های دروغی غریبه ای مثل تو برام شیرین و خوشایند نبود.
امیرحسام :تو توی همون اولین نگاه عاشق من شدی من اگه کاری هم نمیکردم تو دل تو به من
باخته بودی.
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_آره دلم و بهت باختم ،توی همون اولین نگاه ،اما اگه تو اون کارها رو نمیکردی و باحرفات گولم
نمیزدی من هیچ وقت به اون درجه از خریت نمیرسیدم که خودم باپاهای خودم بیام به اون کلبهی
نفرت انگیز ...حق باتوئه اون شب همونقدر که تومقصر بودی منم بودم ...من نباید بهت اونقدر اعتماد
میکردم که قبول کنم یه شب تاصبح رو کنارت باشم ولی من اینقدر ساده لوح بودم که اصالً به اینکه
ممکنه همچین کاری بکنی فکرنکردم فقط توی ذهنم جشن و مهمونی بود ...خیلی احمقم نه؟ هه
درس و عبرتی شد که از این به بعد حتی به چشمامم اعتماد نکنم.
امیرحسام :گفتی بیایم اینجا تا اینا رو بگی؟ حریر زدن این حرفا هیچ فایده ای نداره ...حسرت خوردن
هم هیچ فایده ای نداره پس الکی خودتو سرزنش نکن و مخ منو هم بااین حرفا نخور چون میدونی که
عصبانی بشم بدجوری پاچه تو میگیرم.
مثل همیشه من تسلیم شدم و گفتم :ببخشید نمیخواستم این حرفا رو بزنم اما خب دست خودم نبود.
پیشخدمت اومد و غذاها رو روی میز چید.
اینبار برعکس باره قبل غذاها برام هـ ـوس انگیز و دلچسب بودن.
باولع شروع کردم به خوردن ...طعم تند غذاها رو خیلی دوست داشتم.
امیرحسام باتعجب نگاهم میکرد ...همونطور بادهن پر گفتم :چیه؟
امیرحسام :توکل مدتی که باهم زندگی میکنیم این اولین باره که اینقدر غذا میخوری.
یه قاشق پر از خورشتی که فوق العاده تند بود خوردم و گفتم :خب مگه چیه؟ تازه ندیدی دیشب
چقدر غذا خوردم !
امیرحسام :بعدشم همه شو پس دادی.
_خب زیاد خورده بودم.
نگاه معناداری بهم کرد که اهمیت ندادم و به غذا خوردنم ادامه دادم.
اون خیلی آروم بااون چوب های مخصوص غذا میخورد ولی من که بلدنبودم بااونا بخورم باقاشق و
چنگال میخوردم.
لیوان آب و سر کشیدم و گفتم :آخیش چقدر خوردم.
امیرحسام :باره قبل از تندی این غذا اشکت دراومده بود.
کنایه زدنم ناخواسته بود :آخه به تلخی و تندی عادت کردم ...این غذا تندتر از تو که نبود ،بود؟
نگاه خیره ای بهم کرد و بعد پوزخند زد.
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بعد از پنج دقیقه آروم صداش زدم :امیرحسام؟
امیرحسام :چیه؟
زیرچشمی بهش نگاه کردم و بعد آروم گفتم :بریم باشگاه اسب سواری؟
امیرحسام :نه.
_خواهش میکنم.
امیرحسام :گفتم که نه.
_توروخدا.
امیرحسام :چرا بریم اونجا؟
_دلم میخواد دوباره جیا رو ببینم.
امیرحسام :الزم نکرده پاشو بریم خونه.
_توروخدا حسام.
نفس کالفه ای کشید و گفت :نه.
لب ورچیدم و گفتم :آخه همش امروز بیکاری بیابریم دیگه.
نگاه پراز خواهشی بهش کردم ...بااخم گفت :خیل خب.
باذوق خندیدم و گفتم :عاشقتم.
بلندشد و گفت :پاشو ...پاشو بریم که تو امروز منو دیونه میکنی.
بلندشدم که سرم گیج رفت ...برای اینکه نیوفتم روی زمین به بازوش چنگ زدم.
امیرحسام :حریر چت شد؟
صداش واقعاً پر از نگرانی بود یا من توهم زده بودم؟
امیرحسام :حریر خوبی؟
_ آره فقط سرم گیج رفت.
باسرزنش گفت :چقدر گفتم اینقدر روی غذات لیمو نریز فشارت میوفته کیه که گوش کنه.
_غرنزن بیابریم.
امیرحسام :میریم خونه حالت خوب نیست.
سریع گفتم :خوبم به جون تو خوبم.
دستم و کشید و زیرلب گفت :چقدرم که جون من برای تو ارزش داره.
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جوابم فقط یه لبخنده تلخ بود ...اون نمیدونه که جون اون به اندازهی تمام دنیا برم ارزش داره ...چون
اون برای من تمام دنیامه ...چون اون تنها کسمه ...تنهاکسی که برام مونده خودشه.
سوار ماشین شدیم و راه افتاد.
پنجره رو دادم پایین تا هوای تازه وارد ماشین بشه.
به باشگاه رسیدیم و رفتیم داخلش ...بازم بغض اومد سراغم ولی زود از بین بردمش ...حق با امیرحسام
بود حسرت خوردن برای گذشته هیچی رو حل نمیکرد.
باذوق دست شو گرفتم و جلوش ایستادم و گفتم :بگو جیا رو بیارن.
به همون پسر جوونی که بار قبل دیده بودمش گفت جیا رو آماده کنه و بیاره.
_اسب دیگه ای هم اینجا هست؟
امیرحسام :آره.
_تاجیا رو آماده میکنن بریم ببینیمشون.
سرشو تکون داد و رفتیم داخل استبل.
چندتا اسب دیگه هم که خـــیلـــی هم خوشگل بودن داخل استبل بود.
بالبخنده بزرگی گفتم :ایناهمه مال توئه؟
امیرحسام :نه.
بدون اینکه بترسم روی اسب سفید و قهوه ای که خیلی ناز بود دست کشیدم و گفتم :مثالً این مال
کیه؟
امیرحسام :مال سیاوش.
_اسمش چیه؟
امیرحسام :هِنری.
_ قشنگه.
_اون مشکی مال کیه؟
امیرحسام :جاستینا.
_اسمش چیه؟
امیرحسام :جسیکا.
_اون زشته دوستش ندارم.

536

www.RomanKhone.IR

نه سیاه بود نه سفید – ریحانه رسولی

رمــان

لبخنده محوی روی لباش نشست که خیلی زود جمعش کرد.
بادیدن یه اسب سفیدِ ناز که یال های قهوه ای داشت و خیلی عجیب و خوشگل بود ذوق زده شدم و
گفتم :حسام اون اسبه از همشون خوشگل تره مگه نه؟
لبخنده عجیبی زد و گفت :آره.
_مال کیه؟
درحالی که به اسب زل زده و هنوز لبخند داشت گفت :الیزابت.
لبخند رو لبم ماسید و دلم پیچ خورد ...آهم و توی گلو خفه کردم.
سریع بهم نگاه کرد که بالبخنده زوری گفتم :اسمش چیه؟
جواب نداد که دوباره سؤالم و پرسیدم ...اینبار بامکث جواب داد :نازلی.
مثل دختربچه های تخس گفتم :حرفم و پس میگیرم خیلی هم زشته ،هم خودش زشته هم اسمش
زشته.
دست به کمر گفتم :عقده ای ها هرکدوم یه اسب دارین که چی بشه؟ هه نکه خیلی هم اهل ورزش و
سوارکاری هستین.
امیرحسام :بیابریم پیش جیا.
بااخم از کنارش رد شدم و از استبل رفتم بیرون.
چرا باید هرکدوم یه اسب داشته باشن؟ چرا من ندارم؟ چرا آقابزرگ هیچ وقت برام اسب نخرید؟ مگه
من دوست داشتنی ترین نوه اش نبودم پس چرا برام اسب نخرید؟ چرا بابا برام نخرید؟ اصالً چرا
صالحی ها باشگاه سوارکاری ندارن؟ اصالً چرا حسام برام اسب نمیخره؟
امیرحسام :چطوری دخترم؟
جیا صورتشو به دست امیرحسام مالید و امیرحسام لبخنده عمیقی زد.
آه اون حتی اسب شو بیشتر از من دوست داره.
امیرحسام :امروز حریر اومده تاتو رو ببینه.
جیا باچشمای سیاه رنگش به من نگاه کرد ...نگاه شو دوست نداشتم حس میکردم اونم از من بدش
میاد ...خب معلومه که بدش میاد حتماً امیرحسام هروقت که دلش میگرفته یا عصبانی بوده باجیا درد
و دل میکرده و از من و مادرم بد میگفته و حاال هم جیا منو دشمنِ صاحب خودش میدونه.
امیرحسام :حریر چی شده؟ چرا اینطوری نگاهش میکنی؟
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_میخوام سوارش بشم.
امیرحسام :من امروز حوصلهی سوارکاری ندارم.
_خب به من چه؟ من که حوصله شو دارم.
امیرحسام :آخه تو مگه میتونی تنهایی سوار بشی؟
لجم گرفت و گفتم :معلومه که میتونم.
امیرحسام :لجبازی نکن نمی تونی.
مصمم گفتم :میخوام سوارش بشم.
نفس کالفه ای کشید و گفت :نمیتونی.
_میتونم.
بااخم و خشم نگاهم کرد و بعدگفت :برو لباس بپوش.
_به قول خودت لباس سوارکاری مال سوسوالس.
نفس عصبی کشید و گفت :حریر بامن لج نکن.
_اَه حسام کمکم کن سواربشم دیگه ،تازه اگه بیوفتم میمیرم و خوش به حال تو میشه.
دستم و محکم کشید و بلندم کرد و روی جیا نشوندم ...افسار جیا رو داد دستم و گفت :دفعه آخرته
که بامن لج میکنی اینبا رو نادیده میگیرم.
جیا آروم آروم شروع کرد به راه رفتن ...امیرحسام یه گوشه ایستاده بود و مراقبم بود.
قلبم از ترس تند میزد ...یه جورایی تعادل نداشتم و هرلحظه احساس میکردم میوفتم.
جیا قدماش تندشد که امیرحسام گفت :دخترم آرومتر.
به طرز باورنکردنی جیا قدماش آروم شد ...زیرلب گفتم :ازت متنفرم اون صاحب عوضیت توی حیوون
رو بیشتر از منی که زنشم دوست داره.
نمیدونم چی شد که سرعتش خیلی زیاد شد ...از ترس جیغ بلندی کشیدم و افسارشو محکم تر
گرفتم.
امیرحسام داد زد :جیا وایسا ...دخترم وایسا.
جیا تندتند میدوید و من اشکام میریخت ...داد زدم :حسام من میترسم.
بهمون نزدیک شد و سعی کرد جیا رو کنترل کنه.
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جیا شیهه بلندی کشید و روی دوتا پاش ایستاد که افسارش از دستم در رفت و تعادلم و از دست
دادم و از روش افتادم پایین که امیرحسام سریع بـ ـغلم کرد اما بااین وجود بازم افتادم روی زمین.
درده عجیبی توی دلم احساس کردم و دستم و روی دلم گذاشتم و باشدت زدم زیره گریه.
امیرحسام :حریر خوبی؟ چت شد؟ آسیب دیدی؟
اینقدر درد داشتم که حتی نمیتونستم حرف بزنم.
جیا هنوز تندتند میدوید و شیهه میکشید.
داد زد :صدرا جیا رو ببر.
اون پسره به طرز ماهرانه ای جیا رو آروم کرد و بردش داخل استبل.
امیرحسام :چرا گریه میکنی؟ طوریت نشده که.
لبام و روی هم فشار دادم و نالیدم :دلم.
امیرحسام :چی؟ چی میگی حریر؟!
به کتش چنگ انداختم و گفتم :حسام دلم خیلی درد میکنه.
رنگش پرید و گفت :چی؟!
جیغ بلندی زدم و از درد خم شدم.
سریع بـ ـغلم کرد و همونطور که باسرعت به سمت ماشین میرفت باخشم گفت :مگه حرف تو گوشت
میره ،آخه تو نه نه ات سوارکار بوده یا بابات که میگی میتونی سوارکاری کنی؟!
آروم داخل ماشین گذاشتم و سریع سوارشد ...بلندبلند گریه میکردم و اون زیرلب باخودش حرف
میزد.
بااحساس خیس شدن شلوارم صدای گریه ام خفه شد ...دستم و به شلوارم زدم و بادیدن خون نفسم
بند اومد.
باصدای لرزونی گفتم :خ...خون.
بادیدن دست خونیم فریاد زد :حریر خدالعنتت کنه که بامن لجبازی میکنی.
باسرعت بیشتری روند و من که شوکه شده بودم صدای گریه هام قطع شده بود.
بدنم آسیب ندیده بود چون امیرحسام خیلی سریع بـ ـغلم کرد اما نمیدونم چرا دلم اینقدر درد
میکرد! معنی خونی که ازم میرفت رو نمیدونستم ...این خون چیه؟!
به بیمارستان رسیدیم و امیرحسام سریع بـ ـغلم کرد و بردم داخل بیمارستان.
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داد زد :برانکارد.
یه پرستار سریع بایه برانکارد به سمتمون اومد ...نگاهم به مرجان افتاد که بانگرانی به سمتم اومد و
پرسید :حریر چی شده؟
باناله گفتم :دلم خیلی درد میکنه.
مرجان رو به امیرحسام گفت :چی شده؟
امیرحسام :از اسب افتاد خونریزی داره ...فکرمیکنم که...که...
چنگی به موهاش زد و ادامه داد :حامله ست.
ناباور بهش نگاه کردم و بادرد گفتم :چـــ...ی؟!
امیرحسام :المصب تو چه جور زنی هستی که متوجه این موضوع نشدی؟
باگریه گفتم :حسام مرده؟
امیرحسام :دعاکن طوریش نشده باشه وگرنه داغ اسب سواری رو به دلت میذارم.
مرجان :دعواهاتونو بذارین برای وقتی که رفتین خونه ...پرستار ببرش داخل اتاق.
دستم و روی شکمم گذاشتم و گفتم :خدایا این یکی رو ازم نگیر.
پلکام روی هم افتاد و صداها قطع شد ...حرف امیرحسام خیلی شوکه ام کرده بود و دردم اینقدر زیاد
بود که از حال رفتم.
بااحساس اینکه یکی داره صورتم و نوازش میکنه چشمام و باز کردم.
امیرحسام سریع دست شو عقب کشید و پرسید :خوبی؟
چندثانیه سکوت کردم و سعی کردم همه چی رو به یاد بیارم.
وقتی همه چی توی ذهنم تکرارشد بابغض گفتم :مرد؟
هیچی نگفت که صدای گریه ام بلندشد ...مرجان وارد اتاق شد و گفت :عه عه چرا گریه میکنی؟
_مرجان جون بچم مرد ...این یکی هم مرد.
مرجان :کی گفته مرده؟
_حسام.
امیرحسام :من کی همچین حرفی زدم؟ من اصالً حرف زدم؟
مرجان :بچه ات نمرده عزیزم ولی وضعیت نرمالی هم نداره ...تو دوماهه بارداری ولی از همین االن
خونریزی داشتی و این خیلی خطرناکه و اینو نشون میده که هرآن ممکنه سقط بشه ...من معاینه ات
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کردم باتوجه به تجربه ام میگم که تو اصالً نمیتونی این بچه رو نگه داری ...جدای از جسم ضعیف
خودت جنین هم زیاد وضعیت نرمالی نداره ...البته ممکنم هست که زنده بمونه ولی باید خیلی مراقب
باشی ...مثالً اگه یه باره دیگه هوای اسب سواری به سرت بزنه بچه تو از دست میدی یا اگه چیزه
سنگین بلند کنی ،یا اگه استرس و نگرانی داشته باشی ایناهمه دست به دست هم میدن تا یه سقط
جنین دیگه رو تجربه کنی ...اگه یه باره دیگه به خونریزی بیوفتی کوچولوتو از دست میدی.
بانگرانی پرسیدم :االن خوبه؟
مرجان :تاحدودی آره باید بیست و چهارساعت بستری باشی تا از خوب بودن جنین مطمئین بشیم.
دستم و روی شکم گذاشتم و اشکام از حصاره چشمام خارج شدن.
مرجان باهشدارگفت :گریه ترس نگرانی اضطراب همهی اینا برات سمه اگه بچه تو میخوای دوره اینا
رو خط بکش.
_باشه ممنون.
لبخنده دلنشینی زد و گفت :من بیرونم به چیزی احتیاج داشتی صدام کن.
مرجان رفت و امیرحسام از همون موقعی که مرجان حرف میزد بهم خیره شده بود.
به سختی پرسیدم :نمیخوایش؟
امیرحسام :اگه طوریش میشد تو و جیا رو باهم آتیش میزدم.
لبخندی روی لبام نشست و گفتم :پس میخوایش.
امیرحسام :نکنه فکرکردی فقط خودت احساس داری و من از سنگم؟!
_آره همین فکرو میکنم.
پوزخند زد که گفتم :تو واقعاً از سنگی اگه نبودی نمیذاشتی بچهی اول مونو بکشن.
بعد از یه سکوت طوالنی گفت :اون بچه رو دوست نداشتم.
_چرا؟!
امیرحسام :استراحت کن.
هه از جواب دادن طفره رفت.
_از اون اسب وحشیت متنفرم.
امیرحسام :اون الکی وحشی نمیشه حتماً یه حرفی زدی که اونطوری شده.
_نخیرم هیچ حرفی نزدم.
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امیرحسام :خیل خب استراحت کن.
_دستم و بگیر.
لبخنده محوی زد که دیدنش به ذره بین احتیاج داشت ...دستم و تو دست گرم و مردونه اش گرفت و
گفت :حریر؟
_جانم؟
امیرحسام :قول بده این بچه رو سالم به دنیا بیاری.
لبخنده پربغضی زدم و گفتم :قول میدم.
امیرحسام :بخواب.
_خوابم نمیاد.
موهام و از توی صورتم کنار زد و گفت :خوشحالی که بارداری؟
_آره.
امیرحسام :فکرمیکردم از این بچه متنفرباشی.
_چرا؟
امیرحسام :چون از باباش متنفری.
پوزخندی زدم و گفتم :جمله تو اصالح کن ،من از باباش متنفرنیستم باباش از من متنفره ...تازه این
بچه قراره بابه دنیا اومدنش تنهایی هامو پرکنه پس قطعاً از وجودش خوشحالم.
دستشو روی شکمم گذاشت و گفت :دوستش دارم.
کاش مامانش و هم دوست داشتی.
_ حسام؟
منتظر نگاهم کرد که گفتم :منم اسب میخوام ...تو سیاوش جاستینا همتون اسب دارین برای منم
اسب بخر.
لبخنده کمرنگی زد و گفت :میخرم برات.
باذوق گفتم :واقعاً؟
امیرحسام :واقعاً.
_کی میخری؟
امیرحسام :وقتی از بیمارستان مرخص شدی.
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_برای بچمونم اسب میخری؟
اینبار نتونست خودشو کنترل کنه و لبخنده عمیقی زد و گفت :برات یه اسب میخرم که یه کره اسب
کوچولوهم داشته باشه ...بعد وقتی کره اسبش بزرگ شد بچه مون سوارش میشه و یه سوارکار ماهر
میشه.
لبخنده بزرگی زدم ...چشمای به رنگ شبش واقعاً خوشحال به نظر می رسیدن.
این بچه باید به دنیا میومد ...به دنیا میومد تا تنهایی های مادرشو پر کنه و بشه همدم مادرش ...به
دنیا میومد تا سکوت خوف برانگیز ویال رو بشکنه...
به دنیا میومد تا پدرش به خاطره اونم که شده مادرشو ول نکنه و نره سراغ عشقش.
***
درحالی که دستم میلرزید یه خط چشم نازک کشیدم ...اوووف از چاه حفر کردنم سخت تر و نفس
گیر تره.
باریمل مژه های بلندم و حالت دادم ...رژ لب و به لبام کشیدم که صدای امیرحسام به گوشم رسید:
حریر کجایی؟
سریع دستی به موهام کشیدم و از اتاق رفتم بیرون ...بادیدنم لبشو گزید و اخم کرد تاخنده اش
کنترل بشه.
باحرص مشت محکمی به سـ ـینه اش زدم و گفتم :برو به عمه ات بخند بیشعور.
امیرحسام :بی ادب ...دستشو روی شکمم که یکم برآمده بود گذاشت و گفت :تومثل مامانت بی ادب
نشی هـــا.
خندم گرفت و گفتم :دیونه.
امیرحسام :باز که رنگ و روت پریده.
_امروز یکم حالم خوب نبود اما االن خوبم.
امیرحسام :میخوای بگم روزها جاستینا بیاد پیشت یا میگم دختره آقایاسر بیاد مراقبت باشه.
دستام و دوره گردنش انداختم و گفتم :نوچ نمیخوام.
امیرحسام :وقت دکترت کِیه؟
_یه هفته دیگه ...امشب دیر کردی !
امیرحسام :توی شرکت یه جلسهی مهم داشتم.
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_دلم برات تنگ شده بود.
مثل همیشه درمقابل ابراز عالقم سکوت کرد.
دستش دوره کمرم حلقه شد و فاصله رو پر کرد ...دستام دوره گردنش محکم تر شد و ازبـ ـوسه هاش
لـ ـذت بردم.
بعد از چندلحظه بوی عطرش زد زیره دلم ...کنارش زدم و بااخمگفتم :صددفعه گفتم عطر نزن عطرت
حالم و بد میکنه.
امیرحسام :امشب محبتت گل کرد و همین که از راه رسیدم اومدی تو بـ ـغلم ،دو دقیقه دندون رو
جیگرت میذاشتی مثل هرشب میرفتم دوش میگرفتم تا بوی عطرم بره ...ولی صبرکه نداری دیگه
فقط هولی بیای بـ ـغلم.
باخنده به عقب هولش دادم و گفتم :آره جون عمت.
درحالی که رو لباش خنده بود از کنارم رد شد و رفت داخل اتاق.
دستم و روی شکمم کشیدم و گفتم :وجودت باعث شده بابای بداخالقت کمی خوش اخالق بشه
مرسی مامانی.
یه تاپ و شلوارک جذب تنم بود که باعث شده بود شکم کوچولوم یکم تو دید باشه واسه همین
امیرحسام وقتی دیدتم خنده اش گرفت.
بوی عطر تلخش برعکس گذشته که حالم و خوب میکرد باعث میشه حالت تهو بگیرم واسه همین
تابه خونه میرسه دوش میگیره و روزهایی که خونه میمونه عطر و ادکلن نمیزنه ،ولی روزهایی که
میره سرکار ادکلن و روی خودش خالی میکنه و من کلی حرص میخورم که اینقدر خوش تیپ و
شیک میره سرکار.
واجب شد یه روز حتماً برم شرکتش تا ببینم کارمنده های خانومش خوشگلن یا نه؟
بوی غذا هم حالم و بد میکنه واسه همین خیلی وقته که آشپزی نمیکنم و از بیرون غذا میگیریم...
درکل حاملگی خیلی سختی رو دارم تحمل میکنم.
چایی درست کردم و براش یه فنجون ریختم.
امیرحسام :میخوای یه خدمتکار بگیرم کارهای خونه رو انجام بده؟
یه تیکه لواشک تو دهنم گذاشتم و گفتم :نه مگه خودم چوالقم؟
امیرحسام :وضعیتت حساسه ،دکترت گفت باید خیلی مراقب باشی.
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_مراقبم.
امیرحسام :روزها خونه نیستم نگرانتم.
_ نگران من یا بچه؟
نگاه شو به میز دوخت و بعد از کمی سکوت گفت :خب هردوتون.
لبخنده غمگینی روی لبام شکل گرفت ...اون فقط نگران بچه شه.
به روی خودم نیاوردم و گفتم :نگران نباش من از امانتیت خیلی خوب مراقبت میکنم.
امیرحسام :کی جنسیتش مشخص میشه؟
انگشتم و مکیدم و گفتم :مرجان گفت این هفته مشخص میشه ...دوست داری دختر باشه یا پسر؟
امیرحسام :فرقی نمیکنه فقط سالم باشه.
_اوهوم برای من فرقی نمیکنه.
امیرحسام :بسه دیگه اینقدر لواشک نخور.
_دوست دارم.
ازلحنم خنده اش گرفت اما اخماشو کشید توهم.
نزدیک بهش نشستم و پرسیدم :به سیاوش و جاستینا گفتی؟
امیرحسام :آره چطور؟
لبخنده مرموزی زدم و گفتم :هیچی همین طوری.
اینطوری به گوش الیزابت میرسید که حاملم و من همینو میخواستم.
موهام و زدم پشت گوشم و گفتم :جاستینا برنمیگرده آلمان؟
امیرحسام :نه برای همیشه اینجا میمونه.
_مگه باسیاوش ازدواج کرده که باهم زندگی میکنن؟
امیرحسام :محرمن ...چندمدت دیگه عروسی میگیرن ...حریر بسه دیگه حالت بد میشه.
_عه خب دلم میخواد ...نکنه توهم دلت میخواد؟
یه جوره خاصی نگاهم کرد که بالحن بامزه ای گفتم:
_اینطوری نگاهم نکن بهت نمیدم.
لباش به معنی لبخند کش اومد که بی اراده فاصلهی بین لبامون رو از بین بردم.
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به عقب خم شد و روی کاناپه دراز کشید و آروم منو روی خودش کشید ...بعد از یه بـ ـوسهی طوالنی
به دریای آبی رنگ چشمام خیره شد.
باانگشتای کثیفم صورتشو لمس کردم و گفتم :وقتی میخندی خیلی خوشحال میشم.
دستم و گرفت و گفت :همه جام و لواشکی کردی.
خندیدم ...یه خندهی باصدا و پرذوق.
انگشتم و به لباش کشیدم و گفتم :همینه که هست.
انگشتاش الی موهام رفت و سرم و به پایین کشید و فاصلهی بین لبامون رو از بین رفت...
***
بااحساس گرمای شدیدی از خواب بیدارشدم ...رفتم داخل سرویس بهداشتی و آبی به دست و صورتم
زدم.
پنجره رو باز کردم و هوای تازه خورد به صورتم.
روی صندلی نشستم و به امیرحسام نگاه کردم که غرق خواب بود.
دیگه خوابم نمیبرد چون زیاد حالم خوب نبود ...حس میکردم از درون دارم آتیش میگیرم.
بااینکه یه تاپ و شلوار نازک تنم بود اما بازم گرمم بود ...نفس کالفه ای کشیدم و موهام و از دورم
جمع کردم.
از بیرون نسیم خنکی وارد اتاق میشد اما تأثیری روی گرمای بیش از حد من نداشت.
امیرحسام انگار سردش شد که غلت زد و پتو رو روی خودش انداخت ...حرصم گرفت که اینقدر راحت
خوابیده ...خوابم نمیبرد و حسابی حوصلم سر رفته بود.
به سرم زد امیرحسام و اذیت کنم ...کنارش نشستم و آروم تکونش دادم و گفتم :حسام ...امیرحسام
بیدارشو.
باهول از خواب پرید و گفت :چیه حالت خوب نیست؟
_نترس خوبم.
بااخم گفت :پس چرا بیدارم کردی؟
لبخنده دندون نمایی زدم و گفتم :من بستنی هـ ـوس کردم.
سرشو به بالشت کوبید و چشماشو بست و گفت :فرداصبح میخرم.
_نه االن ...من االن دلم بستنی میخواد.
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غرید :حریر االن ساعت سه نصف شبه.
بابغض ساختگی گفتم :من دلم بستنی میخواد.
امیرحسام :تافرداصبح صبرکن االن همهی مغازه ها بسته ست منم خیلی خوابم میاد.
_ این بچه االن بستنی میخواد پس مثل یه پدر خوب بلندشو و برو بستنی بخر.
آروم و خواب آلود گفت :باشه.
جیغ زدم :حـــــســــام !
صورتشو به بالشت فشار داد و باناله گفت :بچه بذار بخوابم.
_پاشو دیگه برو برای بچت بستنی بخر.
شاکی بهم نگاه کرد و گفت :برای بچم یا مامان بچم؟
_بچت.
دوباره چشماشو بست و گفت :بچهی من فهم داره ،شعور داره ،درک میکنه االن باباش خوابش میاد
واسه همین تافردا صبح صبر میکنه.
باهمون بغض الکی گفتم :باشه پس اگه بچت چپ و چول شد به من ربطی نداره.
بااخم نگاهم کرد که دستم و روی شکمم گذاشتم و گفتم :بمیرم برات که بابات اینقدر بی مسؤلیت و
بی رحمه که از خوابش به خاطره تو نمیگذره.
نفس پرحرصی کشید و بلندشد و گفت :لعنت بر دل سیاه شیطون.
خندم گرفت اما سریع خودم و کنترل کردم.
امیرحسام :آخه من ساعت سه نصف شب از کدوم قبرستونی بستنی بگیرم !
_میوه ای باشه.
باحرص بهم نگاه کرد که آروم گفتم :من که نمیخوام بچت میخواد.
پیراهن شو از روی زمین برداشت و گفت :باشه حریرخانوم مابه هم میرسیم.
باشیطنت گفتم :ماخیلی وقته که بهم رسیدیم.
امیرحسام :ال اله اال اهلل.
سوییچ شو از روی میز برداشت و باهمون شلوار گرم کن پاش رفت.
وقتی رفت بلندزدم زیره خنده و گفتم :بچت نذاشت من بخوابم منم نمیذارم توبخوابی.
بستهی آلوچه رو از روی میز برداشتم و درحالی که میخندیدم یه دونه گذاشتم تودهنم.
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یک ساعت بعد درحالی که بدجوری ابروهاش بهم گره خورده بود و اخم بزرگی صورت شو پوشونده
بود اومد.
چشماشو به زور باز نگه داشته بود ...خودشو روی تخت پرت کرد و گفت :تو روح هرچی آدم مردم
آزاره.
پالستیک و از دستش گرفتم و گفتم :مرسی بابایی.
از داخل پالستیک ظرف بستنی رو درآوردم و سرشو باز کردم.
بادیدن بستنی توت فرنگی دهنم آب افتاد و سریع گفتم :پاشو یه قاشق بیار.
داد زد :حــــــــــــریـــــــــــر !
تکونش دادم و گفتم :پاشو دیگه ...وای حسام پاشو االن بچم یه طوریش میشه.
امیرحسام :جان عزیزت بذار بخوابم.
جیغ زدم :پاشو دیگه دلم ضعف رفت.
مشت محکمی به بالشت زد و رفت بیرون و باقاشق برگشت.
قاشق و همونطور که توی دستش فشار میداد جلوم گرفت و گفت :یه کلمه دیگه حرف بزنی من
میدونم و تو.
باخنده قاشق و گرفتم و سریع یه قاشق خوردم.
_اومــــــــــم ...وای خیلی معرکه ست.
امیرحسام دمر خوابید و چشماشو بست و من تندتند به بستنی خوردنم ادامه دادم ...گرمای وجودم از
بین رفت و سرحال شدم.
امیرحسام تو مرز خوابیدن بود که شیطون خندیدم و قاشق و از بستنی پر کردم و به لباش زدم و
گفتم :بخور.
از خواب پرید و داد زد :حریر خدالعنتت کنه.
ریزریز خندیدم و گفتم :بخور.
داد زد :نمیخورم ...نـــمیـــخـــورم ...نــــمــــیــــخــورم.
چونم و لرزوندم و باصدایی که سعی میکردم بغض دار باشه گفتم :ترسیدم.
امیرحسام :خیل خب خیل خب گریه نکن.
بابغض گفتم :چرا سرم داد میزنی؟
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امیرحسام :گریه نکن دیگه داد نمیزنم.
_اما االن سرم داد زدی بچه ترسید لگد زد دردم اومد.
امیرحسام :آروم باش غلط کردم.
خندم و خوردم و باهمون بغض ساختگی که کامالً واقعی به نظر می رسید گفتم :بخور.
امیرحسام :نمیخورم.
_گریه میکنم هـــا.
امیرحسام :زوریه؟
سرم و به معنی آره تکون دادم ...نفس پرحرصی کشید و درحالی که دستاشو از خشم مشت کرده بود
دهن شو باز کرد و قاشق و گذاشتم تو دهنش.
یه قاشق دیگه جلوی دهنش گرفتم که عاصی گفت :حریر نمیخورم سردمه میفهمی؟
_بخور زودباش بچم تنهایی از گلوش پایین نمیره میگه باباشم حتماً باید بخوره.
خزید به جلو که ترسیدم ...لباشو به گوشم فشار داد و گفت:
_صبرکن این بچه به دنیا بیاد یه دماری از روزگارت دربیارم که هز کنی.
زدم زیره گریه و گفتم :خجالت نمیکشی یه زن حامله رو تهدید میکنی؟
هول کرد و سریع گفت :حریر گریه نکن.
مرجان خیلی تأکید کرده بود که گریه نکنم و حرص و جوش نخورم واسه همین تا گریه میکردم هول
میکرد.
امیرحسام :حریر گریه نکن بچه یه چیزیش میشه هــــا.
_چرا تهدیدم میکنی؟
امیرحسام :خب اذیتم نکن.
_مگه تقصیره منه که بچت هـ ـوس بستنی کرده.
امیرحسام :خب هـ ـوس کرده که کرده بشینه بخوره دیگه ،چیکاره من داره؟!
_خب گفتم که تنهایی از گلوش پایین نمیره.
به موهاش چنگ زد و نفس کالفه ای کشید.
امیرحسام :حاال میگی من چیکارکنم؟
_بیدار بمون و پا به پام بخور.
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از الی دندونای کلید شده اش غرید :من سردمه.
_خب منم گرممه.
دستی به پشت گردنش کشید و سعی کرد آروم باشه.
امیرحسام :خیل خب توبخور بعد من میخورم.
_نوچ باهم بخوریم.
چندتا مشت محکم به بالشت زد تا خشمش از بین بره ...خداروشکر کردم که حاملم چون اگه حامله
نبودم قطعاً به جای اینکه این مشت ها رو به بالشت بزنه میزد تو صورت من.
درحالی که اخماش توی هم بود یه قاشق پر از بستنی گذاشتم تو دهنش و بعد یه کوچولو خودم
خوردم ...آخرای ظرف بود که متوجه شدم داره میلرزه از سرما ...یاواقعاً هوا سرد بود یا من خیلی
گرمم بود.
ظرف خالی بستنی رو کنار گذاشتم و دستام و دوطرف صورتش گذاشتم و گفتم :ببخشید خب همش
تقصیره این فسقله.
امیرحسام :اوه خدای من.
_چی شد؟!
چشماشو روی هم فشار داد و گفت :دستات خیلی سرده.
چون ظرف بستنی روی دستام بود دستام یخ کرده بود.
خندیدم و گفتم :ببخشید.
بااخم نگاهم کرد که گونه شو بـ ـوسیدم و گفتم :اخم نکن بچم میترسه.
زیرلب گفت :توروح نه نه بابای این بچه.
_بی ادب نگو یاد میگیره.
امیرحسام :حـــــــــریـــــــــر.
ریزریز خندیدم و گفتم :جونم؟
امیرحسام :بذار بخوابم.
خزیدم تو بـ ـغلش و سرم و روی سـ ـینه اش گذاشتم و گفتم :حسام؟
کالفه گفت :باز چیه؟
_من هـ ـوس هندوانه کردم.
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سریع ازم فاصله گرفت ،دراز کشید و ملحفه رو روی سرش کشید و گفت :ایشااهلل فردا صبح.
_ فرداصبح دیره.
امیرحسام :قول میدم همین که از خواب بیدارشدی هندوانه خریده باشم فقط تو رو جون هرکی
دوست داری بذار بخوابم فردا باید برم سرکار.
بالبخند کنارش دراز کشیدم و دیگه اذیتش نکردم.
خمیازهی طوالنی کشیدم و بعد از دو دقیقه صداش زدم :حسام؟
امیرحسام :دردِ حسام.
_ بـ ـغلم کن اینطوری خوابم نمیبره.
ملحفه رو از روی صورتش کنار زد و منو کشید تو بـ ـغلش.
دستم و دورش انداختم و گفتم :باباجونی خیلی دوست دارم.
چشماشو باز کرد و باحس عجیبی به چشمام زل زد ...حس میکردم یه حس خاصی توچشماشه ...بـ
ـوسه آرومی به پیشونیم زد و محکم تر بـ ـغلم کرد و گفت :بخواب مامان کوچولو.
چشمام و بستم و بیشتر توی آغـ ـوشش فرو رفتم ...اون باتمام بدی هاش بهم آرامش میداد.
صبح که از خواب بیدارشدم امیرحسام کنارم نبود ...خواب آلود موهام و از توی صورتم کنار زدم و
رفتم داخل سرویس بهداشتی و دست و صورتم و شستم.
انگار امیرحسام رفته بود سرکار چون توی سالن هم نبود.
وارد آشپزخونه شدم و باچیزی که دیدم بلند زدم زیره خنده.
هندوانه خریده بود و خیلی باسلیقه قاچ کرده بود و روی ظرف چیده بود.
روی میز یاد داشت گذاشته بود :سالم فسقل بابا ...دیشب خیلی خوابم میومد ببخشید اگه سرت داد
زدم ...االنم هرچه زودتر این هندوانه ها رو بخور تا به قول مامانت چپ و چول نشی تو باید مثل بابات
خوش قیافه و جذاب به دنیا بیای ...دوست دارم کوچولو.
لبخنده شادم تبدیل شد به لبخندی پر از بغض.
دستم و روی شکمم گذاشتم و گفتم :خوش به حالت که دوست داره ...ای کاش منم دوست داشت و
برای یه بارم که شده بااون زبون تند و تیزش بهم میگفت :حریر دوست دارم.
آه امیدوارم این آرزو رو به گور نبرم و برای یه بارم که شده از زبونش بشنوم که دوستم داره.
***
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باذوق به صفحه مانیتور نگاه کردم ...بااینکه فقط یه تصویر سیاه و سفید بود اما خیلی به نظرم زیبا و
دوست داشتنی میومد.
مرجان :اینم از فسقل شما ...همه چی به نظر خوب میرسه.
امیرحسام :جنسیتش مشخصه؟
مرجان بالبخندگفت :دختره.
ال واقعی به من نگاه کرد که لبخندی به روش زدم ...دستم و گرفت و به
امیرحسام بالبخندی کام ً
گرمی فشرد.
مرجان :میخواین صدای قلب شو بشنوین؟
هردو باذوق گفتیم :آره.
صدای تاالپ و تلوپ قلبش برام قشنگ ترین ملودی دنیا بود ...مثل همیشه بغض کردم منتها این بار
از خوشی.
مرجان :خب دیگه تموم شد میتونی بلندشی.
روی تخت نشستم و پرسید :دیگه خونریزی نداشتی؟
_نه.
مرجان :خوبه ولی بازم مراقب باش کوچک ترین استرس و نگرانی باعث میشه شرایط جسمیت تغییر
کنه و خونریزی کنی.
_باشه.
امیرحسام :من بیرون منتظرتم ...ممنون دکتر.
مرجان :خواهش میکنم.
امیرحسام که رفت مرجان سریع گفت :تغییر کرده.
دکمه های مانتوم و بستم و گفتم :آره خیلی ...البته به خاطره بچشه.
مرجان :مهم اینه که رفتارش باتو خوب شده.
_بچه به دنیا بیاد همون حسام قبلی میشه.
مرجان :خب تو نذار بشه.
_من تمام تالش خودم و میکنم اما متأسفانه روح شوهرم به من تعلق نداره پس هرکاری هم که بکنم
بی فایده ست.

552

www.RomanKhone.IR

نه سیاه بود نه سفید – ریحانه رسولی

رمــان

مرجان :حسام اگه اون دختره رو خیلی دوست داشت چرا اومد باتو ازدواج کرد؟ پس حتماً خیلی
دوستش نداشته که اومده سمت تو.
لبخنده تلخی زدم و گفتم :یه روز بیا خونمون تا همه چی رو برات تعریف کنم.
مرجان :مطمئنی میخوای برام تعریف کنی؟
_بااینکه تفاوت سنی زیادی داریم اما تو دوست خوبی هستی ...دلم میخواد این راز بزرگی رو که
اینقدر رو دوشم سنگینی میکنه رو به یکی دیگه هم بگم تا یکم سنگینیش کمتر بشه ...تو این مدتی
که به خاطر معاینه میومدم پیشت از زندگی خودم و حسام خیلی برات حرف زدم تو هم باحوصله
گوش کردی و مادرانه نصیحتم کردی پس بهت اعتماد دارم و میتونم باخیال راحت بزرگ ترین راز
زندگیم و بهت بگم.
لبخنده عمیقی زد و مادرانه دستم و تو دستش گرفت و گفت :خوشحالم که یکی پیدا شده که مثل
خودمه ...من و تو هردو از عشق زخم خوردیم ،دلم میخواد خیلی صمیمی بشیم ،آخه تو میشی اولین
و تنها دوستم.
_توهم باید داستان تو تعریف کنی.
مرجان :من داستان خاصی ندارم ...وقتی دانشجو بودم عاشق یکی از همکالسی هام شدم اونم ادعا
داشت که عاشقمه ولی بعدش منو قال گذاشت و بایکی دیگه ازدواج کرد ...همین.
_متأسفم ...کالً نمیشه به مردها اعتماد کرد.
خندید و گفت :موافقم.
لبخندی به روش پاشیدم و از تخت اومدم پایین و گفتم :بهت زنگ میزنم و آدرسو بهت میگم
هروقت که قابل دونستی بیا و بهم سربزن.
مرجان :این چه حرفیه دیونه ...حتماً میام و مزاحمت میشم.
_خوشحال میشم بیای ...برم تاصداش درنیومده ...خداحافظ.
مرجان :مراقب خودت و کوچولوت باش.
تشکر کردم و از اتاق رفتم بیرون.
امیرحسام :یه ساعته منتظرتم.
_خیل خب غر نزن اومدم دیگه.
دستم و گرفت و از بیمارستان رفتیم بیرون ...سوار ماشین شدیم و پرسیدم :خوشحالی که دختره؟
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امیرحسام :آره.
_منم خیلی خوشحالم.
به سمت ویال روند و حرفی نزد.
مرجان برام یه معما بود ...یه معمای عجیب ...حس میکردم اونم یه غریبهی آشنا مثل امیرحسا ِم...
جوون بود و خوشگل مثل مادرم ...مادرم ...دلم براش تنگ شده ...آره بااینکه مقصره تمام بدبختی هام
اونه اما دلم براش تنگ شده.
برای امیرعلی و بابا که دلم پرپر میزنه اما خب دنیا بیرحمه گاهی باید در دل تو به روی هردلتنگی
ببندی.
تاپام به ویال رسید شالم و از سرم برداشتم و باهاش خودم و باد زدم.
امیرحسام :واقعاً طبع تو تعجب آوره هوا به این خوبی چرا گرمته؟
از داخل یخچال بطری آب رو برداشتم و گفتم :از وقتی حامله شدم اینطوری شدم ...طبیعیه.
امیرحسام :اینطوری اون بچه سرما میخوره.
دلم گرفت ...پس بگو نگران بچشه نه من ...حریر چرا عادت نمیکنی به این چیزها؟ احمق توجه ها و
رفتارهای خوب شو برای خودت الکی تعبیر نکن اون فقط و فقط به فکر دخترشه.
بااین وجود خیلی عادی گفتم :نترس سرما نمیخوره من حواسم به این فسقل خانوم هست.
صدای زنگ ویال بلندشد که پرسیدم :قراربود کسی بیاد؟
امیرحسام :حتماً سیاوش و جاستینان.
سریع یکم آب خوردم و شالم و سرم کردم.
سیاوش :سالم بر پدر نمونه.
امیرحسام :سالم بر عموی خوله نمونه.
سیاوش خندید و خرس گندهی توی دست شو به سمت من پرت کرد و گفت :سالم زن داداش.
زن داداش! این اولین بار بود اینطوری صدام میکرد.
خرس و روی هوا گرفتم و گفتم :سالم خوش اومدین.
جاستینا :وای حریر چقدر بانمک شدی ...تپل و بامزه شدی.
لبخندی زدم و گفتم :بشینید.
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روی کاناپه نشستن و باوجوده اینکه پاهام به طرز خیلی وحشتناکی درد میکردن چایی دم کردم و
بردم داخل سالن.
جاستینا :بیا بشین خودتو خسته نکن.
کناره امیرحسام نشستم و گفتم :چه خبر خوبی؟
جاستینا :آره توخوبی؟ جنسیت بچه چی بود؟
امیرحسام باذوق گفت :دختره.
سیاوش باتعجب بهش نگاه کرد که نه اون متوجه شد نه جاستینا.
نگاه شو به من دوخت ...یه نگاه خاص و معنادار ...کم کم لباش کش اومد و لبخند زد و گفت :دختر
خوبه پسر به درد نمیخوره.
امیرحسام :برای من و حریر فرقی نمیکرد که دخترباشه یاپسر.
جاستینا :به الی گفتم ،وای امیر نمیدونی چقدر خوشحال شد.
امیرحسام :آره به منم زنگ زد و تبریک گفت.
وای خدایا ...اون دختره به امیرحسام زنگ میزنه ...هه خب معلومه که زنگ میزنه.
بغضم و قورت دادم و هیچی نگفتم که امیرحسام سریع به من نگاه کرد ...توی نگاهش نگرانی موج
میزد ،البته برای من نه برای بچه اش.
نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم آروم باشم.
سیاوش :امشب باهم شام بریم بیرون؟
امیرحسام :میری حریر؟
_دلم خیلی میخواد اما پاهام خیلی درد میکنه اگه بشه یه شب دیگه.
سیاوش :ضدحال.
_خب شما سه تا برین.
امیرحسام :الزم نکرده یه شب دیگه میریم.
سیاوش :خب اصالً بیرون نمیریم پاشو خودت یه چیزی درست کن از اون مرغ بی نمک هات درست
کن ،اون دفعه خوشمزه شده بود.
جاستینا باخنده گفت :توچقدر پرویی سیاوش.
سیاوش :اینجا مثل خونهی خودمه ناسالمتی وقتی امیرحسام نبود من اینجا زندگی میکردم.
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امیرحسام :زنگ میزنم از بیرون غذا بیارن حریر از وقتی حامله شده نمیتونه غذا درست کنه حالش بد
میشه.
سیاوش :خوب شد حامله شدی و بهانه ات برای از زیره کار در رفتن جور شد.
لبخنده محوی زدم و گفتم :امشب و درست میکنم حالم خوبه.
امیرحسام :الزم نکرده.
بلندشدم و گفتم :بعد از مدتها اومدن زشته از بیرون غذا بگیریم.
سیاوش :آفرین دخترخوب و فهمیده ،بدو برو درست کن مثل اون دفعه بی نمک باشه.
خندم گرفت و به سمت آشپزخونه رفتم ...بااینکه خیلی خسته بودم اما دلم میخواست خودم غذا
درست کنم.
داشتم پیاز سرخ میکردم که بوش باعث شد حالت تهو بگیرم ...شالم و جلوی بینی ام گرفتم تا بوشو
احساس نکنم.
امیرحسام :خوبی کوچولو؟
لبخند روی لبام نشست که ندید ...همونطور که شالم جلوی بینی ام بود گفتم :آره.
امیرحسام :برو بیرون یکم هوای تازه بخور.
_نه خوبم.
امیرحسام :میخوای کمکت کنم؟
_نه برو پیش اونا نگران منم نباش.
امیرحسام :باشه پس اگه حالت بد شد خبرم کن.
سرم و تکون دادم و رفت داخل سالن.
شکم مرغ رو پر از مخلفات کردم و بعد داخل فر گذاشتم.
درحالی که از خستگی نفس نفس میزدم روی صندلی نشستم.
یکم پاهام و ماساژ دادم و بعد از اینکه حالم بهترشد بلندشدم تا برنج و درست کنم.
بعد از اینکه برنج نرم شد خواستم قابلمه رو بردارم و صافش کنم که صدای بلند امیرحسام مانعم شد.
امیرحسام :حـــــــــریـــــــر !
باترس برگشتم و بهش نگاه کردم.
باخشم و حرص گفت :خیلی بی فکری میخواستی قابلمه به اون سنگینی رو برداری؟!
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_خب مگه چیه؟ باره اولم که نیست.
امیرحسام :از وقتی که حامله شدی باره اولته.
بی حواس گفتم :آهـــا راست میگی.
امیرحسام :به همین زودی حرف های دکترتو فراموش کردی؟
_خب حواسم نبود.
قابلمه رو برداشت و برنج رو صاف کرد.
روی صندلی نشستم و گفتم :آب و باز کن و یکم روشون آب بریزه.
کاری که گفتم و کرد ...باغرغرگفت :خب از بیرون سفارش میدادیم دیگه ...چرا باپلوپز درست نکردی؟
_ تو اونطوری دوست نداری ،اینطوری عطر و طعمش بهتر میشه ...حاال دوباره برنج ها رو بریز توی
قابلمه.
بااخم این کارو کرد و زیرلب گفت :کوفت بخوری سیاوش.
_خیل خب بیا برو اینقدر غرنزن.
امیرحسام :بشین ...بگو خودم انجام میدم.
_تموم شد دیگه ...برو عزیزم.
امیرحسام :اگه کارها تموم شده پس پاشو باهم بریم.
از روی صندلی بلندشدم و برنج رو دم گذاشتم و باهاش رفتم داخل سالن.
جاستینا :ببخشید بااین حالت افتادی تو زحمت.
سیاوش :چه زحمتی من و تو رحمتیم عشقم.
امیرحسام :کارد بخوره به اون شکمت یه شب غذای بیرون میخوردی میمردی؟
سیاوش :اینقدر که جاستینا غذای بیرون به خوردم داده دیگه دارم باال میارم.
ظرف آلوچه رو از روی میز برداشت و یه قاشق پر خورد که بابغض ساختگی گفتم :حسام.
امیرحسام ظرف و از دستش گرفت و گفت :بده من اینو هرچی گیرش میاد سریع میریزه تو خندق
بالش.
سیاوش روبه من گفت :خب گدا یکم بخورم چی میشه؟
ظرف و از امیرحسام گرفتم و گفتم :من به حسام نمیدم چه برسه به تو.
سیاوش :بده بخورم فردا سرِ راه برات میخرم.
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امیرحسام :اگه مغازش نزدیک بود که میرفتم برای خودم میخریدم ،من اینا رو میرم از اون سره دنیا
میخرم.
سیاوش :اوووو مگه مریضی همهی مغازه های مشهد پره از اینا.
امیرحسام :نخیرم خانوم سفارش میکنن از یه مغازهی خاص باشه.
یه آلوچه گذاشتم تو دهنم و گفتم :آلوچه های اون مغازه فقط بهداشتیه.
سیاوش :خب بده منم بخورم تک خور.
امیرحسام :سیاوش تو از زن حامله هم بدتری.
سیاوش لواشک روی میزو برداشت که بااخم گفتم :نخورش.
سیاوش :بروبابا.
_حسام فردا باید بری بازم برام بخری.
امیرحسام لواشک و از دست سیاوش چنگ زد و گفت :روانی من سرم شلوغه وقت اینکه تا اون سره
دنیا برم و لواشک و آلوچه بخرم و ندارم.
سیاوش :خب خودم میرم ،بده بخورم.
امیرحسام :آره جون عمت تو میری.
سیاوش :به جون تو میرم.
امیرحسام :واقعاً میری؟
سیاوش :دارم میگم به جون تو.
امیرحسام لواشک و به سمتش گرفت و گفت :فردا باید بری.
سیاوش :میرم.
لواشک و از دست امیرحسام گرفتم و گفتم :حاال که میری برای خودتم بخر من لواشکای بچم و بهت
نمیدم.
سیاوش :بده بخورم میرم هم برای تو میخرم هم برای خودم.
ابروباال انداختم و گفتم :نوچ هرموقع خریدی بخور.
سیاوش :خسیس.
برای اینکه حرص شو دربیارم یه تیکهی بزرگ لواشک خوردم و اون باصدا آب دهن شو قورت داد و
گفت :این از اون شکنجه های طاقت فرساست.
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من و امیرحسام و جاستینا خندیدیم و سیاوش گفت :حریر به منم بده دیگه.
_نمیدم.
سیاوش :خیلی گدایی.
امیرحسام :اصرار نکن چون نمیده.
سیاوش بااخم نگاهم کرد و لبخنده حرص درکنی تحویلش دادم.
صدای تایمر فر بلندشد که سیاوش گفت :بدو آشپزخانه تو رو صدا میزنه.
_حسام نذاری بخوره هـــــا وگرنه باید بری بخری.
امیرحسام :باشه.
رفتم داخل آشپزخونه و مرغ رو از داخل فر بیرون آوردم و میزو چیدم.
_بیاین شام آماده ست.
دوره میز نشستیم و همین که مرغ رو تیکه کردم تا برای امیرحسام بکشم بوش زد زیره دلم و به
سمت سرویس بهداشتی دویدم.
عق ...عق .
امیرحسام :خوبی حریر؟
صورتم و شستم و گفتم :آره برو شام تو بخور.
امیرحسام :برات آب قند درست کنم؟
_نه ،نه.
عق .
بعد از اینکه کامالً معدم خالی شد صورتم و شستم و برگشتم پیش بقیه.
جاستینا :خوبی حریر؟
_ آره.
امیرحسام :بیا یه چیزی بخور.
سریع گفتم :نه بوش حالم و بد میکنه.
سیاوش مرغ و بو کرد و گفت :بوش که خوبه.
جاستینا :خب اون حامله ست این چیزها طبیعیه.
_ببخشید شماغذاتونو بخورید.
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امیرحسام :میخوای بامعدهی خالی بخوابی حداقل بیا ساالد بخور.
_نه میلم نمیکشه.
نگران نگاهم کرد و بعد بی میل شروع کرد به غذا خوردن.
سیاوشم که ته ظرف مرغ رو درآورد ...نظرم نسبت بهش عوض شده بود و دیگه ازش بدم نمیومد...
بیشتر شناختمش و فهمیدم خیلی هم آدم بدی نیست ...اون و امیرحسام مثل برادرهای واقعی بودن.
بعد از اینکه شام و خوردن خواستم میزو جمع کنم که سیاوش گفت :تو بشین ما جمع میکنیم.
باتعجب گفتم :واقعاً؟
سیاوش :پ ن پ یه چیزی گفتن دوره هم بخندیم.
جاستینا کنارم نشست و گفت :البته خودش و امیر جمع میکنن.
امیرحسام :تو سفارش غذای خونگی دادی حاال خودتم جمع کن.
اونم نشست که سیاوش باحرص گفت :مفت خورا ...امیرحسام پاشو بیا کمک کن.
امیرحسام :به من هیچ ربطی نداره اگه االن از بیرون سفارش داده بودیم فقط کافی بود ظرف های
یک بار مصرف رو بندازیم داخل سطل آشغال ...هرکه پر طاووس خواهد جوره هندوستان کشد.
سیاوش :تو و زنت از تنبلی جلوی جاستینا لنگ پهن کردین ،باز صدرحمت به جاستینا که غذای
بیرون و داخل ظرف میکشه ،خدا به حال شما رحم کنه که توی همون ظرف یک بار مصرفش
میخورین.
امیرحسام :حریر نباید زیاد کارکنه واسه همین نمیذارم ظرف بشوره.
سیاوش :تو که منظورت این نیست که ظرف ها رو هم باید بشورم؟
امیرحسام :اتفاقاً منظورم همینه.
سیاوش باصدای بلندی گفت :عـــــــمـــــــراً !
امیرحسام :زودباش بجنب داداش که کلی کار داری.
سیاوش باحرص میزو جمع کرد و ما سه تا آروم خندیدیم.
بعد از اینکه باکلی غرغر و داد و بیداد ظرف ها رو شست اومد کنار نامزدش نشست و کلی من و
امیرحسام و نفرین کرد.
سیاوش :الهی یه دختر آتیش پارهی شیطون به دنیا بیاری که از دنیا سیرت کنه.
امیرحسام :به دعای گربه سیاه بارون نمیباره.
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من و جاستینا بلند زدیم زیره خنده و سیاوشم خنده اش گرفت.
_حسام پاشو ظرف میوه رو بیار.
امیرحسام ظرف میوه رو به همراه بشقاب هندوانه آورد.
بشقاب و جلوی من گذاشت و گفت :شام نخوردی اینو بخور.
سیاوش :منم هندوانه میخوام.
امیرحسام :فقط همین یه قاچ مونده.
سیاوش :چرا اینقدر کم میخری؟
امیرحسام :من توی این فصل به سختی هندوانه پیدا میکنم حریر روزی یدونه هندوانه میخوره و
دقیقاً همون چیزهایی رو هـ ـوس میکنه که فصلش نیست و پیدا کردنش صبر ایوب میخواد.
سیاوش :ماشاهلل روزی یه دونه هندوانه رو چه جوری میخوری؟!
بالبخندگفتم :من نمیخورم دخترم میخوره.
سیاوش :فسقل عموش مثل مامانش خسیس نیست این قاچ رو میده عموش بخوره.
جاستینا :وای سیاوش نکنه حامله ای !؟
سیاوش :نمیدونم تو این دوره زمونه هرچیزی ممکنه.
خندم گرفت و امیرحسام گفت :روانی به خدا.
درمقابل چشمای سیاوش قاچ هندوانه رو برداشتم و بالـ ـذت خوردم اونم کلی حرص خورد.
جاستینا :بیاعشقم پرتقال بخور.
سیاوش :تو گلوت گیرکنه حریر.
_به دعای گربه سیاه بارون نمیباره.
امیرحسام خندید که سیاوش گفت :ایناهمه تقصیره توئه ،توگفتی بچتم یاد گرفت.
یه سیب دادم به امیرحسام و گفتم :پوستش کن.
سیاوش :چه دستوری هم میده پاشو خودتو جمع کن دخترهی پرو.
امیرحسام سیب و گرفت و شروع کرد به پوست کردنش.
سیاوش :خاک برسره زن ذلیلت کنن.
امیرحسام لبخندی زد و چیزی نگفت ...سیب و تکه تکه کرد و پشقاب و داد دستم.
_راستی اون خرسِ چیه؟
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سیاوش :خرسِ ،خرس نمیدونی چیه؟
بااخم گفتم :منظورم اینه که چرا آوردیش اینجا؟
بالبخنده بزرگی گفت :اولین هدیهی من به برادرزادم.
لبخندش خیلی خالصانه و پاک به نظر رسید و باعث شد لبخند روی لبام بشینه.
_ممنون.
جاستینا :بهش گفتم عروسک برداره ولی گوش نکرد.
سیاوش :من هربار که بیام برای اون فسقل کادو میخرم دفعه بعد عروسک میگیریم.
_حسام حاال که جنسیتش مشخص شده میشه بریم خرید و اتاق شو آماده کنیم؟
امیرحسام :البته ...الزم نیست خودمون بریم خرید زنگ میزنم دیزاینر بیاد اتاق شو بچینه و طراحی
کنه.
_میخوام باسلیقهی خودم باشه.
امیرحسام :هرجوری و هررنگی که دوست داری به طراح بگو اون همون کارو میکنه.
_کدوم اتاق و براش آماده کنیم؟
سیاوش :اتاقی که طبقهی باالست و فرسنگ ها از اتاق تو و امیرحسام دوره.
باتعجب گفتم :چرا؟!
امیرحسام زد تو سر سیاوش و گفت :مسخره اش نکن.
سیاوش :خب یه جوری میگه کدوم اتاق و براش آماده کنیم که انگار یه بچهی هجده ساله ست خب
باید اتاقی که نزدیک به اتاق خودت و امیرحسام رو آماده کنید دیگه ،که اگه گریه کرد یا مشکلی
براش پیش اومد متوجه بشین.
_خوب شد گفتی انیشتن.
سیاوش :مخلصیم.
_باش تا اموراتت بگذره.
سیاوش شروع کرد به سوت زدن که باتعجب به امیرحسام و جاستینا نگاه کردم.
جاستینا :عشقم کم آورد داره سوت میزنه.
خندم گرفت و گفتم :عشقت خیلی دیونه ست.
جاستینا :منم یه دیونم مثل خودش ...مادیونه ها همیشه کناره هم خوشحالیم.
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صدای امیرحسام توی گوشم پیچید :حریر دیونگی کن ...عاشقی یعنی دیونگی ...دیونگی کن دیونه.
لبخندی زدم و گفتم :دیونه ها دنیای قشنگی دارن پر از بی خیالی و خنده.
سیاوش :توهم دیونه باش.
_نه یه بار دیونگی کردم کافیه دیگه نمیخوام دیونه باشم.
امیرحسام نگاه معناداری بهم کرد که سرم و انداختم پایین و باتکه های سیب سرم و گرم کردم.
تقریباً نصف شب بود که سیاوش و جاستینا رفتن.
شالم و درآوردم و خمیازهی طوالنی کشیدم.
امیرحسام :امشب خیلی خسته شدی پاشو برو بخواب.
_فردا میری سرکار؟
امیرحسام :کالس ندارم کارهای شرکت رو هم خونه انجام میدم.
رفتم سمت میز تا یکم آلوچه بخورم که باتعجب دیدم ظرف آلوچه کامالً خالیه ...لواشکامم پیدا نکردم.
جیغ زدم :حــــســـــام !
باهول اومد پیشم و پرسید :چی شده؟
ظرف خالی رو به سمتش پرت کردم و بابغض جیغ زدم :ازت متنفرم چرا آلوچه هام و خوردی؟
جاخالی داد و ظرف افتاد زمین و شکست.
امیرحسام :من نخوردم.
_ دروغگو.
امیرحسام :حریر مگه مرض دارم بخورم وقتی میدونم این ظرف آلوچه و لواشک به جونت بسته ست.
_پس کی خورده؟
خنده اش گرفت و گفت :امیدوارم تا صبح از دل درد نخوابی سیاوش.
جیغ زدم :از اون پسرهی احمق متنفرم.
امیرحسام :خیل خب آروم باش.
_ من لواشک میخوام.
امیرحسام :حریر ساعت یک نصف شبه ...از اینجا تا اون مغازه هم دوساعت راهه خواهش میکنم یکم
درکم کن.
باقهر روم و ازش گرفتم و رفتم داخل اتاق خواب.
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وقتی یه چیزی دلم میخواست دیونه میشدم ...باید حتماً اون چیزی که هـ ـوسم کردم برام فراهم
میشد وگرنه میمردم ...الهی کوفتت بشه سیاوش ...کی خورده که من متوجه نشدم؟
لباس خوابم و پوشیدم و روی تخت دراز کشیدم.
باامیده اینکه داخل کمد کنار تخت لواشک باشه کشو رو باز کردم که دیدم نیست ...از شکست عشقی
هم بدتر بود المصب.
امیرحسام وارد اتاق شد و کنارم دراز کشید که بهش پشت کردم.
امیرحسام :فردا میرم میخرم.
_دروغ میگی.
امیرحسام :دروغ نمیگم.
_دفعه پیش که رفتی خریدی گفتی دیگه اونجا نمیری.
امیرحسام :میرم.
_نمیخوام.
موهام و نوازش کرد و گفت :چرا؟
_چون بعدش کلی غر میزنی.
امیرحسام :غر نمیزنم.
_همیشه میگی غر نمیزنی ولی بعدش میزنی.
صورتشو توی گودی گردنم فرو برد و نفس عمیقی کشید و گفت :قول میدم غر نزنم.
_چرا وقتی داشت میخورد جلوشو نگرفتی؟
پوست گردنم و به حصاره لباش درآورده و آروم گفت :من اصالً متوجه نشدم کی خورد.
_از اون عوضی متنفرم.
پیشونی شو روی پیشونیم گذاشت و خیره به چشمام گفت :یه بچهی لوس ننر گیرم افتاده که به
خاطره لواشک و آلوچه گریه میکنه.
_تو میدونی که من اگه یه روز از اونا نخورم بهم میریزم.
امیرحسام :از وقتی حامله شدی خیلی شکمو شدی.
_تقصیره خودم که نیست.
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لبخنده محوی زد و بـ ـوسه های آرومی به صورتم زد و گفت :شکمو باشی بهتر از اینه که به زور بهت
غذا بدم.
انگشتام و الی موهاش فرو بردم و گفتم :واقعاً فردا میری بخری؟
امیرحسام :آره کوچولو.
_مرسی.
محکم بـ ـغلم کرد و گفت :وقتی زن ده سال کوچکتر از خودم میگیرم باید این چیزها رو هم تحمل
کنم دیگه.
باخنده سرم و روی بازوش گذاشتم و گفتم :آفرین مسؤلیت پذیر باش.
بعد از مدتها باصدای بلند خندید و گفت :خوشم میاد دست میذاری روی نقطه ضعفم.
چونه شو بـ ـوسیدم و گفتم :خب باباها مسؤلیت پذیرن دیگه.
بـ ـوسه ای روی پیشونیم نواخت و گفت :بخواب عزیزم.
قلبم ایستاد و نفسم قطع شد ...ناباور به چشماش نگاه کردم که سرم و تو بـ ـغلش گرفت و گفت:
بخواب حریر ...بخواب.
انگار ناخواسته اون کلمه رو گفته بود چون خودشم مثل من متعجب و بهت زده بود.
لبخند روی لبام نشست و باحس فوق العاده ای چشمام و بستم و خوابیدم.
***
روزها و ماه ها میگذشت و من چاق تر میشدم و دخترم بزرگتر ...امیرحسام رفتاراش خیلی بهتر شده
و من عاشق تر شدم ...به یکی از اتاق های پایین نقل مکان کردیم تا زیاد از پله ها باال و پایین نرم ...و
هروقت که فارغ بشیم دوباره برمیگردیم به اتاق خودمون.
همه چی خوبه و تنها مشکلی که دارم دل تنگمه ...دلم خیلی خیلی برای بابا و امیرعلی تنگ شده.
جلوی آینه ایستادم و به خودم نگاه کردم ...حرصم گرفت خیلی چاق و تپل شده بودم ...همش پنج
ماهم بود ولی انگار نُه ماهه باردار بودم.
لباس بارداری که تنم بود خیلی خنده دارم کرده بود ...موهام و باکلیپس بستم که صدای زنگ ویال به
گوشم رسید.
مرجان بود ...امروز بهم زنگ زد و گفت میاد یه سری بهم بزنه.
درو باز کردم و بادیدنش لبخنده بزرگی روی لبام نقش بست.
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مرجان :سالم مامان کوچولو.
باخنده گفتم :کوچولو! آخه به این هیکل کوچولو میاد؟!
خندید و گفتم :بفرمایید داخل خانوم دکتر.
اومد داخل و دسته گل خوشگل تو دست شو به سمتم گرفت و گفت :ناقابله.
دسته گل و گرفتم و گفتم :ممنون خیلی لطف کردی.
مرجان :خواهش میکنم.
_بشین مرجان جون.
روی کاناپه نشست و پرسید :آقاحسام خونه نیست؟
_نه سرکاره.
سری تکون داد که گفتم :چی میخوری؟ چایی شربت؟ قهوه؟
مرجان :بشبن خودتو خسته نکن هیچی نمیخورم.
_اینطوری که زشته ...تعارف نکن دیگه ...راحت باش.
مرجان :خب یه فنجون قهوه.
بالبخندگفتم :االن میام.
رفتم داخل آشپزخونه و دوتا فنجون قهوه ریختم و برگشتم داخل سالن.
مرجان :چه خبرا خوبی؟ فسقلت خوبه؟
_آره هردو خوبیم ولی مرجان این طبع گرمم امونم و بریده حسام میگه حتم ًا یه مشکی هست که
اینقدر گرمم میشه و عرق میکنم.
مرجان :نگران هیچی نباش همه چیت نرماله جواب آزمایش آخرت میگفت هیچ مشکلی نداری ...این
طبع گرم تو دوران بارداری طبیعیه.
_ زمستون شده ولی من رفتارام مثل کسی که انگار تو آفتاب تابستون داره میسوزه.
مرجان :نگران نباش طبیعیه.
_اینا رو ولش کن خودت چطوری؟
مرجان :خوب.
_خوشحال شدم اومدی.
مرجان :خیلی دلم میخواست زودتر بیام اما نشد.
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_مرجان جون تو بچه نداری؟
مرجان :چطور؟
_آخه االن تنها اومدی تازه هیچ وقت از خودت و خانواده ات حرف نزدی.
مرجان :من ازدواج نکردم.
باتعجب گفتم :واقعاً؟ چندسالته تو؟
مرجان. 40 :
بالبخنده غمگینی گفتم :همسن مامان و بابامی.
مرجان :ازشون خبر نداری؟
_نه ...تنها زندگی میکنی یا با مامان و بابات؟ عه مرجان مردم از فضولی یکم از خودت بگو.
خندهی کوتاهی کرد و گفت :از وقتی عاقل شدم و فهمیدم کدوم دست راستمه کدوم دست چپمه
فهمیدم توی پرورشگاه زندگی میکنم و مامان و بابام ولم کردن ...نمیدونم کجان فقط اینو میدونم که
وقتی به دنیا اومدم گذاشته بودنم جلوی یه پرورشگاه و برای همیشه قیدم و زدن ...وقتی ده سالم بود
یه آقا و خانوم تقریباً مسن سرپرستیم و گرفتن ...مدت خوشبختیم اونقدر زیاد نبود چون یک سال
بعد مامان فاطمه مرد ،من و باباعلی شدیم همهی دنیای هم ...بزرگ شدم و وارد دانشگاه شدم ...همه
چی خوب بود ...آسته میرفتم آسته میومدم تا گربه شاخم نزنه اما یکی از گربه های مکار دانشگاه
باکارهاش بدجوری دلم و برد ...از همون روز اول که وارد دانشگاه شدم یکی از سال باالیی ها دنبالم
راه افتاد ...نکه مثل جوون های امروزی تیکه بندازه و چرت و پرت بگه نه ،اون سیاست خاص خودشو
داشت ...مثالً همیشه هوام و داشت نمیذاشت تو دانشگاه مشکلی برام پیش بیاد و کسی مزاحمم بشه...
خالصه اینکه یه روز دوستاش فرستادنش جلو و بعد از اینکه کلی مِن مِن کرد و عرق شرم ریخت
گفت به من عالقمند شده اولین چیزی که باعث شد دلم و بهش ببازم شرم و حیاش بود ...نگاهش
پاکش بود ...لحنش خالصش بود ...حسین یه مردِ...
پریدم وسط حرفش و گفتم :حسین !
لبشو گزید که بابهت گفتم :حسین!! تو اونروز وقتی بابام و دیدی اسم شو گفتی ...مرجان تو کی
هستی؟
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مرجان :باور کن آشنایی من و تو اتفاقی بود ...همونطور که میدونی من توی اون بیمارستان کار
میکنم ،وقتی اونروز اونقدر از اتاقت سروصدا میومد اومدم تا جلوی دعوا رو بگیرم اما حسین و دیدم و
فهمیدم تو دخترشی.
بابغض ادامه داد :وقتی اون روز دیدمش خاطرات گذشته به سمتم هجوم آورد و بهم ریختم ،وقتی
آقابزرگ تو دیدم حالم خیلی بد شد ،وقتی اونطوری میزدت فهمیدم اون نه تنها به من بلکه به آدمای
زیادی بدی کرده واسه همین کنترلم و از دست دادم و از اتاق انداختمش بیرون و تو رو از زیره دست
و پاش نجات دادم ...حریر من بدون هیچ قصد و قرضی به تو نزدیک شدم ...من پدرتو فراموش کردم
من زمانی فراموشش کردم که خبره عروسی شو شنیدم.
بهت زده پرسیدم :تو پدرم و دوست داشتی؟
مرجان :درواقع هردو همدیگرو دوست داشتیم ...حسین بعد از اینکه بهم ابراز عالقه کرد باخواهرش
آشنام کرد اسم خواهرش حوریه بود ...حوریه باپدرم صحبت کرد و گفت اگه اجازه میده چندمدتی
باهم درارتباط باشیم تا حسین باآقابزرگش صحبت کنه و برای ازدواج راضیش کنه ...چون من
پرورشگاهی بودم و معلوم نبود خانوادم کیه مخالف بود ...من و حسین باهم درارتباط بودیم البته هیچ
وقت حریم ها رو زیر پا نمیذاشتیم و توی چهارچوب قانون ها حرکت میکردیم ...روز به روز عاشق تر
میشدیم و بیشتر دلبسته میشدیم ...تااینکه یه روز اومد و گفت آقابزرگش راضی نمیشه و میخواد
باخواهرش بیاد خاستگاری ...خیلی تالش کرد آقابزرگ شو راضی کنه اما نشد ...دقیقاً شبی که
فکرمیکردم بهترین شب زندگیم بشه تبدیل شد به یه کابوس وحشتناک ...من از سرشب تا آخر شب
چادر به سر و سینی چایی به دست منتظره حوریه و حسین موندم تا بیان برای خاستگاری اما هیچ
وقت نیومدن و من موندم و یه غرور زخم خورده و یه دل شکسته و یه قلب عاشق ...فکرنمیکردم
حسین اینکارو باهام بکنه ...حسینی که هر روز صبح توی دانشگاه بهم یه شاخ گل هدیه میداد...
حسینی که هیچ وقت تولدم یادش نمیرفت ...حسینی که نگاهش پر از عشق و حرفاش پر از محبت
بود ...چند روز بعد فهمیدم بادخترعموش ازدواج کرده ...به معنی واقعی کلمه شکستم و نابود شدم...
زمانی کامالً خورد شدم و نفسم برید که آقابزرگت بایه چک صدمیلیونی اومد سراغم و گفت :برای
توی پرورشگاهی صدمیلیون خیلی هم زیاده اینو بگیر و برای همیشه گمشو از زندگی دخترم و دامادم
بیرون ...دقیقاً همین جلمه رو گفت هیچ وقت این حرفش یادم نرفت ...فقط خدا میدونه که هرشب
کابوس آقابزرگ تو میبینم و ذره ذره آب میشم ...چک و گرفتم و پاره کردم و تکه هاشو ریختم تو
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صورتش و گفتم :منه پرورشگاهی ارزشم خیلی بیشتر از اونه باخانواده ست ...چنان سیلی بهم زد که
هنوز بعد از گذشت بیست سال دردشو احساس میکنم ...غروره شکستم و عشق ناکامم باعث شد حال
روحیم بهم بریزه واسه همین با باباعلی رفتیم تهران ...مدت زیادی اونجا زندگی کردیم و تقریباً درسم
تموم شده بود که باباعلی فوت کرد ...تنهاتر از همیشه بودم ...باباعلی تمام اموال شو به من بخشیده
بود ،خونه و زمین هاش مشهد بود واسه همین دوباره برگشتم مشهد ...زمین هاشو فروختم و پول شو
صرف بچه های پرورشگاهی و بی سرپرست کردم و فقط همون خونه رو نگه داشتم و توش باخاطرات
مامان فاطمه و باباعلی زندگی میکنم ...حسین فراموش شده بود تا اینکه اون روز توی بیمارستان
دیدمش ...مثل همون موقع ها بود خیلی فرقی نکرده بود فقط یکم جاافتاده تر و مردونه تر شده بود...
مامانتم خیلی خوشگل بود ...آقابزرگت منو نشناخت و نفهمید که این دکتری که رو به روش ایساده
همون پرورشگاهی بی خانواده ست ،حتی حوریه هم منو نشناخت تنها کسی که همون لحظه
شناختتم پدرت بود.
_باورم نمیشه.
مرجان :حریر من به خاطر این نزدیکت نشدم که زندگی مادرتو خراب کنم یا به پدرت نزدیک بشم
من بدون هیج قصد و غرضی بهت نزدیک شدم.
بابغض گفتم :میدونم.
مرجان :من بهت نزدیک شدم چون احساس میکنم تو دختر خودمی خنده داره اما من و حسین قرار
گذاشته بودیم اسم دخترمونو بذاریم حریر آخه حریر به حسین میاد.
باگریه داد زدم :چرا به خاطر عشقت نجنگیدی؟ چرا باآقابزرگ نجنگیدی تا پدرم و بدست بیاری؟ ازت
متنفرم مرجان ...از همتون متنفرم.
بابغض گفت :چرا؟ مگه من چیکار کردم؟
_شما همون باعث شدین من بدبخت بشم ...اگه تو و بابا باهم ازدواج میکردین من دختر تو بودم نه
یسنا.
مرجان :عزیزم آروم باش.
_ نمیخوام آروم باشم ...تو چرا مامان من نیستی؟ چرا پدرم بایسنا ازدواج کرد؟ اگه اون باتو ازدواج
میکرد من دختر تو بودم و حسام هیچ وقت دلیلی برای انتقام گرفتن از من نداشت.
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صورتم و بادستام پوشوندم و باشدت گریه کردم ...کنارم نشست و دستام و گرفت و باهول گفت:
حریرجان آروم باش.
_مرجان چرا همه چی دست به دست هم داده تا من بدبخت بشم ...چرا همتون به یه نحوی توی
بخت سیاه من مقصرین؟ تو هم مقصری باباهم مقصره حتی امیرعلی هم مقصره.
مرجان :ببخشید.
_ ای کاش از عشقت نمیگذشتی و باپدرم ازدواج میکردی ...پدرم هیچ وقت بامادرم خوشبخت نبود
فقط تظاهر به خوشبختی میکرد.
مرجان :گذشته ها گذشته ح...
داد زدم :نه نگذشته ،گذشتهی شماها داره ذره ذره منو آب میکنه و جونم و میگیره.
مرجان :به من بگو چی اذیتت میکنه.
باگریه گفتم :گذشتهی همهی شماها داره منو اذیت میکنه و عذاب میده مرجان مادرِ من به خواهرش
که مامان امیرحسامه خـ ـیانت کرده و...
همه چی رو تعریف کردم و مرجان پا به پام اشک ریخت و گریه کرد.
مرجان :تو باید به پدرت میگفتی.
_گفتن حقیقت هیچی رو حل نمیکرد پاکی من روهم بهم برنمیگردوند ...من به خاطر پدرم این همه
عذاب و تحمل میکنم اما اون حتی یه زنگ نمیزنه ببینه دخترش مرده یا زنده ست؟
مرجان :خب اون که نمیدونه حسام به زور اون کارو باهات کرده و تو مجبور شدی باهاش ازدواج کنی.
_نمیخوام بفهمه نمیخوام غرور و غیرتش له بشه نمیخوام آیندهی امیرعلی تباه بشه.
مرجان :اما تو داری حقیقت و از پدرت پنهان میکنی و اجازه میدی مادرت به دروغاش ادامه بده
جدای از اون آبروی یه آدم این وسطه حسام اومده تا آبروی مادرشو بهش برگردونه اما تو نذاشتی پس
بهش حق بده خشمگین و عصبانی باشه.
_من بهش حق میدم اما نمی تونم بذارم آبروی پدرم بره.
مرجان :تو اونقدر قوی نیستی که از پس همهی مشکالت بربیای.
بابغض گفتم :آره قوی نبودم اما مشت و لگدهای آقابزرگ و سیلی های امیرحسام و تنهایی قوی ام
کرد ...زندگی و آرزوهای خودم تباه شد اما نمیذارم زندگی پدرم و آرزو های برادرم تباه بشه.
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مرجان :تو از دلِ یه پدر چه خبر داری؟ پدرت همین االنشم زندگیش نابوده چون تنها دخترش
کنارش نیست و فکرمیکنه دخترش یه هـ ـرزه ست.
_ اینکه فکرکنه دخترش هـ ـرزه ست خیلی بهتر از اینه که فکرکنه زنش هـ ـرزه ست.
مرجان :حریر به پدرت واقعیت و بگو.
_نه نمیگم آبروشو نمیبرم نمی تونم خجالت کشیدنش و ببینم ...اگه غرور پدرم له بشه من نابود
میشم.
مرجان :چطور اینقدر راحت گول حسام و خوردی؟
_هه خر بودم و محتاج محبت.
مرجان :محبت و تو آغـ ـوش پدرت بدست میاوردی نه یه غریبه.
_ای کاش زمان به عقب برگرده ،به بیست سال پیش ،یکی پیدا بشه و بزنه تو گوش مادرم و بهش
بگه کارش اشتباه ست.
مرجان :هنوزم باورم نمیشه یه آدم باخواهرش همچین کاری کرده.
هق زدم و گفتم :اگه تو باپدرم ازدواج میکردی من دختر یسنا نبودم و هیچ وقت تاوان دختره اون
بودن رو پس نمیدادم.
مرجان :متأسفم.
_تأسف تو آرزوها و زندگیم و برنمیگردونه.
مرجان :میدونی اشتباه من و تو کجا بوده؟
باغم گفتم :آره ...اشتباه ما اینجا بود که عاشق شدیم.
مرجان :آره ...عشق مثل لیموشیرینه اولش شیرینه به تهش که میرسی تلخ میشه و گلوتو میزنه.
_آره اما من حسام و باتمام تلخی هاش میخوام ...وقتی آقابزرگ از خونه پرتم کرد بیرون اون کنارم
موند ...وقتی پدرم ایستاد و فقط نگاه کرد اون کنارم بود ...وقتی مادرم به سمتم حمله آورد اون کنارم
بود و جلوشو گرفت ...مرجان من خانوادم و برای همیشه از دست دادم و فقط حسام برام مونده با به
دنیا اومدن دخترم خانوادهی خودم و تشکیل میدم و برای همیشه صالحی ها رو فراموش میکنم.
مرجان :اجازه میدی پدرت تا آخر عمرش دروغ بشنوه و مادرت به نمایشش ادامه بده و نقش بیگناه
ها رو بازی کنه؟
_پدرم االن نمی تونه از مادرم جداشه و جدای از اون دلم نمیخواد امیرعلی بچهی طالق باشه.
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مرجان :مگه بچه های طالق چشونه؟
_هیچی شون نیست ولی یه بچه هم به مادر احتیاج داره هم به پدر و اوج خوشبختی یعنی اینکه
کنار پدر و مادرت زندگی کنی من نمی تونم خوشبختی امیرعلی رو ازش بگیرم.
مرجان :اینطوری خودتو غذاب میدی.
_نه حسام اونقدرام ترسناک نیست من کنار اون آرامش دارم.
مرجان :اما اون زمانی به آرامش میرسه که آبروی مادرشو به دست بیاره.
_میدونم ولی منم وقتی آرامشم رو از دست میدم که پدرم همه چی رو بفهمه برای داشتن آرامش
خودمم که شده نمیذارم حقیقت فاش بشه.
مرجان :باشه ...دیگه گریه نکن برای بچت ضرره.
اشکام و پاک کردم و باافسوس گفتم :ای کاش آقابزرگ هیچ وقت پدرم و مجبور نمیکرد با مادرم
ازدواج کنه.
مرجان :از کجا معلوم که پدرتو مجبور کرده؟ شاید پدرت خودش خواسته.
_نه ...چشمای پدرم هیچ وقت عشقی رو نسبت به مادرم نشون نداد.
به چشماش زل زدم و گفتم :نگاه من و تو یکیه توهم نگاهت مثل من عاشقه تو هنوزم بعد از بیست
سال عاشق پدرمی درست مثل من که باتمام بدی های حسام عاشقشم.
مرجان :نه من دیگه عاشق پدرت نیستم.
_پس چرا هنوز مجردی و ازدواج نکردی؟
جواب نداد که لبخنده تلخی زدم و گفتم :دیدی هستی.
مرجان :نیستم.
_انکار کردن هیچی رو حل نمیکنه.
مرجان :میخوای تا آخر عمرت بادشمن مادرت زندگی کنی؟
_آره چون اون صاحب روح و جسممه و پدر دخترمه ...تازه من به جز اون هیچکس دیگه ای رو ندارم.
دستم و گرفت و گفت :تو منو داری ،از این به بعد به جز حسام منو هم داری.
بغضم بزرگ تر شد و گفتم :ای کاش تو مادرم بودی.
بـ ـغلم کرد و گفت :از این به بعد من میشم مادرت ،توهم میشی دخترم.
_ مرجان توکه به پدرم چیزی نمیگی نه؟
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مرجان :معلومه که نه زندگی شخصی حسین مربوط میشه به خودش و زنش من حق دخالت ندارم.
_تو اگه جای من بودی چیکار میکردی؟
مرجان :هیچ وقت به اون کلبه نمیرفتم.
_ اگه زمان به عقب برمیگشت هیچ وقت عاشق حسام نمیشدم.
مرجان :گذشته رو بی خیال آینده تو بساز.
_حسام و از دست نمیدم.
مرجان :پس کاری کن که نفرتش جاشو بده به عشق و شعله های خشمش خاموش بشه.
_تمام سعی خودم و میکنم اما اون عاشق الیزابته.
مرجان :اگه عاشق الیزابت بود انتقام و به الیزابت ترجیح نمیداد.
_نمیدونم شاید حق باتوئه.
مرجان :حرفات واقعاً شوکه ام کرد.
_گذشتهی تو و پدرمم منو شوکه کرد.
مرجان :دیگه گریه نکن حسام اگه بفهمه عصبانی میشه هـــا.
اشکام و پاک کردم و گفت :حریر بازم فکرکن ببین این که حقیقت و از پدرت پنهان میکنی درسته
یانه؟ اگه به نظرت درست بود که هیچ اما اگه غلط بود حقیقت و بهش بگو.
_من کار درستی میکنم ،نمیتونم آرامش پدرم و امیرعلی رو بهم بزنم.
لبخنده محوی زد و گفت :توخیلی خوبی که به خاطر پدرت و آبروی مادرت این همه عذاب و به جون
خریدی.
_من اگه عذاب میکشم تاوان بی فکری و ساده لوحیم رو میدم ...کسی که چشم بسته به یه غریبه
اعتماد میکنه وضعیتش از این بهتر نمیشه.
مرجان :خیلی وقته که اومدم االن باید برم یه روزه دیگه میام و مفصل باهم حرف میزنیم.
_هنوز که زوده بمون.
مرجان :نه دیگه همش دوساعت مرخصی داشتم باید برم بیمارستان.
_باشه ولی بازم بیا.
مرجان :حتماً میام.
_مرسی که به حرفام گوش دادی.
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مرجان :مرسی از تو که بهم اعتماد کردی.
بـ ـغلم کرد و گفت :مقاوم باش ،یادت نره حسام و عاشق خودت کنی.
میون بغض و گریه خندیدیم.
تا دم در همراهیش کردم ...گونم و بـ ـوسید و رفت.
از اینکه اون راز بزرگ و نفس گیر رو به یکی گفته بودم حس خوبی داشتم ،احساس میکردم
سنگینیش روی دوشم کمتر شده.
باورم نمیشه پدرم قبالً عاشق یکی دیگه بوده ...ای کاش بامرجان ازدواج میکرد.
ای کاش قراربود همهی عاشق ها بهم برسن ...اینطوری هیچکس عذاب نمیکشید.
***
فصل ششم
امیرحسام :حریر چیزی شده؟
بدون اینکه نگاهم و از بیرون بگیرم جواب دادم :نه.
امیرحسام :مطمئنی؟
_آره چطور مگه؟
امیرحسام :چشمات سرخه.
_فکرکنم حساسیت فصلیه.
امیرحسام :مهمون داشتیم؟
_آره از کجا فهمیدی؟
امیرحسام :دوتا فنجون روی میزه.
از پنجره فاصله گرفتم و فنجون ها رو برداشتم و گفتم :مرجان اومده بود.
امیرحسام :مرجان کیه؟
_دکترم دیگه.
امیرحسام :اومده بود اینجا چیکار؟
فنجون ها رو داخل سینک گذاشتم و گفتم :خودم ازش خواستم بیاد ...همینطوری دعوتش کردم،
خانوم خوبیه.
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امیرحسام :چی میخوری سفارش بدم؟
_من چیزی نمیخورم سرم درد میکنه میرم بخوابم.
رفتم توی اتاق خواب و روی تخت دراز کشیدم ...ذهنم درگیر بود و پر از ای کاش بودم.
ای کاش من دختره یسنا نبودم.
ای کاش فریب دوست دارم های دروغین امیرحسام و نمیخوردم.
ای کاش مرجان باپدرم ازدواج میکرد.
ای کاش امیرحسام دوستم داشت.
ای کاش...
ای کاش...
لعنت به تمام این ای کاش ها.
امیرحسام اومد توی اتاق و کنارم نشست ...آروم موهام و نوازش کرد و گفت :چیزی شده؟
_ نـ...ه .
امیرحسام :وقتی دروغ میگی صدات میلرزه.
_دروغ نمیگم فقط یکم سرم درد میکنه ...پنجره رو باز میکنی هوا گرمه ...نه ولش کن خودت سرما
میخوری.
پنجره رو باز کرد و گفت :به دکترت گفتی همش احساس گرما میکنی؟
_آره ،گفت چیزه مهمی نیست.
دستشو روی بازوم گذاشت و گفت :یکم داغی.
_خوبم نگران نباش.
کنارم دراز کشید که گفتم :برو شام بخور.
امیرحسام :تنهایی غذا خوردن و دوست ندارم.
صورتشو لمس کردم و گفتم :ببخشید امشب یکم حالم خوب نیست میلم به غذا نمیکشه.
دستم و گرفت و بـ ـوسید و گفت :بخواب تا هرچه زودتر خوب بشی.
سرم و روی بازوش گذاشتم و چشمام و بستم.
لباشو روی پیشونیم حس کردم و زمزمهی آرومش و شنیدم :کوچولو دوست دارم.
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توی عالم خواب و بیداری بودم اما بازم بغض کردم ...کاش اینقدر که دخترشو دوست داشت منو هم
دوست داشت.
نمیدونم چقدر گذشته بود فقط اینو میدونم که از گرما داشتم آتیش میگرفتم و توی عالم خواب و
بیداری از پادرد پاهام و به تخت میکوبیدم.
امیرحسام :حریر ...حریر !؟
باصدایی شبیه به ناله گفتم :چیه؟
امیرحسام :چته چرا پامیکوبی؟
_ پاهام درد میکنن ...گرمه حس میکنم پاهام از درون میسوزن.
دستشو روی پاهام گذاشت و گفت :پاهات که سرده سردن.
باچشمای بسته گفتم :میسوزن ...گرمه ،خیلی گرمه.
امیرحسام :حتماً امروز زیاد از خودت کار کشیدی ،چقدر بهت میگم کمتر فعالیت کن ...میخوای بریم
دکتر؟
_نه برام یه مسکن بیار.
امیرحسام :نمی تونی سرخود قرص بخوری برای بچه خطر داره.
چقدر دلم میخواست فریاد بزنم :لعنتی یکم به فکره من باش.
امیرحسام :میخوای پاهاتو ماساژ بدم؟
آروم گرفتم ...اون به فکره منم هست.
_نه بخواب فردا کالس داری.
امیرحسام :بذار یکم پاهاتو ماساژ بدم شاید بهترشدی.
آروم شروع کرد به ماساژ دادن پاهام ...بعد از چند دقیقه پلکام و باز کردم که دیدم به زور چشماشو
باز نگه داشته.
خم شدم و دستشو گرفتم و گفتم :بسه عشقم بیابخواب.
امیرحسام :بهتری؟
_آره بیا.
دراز کشید و توی آغـ ـوشش فرو رفتم ...بازم خوابم برد اما یه خواب وحشتناک و پر از درد.
امیرحسام :حریر ...حریر بیدارشو که تو منو دق دادی امشب ...حریر بیدارشو.
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بی حال گفتم :چیه؟
نگرانگفت :چرا اینقدر ناله میکنی؟ جاییت درد میکنه؟
زدم زیره گریه و نالیدم :حسام خیلی گرمه.
هول کرد و گفت :حریر هوا خیلی هم سرده تو چرا اینقدر گرمته؟
_نمیدونم فقط از سوزش پاهام نفسم بند میاد.
دستشو روی پیشونیم گذاشت و گفت :دمای بدنت نرماله.
_کمکم کن تاپم و دربیارم.
امیرحسام :سرمامیخوری.
_به درک فقط این گرما از بین بره.
تاپم و از تنم درآورد و هیچ تغییری نکردم ...گرما داشت جونم و میگرفت ،حس میکردم ته ته جهنمم
و آتیش دورم و گرفته.
امیرحسام :حریر اینقدر ناله نکن میترسونیم.
صورتم و به بالشت فشار دادم و گفتم :دارم آتیش میگیرم.
بی حال بودم ،به حدی که پلکام و نمی تونستم باز نگه دارم.
بعداز چند دقیقه بااحساس سرما انرژی گرفتم و چشمام و باز کردم که دیدم امیرحسام با یه تشت آب
پایین پام نشسته و پاهام و داخل تشت آب گذاشته.
اشکام ریخت و گفتم :ممنون.
امیرحسام :االن خوبی؟
_خوبم.
آروم پاهام و ماساژ داد و گفت :نمیخوای بگی امروز چی شده؟ چرا بهم ریختی؟ تو هروقت حال
روحیت بده جسمتم بهم میریزه.
بابغض گفتم :مرجان !
باتعجب گفت :مرجان چی؟!
_مرجان عشق قدیمی پدرمه.
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ابروهاش از تعجب رفت باال و گفتم :منم تعجب کردم ...حسام آقابزرگ پدرم و مجبور کرده تابامادرم
ازدواج کنه ...اگه آقابزرگ این کارو نمیکرد من االن دختر مرجان بودم نه یسنا.
امیرحسام :گریه نکن.
_ حسرت تمام زندگیم و گرفته ...فقط اگه بابا بامرجان ازدواج میکرد االن زندگی همه مون فرق
میکرد.
امیرحسام :زندگی همه مون نه ...فقط زندگی تو و بابات و امیرعلی و مرجان فرق میکرد.
_دلم خیلی گرفته ...از دنیا و آدماش حالم بهم میخوره ...دلم برای بابام تنگ شده ...بمیرم براش از
عشقش گذشت و یه عمر بایه خـ ـیانتکار زندگی کرد.
امیرحسام :بهش فکر نکن.
_پاشو قربونت برم بسه خوبم.
امیرحسام :توبخواب.
_نه پاشو کافیه خودتم خسته ای.
پاهام و آروم از داخل تشت بیرون آورد و تشت و داخل سرویس بهداشتی گذاشت.
کنارم خوابید و بـ ـغلم کرد ...بابغض گفتم :حسام تو منو میبخشی؟
امیرحسام :بابته چی؟
_بابت اینکه نذاشتم آبروی مادرتو پس بگیری و حقیقت و بگی ...خیلی خودخواهم نه؟ به خاطره آبرو
و غیرت پدرم آبروی خاله حسنا رو قربانی کردم.
پیشونیم و بـ ـوسید و گفت :هیس اینطوری هق نزن دلم میگیره.
_دیگه مطمئن نیستم کارم درسته ...مرجان میگه پدرم حقشه حقیقت و بدونه و تو حقته که از آبروی
مادرت دفاع کنی ...حسام من باید چیکار کنم؟
موهام و ناز کرد و گفت :تنها کاری که باید بکنی اینه که به فکره خودت و بچه مون باشی.
به چشماش نگاه کردم و پرسیدم :وقتی این بچه به دنیا بیاد ولم میکنی؟
امیرحسام :چه ربطی به بچه داره؟ مگه قول ندادم همیشه کنارت باشم تازه مگه این بچه مادر
نمیخواد؟
_میخواد ولی بابای بچه مادری مثل منو نمیخواد.
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لبخنده تلخی زدم و ادامه دادم :عشق آدم و به هرکاری وادار میکنه ،مثل من ...منو وادار کرد خدا و
تمام دنیا رو نادیده بگیرم ،تو رو هم وادار میکنه منی رو که مادره بچتم رو نادیده بگیری و بری دنبال
اون کسی که روحت پیششه.
امیرحسام :چی میگی حریر؟!
باآه گفتم :از همین االن دارم میبینم روزی رو که منو ول میکنی و میری پیش الیزابت.
چشماشو روی فشار داد و نالید :حریر.
_عشقه دیگه ...گاهی خیلی بی رحم میشه اونقدر بی رحم میشه که من تو بـ ـغلتم ولی الیزابت توی
ذهنته ...اون شب که مست بودی بامن بودی ولی به الیزابت ابراز عالقه میکردی ...اون شب بدترین
شب زندگیم بود حتی بدتر از شب نوزده سالگیم ...داشتی باجسم خودم به خودم خـ ـیانت میکردی.
باصدایی که می لرزید گفت :حـ...ریر بـ...سه.
_ببخش که پا پیچت شدم و دست و بال تو بستم.
امیرحسام :بـــس کـــن.
_ای کاش یه جور دیگه باهات آشنا میشدم و ای کاش توهم دوستم داشتی ...لعنت به این ای کاش
ها ...لعنت به منی که نذاشتم حقیقت و بگی و آبروی مادرتو پس بگیری.
محکم بـ ـغلم کرد و سرم و توی آغـ ـوشش گرفت و درحالی که صدای همیشه محکمش میلرزید
گفت :کوچولوی دیونه بس کن و خودتو عذاب نده.
بدنش سرده سرد بود این یعنی اینکه هوای بیرون خیلی سرده و از پنجره سوز میاد اما به خاطره من
تحمل میکنه و هیچی نمیگه.
برای اینکه سرما نخوره گفتم :حسام سرده.
آروم منو رها کرد و بلندشد و پنجره رو بست.
روی تخت نشست و به چشمام چشم دوخت ...حس میکردم توی نگاهش یه چیزه خاصی هست که
توان به زبون آوردنش و نداره.
دستم و آوردم باال و صورتشو لمس کردم ...باچشمای اشکیم بهش زل زدم.
آروم خم شد و دستاشو دوطرفم گذاشت و فاصلهی بین لبامون رو از بین برد .دستامو دوره گردنش
حلقه کردم و همراه بااشکام بـ ـوسیدمش .کناره گوشم زمزمه کرد:
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_مامان کوچولو دلم میخواد فردا که بیدار شدم همون حریرِ شیطونِ شکمو باشی که حرصم میده و
چیزهای عجیب هـ ـوس میکنه.
پیشونیم و بـ ـوسید و نجوا کنان گفت:
_همه چی درست میشه غصه نخور کوچولوی من.
***
باذوق نگاهم و دور تا دور اتاق چرخوندم ...بالبخنده بزرگی رو به امیرحسام گفتم :قشنگ شده نه؟
امیرحسام :آره خیلی قشنگ شده.
_دیزاینر میگفت ترکیب رنگ هاش قرمز و سفید باشه اما من گفتم صورتی سفید باشه.
امیرحسام :آره این رنگ ملیح تر و قشنگ تره.
باحس فوق العاده ای آویزه خوشگل باالی تخت بچه رو تکون دادم.
امیرحسام از پشت بـ ـغلم کرد و گفت :خوشحالی؟
_اوهوم خیلی ،خداکنه هرچه زودتر به دنیا بیاد دلم میخواد سکوت عذاب آور این ویال از بین بره و
این ویال پربشه از صدای خنده ها و گریه هاش.
گونم و آروم بـ ـوسید و پرسید :حالت خوبه؟
_آره.
امیرحسام :بیابرو یکم استراحت کن از صبح سرپایی.
باهم از اتاق بچه رفتیم بیرون و وارد اتاق خودمون شدیم.
روی تخت نشستم و گفتم :اتاق خواب خودمونو دوست ندارم.
باتعجب گفت :چرا؟!
_ همه اش سیاهه ...دلم میگیره ...هرروز صبح که بیدار میشم رنگ سیاه میبینم شب هاهم بادیدن
رنگ سیاه میخوابم ...بچه مون اینقدر که رنگ سیاه دید حالش بد شد ...اون باید رنگ های دیگه رو
هم بشناسه ...حسام دکور اتاق و عوض کنیم؟
امیرحسام :امامن دکور و رنگ شو دوست دارم.
_اما من دوست ندارم ...آدم و افسرده میکنه ...بچه که به دنیا بیاد برمیگردیم به اون اتاق بگو تا اون
موقع دیزاینر دکور و رنگ هاشو تغییر بده.
امیرحسام :میخوای چه رنگی باشه؟
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بالبخندگفتم :سورمه ای سفید.
امیرحسام :خب سورمه ای هم تیره ست مثل مشکیه دیگه پس بی خیال.
_نخیرم ...اون اتاق رنگ مشکیش خیلی بیشتره ...تخت مشکی ...کمدها مشکی ...پرده ها مشکی...
کاغذ دیواری ها طرح مشکی دارن ...لوستر مشکی ...اَه حالم بهم خورد ...من دلم میخواد کل دیوارها
سفید باشه ...تخت و کمدها سفید باشه ...پرده هاسورمه ای باشه ...روتختی سورمه ای باشه ...اومــــم
دیگه اینکه رنگ سورمه ای کمتر و رنگ سفید بیشتر باشه ...اینطوری شیک ترم هست.
امیرحسام :این همه سفیدی نفرت انگیزه.
چپ چپ نگاهش کردم و گفتم :خودتو به یه دکتر نشون بده روحیت کالً افسرده میزنه.
امیرحسام :توهم خودتو به یه دکتر نشون بده روحیت کالً شیش و بش میزنه.
_من هرماه میرم پیش دکتر خودم و نشون میدم ...درسالمتی کامل به سر میبرم.
لبخنده محوی زد و گفت :خیل خب زنگ میزنم به زند میگم یه روز بیاد برای طراحی اتاق خودمون.
باذوق خندیدم و گفتم :مرسی.
لپم و کشید و گفت :حریر خیلی چاق شدی هــــا.
زدم روی دستش و بااخم گفتم :نخیرم.
امیرحسام :پس یه نگاه به خودت توی آینه بنداز.
لب ورچیدم و گفتم :خیلی بدی ...زشت شدم؟
رفتم جلوی آینه و به خودم نگاه کردم ...امیرحسام :زشت نشدی فقط چاق شدی.
راست میگفت هر روز چاق تر از دیروز می شدم.
بااین وجود دست به کمر گفتم :نخیرم خیلی هم الغرم.
امیرحسام :اوهوم پس البد برای عمه من بود که دیروز اینقدر خرید کردیم؟ حتی یدونه از لباساتم
اندازت نیست.
باجیغ گفتم :حسام حرص منو درنیار وقتی بچه مون به دنیا بیاد دوباره مثل قبل میشم.
امیرحسام :خداکنه ...گفته باشم هـــا من زن چاق دوست ندارم.
خندم گرفت ...اونم خندید و اتاق پر شد از صدای خنده هامون.
بـ ـغلم کرد و چال گونم و بـ ـوسید و گفت :چاقالوی بانمک.
مشت آرومی به بازوش زدم و گفتم :خودت چاقالویی.
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صورتشو توی موهام فرو برد و گفت :تویی.
_راستی عروسی سیاوش کیه؟
امیرحسام :سه چهار ماه دیگه.
_تا اون موقع بچه مون به دنیا میاد؟
امیرحسام :نمیدونم معلوم نیست کی بگیرن.
_امروز کالس نداری؟
امیرحسام :چرا بعدظهر کالس دارم.
دستم و روی ته ریش مرتبش کشیدم و گفتم :یه روز ته ریش تو بزن ببینم چطوری میشی.
امیرحسام :نوچ دوست ندارم.
_خب دلم میخواد بدون ته ریش ببینمت ...تازه همیشه هم ته ریشت اذیتم میکنه.
باشیطنت صورتشو به صورتم مالید که باخنده سعی کردم کنارش بزنم ولی اون محکم تر گرفتم...
قلقلکم میومد و بلند میخندیدم.
_وای حسام نکن.
بی توجه به حرفم بازم صورتشو به صورت و گردنم مالید.
صدای خنده هامون تاسقف آسمون میرفت و من اون لحظه خوشبخت ترین زن دنیا بودم.
صدای گوشیش بلندشد که گفتم :حسام گوشیت زنگ میخوره.
بـ ـوسه محکمی به گونم زد و رفت سمت پاتختی و گوشی شو از روش برداشت.
بالبخندجواب داد :سالم دایی ...ممنون شماخوبین؟ مامانم خوبه؟ چی؟
لبخندش جمع شد و گفت :چی شده؟ دایی داری نگرانم میکنی ...چرا گریه میکنی؟
داد زد :بـــگـــو چــــی شـــده؟
چشماش پر از ترس شد و خشکش زد ،کم کم گوشی از دستش افتاد و زانوهاش خم شد و روی
زانوهاش افتاد ...چشماش از اشک پر شد ولی اشکی نریخت.
بانگرانی جلوش نشستم و گفتم :چی شده حسام؟
درحالی که نگاهش به زمین بود نالید :مامانم.
_مامانت چی؟
باچشمای غمگینش بهم نگاه کرد و باصدای لرزونی گفت :مـ...امـ...انم ،مامان حـ...سنام مُـ...رد.
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هین بلندی کشیدم و دستام و روی دهنم گذاشتم ...اون که خیلی خیلی شوکه بود مدام زیرلب
باخودش میگفت :مُرد ...چشم قشنگِ من مُرد ...برای همیشه تنهام گذاشت ...مامانم مُرد ...حاال من
چیکارکنم؟ ندیدمش دوساله که اومدم ایران و نرفتم دیدنش ...چشم به راهم بود اما نرفتم ...خدایا
همش یه کابوس باشه ...مامانم ...مامان حسنا منو تنها نذار.
حالش خیلی بد بود و رنگش کبود شده بود ...اینکه اشکاش نمیریخت عجیب بود.
دستام و دوطرف صورتش گذاشتم و خیره به چشماش گفتم :امیرحسام آروم باش.
زیرلب باخودش گفت :دلم براش تنگ شده بود چرا نرفتم ببینمش؟ خب اگه میرفتم تو تنها
میموندی ...گفت دلش برام تنگ شده ...آخرین بار هفتهی پیش تماس تصویری داشتم باهاش...
حالش خوب نبود ...چطور متوجه نشدم که حالش خوب نیست ...حریر مامانم برای همیشه رفت...
دیگه هیچ وقت نمیاد دنبالم ...ماه و سال ها میگذرن اما اونو نمی بینم ...دل المصبم به همون تن بی
جون و به سختی حرف زدنش خوش بود ...خدا همین دلخوشی رو هم ازم گرفت.
باگریه داد زدم :حسام آروم باش.
باصدایی شبیه به ناله گفت :باید برم آلمان.
بلندشد و درحالی که کامالً مشخص بود حرکاتش عصبیه چمدونش و از داخل کمد بیرون کشید و
تمام لباساش و باشتاب و تندتند انداخت داخل چمدون و گفت :خاک برسرم که االن دارم میرم...
خاک برسرم که نرفتم دیدنش ...خاک برسرم که قول دادم بی گناهی شو ثابت کنم ولی هیچ غلطی
نکردم ...خاک برسرم که چشم به راه گذاشتمش ...مامان توروخدا نرو ...حسا ِم تو تنها نذار ...خدایا
همش یه شوخی مسخره باشه.
اینقدر ترسیده بودم از حالش که نمیدونستم چیکار کنم و فقط یه گوشه ایستاده بودم و باگریه به
حرکات عصبیش نگاه میکردم.
چرا گریه نمیکرد؟!
گوشی شو برداشت و بادستای لرزونش شماره گرفت :الو دانیال ...برام یه بلیط برای آلمان بگیر...
همین االن ...داد زد :همین االن ،من باید هرچه زودتر برم آلمان ...لعنتی به من هیچ ربطی نداره که
پرواز نیست ...هواپیمای شخصی جور کن هرغلطی میکنی بکن فقط من تاشب باید آلمان باشم.
گوشی شو پرت کرد روی تخت و به موهاش چنگ زد و عصبی و کالفه راه رفت.
بعد از چند دقیقه سرشو آورد باال و به من نگاه کرد ...یه نگاه طوالنی ...انگار مغزش قفل کرده بود.
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بعد از چندثانیه اومد سمتم و گفت :گریه نکن.
_حالت بده.
اشکام و پاک کرد و گفت :باید برم آلمان ...میدونم تنها گذاشتنت توی این شرایط خیلی بی فکریه اما
درکم کن باید هرچه زودتر برم ...میخوام قبل از اینکه دفنش کنن ببینمش ...به آقایاسر میسپارم
حواسش بهت باشه ...سیاوش شاید بیاد آلمان ولی جاستینا اینجا میمونه میگم این مدت که نیستم
بیاد پیشت بمونه ...میترسی؟ میخوای بامن بیای آلمان؟ خب میبرمت ،نه ،نه نمیشه نمی تونی بااین
حال سوار هواپیما بشی ...پرواز برات خطر داره ...خدایا چیکارکنم؟
باگریه گفتم :حسام تو رو قرآن آروم باش.
بابغض مردونه ای نالید :حریر مامانم مُرد.
باشدت زدم زیره گریه و توی آغـ ـوشش فرو رفتم و گفتم :متأسفم ...متأسفم عزیزم ...برو ،باخیال
راحت برو پیش مادرت نگران من نباش من حواسم به خودم هست ...وقتی رفتی بهش بگو خیلی از
کار مادرم شرمنده بودم ...بهش بگو منو ببخشه که نذاشتم حقیقت فاش بشه ...برو عزیزم نگران من و
دخترمون نباش از دخترمون مثل چشمام مراقبت میکنم.
چشماشو روی هم فشار داد تا اشک حلقه زده توی چشماشو نبینم.
گوشیش زنگ خورد ...جواب داد :سیاوش مامانم مُرد ...مُرد ...برای همیشه تنهام گذاشت ...نه خوب
نیستم ...میخوام هرچه زودتر برم پیشش ...جاستینا رو بفرست پیش حریر ...خیل خب منتظرتم.
تماس و قطع کرد و باشتاب و عجله از داخل گاوصندوق پاسورت و مدارک شو برداشت ...چیزی که
نگرانم میکرد این بود که زیرلب باخودش حرف میزد و خودشو سرزنش میکرد ...ترجیح میدادم صدای
گریه هاش گوشم و کر کنه ولی توی این حال نبینمش ...پریشونی و حرکات عصبیش باعث میشد
خیلی نگران بشم.
نمیدونم چقدر گذشته بود که زنگ ویال به صدا دراومد و آقایاسر درو باز کرد و سیاوش باحالی آشفته
اومد داخل اتاق.
بادیدن حال امیرحسام چشماش پر از تشویش و نگرانی شد و بعد به من نگاه کرد که غرق ترس و
اضطراب بودم.
سیاوش :داداش !
امیرحسام تازه متوجهی سیاوش شد و گفت :سیاوش واقعاً رفت؟
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سیاوشی که همیشه و در همه حال میخندید و مسخره بازی درمیاورد باشدت زد زیره گریه و مردونه
امیرحسام و به آغـ ـوش کشید و گفت :متأسفم داداش.
امیرحسام فقط مثل یه تیکه سنگ ایستاده بود و زیرلب میگفت :نه نرفته اون میدونه من تنهام...
امیرحسام شو تنها نمیذاره.
سیاوش :خیلی متأسفم.
امیرحسام :چرا؟ اون نمرده دایی دروغ گفته تابرم دیدنشون.
سیاوش باهق هق گفت :حسام خـ ...خاله حسـ...سـ...نا مرده.
امیرحسام چنان آه سوزناکی کشید که تمام وجودم لرزید و درده بدی توی دلم احساس کردم...
نزدیک بود بیوفتم که دستم و به کمد گرفتم.
امیرحسام :سیاوش من باید برم.
سیاوش :باهم میریم ...اومدم تا بریم.
اومد سمت من و گفت :نگرانتم ولی باید برم.
_برو نگران من نباش.
امیرحسام :مراقب خودت باش دخترمونو به تو میسپارم.
_مراقبشم.
دستشو روی شکم برآمدم گذاشت و بابغض گفت :ببخش باباجون ولی باید برم ...برای بابایی دعا کن...
دعاکن همش یه کابوس باشه.
باچشمای پر از اشکش به چشمام نگاه کرد و پیشونیم و بـ ـوسید و گفت :بهت زنگ میزنم ...بریم
سیاوش.
چمدون شو برداشت و دوباره باچشمای غمگینش بهم نگاه کرد ...دلش آروم نمیگرفت و نگران من و
وضعم بود ...نمیدونست نگران من باشه یاعزاداره مادرش.
سیاوش حال شو فهمید و گفت :داداش نگران حریر نباش جاستینا میاد پیشش.
امیرحسام :خداحافظ.
_حسام؟
برگشت و منتظر نگاهم کرد ،بابغض گفتم :من واقعاً متأسفم.
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چشماش دوباره از اشک پر شد و اشکش درحال سقوط بود که باانگشتش اشک گوشهی چشم شو
گرفت و باصدای گرفته ای گفت :مراقب خودت باش.
از اتاق رفت بیرون که به سیاوش گفتم :حالش خوب نیست.
باصدایی که در اثر بغض کلفت شده بود گفت :داغونه ...این حالش منو میترسونه.
_مراقبش باش.
سرشو تکون داد و گفت :توهم مراقب خودت باش.
رفتن و زیرلب گفتم :خدایا خودت مراقب پدر بچم باش.
روی تخت نشستم و آروم آروم اشک ریختم ...کم کم صدای گریه ام بلندشد و صدای هق هقم فضای
اتاق و پر کرد.
چرا یهو همه چی اینطوری شد؟ انتظار هرچی رو داشتم غیر از این !
خاله حسنا منو ببخش که نذاشتم امیرحسام بی گناهی تو ثابت کنه ...ببخش منو ...توروخدا ببخش...
مادرم و ببخش ...ببخش که یک عمر به خاطره مادرم عذاب کشیدی ...بااینکه حتی یه بارم ندیده
بودمت اما دوست داشتم چون تو مادرِ عشقم بودی ...منو ببخش که نذاشتم آبروی از دست داده تو به
دست بیاری.
***
جاستینا :حریر آروم بگیر میترسم یه اتفاقی برای بچت بیوفته.
بانگرانی راه رفتم و گفتم :یه روز گذشته پس چرا بهم زنگ نزده ...مطمئنی رسیدن؟
جاستینا :آره ،به سیاوش زنگ زدم گفت امیر توحالی نیست که به تو زنگ بزنه ...گفت هنوز شوکه
ست و انگار همه رو از یاد برده.
_حالش چطوره؟
جاستینا :حال جسمیش که خوبه اما حال روحیش داغونه.
باحال بدی روی صندلی نشستم ...دستم و روی شکمم گذاشتم و باناله گفتم :توروخدا اینقدر لگد نزن
داری نفسم و میبری.
جاستینا :خب دودقیقه آروم بگیر تا اون بچه هم آروم باشه.
بادستم خودم و باد زدم و گفتم :خیلی گرمه.
باتعجب گفت :بیرون داره نم نمک بارون میاد تو گرمته؟!
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_آره گرمه خیلی هم گرمه ...پنجره رو باز کن بی زحمت.
پنجره رو باز کرد و هوای تازه وارد خونه شد و نفس راحتی کشیدم.
جاستینا :سرما نخوری.
_نه خوبم.
روی صندلی روبه روم نشست و گفت :وقتی شنیدم خیلی شوکه شدم انتظاره این خبرو نداشتم...
وقتی الی بهم زنگ زد پشت گوشی خیلی بد زجه میزد جوری که یه لحظه از ترس نزدیک بود از پله
ها بیوفتم.
_ امیرحسام حالش خیلی بد بود از دلشوره دارم میمیرم.
جاستینا :توروخدا اینقدر بی قراری نکن امیر تو و دخترشو دست من سپرده دلم نمیخواد اتفاقی
براتون بیوفته و شرمنده اش بشم.
_بمیرم براش چقدر خودشو سرزنش میکرد که نرفته دیدن مادرش.
جاستینا :اون خیلی مادرشو دوست داشت ...یادمه وقتی بچه بودیم ...من و سیاوش و الی باهم از صبح
تا شب بازی میکردیم و همیشه باهم بودیم اما اون صبحانه و ناهار و شام شو همیشه پیش مامانش
میخورد و بیشتر وقت شو بامادرش میگذروند ...کم کم که بزرگتر شد خودش به مادرش غذا میداد...
براش کتاب میخوند ...اتفاقات مدرسه رو تعریف میکرد ...از کارهای آینده و آرزو هاش میگفت ...ر-ا-
بطهی اون بامادرش خیلی عجیب بود ...مثل خدا مادرشو میپرستید ...حس اون به مادرش برای من و
سیاوش و الی عجیب بود ...از دست دادن مادرش بدترین اتفاق زندگیش میشه ...امیدوارم مثل
همیشه محکم باشه و خودشو جمع و جور کنه ...سیاوش وقتی خبرو شنید اولین جمله ای که گفت
این بود :کمره امیرحسام خم شد ...حریر اون بیشتر از هروقتی به تو نیاز داره کمکش کن داغ مادرشو
فراموش کنه.
باخودم گفتم :الیزابت کنارشه اون آرومش میکنه ...حسودی نمیکنم چون اینبار به فکره خودم نیستم
به فکره عشقمم ...بذار عشقم کناره عشقش به آرامش برسه و غم شو فراموش کنه.
جاستینا :از دیروز چیزی نخوردی میخوای برات یه چیزی درست کنم؟
آروم سرم و به معنی نه تکون دادم.
جاستینا :حریر اون بچه گشنشه.
_میلم نمیکشه ...توروخدا گیر نده.

587

www.RomanKhone.IR

نه سیاه بود نه سفید – ریحانه رسولی

رمــان

صدای زنگ بلندشد و جاستینا درو باز کرد ...گلنار اومد داخل و بهم سالم کرد.
_سالم.
گلنار :بابام گفت چه اتفاقی افتاده تسلیت میگم امیدوارم غم آخرتون باشه.
_ممنون عزیزم.
گلنار :حدس زدم چون حال روحی تون خوب نیست نتونین غذا بخورین ...آقای مهندس قبل از رفتن
به من و بابا خیلی سفارش تونو کردن واسه همین برای اینکه ضعف نکنید براتون سوپ درست کردم...
یکم ازش بخورید تا بچه تونم گشنه نمونه.
_خیلی لطف کردی عریزم نیازی نبود زحمت بکشی.
گلنار :وظیفم بود.
سینی توی دست شو روی میز گذاشت و گفت :اگه اتفاقی افتاد یا خدایی نکرده حال تون بد شد
خبرم کنید.
جاستینا :مرسی خانوم من خودم مراقبشم.
گلنار :خواهش میکنم ...شب بخیر.
گلنار رفت و جاستینا سینی رو جلوم گذاشت و گفت :بخور از دیروز فقط راه رفتی و هیچی نخوردی...
یه چیزی بخور غش نکنی.
_نه جاستینا نمیخوام.
بااسترس گفت :حریر یکم درکم کن اگه ضعف کنی و غش کنی منم از ترس غش میکنم و دیگه
کسی نیست کمکت کنه ...پس توروخدا یه چیزی بخور.
اینقدر اصرار و خواهش کرد که تسلیم شدم و بی میل چند قاشق خوردم.
جاستینا :چی شد؟ بخور دیگه.
_سیرشدم ممنون.
جاستینا :همش دوسه قاشق خوردی.
_بسه میترسم باال بیارم.
جاستینا :باشه پس برو یکم بخواب از دیروز بیداری.
با ناراحتی گفتم :حسام زنگ نزد.
جاستینا :زنگ میزنه ...برو یکم بخواب.
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_اگه زنگ بزنه و خواب باشم چی؟
جاستینا :بیدارت میکنم.
_قول میدی؟
جاستینا :آره به جون سیاوش بیدارت میکنم.
دستم و به صندلی گرفتم و بلندشدم ...رفتم داخل اتاق خواب و روی تخت نشستم ...از دلشوره
زیادی اشکام ریخت ...حس میکردم یکی تو دلم رخت میشوره.
قرآن و برداشتم و برای آرامش روح خاله حسنا قرآن خوندم.
خدایا به امیرحسام کمک کن تا بااین غم بزرگ کنار بیاد و تحملش کنه.
روی تخت دراز کشیدم و دستم و روی شکمم کشیدم و گفتم:
_مامان قربونت بره برای بابایی دعاکن تا آرامش بگیره و بتونه غم از دست دادن مامان شو تحمل کنه.
بعد از یک ساعت پلکام سنگین شد و خوابم برد ...یه خواب آشفته و وحشتناک.
***
باغم به گوشیم زل زده بودم ...چرا زنگ نمیزنه؟ یه هفته ست که کارم شده پای تلفن نشستن و زل
زدن به گوشی موبایلم ...حداقل زنگ بزن بگو حالت خوبه تا من و دخترت آروم بگیریم.
دستم و روی شکمم گذاشتم و بابغض گفتم :بابات عشق شو دیده من و تو رو فراموش کرده ...اشکالی
نداره فقط خوب باشه ...برای من همین که حالش خوب باشه کافیه.
جاستینا :حریر میخوای من زنگ بزنم به سیاوش گوشی رو بده به امیر باهاش صحبت کنی.
_نه ...حتما سرش شلوغه که وقت نکرده زنگ بزنه ...بهتره مزاحمش نشم هروقت که وقت کنه
خودش زنگ میزنه.
جاستینا :رنگت خیلی پریده ،حالت خوبه؟
_آره فقط یکم سرم گیج میره بی زحمت فشارم و چک میکنی؟
جاستینا :آره حتماً ...دستگاه فشار کجاست؟
_توی اتاق روی میزه.
رفت داخل اتاق و بادستگاه برگشت ...فشارم و گرفت و باسرزنش گفت :خیلی پایینه ...خطرناکه ...حاال
چیکارکنم؟
بااسترس لبشو گاز گرفت و بعد گفت :آهـــا بذار یه لیوان آب قند درست کنم.
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_نه نمیخواد زحمت نکش.
جاستینا :زحمت چیه دیونه.
یه لیوان آب قند درست کرد و به زور خوردم ...دلم نمیخواست برای بچم اتفاقی بیوفته واسه همین
کامل خوردمش و بعد از نیم ساعت جاستینا دوباره فشارم و گرفت اما بازم پایین بود.
بابغض گفت :حریر من میترسم.
_ عه آروم باش دیونه ،اینطوری به منم استرس وارد میکنی.
جاستینا :برم گلنارو خبرکنم؟
_اون دانشجوی پزشکیه ماما که نیست اگه دارو هم بده نمی تونم بخورم چون برای بچه ممکنه خطر
داشته باشه.
جاستینا :پس چیکار کنم؟ پاشو بریم بیمارستان.
سرم به طرز وحشتناکی گیج رفت و چشمام و روی هم فشار دادم ...بی حال و نفس زنان گفتم:
گوشیم و از تو اتاق بیار.
سریع گوشیم و آورد و شمارهی مرجان و گرفتم.
مرجان :سالم حریر.
باناله گفتم :سالم...بیا خون...
باهول گفت :حریر ...حریر چی شده؟
یه دم عمیق گرفتم و گفتم :پاشو بیا خونه ام ...حالم خوب نیست.
مرجان :شوهرت کجاست؟
_بیا میگم.
مرجان :باشه باشه اومدم.
گوشی رو گذاشتم یه کنار و عرق روی پیشونیم و باپشت دستم تمیز کردم.
_پاشو اون پنجره رو باز کن.
باترس گفت :بازه.
_جاستینا یه کاری بکن خیلی گرمه.
جاستینا :چیکارکنم؟
_نمیدونم ...وای خدا دارم آتیش میگیرم.
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سریع رفت داخل اتاق کار امیرحسام و با یه پرونده برگشت.
جلوم ایستاد و تندتند شروع کرد به باد زدنم ...خیلی ترسیده بود و نگران بود.
بی حال سرم و به کاناپه تکیه دادم و چشمام و بستم.
حسام زنگ بزن ...اشکای گرمم به روی گونه هام ریختن ...زنگ بزن تا بفهمم خوبی و آروم بگیرم...
دخترمون بی تابته زنگ بزن آروم بگیره ...فقط برای پنج دقیقه از الیزابت دل بکن و زنگ بزن و حال
دخترتو بپرس ...حال من که برات مهم نیست حداقل زنگ بزن حال کوچولوتو بپرس.
دیگه صداها به گوشم نمیرسید و توان باز کردن چشمام و نداشتم.
ضربه هایی که به صورتم میخورد و حس میکردم اما توان حرکت نداشتم.
خیسی آب و روی صورتم احساس کردم اما نتونستم چشمام و باز کنم.
صداهای درهم و برهمی توی گوشم بود ...انگار نیمه بیهوش بودم ...کم کم همهی صداها قطع شد و
کامالً از هوش رفتم.
باسردرد بدی چشمام و باز کردم ...مرجان و دیدم که کنار تختم خوابش برده بود ...جاستیناهم روی
مبل داخل اتاق خوابیده بود.
به دستم سرم وصل بود اما تموم شده بود ...اتاق تاریک بود و انگار شب شده بود.
آروم مرجان و تکون دادم و گفتم :مرجان ...مرجان بیدارشو اینطوری گردنت درد میگیره.
از خواب پرید و باترس بهم نگاه کرد ...باهول پرسید :خوبی؟
_آره نگرام نباش ...سرم تموم شده از دستم درش میاری؟
مرجان :آره ...ببخشید نفهمیدم کی خوابم برد.
_توببخش مزاحمت شدم.
سرم و از دستم جدا کرد و گفت :مزاحم چیه دیونه میدونی اگه زنگ نزده بودی ممکن بود چه اتفاقی
بیوفته!؟ این دختره بدبخت اینقدر از ترس گریه کرد که همونجا روی مبل خوابش برد.
_بیدارش کن بره تو یکی از اتاق ها بخوابه کمرش درد میگیره اینطوری.
مرجان :جاستینا ...جاستینا بیدارشو.
چشماشو باز کرد و خواب آلود گفت :چیه؟
مرجان :پاشو برو تو اتاق بخواب ...نگران نباش حریر بهوش اومد.
به من نگاه کرد و حالم و پرسید.
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_خوبم ...توروخدا ببخشید هردوتون افتادین تو زحمت.
هردو باهم گفتن :خفه.
لبخنده بی جونی زدم و جاستینا بلندشد و گفت :من رفتم بخوابم مرجان خانوم شما نمیخوابی؟
مرجان :یکم دیگه پیش حریر میمونم بعد میرم خونه.
جاستینا :این موقع شب خطرناکه تنهایی بری ،همین جا بخواب.
_آره راست میگه همین جا بخواب.
مرجان :باشه عزیزم تو برو منم یه ساعت دیگه تو یکی از همین اتاق ها میخوابم.
جاستینا :پس شب بخیر.
جاستینا رفت و مرجان دوباره کنارم نشست و گفت :حریر داری باخودت چیکار میکنی؟ مگه صد
دفعه نمیگم حرص و جوش و نگرانی برات سمه.
_ یه هفته ست ازش بی خبرم دلم داره میترکه از دلتنگی.
مرجان :خب داغداره مادرشه ،درگیره مراسم خاکسپاری و این چیزهاست طبیعیه که وقت نکنه بهت
زنگ بزنه.
بابغضِ شدیدی گفتم :یعنی پنج دقیقه وقت نمیکنه زنگ بزنه؟ حال منه در به در به درک زنگ بزنه
حال بچه شو بپرسه؟ مرجان یه بهانهی دیگه بیار این بهانه عاقالنه نیست ...مثالً بگو چشمش به
الیزابت افتاده و من و دخترشو فراموش کرده.
مرجان :چرا پرت و پال میگی؟ مگه میشه شما رو فراموش کنه؟
باگریه گفتم :به خدا اگه تافردا بهم زنگ نزنه از دلتنگی یا این بچه یه طوریش میشه یاخودم میرم سـ
ـینهی قبرستون.
مرجان :عه خدانکنه روانی.
مرجان سعی داشت آرومم کنه ولی مگه من آروم میگرفتم.
باصدای زنگ گوشیم از جا پریدم و گفتم :خودشه.
دستشو روی شونه ام گذاشت و گفت :بخواب ...دراز بکش گوشی تو میارم.
دراز کشیدم و گوشیم و از داخل سالن آورد و بهم داد.
سریع جواب دادم :حسام.
امیرحسام :جانم؟
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باشدت زدم زیره گریه.
امیرحسام :گریه نکن عزیزم.
_یه هفته ست دلم داره عین سیر و سرکه میجوشه ...بی معرفت نمیگی از نگرانی میمیرم.
امیرحسام :خدانکنه ...ببخشید حق باتوئه اما خب شرایطم جوری نبود که بتونم بهت زنگ بزنم ...االنم
نمیدونم چرا دلم شورتو میزد واسه همین بی توجه به اینکه اونجا االن نصف شبه بهت زنگ زدم.
باصدای گرفته ای در اثر گریه گفتم :خیلی نگرانت بودم از دلتنگی داشتم میمیردم.
امیرحسام :هیس اینطوری نگو.
_خوبی؟
آروم گفت :خوبم.
خوب نبود ...اینو از صدای پر از بغضش میفهمیدم که داره دروغ میگه.
_بازم متأسفم.
امیرحسام :حریر چشمای خوشگل شو برای همیشه بست.
_ متأسفم من واقعاً متأسفم.
امیرحسام :دخترم خوبه؟
_آره فقط دلتنگ باباشه.
امیرحسام :باباشم خیلی دلتنگشه.
آه ...فقط دلتنگ دخترشه ...پس من چی؟ نقش من توی زندگی اون چیه؟
امیرحسام :حالت خوبه؟ مشکلی که نداری؟
_نه خوبم جاستینا مراقبمه نگران نباش.
امیرحسام :حس میکنم خوب نیستی.
_خوبم عزیزم ...کی برمیگردی؟
امیرحسام :تاچند روزه دیگه میام.
_ دلم خیلی برات تنگ شده.
هیچی نگفت و سکوت کرد و نفهمید که چقدر سکوتش داغونم کرد.
_ مراقب خودت باش.
امیرحسام :توهم همین طور.

593

www.RomanKhone.IR

نه سیاه بود نه سفید – ریحانه رسولی

رمــان

_دوست دارم.
بازم سکوت کرد ...سکوتش بندبند وجودم و به درد می آورد.
_خداحافظ عزیزم.
امیرحسام :خداحافظ.
گوشی رو کنار گذاشتم و نفس حبس شده توی سـ ـینه ام و هول دادم به بیرون ...آروم گرفتم،
همین که حالش خوب بود برای من کافی بود.
مرجان :آروم گرفتی؟
_آره ...صداش گرفته و ناراحت و پربغض بود اما آروم گرفتم.
مرجان :دوستش داری واقعاً؟
چونم لرزید و گفتم :حقیقت برام زجرآور و تلخه اما دوستش دارم ...اون تنها کسی که دارم.
مرجان :تو میتونی باگفتن حقیقت خانوادتو به دست بیاری.
_البته اگه بعد از فاش شدن حقیقت خانواده ای باقی بمونه که گمون نکنم اینطور باشه ...گذشتهی
تلخ مادرم جون همه رو میگیره و خانواده رو از هم میپاشونه.
مرجان :بازم میگم تو برای جنگیدن باگذشتهی مادرت خیلی ضعیفی.
_باید تحمل کنم.
مرجان :حریر یه احساس احمقانه به کجاها که نرسوندتت.
_ تنها بودم ...به محبت احتیاج داشتم ...از شک و بی اعتمادی و بی محبتی مادرم خسته شده بودم...
دستورهای آقابزرگ غیرقابل تحمل شده بود ...دلم یکی رو میخواست که منو همونجوری که بودم
قبول کنه و بذاره هرجوری که دلم میخواد زندگی کنم ...میخواستم خودم برای زندگی خودم تصمیم
بگیرم و اونطور که آرزوشو داشتم زندگی کنم.
مرجان :دوست داشتی اینطوری زندگی کنی؟
_نه ...اما خب همیشه دنیا بروقف مراد نیست ...همیشه اونطور که میخوایم و یافکرشو میکنیم
نمیشه ...حسام اینقدر حرفای خوب و قشنگ میزد و اینقدر عاشقانه رفتار میکرد که باخودم میگفتم:
اگه اون باشه به هیچکس دیگه احتیاج ندارم و با اون خوشبخت ترین زن دنیا میشم ،ناغافل از اینکه
من فقط یه طعمه ام ...یه طعمه بودم برای اون گرگ پر از کینه ...یه طعمه ...آه من فقط یه طعمه
بودم.
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مرجان :عشق آدم و کور و کر میکنه.
_آه لعنت به عشق و عاشقی ...لعنت به این حس وابستگی و دلبستگی ...این حس ها بیشتر از گذشته
ی مادرم اذیتم میکنه چون من باتمام بدی های حسام همیشه محتاجشم و همیشه همین حس ها
باعث میشه خیلی زود بدی هاشو فراموش کنم ...آه مرجان کجا اشتباه کردم؟ چی شد که عاشقش
شدم؟
مرجان :توخیلی جاها اشتباه کردی ...بزرگترین اشتباهت انتخاب دوستایی بود که باخودت زمین تا
آسمون فرق داشتن ...خانوادهی مهدیه و شقایق و لیال باخانوادهی تو فرق میکردن ،واسه همین آزادی
رو که پدر و مادرشون دراختیارشون گذاشته بودن و روشن فکری میدونستن و اسم سخت گیری های
خانوادهی تو رو امل بودن میذاشتن ...تو باید باکسایی دوست میشدی که هم رنگ و هم شکل خودت
بودن نه کسایی که نظرها و رفتارها و پوشش شون باتو زمین تا آسمون فرق میکرده ...دومین
اشتباهت این بود که تو خدا رو فقط به خاطره ترس از مامان و آقابزرگت عبادت میکردی درصورتی
که باید خدا رو از صمیم قلب و برای آرامش خودت و به خاطره خودش عبادت کنی نه به خاطره
ترس از خانوادت ...سومین اشتباهت این بود که خیلی زود تحت تأثیر حرفای اشتباه دوستات قرار
گرفتی و حرفای اونا باعث شد که برای نزدیک شدن به حسام تشویق بشی و به سرت بزنه که به اونا
ثابت کنی که امل نیستی ...حریر گاهی امل بودن خیلی بهتر از روشن فکربودنه ...اشتباه بعدیت این
بود که خیلی ساده و احمق بودی ...چطور اینقدر زود به حسام وابسته شدی و اعتماد کردی؟ توحق
نداشتی به خانوادت دروغ بگی و بری به اون کلبه ...تو اینقدر ساده بودی که حتی از حسام نپرسیدی
چرا از شب تاصبح باهم باشیم ...خب دخترخوب برمیگشتی بهش میگفتی یه جشن کوچیک دونفره
که فوقش از صبح تا عصر باشه ...البته حسام برای انتقام اومده بود سمت تو همون صبح تا عصرم
هدف شو اجرا میکرد ،تو نباید هیچ جوره به حسام اعتماد کامل میکردی ...اما میدونی از همهی اینا
بزرگ تر کدوم اشتباهت بود که باعث شد به اینجا برسی و این همه سختی بکشی؟ این بود که بایه
نامحرم دوست شدی ...دوستی دخترا و پسرای امروزی عاقبت خوبی براشون نداره ...تو بزرگترین
اشتباهت این بود که بدون اطالع خانوادت باحسام دوست شدی ...در روز احساسات دخترای زیادی
زیره پا له میشه ...جسم دخترهای زیادی دست خورده میشه و روح دخترهای زیادی آسیب میبینه و
همشم به خاطره همین دوستی هاست ...تو نباید هیچ وقت باحسام دوست میشدی باید بهش
میگفتی اگه دوستم داری هروقت که آمادگی شو داشتی منو از بزرگترم خاستگاری کن نه اینکه
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باهاش وارد یه ر-ا-بطه اشتباه بشی ...اگه باهاش دوست نمیشدی اون هیچ وقت به هدفش نمی
رسید.
آه عمیقی کشیدم و گفتم :من اشتباهات زیادی کردم همه شونم قبول دارم اما االن کار از کار گذشته
نمیشه گذشته رو تغییر داد ...اگه زمان به عقب برگرده ،به اون موقع که حسام وارد ویال شد ،حتی
بهش نگاهم نمیکنم ...افسار دل و نگاهم و کنترل میکنم ،به شیطانه نه بلکه به خدا پناه میبرم ...اما
افسوس که زمان به عقب برنمیگرده.
مرجان :درسته زمان به عقب برنمیگرده و نمیشه گذشته رو پاک کرد اما میشه آینده رو ساخت...
زندگی تو باحسام بساز و سعی کن خشم و عقده های بچگی شو از بین ببری و یه خانوادهی خوب
بسازی و دخترتو به بهترین نحو تربیت کنی.
_االن تنها امیدم فقط به آینده ست ...امیدوارم همه چی خوب پیش بره و حسام تنهام نذاره.
دستم و روی شکمم گذاشتم و گفتم :امیدوارم با به دنیا اومدن این بچه همه چی تغییر کنه.
***
گیج و مبهوت به مرد روبه روم نگاه کردم! این امیرحسام منه؟ این همون مردیه که دوساله شوهرمه؟
چرا اینطوری شده؟ چشماش به قدری غمگینه که با اولین نگاهی که بهم کرد چهارستون بدم لرزید...
حس میکنم شونه هاش افتاده شده و کمرش خم شده ...این همون مرد همیشه محکمیه که
باهرقدمی که برمی داشت زمین میلرزید؟ انگار واقعاً مرگ مادرش اونو داغون کرده ...رفتن خاله حسنا
به معنی واقعی کلمه نابودش کرده.
آروم به سمتش رفتم و گفتم :خوبی؟
امیرحسام :خوبم ...خودت خوبی؟
_خوبم.
امیرحسام :من خیلی خستم میرم بخوابم.
به سمت اتاق خواب رفت و بغض گلم و فشرد.
همین؟!
خوبی؟ تمام ...دوهفته ست ازهم دوریم اما فقط همین ...نه بـ ـغلم کرد نه بهم گفت دلش برام تنگ
شده.
سیاوش انگار حالم و فهمید که گفت :حریر درکش کن اون االن اصالً شرایط خوبی نداره.
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نفس عمیقی کشیدم و بغضم و از بین بردم و گفتم :درکش میکنم فقط خیلی نگرانشم تو این
چندسالی که باهاش آشناشدم اینقدر آشفته و غمگین ندیده بودمش.
سیاوش بابغض گفت :مرگ خاله حسنا برای اون مثل رسیدن به ته دنیا میمونه ...فقط مامانش براش
مونده بود اونم از دست داد.
لبام از بغض لرزید اما به خودم مسلط شدم و گفتم :بشین توهم حتماً خیلی خسته ای.
سیاوش :نه دیگه میریم خونه ...جاستینا برو آماده شو.
_نه خواهش میکنم بمونید ...اینطوری منو باحسام تنها نذارید.
سیاوش انگار فهمید خیلی ازحال امیرحسام ترسیدم که بدون حرف دیگه ای قبول کرد و گفت :باشه.
روی کاناپه نشست و براش چایی ریختم و آوردم.
جاستینا :خاله املی و عمومحمدرضا خوب بودن؟
سیاوش :نه ...هیچکس حالش خوب نبود ...امیرحسام حتی یه قطره اشکم نریخت ...نگرانشم اینطوری
از درون داغون میشه.
جاستینا :الی نتونست آرومش کنه؟ پس اونجا چیکار میکرد؟
سیاوش :ماهمه سعی خودمونو میکردیم تا حداقل یه قطره اشک بریزه اما اون انگار ما رو نمیدید ،انگار
تنهای تنها بود ...تو این دوهفته یه ساعتم نخوابید ...الی خیلی سعی داشت آرومش کنه اما امیرحسام
انگار توی این دنیا نبود.
آه ...چقدر راحت جلوی من از معشوقهی شوهرم حرف میزنن.
سیاوش :وقتی خاله حسنا رو دفن کردن امیرحسام غش کرد نمیدونین چه وضعیت بدی بود...
نمیذاشت دفنش کنن ...گریه نمیکرد اما کلی داد و بیداد کرد تا مامان شو دفن نکنن ...تو این بیست
سالی که باهم رفیق بودیم هیچ وقت اینطوری ندیده بودمش.
جاستینا :وقتی دیدمش اصالً باورم نشد این همون امیریه که همیشه مرتب و خوش پوش بود.
سیاوش :وقتی رفتیم فرداش مراسم خاکسپاری رو انجام دادیم تو این دوهفته فقط و فقط توی
قبرستون سر قبره خاله بود ...حرف نمیزد باهاش فقط به سنگ قبرش زل میزد ،من و الی و دایی شب
که میشد به زور و بادعوا میاوردیمش خونه.
_چرا مرد؟
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سیاوش :خاله حسنا وضعیت خوبی نداشت ...تقریباً بیست سال بود که فقط روی تخت خوابیده بود...
کلیه ها و ریه هاش از کار افتاده بود ...دیگه توان دیالیز شدن و نداشت.
بابغض گفتم :از من متنفره نه؟
سیاوش به چشمام نگاه کرد ...یه نگاه عجیب که معنی کردنش سخت بود.
_ ای کاش میفهمیدید که منم از مرگ خاله ناراحتم و از کاری که مامانم کرده شرمندم.
سیاوش :امیرحسام وقتی کامالً بهم ریخت که عمومحمدرضا نامه ای رو که خاله حسنا براش نوشته
بود و بهش داد ...خاله که خودش نمی تونست نامه بنویسه حتماً الیزابت براش نوشته ...هرچی ازش
پرسیدم تو اون نامه چی بوده چیزی نگفت.
به فکر فرو رفتم ...یعنی توی اون نامه چی بوده؟
سیاوش بلندشد و گفت :من میرم یکم بخوابم.
دست جاستینا رو کشید و گفت :توهم بیا.
اون دوتا رفتن طبقه باال و نگاه حسرت بار منم دنبالشون رفت ...سیاوش خانوم شو برد تا آرومش کنه
و بهش آرامش بده ...دلش برای جاستینا تنگ شده بود ...اما امیرحسام فقط به من گفت :خوبی؟
نگفت حریر بیا آرومم کن ...نگفت دلش برام تنگ شده ...نگفت وجوده من کنارش بهش آرامش
میده ...هه وقتی الیزابت نتونسته آرومش کنه معلومه که منم نمی تونم ...ای کاش میفهمید که من
توی گذشتهی مادرامون هیچ نقشی نداشتم ...ای کاش میفهمید خـ ـیانت کردن مادرم به خواهرش
تقصیره من نیست ...ای کاش میفهمید بی آبرو شدن مادرش تقصیره من نیست ...ای کاش میفهمید
بی پدرهاش تقصیره من نیست و نبوده.
یک ساعت تمام بالتکلیف توی سالن نشسته بودم ...نمیدونستم برم پیشش یا نرم؟ یه لحظه باخودم
گفتم شاید وجوده من کنارش آرومش کنه اما سریع پوزخند روی لبام نشست و گفتم احمق وجوده
تو بیشتر آزارش میده ...خب شاید وجوده دخترش آرومش کنه.
بلندشدم و باتردید به سمت اتاق خواب رفتم ...آروم دست لرزونم و روی دستگیره گذاشتم و درو باز
کردم.
رفتم داخل و بوی سیگار زد زیره دلم ...اتاق تاریک بود و دود سیگار همهی اتاق و پر کرده بود.
امیرحسام :درو باز بذار.
پنجره رو باز کرد و دودها رو بادستش به بیرون هول داد و سعی کرد دودها رو ازبین ببره.
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امیرحسام :فکرنمیکردم بیای تو اتاق واسه همین کشیدم.
_اشکالی نداره خوبم.
امیرحسام :برای بچه مضره.
هه چقدر خرم که فکرکردم به خاطره خودم میگه نگو بازم به فکره دخترش بود ...وای خاک برسرت
حریر که به دختر خودت حسودی میکنی.
روی تخت نشست و به تاجش تکیه داد ...نفس شو محکم فوت کرد بیرون و به سقف چشم دوخت.
کنارش نشستم و آروم پرسیدم :حالت خوبه؟ میخوای برات یه چیزی بیارم بخوری؟
نگاه شو ازسقف کند و به اعماق چشمام دوخت ...دو گودال قیری رنگش که حاال فوق العاده غمگین
بود به دریای آبی رنگ چشمام که توی مرز بارونی شدن بود زل زده بود.
بعد از یه سکوت طوالنی پرسید :من سیاهم یا سفید؟
متعجب از سؤالش گفتم :چی؟!
امیرحسام :روزی که می خواستم بیام ایران تا انتقام زندگی تباه شدهی خودم و خودشو بگیرم بهم
گفت :می ترسم ...امیرحسام می ترسم از روزی که هاله ای سیاه رنگ قلب تو بپوشونه و روحتم سیاه
کنه ...گفت :نمی خواستم اینقدر کینه ای و انتقام جو بار بیای اما انگار کامالً برعکس چیزی که می
خواستم شدی ...گفت :آدمای بزرگ میبخشن ...من یسنا و حمید و بخشیدم واسه همینم هیچ وقت
برنگشتم پیش آقابزرگ تا واقعیت و بهشون بگم ...گفت :تو هم ببخش امیرحسامم ...تاقبل از اینکه
قلبت سیاه بشه و روحت سفیدی شو از دست بده ببخش ...ببخش که ببخشش کار آدمای بزرگه و
کینه توزی و انتقام کاره آدمای سیاه قلب ...حریر من مادرتو نبخشیدم ...پدرمم نبخشیدم ...حاال
میخوام بدونم همونطور که مامان حسنا می گفت سیاه قلب شدم یا نه هنوزم روحم اون سفیدی و
پاکی بچگی هام و حفظ کرده ...حریر من سیاهم یا سفید؟
بغض توی گلوم جا خوش کرد ...باکمی مکث جواب دادم :تو نه سیاهی نه سفید.
نفس شو با آه داد بیرون و نگاه بی روح شو ازم گرفت و گفت :من نخواستم که سیاه باشم ...مادرت
مجبورم کرد آدم بدی باشم ...این دنیا مجبورم کرد گرگ بشم ...این دنیا بهم یاد داد درمقابل آدمایی
مثل یسنا و حمید گرگ باشم ...بِدَرم قبل از اینکه دریده بشم ...من شاید سیاه باشم اما سیاه تر از
یسنا و حمید نیستم ...سیاه قلب های واقعی اونان ...درسته ،من نه سیاهم نه سفید.
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دستم و روی دستش گذاشتم و سعی کردم یه چیزی بگم تا آروم بشه اما هیچی به زبونم نیومد جز
سکوت.
امیرحسام :وقتی خاکش کردن انگار منم باهاش دفن شدم ...تمام زندگیم رفت زیره خاک ...تمام دارو
ندارم و خدا ازم گرفت ...چرانفهمید که من به همون نفس کشیدن های یکی درمیونشم راضی ام؟ چرا
ازم گرفتش؟ البته اون مادرم و وقتی هشت سالم بود ازم گرفت ...اون موقع فکرمیکردم به ته دنیا
رسیدم اما االن فهمیدم اون موقع خوشبخت ترین آدم دنیا بودم چون مادرم هنوزم کنارم بود ته دنیا
که میگن اینجاست ...حال االن من ته دنیاست.
باچشمای پر از اشکش بهم نگاه کرد و گفت :حریر زنده شه ...توروخدا زنده شه و امیرحسام شو تنها
نذاره ...قول میدم به حرفش گوش کنم و انتقام نگیرم فقط زنده شه و کنارم بمونه ...بهم زنگ بزنه و
باهام صحبت کنه ...اون هیچ وقت راضی نبود که من انتقام بگیرم فقط میگفت :امیرحسام قبل از
اینکه بمیرم برو آبروم و پس بگیر هیچ کاری نکن فقط به همه بگو من بیگناهم ...میگفت من نمی
خوام زندگی یسنا رو خراب کنی فقط برو به آقابزرگ بگو مادرت بیگناه بوده ...لعنت به من که
نتونستم این کارو بکنم ...لعنت به من که هرغلطی کردم جز اون کاری که اون میخواست ...لعنت به
من که نتونستم آبروشو پس بگیرم.
گونه هام تَر شد از اشکام ...بهم نگاه کرد ...یه نگاهی که حس کردم پر از نفرته ...من نذاشتم حقیقت
و بگه ...من نذاشتم آبروی مادرشو پس بگیره.
اشکام و پاک کرد و گفت :گریه نکن دلم نمیخواد برای دخترم اتفاقی بیوفته ...وقتی فهمید دارم بابا
میشم خیلی خوشحال شد ،بهم گفت اگه دخترشد اسم شو بذاریم هستی ...هستی قشنگه مگه نه؟
باگریه گفتم :قشـ...نگه.
باغمگفت :برای همیشه تنها شدم.
_نه دیونه تو تنها نیستی ...ببین دخترت کنارته و االنم از اینکه باباش اینقدر آشفته ست ناراحته.
دستشو روی شکمم گذاشتم و گفتم :دخترت هنوز کنارته ...تو تنها نیستی ...حسش میکنی حسام؟
تومدتی که نبودی هروقت خیلی دلتنگ باباش میشد خیلی خیلی محکم به مامانش لگد میزد...
میگفت بگو بابام بیاد دیگه من دلم براش تنگ شده ...بگو بیاد هستی خانومش میخواد باباش کنارش
باشه ...حسام تاوقتی دخترت پیشته تو تنها نیستی.
امیرحسام :آره ...تنهانیستم چون دخترم کنارمه.
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سرشو روی شکم برآمدم گذاشت و باصدایی که از بغض میلرزید گفت :بابایی رو آروم کن قربونت برم.
بغضم هجیم تر شد و بیشتر به گلوم فشار آورد ...خیلی داشتم خودم و کنترل میکردم تا صدای گریه
ام بلندنشه و بغض توی گلوم نشکنه.
آروم موهاشو نوازش کردم و گفتم :منو ببخش که نذاشتم آبروی مادرتو پس بگیری.
هیچی نگفت ...انگار دختر کوچولوش تونسته بود باباشو آروم کنه.
نیم ساعتی گذشته بود و هنوز سرش روی شکمم بود ...چون مدت زیادی بود که نشسته بودم کمرم
درد میکرد و فسقل توی شکمم مدام لگد میزد و امیرحسام اینو خیلی خوب احساس میکرد.
چشماش بسته بود و پلکاش می لرزید ...گاهی لباشو روی هم فشار میداد و هر چندثانیه نفس سنگین
شو با آه به بیرون می فرستاد ...سرسختانه مقاومت میکرد که بغضش به اشک تبدیل نشه.
صورتشو نوازش کردم و گفتم :بمیرم برات که اینقدر داغونی ...ای کاش میتونستم آرومت کنم.
سرشو از روی شکمم برداشت و روی تخت دراز کشید ...دستم و کشید و گفت :میتونی.
آروم کنارش خوابیدم و محکم بـ ـغلم کرد ...زمزمهی آروم شو شنیدم :میتونی آرومم کنی ...فقط تو
میتونی ...دلم برات تنگ شده بود چشم قشنگ.
به چشماش نگاه کردم تا ببینم چشماش صداقت کالم شو تأیید میکنه یانه اما چشماش بسته بود.
بااینکه نمیدونستم از ته دل این حرف و میزنه یا نه اما آروم گرفتم ...آرامش به تک تک سلول های
بدنم تزریق شد.
بـ ـوسهی آرومی به گونه اش زدم و زمزمه کردم :من خیلی بیشتر دلم برات تنگ شده بود.
محکم تر بـ ـغلم کرد و کم کم نفس های مرتبش خبر از این میداد که خوابش برده.
به چهرهی جذاب اما غمگینش نگاه دوختم و تو دلم گفتم :خاله حسنا منو ببخش که نذاشتم پسرت
آبروتو پس بگیره شاید یه روزی از تصمیمی که گرفتم پشیمون بشم و خودم آبروتو پس بگیرم.
***
یک ماه گذشته بود و امیرحسام دیگه اون امیرحسام گذشته نبود ...بیشتر تو خودش بود و باکاراش
خودشو سرگرم میکرد ...دیگه بامن دعوا نمیکرد یاتحقیرم نمیکرد و من چقدر دلم برای اون حسام بی
رحم تنگ شده ...دلم میخواد حرصم و دربیاره ...تحقیرم کنه ...مسخره ام کنه ...گذشتهی مادرم و
بکوبه تو سرم ...حتی بزنتم اما اینطوری تو خودش نباشه ...مرگ مادرش بیشتر از اون چیزی که
فکرشو میکردم داغونش کرده ...غذا خوردنش فقط در حدیه که نمیره ...فقط چند لقمه در روز که
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اونم از بس من اصرار میکنم میخوره ...الغر شده و چندتار از موهاش سفیدشده ...مرگ خاله حسنا
کمر حسام و خم کرد و من نمیدونم چطوری این غم بزرگ و از دلش بیرون کنم ...نمیدونم چیکار
کنم تا بشه همون امیرحسام قبل.
کناره پنجره ایستاده بود و به بیرون زل زده بود ...قبل از این اتفاق وقتی میدید من کناره پنجره
ایستادم باغرغر میگفت :معلوم نیست تو اون حیاط بی صاحب چی هست که اینطوری غرقش میشه،
حریر از اون پنجره دل بکن و یه جا بشین ،دخترم خسته شد از بس ایستادی.
رفتم سمتش و پشت سرش ایستادم ...دستم و روی شونه اش گذاشتم و گفتم :حسام؟
انگار متوجه نشد چون هیچ واکنشی نشون نداد.
بلندترصدا زدم :حسام؟
اینبار متوجه شد و برگشت و بهم نگاه کرد ...لبخنده محوی زدم و گفتم :جای منو گرفتی.
دستم و گرفت و کنارش ایستادم ...دستشو دوره شونه هام حلقه کرد و سرم و روی شونه اش گذاشتم.
همونطور که بیرون زل زده بود گفت :حاال میفهمم چرا روزها اینجا می ایستادی و به بیرون نگاه
میکردی ...چون دلت از همهی دنیا پر بود ...چون غم بزرگ توی دلت فقط بازل زدن به بیرون کمی
کمتر میشه نه بادرد دل کردن و حرف زدن بابقیه.
بابغض گفتم :حسام اینطوری نباش.
جلوش ایستادم و خیره به چشماش گفتم :توروخدا اینطوری نباش ...داری دیونم میکنی ...بشو همون
حسام گذشته ...همونی که همش دعوام میکنه و سرم غر میزنه ...اینطوری نباش این حالت داغونم
میکنه ...یه ماهه که گذشته ،میدونم از دست دادن عزیز خیلی سخته اما زندگی هنوز ادامه داره...
توروخدا یکم به فکره خودت باش ...نریز تو خودت ...سر من داد بزن ،منو مقصر بدون ،بزن تو گوشم
چون من نذاشتم آبروی مادرتو پس بگیری ...توروخدا یه کاری بکن فقط اینطوری افسرده و غمگین
نباش.
آروم بـ ـغلم کرد و گفت:
_هیس گریه نکن ...بهم زمان بده کم کم همه چی درست میشه ...کم کم بااز دست دادنش کنار
میام ...گریه نکن حریر ...گریه نکن.
چرا صداش مثل همیشه محکم نبود؟ چرا صداش اینقدر خسته و آروم بود؟ چرا دیگه عین یه گرگ
نعره نمیزد؟ چرا اینقدر آه از سـ ـینه اش بلند میشه؟ چرا دیگه از اون پوزخندهای معروفش که
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همیشه حرص منو درمی آورد نمیزنه؟ انگار امیرحسامم مثل خاله حسنا روح از تنش جدا شده بود و
مرده بود.
مثل یه بچه تو بـ ـغلش گریه کردم و اون موهام و نوازش کرد .آغـ ـوشش برای منه بی پناه امن
ترین پناهگاه دنیا بود.
***
جلوی آینه ایستاده بودم و موهام و شونه میزدم ...همه شونو روی شونه ام جمع کردم و بافتم ...شکم
بزرگ و گردم زیادی تو چشم بود.
بالبخند دستم و روش کشیدم و گفتم :فسقل به دنیا بیا دیگه تا هیکل مامانی بشه مثل قبل تا خاله
جاستینا و بابایی اینقدر بهم نخندن.
امیرحسام :حریر؟
لبخندم بزرگ تر شد و زیرلب گفتم :اومد.
از اتاق رفتم بیرون و بادیدنش گفتم :سالم خسته نباشی.
امیرحسام :ممنون خوبی؟
رفتم نزدیکش و روی پنجه های پام ایستادم و گونه شو بـ ـوسیدم و گفتم :آره.
امیرحسام :میرم لباسام و عوض کنم.
رفت داخل اتاق و منم دوتا چایی ریختم و رفتم پیشش.
سینی رو روی میز گذاشتم و لباساشو از روی تخت برداشتم و گفتم :چه خبرا؟
امیرحسام :خبری نیست.
_امروز کالس داشتی یا رفتی شرکت؟
امیرحسام :شرکت بودم.
_سیاوش و جاستینا خوبن؟ خیلی وقته نیومدن بهمون سربزنن.
امیرحسام :خوبن.
جلوی آینه ایستاده بود و به خودش زل زده بود.
لباس ها رو داخل کمد گذاشتم و گفتم :به چی زل زدی؟
لبخنده تلخی زد و گفت :پیرشدم.
باخنده دستشو کشیدم و جلوش ایستادم و گفتم :عه پس چه پیرمرده جوونی شوهرمه.
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بازم به خودش نگاه کرد و گفت :امروز شدم سی ساله.
باتعجب گفتم :واقعاً؟ نمیدونستم تولدته.
بی توجه به حرفم گفت :موهام سفید شده.
صورتشو به سمت خودم برگردوندم و خیره به چشماش گفتم :منم اگه تمام شب بیدار بمونم و غصه
بخورم و دردها و غم هام و توی خودم بریزم موهام سفید میشه ...تازه چرا مزخرف میگی کجا موهات
سفید شده؟ منظورت همین دوتا تاره؟ بذار بکنمشون البته من دوست شون دارم ،اینطوری نشون
میده پخته تر و جا افتاده تری یکم بیشتر غصه بخور کل موهات جوگندمی بشه ...من جوگندمی
دوست دارم ...اصالً بیا موهاتو رنگ کن اگه موهات جوگندمی بشه خیلی جذاب تر میشی.
لبخنده محوی زد که قدبلندی کردم و گفتم :بیا بکنمشون.
دستم و گرفت و گفت :الزم نکرده اینطوری بیشتر میشن.
_خب من دوست دارم بیشتر بشن.
امیرحسام :شیطونی نکن.
دستام و دوره گردنش حلقه کردم و گفتم :تولدت مبارک عشقم.
لبخندش جمع شد و خیره به چشمام پرسید :تو واقعاً عاشق منی؟
ابروهامو باال انداختم و گفتم :نــــوچ .
گونه شو محکم بـ ـوسیدم و گفتم :عاشقت نیستم دیونتم.
امیرحسام :باتمام بدی هام؟
_باتمام بدی هات ،اصالً میدونی چی باعث شده عاشقت بشم؟ همین بدی هات باعث شده ...تو یه
هیوالی بی رحمی که منو که یه فرشتهی نازه کوچولوی خوشگلم و تو قصرت اسیر کردی و یه بچه
هیوالی کوچولوهم توی وجودم کاشتی.
لبخندی روی لباش نشست و گفت :فرشته؟!
باحالت بامزه ای سرم و تکون دادم و گفتم :اهــوم فرشته.
پیشونی شو روی پیشونیم گذاشت و گفت :پس کی این بچه هیوال رو به دنیا میاری تا از تنهایی
دربیایم؟
_دوماه دیگه عشقم.
امیرحسام :دوست دارم هرچه زودتر به دنیا بیاد.
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_منم همین طور ...وای کارم ساخته ست وقتی این هیوالی کوچولو به دنیا بیاد میشین دوتا هیوال که
یه فرشتهی دوست داشتنی رو اسیر کردن ...نخورین منو یه وقت؟
باچشمای سیاه رنگش و لبخنده محو روی لبش به دلبری ام نگاه میکرد.
بالحن بچگونه ای گفتم:
_اینطوری نگام نتون میتلسم.
گونم و نوازش کرد و زمزمه کرد :خوبه که یه فرشته توی زندگی منه هیوالست.
فاصلهی بین لبامون رو از بین برد و بـ ـوسه هایی شبیه به نوازش تقدیمم کرد ...نمیدونم چرا حس
می کردم این بـ ـوسه باتمام بـ ـوسه هاش فرق میکنه ...انگار یه احساس ناب پشت این بـ ـوسه بود.
دستم و بین گوش و گردنش گذاشتم و باعشق همراهیش کردم.
صورتشو لمس کردم و آروم لب زدم :دوست دارم.
پیشونیم و بـ ـوسید و بازوهای قدرتمندشو دورم حلقه کرد ...زیرلب چیزی گفت که متوجه نشدم.
خوبه که کم کم داره باغم از دست دادن مادرش کنار میاد ...خوبه که داره میشه همون امیرحسام
قبلی ...هیوالی دوست داشتنی من فهمیده اگه نشه مثل قبل فرشته کوچولوش داغون تر از اینی که
هست میشه.
***
با آفتاب شدیدی که به صورتم میخورد و اذیتم میکرد از خواب بیدار شدم.
باغرغر گفتم :صد دفعه میگم قبل از خواب این لعنتی رو بکش.
به سختی از روی تخت بلندشدم و پرده رو کشیدم و آفتاب و مهار کردم.
مثل همیشه دمر خوابیده بود و یه دستش زیره بالشت بود ...موهاش روی پیشونیش ریخته بود و
خیلی بامزه شده بود.
درحالی که لبخند روی لبم بود کنارش روی تخت نسستم ...درده بدی توی شکمم پیچید و اخمام
رفت توهم.
چندتا نفس عمیق کشیدم و گفتم :پدرسوخته اینقدر لگد نزن.
صدای خواب آلودش به گوشم رسید :دفعه آخرت بود به دختر من گفتی پدرسوخته.
موهاشو بهم ریختم و گفتم :پدرسوخته ست دیگه وگرنه اینقدر به مامانش لگد نمیزد.
امیرحسام :خوب کاری میکنه.
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سرشو روی پاهام گذاشت و به شکمم نگاه کرد و گفت :آفرین دخمل بابا خوب مامان تو اذیت کن...
اینقدر اون تو شیطونی کن تا دیگه منو اذیت نکنه.
موهاشو کشیدم و گفتم :آخه من کی تو رو اذیت کردم دروغگو.
اخم کرد و موهام و کشید.
_آی.
امیرحسام :دفعه آخرت بود روی شوهرت دست بلندکردی.
ضربهی آرومی به گونه اش زدم و گفتم :بیا بازم زدمت مثالً میخوای چیکار کنی؟
امیرحسام :پشتت به این فسقل گرمه صبرکن به دنیا بیاد حساب تو میرسم.
دستم و به کمرم زدم و گفتم :عه جرأت داری روم دست بلندکن من و دخملم تو یه تیمیم ...تو
تنهایی و مادونفریم پس نمیتونی کاری بکنی.
امیرحسام :اشتباه نکن عزیزم من و دخترم تو یه تیمیم تو تنهایی.
_نوچ نوچ دخترها همیشه طرفداره ماماناشونن.
امیرحسام :نوچ این دخمل باباشه.
بااخم بامزه ای بهش نگاه کردم که بادستای مردونه اش صورتم و نوازش کرد و گفت :مگه صد دفعه
نمیگم اخم نکن زشت میشی.
_زشت عمته.
امیرحسام :تویی تویی.
مشت نه چندان آرومی به سـ ـینه اش زدم و گفتم :خودتی.
امیرحسام :حریر میدونی که سگ بشم بدجور پاچه تو میگیرم پس دست تو کنترل کن.
باشیطنت یکم خم شدم به طرفش و گفتم :اتفاقاً چندمدته سگ نشدی دلم برای نعره هات تنگ شده.
امیرحسام :خب اگه یه نعره بکشم که توی همین هفت ماهگی فارغ میشی.
_چه بهتر ...دخترمونم زودتر به دنیا میاد منم زودتر الغر میشم.
امیرحسام :نه همین طوری چاق بهتری.
بینی شو کشیدم و گفتم :اگه یه باره دیگه مسخرم کنی جیغ میزنم.
امیرحسام :دم درآوردی مامان کوچولو.
انگشتم و با ناز روی صورتش کشیدم و گفتم :عمت دم درآورده بی ادب.
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امیرحسام :چیکاره عمهی من داری سرصبحی؟
باخنده گفتم :مگه تو عمه داری؟
امیرحسام :خب نداشته باشم دلیل نمیشه اجازه بدم همش به عمهی نداشتم توهین کنی.
موهاشو از روی پیشونیش کنار زدم و گفتم :پاشو دیونه دیرت میشه هـــــا.
بـ ـوسهی آرومی به شکمم زد و گفت :دلم نمیخواد از دخترم دل بکنم.
لبخنده محوی به روش زدم ...ای کاش نمی تونستی از مامان دخترت دل بکنی.
انگشتام و آروم البه الی موهای نرمش حرکت دادم و گفتم :امروز جلسه داشتی.
نفس کالفه ای کشید و گفت :یادمه.
_نمیشه نری؟
امیرحسام :نه حتماً باید برم.
بااخم گفتم :نرو.
لبخندی زد و گفت :باید برم.
نیشگونی از بازوش گرفتم و گفتم :نــــــرو.
باخنده دستم و گرفت و گفت :حریر میزنمت هـــا.
_خجالت نمیکشی رو زن حامله دست بلند میکنی ...نامرد برو از خدا بترس.
صدای قهقهه اش بلندشد و گفت :خوبه هنوز نزدمت اگه بزنمت چیکار میکنی؟!
_ اونوقت منم میزنمت آقای پارسا.
پیشونی شو بـ ـوسیدم و گفتم :پاشو تنبل خان.
روی تخت نشست و پنجه هاشو الی موهاش برد و موهاشو به باال زد ...کش و قوسی به بدنش داد و
رفت حموم.
دستم و به کمرم گرفتم و بلندشدم ...آروم و به سختی کمی خم شدم و تی شرت شو از روی زمین
برداشتم.
باصدای بلندی گفتم :حسام اینقدر لباس عوض نکن من حوصله ندارم هرروز هرروز لباسای آقا رو
بشورم ...ای بابا میمیری یه لباسو دوبار بپوشی؟
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انگار صدام و نشنید که جوابم و نداد ...باحرص تی شرت مشکی رنگ و توی کمد گذاشتم و گفتم:
امشبم که اومدی باید همین و بپوشی من بیکار نیستم هرروز لباس بشورم و اتو کنم ...مردک
وسواسی.
خندم گرفت ...اگه اینا رو بشنوه میندازتم توی همون ماشین لباسشویی و میشورتم و بعدم پهنم
میکنه زیره آفتاب.
وارد سرویس بهداشتی شدم و دست و صورتم و شستم ...از حموم صدای شرشر آب میومد.
باصدای بلندی گفتم :حسام صبحانه میخوری آماده کنم؟
امیرحسام :نه نمیخورم.
_چرا؟
امیرحسام :نمیخورم دیگه.
شونه ای باال انداختم و از سرویس بهداشتی اومدم بیرون.
صورتم و خشک کردم و لباسم و عوض کردم ...امیرحسام از حموم اومد بیرون و جلوی آینه مشغول
خشک کردن موهاش شد.
نتونستم نگاه ازش بگیرم و ازخودم پرسیدم :این مرد جذاب شوهر منه؟
یه لحظه ترسیدم ...اون همه جوره از من سره ...نکنه یه روز ولم کنه؟ نکنه بره سراغ یکی خوشگل تر
از من؟ یعنی الیزابت از من خوشگل تره؟
امیرحسام :حریر خیلی هیزی.
مشت محکمی به کمرش زدم و گفتم :گمشو هیز عمته.
دست انداخت دوره کمرم و گفت :دستت هـ ـرز شده هـــا ...تو امروز چرا گیر دادی به عمهی من؟
لبام به خنده باز شد و گفتم :لباساتو بپوش سرما میخوری.
گونم و بـ ـوسید و ولم کرد ...از داخل کمد کت و شلوار و پیراهن مشکی شو درآورد که دستشو
گرفتم.
متعجب بهم نگاه کرد که گفتم :حسام بسه دیگه ...مشکی پوشیدن و عزادار بودن بسه ...دوماهه که
گذشته خواهش میکنم رخت مشکی رو از تنت دربیار ...این همه روز مشکی پوشیدی کافیه ...خواهش
میکنم به این عزاداری پایان بده.
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چشماش غمگین شد و هیچی نگفت ...کت و شلوار سورمه ای رنگ شو با یه پیراهن آبی از داخل کمد
برداشتم و گفتم :میدونستم امروز جلسه داری اینو برات اتو کردم ...اینم رنگش زیاد روشن نیست...
اینو بپوش رنگ مشکی دیگه حالم و داره بد میکنه ...بچم افسردگی گرفت از بی رنگ های تیره دید...
به زند هم زنگ نزدی بیاد دکور اتاق و تغییر بده.
کت و شلوارو جلوش گرفتم و گفتم :این رنگ بهت بیشتر میاد.
امیرحسام :نه حریر.
چشمام و مثل گربهی شرک کردم و گفتم :خواهش میکنم.
امیرحسام :دوماه گذشت آه ...چقدر سخت گذشت ...چقدر دیر گذشت ...دلم براش تنگ شده.
_باور کن خاله حسنا از اینکه اینقدر خودتو اذیت میکنی ناراحته.
دوباره چشماش غمگین شده بود و سیبک گلوش به سختی باال و پایین رفت تا بغضش اشک نشه و از
چشماش سرازیر نشه.
_عزیزم اینقدر خودتو اذیت نکن.
کت و شلوار و ازم گرفت و گفت :حق باتوئه بامشکی پوشیدن و غصه خوردن مامان حسنام زنده
نمیشه.
لباساشو پوشید و جلوی آینه موهاشو شونه زد ...موهاش بدون هیچ ژل و براق کننده ای حالت
میگرفت و برق میزد ...رنگ سیاه و براق موهاش خیلی قشنگ بود.
رفتم نزدیکش و یقه شو درست کردم و گفتم :چه جذاب شدی عشقم.
امیرحسام :جذاب بودم.
_دیگه پرو نشو.
بینی ام و کشید و گفت :پرو خودتی.
ادکلن شو برداشت که سریع گفتم :نه حسام حالم بد میشه.
امیرحسام :به من چه.
_وقتی رفتی بیرون بزن.
ادکلن و ازدستش گرفتم و گفتم :اصالً نزن باورکن عطره تن خودت خیلی بهتره.
ادکلن و از دستم گرفت و توی کیف چرمش گذاشت و گفت :توماه های آخرته چرا هنوز به بوها
حساسی؟
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_چون دخترت خیلی بدقلق و بدعنقه.
لبخندی زد و برای من قشنگ ترین تصویره دنیا رو ساخت.
دستام و دوره گردنش حلقه کردم و گفتم :زودبیا تنهایی حوصلم سر میره.
امیرحسام :کارم تموم بشه میام ...مراقب خودت و فسقلم باش.
بالبخند گفتم :چشم.
سرم و بردم جلو تا ببـ ـوسمش که سرشو برگردوند و آروم گفت :دیرم شده.
شوکه شدم و دستام دوره گردنش شل شد ...بغض به گلوم چنگ انداخت و خواستم ازش فاصله بگیرم
که پیشونیم و بـ ـوسید و گفت :بهت زنگ میزنم ...مراقب خودت باش.
رفت و نفهمید غرور حریرو خورد کرد ...چرا اینکارو کرد؟
چرا نذاشت ببـ ـوسمش؟
روی صندلی نشستم و اشکام بی اجازه از حصار چشمام خارج شدن ...حس میکردم بهم توهین شده...
خب دلم میخواست ببـ ـوسمش ...چرا نذاشت؟
خب باید یه جوری حالم و میگرفت دیگه ...اگه اینکارو نمیکرد جای تعجب بود.
اشکام و پاک کردم و گفتم :خاک برسره خاک برسرت کنن که به این چیزها عادت نمیکنی.
رفتم داخل آشپزخونه تا یه چیزی بخورم اما امیرحسام بدجوری حالم و گرفته بود و چیزی از گلوم
پایین نمیرفت اما به خاطره دخترمم که شده باید یه چیزی میخوردم تا حداقل اون گشنه نمونه.
به زور چند لقمه خوردم و بعد روی کاناپه نشستم و تی وی رو روشن کردم تایکم سرم گرم بشه و به
غرور خورد شدم فکرنکنم.
یکی یکی شبکه ها رو باال و پایین کردم و باتعجب دیدم باالی همهی شبکه ها آرم حلول ماه مبارک
رمضان مبارک هست.
مگه امروز چندمه؟ به تقویم نگاه کردم و دیدم واقعاً امروز اولین روزِ ماه رمضونه
کالً یادم رفته بود که ماه رمضون نزدیکه.
وای چقدر بد که نمیشه روزه بگیرم ...این اولین سالیِ که روزه نمیگیرم ...ماه رمضون و دوست داشتم
حس فوق العاده ای توی این ماه داشتم.
بغض توی گلوم جا خوش کرد ...یادش بخیر ماه رمضون توی ویال خیلی حال و هوای خوبی داشت...
شعله زردهای مامان ...آش های عمه حوریه ...فرنی های زن دایی ...افطاری کردن دوره هم بامسخره
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بازی های آرسام و دل ضعفه های آرزو ...سحرهایی که آتوسا همیشه خواب میموند ...شب های قدر و
قرآن سرگرفتن ...خوندن دعای جوشن کبیر توی حرم ...گرفتن مهمونی های بزرگ و افطاری دادن...
عیدی گرفتن از بابا توی عید فطر ...چقدر دلم میخواست االن پیش خانوادم باشم.
قرآنم و برداشتم و مثل هرسال که توی این ماه روزی یک جز قرآن تالوت میکردم جزء اول و خوندم
و پرشدم از حس آرامش.
بعدظهر شده بود و خیلی گشنم بود اما خجالت میکشیدم چیزی بخورم ...ترجیح دادم تا اذان
صبرکنم ...بااینکه روزه نبودم اما خب دلم نمیومد چیزی بخورم.
ساعت پنج عصر بود که امیرحسام از شرکت اومد.
امیرحسام :سالم.
بدون اینکه بهش نگاه کنم گفتم :سالم خسته نباشی.
امیرحسام :خوبی؟
_آره ...میرم چایی دم کنم.
رفتم داخل آشپزخونه و بغضم و قورت دادم ...یادآوری موضوع صبح باعث شد بازم ناراحت بشم.
چایی دم کردم و براش ریختم ...روی کاناپه نشسته بود و سرشو به کاناپه تکیه داده بود و چشماش
بسته بود ...معلوم بود خیلی خسته ست.
دستم و به کمرم گرفتم و آروم خم شدم و سینی رو روی میز گذاشتم.
چشماشو باز کرد و گفت :این هزار دفعه خم نشو.
بدون اینکه چیزی بگم روی کاناپه نشستم ...مجلهی روی میزو برداشتم و خودم و باهاش مشغول
کردم.
زیرچشمی بهش نگاه کردم ...باانگشتاش شقیقه هاشو ماساژ میداد ...انگار سرش درد میکرد.
_سرت درد میکنه؟
امیرحسام :اوهوم.
_برات مسکن بیارم؟
امیرحسام :نه.
_چایی تو بخور سرد شد.
امیرحسام :نمیخورم ...میرم بخوابم دو ساعت دیگه بیدارم کن.
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رفت داخل اتاق خواب ...خم شدم و یه شیرینی از توی ظرف روی میز برداشتم و باچایی خوردم...
آخه خیلی گشنم بود و نمی تونستم تا اذان صبرکنم.
دوساعت بعد اذان داد و وضوگرفتم تا نمازم و بخونم.
وارد اتاق شدم و باتعجب دیدم امیرحسام بیداره اما سیگار نمیکشه ...این مثل یه معجزه بود.
چادرم و سرم کردم و سجاده رو برداشتم که پرسید :اذان داد؟
_آره.
از اتاق رفت بیرون ...قامت بستم و نماز مغرب و عشاء رو خوندم.
دعای روز اول ماه مبارک رمضان و خوندم و سجاده رو جمع کردم و چادرم و سریع از سرم برداشتم.
اووووف مُردم از گرما.
از اتاق رفتم بیرون ...امیرحسام تو سالن نبود ...رفتم داخل آشپزخونه که دیدم اونجاست.
بادیدنش تعجب کردم ...داشت نون و پنیر و گردو میخورد.
_االن چه موقع غذا خوردنه؟ اونم پنیر و گردو! خب زنگ بزن غذا بیارن.
امیرحسام :یه لیوان چایی برام میریزی؟
همونطور متعجب یه لیوان چایی براش ریختم و یهو باخودم گفتم :نکنه روزه بوده؟ نه این امکان
نداره ...حسام و روزه؟!
لیوان و جلوش گذاشتم و روی صندلی نشستم و پرسیدم :حسام تو روزه بودی؟
امیرحسام :چیه تعجب داره؟ نکنه خدا فقط مال شماست؟
ابروهام از تعجب رفت باال و گفتم :نه...نه اماخب...
بااخم لیوان و برداشت و یه قلوپ چایی خورد.
آروم گفتم :داغه.
بی توجه به حرفم داغ داغ چایی رو خورد.
نمیدونم چرا اینقدر از اینکه روزه بوده تعجب کرده بودم.
_میخوای برات یه چیزی درست کنم؟
امیرحسام :نه.
لبخندی کنج لبم نشست ...حاال میفهمم چرا صبح نذاشت ببـ ـوسمش ...چون روزه بوده اگه میبـ
ـوسیدمش روزه اش باطل میشد ...چه فکرهای احمقانه ای که باخودم نکردم ...واقعاً که خری حریر.
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_بدون سحری گرفتی؟
امیرحسام :چطور؟
_همین طوری.
امیرحسام :آره.
_خب میگفتی برای سحر یه چیزی درست میکردم.
امیرحسام :یادت رفته بوی غذا حال تو بد میکنه؟
_یادم نرفته اما خب به خاطره تو تحمل میکردم.
امیرحسام :الزم نکرده بااین وضع پای اجاق گاز وایسی.
بلندشدم و از داخل یخچال کره و عسل و بیرون آوردم و گفتم :ببخشید ،امشب باهمینا افطار کن از
فرداشب برات افطاری درست میکنم.
امیرحسام :نیازی نیست ...بشین خودتو اذیت نکن.
یه لیوان چایی دیگه براش ریختم و گفتم :منم از این به بعد یک روز درمیون میگیرم.
بااخم گفت :الزم نکرده.
_اما خب دوست دارم کـ...
امیرحسام :حریر تو حامله ای اگه به اون بچه گشنگی بدی ثواب که نمیکنی گناهم میکنی.
_خب یک روز درمیون که اشکالی نداره.
امیرحسام :خیلی هم اشکال داره.
_خب فقط شب های قدر.
امیرحسام :نخیر.
یه لقمه گرفتم و گفتم :این اولین سالیِ که روزه نمیگیرم.
لقمه رو به سمتش گرفتم که گرفتش اما کردش تو دهن خودم و گفت :وقتی بچه به دنیا اومد قضایی
هاشو میگیری.
لبخندی زدم که لبخنده دلنشینی به روم زد.
_چی میخوری برای شام درست کنم؟

613

www.RomanKhone.IR

نه سیاه بود نه سفید – ریحانه رسولی

رمــان

امیرحسام :زنگ میزنم بیرون یه چیزی بیارن ،این برای هزارمین بار دلم نمیخواد بااین وضع آشپزی
کنی ،چندبار بگم متوجه بشی؟ میخوای بزرگ روی یه صفحه این جمله رو بنویسم و بچسبونم به
دیوار؟
_ خیل خب فهمیدم.
بالبخنده محوی بلندشد و گفت :امیدوارم.
_بشین توکه چیزی نخوردی.
امیرحسام :سیرشدم.
_کجا میری؟
امیرحسام :قندهار خب میرم نمازم و بخونم دیگه.
لبخندی از صمیم قلب به روش زدم و رفت ...چقدر خوب بود که تغییر کرده ...خداروشکر که کمی از
اون شعله های خشم و نفرت کم شده ...خداروشکر که خدا هنوز تو قلبش زنده ست ...خداروشکر که
هنوزم به یاد خداست ...خداروشکر که بندگی از یادش نرفته.
االن من خوشبخت ترین زن دنیام و امیدوارم این خوشبختی ادامه داشته باشه.
میزو جمع کردم و امیرحسام بعد از اینکه نمازشو خوند غذا سفارش داد.
بی میل قاشقم و توی ظرف قیمه زدم و گفتم :چقدر بدرنگه.
امیرحسام :بخور بهونه نگیر.
_برنجش سفته هنوز نرم نشده.
امیرحسام :خیلی هم نرمه تو زیادی شفته دوست داری.
_اَیی قیمه اش بوی دنبه میده.
امیرحسام :حریر بخور اون بچه گشنشه.
_خودت چرا نمیخوری؟
امیرحسام :من سیرشدم مثل اینکه همین دوساعت پیش افطار کردم.
_خب بوی بدی میده تازه رنگش مثل استفراغ میمونه.
صورتشو باچندش جمع کرد و باهشدار صدا زد :حــریــر !
_خب مگه دروغ میگم؟ دقیقاً مثل استفراغ میمونه تو دلت میاد استفراغ یکی دیگه رو بخوری؟
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اخماشو کشید توهم و ظرف غذا رو از جلوم برداشت و انداخت داخل سطل آشغال و گفت :حالم و بهم
زدی.
_عه چرا انداختیش دور حاال من چی بخورم؟
چپ چپ نگاهم کرد که گفتم :توخونه فقط همون استفراغی که سفارش دادی بود حاال که انداختیش
دور دیگه همونم نداریم.
درحالی که خنده اش گرفت بود گفت :بس کن حریر حالم بهم خورد دیگه دلم نمیاد از این رستوران
غذا سفارش بدم.
_ ولی خداییش مثل این بود که قبالً یکی دیگه خوردش و بعد باال آوردش.
داد زد :حـــــــــریـــــــــر !
ریزریز خندیدم و گفتم :هندوانه رو قاچ کن.
امیرحسام :امر دیگه ای نیست؟
باشیطنت ابرو باال انداختم و گفتم :نوچ.
هندوانه رو از داخل یخچال بیرون آورد و روی میز گذاشت و قاچش کرد ...خواست تیکه تیکه اش
کنه که سریع گفتم :نه بیا همین طوری بخوریم.
باتعجب نگاهم کرد که گفتم :دوتا قاشق بیار.
امیرحسام :صبرکن تیکه اش کنم.
_نه همین طوری توی پوستش بخوریم.
امیرحسام :حریر زده به سرت؟
بالبخند سرم و به معنی آره تکون دادم که لبخنده محوی زد و یه قاشق آورد و گفت :خودت بخور من
نمیخورم.
دستشو کشیدم و گفتم :غلط کردی بشین ببینم.
امیرحسام :جـــــــانـــــــم؟
موهام و زدم پشت گوشم و باناز گفتم :جونت بی بال.
خندید و گفت :خیلی پرویی به خدا.
قاشق و زدم وسط هندوانه و یه تیکه بزرگ کندم و خوردم.
دوباره یه تیکه کندم و جلوی دهن امیرحسام گرفتم که دستم و کنار زد و گفت :خودت بخور.

615

www.RomanKhone.IR

نه سیاه بود نه سفید – ریحانه رسولی

رمــان

به زور هندوانه رو کردم تو دهنش و بلندخندیدم چون تمام لباساش کثیف شد.
باحرص نگاهم کرد ...بی خیال بازم به هندوانه خوردنم ادامه دادم و گاهی هم به زور به اون می دادم.
امیرحسام :حریر بسه حالم و از هرچی هندوانه ست بهم زدی ...توروخدا نگاش کن تمام صورتش
کثیفه ...میزو به گند کشیدی دختر.
بادهن پر گفتم :مگه تو تمیز میکنی که اینقدر غر میزنی نه نه غرغرو.
چشماشو روی هم فشار داد و باحرص گفت :بادهن پر حرف نزن.
_ وسواسی.
یه تیکه بزرگ کردم تو دهنش و گفتم :بخور عشقم.
کل صورت و دستام و لباسام کثیف شده بود و وضعیتم خیلی خنده دار شده بود.
امیرحسام :بسه حریر میبینی که تموم شده چیزی تهش نمونده.
_ته شو بیشتر دوست دارم.
امیرحسام :واال دیگه تَهی وجود نداره به پوستش رسیدی.
پوست هندوانه رو کنار گذاشتم و خواستم نصفه دیگه رو بردارم که امیرحسام سریع گذاشتش کنار و
گفت :مریض میشی.
بااخم گفتم :عه خب دوست دارم بخورم.
امیرحسام :الزم نکرده ...دخترهی کولی ،نگاه کن سر و صورتشو ،پاشو برو حموم.
_نــوچ.
باچشمای باریک شده نگاهم کرد که انگشتم و کردم تو دهنم و گفتم :اینطوری بیشتر مزه داد.
امیرحسام :آره چون کثیف کاریش زیاد بود.
دستم و یه طرف صورتش کشیدم و گفتم :حرص نخور بابایی.
دستم و باچندش کنار زد و داد زد :حـــــریـــــر.
بلندخندیدم و دستم و روی تمام صورتش کشیدم.
مچ دستم و گرفت و باتهدید گفت :پامیشم میزنمت هـــــا.
اخم کردم و یقه شو گرفتم ...به جلو کشیدمش و گفتم :غلط میکنی رو من دست بلندکنی.
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باخشونت فاصله ها رو پر کردم و محکم بـ ـوسیدمش ...تن شو به تنم نزدیک کرد و دستش روی
کمرم نشست ...دستام و دوره گردنش حلقه کردم و انگشتای خیس از هندوانم رو الی موهاش فرو
بردم.
یه نفس عمیق کشید و پیشونی شو روی پیشونیم گذاشت و خیره به چشمام گفت :منم دلم خیلی
میخواست صبح ببـ ـوسمت اما نمیشد.
چشمک شیطونی زدم و گفتم :االن که میشه.
لبای خوش فرمش به لبخنده محوی باز شد و بازم به بـ ـوسه های داغش مهمونم کرد.
بعد از لحظاتی پیشونیم و بـ ـوسید و گفت :بوی هندوانه میدی.
_ بازم بخوریم؟
سریع گفت :نخیر.
_جیغ میزنم هــــــا.
باخنده لباشو به شقیقه ام فشرد و گفت :شکمو مریض میشی.
_دخترم بازم هندوانه میخواد.
امیرحسام :نخیرم دخترتون االن دلش یه حموم حسابی میخواد ...پاشو ببینم.
_نه حوصله ندارم.
از روی صندلی بلند شد ...دستم و کشید و گفت :پاشو تنبل خانوم کل هیکلت و باهندوانه یکی
کردی.
ناراضی گفتم :حــــــســـــام .
بی توجه دستم و کشید و بلندم کرد و بردم داخل اتاق.
_من حوصلهی حموم ندارم ...فقط دست و صورتم و میشورم.
امیرحسام :آب هندوانه تا روی گردن و لباسات ریخته بعد فقط میخوای دست و صورتتو بشوری؟!
_اشکالی نداره.
امیرحسام :تنبل بدو برو حموم ...ببین تمام منم به گند کشیدی.
پیراهن شو از تنش بیرون آورد و باهاش گردن و صورتشو تمیز کرد.
امیرحسام :هنوز که ایستادی.
_فردا میرم حموم.
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امیرحسام :امشب اینطوری کناره من نمیخوابی.
بااخم دستامو روی سـ ـینه قفل کردم و دست به سـ ـینه نگاهش کردم ...انگشتاشو الی موهاش برد
و باتعجب به دستش نگاه کرد ...روی دستش دوتا دونهی هندوانه بود.
بلند زدم زیره خنده که داد زد :حریر دونهی هندوانه الی موهای من چیکار میکنه؟!
شونه هام و باال انداختم و گفتم :نمیدونم.
چندتا نفس پرحرص کشید که گفتم :خودت برو حموم من نمیرم.
رفتم سمت در که دستم و گرفت و به سمت حموم کشوندم.
جیغ زدم :ولم کن ...من حموم نمیرم ...دیروز حموم بودم حسام اذیتم نکن ...اصالً دوست دارم کل
هیکلم بوی هندوانه بده ...اصالً من دلم هنوز هندوانه میخواد ...ولم کن ...خودت برو حموم ...من
حوصله حموم کردن ندارم.
درحموم و بست و گفت :تنبلی هم حدی داره ...خب مثل بچهی آدم میخوردی تا حاال مجبور نباشی
حموم کنی.
_خب تو اول حموم کن بعد من میام خودم و میشورم.
دستش پشت کمرم نشست و خیره به چشمام گفت :اینقدر حرف نزن تنبل.
بند لباس بارداریم و باز کرد و هنگ کردم ...لباسو آروم از تنم درآورد که باخجالت گرفتمش و گفتم:
حسام !
باشیطنت لباشو به گوشم چسبوند و گفت:
_تو اینقدر منو اذیت کردی حاال نوبت منه تالفی کنم.
لباس و گرفت و انداخت زمین ...دوشو باز کرد و بافرود اومدن آب سرد روی تنم جیغ زدم:
حـــــســــام مـــیـــکــــشــــمـــت.
خندید و گفت :حاال خودتو حسابی بشور کوچولو.
دندونام از سرما بهم میخورد ...دست شو برام تکون داد و خواست بره بیرون که دستشو محکم کشیدم
و آوردمش زیره دوش.
داد زد :حریر اگه سرما بخورم میکشمت.
سریع آب سرد و بست و آب گرم و باز کرد ...براش ابرو باال انداختم و گفتم:
_افتادی توی چاهی که خودت برای من کنده بودی.
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باچشمای باریک شده نگاهم کرد که یهو باتمام توانم جیغ زدم:
_ســــوخــــتــــم.
سریع آب سرد و هم باز کرد و آب ولرم شد.
مشت محکمی به سـ ـینه اش زدم و جیغ زدم :سوزوندیم دیونه.
دستام و گرفت و گفت :حقته.
_قورباغه هم قدته فردا روز عقدته.
به شکم برآمدم نگاه کرد و باحالت بامزه ای گفت :مامانت خول شده.
جیغ زدم :خودت خولی.
دستشو روی دهنم فشار داد و گفت :مگه من و تو چقدر باهم فاصله داریم؟
دستشو از روی دهنم آوردم پایین و گفتم :بسه دیگه بریم بیرون.
خواستم از زیره دوش برم کنار که دستم و گرفت و گفت :تو هروقت میای حموم همین طوری خودتو
میشوری؟
باشیطنت سرم و تکون دادم که گفت :واقعاً که.
_خب االن حوصله ندارم.
شامپو رو روی موهام خالی کرد و گفت :زودباش خودتو بشور.
بااخم موهام و شستم و بعد شامپو رو روی موهاش خالی کردم و گفتم :چرا به من زل زدی زودباش
توهم خودتو بشور.
بالبخندی که روی لباش بود موهاشو شست.
موهامو آب کشیدم و گفتم :خب دیگه بسه.
یه دفعه دستاش دوطرف صورتم نشست و گرمای لـ ـباش تمام تنمو آتیش زد.
شوکه شدم و چشمام گرد شد .محکم بـ ـغلم کرد و کناره گوشم زمزمه کرد:
_داری بااین رفتارها دیونم میکنی ...اینقدر شیطونی و دلبری نکن.
لبخنده خاصی روی لبام شکل گرفت و دستام و دوره کمرش حلقه کردم ...گاهی بچه بازی هم دل یه
مردو زیرو رو میکنه ...گاهی الزمه برای مردت بچه شی و بچگی کنی ...تابخنده به بچه بازی هات ...تا
دلش به تاب تاب بیوفته از لوس بازی هات ...تا باخودش بگه :چقدر شیطون و دیونه ست خانومم...
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گاهی شیطنت و بچگی الزمه ...حتی اگه یه پیرزن نودساله هم باشی گاهی احتیاج داری که بچه شی
و بچگی کنی و یکی عین یه مادر مهربون به رفتارهای لوس و بچگانه ات بخنده یا سرزنشت کنه.
بعد از کلی دعوا و جیغ جیغی که توی حموم کردم از حموم اومدیم بیرون ...امیرحسام واقعاً وسواس
داشت مجبورم کرد شش بار موهام و بشورم.
حولم و پوشیدم و باغرغر بندشو دورم گره زدم و غر زدم :پسرهی وسواسی دیونه ...خب چیکاره من
داری خودت دوش بگیر دیگه.
از حموم اومد بیرون و گفت :توهنوز داری غر میزنی !؟
لباسام و از داخل کمد برداشتم و گفتم :اینقدر که موهام و شستی پوست سرم میسوزه.
امیرحسام :باالخره باید تمیز میشد یانه؟!
_بایه بارم تمیز می شد.
لباسام و پوشیدم و موهام و شونه زدم.
به طرف در اتاق رفتم که گفت :کـــــجـــــا؟
_خونهی آقای شجاع میرم آشپزخونه رو تمیز کنم.
چشماشو باریک کرد و گفت :آشپزخونه رو تمیز کنی یا هندوانه بخوری؟
_ خب معلومه آشپزخونه رو تمیز کنم.
دستم و کشید و گفت :الزم نکرده بگیر بخواب.
جیغ زدم :خب دلم هندوانه میخواد.
امیرحسام :مریض میشی خانومم.
خانومم! تاحاال اینطوری صدام نکرده بود ...لبخندی از ته دل روی لبام نشست.
بعد از اینکه موهاشو خشک کرد کنارم روی تخت دراز کشید و گفت :تو از یه بچهی پنج ساله هم
بدتری.
سرم و روی سـ ـینه اش گذاشتم و گفتم :از حموم خوشم نمیاد.
بـ ـوسه ای به سرم زد و گفت :خانومِ من یه بچه ست ...یه بچهی لوس ننر.
_ خودتی.
چراغ خواب و خاموش کرد و گفت :بخواب کوچولو.
باحس فوق العاده ای زمزمه کردم :شب بخیر.
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آروم موهام و نوازش کرد و گفت :شب بخیر.
بااحساس گرمای شدید از خواب بیدار شدم ...ملحفه رو کنار زدم و خواب آلود دستم و روی پاتختی
کشیدم ...گوشی رو برداشتم و صفحه شو روشن کردم تا ببینم ساعت چنده ...دو نصف شب بود...
ساعت چهار اذان بود.
از تخت اومدم پایین و از اتاق رفتم بیرون ...وارد آشپزخونه شدم و بادیدن میز کثیف و پر از هندوانه
لبخند روی لبام نشست ...وقت تمیزکاری نداشتم واسه همین سریع مشغول آشپزی شدم و تصمیم
گرفتم ماکارانی درست کنم ،چون زود درست میشد و وقت زیادی نمیخواست.
بازم مثل همیشه بوی پیاز حالم و بد کرد ...نتونستم خودم و کنترل کنم و تمام چیزهایی که سر شب
خورده بودم و باال آوردم.
بعد از اینکه کمی حالم بهتر شد یه دستمال جلوی بینی ام گرفتم و باهزار بدبختی ماکارانی رو دم
گذاشتم.
ساالد و ماست و خیار درست کردم و میزو چیدم.
رفتم داخل اتاق تا امیرحسام و بیدار کنم.
_حسام ...حسام جان بیدارشو ...امیرحسام.
محکم تکونش دادم و جیغ زدم :حــــــســـــام !
باشدت ازخواب پرید که پیشونیش خورد به صورتم.
_ آی.
امیرحسام :چی شده؟ درد داری؟
باحرص بهش نگاه کردم و گفتم :هنوز یک ماه مونده ،تو شب ها خواب زایمان منو میبینی؟
بااخم گفت :پس چرا جیغ زدی؟
_چون یک ساعته دارم صدات میکنم اما ماشاهلل به خرس گفتی زکی مگه بیدار میشی! زبونم مو
درآورد از بس گفتم حسام حسام حسام.
امیرحسام :نصف شبی زده به سرت؟ چرا منو بیدار کردی؟
پیشمونیم و باکف دستم مالیدم و گفتم :خب بیدارت کردم سحری بخوری ولی تو زدی ناکارم
کردی ...آی پیشونیم درد میکنه.
امیرحسام :بذار ببینم چی شده.
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_نمیخوام.
خواستم بلندشم که دستم و گرفت و گفت :قهرنکن کوچولو.
به پیشونیم نگاه کرد و گفت :هیچیش نشده.
_درد میکنه.
آروم پیشونیم و بـ ـوسید و گفت :حاال دیگه درد نمیکنه.
لبخندی روی لبام جاخوش کرد و گفتم :دیونه ...پاشو بیا غذا سرد میشه.
امیرحسام :لجباز باز حرف خودتو به کرسی نشوندی و آشپزی کردی.
_پاشو غر نزن.
بلندشد و دست و صورت شو شست و باهم رفتیم به آشپزخونه.
امیرحسام :مگه تو خواب نبودی؟
براش غذا کشیدم و گفتم :چرا بودم اما بیدار شدم.
امیرحسام :رنگت پریده.
_ چیزی نیست ...بخور.
امیرحسام :غذا درست کردی حالت بد شد؟
_ بوی پیاز حالم و بد کرد.
نگران شد و پرسید :االن خوبی؟
کنارش نشستم و گفتم :آره بخور االن اذان میدن.
برای خودمم غذا کشیدم و آروم آروم خوردم که مشکوک پرسید :تو چرا میخوری؟
شونه باال انداختم و گفتم :همین طوری.
امیرحسام :گفته باشم هــا من نمیذارم روزه بگیری.
_کی خواست روزه بگیره !
امیرحسام :از من گفتن بود.
شروع کرد به خوردن ...دستم و زیره چونم گذاشتم و به چهره اش زل زدم ...چقدر آروم و باحوصله
غذا میخورد ...تمیز و مرتب.
لبخند انگار روی لبام حک شده بود که ازبین نمی رفت ...این مرد روزی لبخندم و به قتل رسونده بود
و حاال انگار قصد داشت دوباره به لبخندم جون بده.
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امیرحسام :چرا لقمه های منو میشماری؟
ماست و جلوش گذاشتم و گفتم :ماستم بخور ...ساالد برات بکشم؟
امیرحسام :نه ممنون.
_ببخشید وقت زیادی نداشتم وگرنه یه چیزه بهتر درست میکردم.
لبخندی زد و گفت :شکسته نفسی نفرمایید بانو همینم خیلی خوب بود.
خندیدم و لپم و کشید و گفت :مرسی کوچولو.
_نوش جونت.
رفت داخل سرویس بهداشتی تا مسواک بزنه و وضو بگیره ...منم میزو جمع کردم و ظرف ها رو
شستم.
تی وی رو روشن کردم ...اذان درحال پخش بود.
رفتم داخل اتاق و بادیدن امیرحسام قلبم فرو ریخت ...درحال نماز خوندن بود ...یاده اون روز افتادم
که باهم رفتیم حرم و نماز خوند.
به سختی ازش نگاه کندم و وضو گرفتم ...چادرم و پوشیدم و پشت سرش قامت بستم.
دعای روز دوم ماه مبارک رمضان رو خوندم و سجاده رو جمع کردم.
امیرحسام هم نمازش تموم شد و سجاده شو جمع کرد ...آروم گفتم :قبول باشه.
ممنون آرومی گفت و کنارم روی تخت دراز کشید ...چراغ خواب و خاموش کرد و دستشو دورم حلقه
کرد.
_امیرحسام؟
امیرحسام :هوم؟
_چی شد که نمازخون شدی؟ چرا قبالً نماز نمی خوندی؟
نفس عمیقی کشید و جواب داد :مامانم بااینکه توان حرکت نداشت اما همیشه نمازشو می خوند...
دایی محمدرضا نایبش بود ...کمکش میکرد تو وضو گرفتن ...خودش مهرو میذاشت روی پیشونی
مامانم ...کم کم که بزرگ شدم خودم کمکش کردم ...همیشه بهم می گفت به نمازهام پای بند باشم...
توی اتاق خودش جلوی چشماش نماز میخوندم و اون تمام مدت بالبخندی پر از عشق نگاهم میکرد...
یادته بهت گفتم منو کسی بزرگ کرده که خدا توی زندگیش نقش پررنگی داره؟ اون شخص مامان
حسنام بود ...خدا توی قلب مامانم خیلی پررنگ بود ...وقتی اومدم ایران اینقدر درگیر کارهام شدم و
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اینقدر زندگی توی اون ویال کنار گوش مادرت سخت و عذاب آور بود که کالً زندگی عادی فراموشم
شد ...اینقدر درگیر گذشته شدم که خدا رو از یاد بردم ...به قول مامانم سیاه قلب شدم ...اما حریر من
نمی خوام سیاه قلب باشم واسه همینم دوباره شروع کردم به نمازخوندن ...میخوام همونطور که مامان
حسنا می خواست به نمازهام پای بند باشم ...اون دیگه توی اتاق نیست که بالبخند تماشام کنه و بعد
از تموم شدن نمازم بهم بگه :قبول باشه عشق مامان ...اما ایمان دارم که حاال از اون باال ،از توی
آسمون نگاهم میکنه و میگه :قبول باشه مردِ مامان.
به آرومی گونه شو بـ ـوسیدم و زمزمه کردم :تو سیاه قلب نیستی ...دوست دارم.
لبخندی به روم زد و ملحفه رو روم کشید تا سرما نخورم.
مردِ من هنوزم اونقدر شیطان صفت نشده که خدا رو فراموش کنه ...مردِ من هنوزم کمی خوب بودن
بلده ...مردِ من هنوزم کمی دوست داشتن بلده ...مردِ من هنوزم بندهی خداست ...بدی های زیادی در
حقم کرد اما خودش نخواست که بد باشه ...روزگار و آدماش اونو مجبور کردن به بد بودن.
***
روزها میگذشت و منو امیرحسام یه زندگی خوب کناره هم داشتیم ...احساس میکردم گذشته رو
فراموش کرد و از یه گرگ کینه ای تبدیل شده به یه گرگ مهربون و شیطون.
بااینکه سختمه و کلی خسته میشم اما خودم براش افطاری و سحری درست میکنم و نمیذارم غذای
بیرون و بخوره ...بااینکه روزه نمیگیرم اما موقع افطار و سحری همراهیش میکنم چون میدونم تنهایی
غذا خوردن و دوست نداره ...دلم میخواد روزه بگیرم اما به خاطره سالمتی دخترم نمی تونم اینکارو
بکنم ...امیرحسام فکرمیکنه پنهانی و قایمکی روزه میگیرم واسه همین صبح ها که میره سرکار اول یه
چیزی دهن من میکنه تا مطمئن بشه روزه نیستم یا اگه هستم روزم شکسته بشه و بعد وقتی خیالش
جمع میشه میره سرکار ...نمیدونم این کارهاشو برای خودم چی تعبیر کنم ...تا میگم بهم عالقمند
شده یکی تو گوشم داد میزنه که همهی این کارها به خاطره دخترشه.
به ساعت نگاه کردم ...شش بود ...االن دیگه میاد.
سوپ جا افتاده بود و کامالً درست شده بود ،شعلهی گاز رو کم کردم و رفتم داخل اتاق تا لباسام و
عوض کنم.
دست ها و پاهام کلی ورم کرده بود و این موضوع حرصم و درمیاورد.
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بعد از اینکه لباسام و عوض کردم موهام و دم اسبی بستم و روی تخت دراز کشیدم ...خیلی خسته
شده بودم و پاهام درد میکرد.
اینقدر خسته بودم که اصالً نفهمیدم کی خوابم برد.
بااحساس اینکه یکی داره صورتم و نوازش میکنه چشمام و باز کردم.
امیرحسام :سالم.
کش و قوسی به بدنم دادم و بالبخنده محوی گفتم :سالم خسته نباشی.
امیرحسام :ممنون.
_کی اومدی؟
امیرحسام :همین االن.
کت شو درآورد و دکمه های پیراهن شو باز کرد و گفت :حتماً امروز کلی از خودت کار کشیدی که
این موقع خوابت برده.
از داخل کمد تی شرت شو برداشت و گفتم :نه فقط یکم گردگیری کردم و غذا درست کردم.
کنارم خوابید و گفت :نمیدونی چقدر خستم دلم میخواد یه هفته بخوابم.
چشماشو بست ...آروم صورت شو نوازش کردم و گفتم :پاشو تنبل خان چیزی به افطار نمونده.
امیرحسام :یه ساعت دیگه هنوز مونده.
_امروز کالس داشتی؟
امیرحسام :اوهوم.
نشستم و گفتم :باشه بخواب وقتی اذان داد بیدارت میکنم.
معلوم بود روز سختی رو داشته و حسابی خسته شده چون خیلی سریع خوابش برد ...اینقدر توی
خواب جذاب و دوست داشتنی شده بود که اصالً نتونستم نگاه ازش بگیرم و یک ساعت تمام بهش زل
زده بودم ...به اتفاق هایی که بین مون افتاده بود فکر کردم ...به آشنایی مون ...به دوستی مون ...به
شب تولد نوزده سالگیم ...به خـ ـیانت مادرم ...به مرگ خاله حسنا ...به به تولد این بچه ...به زندگی
که انتهاش معلوم نبود.
وقتی صدای اذان از تی وی به گوشم رسید تازه به خودم اومدم و تمام افکارم و پس زدم.
دستی به صورتم کشیدم و زیرلب گفتم :دیونم کردی پسر.
تکونش دادم و گفتم :امیرحسام پاشو اذانه.
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خواب آلود گفت :باشه پنج دقیقه دیگه بیدار میشم.
_بیدارشو عزیزم ...تو آشپزخونه منتظرتم.
میز آشپزخونه رو چیدم و بعد از ده دقیقه اومد و روی یکی از صندلی ها نشست ...براش چایی ریختم
و جلوش گذاشتم.
یه خرما برداشت و روزه شو باز کرد ...براش سوپ ریختم و گفتم :فردا شب دهمه منم روز بگیرم؟
امیرحسام :نه عزیزم تو وضعیتت جوری نیست که بتونی تحمل کنی و از صبح تا شب چیزی نخوری.
روبه روش نشستم و گفتم :فقط فردا.
امیرحسام :نه حریر باور کن اگه اون بچه گشنگی بکشه گناه میکنی.
حرفش منطقی بود ...دیگه اصرار نکردم و گفتم :بخور سرد شد.
امیرحسام :دستت درد نکنه.
_نوش جونت.
امیرحسام :توهم بخور.
یه قاشق برداشتم و همراه باهاش چندقاشق خوردم.
_یه شب سیاوش و جاستینا رو افطاری دعوت کنیم؟
باخنده گفت :دیونه شدی اونا که روزه نمیگیرن.
_خب نگیرن ...یکی از دبیرامون میگفت افطاری دادن خیلی ثواب داره میگفت حتی کسایی که روزه
نیستن اگه سرسفرهی افطار بشینن کلی ثواب میبرن.
امیرحسام :بی خیال میخوای با این وضعت آشپزی کنی؟! اینقدر خودتو خسته نکن.
_خواهش میکنم ،میخوام مرجان رو هم دعوت کنم.
امیرحسام :پس همه چی رو از بیرون میگیریم.
_نه فقط غذای اصلی رو از بیرون بگیریم بقیهی چیزها رو خودم درست میکنم.
امیرحسام :مرغت یه پا داره دیگه ...خیل خب هرکاری دلت میخواد بکن.
باذوق گفتم :پس به سیاوش بگو فرداشب باجاستینا بیاد اینجا.
امیرحسام :فرداشب زود نیست؟
_نه.
سری تکون داد و بعد گفت :آبلیمو رو میدی؟
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از داخل یخچال آبلیمو رو برداشتم و بهش دادم و گفتم :میرم به مرجان زنگ بزنم.
رفتم داخل سالن ...گوشی تلفن و برداشتم و شمارهی مرجان و گرفتم.
مرجان :سالم حریر.
_سالم خوبی؟
مرجان :ممنون تو و کوچولوت خوبین؟ شوهرت خوبه؟
_همه خوبیم ...خانوم طاعات و عبادات تون قبول.
مرجان :همچنین.
_مرسی ...زنگ زدم برای فرداشب دعوتت کنم.
مرجان :مرسی عزیزم مزاحمت نمیشم.
_بگو افتخار نمیدم بیام خونتون.
مرجان :این چه حرفیه دیونه.
_بیا دیگه جاستیناهم هست.
مرجان :باشه مزاحمت میشم.
_مزاحم چیه خانوم شما مراحمید.
خندید و گفت :عزیزم االن باید قطع کنم بعداً بهت زنگ میزنم.
_بیمارستانی؟
مرجان :آره.
_باشه برو به کارت برس ...خداحافظ.
مرجان :خداحافظ.
تماس و قطع کردم و برگشتم توی آشپزخونه که دیدم امیرحسام داره میزو جمع میکنه.
کاسه رو از دستش گرفتم و گفتم :شماچرا آقامون خودم جمع میکنم.
لبخندی زد و گفت :زبون نریز کوچولو.
باحرص گفتم :آخه کجای من کوچولوئه؟
ضربهی آرومی به شقیقه ام زد و گفت :اینجات.
بااخم مصنوعی گفتم :مغز خودت کوچیکه.
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باخنده از آشپزخونه رفت بیرون ...ظرف ها رو شستم و بعد لیست چیزهایی که برای فردا نیاز داشتم
رو نوشتم تا بدم به آقایاسر تا تهیه شون کنه.
دلم برای جاستینا و مرجان تنگ شده بود ...سیاوش خول رو هم خیلی وقت بود که ندیده بودم.
***
موهام و شونه کردم و باگیره جمع شون کردم ...یه آرایش ملیح و کمرنگ کردم و لباسام و پوشیدم.
شالم و روی سرم انداختم و رفتم داخل آشپزخونه و کاسه های شله زرد و فرنی رو بادارچین تزئین
کردم.
خرماها رو خیلی باسلیقه توی ظرف چیدم و روش پودرنارگیل ریختم.
باولع یه دونه بامیه گذاشتم دهنم و خوردم ...از شیرینیش یکم بدم اومد اما خب زولبیا و بامیهی ماه
رمضون رو دوست داشتم.
ازصبح زود سرپام و مشغول غذا درست کردنم ...من عاشق مراسم افطاری ام ...وقتی خونهی آقابزرگ
بودم یه سفره پهن میکردیم از این سره دنیا تا اون سره دنیا ...دلم برای اون افطاری های بزرگ و
شلوغ تنگ شده و چقدر امشب خوشحالم که مهمون داریم و افطاری میدیم ...هرچند که تعداد
مهمون ها کمن اما خب بازم خداروشکر که امسالم سفرهی افطاری پهن میکنم و توی ثواب بقیه
شریک میشم.
آش و توی یه کاسهی بزرگ ریختم و وسط میز گذاشتم ...امیرحسام سوپ و بیشتر دوست داشت
واسه همین سوپم درست کرده بودم.
میزو چیدم و بادیدن میز رنگارنگ کلی به خودم بالیدم ...ای کاش میتونستم غذای اصلی رو هم خودم
درست کنم.
در خونه باز شد و امیرحسام وارد خونه شد و بعد از اون سیاوش و جاستینا وارد شدن.
بالبخندگفتم :سالم خوش اومدین.
امیرحسام :سالم خسته نباشی.
_سالمت باشی ...خوش اومدی سیاوش.
سیاوش :روز به روز چاق تر میشی هـــا.
از حرص و خشم نفسم بند اومد و اون و جاستینا هرهر خندیدن.
امیرحسام یه پس گردنی بهش زد و گفت :به توچه از جیب تو که نمیخوره.
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سیاوش :از جیب داداشم که میخوره.
باحرص گفتم :توهم روز به روز بی نمک تر و بی مزه تر میشی.
سیاوش :آره آخه جاستینا دیگه نمیذاره که شب ها توی آب نمک و دبه های خیارشور بخوابم میگه
اال و بال باید کناره من بخوابی.
_بی حیا.
امیرحسام و جاستینا خندیدن که بیشتر حرصم گرفت و گفتم :به چی میخندی؟ بیابرو لباساتو عوض
کن.
کیف و کت شو روی کاناپه گذاشت و گفت :یکی دیگه حرص تو درمیاره دق و دلی تو سره من خالی
میکنی.
_گفتم این پسرهی بی نمک و دعوتش نکنیم پرو میشه ولی تو گفتی گناه داره دعوتش کنیم ،همش
تقصیره توئه.
سیاوش :عه نه بابا من گناه دارم؟ خانوم چاقالو گناه رفته گناباد ...امیرحسام بهم گفت که خودت کلی
خواهش کردی تا من و همسرم افتخار بدیم و بیایم خونه تون.
_من غلط اضافی کردم.
سیاوش :آفرین بازم از این غلطا بکن ...آخ جون آش.
پشت میز نشست و دستش به سمت ظرف آش رفت تا برای خودش بکشه که باقاشق زدم روی
دستش و گفتم :هی آقا هنوز اذان ندادن این اوالً ...دوماً هنوز یکی دیگه از مهمونام نیومده پس نمی
تونیم شروع کنیم.
سیاوش :خب من که روزه نیستم پس نیازی نیست تا اذان صبرکنم این اوالً ...دوماً اون مهمونت
نیومده که نیومده به من چه.
دوباره دستش به سمت ظرف آش رفت که دوبازه باقاشق زدم روی دستش و گفتم :من سفرهی افطار
پهن کردم که ثواب کنم نه گناه ...غذا دادن به آدم روزه خور گناهه ...فکرکردی چرا توی ماه رمضون
رستوران ها بسته ست چون دادن غذا به آدمای روزه خور جرم و گناهه.
سیاوش :برو بابا.
امیرحسام :میمیری نیم ساعت دیگه صبرکنی؟
سیاوش :یخ میکنه.
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امیرحسام :کارد بخوره شکمت حریر دوباره برات گرمش میکنه.
سیاوش :اصالً دلم میخواد همین االن بخورم اگه میتونی جلومو بگیر چاقالو.
بازم زدم روی دستش که اینبار خیلی دردش اومد و بااخم گفت :اگه یه باره دیگه بزنی...
امیرحسام :خب مثالً چیکار میکنی؟
سیاوش بالحن بامزه ای گفت :کاری نمیکنم ...اگه یه باره دیگه بزنه بااین بار میشه چهاربار.
من و امیرحسام و جاستینا خندیدم و سیاوش باز دستش به سمت ظرف رفت که باتهدید قاشق و
آوردم باال ...بااخم دست شو عقب کشید و بی صبرانه به ساعت نگاه کرد.
روی یه صندلی نشستم و گفتم :خوبی جاستینا؟
جاستینا :آره تو و دخترکوچولوت خوبین؟
_آره خداروشکر ،چه خبرا؟
جاستینا :خبری نیست.
زنگ به صدا دراومد و خواستم بلندشم که امیرحسام گفت :بشین من باز میکنم.
درو باز کرد و مرجان اومد داخل.
امیرحسام :سالم خوش اومدین.
مرجان :سالم ممنون.
رفتم به استقبالش ...بالبخندگفتم :سالم مرجان جون خوش اومدی.
بـ ـغلم کرد و گونم و بـ ـوسید و گفت :ممنون عزیزم.
گل و شیرینی رو ازش گرفتم و گفتم :هربار که میای شرمنده میکنی.
مرجان :این چه حرفیه قابلی نداره.
_باجاستینا که قبالً آشناشدی ایشونم که خیلی روزه بهش فشار آورده و اول از همه دوره میز نشسته
شوهرش آقاسیاوشه.
مرجان :خوشبختم از آشنایی تون.
سیاوش :بابا مرجان خانوم یکم آن تایم باش یه ساعته منتظرتیم آش از دهن افتاد.
مرجان باتعجب گفت :هنوز که اذان ندادن.
سیاوش :اذان و دادن تمومم شد شما تو راه بودی متوجه نشدی.
امیرحسام باخنده گفت :بخور یه وقت بچت سقط نشه.
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من و مرجان هم خندمون گرفت و تعارف زدم تا مرجان بشینه ...باجاستینا هم حال و احوال کرد و
نشست.
آخرسیاوش طاقت نیاورد و برای خودش آش کشید و تندتند شروع کرد به خوردن.
_کوفتت بشه ...گناهش گردن خودت.
سیاوش :گردن تو.
_خفه نشی.
ابروهاشو تندتند باال و پایین کرد و گفت :نگران نباش.
امیرحسام :بیشعور بادهن پر حرف نزن.
سیاوش دهن شو اندازهی غار باز کرد و امیرحسام سریع روشو گرفت.
جاستینا باخنده گفت :سیاوش زشته.
سیاوش :زشت پیرزنه باشال قرمز ...اگه میخوای حرص حسام و دربیاری فقط همین کارو انجام بده تا
یه هفته میره تو خودش.
_من دلم نمیخواد شوهرم تا یه هفته بره تو خودش.
سیاوش :منو بگو که به فکره توئم و دارم نقطه ضعف هاشو بهت میگم.
_الزم نکرده نقطه ضعف هاشو بگی.
نزدیک اذان بود که رفتم داخل آشپزخونه و چایی ریختم.
خواستم سینی رو بردارم که صدای امیرحسام مانعم شد :حریر برندار سنگینه.
_چهارتا لیوان کجاش سنگینه آخه؟
سینی رو برداشت و گفت :از صبح سرپایی و مشغول کار کردن ...وقتی مهمونا رفتن و خواستی بخوابی
بدبختی و دردسرش برای منه ...آخ اینجام درد میکنه آخ اونجام درد میکنه ...آخ گرمه آخ سرده ...منه
بیچاره تاصبح باید ناله هاتو بشنوم و پاهاتو ماساژ بدم.
_ خب تقصیره من که نیست تقصیره این فسقله.
امیرحسام :اگه تو از خودت اینقدر کار نکشی این فسقل اذیتت نمیکنه.
_غر نزن اینقدر بابایی.
بـ ـوسه ای به گونم زد و گفت :شال تو بکش جلو بیا.
چایی ها رو برد ...شالم و کشیدم جلو و موهام و پوشوندم و رفتم پیش بقیه.
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دو سه دقیقه دیگه اذان بود ...گفتم :مرجان بیا سرمیز.
مرجان بالبخند روی یکی از صندلی ها نشست ...جاستینا و سیاوشم که خوشم میومد لنگهی هم
بودن و اصالً باکسی تعارف نداشتن و خیلی راحت مشغول خوردن بودن.
لبخندی زدم و گفتم :آقاسیاوش چیزی کم و کسر ندارین؟
سیاوش :پیاز داغش کمه بدو برو پیاز داغ بیار.
امیرحسام :المصب بادهن پر حرف نزن.
سیاوش شیطون خندید و خواست دهن شو باز کنه که امیرحسام گفت :به قرآن اگه اون در اون گاراژو
باز کنی گردن تو میزنم.
سیاوش باترس ساختگی آب دهن شو قورت داد و گفت :خیل خب چرا میزنی؟
بالبخند بلندشدم و از آشپزخونه ظرف پیاز داغ رو برداشتم که بادیدنش حالم خراب شد ...شالم و
جلوی بینی ام گرفتم و ظرف و جلوی سیاوش گذاشتم و گفتم :چیزه دیگه ای نمیخوای؟
سیاوش :چرا بینی تو گرفتی؟
_پیاز داغ حالم و بد میکنه.
لبخنده خبیثی زد و یه قاشق پر پیاز داغ خورد که دلم پیچ خورد و صورتم جمع شد.
جاستینا خندید و گفت :این از اون آدمایی که دست میذاره رو نقط ضعف آدما.
امیرحسام :مرده شور این شوهرتو ببره که سوهان روح بقیه ست.
سیاوش :مرده شور تو رو ببره که سن بابابزرگم و داری ولی مثل یه نوجوون هجده ساله ناز و ادا داری
و وسواسی هستی.
_عه بیشعور خدانکنه.
امیرحسام :بی خیال حریر به دعای گربه سیاهه بارون نمیباره.
خندیدم و گفتم :چطوره از این به بعد گربه سیاهه صدات کنیم؟
سیاوش :اگه جرأت داری صدا کن بعد منم وقتی بچه ات به دنیا اومد کره خر صداش میکنم.
باحرص بهش نگاه کردم و امیرحسام گفت :سیاوش اون بچهی منم هست.
سیاوش :عه خوب شد گفتی نمیدونستم.
امیرحسام بااخم گفت :مگه من خرم که بچم کره خر باشه؟
سیاوش شروع کرد به سوت زدن و جاستینا گفت :بازم کم آورد.
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باخنده گفتم :اذان تموم شد روزه تونو باز کنید.
سیاوش :جسی عشقم روزه تو باز کن ضعف نکنی.
امیرحسام سری تکون داد و گفت :به دلقک گفتی زکی برو من جات وایمیستم.
سیاوش :مخلص شماییم.
_مرجان شروع کن دیگه.
مرجان که بالبخند به مانگاه میکرد یه خرما برداشت و روزه شو باز کرد.
_حسام شروع کن دیگه.
لبخندی به روم زد و افطار کرد.
ظرف مرجان و برداشتم و براش آش کشیدم که گفت :حریرجان خودتو اذیت نکن هرچی بخوام خودم
میکشم.
_البته اگه آقاسیاوش چیزی بذاره ...ماشااهلل جلوی جاروبرقی لنگ پهن کرده.
سیاوش :توهم اگه مثل من روزه بودی و از صبح چیزی نخورده بودی کلی چیزمیز میخوردی.
مرجان بالبخندگفت :روزه تون قبول.
سیاوش اصالً به روی خودش نیاورد که مرجان بهش تیکه انداخته و گفت :مال شماهم همین طور.
امیرحسام :یه چیزی بخور حریر ،ناهار خوردی؟
سرم و تکون دادم که گفت :دروغ میگی؟
_نه یه چیزهایی خوردم.
امیرحسام :چی خوردی؟
_چیز ...اومــــم ...
امیرحسام :وقتی به تته پته میوفتی یعنی دروغ میگی.
_خب وقت نکردم چیزی بخورم.
برام آش ریخت و گفت :االن که وقت داری پس بخور.
مرجان یه نگاه خاص بهم انداخت و لبخنده معنی داری به روم زد.
اون این رفتارهای امیرحسام و عالقه تعبیر میکرد اما من که میدونستم این رفتارها و مالیمت ها فقط
به خاطره دخترشه ...میدونه کوچک ترین استرسی که بهم وارد بشه ممکنه جون دخترش به خطر
بیوفته.
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سیاوش سر میز افطار کلی مسخره بازی درآورد و کلی خندیدم ...اون لحظه احساس تنهایی ام ازبین
رفته بود و من خوشبخت ترین آدم روی زمین بودم ولی من یه آدم سیاه بخت و بداقبال بودم که
مدت خوشبختی هام خیلی کوتاه و ناچیز بود ...کوتاه تر از اون چیزی که فکرشو بکنید.
میزو باکمک مرجان و جاستینا جمع کردم ...ظرف ها رو شستم و امیرحسام و صدا زدم تا بگم غذا
سفارش بده اما انگار صدام و نشنید چون نیومد.
رفتم داخل سالن که دیدم نیست ...دنبالش گشتم و درآخر پشت در بالکن پیداش کردم.
صدای جاستینا میومد که خیلی عصبی و تندتند به آلمانی باگوشی حرف میزد.
_ امیرحسام؟
برگشت و گفت :چیه؟
_فال گوش وایسادی؟ زشته خجالت بکش.
امیرحسام :نه ...اتفاقی حرفاشو شنیدم.
باکنجکاوی پرسیدم :حاال چی میگه؟ باکی صحبت میکنه؟
مثل خودم گفت :فضولی زشته خجالت بکش.
خندیدم و گفتم :بگو دیگه.
دست شو پشت کمرم گذاشت و از بالکن دور شدیم و گفت :با باباش صحبت میکنه ...انگار قرار بوده
بعد از ماه رمضون مراسم عروسی بگیرن اما سیاوش کنسلش کرده و بابای جاستینا شاکیه.
_چرا کنسلش کرده؟
بامکث جواب داد :چون سیاوش گفته تا سال مامان حسنا نشه عروسی نمیگیره.
سرم و تکون دادم و گفتم :آهـــا .
امیرحسام :دلم نمیخواد به خاطره من برنامه هاشون بهم بریزه ،سیاوش داره به خاطره من مراسم
عروسی شو بهم میزنه ...از پنج ماه پیش اون باغی که مدنظره شون بوده رو رزو کردن ...حتی جاستینا
لباس عروسشم سفارش داده اما هردوشون چون من ناراحت نشم همه چی رو کنسل کردن ...بابای
جاستینا خیلی عصبانی بود چون کارهای اومدنشون به ایران و انجام داده بودن و با این کاره سیاوش
همهی زحمت شون به باد میره و دیگه نمی تونن بیان ایران.
_میخوای چیکار کنی؟
کالفه گفت :نمیدونم به نظره تو چیکار کنم؟
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_امیدوارم ناراحت نشی اما خب دوماه و خورده ای از فوت خاله حسنا میگذره ،میدونم خیلی سخته
اما ایناهم گناه دارن حیفه تمام زحمتاشون به باد بره ،اگه ناراحت نمیشی بهشون بگو که بااین قضیه
مشکل نداری و مراسم عروسی شونو برگزار کنن.
امیرحسام :آره مطمئناً مامان حسنا هم راضی نیست که زحمتاشون هدر بره.
_سیاوش به خاطره احترامی که برای تو و خاله قائل بوده این کارو کرده توهم بهتره درکش کنی و
اجازه بدی مراسم عروسی شو برگزار کنه اینطوری باخانوادهی جاستیناهم مشکل پیدا نمیکنه.
امیرحسام :آره ،اینکه بذارم به خاطره من مراسم عروسی شو کنسل کنه خودخواهیه.
لبخندی زدم و گفتم :هی آقا نکنه یادت رفته باید زنگ بزنی غذا سفارش بدی ...زودباش تاصدای
مهمونامون درنیومده.
امیرحسام :باشه االن زنگ میزنم ...تو برو پیش مرجان احساس غریبی نکنه.
سرم و تکون دادم و برگشتم داخل سالن.
مرجان :آقاسیاوش من مامام نه متخصص ارتوپد.
سیاوش :دکتر دکتره دیگه فرقی نمیکنه حاال بگین چرا اینقدر کتفم درد میکنه؟
مرجان :آقاسیاوش من چیزی ازش سردر نمیارم.
سیاوش :پس اون مدرک تو بذار دم کوزه آب شو بخور.
_انیشتن مرجان تخصص زنان و زایمان داره نه ارتوپد ...فهمیدنش اینقدر سخته؟
سیاوش :دکتر دکتره دیگه.
مرجان :پس حتماً از نظره شما متخصص زیبایی با متخصص قلب و عروق هم تفاوتی نداره؟
سیاوش :نه چه تفاوتی داره؟
مرجان لبخنده گیجی زد و گفت :شماخیلی باهوشید.
سیاوش :اسم متخصص قلب آوردی یه چیزی یادم اومد چندمدته قلبم تیر میکشه میدونی علتش
چیه؟
مرجان مستأصل به من نگاه کرد که گفتم :علتش پرخوریه ...خودتو بامیوه سیر نکن االن شام میارم.
سیاوش :حریر تو مطمئنی مرجان خانوم دکتره؟ هرسؤالی که میپرسم نمی تونه جواب بده.
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مرجان :آقاسیاوش من تخصص زنان و زایمان دارم سؤال های شما همش مال دکتره ارتوپد و زیبایی
بوده ،آخه من چه میدونم که االن مزنهی عمل بینی و پروتز لب و کاشت گونه چنده؟
سیاوش :خب اگه بخوای یه کلیه تو اهدا کنی چقدر میدن؟
مرجان فقط نگاهش کرد که سیاوش گفت :ای بابا اینم نمیدونی تو چه جور دکتری هستی آخه؟
امیرحسام اومد و گفت :سیا مرجان خانوم و اذیت نکن از هیکلت خجالت بکش خرس گنده.
سیاوش :دارم امتحانش میکنم ببینم واقعا دکتره یا نه ،دروغ گفته دکتر نیست هیچی نمیدونه.
امیرحسام کنار گوشش یه چیزی گفت که سیاوش نگاه چپ چپی بهش کرد ...امیرحسام بلندخندید و
گفت :سوت بزن.
سیاوش :کم نیاوردم االن خانواده نشسته بذار تنها بشیم جواب تو میدم.
جاستینا اومد داخل سالن و سیاوش پرسید :یه ساعته باکی داری صحبت میکنی ضعیفه؟
جاستینا بالبخنده محوی جواب داد :بابام بود.
سیاوش به شوخی گفت :عه تازگیا اسمش شده بابام بود؟ بده من اون گوشی تو ورپریده ...کدوم
دختری یک ساعت با باباش صحبت میکنه هـــا؟ من بابام یه تک نمیندازه ببینه سیم کارتم سوخته
یا هنوز سالمه بعد تو بابات بهت زنگ میزنه یک ساعتم باهات صحبت میکنه؟ تومنو چی فرض کردی
االغ.
جاستینا :االغ خودتی بیشعور.
سیاوش :عزیزم جمله رو اشتباه گرفتی منظورم این بود که تو منو چی فرض کردی؟ االغ؟ سؤالی بود.
جاستینا :آره یه االغ بامزهی پشمالو.
امیرحسام :که مدام درحال عرعر کردنه.
سیاوش :دیگه به روتون میخندم پرو نشین.
جاستینا :چرا؟ حرف بدی زدم؟ االغ مگه همون گربه پشمالو های سفید نیست؟
من و امیرحسام زدیم زیره خنده و سیاوش بااخم گفت :تمام مدرک تحصیلی منو بردی زیره سؤال...
اصالً به فنا دادی اون مدرک زبان فارسیم و ...آخه تو نامزده یه استاد زبان فارسی هستی چرا آبروی
منو جلو هرکس و ناکس میبری جز جیگر گرفته االغ همون خره ...االغ االغه ...گربه هم گربه ست...
این دوتا چه ربطی بهم داره آخه؟!
جاستینا :خب بهم نگفته بودی.
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سیاوش :انوقت کی بهت گفت که االغ یه گربهی پشمالوی سفیده؟
جاستینا :حدس زدم.
سیاوش :حدسات نابودم میکنه.
جاستینا :خب ببخشید.
سیاوش :من چندساله تمامه که دارم روی زبان و لهجهی این خانوم کار میکنم ولی تا جلوی چهارتا
غریبه دهن باز میکنه همه میفهمن تازه از فرنگ برگشته ...بعد جالبیش اینجاست که میگن :عه
خانوم اسمارت شماکه همسرتون استاده زبان فارسیه پس چرا شما فارسی تون خوب نیست؟ وای
مردم خودکشِ غریبه پرستن در روز به یه جماعت زبان فارسی یاد میدن اما درحق همسره خودشون
کوتاهی میکنن ...حاال همین جماعت نفهم نمیدونن که من خودم و چندین و چندساله که دارم
میکشم تا خانوم زبان فارسی یاد بگیره ...آی کیو هم که درحده جلبک.
جاستینا :جلبک اون خواهره زشتته.
سیاوش :چیکاره اون طفل معصوم داری؟
جاستینا :هه طفل معصوم؟ بفرمایید عفریته.
سیاوش :باز بابات زنگ زد پرت کرد؟
جاستینا گیج گفت :پرم کرد؟ چطوری پرم کرد؟ از چی پرم کرد؟
سیاوش نفس کالفه ای کشید و گفت :منظورم اینه که باز چی توگوشت خوند؟
جاستینا :توگوشم چیزی نخوند ...بابای من که خواننده نیست.
سیاوش :آه خدای من.
لبخنده بزرگی زد و گفت :اینارو بی خیال عشقم مامانت خوب بود؟
جاستینا :اوهوم خیلی بهت سالم رسوند.
سیاوش زیرلب گفت :سالمش بخوره فرق سرش عجوزهی آلمانی.
جاستینا :چی گفتی؟
سیاوش :گفتم سالم منو هم میرسوندی میگفتی دلم خیلی براش تنگ شده.
سریع گفتم :دروغ میگه به مامانت گفت عجوزه.
امیرحسام باخنده گفت :حـــریـــر !
سیاوش باحرص نگاهم کرد و جاستینا پرسید :عجوزه چیه؟
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سیاوش :عجوزه به معنی فرشتهی پاک و زیباست.
جاستینا باذوق گفت :مرسی عزیزم تو همیشه مامان منو مثل مامان خودت دوست داشتی.
امیرحسام :خاک برسره دانشجوهات که استادی مثل تو بهشون زبان فارسی یاد میده.
سیاوش :مگه چمه؟
امیرحسام :کال گند میزنی به کلمات فارسی اعجوزه یعنی همون که گفتی دیگه؟!
سیاوش چشمکی زد و گفت :سوتی نده دیگه وگرنه منم به حریر میگم بادانشجوهات بـعـلـه.
سریع گفتم :بادانشجوهاش بعله؟ یعنی چی؟
سیاوش :یعنی بعله.
باصدای بلندی گفتم :آره حسام؟
امیرحسام ریلکس گفت :این همه باسیاوش معاشرت داشتی نفهمیدی دو سه تخته کم داره؟ از
پونصدتا جمله ای که در روز میگه چهارصد و نو و نه تاش مزخرفه ...باور نکن.
یه چشم غرهی مشت به سیاوش رفتم که جدی شد و پرسید :جاستینا بابات چی میگفت؟
جاستیناهم جدی گفت :چیزه مهمی نمیگفت رفتیم خونه صحبت میکنیم.
امیرحسام :سیاوش تاشام و میارن بیابریم تو اتاق باید دربارهی یه موضوعی باهات صحبت کنم.
سیاوش باز دوباره زد کانال شوخی و باترس ساختگی گفت :حرفی داری همین جا بزن من بایه مرد
غریبه وارد یه اتاق خالی نمیشم.
امیرحسام لبشو بین دندوناش گرفت تا نخنده ...دستشو کشید و گفت :پاشو مزخرف نگو.
رفتن داخل اتاق و مرجان گفت :اینجور آدما هیچ وقت پیر نمیشن.
جاستینا :سیاوش آدمی نیست که غم و دردهاشو بروز بده بیشتر توی تنهایی و خلوت خودش
بامشکالتش کنار میاد ...بعضی اوقات شده حتی توی بدترین شرایط هم جلوی بقیه خندیده اما توی
خلوت خودش اشک ریخته اولین چیزی که باعث شد به جواب خاستگاریش جواب مثبت بدم همین
اخالقش بود ...اون زندگی رو جدی نمیگیره و منم مثل اونم ...هردو بی خیالیم و حتی به کوچک
ترین مسائل هم میخندیم ...کالً معتقدیم زندگی ارزش غصه خوردن و نداره.
مرجان :اگه یه روز از هم جدابشین هم غصه نمیخورین؟
جاستینا :امیدوارم هیچ وقت همچین اتفاقی نیوفته اما اگه بیوفته هم خواست خدا بوده ما آدما نمی
تونیم با خدا و خواسته هاش بجنگیم ...خدا خواسته ما ازهم جدا بشیم پس هیچ نیروی دیگه ای نمی
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تونه ما رو بهم برسونه پس باید منطقی باشیم و عاقالنه تصمیم بگیریم و زندگی مونو بایکی دیگه
بسازیم.
مرجان :خوبه که اینقدر عاقل و منطقی هستی.
جاستینا :زندگی رو نباید سخت گرفت ...من و سیاوش مدت زیادیِ که باهم زندگی میکنیم...
دعواهامون درحده پنج دقیقه ست چون همیشه همون اول وقتی متوجه میشم اشتباه از من بوده زود
عذرخواهی میکنم اونم همین طور ،ولی اگه متوجهی اشتباهمون نشیم خیلی بامالیمت سعی میکنیم
بهم بفهمونیم که اشتباه از کی بوده و کی باید شرمنده باشه ...قهرهامون درحده یک روزه چون از
منت کشیدن و آشتی کردن خجالت نمیکشیم و به غرورمون اهمیت نمیدیم ...به کوچک ترین مسائل
میخندیم و تسلیم بزرگ ترین غم ها نمیشیم ...زندگی رو هرچی سخت تر بگیری سخت تر میگذره
پس باید بی خیال باشی و از زندگی لـ ـذت ببری.
مرجان لبخندی زد و گفت :زوج دوست داشتنی هستید امیدوارم خوشبخت بشید.
جاستینا :ممنون.
_کی مراسم عروسی میگیرین؟
بی خیال جواب داد :نمیدونم شاید هیچ وقت ...برای من این چیزها مهم نیست.
دختره ساده و بی آالیشی بود انگار فقط و فقط برای خودش زندگی میکرد و به حرف مردم اهمیت
نمیداد کامالً برعکس خیلی از آدمای دور و برمون که حرف مردم براشون از نون شب هم بااهمیت
تره.
بعد از نیم ساعت امیرحسام و سیاوش از اتاق اومدن بیرون و همون موقع صدای زنگ بلندشد و غذاها
رو آوردن.
خواستم غذاها رو توی ظرف خالی کنم که سیاوش گفت :نمیخواد زحمت بکشی همین طوری
میخوریم.
جاستینا :آره الکی ظرف کثیف میکنی که چی بشه؟ از صبح سرپایی زحمت نکش.
_نه اینطوری زشته.
مرجان :کجاش زشته؟ من که عادت دارم ...بشین حریر سخت نگیر.
به امیرحسام نگاه کردم که گفت :غریبه که نیستن فکرنمیکنم اشکالی داشته باشه.
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سری تکون دادم و غذاها رو روی میز گذاشتم و توی همون ظرف های یک بار مصرف خوردیم و تازه
کلی هم بهمون مزه داد.
بعداز شام کمی دوره هم نشستیم و ساعت یازده شب بود که مرجان بلندشد و گفت :بابت همه چی
ممنون ...خیلی خوش گذشت ...من دیگه رفع زحمت میکنم.
_هنوز که زوده؟
مرجان :فردا صبح زود باید برم بیمارستان خیلی دلم میخواد بیشتر بمونم اما نمیشه.
_باشه پس اصرار نمیکنم تا از کارات عقب نیوفتی.
لبخند زد و گفت :خیلی خوش گذشت مرسی ...آقاحسام ببخشید زحمت دادم.
امیرحسام :این چه حرفیه ...خوشحالمون کردین تشریف آوردین.
مرجان :آقاسیاوش جاستینا خداحافظ امیدوارم بازم ببینمتون.
سیاوش :مرجان جون قطع ًا این آرزوت برآورده میشه چون آخر همین ماه توی عروسی من و جاستینا
رو میبینی.
مرجان :عروسی؟!
سیاوش :آره.
مرجان :عروسی کی؟
سیاوش :عروسی آقای سیاوش رستمی و خانوم جاستینا اسمارت.
مرجان بالبخندگفت :تبریک میگم.
سیاوش :تبریک تو تاشب عروسی نگه دار خانوم دکتر.
مرجان :حتماً میام شادوماد.
سیاوش :از همین االن بگم هـــا مراسم پاتختی هم زمان برگزار میشه.
از این حرفش خندمون گرفت و مرجان گفت :چشم یادم میمونه.
سیاوش اینبار بالبخندگفت :از آشنایی باهاتون خوشحال شدم امیدوارم شوخی هام آزارتون نداده باشه.
مرجان :منم از هم صحبتی بایه استاد زبان فارسی خوشحال شدم.
سیاوش :ای بابا ما کوچیک شوماییم خانوم دکتر ...آخرم نگفتی االن بینی رو چند عمل میکنن.
مرجان باخنده گفت :آمارشو درمیارم شب عروسیت بهت میگم ...خب دیگه خداحافظ.
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تادم در همراهیش کردم ...گونم و بـ ـوسید و گفت :امشب خیلی بهم خوش گذشت مرسی بابت
دعوتت.
_خواهش میکنم ...بازم بهم سر بزن.
مرجان :باشه حتماً ...خداحافظ.
رفت و درو بستم ...زیرلب گفتم :توهم یه آدم تنهایی مثل من.
انگار امیرحسام باسیاوش حرف زده بود و برای برگزاری مراسم عروسی راضیش کرده بود.
جاستینا :امیرتو واقعاً راضی هستی؟
امیرحسام :معلومه.
جاستینا :عمومحمدرضا ناراحت نشه؟
امیرحسام :نه نگران نباش.
سیاوش :مطمئنی میاد؟
امیرحسام :آره من راضیش میکنم.
سیاوش :میخوام همتون باشین.
امیرحسام :گفتم که راضیش میکنم بیاد.
_کی میخواد بیاد؟
امیرحسام :دایی و زن دایی و الیزلبت برای عروسی سیاوش و جاستینا.
سرم گیج رفت و تمام تنم بی حس شد ...اینقدر بی حال شدم که همونجا وسط سالن روی زمین
نشستم.
امیرحسام باسرعت به سمتم اومد و گفت :خوبی؟ حریر چت شد؟
آروم گفتم :هیچی فقط سرم گیج رفت.
باسرزنش گفت :از بس که سرپایی ...خب دو دقیقه استراحت کن.
سیاوش :آبجی حریر خوبی؟
چشمام سیاهی رفت و برای یه لحظه به جای سیاوش امیرعلی رو دیدم ...اون همیشه منو آبجی حریر
صدا میزد.
بابی حالی گفتم :حسام کمکم میکنی برم تو اتاق باید استراحت کنم.
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دستشو دوره شونه هام حلقه کرد و از روی زمین بلندم کرد ...بهش تکیه دادم و گفتم :سیاوش،
جاستینا نرین خونه همین جا بخوابین.
سیاوش :تو برو استراحت کن به فکره ما نباش.
وارد اتاق شدم و روی تخت نشستم ...شالم و از سرم برداشتم و نفسم و به بیرون هول دادم.
امیرحسام :خوبی؟
_آره برو پیش مهمونا.
امیرحسام :اونا که مهمون نیستن.
_برو حسام زشته ...برو یکی از اتاق ها رو آماده کن ...برو دیگه.
امیرحسام :خیل خب باشه ...دراز بکش تا بیام.
از اتاق رفت بیرون و سده چشمام شکست و اشکام به روی گونه هام ریخت ...تمام دلم به این خوش
بود که معشوقهی شوهرم کنارش نیست اما االن قراره بیاد ...دقیقاً بیخ گوشم و خیلی خیلی نزدیک به
شوهرم ...من میدونم ،حسام یه روزی تسلیم قلبش میشه و میره تا با الیزابت زندگی کنه و منی رو که
فقط به خاطره انتقام نگه داشته رو ول میکنه.
تنها پناهم امیرحسام بوده و هست و یه حسی بهم میگه حریر یکی از همین روزها این پناهتم از
دست میدی.
فکرمیکردم چون حاملم و مادر دخترشم هیچ وقت ولم نمیکنه و تاآخر عمر کنارم میمونه اما همش
خیال خام بود ...الیزابت داره میاد تا زندگیم و خراب کنه ...تاعشق شو به دست بیاره ...اونم حتماً میاد
تا از من انتقام بگیره چون من عشق شو ازش گرفتم ...اگه امیرحسام دخترم و ازم بگیره چی؟ وای
اینطوری من میمیرم.
ای کاش زبونم الل میشد و به امیرحسام نمیگفتم که اجازه بده سیاوش و جاستینا مراسم عروسی
شونو بگیرن ...اگه اونا مراسم عروسی نگیرن دایی و خانومش و دخترش نمیان ایران ...خدایا خواهش
میکنم نیان ...زندگی خراب منو از این خراب تر نکن.
امیرحسام وارد اتاق شد که سریع اشکام و پاک کردم و پشت بهش خوابیدم تا اشکام و نبینه.
ملحفه رو روم کشید و چونه شو روی بازوم گذاشت و به صورتم نگاه کرد و گفت :چی شده حریر؟
_هیچی.
امیرحسام :داری گریه میکنی ...بی دلیل گریه میکنی؟
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_نه فقط سرم درد میکنه.
امیرحسام :از اینکه خر فرضم میکنی عصبانی میشم.
اشکام و پاک کرد و گفت :گریه نکن ...فکرهای الکی هم نکن.
ای کاش واقعاً فکرها و حدسیاتم الکی و پوچ بود.
گونم و بـ ـوسید و گفت :مامان کوچولو امروز به دخترم خیلی سخت گرفتی کلی ازش کار کشیدی.
لبخنده محوی زدم ...دستم و کشید و منو به طرف خودش برگردوند ...روی تخت دراز کشید و سرم و
روی بازوش گذاشت.
دستم و دورش حلقه کردم و باخودم گفتم :من از دستش نمیدم حتی اگه شده به زور نگهش میدارم
اما از دستش نمیدم.
همونطور که باموهام بازی میکرد گفت :مرجان ،خانوم خوبی به نظر میاد.
_آره خیلی مهربون و فهمیده ست ...من دوستش دارم.
امیرحسام :چقدر امشب سیاوش اذیتش کرد.
_گفت بهش خیلی خوش گذشته.
امیرحسام :فکرمیکنی هنوز پدرتو دوست داره؟
_نه.
امیرحسام :پس چرا ازدواج نکرده؟
_نمیدونم اما خودش میگه پدرم و دوست نداره.
امیرحسام :ولی من فکرمیکنم هنوزم دوستش داره.
به چشماش نگاه کردم و پرسیدم :تو منو دوست داری؟
جوابش فقط خیره نگاه کردن به چشمام بود ...هه چقدر احمقم که این سؤال و ازش میپرسم
درصورتی که جواب شو میدونم ...معلومه که دوستم نداره.
سرم و روی سـ ـینه اش گذاشتم و باصدایی که از بغض میلرزید گفتم :شب بخیر.
***
ماه رمضون تموم شده بود و هرچی زمان عروسی سیاوش و جاستینا نزدیک تر میشد استرس و
اضطراب من بیشتر میشد.
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به چهرهی خودم توی آینه نگاه کردم ...یعنی الیزابت از من خوشگل تره؟ وای من چرا اینقدر چاق
شدم؟ دلم نمیخواد جلوش کم بیارم.
رنگ موهام رفته بود و دوباره به رنگ طبیعی خودش دراومده بود و شده بود خرمایی.
باید مدل ابروهام و عوض کنم تا یکم تغییر کنم.
گوشیم و برداشتم و به ترسا زنگ زدم ...اون روز شمارشو از خودش گرفته بودم ...هروقت میخواستم
اصالح کنم به خودش زنگ میزدم ...میومد ویال و کارهایی که میخواستم و انجام میداد.
ترسا :بله؟
_سالم ترساجون منم حریر.
ترسا :خوبی حریرجون؟
_ممنون توخوبی؟
ترسا :آره عزیزم چه خبرا؟
_خبری نیست فقط زنگ زدم بگم وقت داری بیای خونه ام؟ میخوام اصالح صورت انجام بدم.
ترسا :خب پاشو بیا آرایشگاه اینطوری یه بادی هم به سرت میخوره.
_خیلی دلم میخواد اما بااین شکم راه رفتن سخته شوهرمم سرکاره وگرنه خودم میومدم و بهت
زحمت نمیدادم.
ترسا :زحمتی نیست عزیزم تا یک ساعت دیگه اونجام.
_ممنون.
ترسا :میبینمت بای.
تماس و قطع کردم و وسایل پذیرایی رو آماده کردم.
یعنی الیزابت کی میاد؟ نمیدونم ،امیرحسام هم حرفی نمیزنه فقط میگه :برای عروسی سیاوش میان.
یک ساعت بعد ترسا اومد و باکمال تعجب دیدم شقایق هم همراهشه.
بادیدنم یه جیغ بنفش کشید و گفت :وای خدا مُردم تو چرا اینطوری شدی؟
خندیدم و گفتم :چطوری شدم؟
شقایق بازم یه جیغ بنفش کشید و بعد گفت :چقدر بامزه شدی حریر ...ترسا گفت حامله ای من باورم
نشد.
باذوق بـ ـغلم کرد و گفت :خیلی بانمک شدی ...تبریک میگم.
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_ممنون.
ترسا :حریر روز به روز چاق تر میشی از ماه پیش که اومدم اینجا چاق تر شدی.
_خب االن ماه آخرمه دیگه.
شقایق :ترسا میگفت دختره آره؟
_آره.
باذوق خندید و گفت :نمیدونی چقدر خوشحالم.
ترسا :وا تو چرا اینقدر ذوق کردی؟
شقایق :حس میکنم دارم خاله میشم ...به هرحال ما تو دوران مدرسه خیلی صمیمی بودیم ،یه
جورایی مثل خواهر بودیم.
بالبخندگفتم :بشینید.
روی کاناپه نشستن ...سه تا فنجون قهوه ریختم که شقایق سریع سینی رو ازم گرفت و گفت :همین
مونده بااین حالت تو برامون قهوه بیاری.
_مگه حالم چشه؟
شقایق :خیلی گرد و تپل شدی حریر.
_خب مثالً حاملم هـــا !
ترسا :مطمئنی دوقلو نداری؟
_آره مطمئنم مثل اینکه سونگرافی رفتم هــــا .
ترسا :خب بگذریم ...فقط میخوای اصالح کنی؟
ناراحت گفتم :دلم میخواد موهامم رنگ کنم اما چون حاملم نمیشه.
ترسا :کی گفته نمیشه یه رنگ دارم محشر خیلی زودم موهات رنگ میگیره فقط در عرض ده دقیقه.
_برای بچم مشکلی پیش نیاد؟
ترسا :نه عزیزم نگران نباش ...هیچ عوارضی نداره کامالً سالم و طبیعیه.
شقایق :آره نگران نباش کسای دیگه ای هم که حامله بودن توی سالن زیبایی مامانم از این رنگ
گذاشتن هیچ مشکلی براشون پیش نیومده.
_خیل خب باشه.
روی صندلی نشستم و ترسا کارشو شروع کرد.
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مدل ابروهام و تغییر داد و یکم باریک شون کرد ...مدلش بهم میومد.
موهامم رنگ کردم و خوشبختانه نه بوی خاصی میداد که نفسم بگیره و نه حتی سرم و می سوزوند...
وقتی هم موهام و شستم کامالً رنگ گرفته بودن.
یه رنگ بلوندشکالتی که خیلی معرکه بود و بهم میومد ...موهام برق میزدن و رنگش فوق العاده بود.
شقایق :خیلی خوشگل شدی.
_ممنون.
شقایق :خبریه؟
_توی همین ماه عروسی یکی از دوستای صمیمی حسامه.
شقایق :بااین حالت میخوای بری عروسی؟!
_خب مگه چیه؟
شقایق :دیونه خسته میشی ،بااین شکم پا به ماهت بری عروسی که چی بشه؟ بذار حسام تنها بره
دیگه تو میخوای بری چیکار.
سریع گفتم :امکان نداره بذارم حسام تنها بره.
باتعجبگفت :چرا؟
آروم گفتم :الیزابت همون زنی که حسام دوستش داره ،اونم توی عروسی هست.
شقایق :تو که گفتی آلمانه.
_الیزابت دختر داییمه یعنی دختر دایی حسامم هست ،سیاوش و جاستینا همینایی که میخوان
ازدواج کنن ،دوستای صمیمی حسام و الیزابتن ،تازه جاستینا دختره خالهی الیزابته خب معلومه که
به خاطره عروسیش میاد ایران.
شقایق :حسام هنوز دوستش داره؟
ناراحت گفتم :نمیدونم شاید داشته باشه.
شقایق :بچه شو دوست داره؟ خوشحاله از اینکه داره بابا میشه؟
_ خیلی ...گاهی اوقات به دخترم حسودی میکنم که حسام اینقدر دوستش داره.
شقایق :الکی فکر و خیال نکن استاد شوهره توئه ،تو رو هم خیلی دوست داره.
_شقایق دلم شور میزنه اگه الیزابت مخ شو بزنه چی؟
شقایق :مگه استاد بچه ست؟ دیونه نشو حریر فکرهای احمقانه نکن.
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بانگرانی گفتم :یه حسی بهم میگه خیلی خوشگله دلم نمیخواد جلوش کم بیارم.
شقایق :خب کم نیار ...آرایش کن لباسای قشنگ بپوش خانومانه رفتار کن.
_همهی این کارها رو هم که بکنم این هیکل تپلِ گردم و چیکار کنم؟
خندید و گفت :اینو دیگه نمیدونم.
ترسا :لباس بارداری های شیک و قشنگ بپوش تا شکم تو زیاد نشون نده.
شقایق :آره راست میگه میخوای من و ترسا بریم برات خرید کنیم؟
_وای نه زحمت تون میشه.
ترسا :چه زحمتی دیونه ...من و شقایق میریم برات کلی لباسای قشنگ میخریم.
_حسام دیرمیاد وگرنه باخودش میرفتم.
شقایق :بااین حالت الزم نکرده بری خرید من و ترسا میریم ...ترسا سلیقه اش تو این چیزها خیلی
خوبه.
_باشه پس یه لحظه صبرکنید.
رفتم توی اتاق و از داخل کشو پول برداشتم و برگشتم داخل سالن ...اول دستمزد ترسا رو دادم و
بعدم به شقایق پول دادم تا هرچی که الزمه رو بخره.
شقایق گونم و بـ ـوسید و گفت :تا دوساعت دیگه میام.
_باشه ممنون ...از توهم ممنونم ترساجون.
ترسا :خواهش میکنم عزیزم.
هردوشون رفتن و بعد از دوساعت باکلی لباسای خوشگل اومدن.
شقایق یه لباس بلند سبز آبی جلوم گرفت و گفت :وای این رنگ خیلی بهت میاد ...وقتی اومدن
خونت همین و بپوش.
_یقه اش بازه.
شقایق :دایی ات که بهت محرمه.
_خجالت میکشم.
ترسا :خب بااین شالِ بپوش رنگشم به لباست میاد ...ساده نندازی رو سرت ها ببین این مدلی سرت
کن.
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یه مدل خوشگل اما سخت دوره سرش بست که باخنده گفتم :این فقط یه ماه تمرین میخواد تا یاد
بگیرمش.
شقایق :آی کیو آسونه ...ببین اینطوری.
_خیل خب فهمیدم.
ترسا :من این لباس سورمه ای رو هم دوست دارم.
شقایق :همه شون خوشگلن ...هی حریر وقتی بچه ات به دنیا اومد اینا رو نندازی دور هـــا شاید منم
ازدواج کردم ...هروقت حامله شدم میام اینا رو ازت میگیرم تا پول اضافی روی لباس بارداری ندم.
من و ترسا خندمون گرفت و گفتم :خیل خب همه شونو میدم به تو.
شقایق :ترسا پاشو بریم تاصدای مامانم درنیومده.
بلندشدن که گفتم :یکم دیگه بمونید هنوز که زوده.
شقایق :نه ممنون ...مامانم توی سالن زیبایی کلی سرش شلوغ بود حتی اجازه نمیداد ترسا بیاد اما
وقتی فهمید میخواد بیاد پیش تو اجازه داد منم از خدا خواسته باترسا همراه شدم و اومدم اینجا.
_خوب کاری کردی بازم بیا.
شقایق :باشه ...بهت زنگ میزنم آماره الیزابت و ازت میگیرم ،فعالً بای.
ترسا و شقایق رفتن و خریدها رو جمع کردم و بردم داخل اتاق.
یکی یکی لباس ها رو پُرُو کردم ...همشون بهم میومدن و قشنگ بودن.
داخل کمد گذاشتمشون و نگاهی به خودم توی آینه کردم ...رنگ موها و مدل ابروهام و دوست
داشتم ...امیدوارم امیرحسام هم خوشش بیاد.
یه دوش گرفتم تاموهام کامالً تمیز بشه ...باسشوار موهام و خشک کردم و بعد فرشون کردم.
یه آرایش ملیح کردم اما یه لحظه هـ ـوس کردم یه رژه سرخ آتیشی بزنم.
به رنگ سفیده پوستم خیلی میومد ...از بین لباسای جدیدم یه لباس بلنده قهوه ای کرم برداشتم و
پوشیدم.
ای جونم چقدر یخ و گشاده.
امیرحسام :حریرکوچولو کجایی؟
از داخل اتاق باصدای بلندی گفتم :کوچولو عمته.
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اومد داخل اتاق و بادیدنم یه ابروش رفت باال و بعد گفت :ببخشید شما این خانوم زشت و کوچولوی
منو ندیدین؟
شونهی روی میزو برداشتم و به سمتش پرت کردم و جیغ زدم :زشت خودتی بیشعور.
شونه رو روی هوا گرفت و گفت :وحشی.
_اینم عمته.
کیف شو روی تخت پرت کرد و کت شو درآورد و گفت :باز جای شکرش باقیه که من عمه ندارم.
همونطور که گرهی کروات شو شل میکرد اومد سمتم و پرسید :رفته بودی بیرون؟
_نچ آرایشگر اومد اینجا.
دستاشو دوطرف کمرم گذاشت و گفت :منه بدبخت کارکنم پول دربیارم تو رنگ بخر بمال به سرت.
خندیدم و کرواتشو به جلو کشیدم و گفتم :خسیس نباش دیگه.
امیرحسام :این رنگ خیلی بهت میاد.
لبخنده پرعشوه ای تحویلش دادم و گفتم :خوشتیب کردی ...کروات !!
امیرحسام :امروز چندتا مهمون خارجی داشتم ...گفته بودم بایه شرکت توی لندن قرار داد بستم
بارئیس شرکت قرار داشتم.
باناز انگشتم و روی گونه اش کشیدم و گفتم :رئیس شرکت زن بود یامرد؟
باشیطنت گفت :زن.
باتهدید نگاهش کردم که گفت :یه زن پنجاه سالهی خوشگل.
بلندخندیدم و گفتم :عه چه خوب.
امیرحسام :آخه یه زن میتونه یه شرکت بزرگ و موفق رو اداره کنه؟ خب معلومه که رئیسش مرد بود.
مشت آرومی به بازوش زدم و گفتم :ما زن ها رو دست کم نگیر.
امیرحسام :بی خیال ،بگو ببینم دخترکوچولوم امروز چطوره؟
_خوبه فقط دلش برای باباش خیلی تنگ شده بود.
امیرحسام :باباشم دلش برای دخترش خیلی تنگ شده بود.
کروات و از دوره گردنش باز کردم ...نگاه خیره شو روی خودم احساس میکردم.
به چشماش نگاه کردم ...یه چیزه عجیب توی چشماش بود ...یه چیزی که حس میکردم جای اون
شعله های خشم و انتقام رو گرفته.
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کروات و از دستم گرفت و روی لبام کشید و بعد از یک ثانیه لبای گرماش تمام وجودم و به آتیش
کشید.
بـ ـوسهی آرومی به شقیقه ام زد و سرم و روی سـ ـینه اش گذاشت.
دستام روی کمرش نشست و از آرامش خاصی که وجوده هردومونو دربرگرفته بود لـ ـذت بردیم.
آروم آروم موهام و نوازش میکرد و من دلم میخواست همون لحظه دنیا بایسته و زمان متوقف بشه
چون بیشتر از هروقتی احساس خوشبختی میکردم اما من هیچ وقت به این موضوع که مدت
خوشبختی هام خیلی کم و ناچیز بود عادت نمیکردم.
بـ ـوسهی آرومی به گوشم زد و زمزمه کرد :فردا دایی اینا میان.
به پیراهنش چنگ انداختم و نفسم قطع شد ...نمیدونم توان روبه رو شدن با معشوقهی شوهرم و دارم
یا نه؟
بدنم خیلی خفیف لرزید ...بیشتر بهش چسبیدم و سعی کردم مقاوم باشم ...باصدایی که سعی میکردم
نلرزه گفتم :چه خوب ...خیلی دلم میخواد دایی محمدرضا رو ببینم.
چیزی نگفت انگار فهمید حرف روی لبم باحرف دلم کامالً فرق داره.
لباش به سرم بـ ـوسه زد و پرسیدم :اینجا پیش ما میمونن؟
امیرحسام :نه دایی ایران خونه داره.
پس معلومه دایی محمدرضا خیلی پولداره.
برای اینکه بحث عوض بشه باخنده های الکی گفتم :چقدر قدم کوتاهه تا روی سـ ـینه تم.
به صورتش نگاه کردم که لبخنده محوی زد و گفت :کوچولویی دیگه.
سرشو خم کرد و بازم بابـ ـوسه هاش عاشق ترم کرد ...امیدوارم این بـ ـوسه ها از روی نیاز و هـ ـوس
نباشه ...امیدوارم منو به جای الیزابت نبینه و حداقل یه ذره هم که شده دوستم داشته باشه.
***
با استرس برای هزارمین بار به خودم نگاه کردم ...خوشگل تر از همیشه بودم اما حس میکردم توان
روبه رو شدن با الیزابت و ندارم.
هرلحظه ممکن بود بغضم بترکه و اشکام جاری بشه.
امیرحسام رفته فرودگاه دنبالشون ...چهارستون بدنم روی ویبره ست و حتی احساس میکنم نمی تونم
تعادلم و حفظ کنم.
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موهام و باز بذارم یا ببندم؟ بهتره بازشون بذارم.
همون لباسی رو که شقایق گفته بود پوشیدم ...موهام و فر داده بودم و دورم ریخته بودم ...شالم و
وسط سرم انداختم و جوری تنظیمش کردم تا یقه ام دیده نشه ...موهای خوشرنگم از زیره شال بیرون
زده بود و صحنهی جالبی رو درست کرده بود.
بااسترس کمی رژ گونه به گونه های رنگ پریدم زدم.
روی تخت نشستم و شروع کردم به جوییدن لبم.
به ساعت نگاه کردم ...کی میرسن پس؟
نمیدونم چقدر گذشته بود که صدای ماشین از بیرون اومد.
سریع به سمت پنجره رفتم که پام به تخت گیر کرد و نزدیک بود بیوفتم که سریع دستام و به تخت
تکیه دادم و خودم و نگه داشتم ...اگه اینکارو نکرده بود باشکم میوفتادم روی زمین و چیزی از
دخترکم باقی نمیموند.
آروم صاف ایستادم ...رفتم سمت پنجره که دیدم ماشین امیرحسام توی حیاط پارک شده.
سریع نگاهی توی آینه به خودم انداختم ...رژم پاک شده بود ...باعجله رژ زدم که صدای امیرحسام به
گوشم رسید :حریر.
از هیجان به نفس نفس افتاده بودم و قلبم تند میزد.
امیرحسام دوباره صدا زد :حریر.
چندتا نفس عمیق کشیدم و سعی کردم آروم باشم.
آروم باش حریر ...همه چی خوبه ...نگران هیچی نباش ...حسام مال توئه ...آره حسام االن پدر بچهی
توئه ،الیزابت خیلی وقته که بازی رو باخته.
زیرلب یه بسم اهلل گفتم و از اتاق رفتم بیرون.
صدای خنده های امیرحسام و خنده های دختری به گوشم رسید.
امیرحسام موهای طالیی رنگ دخترو بهم ریخت و بالبخند گفت :شیطون دیونه دلم برات تنگ شده
بود.
دختر موطالیی دست امیرحسام و گرفت و گفت :از زنگ زدنات مشخص بود امیرخان.
نگاهم روشون خشک شده بود و صدای نفسام از حرص بلند شده بود.
_حریر.
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صدای ناآشنای مرد غریبه باعث شد همهی نگاه ها به سمت من بچرخه.
به مردی که تقریباً هم سن پدرم بود نگاه کردم و باصدای ضعیفی گفتم :سالم ...خوش اومدین.
مرد نگاه دقیق و تیزی بهم کرد ...یه لحظه امیرحسام و توی وجودش دیدم ...حاال میفهمم امیرحسام
به کی رفته ...به همین مرد.
امیرحسام :حریر این آقا دایی محمدرضاست.
_شناختمشون.
دایی :نمیخوای بیای بـ ـغلم؟
باپاهای لرزونم بهش نزدیک شدم ...از این مرد میترسیدم ...به هرحال اون کسی بود که برای پدر
گناهکاره حسام پروندهی جاسوسی درست کرده بود و انداخته بودش زندان ...نکنه اومده ایران تا
مادرم و بکشه؟
موهاش کامالً مشکی بود فقط کناره شقیقه هاش سفید شده بود ...یه سیبل پر و مشکی هم داشت
که به جذبه اش اضافه میکرد ...هیکل ورزیده اش و کت و شلواره مشکی که به تن داشت باعث شد یه
لحظه فکرکنم بادیگارده.
دست لرزونم و به سمتش دراز کردم ...به دستم نگاه کرد و لرزش غیرطبیعی دستم لبخند روی لباش
آورد.
دستم و گرفت و بـ ـغلم کرد ...گفت :خیلی دلم میخواست ببینمت ...از دیدنت خوشحالم.
بوی عطرش باعث شد دخترم بداخالقی کنه و حالت تهو به سراغم بیاد.
باصدای لرزونی گفتم :م...نم از دیدنت...ون خوش...حالم.
از بـ ـغلش اومدم بیرون ...بالبخند به زنی که موهای بلوند روشن و چشمای سبز رنگ داشت اشاره
کرد و گفت :همسرم امیلی ...امیلی این حریره.
امیلی لبخنده قشنگی زد و گفت :شناختم.
بـ ـغلم کرد و گفت :از دیدنت خوشحالم عزیزم.
اینقدر شوکه بودم که حتی نمی تونستم دستام و روی کمرش بذارم یااینکه ابراز خوشحالی کنم ...اما
خب قطعاً خوشحال نبودم.
_خوش اومدین.
امیلی :مچکرم عزیزم.
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دایی :اینم دخترم الیزابته ...کسی که از همه بیشتر مشتاق بود که تو رو ببینه.
به دختر زیبای روبه روم نگاه کردم و سرم گیج رفت ...زیباییش هوش از سرم برد.
چشمای سبزه پررنگ که درست مثل زمرد می درخشیدن ...موهای طالیی رنگی که مشخص بود
رنگ شون طبیعیه ...پوست روشن و شفاف ...بینی قلمی و لبای قلوه ای صورتی ...اندامی کشیده و
قدی بلند ...همهی اینا باعث شد از درون فرو بریزم و تمام اعتماد به نفسم دود بشه و بره هوا.
لبخنده ملیحی زد و دست شو به سمتم دراز کرد و گفت :از دیدنت خوشحالم.
باید باور میکردم؟ از دیدن کسی که عشق شو ازش گرفته خوش حاله؟!
امیرحسام :حریر الی باتو بود.
چرا امیرحسام چشماش برق میزنه؟ چرا لباش میخنده؟ چرا حس میکنم توی اعماق چشماش
شادیه؟
دست سردم و میون دست گرم الیزابت گذاشتم و زبونم نچرخید تا حرفی بزنم.
غیرمنتظره بـ ـغلم کرد و گفت :بی صبرانه منتظر بودم ببینمت.
_مم...نون.
ازم یکم فاصله گرفت و به شکم گردم نگاه کرد و باذوق گفت :امیرگفت ماه آخرته درسته؟
گیج گفتم :آره.
به امیرحسام نگاه کرد و گفت :کجای تو به باباها میخوره آخه؟
امیرحسام لبخندی زد و گفت :مگه من چمه؟
الیزابت :بگو چم نیست ...تو اصالً به باباها نمیخوری واسه همین وقتی این کوچولو به دنیا اومد ازت
میگیرمش و میبرمش آلمان ...یه فرشته کوچولوی آلمانی میسازم.
بی اراده داد زدم :نه نمیذارم.
دستم و روی شکمم گذاشتم و اشکام ریخت ...بابغض گفتم :من دخترم و به کسی نمیدم.
همه باتعجب به من نگاه کردن.
الیزابت :عزیزم شوخی کردم.
باگریه گفتم :دخترم پیش من میمونه.
امیلی :حریرجان الی فقط شوخی کردم.
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گریه ام شدت گرفت که امیرحسام اومد سمتم و دستاشو دوطرف صورتم گذاشت و خیره به چشمام
گفت :حریر آروم باش الی فقط شوخی کرد.
روبه مهمونا گفت :ببخشید ما االن میایم.
بردم داخل اتاق و روی تخت نشوندم ...جلوم زانو زد و گفت :حریر معلومه چته؟ چرا گریه میکنی فقط
به خاطره یه شوخی کوچیک؟!
بابغض گفتم :این بچه فقط دختره منه به هیچکس نمیدمش.
امیرحسام :معلومه که دختره توئه ...کسی بچه تو ازت نمیگیره حریر ،آروم باش.
دستم و روی دهنم گذاشتم و سعی کردم خودم و کنترل کنم.
امیرحسام :آروم باش عزیزم چیزی نشده که.
_از اومدنشون خوشحالی؟
امیرحسام :تو ناراحتی؟
هیچی نگفتم ...بادستمالی که از جیبش درآورد صورتم و تمیز کرد و گفت :این همه اشک و از کجا
میاری کوچولو؟
صورتشو بادستام قاب گرفتم و به چشمام نگاه کرد.
_اون دختر اشتباه میکنه توخیلی هم شبیه باباهایی ...تو برای دخترم بهترین بابای دنیا میشی.
لبخندی زد و صورتم و بردم جلو و فاصله رو به صفر رسوندم.
چندلحظه گذشت که دستش روی شونم نشست و کمی فاصله گرفت و گفت :حریر مهمونا
منتظرمونن.
چشمام و بستم و زمزمه کردم :برام مهم نیست.
پنجه هام الی موهاش رفت و اجازه فاصله ندادم ...میخواستم بااین کار به خودم و خودش بفهمونم که
ما فقط مال همیم.
امیرحسام :عزیزم کافیه بریم بیرون.
صورتم و توی گودی گردنش فرو بردم و آروم زمزمه کردم :دوست دارم.
نگاهم روی یقهی سفیده پیراهنش ثابت موند ...طوری که متوجه نشه لبام و روی یقه اش فشار دادم
و رژم روی یقه اش موند.
ازش فاصله گرفتم ...گونم و نوازش کرد و گفت :تازگیا خیلی حساس شدی.
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_حرف الی باعث شد یه لحظه از اینکه دخترم کنارم نباشه بترسم.
امیرحسام :یه بچه همیشه باید پیش مادرش باشه پس دختره توهم همیشه کنارته.
پشت دستشو روی لباش کشید و گفت :آرایش تو درست کن و بیا پیش بقیه.
_باشه.
امیرحسام :دیگه هم گریه نکن.
لبخندی زدم و سرم و تکون دادم و رفت بیرون.
جلوی آینه زیره چشمام و که سیاه شده بود و تمیز کردم و دوباره ریمل زدم.
رژ لبم و تجدید کردم و از اتاق رفتم بیرون.
الیزابت :حریرجون اگه حرفم ناراحتت کرد معذرت میخوام.
اون واقعاً خوب بود یاتظاهر به خوب بودن میکرد؟
_من معذرت میخوام امیدوارم درک کنید شرایطم باعث شده یکم حساس بشم.
امیلی :درکت میکنیم عزیزم خودتو ناراحت نکن.
_چی میل دارین براتون بیارم؟
امیلی :خودتو اذیت نکن بشین عزیزم ماچیزی نمیخوریم.
_نه اینطوری که زشته میرم یه چیزی بیارم ...ناهار خوردین؟ ببخشید چون از وقت ناهار گذشته یادم
رفت بپرسم.
امیلی :آره توی هواپیما یه چیزی خوردیم.
_باشه ،حسام جان یه لحظه میای.
رفتم داخل آشپزخونه و لیوان ها رو از شربت پر کردم.
_این سینی رو ببر.
امیرحسام سینی رو برداشت که گفتم :یادم رفت قهوه درست کنم.
امیرحسام :چقدر استرس داری حریر !
_خب باره اوله میبینمشون.
امیرحسام :آروم باش اونا که غریبه نیستن.
_برای تو آشنان برای من غریبه ان.
امیرحسام :نیازی نیست استرس داشته باشی.
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_ببر اینا رو گرم شدن.
شربت ها رو برد ...بشقاب ها و ظرف کیک و برداشتم و رفتم پیش شون.
روی میز گذاشتمشون و کیک و تکه تکه کردم.
امیرحسام داشت شربت ها رو تعارف میکرد ...نگاهم به الیزابت افتاد که چشماش روی یقهی
امیرحسام میخ شده بود.
امیرحسام :الی توی هپروتی؟
نگاه شو از یقهی امیرحسام گرفت و به من دوخت که لبخنده خاصی تحویلش دادم.
امیرحسام :غرق نشی یه وقت.
خندید و یه لیوان برداشت و گفت :ممنون.
بشقاب کیک و به سمتش گرفتم و گفتم :امیدوارم خوشت بیاد خودم درست کردم.
بشقاب و گرفت و گفت :ممنون.
دایی :خیلی شبیه حسنایی.
چاقو از دستم افتاد و نگاهم و به سمتش چرخوندم.
دایی :نمیدونم شباهت تو به حسنا ربط بدم یا به یسنا.
این مرد اومده تا منو شکنجه کنه ...نکنه اومده اونم به نوبهی خودش انتقام خواهرشو ازم بگیره؟
دایی :حسین خوبه؟ وقتی شنیدم میخواد با یسنا ازدواج کنه میخواستم بیام ایران و جلوشو بگیرم ،به
هرحال من و اون باهم بزرگ شدیم از طاها برادرم بهم نزدیک تر بود اما خب نشد بیام ...انگار قسمت
بود باخواهر گناهکارم ازدواج کنه.
_ای کاش میومدین ...شما درحق پدرم کوتاهی کردین و توی گناه مادرم شریک شدین.
دایی :برادرت خوبه؟ اسمش امیرعلی دیگه نه؟
_چقدر خوب نقش بازی میکنین و خودتونو به بی خبری میزنید ...شما نه تنها اسم تک تک صالحی
ها رو میدونید بلکه از حال شونم باخبرید ...پس نقش بازی نکنید.
امیرحسام باهشدار اسمم و صدا زد :حریر.
بی توجه به هشدار امیرحسام ادامه دادم :دایی تو خوب میدونی من خیلی وقته که خانوادم و ندیدم
پس حال شونو از من نپرس چون میخوری به بن بست.
امیلی :سیاوش و جاستینا کجان؟
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الیزابت :دلم براشون تنگ شده.
اونا بحث و عوض کرده بودن اما من و دایی به چشمای هم زل زده بودیم و انگار بانگاهمون داشتیم
باهم دعوا میکردیم ...یاشایدم اون اصالً بامن دعوا نداشت این من بودم که از این مرد میترسیدم و
واهمه داشتم ...به هرحال اون کسی بود که آتیش خشم و انتقام و کینه رو توی وجوده امیرحسام
روشن کرده بود.
صدای زنگ باعث شد نگاه از دایی بگیرم.
امیرحسام درو باز کرد و سیاوش با سروصدا وارده خونه شد.
سیاوش :شنیدم زردک اومده؟ کجاست این دخترهی زشت؟
الیزابت :اینجام دیونه.
سیاوش دستشو کشید و از روی مبل بلندش کرد ...محکم بـ ـغلش کرد و گفت :هنوزم که زشتی
زردک.
الیزابت خندید و گفت :دلم برات تنگ شده بود.
سیاوش پرتش کرد روی مبل و گفت :ولی من دلم برات تنگ نشده بود چطوری عمو محمد؟
دایی بااخم گفت :دخترم و ناکار کردی.
سیاوش :گوره باباش زشت ایکبیری از اون سره دنیا اومده هیچی نیاورده نمیگه چهارنفر آدم چشم
انتظاره سوغاتی ان.
دایی بلندشد و گوش شو گرفت و گفت :هی هی باباش منم.
سیاوش :خب مگه من گفتم مامانشی؟
دایی :گوره بابای خودت شاالتان.
سیاوش :هردوتون لنگهی همید.
الیزابت :سیاوش هنوزم بی ادب و بیشعور و بی فرهنگی.
سیاوش :توهم هنوز زشت و ایکبیری و زردی.
الیزابت باخنده گفت :داداش خول خودمی.
سیاوش اینبار بالبخند بـ ـغلش کرد و پیشونی شو بـ ـوسید و گفت :خوبی؟ دلم واقعاً برات تنگ شده
بود.
الیزابت :خوبم تو خوبی؟
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سیاوش :اوهوم.
جاستینا :منم هستم هــــــــــا.
امیلی :وای خاله جون قربونت برم بیابـ ـغلم ...چقدر الغر شدی الهی بترکی سیاوش معلومه خیلی
اذیتش کردی.
جاستینا امیلی رو بـ ـغل کرد و پرسید :مامانم ایناخوب بودن؟ اونا کی میان؟
امیلی :توی همین هفته میان.
جاستینا و الیزابت هردوشون باذوق همو بـ ـغل کردن و کلی ابراز خوشحالی کردن.
توی جمع شون احساس غریبی میکردم ...نگاهم به امیرحسام افتاد که بالبخنده ملیحی به الیزابت زل
زده بود ...الیزابت باخنده حرف میزد و کلی لوندی میکرد و امیرحسام چشم ازش برنمیداشت ...نگاه
زیبای شوهرم به معشوقه اش بود ،به کسی که توی قلبشه ،به کسی که دوستش داره ...من اشتباه
میکنم نگاه امیرحسام هیچ وقت مال من نمیشه.
بغض کردم و چشمام از اشک پر شد.
سیاوش :آبجی حریر بدو برای من چایی بریز.
چشم از نگاه خـ ـیانتکار شوهرم گرفتم و لبخندی زدم که از گریه بدتر بود.
سیاوش باحالت خاصی نگاهم کرد انگار فهمید دردم چیه که خواست حال و هوام و عوض کنه.
بلندشدم و گفتم :چشم.
رفتم داخل آشپزخونه و چایی ریختم ...نگاهم به تصویری جلب شد که روی بدنهی یخچال افتاده بود.
این منم؟ چطور به خودم اجازه دادم موهام اینقدر آزادانه باز باشن و نامحرم ببینه؟
سیاوش اینقدر یهویی اومد که شوکه شدم و یادم رفت موهام بازن.
از روی میزآشپزخونه گیره ام و برداشتم و موهامو جمع کردم ...گیرها و کش موهام همیشه همه جای
خونه پخش و پال بود.
شالم و جلو کشیدم و سینی رو برداشتم و برگشتم داخل سالن.
فنجون رو جلوی سیاوش گرفتم و گفتم :امره دیگه ای؟
سیاوش :برام کیک ببر.
نمیدونم چرا به تازگی سیاوش و بزرگی امیرعلی تصور میکردم ...امیرعلی هم مثل اون شکمو بود.
بالبخند براش کیک بریدم و بهش دادم.
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یه تیکه خورد و گفت :اَه چقدر بد مزه ست.
یه تیکه بزرگ دیگه توی دهنش گذاشت که الیزابت گفت :خوبه بدمزه ست و اینطوری میخوری ،اگه
خوشمزه بود چه جوری میخوردی سیاخان؟
سیاوش :به توچه زردک.
فنجون دیگه رو جلوی جاستینا گذاشتم که گفت :خوبی حریر؟ حس میکنم رنگت پریده.
امیرحسام تازه یاده من افتاد و بهم نگاه کرد.
_خوبم.
جاستینا :امروز رفتم خرید ببین برای دخترت چی خریدم.
از داخل کیفش یه تاپ و شلوارک صورتی درآورد و باذوق گفت :قشنگه مگه نه؟
بالبخندگفتم :خیلی.
سیاوش :البته سلیقهی منه.
جاستینا :دروغ میگه خودم انتخاب کردم.
سیاوش :آخه تو سلیقت اینقدر خوبه؟
الیزابت :راست میگه اگه سلیقت خوب بود که شوهرت این نبود.
سیاوش :این به درخت میگن زردک.
جاستینا لباس و به طرفم گرفت که باتشکر گرفتم.
_ممنون خیلی قشنگه.
جاستینا :یه عالمه چیزه دیگه هم چشمم و گرفت و میخواستم بخرم ولی سیاوش خسیس پول شو
نداد.
سیاوش :بچه مال یکی دیگه ست من چرا پوالم و خرج کنم واال.
امیرحسام لباس و ازم گرفت و پرت کرد تو صورت سیاوش و گفت :گدا گشنه دختره من به پول تو
احتیاجی نداره اینوهم نگهدار برای بچهی خودت.
سیاوش :کو تابچهی من به دنیا بیاد سرراه که داشتیم میرفتیم خونه میرم سایزشو عوض میکنم و
بزرگ ترشو برای جاستینا میخرم.
جاستینا لباس و ازش گرفت و گفت :عه اینقدر که دست به دستش کردین خراب شد.
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لباس و مرتب تا کرد و به سمتم گرفت و گفت :به حرفای این دوتا دیونه اهمیت نده اینو خاله
جاستیناش براش خریده.
بالبخندگفتم :ممنون.
الیزابت :اتاق شو آماده کردین؟
_آره.
الیزابت :امیر نشونم میدی؟
امیرحسام :البته.
بلندشدن و به سمت اتاق بچه رفتن ...باغم بهشون نگاه کردم و لباسو توی مشتم فشردم.
چرا از من نخواست که اتاق و نشونش بدم؟ چرا از امیرحسام خواست؟
سیاوش :چقدر این الی فضوله ...یکی نیست بگه تو به اتاق بچه شون چیکار داری زردک؟
امیلی :زردک خودتی نه دختره من ...خواهرم حق داره از دست تو شاکی باشه ...برات متأسفم فقط
هیکل گنده کردی ،مغز قده فندوق نداری.
چقدر جالب بود که اصالً لهجه نداشتن ...نه امیلی و نه الیزابت هیچ کدوم لجهه نداشتن و به فارسی
مسلط بودن.
بی حوصله و غمگین لیوان های خالی رو جمع کردم و رفتم داخل آشپزخونه.
دلم نمیخواست الیزابت پا بذاره به اتاق دخترم.
دایی :حریر از من بدت میاد؟
برگشتم و بهش نگاه کردم ...آروم گفتم :نه فقط باهاتون احساس غریبی میکنم.
دایی :ولی تو از من متنفری درسته؟
چونم از بغض لرزید و گفتم :ازتون میترسم.
دایی :چرا؟
_حسام وقتی وارده زندگیم شد تمام زندگیم و خراب کرد ...مثل یه زلزله همه چی رو بهم ریخت و
من زیره آوره زندگیم موندم ...حسام دست پرودهی شما بود و اینطور داغونم کرد ،حاال استادش اومده
تا نابودم کنه ...ای کاش میفهمیدین من هیچ نقشی توی گذشته ندارم و انتقام گرفتن از من بی
رحمیه.
دایی :کی گفته من اومدم تا از تو انتقام بگیرم؟
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_دخترتو آوردی تا زندگیم و نابود کنه ...حسام تنها کسیِ که برام مونده اگه اونو ازم بگیرین تنهای
تنها میشم.
دایی :چی میگی؟ الیزابت به تو چیکار داره؟!
_بسه ...نقش بازی کردن بسه ...حسام بهم گفته که عاشق الیزابته.
ابروهاش رفت باال و پرسید :امیرحسام گفته عاشق الیزابته؟!
_از این نقش بازی کردن تون بدم میاد.
چندثانیه سکوت کرد و بعد گفت :ببین حریر من اینو که تو بی گناهی و هیچ نقشی توی گذشته
نداشتی رو میدونم ...حتی وقتی امیرحسام اومد ایران تا از طریق تو یسنا رو آزار بده من سعی کردم
جلوشو بگیرم اما اون گوشش به این حرفا بدهکار نبود ...جدای از اون من نیومدم که از تو انتقام بگیرم
چون تو گناهی نکردی ...درضمن من هیچ وقت امیرحسام و به انتقام گرفتن تشویق نکردم اون
خودش به فکره انتقام افتاد.
_اشتباه نکنید شما اونو به انتقام گرفتن تشویق کردین ...زمانی که برای پدرش پرونده درست کردین
و انداختینش زندان اون موقع انتقام گرفتن و بهش یاد دادین.
دایی :من حقم بود از حمید انتقام بگیرم ...انتقام هردوتا خواهرم و ...حمید بازندگی هردوتا خواهرم
بازی کرد و من حق داشتم اون کارو بکنم.
بابغض گفتم :حسام نتیجهی تربیت شماست ...شما بزرگ شدهی دست آقابزرگی میدونستی جایگاه
دختر توی خانوادهی صالحی چیه ...شما میدونستی که اگه حسام با آبروی من بازی کنه من نابود
میشم و حتی ممکنه آقابزرگ منو بکشه اما جلوشو نگرفتی و بااینکه حسام تمام وجودمه و عاشقانه
میپرستمش اما هیچ وقت بابت اون شب وحشتناک نمیبخشمش ...و همچنین شما رو ،شماهم بی
تقصیر نیستی باید زمانی که حسام از نقشهی شومش بهتون میگفت یکی میکوبیدین توی دهنش و
بهش میفهموندین که عفت یه دختر تمام دارایی شه و از دست دادن این دارایی برابر میشه بامرگش.
دایی :حرفات حرفای آقابزرگه ...دهن بازی میکنی میفهمم کی بزرگت کرده ...تمام حرفات درسته اما
من هیچ وقت به ذهنم نرسید امیرحسام چه جوری میخواد انتقام بگیره حتی نگفت که میخواد باتو
چیکار کنه فقط گفت باتو ازدواج میکنه تا انتقام مادرشو بگیره نگفت کاری میکنه که آقابزرگ از ویال
بندازتت بیرون ...وقتی سیاوش بهم زنگ زد و کارهای امیرحسام و گفت اونجا تازه فهمیدم که گذشته
خیلی امیرحسام و آزار میده اونقدر که بالیی که سره مادرش اومده بود و سره تو آورد و تهمتی که
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یسنا به حسنا زده بود رو تالفی کرد ...اون فقط بالیی که توی بچگی سره خودش اومده بود رو توی
نوجوونی سره تو آورد تا بچشی دردی که اون چشید رو.
_من بااون فرق میکنم اون یه مرده و من یه دختر ...یه دختر نمی تونه از خانوادش جدا بمونه ...نمی
تونه قوی باشه ...نمی تونه بعضی چیزها رو تحمل کن ...من بیشتر از اون زجر کشیدم.
دایی :امیرحسام یه مرده ،بزرگه ،خودش میدونه چه کاری درسته چه کاری غلط من به کارهای اون
کاری ندارم فقط دلم نمیخواد تو ازمن بدت بیاد و منو مقصر بدونی من همونقدر که امیرحسام و
دوست دارم تو رو هم دوست دارم ...یسنا برای من مرده اما تو که گناهی نداری ،توکه توی گناه
مادرت نقشی نداشتی پس تو هم برام باارزشی درست مثل حسام و حسنا.
_بابت مرگ خاله حسنا متأسفم.
لبخنده تلخی زد و گفت :من از خانوادهی صالحی به جرم عاشقی طرد شدم فکرمیکنم توهم به جرم
عاشقی طرد شدی و درست مثل من از ویال پرت شدی بیرون ...تنها کسی که برای من مونده بود
حسنا بود که از دست دادمش و االن تنها کسی که برای تو مونده امیرحسامه ...ما درست عین همیم.
_نه من نمیخوام عین شما تنها کسی که برام مونده رو از دست بدم ...شما خاله حسنا رو ازدست
دادی اما من حسام و از دست نمیدم.
دایی :باوجوده اینکه اینقدر اذیتت کرده باهاش میمونی؟
بغض به گلوم فشار آورد و گفتم :آره چون پدره بچمه ...چون کسی رو ندارم ،اون همهی اعضای
خانوادم و ازم گرفت و خودش کنارم موند.
دایی :حسین چطور تونست از دخترش بگذره؟
_باکاری که من کردم خیلی مردی کرد که حتی دست روم بلند نکرد و فقط گفت گمشم برای
همیشه ...هرپدری از بی آبرویی دخترش کمرش خم میشه و میمیره ...اون روز من مرگ پدرم و
دیدم ،خودم کشتمش.
نگاه طوالنی به چشمام کرد و گفت :ظاهرت شبیه یسناست باطنت شبیه حسین ...حسین هم یه
روزی به خاطره آقابزرگ از عشقش گذشت توهم به خاطره حسین از زندگیت گذشتی.
متعجب گفتم :شما میدونستی پدرم یکی دیگه رو دوست داشته؟!
دایی :من و حسین خیلی بهم نزدیک بودیم ،هیچی رو از هم پنهان نمیکردیم ،وقتی فهمیدم عاشق
اون دختر شده من خودم تشویقش کردم تا بره به عشقش اعتراف کنه اما حسین مثل من جنم و
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جرأت نداشت که پای عشقش بمونه و باآقابزرگ بجنگه اون از عشقش گذشت مثل ترسوها ولی من
باتمام دنیا به خاطره امیلی جنگیدم.
_معذرت میخوام که رک میگم اما اسم چیزی که رو که شما میذاری جنم و جرأت من میذارم بی
احترامی به بزرگتر ...پدرِ من ترسو نبود بلکه از خیلی های شما مردتر و شجاع تر بوده و هست ،وقتی
به خاطره کسی که یه عمر بزرگش کرده بود از عشقش گذشت مردونگی شو ثابت کرد.
دایی :شاید تو درست میگی ...برای اولین بار جلوی یکی کم آوردم.
چیزی نگفتم که گفت :من تو رو عین دخترِ خودم دوست دارم و برای اذیت کردنت و یا گرفتن انتقام
نیومدم ،از من توی ذهنت یه دیو نساز.
_ای کاش حسام و جوری تربیت میکردین که میفهمید اگه ببخشه زندگی بهتری داره ...یه زندگی پر
از آرامش ...آدمای انتقام جو هیچ وقت به آرامش نمیرسن.
دایی :درسته اشتباه از من بوده من هیچ وقت به امیرحسام ببخش و یاد ندادم ولی توهم یه چیزی رو
بدون بعضی از آدما لیاقت ببخش ندارن.
خواست بره که دست شو گرفتم ...بهم نگاه کرد که گفتم :شما دلتون نمیخواد آقابزرگ ببخشتتون؟
دایی :نه ...من فقط یه جا توی تربیت امیرحسام اشتباه کردم اما پدرِ من توی تربیت بچه هاش خیلی
جاها اشتباه کرد ...یسنا دست پرودهی همون پدریه که دم از خدا و پیغمبر میزنه ...پدرم میگفت من
که عاشق یه مسیحی شدم یه بی لیاقتم و گناه کبیره انجام دادم خبر نداشت که من گناهی نکردم
این دخترشه که سه ساله تمام درحال انجام دادن یه گناه کبیره ست ...پدرم بیشتره کاراش ظاهری و
مصنوعی بود ...اگه اون واقعاً باخدا بود و به فکره خانواده اش بود میفهمید که یسنا سه سال همبستره
شوهر خواهره اش بوده ...پدرم خیلی جاها کوتاهی کرد و نفهمید ...من و حسنا رو که بی گناه بودیم
انداخت بیرون اما یسنای گناهکار همیشه کنارش بود ...میبینی پدرم خیلی بی عدالت و بی رحمه.
_اون نمیدونه که مادرم گناهکاره.
دایی :خب بهش بگو.
سریع گفتم :نه ...امکان نداره.
نگاه طوالنی به چشمام کرد و رفت.
چشمام خیس شد و باخودم گفتم :اگه حقیقت فاش بشه صالحی ها نابود میشن من نمیذارم تو و
حسام به هدفتون برسین.
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امیرحسام :باز چی شده که داری گریه میکنی؟
_کی اومدی متوجه نشدم؟!
امیرحسام :میشه بپرسم دلیل اشکات چیه؟
_نه نمیشه بپرسی.
اخم کرد که لبخنده محوی زدم و بین دوتا ابروهاشو بـ ـوسیدم و گفتم :خنده هات برای بقیه ست
اخم و تَخمات برای من.
امیرحسام :چرا گریه میکردی؟
_هیچی چیزه مهمی نبود.
امیرحسام :اینقدر دخترم و اذیت نکن.
باغم گفتم :بهش حسودی میکنم.
باتعجب گفت :به کی؟!
باشکمم اشاره کردم و گفتم :به این.
چشماش گرد شد که گفتم :من چه نقشی دارم توی زندگیت؟ احساس میکنم یه کیسه ام برای تو...
منتظری این کیسه خالی بشه و راحت بشی ...همین که این بچه به دنیا بیاد دوباره میشی همون
حسام دیو.
به چشمام زل زده بود ...تعبیره نگاهش سخت بود.
مشت آرومی به شونه اش زدم و بابغض گفتم :لعنتی یکم به فکره من باش ...فقط یکم.
نگاهش کالفه ام میکرد چون معنی کردن نگاهش سخت تر از مسائل شیمی بود که همیشه ازشون
میترسیدم.
باتأسف سرم و تکون دادم و گفتم :نترس دخترت حالش خوبه.
از آشپزخونه رفتم بیرون و گوشی تلفن و برداشتم و به رستوران زنگ زدم و برای شام غذا سفارش
دادم.
امیرحسام رفت بیرون و مثل همیشه با اون فندک لعنتی سیگار روشن کرد و خشم شو روی سیگارش
خالی کرد.
الیزابت :امیر کو؟
به توچه؟ احمق چی میخوای از من و شوهرم؟
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سیاوش :رفت بیرون سیگار بکشه.
الیزابت :آخ جون منم رفتم.
دایی باهشدار گفت :الی .
الیزابت باخنده گونه شو محکم بـ ـوسید و گفت :قربونت برم اخم نکن.
رفت داخل حیاط و آه عمیقی کشیدم ...آهی که پر از حسرت بود ...پر از حسرت بی پدری...
امیرحسام بابت اینکه من و از پدرم جدا کردی نمیبخشمت ...پدرم برای من مثل نفس بود ...نفسم و
گرفتی ...خوش به حال الیزابت که پدرش کنارشه.
نگاهم و دوباره به بیرون دوختم ...الیزابت به سمت امیرحسام رفت و پشت سرش ایستاد و دستاشو
گذاشت روی چشماش ...امیرحسام یکی از دستاشو گرفت و به جلو کشیدش ...الیزابت باخنده جلوش
ایستاد و یه چیزی گفت.
امیرحسام باخنده موهاشو بهم ریخت که الیزابت دستشو گرفت و بااخم مصنوعی یه چیزی گفت.
امیرحسام دوباره یه سیگار روشن کرد و بهش پک زد ...الیزابت سیگارو ازش گرفت و تابه لباش
نزدیک کرد امیرحسام سیگارو گرفت و بااخم یه چیزی گفت.
باکاری که الیزابت کرد بغضم اشک شد و روی گونه ام جاخوش کرد ...الیزابت گونهی امیرحسام و بـ
ـوسید و یه چیزی گفت که امیرحسام باخنده سیگارو بهش داد و الیزابت پک خیلی عمیقی به سیگار
زد.
امیرحسام خواست سیگارو ازش بگیره که الیزابت سیگارو نداد.
الیزابت ته سیگارو زیره پاش له کرد و دست امیرحسام و گرفت تو دستش و خیره به چشمای
امیرحسام یه حرفایی زد که دلم میخواست بشنوم اما نمیشد.
امیرحسام لبخنده محوی زد و با تکون دادن سرش حرف شو تأیید کرد.
الیزابت دست امیرحسام و که توی دستش بود و بـ ـوسید و بازم یه چیزی گفت که امیرحسام موهای
طالیی رنگ شو زد پشت گوشش و پیشونی شو بـ ـوسید.
آه عمیقی کشیدم و اشکام تندتر ریخت ...نگاه امیرحسام به منی که پشت پنجره ایستاده بودم افتاد.
پوزخنده تلخی زدم و پرده رو کشیدم ...آب دهنم و به سختی قورت دادم تا بغضم ازبین بره.
حرفم و پس میگیرم ...من اصالً آدم قوی نیستم ...امیرحسام مال من نیست ...اون هیچ حسی به من
نداره ...بازندهی این بازی منم.
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سیاوش :وقتی گریه میکنی چشمات خیلی معصوم میشه.
اشکام و پاک کردم و باخنده گفتم :فکرکنم به این فصل حساسیت دارم.
سیاوش :شایدم به الیزابت حساسیت داری.
حرفی نزدم که گفت :حریر حسام خـ ـیانت تو ذاتش نیست.
_اشتباه نکن خـ ـیانت تو ذات اونه ،ذاتش که پدرش باشه یه خـ ـیانتکار عوضی بوده.
سیاوش :منظورم اینه که اون اشتباه پدرشو تکرار نمیکنه.
_خـ ـیانت از نظره تو چیه؟ هم تخت شدن بایکی دیگه؟ نه اشتباه نکن خـ ـیانت فقط ر-ا-بطه
داشتن با یکی دیگه نیست حتی اگه توی ذهنت به یکی دیگه فکرکنی یعنی خـ ـیانت.
سیاوش :حریر اونطور که تو فکرمیکنی نیست.
_چندمدت بود حسام تغییر کرده بود ...نگران بودم ...باخودم می گفتم یعنی چی شده که تغییرکرده
امروز که این رفتاراشو دیدم خیالم راحت شد ...این همون حسامه ...همونی که کمر به قتل روح من
بسته.
سیاوش :من حسام و حتی از خودمم بیشتر دوست دارم ...آرامش اون یعنی آرامش من ...خوشبختی
اون یعنی خوشبختی خودم اما حریر حسام با انتقام صاحب آرامش و خوشبختی نمیشه ...همیشه
برای موفقیتش دعا کردم اما این روزها دعا میکنم حسام بازندهی این بازی بشه و تو برنده بشی
میدونی چرا؟ چون من عشق و توی چشمات میبینم ...حریر شکست و قبول نکن باتمام بدی هاش
کنارش بمون و باهاش بساز.
بااخم گفتم :باشه ...مثل همیشه خفه خون میگیرم ...میذارم جلوی چشم خودم بهم خـ ـیانت کنه و
دم نمیزنم اما سیاوش اسم این برنده شدن نیست خوده خوده شکسته ،حسام برنده ست که هربار
موفق میشه از درون بشکنم و چشمام اشکی بشه اما باشه من عذاب میکشم و خفه خون میگیرم تا
دوست عزیزت خوشحال باشه و روحیهی انتقام جوش ا -ر-ض-ا بشه.
سیاوش سری تکون داد و گفت :نمیفهمی چی میگم.
_آره نفهمم.
سیاوش :واقعاً نفهمی.
باحرص نگاهش کردم که شالم و کشید تو صورتم و باخنده گفت :آبجی کوچیکه اینطوری نگاهم نکن
میترسم.
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لبخنده محوی روی لبم نشست و دستشو کنار زدم.
سیاوش :غصه نخور یه روز همه چی درست میشه.
_بابام میبخشتم؟
جوابم و نداد ،باغم گفتم :نمیبخشه ...این روزها خیلی هواشو میکنم ...بابام و امیرعلی حالشون خوبه
سیاوش؟
سیاوش :نمیدونم آبجی.
چشمام دوباره از اشک پر شد و گفتم :امیرعلی هم همیشه آبجی صدام میکرد ...فکرکنم منو دیگه
فراموش کرده ...مثل تو شکمو بود و عاشق شکالت و شیرینی ...تمام دندوناشو یا کشیده بود یا پر
کرده بود ...یعنی بابام االن چیکار میکنه؟ یاده من میوفته یا نه؟ سیاوش خیلی دلم براش تنگ شده.
غمگین نگاهم کرد و بعد گفت :میخوای زنگ بزنم باامیرعلی صحبت کنی؟
_نمیشه تلفن ویال رو همیشه یا مامان جواب میده یا دایی طاها.
سیاوش :غصه نخور حریر حتماً حالشون خوبه دیگه.
_امیدوارم همین طور باشه.
امیرحسام و الیزابت اومدن داخل که سریع اشکام و پاک کردم ...امیرحسام نگاه خیره ای بهم کرد که
سرم و انداختم پایین و رفتم داخل آشپزخونه.
ازش دلگیر بودم ...چرا الیزابت و بـ ـوسید؟ چرا اجازه داد الیزابت بـ ـوسش کنه؟
تصمیم گرفتم ظرف ها رو آماده کنم و میزو بچینم.
امیرحسام پشت سرم وارده آشپزخونه شده بود و یه گوشه ایستاده بود و با نگاه سیاه رنگش بهم زل
زده بود.
نگاهش دیونم میکرد اما سعی کردم بی اهمیت باشم.
خواستم از داخل کابیت بشقاب ها رو بردارم که دستم نرسید ...قدبلندی کردم که زیره دلم تیر کشید
و جیغ بلندی کشیدم.
خم شدم و دستم و روی شکمم گذاشتم ...از درد نفسم بند اومده بود ...باهول به سمتم اومد و داد زد:
حــــــــریـــــــــر .
اشکام ریخت و به دستش چنگ زدم تا نیوفتم روی زمین.
دستشو دورم حلقه کرد و نگران گفت :خوبی؟ چت شد حریر؟
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کمکم کرد روی صندلی بشینم ...جلوم روی زانوهاش نشست و گفت :حریر عزیزم حالت خوبه؟
به دستم که روی شکمم بود نگاه کرد و باهول گفت :درد داری؟
_نه ...فقط ...فقط یه لحظه دلم تیر کشید.
یه لیوان آب برام ریخت و لیوان و به لبام نزدیک کرد ...یه قلوپ خوردم و نفس های عمیق کشیدم تا
دردم کمتر بشه.
باسرزنش گفت :زبونت الل میشه از من بخوای ظرف ها رو بدم؟ باکی لجبازی میکنی با من یا
باخودت؟
_نترس دخترت طوریش نشده.
از الی دندونای کلید شده اش غرید :حریر با من بد تا نکن.
_تو اینقدر بامن بد تا کردی من چیزی گفتم؟ بذار یه بارم من آدم بدهی قصه باشم ...بذار یه بارم من
اذیتت کنم.
امیرحسام :لعنتی چرا خودم و خودتو عذاب میدی؟ من که همه جوره به فکره توئم.
_هه تو به فکره من نیستی به فکره بچتی ،حاضرم قسم بخورم همین که بچه به دنیا بیاد میشی
همون حسامی که منو دشمن خونی خودش میدونست و اگه یه روز حالم و نمیگرفت یا دست روم
بلند نمیکرد صبحش شب نمیشد.
امیرحسام :داری بی انصافی میکنی.
باحرص دستم و محکم روی گونه اش کشیدم و باگریه گفتم :چرا بـ ـوسیدت؟ لعنتی چرا گذاشتی ببـ
ـوستت؟
دستم و گرفت و سرشو روی پاهام گذاشت و باصدای گرفته ای گفت :اینقدر عذابم نده ...حریر من
خودم داغونم توروخدا عذابم نده.
_آخی چرا داغونی؟ عشقت کنارته ولی نمی تونی باهاش خلوت کنی واسه همین داغونی؟ غصه نخور
عزیزم وقتی رفتم کپهی مرگم و بذارم برو پیش عشقت اون موقع دیگه کسی نیست که مانع خلوتت
باعشقت بشه.
به پیراهنم چنگ انداخت و نالید :حریر بفهم داری چی میگی.
_آه من میفهمم دارم چی میگم این تویی که نمیفهمی داری بامن چیکار میکنی.
بلندشد و به موهاش چنگ زد و گفت :کجا اشتباه کردم که به اینجا رسیدم؟
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این جمله رو زیرلب به خودش گفت ...منظورشو نفهمیدم.
صدای زنگ ویال بلندشد که گفتم :برو غذاها رو بگیر.
نگاه شو به اعماق چشمام دوخت و پرسید :خوبی؟
_من یا دخترت؟
خم شد و توی صورتم غرید :لعنتی خودتو میگم.
_نه خودم خوب نیستم ولی دخترت خوبه.
چونم و محکم توی دستش گرفت و از الی دندوناش غرید :لعنت به من که...
دندوناشو روی هم فشار داد و ادامه نداد.
ولم کرد و رفت ...زیرلب بابغض گفتم :وحشی.
غذاها رو آورد و روی میز گذاشت ...بااخم برنج ها رو داخل دیس خالی کرد.
خواستم بلندشدم که غرید :بشین خودم انجامش میدم.
بلندشدم و آروم گفتم :خوبم.
امیرحسام :یه بار نشد به حرفم گوش کنی ،لجبازه یک دنده.
کباب ها رو توی ظرف چیدم و خورشت ها رو توی ظرف خورشت خوری خالی کردم.
میزو باکمکش چیدم و همه رو برای شام صدا زدم.
بقیه باخنده و شوخی و بازدن حرفاهای مختلف شام میخوردن و من فقط باغذام بازی میکردم و به
اون بـ ـوسه های وحشتناک فکرمیکردم.
دخترم لگد محکمی بهم زد که لبخند روی لبام نشست و به شکمم نگاه کردم.
تودلم گفتم :چیه کوچولو توهم مثل بابات فقط زورت به من میرسه؟ شایدم گشنته ...خب من االن
میلم به غذا نمیکشه چیکار کنیم؟ خب باشه به خاطره تو هم که شده یکم میخورم.
بی میل یکی دوقاشق خوردم ...نگاه سنگین امیرحسام و روی خودم احساس میکردم اما توجه ای
نمیکردم ...خیلی ازش دلگیر بودم و به راحتی اشتباهی که کرده بود و فراموش نمیکنم.
دایی :ممنون حریر.
_نوش جون.
امیلی :ببخشید افتادی تو زحمت.
_چه زحمتی! من که غذاها رو درست نکردم.
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سیاوش :خب اشتباه بزرگی کردی فکرکردی من چرا اومدم اینجا؟ برای دیدن این زردک؟ نخیرم
اومده بودم دست پخت آبجیم و بخورم که زدی با این غذاهای بی مزه حالم و گرفتی.
لبخندی زدم و گفتم :دفعه دیگه ایشااهلل.
سیاوش :از اون آش هایی که اون دفعه درست کردی درست کن.
امیرحسام :چشم امر دیگه ای؟
سیاوش :خوو چرا میزنی بگو نمیذارم زنم آشپزی کنه.
امیرحسام لبخنده کجی زد و گفت :نترکی اینقدر میخوری.
سیاوش :نوچ نمیترکم.
امیرحسام سری به نشونهی تأسف تکون داد و باهم میزو جمع کردیم که اینبار سیاوش و جاستیناهم
بهمون کمک کردن.
به سختی از پله ها رفتم باال و اتاق های مهمون و برای دایی و امیلی و الیزابت آماده کردم ...حدس
زدم سیاوش و جاستیناهم بمونن واسه همین اتاق اونا رو هم آماده کردم.
داشتم آروم آروم از پله هامیومدم پایین که امیرحسام نگاهش بهم افتاد ...رنگش سرخ شد و فکش
منقبض شد.
باسرعت از پله ها اومد باال و کنار گوشم غرید :امشب تا منو دق ندی دست بردار نمیشی ...دِ المصب
داری به خودت ظلم میکنی یا من؟ چرا این همه پله رو میای باال؟ تو که بهتر از من میدونی وضعیتت
حساسه و جفتت پایینه پس چرا اینقدر عذابم میدی؟ دلت میخواد به خونریزی بیوفتی؟
عقب زدمش و بابداخالقی گفتم :برو کنار بوی سیگار میدی.
دندوناشو باخشم روی هم فشار داد ...دستم و به نرده ها گرفتم و آروم و پر از ترس از یه عالمه پله ای
که رفته بودم باال اومدم پایین ...امیرحسام از پشت ساپورتم میکرد که نیوفتم.
حق بااون بود باال رفتن از این همه پله دیونگی محض بود ...مرجان توی آخرین معاینه ام گفته بود
جفتم پایینه و نباید زیاد فعالیت کنم چون امکان اینکه برای دخترم اتفاقی بیوفته یا زایمان زودرس
داشته باشم هست.
نفسم دیگه باال نمیومد ...یه لیوان آب خوردم و درحالی که نفس نفس میزدم گفتم :دایی ...زن دایی
اگه خسته این برین استراحت کنید اتاق تونو آماده کردم.
دایی :ممنون.
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_خواهش میکنم.
هردوشون شب بخیر گفتن و رفتن.
الیزابت :منم میرم بای بای.
جاستینا :چه زود !
الیزابت :خستم میخوام برم بخوابم.
جاستینا :باشه برو گمشو.
الیزابت خندید و باگفتن شب بخیر رفت طبقه باال.
سیاوش دست جاستینا رو گرفت و گفت :پاشو ماهم بریم بخوابیم.
امیرحسام :شما خونه و زندگی ندارین؟
سیاوش :ماشاهلل اتاق های این ویال مثل یه قصر بزرگ و دلبازه آپارتمان نقلی من که در برابرش خونه
به حساب نمیاد ...همین اتاق تو شبی چند اجاره میدی من و جاستینا واسه ماه عسل بیایم اینجا؟
امیرحسام خنده ای کرد و گفت :بیا برو گمشو حوصله تو ندارم.
سیاوش :پاشو عشقم.
جاستینا :هنوز که سره شبه من خوابم نمیاد.
سیاوش کناره گوشش یه چیزی گفت که جاستینا باخنده مشتی به بازوش زد و گفت :پرو.
امیرحسام :بیا برو گمشو سیاوش.
سیاوش لپ شو کشید و گفت :یه جور رفتار میکنی انگار بابای جاستینایی جیگر.
امیرحسام دست شو پس زد و گفت :گمشو عوضی.
سیاوش :نکنه داداششی و من خبر ندارم؟
امیرحسام :دهن آدم و سرویس میکنی از بس مزخرف میگی.
به سمت اتاق رفت که سیاوش خندید و گفت :آبجی شب بخیر.
بالبخندگفتم :شب بخیر.
جاستینا :ببخشید هرشب مزاحم شما میشیم.
سیاوش :بیابریم بابا مزاحم چیه ما خودمون صاحب خونه ایم.
رفتن طبقهی باال و من درحالی که لبخنده پرحسرتی روی لبم بود گفتم :چه خوبه که کناره هم
خوشبختین.
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جاستینا خیلی خوش شانس بود که سیاوش اینقدر دوستش داشت و باهاش خوب رفتار میکرد.
ظرف های میوه رو جمع کردم و شستم و آشپزخونه رو جمع و جور کردم.
دلم نمیخواست برم توی اتاق پیش امیرحسام ...برای اولین بار دلم تنهایی میخواست.
روی یکی از صندلی های میز غذا خوری نشستم و سرم و روی میز گذاشتم ...ساعت دونصف شب
شده بود و تازه کارام تموم شده بود.
نیم ساعت همونطوری روی صندلی نشستم که درد بدی توی کمرم پیچید و بلند شدم.
دستم و به کمرم گرفتم و چراغ ها رو خاموش کردم و رفتم داخل اتاق.
بیدار بود ...کناره پنجره ایستاده بود و سیگار میکشید.
بدون اینکه بهش اهمیت بدم از داخل کمد لباس خوابم و برداشتم و پوشیدم.
جلوی آینه ایستادم و مشغول شونه کردن موهام شدم.
انگار تصمیم گرفته بود باسیگار خودشو خفه کنه چون باسیگار قبلی سیگاره بعدی رو روشن میکرد.
آروم و بی حوصله موهام و شونه میکردم و توی افکارم غرق بودم که یهو دستای گرم شو دورم
احساس کردم.
تکون شدیدی خوردم و شونه از دستم افتاد.
صورت شو توی موهام فرو برد و نفس عمیقی کشید ...قلبم اینقدر تند و باشدت میکوبید که قفسهی
سـ ـینه ام درد گرفته بود.
نوک بینی شو به حالت وسوسه کننده ای روی گردنم کشید و چشمام و بستم.
بازوهای برهنه ام و نوازش کرد و آروم زمزمه کرد :حریر بامن اینطوری رفتار نکن.
سرم و به سـ ـینه اش تکیه دادم و از داخل آینه به چشماش نگاه کردم.
شونهی برهنه ام و بـ ـوسید و گفت :الکی خودم و خودتو عذاب نده.
بابغض گفتم :الکی نیست ...تو دوستم نداری این موضوع عذابم میده.
منو به سمت خودش برگردوند و به چشمای بارونی ام زل زد.
صدام درست عین قلبم می لرزید  ...گفتم :حسـ...ام چرا دوستـ...م نداری؟
نگاه شو دزدید و گفت :بس کن.
مشت های آرومی به قفسهی سـ ـینه اش زدم و باگریه گفتم :لعنتی یکم دوستم داشته باش.
محکم بـ ـغلم کرد و سرم و به سـ ـینه اش فشرد ...توبـ ـغلش گریه کردم و بی مهابا اشک ریختم.
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لباشو به شقیقه ام فشرد و آروم گفت :حریر بس کن اینقدر خودتو عذاب نده.
_الیزابت چی داره که من ندارم؟
زیرلب گفت :لعنت به من.
_نه لعنت به من که عاشق توی سنگدلم.
صورتم و بادستاش قاب گرفت و گفت :تمومش کن.
نگاه مشکیش آرومم کرد و گفتم :باشه بازم مثل همیشه خفه میشم و دردهام و توی وجودم خفه
میکنم.
پیشونی شو به پیشونیم چسبوند و گفت :آره دردهاتو توی خودت خفه کن چون من خودم پره دردم
نمی تونم برای دردهای تو مرهم باشم ...حریر برام مسکن باش نه درد.
_پس کی برای من مسکن باشه؟
امیرحسام :کسی که خودش پره درده نمیتونه برای کسی مسکن باشه.
بابغض گفتم :باشه ...همین که تو خوب باشی برای من کافیه مرده خودخواه من.
چشماشو بست و فاصله ای بین صورتمان باقی نگذاشت.
درحالی که بغض داشت خفه ام میکرد پنجه هام و الی موهای پشت سرش فرو بردم و انگار نه انگار
که ازش دلگیر بودم.
چند دقیقه گذشته بود اما امیرحسام هنوز درحال بـ ـوسه زدن به بدنم بود .آروم دکمه های پیراهن
شو باز کردم که متعجب بهم نگاه کرد ...آروم گفتم:
_پیراهنت بوی سیگار میده درش بیار.
آروم کمک کردم پیراهن شو در بیاره ...به سمت تخت بردم و هردو دراز کشیدیم ...روم خم شد و فقط
بابـ ـوسه هاش نوازشم کرد و من نمیدونستم این بـ ـوسه های آروم و پراحساس رو چی تعبیر کنم...
عشق؟ عالقه؟ دوست داشتن؟ نیاز؟ هـ ـوس؟ چـــی؟ شاید هـ ـوس بود.
***
دو هفته از اومدن دایی و خانوادش میگذشت .فردای همون روز رفتن خونه خودشون ...تازگیا فهمیدم
دایی توی شرکت شریک امیرحسامه و باهم شرکت رزا رو تأسیس کردن ...از وقتی که الیزابت اومده
ایران حال من بدجوری بهم ریخته و شک و بی اعتمادی به تک تک الیه های وجودم نفوذ کرده و
همین موضوع باعث شده که سره هرچیزه کوچیکی با امیرحسام دعوا کنم ...زود میره سرکار باهاش
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دعوا میکنم که چرا زود میره؟ دیر از سرکار برمیگرده باهاش دعوا میکنم که چرا دیر اومده؟ روزی
چندبار زنگ میزنم به شرکتش و از منشیش میپرسم واقعاً شرکته یا دروغ گفته که میره شرکت...
وقتایی که میره خونه دایی خون خونم و میخوره ...البته به منم میگه تا باهم بریم اما خب من قبول
نمیکنم چون از نگاه های دایی و امیلی و الیزابت خجالت میکشم ...گذشتهی مادرم باعث میشه از
همه شون حتی از سیاوش خجالت بکشم ...بارداریم هم باعث شده که یکم بیشتر به الیزابت و
امیرحسام حساس بشم ...حتی وقتی امیرحسام باگوشی صحبت میکنه از تلفن داخل اتاق گوش
میکنم ببینم باکی صحبت میکنه ...وقتایی که میره حموم گوشی شو چک میکنم ...لیست تماس
هاش  ..لیست پیام هاش ...تلگرام ...اینستاگرام ...فیس بوک ...همهی اینا رو چک میکنم و فکرمیکنم
متوجه نمیشه اما میشه فقط به روم نمیاره ...از وقتی که الیزابت اومده زندگیم شده جهنم و از درون
خودم و میخورم حتی وقتی امیرحسام میاد خونه لباساشو بو میکنم ببینم بوی عطره خودشو میده یا
بوی عطره زنونه ...واقعاً نمیفهمم چطوری این همه به امیرحسام بی اعتماد شدم اما خب حق دارم بی
اعتماد و شکاک بشم چون شوهرم حتی ذره ای به من احساس نداره و از این بدتر اینه که عشقش
اومده و االن بیخ گوش من و زندگیمه.
عصبی پام و تکون دادم و ناخونم و با دندونم کندم ...به ساعت نگاه کردم و خشمم بیشتر شد.
زیرلب باحرص گفتم :بیشعوره احمق کجایی؟ ساعت شده هفت سرت به کدوم آخور گرمه االغ؟
دخترم یه لگد محکم زد که نفسم قطع شد ...بابغض گفتم :چیه؟ بدت اومد به باباجونت توهین کردم؟
الهی بمیری حریر که بچتم طرفداره اون بی رحمه.
باعصبانیت بلندشدم و گوشی رو برداشتم و شمارشو گرفتم.
بوق ...بوق ...بوق ...
الیزابت :بله؟
اتاق دوره سرم چرخید و بغض گلم و گرفت.
الیزابت :الو حریر ...حریرجان صدای منو میشنوی؟ الو؟
گوشی از دستم افتاد و باحال بدی روی تخت نشستم ...یهو بغضم ترکید و باشدت زدم زیره گریه.
باتمام توانم فریاد زدم :ازت متنفرم حسام ...ازت متنفرم عوضی خـ ـیانتکار ...توهم یکی مثل پدرت،
ازت متنفرم لعنتی.
بالشت ها و روتختی رو باعصبانیت بهم ریختم و جیغ فوق العاده بلندی کشیدم.
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تمام وسایل روی میز آرایشی رو پرت کردم روی زمین و باصدای بلندی گریه کردم.
به تصویر دختری که تمام صورتش خیس از اشک بود نگاه کردم ...چشماش غمگین بود و چهره اش
پر از ترس ...حس حقارت توی چشماش پیدا بود ...غروره خورد شده اش از چشماش هویدا بود ...این
منم؟ همون حریری که عزیز دوردونهی محمدعلی صالحی بود؟ این همون حریره یکی یدونه ست؟
چی شد به اینجا رسیدی شاهزاده خانوم؟ چی شد که اینقدر حقیر شدی؟ حسام باتو چه کرد؟ از
عرش به فرش رسوندت ...آتیش بگیره زندگی که توش پای یه زن دیگه هم هست ...آتیش بگیره
عشقی که اینقدر خار و خفیفم کرد ...آتیش بگیره قلبی که عقلم و از کار انداخت.
ادکلن و برداشتم و فریاده بلندی زدم و محکم کوبیدمش به آینه.
دستام و جلوی صورتم گرفتم و صدای شکستن آینه گوشم و پر کرد و صدای گریه ام قطع شد.
باترس دستام و آوردم پایین و به آینه ای نگاه کردم که هزار تکه شده بود و توی هرتکه تصویره
غمزدهی خودم و دیدم.
زیرلب گفتم :چقدر احمقم که فکرمیکنم دست از انتقام گرفتن برداشتی ...توی لعنتی هرثانیه و
هرلحظه از من انتقام میگیری و االن فقط شیوه تو تغییر دادی ...عشق تو آوردی توی زندگیم تا باخـ
ـیانتت هرلحظه جونم و بگیری ...لعنتی اگه من مثل مادرم هـ ـرزه ام تو هم مثل پدرت یه خـ
ـیانتکاره عوضی هستی ...چقدر خرم که دوست دارم و عاشقتم ...باال میارم همه احساسم نسبت به تو
رو ...هرچی رو ببخشم خـ ـیانت و نمیبخشم ...عوضی حداقل به خاطره دخترت این کارو نمیکردی...
حالم ازت بهم میخوره آقای پارسا.
سرم گیج رفت و تعادلم و از دست دادم که سریع خودم و کنترل کردم و روی تخت نشستم ...روی
تخت دراز کشیدم و آروم و بی صدا به خاطره بخت سیاهم اشک ریختم.
ایناهمه نفرین های بابا و مامانه.
آه تا باخودم میگم زندگیم خوب شده و کنار امیرحسام خوشبختم یهو امیرحسام جوری بهم ضربه
میزنه که از پا میوفتم و تا باز سرپا میشم بازم زخم میزنه و زخمیم میکنه ...لعنت به تو که تمام
زندگیم و گرفتی و کم کم جونمم میگیری.
دستم و دوره شکمم حلقه کردم و بابغض گفتم :نکنه تو روهم ازم بگیره ...اگه این کارو بکنه واقعاً
میمیرم.
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هه به من میگه امروز توی شرکت کلی کار داره ...احمق منو خر فرض کرده ...آره کلی کار داشته
کارش ،خلوت کردن باعشقش الیزابت خانوم بوده.
آه ای کاش منو دوست داشت ،یاحداقل اگه منو دوست نداره عاشق کس دیگه ای هم نباشه ...خدایا
منو فراموش کردی یاهنوز نبخشیدیم؟ توروخدا منو به یاد بیار و دستم و بگیر ...خواهش میکنم
زندگیم و از اینی که هست بدتر نکن.
نگاهم به ساعت روی دیوار بود ...ثانیه ها و دقیقه ها و ساعت ها میگذشت و امیرحسام هنوز نیومده
بود ...باهرثانیه ای که میگذشت سرعت ریزش اشکام بیشتر میشد.
ساعت نُه شب بود که صداش از بیرون به گوشم رسید :حریر.
عاشق این بودم که تا پاش به خونه میرسید منو صدا میزد.
حریر خفه شو ...خفه شو احمق ...خفه شو که هرچی میکشی از این عشق نفرت انگیز میکشی.
در اتاق باز شد که سریع چشمام و بستم.
صدای بهت زده شو شنیدم :حریر ! حریر اینجا چه خبره؟
ملحفه رو روی سرم کشیدم و جواب ندادم ...کنارم نشست و دست شو روی بازوم گذاشت و گفت:
حریر خوبی؟
بازوم و کنار کشیدم و باصدای پربغضی گفتم :به من دست نزن.
ملحفه رو باخشم کنار زد و غرید :بگو ببینم دردت چیه؟
باچشمای خیسم بهش نگاه کردم ...فقط نگاه کردم.
آروم اشکام و پاک کرد و بالحن مالیمی گفت :چی شده مامان کوچولو؟
دستشو کنار زدم و باهمون بغض لعنتی که هرلحظه بزرگ تر می شد گفتم :هیچی نشده.
امیرحسام :حریر بگو چی شده؟ اتاق چرا این شکلی شده؟ بگو تا بدونم دردت چیه؟
_نمیگم ...یادت رفته قرار بود دردهام و توی خودم خفه کنم و به تو چیزی نگم چون تو نمی تونی
دردهام و خوب کنی چون تو خودت پره دردی ...خودت گفتی خفه شم االنم خفه میشم ...خفم
کردی حسام ...خـــفـــم کـــردی.
امیرحسام :چی میگی حریر؟ چرا داری چرت میگی من نباید بفهمم زنم چه مشکلی داره؟ نباید
بفهمم چرا گریه میکنه؟
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_زنت؟ هه زنت ...اشتباه نکن آقای پارسا من هیچ وقت همسرت نبودم من فقط یه عروسکم که
هروقت دلتنگ عشقت میشدی منو به جاش بـ ـغل میکردی و دلتنگی تو رفع میکردی ...من فقط
عروسک خیمه شب بازیت بودم و هستم ...االن که عشقت اومده و کنارته دیگه نیازی به عروسک
نداری تا اونو جای عشقت بذاری و باهاش رفع دلتنگی کنی ...من االن فقط شدم مادر بچه ات ...پس
منو زن خودت ندون آقای پارسا.
نفس پرحرصی کشید و سعی کرد خشم شو کنترل کنه ...بعد از اینکه چندتا نفس عمیق کشید گفت:
حریر اعصاب جر و بحث ندارم یامثل بچهی آدم بگو چی شده یا اینکه یه جور دیگه ازت حرف
میکشم.
_تنهام بذار میخوام بخوابم.
امیرحسام :چرا زندگی رو برای خودم و خودت تلخ میکنی! چت شده؟ توی این دوهفته دویست بار
ماباهم جر و بحث داشتیم اونم سره چیزهای الکی ...میشه بگی دردت چیه؟
_درد های من به خودم ربط داره تنهام بذار.
صدای نفس های بلند و خشمگینش میترسوندم ...قطعاً اگه باردار نبودم االن جوری میزدتم که به
غلط کردن بیوفتم.
امیرحسام :حریر اینقدر اعصاب منو تـ ـحریک نکن ...کاری نکن کاری که نباید و انجام بدم و خودم و
خودتو خالص کنم ...بگو چی باعث شده اینقدر بهم بریزی.
ملحفه رو روی سرم کشیدم و اهمیت ندادم.
بغض داشت گلوم و پاره میکرد.
امیرحسام :صبرکن ببینم نکنه از اینکه دیر کردم و گوشیم و الی جواب داده ناراحتی؟
لبام و روی هم فشار دادم و جوابی ندادم.
ملحفه رو کنار زد و گفت :آره حریر؟
باچشمای پر از اشکم بهش نگاه کردم که گفت :دیونه توی ذهن کوچولوت چی میگذره؟
_توی ذهنم این میگذره که آدم هیچ وقت نمی تونه ذات شو عوض کنه و همیشه بد ذات میمونه...
توی ذهنم اینه که قدیمی ها راست گفتن تَره به تُخمش میره.
از خشم سرخ شد و دوباره قرینهی چشمش بزرگ شد و سفیدی چشماشو در برگرفت ...صدای
ساییدن دندوناشو روی هم میشنیدم و از ترس نفسم بند اومده بود.
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ملحفه رو توی مشتش فشار میداد ...اینقدر محکم دست شو مشت کرده بود که رگ های دستش زده
بود بیرون ...قفسهی سـ ـینه اش تند و پشت سرهم باال و پایین میشد ...درست عین یه گرگ بهم
چشم دوخته بود و نفس های بلند و کشدار می کشید.
باترس دستم و روی شکمم گذاشتم و کمی فاصله گرفتم ازش ...الهی الل بشم این چرا اینقدر کبود
شده! غلط کردم خدایا االنه که دیونه بشه و این خونه رو به آتیش بکشونه.
بانگاه پر ازخشمش بهم زل زده بود و اصالً پلک نمیزد ...رگ پیشونی و گردنش ورم کرده بود و
احساس میکردنم االنه که رگ گردنش پاره بشه و خون بپاشه تو صورتم.
خودم و برای شنیدن نعره هاش آماده کردم اما برعکس تصورم آروم و باصدایی که بیش از حد
میلرزید گفت :الیزابت و دایی از امروز توی شرکت مشغول به کار شدن چون دیگه قرار نیست برگردن
آلمان ...یه جلسهی مهم داشتم گوشیم توی اتاقم بود وقتی جلسه تموم شد الیزابت گفت که زنگ
زدی و جواب داده اما حرفی نزدی ...جلسم طول کشید خواستم بهت زنگ بزنم اما چون گفت حرفی
نزدی نگران شدم و سریع خودم و رسوندم خونه.
نگاهشو از چشمام گرفت و بلندشد و از اتاق رفت بیرون ...حتی مثل همیشه که عصبانی میشد درو
بهم نکوبید و منو توی بهت گذاشت.
چرا اینطوری برخورد کرد؟ حس کردم نگاهش غمگین و دلخور بود ...چرا سرم داد نزد؟ چرا اینقدر
صدای همیشه محکمش آروم و پر از لرزش بود؟
ترجیح میدادم سرم داد بزنه و مثل همیشه مثل یه گرگ زخمی نعره بزنه و اتاق و بهم بریزه اما
اینقدر دلخور و غمگین حرف نزنه ...یعنی اینقدر حرفم بد بود!؟ معلومه که بد بود ...خدالعنتت کنه
حریر.
وای خدایا دایی اینا برای همیشه ایران میمونن! یعنی من همیشه باید پر از ترس و دلهره باشم؟ خدایا
چرا به جای اینکه از مشکالتم کم کنی به مشکالتم اضافه میکنی؟!
روی تخت چمبره زدم و بیصدا اشک ریختم و به چشمای دلخور و لحن غمگین امیرحسام فکر کردم.
از حرفی که زده بودم پشیمون بودم ...نباید این حرف و بهش میزدم.
رفتم کناره پنجره که دیدم لب استخر نشسته و به تصویر خودش توی آب زل زده؟ چرا از اینکه
سیگار دستش نیست نگران شدم! یعنی اینقدر حرفم براش سنگین بود که حتی سیگارهم آرومش
نمیکنه !؟
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_ لعنتی بیا سرم داد بزن ...سیگار بکش و حرص تو روی سیگار خالی کن ...باحرفا و تحقیرهات حالم
و بگیر ولی اینطوری توی خودت نباش ...سکوتت خیلی عذاب آورتر و دردناک تر از کمربندته که یه
شب تمام تنم و باضربه هاش نوازش کرد ...حتی سکوتت از اون شب نوزده سالگیم هم عذاب آور تره...
حتی از صبحشم که از کلبه پرتم کردی بیرون و یادگاریش هنوز روی پیشونیمه دردناک تره.
سرش پایین بود و چشم از تصویر خودش که روی آب افتاده بود برنمیداشت.
روی مبل نشستم و زانوهام و بـ ـغل کردم و سرم و روی زانوهام گذاشتم و آروم هق زدم.
ای کاش الل میشدم و اون حرف و نمیزدم.
نمیدونم چقدر گذشته بود ...یک ساعت ...دوساعت ...سه ساعت ...فقط میدونم خیلی گذشته بود و
امیرحسام هنوز نیومده بود داخل ...اینقدر که گریه کرده بودم بی جون شده بودم.
در اتاق باز شد که سریع سرم و از روی زانوهام برداشتم و بهش نگاه کردم.
بدون اینکه بهم نگاهی بندازه از توی کمد حوله شو برداشت و رفت داخل حموم.
لبم و گاز گرفتم و صدای گریهی آروم و خفه کردم.
بعد از نیم ساعت از حموم اومد بیرون و باهمون حوله ای که تنش بود روی تخت طاق باز خوابید و به
سقف زل زد.
رگ گردنش هنوز متورم بود و چشماش سرخ بود.
بااسترس لبم و جوییدم و انگشتام و توی هم پیچوندم.
تاخواستم دهن باز کنم و چیزی بگم نگاهم به کف پاش افتاد که خونی بود.
بابهت صدا زدم :حسام !
اهمیت نداد ...وای خدایا یعنی اینقدر حرفم اذیتش کرده که متوجه نشده شیشه پاشو زخمی کرده !؟
بلندشدم و رفتم نزدیکش ...پایین پاش نشستم و بابغض گفتم :حسام پات زخمی شده.
مثل یه روح فقط به سقف زل زده بود.
باگریه گفتم :معذرت میخوام از دهنم پرید.
پشت بهم خوابید و باصدایی که هنوزم حس میکردم میلرزه گفت :چراغ و خاموش کن.
رفتم داخل آشپزخونه و جعبهی کمک های اولیه رو برداشتم و برگشتم به اتاق.
باپنبه خون پاشو تمیز کردم که پاشو عقب کشید.
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صدای گریه ام اوج گرفت و گفتم :معذرت میخوام باورکن از دهنم پرید ...خب عصبانی بودم وقتی
زنگ زدم و الی جواب داد خیلی ناراحت شدم.
امیرحسام :فکرت خیلی مریضه یه چاره ای براش پیدا کن خانوم گلکار.
_آره فکرم مریضه هرکس ای هم جای من بود به همون چیزی فکرمیکرد که من فکر کردم میدونی
چرا؟ چون تو عاشق اون دختری ...عشق منو مجبور کرد تا به خواسته های تو تن بدم و به اون کلبه
بیام پس قطعاً یه روز تو رو هم مجبور میکنه که با الی ،باکسی که قلبت براش میزنه به من خـ ـیانت
کنی ...شایدم کردی.
امیرحسام :حریر فقط خفه شو ...میفهمی؟ خفه شو.
باهق هق گفتم :باشه خفه میشم فقط بذار پاتو پانسمان کنم.
شنیدم که زیرلب باخودش گفت :درد نباش درمان کردن پیشکشت.
_ من که معذرت خواهی کردم پس لطفاً لجبازی رو بذار کنار.
اهمیت نداد که بابغض گفتم :جون این کوچولو لجبازی رو تمومش کن.
دستشو کشیدم و گفتم :پاشو دیگه بذار زخم تو پانسمان کنم.
دستشو از دستم بیرون کشید و نشست و به تخت تکه داد.
نگاه طوالنی به چهرهی جذاب اما غمگینش کردم و آروم خون کف پاشو تمیز کردم.
_ببخشید تقصیره منه نباید آینه رو میشکوندم.
هیچی نگفت و منو بیشتر عذاب داد ...یکم بتادین روی زخمش ریختم و با بانداژ زخم شو بستم.
_خیلی میسوزه؟
پوزخنده دردناکی زد و گفت :نه به اندازهی قلبم.
اشکام باشدت بیشتری ریخت و گفتم :باورکن اصالً متوجه نشدم چی دارم میگم از دهنم پرید.
سکوتش آزارم میداد ...من همیشه عادت داشتم توی این جور مواقع اونو خشمگین و عصبانی و پر از
فریاد و نعره ببینم نه اینطوری غمزده و ناراحت.
آروم رفتم جلو و کنارش نشستم ...دست شو گرفتم که سریع دست شو عقب کشید.
صورت شو به سمت خودم برگردوندم و خیره به چشماش گفتم :اشتباه کردم ببخشید.
امیرحسام :بعضی حرفا هیچ وقت از یاد آدم نمیره.
_بهم حق بده ،وقتی صدای الیزابت و شنیدم بهم ریختم.
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امیرحسام :هه بهت حق بدم؟ چرا باید بهت حق بدم؟ دوهفته ست خون خودتو منو کردی تو شیشه...
حالم از اینکه منو یه هـ ـوسبازه کثافت میدونی بهم میخوره ...امشب گوشیم و چک کردی؟ شمارهی
مشکوکی به چشمت نخورد؟ توی تلگرامم پی وی یه خانوم خوشگل پیدا نکردی؟ توی اینستاگرام
کامنت مشکوکی نداشتم؟ چک کردی ببینی لباسام بوی عطره الیزابت و میده یانه؟ حریر من خر
نیستم پس فکرنکن باخر طرفی ...تو آب میخوری من میفهمم ...نفسات توی خواب کم و زیاد میشه
من متوجه میشم پس منو خر فرض نکن اگه چیزی نمیگم برای این نیست که متوجه نمیشم برای
اینه که نمیخوام به روت بیارم تا خجالت نکشی ...آره حریر این کارها خجالت داره ...واقعاً خجالت داره.
_تو خودت باعث شدی نسبت بهت بی اعتماد بشم.
امیرحسام :عه واقعاً؟ میشی بگی چیکار کردم که وضعیتمون شده این؟
بابغص دردناکی گفتم :تو اونو دوست داری ...اون شب که مست بودی منو بـ ـوسیدی اما گفتی الی
دوست دارم ...حسام این اسمش خـ ـیانته ...تو توی ذهنت با
الی زندگی میکنی و این یعنی خـ ـیانت.
فقط نگاهم کرد و چیزی نگفت.
_بابت حرفی که زدم معذرت میخوام ...بابت اینکه لباسات و گوشی تو چک میکنم معذرت میخوام...
بابت این که زندگی رو به کامت تلخ کردم معذرت میخوام ...هه توی این مدت هوا برم داشته بود که
دوستم داری و به من تعلق داری فراموش کرده بودم که یکی هست به اسم الیزابت که روح شوهرم و
در اختیار داره ...فراموش کرده بودم که اگه باهام درست رفتار میکنی فقط به خاطره این بچه ست...
فراموش کرده بودم که دختره یسنام و برای تاوان دادن اومدم توی این خونه ...معذرت میخوام
حسام ...بابت همهی اینا معذرت میخوام اما بدون تو اگه مال من نباشی مال الیزابت هم نمیشی ...اگه
تو انتقام مادرتو از من میگیری منم انتقام پدرم و از تو میگیرم ...اگه من به عشقم نمیرسم پس
توهمبه عشقتنمیرسی.
من و تو تا آخر عمر به پای هم با شعله های آتیش کینه هات میسوزیم و میسازیم ...تو تمام زندگیم
و از من گرفتی من از تو فقط عشق تو میگیرم ...حسام من هیچ وقتِ هیچ وقت اجازه نمیدم با الیزابت
باشی ...هیچ وقت ،اینو تو گوشت فرو کن آقای پارسا.
تمام مدتی که حرف میزدم فقط به چشمام زل زده بود.
لبخنده کجی زد و گفت :کوچولو من مثل تو عشقم و به هرچیزی ترجیح نمیدم.
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باعصبانیت گفتم :آره من به خاطره عشق تو تمام زندگیم و نابود کردم اما هیچ وقتم نمیذارم که تو به
عشقت برسی توهم باید کناره من عذاب بکشی و تاوان بدی.
امیرحسام :این وسط فقط تو باختی چون من هیچ وقت از کسی که توی قلبمه جدا نمیشم.
داد زدم :ازت متنفرم.
امیرحسام :این جمله شیرین ترین جمله ای که شنیدم ...میدونی چرا؟
باخشم و نفس نفس زنان نگاهش کردم ...انگشتای گرمشو روی گونم کشید و بهم نزدیک شد و آروم
گفت :چون تو معنی این جمله رو تغییر دادی ...معنیش اینه :حسام عاشقتم ...دیونتم ...میمیرم برات...
دوست دارم ...آره حریر ازت متنفرم هایی که تو میگی یعنی این ...یعنی تو حتی بدون من نمی تونی
نفس بکشی.
باحرص دندونام و روی هم فشار دادم.
بهم نزدیک تر شد و بالبخنده مرموزی گفت :حریر یادت نره منو خدا هم نمی تونه از عشقم جداکنه
چه برسه به تو.
ناخونام و توی بازوش فرو بردم و بانفس نفس گفتم :تو حق نـ...داری به مـ...ن خـ...یانـ...ت کنی.
امیرحسام :خـ ـیانت نمیکنم.
_من نمیذارم الیزابت بیاد توی زندگیم.
امیرحسام :چه بخوای چه نخوای الیزابت همیشه تو زندگیته چون اون دختر داییته.
_ و همیشه یه دختر دایی باقی میمونه ...هم برای من هم برای تو.
امیرحسام :کوچولو حسودی میکنی بهش؟
لبخنده عجیبی زد و چشمام و بـ ـوسید و زمزمه کرد :اینقدر عاشقمی که حتی دریای چشماتم
درمقابل عشق من کم میاره و تمام قدرت یه دریای خروشان و از دست میده.
جدی گفتم :تا االن من توی این انتقام فقط یه بازنده بودم و بس اما از امشب من میشم بازیگر و این
تویی که میشی بازنده و توی همین دریای چشمام غرقت میکنم آقای پارسا.
لبخنده محوی زد و بـ ـوسه کوتاه و آرومی شبیه به نوازش به لبام زد و زمزمه کرد :خانوم گلکار اونی
که بازی رو باخته منم نه تو.
از حرفاش سر در نمیاوردم ...اون همیشه منو گیج میکرد.
دستش بین گوش و گردنم نشست و خودشو کشید جلوتر و فاصله ی بینمان را از بین برد.
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این کاراش متعجبم میکرد ...وسط دعوا و خط و نشون کشیدن این کار چه معنی میده؟
گیج بودم و خشکم زده بود و امیرحسام خیلی عجیب میبـ ـوسیدتم ...آروم خیلی آروم جوری که
حس میکردم با لباش نوازشم میکنه.
نکنه فکرمیکنه من الیزابتم؟
دستم و روی شونه اش گذاشتم و به عقب هولش دادم و باصدای بلندی فریاد زدم :من حریرم...
حــــریــــر ...من حریرم لعنتی بفهم اینو.
باچشمای مشکی رنگش به چشمای پر از اشکم نگاه کرد.
باگریه گفتم :ترجیح میدم همین االن بری پیش الیزابت تا اینکه منو تو بـ ـغلت بگیری و توی ذهنت
الی رو تجسم کنی.
امیرحسام :بدجوری زده به سرت چشم قشنگ ...نکنه عوارض بارداریه؟ شایدم توهمات بارداریه؟
هـــــوم؟
_داری مسخرم میکنی؟ لعنتی مثل همیشه داری مسخرم میکنی.
موهام و زد پشت گوشم و گفت :حرفات خیلی سنگین بود ،خیلی بیشتر از اونی که فکرشو بکنی
داغونم کرد حاال باید خودت جوره شو بکشی و آرومم کنی.
بازم فاصله رو از بین برد...
رفتاراش گیجم میکرد ...نمیدونستم معنی این حرفا و کارها چیه؟
اللهی گوشم و بـ ـوسید و آروم گفت :حریر هرفکری میکنی بکن فقط منو مثل پدرم ندون ...آدما
گاهی ذات شونو تغییر میدن توهم مادرت یه خـ ـیانتکاره اما توکه نیستی هستی؟ نه ...پس دفعه
آخرت بود که منو مثل پدرم دیدی.
_ توی این یه مورد حق باتوئه حرفم اشتباه بود معذرت میخوام.
صدای خندهی آرومش متعجبم کرد ...اللهی گوشم و به دندون گرفت و زمزمه کرد :چشم قشنگِ من
خوبه که اشتباهاتتو قبول میکنی.
_حسام داری میترسونیم.
امیرحسام :شما زنها واقعاً عجیبین ...عصبی و خشمگین رفتار میکنیم می ترسین آروم و بااحساس
برخورد میکنیم می ترسین ...تکلیف تون باخودتونم مشخص نیست.
_تو مرده عادی نیستی واسه همینه که در هرشرایطی ازت میترسم.
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چونم و آروم بین انگشتاش گرفت و خیره به چشمام گفت :نترس ...االن فقط بهم نشون بده عاشقمی.
آروم گفتم :زده به سرت؟ نکنه بازم نقشه داری؟
تک خندهی کوتاهی کرد و گفت :به عشقت نیاز دارم ...بازم از اون ازت متنفرم هایی بگو که پشتش
صفحه صفحه جمالت عاشقانه پنهان شده.
باانگشت شصتش لب پایینی ام و لمس کرد و لبام و از هم باز کرد ...فاصلهی بین لبامون رو از بین
برد .این حسام ،حسام همیشگی نبود ...انگار یکی دیگه بود.
اینقدر بااحساس میبـ ـوسیدتم که دستام روی شونه هاش نشست و مثل خودش آروم همراهیش
کردم.
بعد از چند دقیقه پیشونی شو روی پیشونیم گذاشت و به اعماق دریای چشمام زل زد ...ته ریش شو
لمس کردم و باپشت انگشتام نوازشش کردم.
_حسام به جون خودم ...به جون بابام که میدونی چقدر برام عزیزه اگه منو جای الی ببینی حاللت
نمیکنم.
لبخنده محوی زد و گفت :باشه حالل نکن.
هرچی به چشماش نگاه میکردم نمیفهمیدم توی اون ذهن شرورش چی میگذره.
اینقدر عجیب شده بود که ترسیده بودم و میخواستم هرچه زودتر بشه همون امیرحسام قبلی واسه
همین وسط بـ ـوسه های آرومش گفتم :برای عروسی لباس ندارم فردا باید ببریم خرید.
امیرحسام :عروسی !
_آره دیگه عروسی سیاوش و جاستینا.
امیرحسام :مگه تو میخوای بیای عروسی؟
_ پ ن پ میذارم تنهایی با الی جونت بری.
امیرحسام :بازم داری منو مثل پدرم میبینی.
_تو عاشق الیزابتی.
امیرحسام :باز داری عصبانیم میکنی.
_عصبانی شو ،حسام عصبانی رو بیشتر دوست دارم از این حسام بااحساس و آروم می ترسم.
ازم فاصله گرفت و کنارم دراز کشید و گفت :لیاقت نداری باهات مثل آدم رفتار کنم.
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مشت محکمی به شونه اش زدم و داد زدم :بی لیاقت عمته ...هیچ گربه ای محض رضای خدا موش
نمیگیره حتماً یه نقشه ای توی این کلهی پوکت هست که داری اینطوری خرم میکنی.
امیرحسام :تو کالً قاطی کردی.
_آره قاطی کردم تو باعث شدی قاطی کنم ...چرا بارفتارهای عجیبت منو میترسونی و گیجم میکنی؟
امیرحسام :حریر جیغ جیغ نکن تو به هیچ صراطی مستقیم نیستی ...اگه سرت داد میزنم میگی الی
رو دوست داری ...اگه باهات بااحساس برخورد میکنم میگی توی ذهنت الی ...تا میگم بار ببر میگی
مرغم تا میگم تخم بذار میگی شترم ...من از دست تو چیکار کنم توهمی؟
_توهمی خودتی و خودت ...همین که گفتم من میام عروسی.
امیرحسام :نمیذارم بری عروسی.
_منم نمیذارم تو با الی تنها باشی.
یه نگاه پر از خشم بهم انداخت که خندیدم و گفتم :آره همیشه به من اینطوری نگاه کن مثل یه
گرگ وحشی ...وقتی باهام حرف میزنی تن صداتو ببر باال ...بزنتم ...من به این امیرحسام عادت دارم و
ازش نمیترسم ولی از حسامی که نوازشم میکنه و بااحساس باهام برخورد میکنه می ترسم.
سرشو تکون داد و گفت :تو خیلی عجیبی.
_عجیب تر از من تویی آقای پارسا.
امیرحسام :هربار که بهم میگی آقای پارسا حس میکنم بهم فحش ناموسی میدی.
_توهمی تر از من تویی.
امیرحسام :خیلی از فامیلی پدر نکبتم خوشم میاد حاال توهی بکوب تو صورتم این فامیلی مزخرف و .
_من بدون منظور میگفتم.
امیرحسام :بگذریم من دلم نمیخواد بیای عروسی.
_چرا؟ خلوتت با الی جون بهم میریزه؟
امیرحسام :اینبار میزنم تو دهنت هـــا مراعاتتم نمیکنم.
_من میام عروسی.
امیرحسام :منو دیونه نکن حریر عروسی شون مختلطه بااین شکم میخوای بیای که چی بشه؟!
روی تخت دراز کشیدم و گفتم :من میام.
امیرحسام :ال اله اال اهلل.
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_حسام این پنبه رو که بذارم با الی تنهایی بری عروسی رو از گوشت دربیار چون نمیذارم.
امیرحسام :المصب چرا داری چرت میگی اون همه آدم دیگه توی عروسی هستن تنهایی کجا بود زن
حسابی؟!
_زن حسابی عمته من میام همین که گفتم فرداهم میبریم خرید.
امیرحسام :نمیبرم.
_خودم میرم.
امیرحسام :تو بیجا میکنی.
_تومنو میبری وگرنه نمیذارم خودتم بری.
امیرحسام :هه تومیخوای جلوم و بگیری؟
_شده همون شب میزام تا نتونی بری.
امیرحسام :خیلی بیشعوری حریر.
_خودتی.
امیرحسام :احمق زایمانت نزدیکه اگه وسط اون همه آدم دردت بگیره من چه خاکی تو سرم بریزم؟
_ دو هفتهی دیگه تا زایمانم مونده یه بهونهی بهتر بیار.
نفس پرحرصی کشید و گفت :باشه ولی یه روز چوب این بی اعتمادی رو میخوری حریر.
_الی رو فراموش کن تا بهت اعتماد کنم.
امیرحسام :خفه شو.
_خودت خفه شو.
خم شد روم و توی صورتم غرید :فقط دو هفته دیگه به حکومت کردنت مونده همین که فارغ بشی به
خدمتت میرسم.
_هیچ غلطـ....
باچشمای باریک شده و تهدیدوار نگاهم کرد که ترسیدم و گفتم :منظورم اینه که هیچ کاری نمی
تونی بکنی.
امیرحسام :باشه حاال میبینیم.
روی تخت خوابید و گفت :باره تو زمین بذار آدمت میکنم.
باشیطنت گفتم :فرشته ها آدم نمیشن.
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بهم پشت کرد و گفت :خفه شو.
انگشتام و روی گردنش کشیدم و گفتم :بی تربیت.
دستم و پس زد و گفت :نکن.
خندیدم ...روی گردنش حساس بود ...دوباره انگشتام و روی گردنش کشیدم که غرید :حــــریــــر .
بلندخندیدم و بـ ـوسهی محکمی به سرش زدم و گفتم :تومنو میبری عروسی فردا هم میریم خرید.
نفس پرحرصی کشید و گفت :یه روزی از اینکه بهم اعتماد نکردی پشیمون میشی.
دستم و دوره کمرش حلقه کردم و سرم و روی بالشتش گذاشتم و گفتم :تو هم یه روزی از اینکه این
بذره شک و بی اعتمادی رو توی وجودم کاشتی پشیمون میشی.
امیرحسام :فقط میخوام بدونی من مثل پدرم نیستم.
_اما شاید به خاطره اینکه منو عذاب بدی و انتقام بگیری شبیه اون بشی.
هیچی نگفت که آروم گفتم :حسامم خـ ـیانت نکن ...خـ ـیانت قلب عاشق منو از کار میندازه ،خـ
ـیانت نکن مرده من.
***
فصل هفتم
هرچی به ویترین ها و لباسای رنگارنگ نگاه میکردم اون چیزی که مَد نظرم بود رو پیدا نمیکردم.
امیرحسام باغرغر گفت :فکرکردی من بیکارم که دو ساعته منو توی این فروشگاه لعنتی میگردونی؟
_عه خب چیکار کنم میبینی که لباس مناسب پیدا نمیشه.
امیرحسام :لجبازی رو بذار کنار اومدنت به اون عروسی بااین شکم خیلی خنده داره.
_اصالًهم خنده نداره.
امیرحسام :بیابریم خونه من نمیرم عروسی.
متعجب بهش نگاه کردم که گفت :بیابریم.
یه قدم برداشت که دستشو گرفتم و گفتم :نخیرم هردو میریم عروسی.
امیرحسام :پس بگو درده تو تنها بودن من و الی نیست ایناهمه بهانه ست تو فقط میخوای حرف تو
به کرسی بشونی و بیای جلوی اون همه مرد تا منو دق بدی.
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_اوالً به شعوره من توهین نکن آقای پارسا ...دوماً اینکه فکرکردی چرا دوساعته بااین وضعم دارم راه
میرم برای اینکه یه لباس پوشیده و مناسب پیدا کنم.
امیرحسام :یه باره دیگه به من بگی آقای پارسا من میدونم و تو.
خندیدم و گفتم :خب برو فامیلی تو عوض کن.
امیرحسام :مطمئن باش یه روزی همین کارو میکنم.
دیگه جواب شو ندادم و به اطرافم نگاه کردم.
امیرحسام :اون لباس سورمه ای خوبه؟
به لباسی که اشاره کرد نگاه کردم ...یه لباس بلند آستین دار که روش پر از کار دست بود و خیلی
خوشگل بود.
_آره بیابریم بگیریم.
رفتیم داخل مغازه و امیرحسام به فروشنده گفت از اون لباس برامون بیاره.
فروشنده :اتاق پرو اونجاست.
امیرحسام لباس و به سمتم گرفت که روی صندلی نشستم و گفتم :پرو نمیخواد سایز بزرگ شو بگیر
بریم.
سری تکون داد و لباس و داد به فروشنده و برامون بسته بندیش کرد.
امیرحسام :پاشو بریم.
_دو دقیقه بشینم خیلی خسته شدم.
نفس کالفه ای کشید و گفت :تو آخر منو دق میدی.
از حرص خوردنش خندم گرفت ...بعد از دو دقیقه بلندشدم و از مغازه رفتیم بیرون.
_یه شالم میخوام که به این لباس بیاد.
امیرحسام :حریر من خسته شدم میفهمی؟
_منم خسته شدم فقط یه مغازه دیگه میریم یه شال میخریم و تمام ،اینقدر غر نزن.
باحرص گفت :راه بیوفت.
جلوتر از من رفت و من باصدای آشنایی که به گوشم رسید پاهام قفل شد و توان حرکت کردن ازم
گرفته شد.
امیرعلی :بابا کتونی جدید میخوام کتونی هام و دوست ندارم.
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بابا :کتونی هم میخرم برای پسرم ،دیگه چی میخوای؟
امیرعلی :کیف مدرسهی جدید.
بابا :خب دیگه؟
امیرعلی :وای بابا اون کتونی رو میخوام.
بابرخوردش بهم پالستیک لباس از دستم افتاد و باچشمای پر از اشک بهش نگاه کردم.
منو ندید ...خم شد و پالستیک و برداشت و گفت :ببخشید خانوم ...بفرمایید پالستیک تون.
باچشمای خوشگلش بهم نگاه کرد ...کم کم روی لباش لبخند نشست و باذوق گفت :آبجی حریر.
امیرحسام ایستاد و برگشت و نگاه شو به من و امیرعلی دوخت.
نگاه اشکی ام و به بابا دوختم ...چقدر دلم برای چهرهی مهربونش تنگ شده بود.
امیرعلی :آبجی حریر کجا بودی این همه مدت؟ دلم برات خیلی تنگ شده بود.
بابا به خودش اومد و دست امیرعلی رو کشید و بااخم گفت :مگه صد دفعه نمیگم باغریبه ها حرف
نزن.
صدای شکستن قلبم گوشم و کر کرد ...بابغض نالیدم :بابا !
چقدر دلم براش تنگ شده بود ...بین موهاش تار سفید پیدا میشد و حس میکردم پیر شده.
نگاهش سرخورد روی شکمم و رنگش سرخ شد ...باخجالت لبم و گزیدم.
دست امیرعلی رو کشید و باقدمای بلندی ازم دور شد.
امیرعلی درحالی که نگاهش به من بود و بابا دنبال خودش میکشوندش باصدای بلندی گفت :آبجی
حریر برنمیگردی پیشمون؟ آبجی؟
باگریه گفتم :باباصبرکن.
امیرحسام :بیابریم.
دستم و گرفت که باشدت دستم و از دستش بیرون کشیدم و داد زدم :ولم کن ندیدی بابام بود.
بااخم نگاهی به اطراف کرد و بعد از الی دندوناش غرید :کور که نیستم دیدم درضمن صداتو بیار
پایین.
باگریه به اون سمتی که بابا رفت نگاه کردم ...دیگه نبود.
_حسام بابام کجا رفت؟
یه قدم به اون سمت برداشتم که دستم و گرفت و گفت :بیابریم.
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دستم و کشید و از فروشگاه اومدیم بیرون ...به زور سوار ماشینم کرد که داد زدم :روانی چیکار میکنی
بذار برم دنبالش.
درو باز کردم که خم شدم به طرفم و درو محکم بست و فریاد زد :احمق نشنیدی بهت گفت غریبه !
_ گفت که گفت به توچه؟ نکنه توقع داری بعد از بی آبرویی که من به بارآوردم برام فرش قرمز پهن
کنه !
امیرحسام :کدوم بی آبرویی؟ تو اگه حامله هم شدی از شوهرت شدی پس دهن تو ببند و حرف مفت
نزن.
_شوهرم؟ کدوم شوهر نکنه یادت رفته تو اون شب به من تـ ـجـ ـاوز کردی؟!
باپشت دستش محکم کوبید تو دهنم و نعره زد :من به تو تـ ـجـ ـاوز نکردم.
بابهت دستم و روی دهنم گذاشتم ...اشکام روی گونه هام ریخت و لبخنده پربهتی روی لبم نشست.
چشماش پر از پشیمونی شد اما صدای خنده ام بلندشد و گفتم :باریک اهلل به غیرتت.
کالفه به موهاش چنگ زد و گفت :چرا بااعصاب من بازی میکنی؟
_خفه شو آقای خوش غیرت.
باخشم بهم نگاه کرد که گفتم :چیه؟ میخوای بازم بزنی؟ خب بزن کسی که جلوتو نگرفته.
نگاه خیره ای به چشمام کرد و نفس های تند و بلندی کشید.
یه دستمال برداشت و بدون اینکه بهم نگاه کنه دستمال و به سمتم گرفت و باصدای دورگه ای از
خشم گفت :دهن تو تمیز کن.
دستمال و از دستش چنگ زدم و پرت کردم تو صورتش و داد زدم :منو ببر خونه.
چشماشو روی هم گذاشت و به پشت گردنش دست کشید و سعی کرد آروم باشه.
خودم یه دستمال برداشتم و خون روی لبم و تمیز کردم.
ماشین و روشن کرد و راه افتاد.
آروم اشک ریختم و به بابا و امیرعلی فکرکردم ...امیرعلی چقدر بزرگ شده بود ...بابا توچشماش غم
عجیبی بود که فهمیدنش کاره سختی نبود ...خوش به حال امیرعلی که بابا اینقدر دوستش داره...
خاک برسر من که آغـ ـوش پدرم و به خاطره یه عوضی مثل امیرحسام ترک کردم.
وارد اتاق شدم و درو محکم بهم کوبیدم ...بالفاصله گوشیم و برداشتم و شمارهی بابا رو گرفتم که وارد
اتاق شد و مشکوک بهم نگاه کرد.
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امیرحسام :به کی زنگ میزنی؟
_به تو ربطی نداره.
گوشی رو از دستم چنگ زد و گفت :دوبار به روت خندیدم پرو شدی ...هه داره به باباش زنگ میزنه
آخه احمق اون حتی به تو نگاه نکرد بعد اونوقت توقع داری به تماست جواب بده و بگه :جانم حریرم؟
خیلی ساده ای دختر ...اونا تو رو فراموش کردن این تویی که فقط داری به خاطرشون خودتو به آب و
آتیش میزنی ...به خاطره همین بابات داری من و عذاباهامو تحمل میکنی اما اون حتی بهت نگاهم
نکرد ...به خاطره اون مادره عفریتت زن من شدی ولی اون حتی االن کک شم نمیگزه که دختری
داشته و االن نداره ...به خاطره اون آقابزرگ جونت بارها و بارها از من کتک خوردی اما اون زیره دست
و پاهاش لهت کرد و بهت گفت :هرجایی ...خاک برسرت که نمیری به همه بگی اونی که هرجایی تو
نیستی بلکه یسناست ...خاک برسرت که نمی تونی از حق خودت دفاع کنی و بیگناهی تو ثابت
کن...خاک برسره من که به خاطره تو به آخرین خواسته مادرم اهمیت ندادم و اونوقت توی بی چشم
و رو اینطوری باهام رفتار میکنی ...بدبخت اگه من نبودم که االن توی خیابون ها قاطی آشغال ها
زندگی میکردی ...نکنه یادت رفته آقابزرگت پرتت کرده از خونه بیرون و تو هیچ پشت و پناهی نداری
جز من ...حریر اینقدر مثل گربه بی چشم و رو نباش من اگه نبودم االن تو خوراک سگ شده بودی...
اگه خیلی دلت باباتو میخواد برو و واقعیت و بهش بگو ...برو به همه بگو که مادرت چه شیطانیه و مادرِ
من بیگناهه ...برو به همه ثابت کن که مادرِ من حتی از برگ گل هم پاک تر بوده و این مادرِ توئه که
خیانکاره.
باصورتی سرخ و نفس نفس زنان مثل یه گرگ زخمی نگاهم میکرد ...حرفاش درد داشت...
خـــیلـــی درد داشت.
به چشماش زل زدم که دوباره آتیش های خشم و انتقامش روشن شده بود و زبانه میکشید ...بی صدا
اشک ریختم و پوزخنده دردناکی زدم.
گوشی رو محکم کوبید به دیوار و نعره زد :لعنت به من و گذشتهی پر از دردم.
از اتاق رفت بیرون و درو محکم بهم کوبید.
بابغض زیرلب گفتم :لعنت به من و بخت سیاهم.
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خدایا من باید چیکار کنم؟ من بابام و میخوام ،یعنی باید بهش بگم که مامانم چه گذشته ای داشته و
من چرا بدون اجازه اش با امیرحسام ازدواج کردم؟ یعنی برای بدست آوردنش غرور و غیرتش و له
کنم؟ این خودخواهیه که به خاطره خودم غرورشو خورد کنم.
آخرین خواستهی خاله حسنا چی بوده که امیرحسام بهش عمل نکرده؟
صداش توی گوشم میپیچید :اگه من نبودم تو االن توی خیابون قاطی آشغاال بودی.
زبون مثل مار بود ...همین که نیش میزد نفس تو میگرفت و از پار درت می آورد.
***
زیرچشمی بهش نگاه کردم و از حرص محکم لبم و گاز گرفتم ...چرا اینقدر این کت و شلوار مشکی و
اون پیراهن سفید و کروات مشکی بهش میاد؟ چرا اینقدر خوشتیپ شده؟ وای چرا مدل موهاش
اینقدر جذابش کرده؟
بااخم گفت :به جای اینکه منو دید بزنی پاشو آماده شو.
_من نمیام.
نفس کالفه ای کشید و گفت :خدایا من از دست این چیکار کنم؟
_بَده دارم بامعشوقت تنهات میذارم؟
سرخ شد و غرید :حرفو توی دهنت مزه مزه کن بعد بگو فهمیدی؟
_نه نفهمیدم یه باره دیگه بگو.
امیرحسام :زبون درازی کن ...زبون درازی کن حریر خانوم فقط یک هفتهی دیگه مونده ...این یک
هفته رو هم خوب بتازون و از من سواری بگیر ولی بدون همین که این بچه به دنیا بیاد جوری به
حسابت میرسم که بفهمی تاوان جواب پس دادن به من چقدر سنگینه.
_هه نکه همین االن که باردارم روم دست بلند نمیکنی.
امیرحسام :سگم نکن تا روت دست بلند نکنم.
زیرلب گفتم :تو همیشه سگی.
امیرحسام :نشنیدم یه بار دیگه بگو.
_ای بابا دست از سرم بردار نمیام ...نمیخوام بیام.
امیرحسام :به درک.
گوشیش زنگ خورد ...جواب داد :سالم عزیزم.
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تیز نگاهش کردم که محل نداد و گفت :االن راه میوفتم ...نه حریر نمیاد ...باشه عزیزم میبینمت.
سوییچ شو برداشت و به سمت در رفت و گفت :مراقب خودت باش کوچولو.
_صبرکن.
ایستاد و منتظر بهم نگاه کرد.
از روی مبل بلندشدم و گفتم :میام.
امیرحسام :منو مسخره کردی یاخودتو؟
_یه عزیزمی بهت نشون بدم که اون سرش ناپیدا باشه آقای پارسا.
لبخنده حرص درکنی زد و گفت :آخی چقدر حسود.
_من نمیذارم تو به اون دخترهی عوضی نزدیک بشی.
بااخم گفت :درست صحبت کن.
_چیه بهتون برخورد به عشق تون توهین کردم؟
امیرحسام :بیابرو آماده شو کمتر بااعصاب من بازی کن.
رفتم سمت کمد و زیرلب گفتم :مرده شور تو و اعصاب تو باهم ببره.
باصدای بلندی گفت :حـــــــریــــــــر .
شونه هام از ترس باال پرید و لباس از دستم افتاد.
بااخم گفتم :مرض ترسیدم.
امیرحسام :ایناهمه رو تودلم جمع میکنم و یهو فوران میکنم اون موقع ست که از تو چیزی باقی
نمیمونه.
_اینقدر که تهدیدم کردی همش دلم میخواد هرچه زودتر این بچه به دنیا بیاد و ببینم میخوای
چیکار کنی.
امیرحسام :حوصلهی یکی به دو کردن ندارم اگه میای که زودتر آماده شو اگه نمیای که بتمرگ
همین جا و بذار من برم.
حرصم گرفت و تودلم به فحش کشیدمش.
لباسام و عوض کردم و خیلی کم آرایش کردم.
داشتم رژ میزدم که گفت :بسه بیابریم.
ریلکس موهام و باز کردم و شونه کردمشون و باحوصله بافتمشون.
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اون حرص میخورد و من به سختی خودم و کنترل میکردم که نخندم.
شالم و انداختم روی سرم و گفتم :بریم.
امیرحسام :بریم !؟
_پ ن پ نریم.
امیرحسام :تاسه میشمارم اگه اون شال بی صاحب و درست کردی که کردی اگه نکردی خودم موهاتو
از ته میزنم.
_عه نه بابا ترسیدم.
یه قدم به سمتم برداشت که یه جیغ بلندکشیدم و گفتم :خیل خب خیل خب.
امیرحسام :زودباش.
موهام و کامالً پنهان کردم و اون تیکه رو هم که بافته بودم و روی شونه ام انداخته بودم و هم داخل
لباسم زدم.
بااخم گفت :راه بیوفت.
جلوتر از من راه افتاد که پشت سرش اداشو درآوردم که برگشت و بادیدنم سرخ شد که زدم زیره
خنده و از کنارش رد شدم.
امیرحسام :واقعاً که بچه ای.
سوار ماشین شدم و جواب شو ندادم.
_کولرو روشن کن.
امیرحسام :مگه خودت دست نداری؟
_نه ندارم.
امیرحسام :خب خداروشکر.
کولرو روشن کرد و چیزی نگذشت که اتاقک ماشین سرد شد و گرمای بدنم ازبین رفت.
بعد از چند دقیقه سکوت پرسیدم :آخرین خواستهی خاله حسنا چی بود؟
بااخمای فوق العاده وحشتناکی سیستم و روشن کرد و صداشو تاآخر بلند کرد.
نفسم و سنگین دادم بیرون و نگاه از چهرهی اخموش نگرفتم.
چرا باتمام بدی هایی که بهم میکنه ،باتمام زخم هایی که میزنه ،باتمام نیش هایی که میزنه دوستش
دارم؟
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من که میدونم اون ازمن متنفره و دوستم نداره پس چرا نمیذارم بره پیش عشقش الیزابت؟
هه من بااین کارها فقط خودم و کوچیک میکنم چون اون به الی تعلق داره چون الی بزرگ ترین
داشته شو که قلبشه تصاحب کرده و من این وسط فقط یه بازنده ام.
امیرحسام :پیاده شو.
اومدن به این عروسی دیونگی محض بود.
از ماشین پیاده شدیم و سوییچ و داد به نگهبان تا ماشین و پارک کنه.
دستم و گرفت و گفت :مراقب باش نیوفتی.
فقط به فکره دخترشه.
وارد باغ شدیم و صدای بلند موزیک باعث شد اخمام بره توهم.
ای کاش لجبازی رو میذاشتم کنار و نمیومدم.
وقتی نگاهم به الیزابت افتاد دست امیرحسام و توی دستم فشردم و بغض کردم.
لعنتی خیلی خوشگل شده بود ...یه لباس دکلتهی بلنده قرمز تنش بود که خیلی اندام بی نقص شو به
چشم میاورد ...آرایش صورتش درعین ساده بودن خیلی بهش میومد و مدل موهاش معرکه بود.
بالبخنده بزرگی گفت :سالم ...فکرکردم نمیای حریر.
بااخم گفتم :حاال که اومدم.
ازلحنم تعجب کرد اما به روی خوش نیاورد و گفت :وای امیر چقدر خوشتیپ شدی.
امیرحسام :خوشتیپ بودم.
بالبخنده زیبایی گونهی امیرحسام و بـ ـوسید و گفت :دیونه خوشحالم میبینمت.
امیرحسام :توهم خیلی خوشگل شدی.
الیزابت یه تیکه از موهاشو دوره انگشتش پیچید و باناز گفت :میدونم.
امیرحسام :بچه پرو.
الیزابت :بیابریم پیش مامان و بابا.
_شما برو ماهم میایم.
یه نگاه کوتاه بهم کرد و گفت :باشه.
الیزابت رفت که باخشم روبه امیرحسام گفتم :خدا این چشمای ناپاک و از تو نگیره بگو آمین.
امیرحسام :آمین.
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دستم و باحرص روی گونه اش کشیدم و گفتم :به خدا یه باره دیگه این دختره ببـ ـوستت من
میدونم و تو.
امیرحسام :فکرت خیلی مریضه.
_فکرم مریص نیست آدمای اطرافم و خوب میشناسم.
سری به نشانهی تأسف تکون داد که دستشو کشیدم و گفتم :بیابریم.
زیرلب گفتم :یه خوشگل شدی نشونت بدم آقای پارسا که هز کنی.
امیرحسام :حرص نخور کوچولو.
_کوچولو عمته.
به میز رسیدیم و نشد امیرحسام جوابم و بده.
دایی :چقدر دیر اومدی امیر.
امیرحسام :سالم تا حریر آماده شد دیر شد.
دایی :خوبی حریر؟
زیرلب گفتم :اگه دخترت بذاره آره.
امیرحسام دستم و فشرد و دایی گفت :چی؟
لبخنده الکی زدم و گفتم :خوبم شماخوبین؟
دایی :ممنون.
_زن دایی شماخوبی؟
امیلی :ممنون عزیزم چه عجب ماشما رو دیدیم خانوم !
تودلم گفتم :خیلی از دخترت خوشم میاد که اونوقت بیام دیدنتون.
امیرحسام برام یه صندلی عقب کشید و گفت :بشین.
نشستم و خودشم کنارم نشست.
نگاهم روی آدمای اطرافم چرخید ...تاحاال مهمونی مختلط نیومده بودم و برام تازگی داشت ...وسط
باغ پر بود از دخترها و پسرهایی که باهم میرقصیدن ...چقدر من بااین آدما تفاوت دارم.
امیلی :حریر اگه میخوای الی راهنماییت کنه تا لباس تو عوض کنی.
وقتی دیدم اینقدر مرد وجود داره تصمیم گرفتم بااینکه لباسم پوشیده بود اما عوضش نکنم.
_نه ممنون راحتم.
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امیلی سری تکون داد و حرف دیگه ای نزد.
امیرحسام :چرا نمیری لباس تو عوض کنی؟
_آقای خوش غیرت نمیبینی چقدر مرد اینجاست؟
نفس عصبی کشید و گفت :من که گفتم راضی نیستم بیای.
_تو به خاطره اینکه مهمونی مختلطه نمیگفتی واسه این میگفتی نیام که باعشقت تنها باشی.
برای اینکه بقیه متوجه نشن داریم جروبحث میکنیم لبخنده بزرگی به روش زدم که بیشتر عصبانی
شد و گفت :بعداً مفصل باهم صحبت میکنیم.
_آره عزیزم صحبت میکنیم.
الیزابت کنار دایی نشست و گفت :چه خبر حریر؟
_سالمتی.
الیزابت :امیر میگفت یه هفته دیگه بچه تون به دنیا میاد.
باحرص گفتم :امیر دیگه چی گفته؟
باتعجب بهم نگاه کرد که امیرحسام باپاش ضربه ای به پام زد و سریع گفتم :آهـــــا منظورم اینه که
درست گفته.
لبخندی زد و گفت :چرا باامیر نمیای خونمون؟
_دکترم گفته چون جفتم پایینه زیاد نباید راه برم.
الیزابت :بهونه نیار چطور اومدی عروسی !
به امیرحسام نگاه کردم و لبخنده بزرگی زدم و آروم از الی دندونام گفتم :اینو خفش میکنی یا یه
جوره دیگه جوابشو بدم؟
امیرحسام هم مثل من الکی خندید و گفت :من خیلی اصرار کردم حریر بیاد آخه خودش دلش
نمیخواست بیاد.
الیزابت :بی معرفت خونهی ماهم بیا دلمون برات تنگ میشه.
هه توکه راست میگی روباه مکار.
یه پسر اومد سمت میز ما و روبه الی گفت :میای باهم برقصیم؟
الی باخوش رویی گفت :حتماً.
رفتن وسط باغ و من باچشمای گرد شده گفتم :چقدر شبیه سیاوش بود !
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امیلی :خب ساواش داداش سیاوشه ...دوقلو هستن.
باتعجب گفتم :واقعاً؟!
امیلی :آره.
نگاه امیرحسام روی الی و ساواش بود که باهم می رقصیدن ...لبخنده محوی زد و نگاه شو از اونا
گرفت و به من دوخت.
_آخی بمیرم حسودی میکنی؟
باهمون لبخنده عجیب لیوان شربت شو برداشت و جرعه ای خورد.
یک ساعت بعد سیاوش و جاستینا اومدن ...وقتی نگاهم به جاستینا که توی اون لباس سفیده
خوشگل میدرخشید افتاد بغض پرحسرتی توی گلوم نشست و تمام وجودم پر از آه شد.
لباش میخندید و چشماش برق میزد.
یادمه یه بار وقتی بچه بودم معلمم گفت :بزرگ ترین آرزوتونو نقاشی کنید ،من خودم و کشیده بودم
که تنم یه لباس عروسِ پر از پف بود ...یادمه اون موقع معلمم لبخند زد و گفت :تو اگه عروس بشی
عروس خیلی خوشگلی میشی چشم آبی.
آه پوشیدن لباس عروس از بچگی آرزوم بود اما هیچ وقت این آرزو برآورده نشد.
جاستینا دستش دوره بازوی یه مرد تقریباً مسن حلقه بود و بااون وارد باغ شد ...حدس اینکه پدرشه
کاره آسونی بود.
خوش به حالش که پدرش کنارشه ...حسرت و حسادت داشت قطره قطرهی خونم و میمکید.
پدرش بالبخند دست شو توی دست سیاوش گذشت و من بازم به نگاه عاشق سیاوش حسودی کردم.
سیاه بخت تر از من خودمم.
بغضم و بایه جرعه آبمیوه قورت دادم.
الیزابت :جاستینا خیلی خوشگل شده.
امیلی :خالش قربونش بره یه تیکه ماه شده.
الیزابت :حسودیم شد.
امیلی :توکه عشق مامانتی ورپریده.
بازم حسرت بازم حسادت بازم آه بازم بغض ...مامان منم باتمام بدی هاش گاهی اینطوری قربون
صدقه ام میرفت ...حتی دلم برای اونم که باعث تمام این بدبختی هاست هم تنگ شده.
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عروس و دوماد به تک تک مهمونا خوش آمد گفتن و وقتی به میز ما رسیدن سیاوش گفت :عه آبجی
حریر توهم که اومدی !
_ناراحتی برم؟
سیاوش :اگه تو نمیومدی کالً مهمونی رو کنسل میکردم.
_آره جون خودت.
الیزابت :وای جسی خیلی خوشگل شدی.
سیاوش :کجاش خوشگل شده حیف اون همه پولی که آرایشگر ازم گرفت.
جاستینا ناراحت گفت :از سر شب همش داره میگه زشت شدم.
امیلی :از بس که بی لیاقته.
سیاوش :نظره لطفته خاله امیلی.
امیرحسام :امشب شب عروسیته یه ذره بزرگ شو.
سیاوش :از این بزرگتر؟!
امیرحسام سری به نشونهی تأسف تکون داد که سیاوش گفت :مــــوز.
باتعجب بهش نگاه کردیم که به موز توی پشقاب من اشاره کرد و گفت :موز میخوام گشنمه.
همه شون خندیدن و الی گفت :خاک برسرت کنن زشته.
سیاوش :از صبح سرپام هیچی هم نخوردم خب گشنمه.
جاستینا :عه بیا بریم االن مامانم یه چیزی میگه.
سیاوش :بروبابا من گشنمه.
امیرحسام :کارد بخوره اون شکمت یه امشبه رو دست از شکمویی بردار.
پشقاب و به سمتش گرفتم و گفتم :بیابخور تا از گشنگی نمردی.
خواست موزو برداره که صدای یه زن باعث شد سریع دست شو عقب بکشه ...به آلمانی یه چیزی
گفت که سیاوش باصدای بلندی گفت :اومدیم اومدیم.
روبه جاستینا باحرص گفت :مرده شور ببره این مامانتو دو دقیقه نمیذاره یه نفس راحت بکشیم.
امیلی بااخم گفت :سیاوش.
جاستینا به سختی تلفظ کرد :مرده شور چیه؟
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سیاوش لبخنده مضحکی زد و گفت :فرشتهی مهربان مرگ ...بیابریم تا صدای این عجوزه خانوم دوباره
بلند نشده.
همین طور که قدم برمیداشتن جاستینا پرسید :عجوزه معنیش چی میشد؟
سیاوش :عزیزم باره قبل که گفتم...
اون دوتا همین طوری داشتن سر و کله میزدن باهم و من بالبخند نگاهشون میکردم.
امیلی :پسرهی بی ادب پرو.
دایی :موزشم نخورد.
امیرحسام :همیشه خدا به فکره شکمشه.
_چقدر لباس عروس جاستینا قشنگه.
امیرحسام سریع نگاهشو به من دوخت ...یه نگاه پر از معنی انگار متوجهی حسرت توی صدام شد.
امیلی :آنا برای دخترش از بهترین مزون آلمان لباس عروس خریده معلومه که قشنگه.
الیزابت :من لباس عروسم و از اینجا میگیرم.
باتعجب گفتم :میخوای ازدواج کنی؟
خندید و گفت :نه ...کالً گفتم.
باترس به امیرحسام نگاه کردم که نگاه شو دزدید.
نکنه میخوان ازدواج کنن؟ وای اگه سرم هوو بیاره میکشمش.
سیاوش و جاستینا اون وسط میرقصیدن و همهی نگاه ها محو اون دوتا بود.
لباس عروس جاستینا یه غم خیلی بزرگ توی دلم کاشته بود و یه بغض عظیم مهمون گلوم کرده
بود.
الیزابت :امیر بریم باهم برقصیم؟
بغضم وسعت گرفت و سرم و انداختم پایین.
امیرحسام باکمی مکث جواب داد :بریم.
هردو از میز فاصله گرفتن و من نگاهم و به وسط باغ دوختم ...دخترها و پسرها دو به دو باهم
میرقصیدن و من از آهنگ مالیم و عاشقانه ای که درحال پخش بود متنفر بودم.
وقتی دستای الی توی دستای امیرحسام قرار گرفت نفس کشیدن برام سخت شد ...روی لبای
هردوشون لبخنده محوی بود و خیلی ماهرانه تانگو میرقصیدن.

700

www.RomanKhone.IR

نه سیاه بود نه سفید – ریحانه رسولی

رمــان

دلم پیچ خورد و حالت تهو گرفتم ...چشمام از اشک پر شد و دست و پام شروع کرد به لرزیدن.
نگاه غمگینم روی هردوشون خشک شده بود ...توی دلم نالیدم :حسام داری ذره ذره جونم و میگیری.
دایی :حریر چیزی شده؟
بلندشدم و باصدای لرزونم گفتم :ببخشـ...ید باید برم دستـ...شویی.
از پیشخدمت پرسیدم سرویس بهداشتی کجاست و به سمت سرویس بهداشتی راهنماییم کرد.
بی توجه به اینکه همون آرایش ملیح و کمرنگمم پاک میشه چندتا مشت آب به صورتم زدم.
اشکام تندتند و بدون وقفه میریخت و صحنه های رقص شون جلوی چشمام تکرار میشد.
دخترم شروع کرد به لگد زدن که دستم و روی شکمم گذاشتم و گفتم :غصه نخور مامان جون
اشکالی نداره اینم میگذره من که به بی محلی ها و عذاب دادن های بابات عادت کردم پس توهم
عادت کن ...بابات هیچ وقت دست از حرص دادن و عذاب دادن من برنمیداره ...من نمیذارم یه زن
دیگه وارد زندگیم بشه ...بابات یا باید منو انتخاب کنه یا عشق شو ...من نمی تونم توی این زندگی
نفره سوم باشم ...نمی تونم.
درد بدی توی دلم پیچید که نفسم بند اومد ...بازم یکم آب به صورتم زدم تا حالم بهتر بشه.
بعد از چند دقیقه برگشتم سره میز که دیدم امیرحسام و الیزابت هم دور میز نشستن.
امیرحسام :حالت خوبه؟ رنگت پریده.
بدون اینکه بهش نگاه کردم کوتاه و آروم گفتم :خوبم.
الیزابت :نکنه اون فسقل اذیتت میکنه؟
بااخم گفتم :نه دخترم هیج وقت مامان شو اذیت نمیکنه.
لبخنده محوی زد و هیچی نگفت.
دایی :انگار دخترتو خیلی دوست داری.
_آره خیلی ...خیلی خیلی زیاد ...هم دخترم و هم باباشو.
دایی و امیلی لبخنده بزرگی زدن و دایی گفت :چه خوب.
به امیرحسام نگاه کردم و گفتم :باباشم دخترم و خیلی دوست داره مگه نه؟
لبخندی زد و گفت :معلومه.
روبه الیزابت لبخنده پیروزی زدم که اونم لبخند زد ...روباه مکار.

701

www.RomanKhone.IR

نه سیاه بود نه سفید – ریحانه رسولی

رمــان

بازم درد بدی توی دلم پیچید و از درد چشمام از اشک پرشد ...دستم و روی دلم گذاشتم و نالهی
آرومی کردم.
امیرحسام نگران پرسید :چی شد؟
نفس عمیقی کشیدم و گفتم :هیچی.
امیرحسام :اگه حالت خوب نیست بریم خونه؟
_نه خوبم.
امیلی :یه چیزی بخور رنگت خیلی پریده.
یه قلوپ شربت خوردم و به درد عجیبی که توی دلم احساس میکردم توجه نکردم.
موقع سرو شام شد که سیاوش بدون هیچ خجالتی یه پشقاب برداشت و یه عالمه غذا برای خودش
کشید و سره میز ما نشست و شروع کرد به خوردن.
جاستینا :آبرومونو بردی کوفتت بشه.
سیاوش بادهن پر گفت :من از صبح هیچی نخوردم میفهمی؟
جاستینا :خب پاشو بریم تو اون اتاقه.
سیاوش :میخوام اینجا کناره بقیه بشینم اونجا تنهایی دلم میگیره ،عه چقدر غر میزنی طالقت میدم
هــــا.
ما می خندیدیم و جاستینا حرص می خورد.
امیرحسام :خاک برسره نخورده آرومتر مردم دارن بهت نگاه میکنن.
سیاوش :تو خودت تجربه شو نداشتی نمیدونستی از صبح چقدر استرس بهم وارد شده و چقدر
پادویی کردم.
امیرحسام :بله کامالً مشخصه.
سیاوش :آبجی حریر چرا نمیخوری؟ درسته به پای دست پخت خودت نمیرسه اما قابل خوردنه.
لبخنده محوی زدم ...اوایل اصالً ازش خوشم نمیومد ...مخصوصاً بااون جریان خاستگاری که پیش اومد
ازش متنفر بودم اما کم کم که شناختمش فهمیدم اصالً آدم بدی نیست فقط امیرحسام و خیلی
دوست داره و به خاطره خواستهی اون ،نقش خاستگارم و بازی کرده ...اون خاستگاری برای من مثل
یه کابوس بود ...اگه تن به خواسته های امیرحسام نمیدادم اون خیلی راحت آبروم و میبرد ...هرچند
که همین االنشم آبرویی پیش خانوادم ندارم.
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امیرحسام :میخوای برات یه چیزه دیگه بکشم؟
آروم گفتم :نه میل ندارم.
جاستینا :خب به منم بده دیگه ،اینطوری دولوپی میخوری دلم خواست.
امیلی باخنده گفت :خدا خوب درو تخته رو باهم جور کرده.
سیاوش یه قاشق پر از غذا گذاشت دهن جاستینا و گفت :بخور باید کلی برای آخرشب انرژی داشته
باشی.
باخجالت لبم و گزیدم و دایی یه پس گردنی بهش زد و گفت :بی حیا دختر مجرد اینجا نشسته.
سیاوش :خب مگه حرف بدی زدم منظورم عروس کشون و دور دور بود.
دایی :آره جون عمت.
سیاوش :شما فکرتون منحرفه به من چه ربطی داره.
جاستینا :ژله میخوام.
الیزابت :اَیــــی حالم و بهم زدین من رفتم یه جای دیگه.
پشقاب شو برداشت و رفت سر یه میز دیگه نشست.
سیاوش :خودت حال آدم و بهم میزنی زردک.
جاستینا :بهونه آورد تا بره پیش ساواش.
حالم خوب نبود و نمیتونستم به حرفاشون فکرکنم و توی بحث شون شریک بشم.
جاستینا :بیشعور لباسم و کثیف کردی.
سیاوش :اوووه مامانت داره میاد.
سریع دهن شو تمیز کرد و صاف نشست.
آنا به آلمانی یه چیزی گفت و سیاوش خیلی ریلکس جواب شو داد ...آنا یه چشم غره به جاستینا رفت
که جاستینا سرشو انداخت پایین.
آنا بااخم فاصله گرفت و جاستینا سریع مشت محکمی به سـ ـینهی سیاوش زد و گفت :من گشنم
بود یا تو؟ خیلی دروغگویی بیشعور.
سیاوش :این مادره فوالد زرت یه جوری به سمت آدم میاد آدم فکرمیکنه با شاه عباس قلی خان
طرفه.
امیلی :خب راست میگه دیگه آبرو نذاشتین براش جلوی مهمونا.
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سیاوش :من شکمم برام از هرچیزی مهم تره.
جاستینا :پاشو بریم تاصداش درنیومده.
_آخ.
از درد خم شدم و به کت امیرحسام چنگ زدم.
امیرحسام :حریر ...حریر چت شد؟!
امیلی :حریر خوبی؟
چندتا نفس عمیق کشیدم و صاف نشستم ...چهره های همه پر از ترس و نگرانی بود.
_میشه بریم خونه من حالم خوب نیست.
دایی :ببرش دکتر امیرحسام.
_نه نه نیازی به دکتر نیست.
امیرحسام :درد داری؟
_نه فقط گاهی دلم تیر میکشه.
بلندشد و گفت :پاشو عزیزم ...پاشو بریم.
دستم و گرفت و کمکم کرد بلندشم.
سیاوش :دعا کنید دخترتون اونقدر خوش شانس باشه که روزه تولدش با روز سالگرد ازدواج ما یکی
بشه.
لبخنده مصنوعی زدم و اینبار جدی گفت :حالت خوبه؟
_خوبم.
امیرحسام :بیابریم.
_بازم تبریک میگم خوش بخت بشید.
باصدایی که ازبغض گرفته بود ادامه دادم :لباس عروست خیلی قشنگه جاستینا امیدوارم بختت هم
مثل لباست سفید باشه.
جاستینا :ممنون.
_بریم حسام.
امیرحسام هم تبریک گفت و از باغ رفتیم بیرون ...باکمکش سوار ماشین شدم و خودشم سوار شد.
ماشین و روشن کرد که ضربه هایی به شیشه خورد ...الیزابت بود.
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شیشه رو دادم پایین که گفت :دارین میرین؟
امیرحسام :آره حریر حالش خوب نیست.
ناراحت گفت :پس عروس کشون چی؟ قراره ادامهی مهمونی رو توی خونه شون بگیریم نمیای امیر؟
من درد دارم و اونوقت این به فکره عروس کشون و ادامهی مهمونیه ...اخمام درهم رفت و گفتم :منو
ببره خونه میاد.
الیزابت :میای امیر؟
امیرحسام :نمیدونم شاید نه.
الیزابت :باشه بعداً میبینمت.
الیزابت برگشت داخل باغ که باحرص گفتم :منو ببر خونه بعد هرگورستونی که دلت میخواد برو.
بااخم گفت :این چه طرز صحبت کردنه؟
_منو ببر خونه اینجا داره حالم و بهم میزنه.
باخشمی که سعی در پنهان کردنش داشت راه افتاد ...سرم و به پنجره تکیه دادم و به مردمی که
درحال تردد بودن نگاه کردم و بی صدا اشک ریختم.
چقدر دلم بابام و میخواست.
امیرحسام :حریر رسیدیم.
درو باز کردم تا پیاده بشم که دستم و گرفت ...باچشمای خیسم نگاهش کردم.
امیرحسام :چی شده حریر؟ چرا گریه میکنی؟
بابغض گفتم :هیچ وقت ...هیچ وقت بابت اینکه بزرگ ترین آرزوم و که پوشیدن لباس عروس بود و ازم
گرفتی نمیبخشمت ...هیچ وقت بابت اینکه بابام و ازم گرفتی نمیبخشمت حسام ...نمیبخشمت.
دستم و از دستش بیرون کشیدم و از ماشین پیاده شدم ...وارد ویال شدم و به اتاق خواب رفتم.
هنوزم دلم درد میکرد و دردش خیلی زیاد بود.
امیرحسام وارد اتاق شد و درحالی که اخم داشت کت شو روی تخت پرت کرد و گفت :اینقدر گریه
نکن برات ضرر داره.
_ تو راست میگی ،بابام دیگه منو نمیخواد هیچ وقت دیگه منو نمیخواد اگه تو نبودی من االن قاطی
آشغاال بودم ،حرفات بااینکه تلخه اما حقیقته.
کنارم نشست و گفت :حریر بس کن ...اینقدر خودتو عذاب نده.
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_دلم خیلی هوای بابام و کرده ...دیدی پدر جاستینا چقدر عاشقانه به دخترش نگاه میکرد؟ حسام
بابام منو هیچ وقت نمیبخشه مگه نه؟
امیرحسام :حقیقت و بگو تا ببخشتت.
داد زدم :من حقیقت و بهش نمیگم ...آخ .
از دردی که توی دلم پیچید خم شدم و از ته دل جیغ بلندی کشیدم.
امیرحسام :حریر! حریر چت شد؟ حریر خوبی؟
دردم قطع شد و نفس نفس زنان گفتم :خـ...و...بــ...م .
باهول گفت :چته؟ نکنه وقتشه؟
_نه خـ...وبـ...م.
امیرحسام :پاشو بریم بیمارستان.
_گفتم که خوبم.
امیرحسام :توروخدا دست از غصه خوردن و گریه کردن بردار ...لعنتی اینطوری فقط خودتو عذاب
میدی.
باشدت زدم زیره گریه و گفتم :حسام من بابام و میخوام.
به موهاش چنگ زد و گفت :تو رو به جون همون بابات تمومش کن.
_دلم خیلی براش تنگ شده.
امیرحسام :میگی چیکار کنم؟
_منو ببر پیشش.
امیرحسام :اون نمیخواد تو رو ببینه.
_بهش زنگ بزن.
امیرحسام :جواب تو نمیده اینطوری فقط خودتو کوچیک میکنی.
مشت های محکمی به سـ ـینه اش زدم و باگریه گفتم :لعنت به تو همش تقصیره توئه ...توباعث
شدی بابام ازم متنفر بشه ...اینقدر ازم متنفره که حتی حاضر نیست صدام و بشنوه ...زندگیم و نابود
کردی حسام ...خدا لعنتت کنه ...من بابام و میخوام ...دلم براش تنگ شده یه کاری بکن...
بـــــابـــــا.
فقط بهم نگاه میکرد حتی جلوم و نمیگرفت تا نزنمش.
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_آخ ...آخ ...آیـــــــی !
جیغ بلندی از درد کشیدم.
داد زد :حــــــــریـــــــر !
جیغ زدم :حـــــــســــــام !
باهول از جا پرید و روی زمین جلوم زانو زد و گفت :جانم؟ چت شد حریر؟
دردم قطع نمیشد و هرلحظه بیشتر میشد ...به ملحفه چنگ زدم و جیغ فوق العاده بلندی کشیدم.
امیرحسام هول شده بود و نمیدونست چیکار کنه ...تندتند باگوشیش شماره گرفت و به اورژانس زنگ
زد.
باگریه گفتم :حـ...سام دارم میـ...میـ...رم.
دستام و گرفت و گفت :نه قربونت برم هیچیت نمیشه.
از درد مشت محکمی به تخت زدم و جیغ بلندی کشیدم.
امیرحسام :نفس عمیق بکش عزیزم توهیچیت نمیشه.
_حسام درد دارم ...وای دارم میمیرم یه کاری بکن ...حـــــــــســـــــــــام.
امیرحسام :االن آمبوالنس میاد عزیزم آروم باش.
تمام صورتم خیس عرق بود و درد تمام وجودم و گرفته بود.
امیرحسام چشماش پر از نگرانی بود ...نگران دخترش بود یامن؟ خب معلومه نگران دخترش.
تا آمبوالنس اومد مرگ و باچشمام دیدم ...اینقدر درم شدید بود که توی آمبوالنس بیهوش شدم و
دیگه هیچی نفهمیدم.
***
چشمام و باز کردم و به اطرافم نگاه کردم ...امیرحسام و دیدم که روی صندلی کناره تخت نشسته
بود ...خوابش برده بود و سرشو روی تخت گذاشته بود.
باترس دستم و روی شکمم گذاشتن و دیدم دخترکوچولوم هنوز سره جاشه ...نفسم و راحت دادم
بیرون و لبخنده محوی روی لبام نشست.
درد نداشتم و حالم بهتر بود ...انگار دردم درد زایمان نبوده.
آروم انگشتام و الی موهای امیرحسام فرو بردم و نوازشش کردم.
بغض تو گلوم نشست و گفتم :ازت متنفرم اما دوست دارم.
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بلندتر گفتم :حسام ...بیدارشو گردنت درد میگیره.
باهول از خواب پرید و گفت :چی شده؟
خندم گرفت و گفتم :هیچی نشده.
امیرحسام :خوبی؟
بغضم و قورت دادم و گفتم :آره.
موهام و از توصورتم کنار زد و گفت :باز که چشمات اشکیه.
_ترسیدم ،فکرکردم دخترم و از دست میدم.
امیرحسام :هیس خدانکنه ...چیزه مهمی نبود ...مرجان گفت فشار عصبی که بهت وارد شده باعث
شده حالت بد بشه.
_ای کاش به دنیا میومد.
امیرحسام :هنوز یه هفته مونده.
_ترسیدی؟
امیرحسام :خیلی ...خـــــیــــلــــی.
لبخنده محوی زدم و صورت رنگ پریده شو نوازش کردم و گفتم :حسام...
لبم و گزیدم که دستم و گرفت و بـ ـوسید و گفت :جانم حرفتو بزن.
باصدایی که ازبغض می لرزید گفتم :زنگ میزنی با بابام صحبت کنم؟
نفس کالفه ای کشید و گفت :جواب نمیده حریر.
_زنگ بزن شاید جواب داد.
امیرحسام :حریر تمومش کن.
_ خب دلم براش تنگ شده.
امیرحسام :از اون روز که توی فروشگاه دیدیمش عوض شدی.
_آره چون تازه فهمیدم که چقدر دلم براش تنگ شده.
مرجان وارد اتاق شد و امیرحسام نتونست جوابم و بده.
_سالم.
مرجان :باز که چشمات اشکیه.
اشکام و پاک کردم و مرجان گفت :قراره خودتو باگریه بکشی؟
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نتونستم خودم و کنترل کنم و به گریه افتادم و گفتم :برید بیرون ،تنهام بذارین ...بذارین به درده
خودم بمیرم و بسوزم.
امیرحسام باعصبانیت بلند شد و از اتاق رفت بیرون.
صدای هق هقم توی اتاق پیچید و مرجان گفت :حریر توروخدا آروم باش حرص و جوش خوردن فقط
باعث میشه دخترت اذیت بشه ...چرا بااین بنده خدا اینطوری رفتار کردی! تو میدونی تو این سه
ساعت چی کشیده؟ از نگرانی داشت بال بال میزد.
_نگران من نبوده نگران دخترش بوده.
مرجان :زشته حریر به دخترت حسودی میکنی؟!
هق زدم و گفتم :آره حسودی میکنم ،اون باید فقط منو دوست داشته باشه اما نداره ...حتی یه ذره هم
دوستم نداره ...توکه نمیدونی امشب چه جوری به الی لبخند میزد و باهاش میرقصید ...توکه نمیدونی
چشماش چقدر برق میزد ...توکه نمیدونی اون چقدر از من متنفره ...خسته شدم ...از این زندگی
خسته شدم دلم مرگ میخواد ...اون روز بابام منو توی فروشگاه دید اما حتی بهم نگاهم نکرد ...بهم
گفت غریبه ...نذاشت داداشم و بـ ـغل کنم و ببـ ـوسمش ...دلم برای صداش تنگ شده ...دلم برای
آغـ ـوشش تنگ شده ...دلم برای حریر گفتن هاش تنگ شده ...من بابام و میخوام ...چرا کسی درکم
نمیکنه؟ خدایا غلط کردم عاشق شدم ...عاشقی به چه قیمتی به قیمت ازدست دادن پدرم؟ نمیخوام
این عاشقی رو ،لعنت به من که تمام پل های پشت سرم و خراب کردم ...وقتی بهم گفت غریبه از
درون سوختم و خاکستر شدم ...اون هیچ وقت منو نمیبخشه.
مرجان درحالی که چشماش پر از اشک بود دستی به سرم کشید و گفت :حریرجان آروم باش توکه
نمیخوای دخترت چیزیش بشه میخوای؟
_من االن فقط و فقط بابام و میخوام.
امیرحسام وارده اتاق شد ...اخماش به شدت توی هم بود ،گوشی شو پرت کرد روی تخت و گفت :بیا
اینم از بابات.
از اتاق رفت بیرون و درو محکم بهم کوبید.
سریع گوشی رو برداشتم و گفتم :بابا؟

709

www.RomanKhone.IR

نه سیاه بود نه سفید – ریحانه رسولی

رمــان

صدایی نشنیدم ...بابغض گفتم :بابا نمیخوای چیزی بگی؟ نمیخوای سرزنشم کنی؟ نمیخوای نفرینم
کنی؟ باباحرف بزن دخترت االن محتاج صداته ...االن فقط تو میتونی آرومم کنی ،حرف بزن ،بابا
توروخدا یه چیزی بگو ...دعوا کن...
سرزنش کن ...فحش بده فقط حرف بزن.
بابا :چی شده بعد از این همه مدت یاده بابات افتادی؟
چقدر دلم برای این صدا تنگ شده بود ...چقدر من بااین صدای قشنگ و مردونه خاطره داشتم...
چقدر قشنگ بااین صدا برام الالیی می خوند ...و من چقدر محتاج صدای این مرد بودم.
شدت گریه هام بیشتر شد و گفتم :من همیشه به یادتونم این شمایی که منو فراموش کردی.
بابا :من فراموشت نکردم من خیلی وقته که حریرو کشتم و دفن کردم.
_ منو ببخش.
بابا :نمیبخشمت االنم اگه دارم باهات صحبت میکنم فقط به خاطره این بود که شوهرت گفت حالت
خیلی بده و ممکن بچه تو از دست بدی.
_ دلم براتون تنگ شده.
بابا :دلت تنگ نشه چون تو دیگه بابایی نداری.
_چرا نمیبخشیم؟ درسته بدون اجازهی شما ازدواج کردم اما خب شما بزرگی کن و ببخش.
بابا :تو فقط بدون اجازهی من ازدواج نکردی خیلی گناهای دیگه هم کردی و من اصالً ازت انتظار
نداشتم اینقدر آلوده به گناه بشی.
_مجبور شدم.
بابا :بگو چی مجبورت کرد تا ببخشمت.
آهی کشیدم و گفتم :نمی تونم بگم.
بابا :پس دیگه نه به من زنگ بزن نه سراغم و بگیر ،بابای تو برای همیشه مرد حریر ،تو کشتیش.
_بابا اینطوری نگو.
بابا :دیگه به من زنگ نزن من دیگه دختری به اسم حریر ندارم ...بوق ...بوق !
باگریه داد زدم :بابا قطع نکن به حرفام گوش کن ...توروخدا قطع نکن.
مرجان گوشی رو ازم گرفت و گفت :حریر توروخدا آروم باش.
_گفت من براش مردم ...گفت هیچ وقت منو نمیبخشه ...گفت دیگه دختری به اسم حریر نداره.
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مرجان :حریر اینقدر خودتو اذیت نکن بچه تو از دست میدی.
_ خیلی بی رحمن ...اونا هیچ وقت نمیفهمن که من اگه کاری هم کردم به خاطره خودشون بوده و
دارم تاوان پس میدم ...من خودم و بدبخت کردم تا اونا خوشبخت بشن...من خ...
مرجان :حریر! حریر چت شد؟
باتمام توانم جیغ کشیدم و صدای فریادم گوشم و پر کرد.
دردی که توی شکمم پیچید اینقدر وحشتناک بود که تمام تنم پر از درد شد.
امیرحسام باوحشت وارد اتاق شد که به تخت چنگ زدم و جیغ زدم :حــــــســــــام !
باهول و نگرانی گفت :مرجان خانوم یه کاری بکن.
مرجان :این دیگه درد زایمانه میگم اتاق عمل و آماده کنن.
مرجان از اتاق رفت بیرون و من بادرد سرم و به بالشت کوبیدم و باتمام وجود جیغ زدم.
امیرحسام دستم و گرفت و گفت :نفس بکش ...نفس عمیق بکش خانومم هیچی نمیشه هیچی نیست.
_ خیلـ...ی د...رد دار...م.
دردم از دردی که دفعه پیش داشتم صدبرابر بیشتر بود.
به سمت اتاق عمل می بردنم ...دستم توی دست امیرحسام بود و بیمارستان و گذاشته بودم روی
سرم.
امیرحسام چشماش پر از نگرانی و ترس بود.
لبام و از درد روی هم فشار دادم و بردنم داخل اتاق عمل و اجازه ندادن امیرحسام بیاد داخل.
از اتاق عمل همین و فقط میگم که مردم و زنده شدم و حنجره ام پاره شد.
باصدای گریه کردن بچه ای لبخنده بی جون و پربغضی روی لبام نشست و چشمام روی هم افتاد و
تاریکی همه جا رو پر کرد.
***
باصداهای درهم و برهمی که توی گوشم بود آروم الی پلکام و باز کردم ...تصویری که میدیدم مات
بود و کم کم شفاف شد.
تمام احساس خوبم خالصه شد توی قطره اشکی که از گوشه چشمم فرود اومد.
یه کوچولوی ناز توی بـ ـغل امیرحسام بود و امیرحسام بالبخندی که کامالً واقعی بود به صورتش
چشم دوخته بود.
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دایی :حریر دایی جون خوبی؟
امیرحسام سرشو آورد باال و بادیدنم لبخندش پررنگ تر شد و گفت :سالم خانومم.
لبخنده محوی زدم و باصدای ضعیفی گفتم :بیاجلوتر ببینمش.
اومد جلوتر و بچه رو جوری گرفت تا ببینمش ...پوست سفید و شفافش میدرخشید و چشماش بازِ باز
بود و بهم نگاه میکرد.
دلم ضعف رفت و گفتم :بده بـ ـغلم.
امیلی :الی کمکش کن بشینه.
_نه ممنون خودم میتونم.
بااینکه درد داشتم اما بدون کمک گرفتن از الی نشستم.
دستام و به سمت امیرحسام دراز کردم و بچه رو گذاشت روی دستام.
وقتی گرفتمش اشکام سرخورد روی گونه هام و باعشق به صورت خوشگلش نگاه کردم.
باانگشتم آروم گونه شو نوازش کردم و بابغض گفتم :سالم کوچولوی مامان ...به این دنیا خوش
اومدی ...اومدی تاتنهایی های مامان تو پر کنی ...اومدی تا بشی همدم مامانت.
دستشو آروم بـ ـوسیدم و باهمون بغض پردرد گفتم :بابابزرگ مامان تو هیچ وقت نمیبخشه ...اشکالی
نداره توکنارم باش و بشو همه کسم ...دیگه هیچ کس و نمیخوام فقط تو کنارم باش و دنیام و پر از
شادی کن.
به امیرحسام نگاهی انداختم و حس کردم چشماش دلخوره شایدم نگران.
مرجان وارد اتاق شد و بادیدن دایی چهره اش پر از بهت شد.
آروم سالم کرد و بعد اومد سمت من و بالبخندگفت :چطوری مامان کوچولو؟
_خوبم ...دخترم سالمه؟
مرجان :آره نگران نباش.
باذوق گفتم :خوشگله مگه نه؟
مرجانم مثل من باذوق گفت :خــیــلی.
دایی :خانوم ستایش شما اینجا چیکار میکنی؟!
صدای دایی متعجب بود.
مرجان :خب معلومه دکتره حریر منم.
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مرجان :یادمه.
دایی :میدونید حریر دختره کیه؟
مرجان :بله میدونم چطور مگه؟
دایی :هیچی فقط از دیدنتون تعجب کردم.
مرجان :به دختر کوچولوت شیر بده تا صداش درنیومده.
دایی :حریر بهت تبریک میگم.
_ممنون.
دایی از اتاق رفت بیرون تا راحت به دخترم شیر بدم ...امیلی هم تبریک گفت و رفت.
الیزلبت بالبخندگفت :میدی بـ ـغلش کنم؟
_باید بهش شیربدم.
سری تکون داد و رفت بیرون.
مرجان :باید برم به کارام برسم مشکلی پیش اومد صدام کن.
خواست بره که دستشو گرفتم و مانعش شدم.
_ ممنون بابت همه چی.
لبخندی زد و گفت :از اینکه بچه ات سالم به دنیا اومده خیلی خوش حالم.
_ممنون.
مرجان :بعداً میبینمت.
از اتاق رفت بیرون ...امیرحسام بهم زل زده بود و یه حس عجیبی از چشماش پیدا بود.
_چی شده بابای دخترم چرا اینطوری نگام میکنی؟
کنارم روی تخت نشست و دست دخترمونو گرفت و آروم بـ ـوسید و گفت :خیلی خوشحالم.
لبخندی زدم و گفتم :ترسیدی؟
امیرحسام :صدای جیغات هنوز توی گوشمه.
_خیلی درد داشتم.
امیرحسام :ارزش اون همه درد و داره.
_معلومه که داره.
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امیرحسام :چشماش خوشگله.
به چشمای دخترم نگاه کردم ...انگار چشمای منو گرفته بودن و به اون داده بودن ...آبیِ آبی.
امیرحسام :خیلی کوچولو و دوست داشتنیه.
_اسم شو میذاریم هستی؟
امیرحسام :آره.
_قشنگه.
گونم و نوازش کرد و گفت :مرسی بابت این فرشته کوچولو.
لبخندی زدم و پیشونیم و بـ ـوسید و گفت :مرسی که سالم به دنیا آوردیش.
صدای گریهی آرومش بلندشد و امیرحسام گفت :عشق باباش گشنش شده.
_حاال چیکار کنم؟
امیرحسام درحالی که سعی میکرد نخنده گفت :هیچکار عزیزم دو دقیقه صبرکن میرم از فست فودی
بـ ـغل رستوران براش پیتزا میگیرم.
باحرص گفتم :حسام میزنمت ها.
خندید و گفت :اینجور مواقع چیکار میکنن بهش شیر میدن دیگه.
بااسترس به دخترخوشگلم نگاه کردم و گفت :میخوای بگم مرجان بیاد؟
_نه.
لباسم و زدم باال و آروم لبای کوچولوشو روی سـ ـینه ام گذاشتم.
وقتی شروع کرد به مک زدن و شیر خوردن یه حس خیلی خوب تمام وجودم و پر کرد ...حس خوبی
بود که یه فرشتهی ناز کوچولو از وجوده تو تغذیه کنه.
کمی هم میترسیدم و استرس داشتم ...باترس گفتم :خفه نشه.
امیرحسام :نمیشه نگران نباش.
_کی دایی اینا رو خبر کرد؟
امیرحسام :دایی بهم زنگ زد حال تو رو بپرسه که گفتم بچه داره به دنیا میاد و اتاق عملی و بعدش
اومدن اینجا.
دخترم همونطور که شیر می خورد خوابش برد ...آروم از خودم جداش کردم و لباسم و زدم پایین.
امیرحسام :بدش بـ ـغل من.

714

www.RomanKhone.IR

نه سیاه بود نه سفید – ریحانه رسولی

رمــان

آروم هستی رو گذاشتم تو بـ ـغلش و بایه حس فوق العاده که توی چشماش موج میزد بهش نگاه
کرد.
امیرحسام :مامانم خیلی دلش میخواست ببینتش.
دستشو گرفتم و به گرمی فشردم.
نگاهشو از صورت هستی گرفت و به چشمای من دوخت و گفت :نمیدونستم بزرگترین آرزوت
پوشیدن لباس عروسه.
لبخنده تلخی زدم و گفتم :فراموشش کن.
الیزابت و دایی و امیلی اومد داخل اتاق و دایی گفت :ما دیگه داریم میریم وقتی مرخص شدی میایم
دیدن این کوچولو و مامانش.
_ممنون که اومدین.
الیزابت :میشه قبل از رفتن بـ ـغلش کنم؟
تا امیرحسام خواست چیزی بگه گفتم :نه میبینی که خوابه.
الیزابت لبخنده کجی زد و گفت :باشه.
امیلی :بیابریم عزیزم وقتی رفتیم خونه دیدنش بـ ـغلش میکنی.
توی دلم گفتم :عمراً بذارم به بچم دست بزنی.
خداحافظی کردن و رفتن ...امیرحسام یه جوره خاصی نگاهم کرد که هستی رو از بـ ـغلش گرفتم و
گفتم :این دختر منه تنها کسی هم که حق داره بهش دست بزنه و بـ ـغلش کنه منم.
امیرحسام :حتماً نمیذاری منم بـ ـغلش کنم.
بالبخند صورتشو لمس کردم و گفتم :توغلط میکنی دخترم و بـ ـغل نکنی باید برای دخترم بشی
بهترین پدره دنیا.
خندید و دستم و توی دست گرمش گرفت و بـ ـوسه آرومی بهش زد.
باعشق به دخترم و پدرش نگاه کردم ...توی اون لحظه خوشبخت بودم ...خیلی خوشبخت ...درسته
پدرم منو نبخشیده بود و دیگه منو نمی خواست اما دخترم با به دنیا اومدنش این درد و تسکین داده
بود ...از این به بعد تمام زندگیم و وقف اون میکنم ...برای خوشبختی و لبخنده دخترم هرکاری
میکنم.
***
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دخترکوچولوم و گذاشتم روی تخت و کنارش دراز کشیدم و به آرومی گونهی سرخ و نرم شو نوازش
کردم.
_مامان قربونت برم که اینقدر ناز و خوشگلی.
امیرحسام :شب دایی اینا میان اینجا ...سیاوش و جاستیناهم میان.
بدون اینکه نگاه از دخترم بگیرم گفتم :باشه.
امیرحسام :چقدر میخوابه.
_خب کوچولوئه دیگه زود خوابش میبره ...هنوز سه روزشه.
موهام و از تو صورتم کنار زد و گفت :خودت حالت خوبه؟
_آره.
از داخل کشوی میز کناره تخت یه چیزی برداشت و نزدیک تر بهم نشست.
دستم و کشید و مجبورم کرد بشینم ...باتعجب بهش نگاه میکردم که لبخندی زد و دستاشو دوره
گردنم انداخت ...سردی گردنبند و روی پوست گردنم احساس کردم.
به گردنبند ظریف توی گردنم نگاه کردم ...یه قلب خوشگل ظریف که روش حک شده بود هستی.
باذوق گفتم :خیلی نازه.
قلب و باانگشتم لمس کردم و متوجه شدم پشتش حک شده امیرحسام.
لبخندم عمیق تر شد ...گونمو بـ ـوسید و کناره گوشم گفت:
_بابت این فرشته کوچولو ممنونم.
دستمو یه طرف صورتش گذاشتم و ته ریش مرتب شو لمس کردم ...سرشو خم کرد و بـ ـوسیدتم...
پنجه هام الی موهاش رفت و همراهیش کردم .باشنیدن صدای زنگ ویال بی حرکت موند .بـ ـوسه
محکمی ازم گرفت و بلند شد و گفت:
_فکرکنم اومدن.
جلوی آینه دستی به صورتش کشید و بعد رفت بیرون.
دوباره به گردنبند توی گردنم نگاه کردم و لبخنده بزرگی روی لبام نشست ...خیلی ناز بود ...دوستش
داشتم.
لباسامو عوض کردم و از اتاق رفتم بیرون.
سیاوش :بَه بَه نه نه هستی خانوم حالشون چطوره؟
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بالبخندگفتم :سالم ممنون خوبم.
جاستینا :تبریک میگم.
_مرسی.
سیاوش باذوق گفت :کجاست؟
_توی اتاق.
خواست بره طرف اتاق که امیرحسام دست شو گرفت و گفت :کجا؟
سیاوش بالبخنده خیلی بزرگی گفت :برم ببینمش.
امیرحسام :الزم نکرده االن خوابه.
سیاوش :جون من بذار برم.
امیرحسام :دخترم و اذیت میکنی.
سیاوش :نه به جون تو اذیتش نمیکنم.
امیرحسام هنوز دست شو گرفته بود که سریع دستشو از دست امیرحسام بیرون کشید و رفت داخل
اتاق.
جاستینا :منم رفتم.
دایی :چطوری حریر؟
_خوبم خوش اومدین بشینید.
الیزابت :منم میرم پیش اونا.
دایی :بچه ندیده ها.
امیرحسام :االن چیزی از دخترم باقی نمیذارن.
اونم رفت پیش هستی که لبخنده محوی روی لبم نشست و گفتم :خوبی زن دایی؟
امیلی :ممنون توخوبی؟ دیگه درد نداری؟
_نه خداروشکر خوبم.
امیلی لبخندی زد و بااینکه راه رفتن کمی برام سخت بود اما رفتم داخل آشپزخونه و چند لیوان
شربت ریختم و برگشتم داخل سالن.
امیلی داشت دربارهی زمان بارداری خودش و بچگی الیزابت میگفت که صدای گریهی هستی به
گوشم رسید ...سریع بلندشدم که زیره دلم تیر کشید و اخمام از درد رفت توهم.
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رفتم داخل اتاق و باچیزی که دیدم بغض کردم ...هستی توی بـ ـغل الیزابت بود و امیرحسام کنارش
ایستاده بود و هردو سعی داشتن هستی رو آروم کنن.
یه لحظه ترس تمام وجودم و پر کرد ...دیدن اون سه تاباهم بدترین تصویره دنیا بود.
امیرحسام :بترکی سیاوش چیکارش کردی؟
سیاوش :مثل اینکه تو بـ ـغل الیزابت بود هـــا !
الیزابت :به خدا من کاری نکردم یهو گریه اش گرفت.
سریع رفتم جلو و هستی رو از بـ ـغلش گرفتم و بااخم گفتم :باید بهش شیر بدم.
از اتاق رفتن بیرون و روی تخت نشستم ...گونه شو بـ ـوسیدم و گفتم :جونه دلم؟ چی شده عزیزم؟
مامانت برات بمیره چرا گریه میکنی؟
امیرحسام :بهش شیر بده شاید آروم شد.
یقهی لباسم و زدم پایین و باحرص گفتم :ده نفری ریختین روی بچم خب معلومه که میترسه.
لبخندی زد و گفت :بچت؟ فقط بچهی توئه؟
جواب شو ندادم ...هستی سـ ـینه ام و پس میزد و نمیخورد و فقط گریه میکرد.
باترس گفتم :چش شده حسام؟ چرا شیر نمیخوره؟
امیرحسام :بهش بده میخوره.
هرچی سعی کردم بهش شیر بدم شیر نمیخورد.
باعصبانیت گفتم :چرا گذاشتی اون دختره بـ ـغلش کنه؟ معلوم نیست بادخترم چیکار کرده که همش
گریه میکنه؟
درو بست و گفت :هیس صداتو بیار پایین ...چرا چرت میگی الیزابت فقط بـ ـغلش کرد.
_بـ ـغلش نکنه ...دختره منو بـ ـغل نکنه ...دوست ندارم بـ ـغلش کنه میفهمی؟
بااخم گفت :خیل خب صداتو میشنون.
زیرلب گفتم :به درک.
لبای هستی رو به سـ ـینه ام چسبوندم و تندتند مک زد اما دوباره لباشو برداشت و بلند گریه کرد.
اشکام ریخت و گفتم :چرا گریه میکنی؟
امیرحسام :حریر تو اصالً شیر داری؟
_خب معلومه که...
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بهش نگاه کردم که سری تکون داد و گفت :نداری این بچه گشنشه.
_دارم.
دوباره لباشو روی سـ ـینه ام گذاشتم و این بار سـ ـینه امو محکم فشار دادم تا شیرش دربیاد.
تندتند مک میزد و میخورد.
امیرحسام :فکرکنم شیرت کمه.
_حاال چیکار کنیم؟
امیرحسام :باید به تغذیه ات برسی.
هستی بعد از اینکه شیر خورد دیگه نخوابید.
امیرحسام بـ ـغلش کرد و گفت:
_بابا قربونت بره گشنه ای؟
_نه دیگه ساکته فکرکنم سیر شده.
امیرحسام :پاشو بریم بیرون.
بلندشدم و همراه باهاش رفتم توی سالن.
سیاوش :دختره جیغ جیغوت ساکت شد؟
امیرحسام :آره عشق باباش گشنه اش بوده.
سیاوش :بدش بـ ـغل من.
امیرحسام :الزم نکرده بشین سرجات.
سیاوش :بچه ندیده.
امیرحسام گونهی هستی رو بـ ـوسید و گفت :دخترم و نمیدمش بـ ـغل توی شکمو میخوریش.
دایی :بدش بـ ـغل من قول میدم نخورمش.
امیرحسام لبخندی زد و هستی رو گذاشت توی بـ ـغل دایی.
دایی :ماشاهلل خیلی خوشگله.
امیلی :کپی حریره.
الیزابت :چشماش خیلی نازه.
جاستینا :منتظر بود ببینه ماکی عروسی میگیریم همون موقع به دنیا بیاد.
سیاوش :چقدر عجولم هست یه هفته زودتر به دنیا اومده.
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آروم کناره گوش امیرحسام گفتم :پاشو غذا سفارش بده.
بلندشد و ازمون فاصله گرفت تازنگ بزنه.
سیاوش :عمو بدش بـ ـغل من.
دایی هستی رو داد بـ ـغل سیاوش و سیاوش بالبخنده پرذوقی گفت :هستی کوچولو من عموتم...
عموسیاوش.
بینی هستی رو کشید و گفت :بخورم شما رو چقدر نازی شما.
هستی گریه کرد که از بـ ـغل سیاوش گرفتمش و گفتم :واقعا که سیاوش ...بینی شو کشیدی دردش
اومد.
سیاوش :چقدر ناز نازیه.
الیزابت :اون هنوز سه روزشه سیاوش.
سیاوش :عه نه بابا نمیدونستم.
الی مشتی به بازوش زد و گفت :خیلی دیونه ای به خدا.
_جونم عزیزم ...گریه نکن فدات شم ...دردت اومد؟ میگم بابایی عموتو بزنه ...آفرین دختره خوب گریه
نکن.
کم کم صدای گریه اش قطع شد و من نتونستم نگاه پر از عشقم و از صورت زیباش بگیرم.
دیگه احساس تنهایی و بی کسی نمیکردم دخترم اومد و شد همه کس مامانش.
غذاها رو آوردن و شام خوردیم ...برعکس دوران بارداریم اشتهام کم شده بود و اصالً میلم به غذا
نمیکشید حسام هم مدام میگفت بخور ...بخور ...بخور ...آخه اگه درست و حسابی غذا نمیخوردم شیر
نمیکردم و اینطوری هستی گشنه میموند.
آخره شب بود که مهمونا رفتن.
به اتاق رفتم تا به هستی سر بزنم ...بادیدنش لبخند روی لبم نشست و گفتم :ای جانم ...مامان فدات
بشه تو بیدار شدی! کی بیدارشدی عشق مامان؟
شالم و از سرم برداشتم و همونطور که باهستی حرف میزدم لباسام و باتاپ و شلوارک عوض کردم.
کنارش نشستم و گفتم :مامان قربونت بره که اینطوری ساکتی و بهم نگاه میکنی ...فدای چشمای
درشت و آبی ات بشم هستیِ من.
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امیرحسام وارد اتاق شد که باذوق گفتم :حسام ببین چقدر ساکته ...بهم نگاه میکنه و به حرفام گوش
میده.
لبخندی زد و گفت :دختره باباشه دیگه.
لباساشو عوض کرد و روی تخت نشست ...دست هستی رو تو دستش گرفت و بـ ـوسید.
_دایی اینا واقعنی دیگه برنمیگردن آلمان؟
امیرحسام :نه چطور؟
کناره هستی دراز کشیدم و گفتم :دوست ندارم اینجا باشن.
اخماش توهم رفت و پرسید :چرا؟
_چراشو خودت میدونی.
نفس کالفه ای کشید و دراز کشید ...دختر کوچولوم وسطمون بود و هردو بهش زل زده بودیم.
امیرحسام :فکرمیکردم بی اعتمادی و شکت به خاطره بارداریته.
_بی اعتمادی و شکم به خاطره اینه که شوهرم منو دوست نداره و عاشق کسی که از بچگی باهاش
بزرگ شده.
امیرحسام :دیونه شدی.
_مگه دروغه؟
به چشمام زل زد اما هیچی نگفت.
سر هستی رو بـ ـوسیدم و گفتم :چراغو خاموش کن.
نفس شو فوت کرد بیرون و چراغ و خاموش کرد و چراغ خواب و روشن کرد.
هستی باصدای بلندی گریه کرد که ترسیدم و سریع نشستم ...بـ ـغلش کردم و گفتم :حسام چراغ و
روشن کن.
چراغ و روشن کرد و هستی ساکت شد ...آروم روی تخت گذاشتمش و گفتم :چراغ و خاموش کن.
همین کارو کرد و دوباره صدای گریهی هستی بلندشد ...دوباره چراغ و روشن کرد و هستی ساکت
شد.
باچشمای گرد بهم نگاه کردیم.
_دوباره خاموشش کن.
چراغ و خاموش کرد و هستی بازم گریه کرد ...دوباره چراغ و روشن کرد و صدای گریه اش قطع شد.
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هردو زدیم زیره خنده و امیرحسام هستی رو بـ ـغل کرد و گفت :عشق باباش از تاریکی خوشش
نمیاد.
لپشو بـ ـوسید و گفت :نفسِ من االن شبه همه باید بخوابیم پس باید چراغ و خاموش کنیم ...باشه؟
چراغ و خاموش میکنم شماهم گریه نمیکنی باشه؟ آفرین.
چراغ و خاموش کرد و بازم هستی گریه کرد.
امیرحسام :بهش شیر بده شاید آروم شد.
همین کارو کردم اما مگه آروم میشد ...بلندبلند گریه میکرد و شیر نمیخورد.
بعد از ده دقیقه کالفه گفتم :پاشو چراغ و روشن کن آروم نمیشه.
امیرحسام :میدونی که توی روشنایی خوابم نمیبره.
_منم همین طور ولی خب میبینی که آروم نمیشه.
بلندشد و چراغ و روشن کرد و هستی آروم شد.
لبخندی زدم و گفتم :حاال چیکار کنیم؟
امیرحسام :بخوابونش بعد چراغ و خاموش میکنم.
_ازصبح تا بعدظهر خواب بود یعنی بازم میخوابه؟
امیرحسام :نمیدونم ولی اگه نخوابه و چراغ روشن باشه خوابم نمیبره.
_ولی من خیلی خوابم میاد ...همین جا میذارمش خودش میخوابه.
وسطمون گذاشتمش و دراز کشیدم.
امیرحسام چشماشو بست و سعی کرد بخوابه اما خوابش نمیبرد و مدام صورتشو به بالشت فشار میداد
اما من چون از صبح زود بیدار بودم خیلی زود خوابم برد.
نمیدونم ساعت چندبود که باصدای امیرحسام بیدار شدم.
امیرحسام :حریر ...حریر بیدارشو.
خواب آلود گفتم :چیه؟
امیرحسام :هستی گریه میکنه.
چشمام و باز کردم و خمیازه ای کشیدم و پرسیدم :ساعت چنده؟
بااخم گفت :سه صبح.
_نخوابیدی؟

722

www.RomanKhone.IR

نه سیاه بود نه سفید – ریحانه رسولی

رمــان

امیرحسام :نه ...سردرد گرفتم.
به هستی اشاره کردم و گفتم :نخوابید؟
امیرحسام :نه پا به پام بیدار بود و باچشماش بهم نگاه میکرد و گاهی میخندید و گاهی گریه میکرد...
هروقت نق میزد آرومش میکردم ولی االن دیگه هرکاری کردم آروم نشد.
لباسمو زدم باال و سـ ـینه امو به لـ ـباش چسبوندم و دوباره چشمامو بستم.
امیرحسام :دیگه روزها نخوابونش اینطوری شب ها پدرمونو درمیاره.
خواب آلود گفتم :هـــــوم.
دوباره خوابم برده بود که امیرحسام تکونم داد وباحرص گفت :پاشو حریر.
_باز چی شده؟
امیرحسام :نمیشنوی گریه میکنه!
_ای بابا شیرشو که خورده پس چرا گریه میکنه؟
امیرحسام :شاید خودشو کثیف کرده.
باناله گفتم :من خوابم میاد.
امیرحسام :پاشو ...پاشو غر نزن.
روی تخت نشستم و گفتم :برو از داخل اتاقش مای بیبی بیار.
امیرحسام :ببرش توی اتاقش همونجا عوضش کن همونجا هم بخوابونش ...من اینطوری با چراغ روشن
خوابم نمیبره.
_نه نباید تنها بذاریمش میگن تا بیست روز بچه و مادرش نباید تنها باشن خوب نیست.
امیرحسام :خب تو پیشش بخواب.
_خیلی ببخشید میشه بگی کجا باید بخوابم؟ روی زمین؟
امیرحسام :حریر من از سردرد دارم میمیرم نوره این چراغ لعنتی کورم کرد.
_خیل خب غر نزن پاشو مای بیبی بیار تا عوضش کنم و بعد بخوابونمش.
بلندشد و رفت و بامای بی بی برگشت.
مشغول عوض کردن هستی شدم و امیرحسام از بی خوابی چشماش سرخ سرخ بود.
دستش به سمت جعبهی سیگارش رفت که گفتم :برای بچه مضره.
امیرحسام :سرم درد میکنه.
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_خب برو بیرون بکش.
روی تخت دراز کشید و گفت :حسش نیست.
هستی رو تو بـ ـغلم گرفتم و آروم تکونش دادم ...باچشمای درشت و آبی رنگش بهم نگاه میکرد...
بالبخندگفتم :عشق مامان بخواب دیگه ...ببین بابایی سردرد گرفته ...بخواب دخترکم.
آروم آروم تکونش دادم و بعد از نیم ساعت که همش براش الالیی می خوندم و باهاش حرف میزدم
خوابید.
آروم روی تخت گذاشتمش و چراغ و خاموش کردم.
امیرحسام :اوووف خدایا شکرت.
تک خنده ای کردم و گفتم :هنوز اولشه استاد ...ماکلی بااین خانوم خوشگله برنامه داریم.
امیرحسام :وای از سردرد دارم میمیرم.
دستم و روی موهاش کشیدم و گفتم :مسکن بیارم برات؟
امیرحسام :نه بخوابم خوب میشم.
سرشو روی پاهام گذاشتم و گفتم :بخواب عزیزم.
آروم آروم سرشو ماساژ دادم و کم کم خوابش برد ...سرشو روی بالشت گذاشتم و دراز کشیدم.
درحالی که دست دختر کوچولوم تو دستم بود خوابم برد.
صبح باصدای امیرحسام بیدار شدم.
_چیه؟
امیرحسام :بیدارش کن بهش شیر بده.
_بذار بخوابه منم تازه دم دمای صبح خوابم برد.
امیرحسام :گشنشه از آخرین بار که بهش شیر دادی خیلی گذشته.
_خیل خب.
هستی رو تو بـ ـغلم گرفتم و بهش شیر دادم.
_میری سرکار؟
امیرحسام :آره.
_نه حسام نرو منو بااین بچه تنها نذار.
امیرحسام :میخوای بگم امیلی یا الی بیان پیشت؟
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بااخم گفتم :نخیر.
امیرحسام :من باید برم سرکار ...میخوای از امروز دنبال پرستار بگردم؟
_نه.
امیرحسام :پس چیکار کنم؟
_یه ماه مرخصی بگیر و نرو کالس ...کارهای شرکت و هم به دایی و سیاوش بسپار.
امیرحسام :حاال شرکت و میشه یه کاریش کرد ولی کالسام و باید برم.
_خواهش میکنم حسام.
امیرحسام :خیل خب امروز و میرم تا مرخصی بگیرم.
_حسام نرو اگه مشکلی پیش بیاد تنهایی میترسم.
امیرحسام :میرم دوساعته برمیگردم.
_قول میدی زود برگردی؟
امیرحسام :آره قول میدم.
پیشونیم و بـ ـوسید و گفت :نترس زود برمیگردم.
_باشه.
سر هستی رو بـ ـوسید و خداحافظی کرد و رفت.
هستی هنوز خواب بود ...گذاشتمش روی تخت و خودمم کنارش خوابیدم.
***
یک ماه گذشته بود و دخترم شده بود یک ماهه.
هر روز خوشگل تر و بانمک تر میشد ...توی این یک ماه امیرحسام هرلحظه کنارم بود و بهم کمک
میکرد و من واقعاً ممنونش بودم.
بعد از اینکه باهزارجور دردسر هستی رو خوابوندم تصمیم گرفتم شام درست کنم.
توی این یک ماه اصالً وقت غذا درست کردن نداشتم و از بس که غذای آماده خورده بودیم حالمون
داشت بهم میخورد.
امشب دیگه هرجوری بود اون کوچولوی پردردسر رو خوابوندم و مشغول غذا درست کردن شدم.
داشتم خورشت قیمه ای که درست کرده بودم و هم میزدم که صدای امیرحسام و از پشت سرم
شنیدم.
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امیرحسام :بَه بَه خانوم آشپز.
برگشتم و بادیدنش لبخند روی لبم نشست و گفتم :سالم خسته نباشی.
امیرحسام :شماخسته نباشی خانوم خونه ...فسقل من کجاست؟
_توی اتاق ...بیدارش نکنی ها.
همون طور که به سمت اتاق میرفت گفت :باشه.
برنج و آب کشیدم و دم کردم ...دوتالیوان چایی ریختم و رفتم داخل سالن که دیدم روی کاناپه
نشست و هستی توی بـ ـغلشه.
_مگه نگفتم بیدارش نکن !؟
امیرحسام :بیدار بود.
_از صبح پدرم و درآورد.
انگشتای کوچولوی هستی رو بـ ـوسید و گفت :خوب کاری کرد.
_بدجنس.
امیرحسام :وای حریر روز به روز خوشگل تر میشه مگه نه؟
_آره.
امیرحسام :صبح ها که میرم سرکار به سختی ازش دل میکنم.
لپ هستی رو بـ ـوسید و گفت :بابایی فدات بشه.
بالبخند بهشون نگاه میکردم و از برق توی چشمای حسام انرژی میگرفتم.
_بدش بـ ـغل من چایی تو بخور.
دادش به من و پرسید :امروز مرجان اومد؟
_آره ...معاینه اش کرد و گفت :همه چیش خوب و نرماله.
امیرحسام :گفتی شیرت به اندازه ای نیست که سیر بشه؟
_آره گفت بهتره شیره خودم و بخوره تا شیرخشک ...گفتش اگه کامالً شیرم خشک شد بعدش براش
شیرخشک بگیریم.
امیرحسام :غذا که نمیخوری پسته و بادوم این چیزها هم که نمیخوری معلومه که شیر نمیکنی ...از
امشب باید هرشب یه لیوان شیر بخوری.
_شیر دوست ندارم.
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امیرحسام :دوست ندارم و دلم نمیخواد و ...این حرفا نداریم باید بخوری.
_چه بابای بداخالقی داری دخترم.
امیرحسام :امروز شاگردام کلی شاکی بودن که چرا یک ماه نرفتم.
_چی گفتی بهشون؟
چپ چپ نگاهم کرد و گفت :توقع داشتی چی بگم؟ بگم بچه ام به دنیا اومده؟
_ آره بعد اونوقت یکی شون میگفت :استاد مگه شما بچه رو زاییدین که نتونستین بیاین؟
غش غش خندیدم که حرصش گرفت ...هستی رو گذاشتم تو بـ ـغلش و باخنده گفتم :میرم میزو
بچینم.
میزو چیدم و همونطور که هستی تو بـ ـغلم بود شام خوردم ...آخه بیدار بود و همش نق میزد.
بعد از اینکه شام خوردیم هستی خانوم شروع کرد به گریه کردن ...منم بردمش داخل اتاقش تا
عوضش کنم و بخوابونمش ،امیرحسام بیچاره هم بااینکه خسته بود اما گفت که میزو جمع میکنه.
هستی رو خوابوندم و آروم و بی صدا از اتاقش اومدم بیرون ...خوابش خیلی سبک بود ،باکوچیک ترین
صدایی بیدار میشد.
باخستگی به اتاق خواب خودمون رفتیم ...امیرحسام روی تخت نشسته بود و کتاب میخوند.
امیرحسام :خوابید؟
نفسم و فوت کردم بیرون و گفتم :باالخره آره ...خیلی بداخالقه.
امیرحسام :مثل مامانش.
_ کامالً اشتباه گفتی ...مثل باباش.
از داخل کمد لباس خوابم و برداشتم و تنم کردم ...امیرحسام از اتاق رفت بیرون و وقتی برگشت یه
لیوان بزرگ شیر دستش بود.
سریع گفتم :نــــه !
امیرحسام :بله.
روی تخت دراز کشیدم و پتو رو روی سرم کشیدم و گفتم :نه نه نه.
پتو رو از روی سرم برداشت و دستم و کشید و گفت :پاشو زودباش.
_نه حسام حالم بد میشه.
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به زور بلندم کرد و مجبورم کرد بشینم ...گفت :زودباش من خستم میخوام بخوابم حوصلهی ناز
کشیدنم ندارم.
بااخم گفتم :ناز نمیکنم از شیر بدم میاد.
امیرحسام :زودباش بخور.
_بو میده.
امیرحسام :چرا چرت میگی چه بویی میده؟!
شونه هام و باال انداختم و گفتم :نمیدونم بو میده.
امیرحسام :بهونه نیار بخور.
_حسام نمیخورم گیر نده.
بااخم گفت :اون بچه اگه شیره خودتو بخوره سالم بزرگ میشه شیره خشک و این چیزها بدن شو
ضغیف میکنه.
_میدونم اما خب نمیتونم شیر بخورم حالم بد میشه.
امیرحسام :حریر رو اعصابم راه نرو بخور.
_اگه رو اعصابت راه برم چی میشه مثالً؟
امیرحسام :همهی اون تهدیدها رو عملی میکنم.
_بروبابا.
بااخم بهم نگاه کرد که سرم و انداختم پایین و آروم گفتم :خب حالم و بد میکنه.
امیرحسام :زودباش حریر.
لحنش محکم و جدی بود ...ناراضی لیوان و گرفتم و گفتم :خیل خب میخورم ...تو چرا لباساتو عوض
نکردی پاشو لباساتو عوض کن.
امیرحسام :تو این لیوان و خالی کن من لباسام و عوض میکنم.
_من که نمیتونم همه شو بخورم.
امیرحسام :میتونی.
_نصف شو تو بخور نصف شو من.
امیرحسام :متأسفم عزیزم همه شو باید خودت بخوری.
جعبهی سیگارشو برداشت و رفت سمت پنجره و گفت :تایه سیگار میکشم باید همه شو خورده باشی.
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بینی ام و گرفتم و باحرص یه قلوپ خوردم.
_اَیـــی چقدر بدمزه ست.
امیرحسام :همه شو میخوری فهمیدی؟
یه قلوپ دیگه خوردم و به زور قورت دادم ...از شیر متنفر بودم.
باهزار بدبختی فقط تونستم نصف شو بخورم.
لیوان و روی میز گذاشتم که گفت :همه شو بخور.
_نمیتونم خواهش میکنم گیر نده.
باچشمای باریک شده نگاهم کرد و بعد ته سیگارشو لب پنجره خاموش کرد ...به سمتم قدم برداشت
که از تعجب چشمام گرد شد.
امیرحسام :تمام این نُه ماه یادمه ...تهدیدامم یادمه ...کارای توهم یادمه ...زبون درازی هات ...حرفات...
کارات ...حاال دیگه وقت تالفیه.
باترس آب دهنم و قورت دادم و گفتم :یادت نره بچه اتاق بـ ـغل خوابه.
کمربندشو باز کرد که چشمام از اشک پر شدم و گفتم :حسام غلط کردم.
نزدیکم شد و گفت :گفته بودم تالفی میکنم.
باترس بلندشدم و خواستم فرار کنم که دستم و گرفت و پرتم کرد روی تخت ...جیغ بلندی کشیدم
که روم خیمه زد و فاصلهی بین لبامون رو از بین برد.
همونطور که میبـ ـوسیدم لباسم و از تنم درآورد و کناره گوشم زمزمه کرد :دلم برات تنگ شده
خانوم کوچولو.
نفس راحتی کشیدم و گفتم :خیلی بیشعوری ترسیدم.
خندید و دکمه های پیراهن شو باز کردم و...
تازه چشمام گرم شده بود و خوابم برده بود که امیرحسام صدام زد و گفت :حریر نخواب پاشو به بچه
شیر بده.
سرم و روی سـ ـینه اش جابه جا کردم و گفتم :خوابه اگه گشنش بشه بیدار میشه.
امیرحسام :پاشو تنبل توخواب ضعف میکنه.
باناله گفتم :خوابم میاد.
امیرحسام :برو بهش شیر بده بعد که اومدی بخواب.
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روی تخت نشستم و خواب آلود موهام و کنار زدم و نگاه آخم آلودی بهش انداختم.
امیرحسام :برو تنبل.
لباسم و پوشیدم و رفتم اتاق هستی.
عشق مامانش خواب بود ...چهره اش توی خواب نازتر از همیشه می شد ...به آرومی برداشتمش و
بیدارش کردم و بهش شیر دادم.
آروم آروم شیرخورد و از اونجایی که خوابش میومد دوباره خوابید.
پیشونی شو بـ ـوسیدم و برگشتم داخل اتاق.
امیرحسام از فرصت استفاده کرده بود و همونطور که داراز کشیده بود سیگار میکشید.
بااخم گفتم :خب برو کناره پنجره کل اتاق بوی سیگار برداشته.
امیرحسام :حسش نیست برم کناره پنجره.
غر زدم :به من میگه تنبل خودش از من بدتره.
سیگارشو توی جاسیگاری خاموش کرد و گفت :خیل خب غرغرو خاموشش کردم.
کنارش خوابیدم و سرم و روی بازوش گذاشتم.
چشمام و بستم و مشت آرومی به سـ ـینه اش زدم و گفتم :بوی سیگار میدی.
دستش زیره چونم نشست و سرم و آورد باال و گرمای لـ ـباش تمام تنمو گرم کرد.
آروم پلکام و باز کردم ...گونم و باانگشت شصتش نوازش کرد و گفت :شب به خیر غرغرو.
لبخندی زدم و گفتم :االن دیگه صبحه استاد.
امیرحسام :برای تویی که تالنگ ظهر میخوابی شب به حساب میاد.
_خیلی هم که دخترت میذاره تاظهر بخوابم.
امیرحسام :اونم مثل خودت تنبل و خوابالوئه اگه بیدارش نکنی تاظهر میخوابه.
_صبح رفتی بیدارم کن بهش شیر بدم.
پیشونیم و بـ ـوسید و گفت :باشه ...بخواب.
توی آغـ ـوش گرمش فرو رفتم و به خواب عمیقی دعوت شدم.
***
صدای گریهی هستی یه لحظه هم قطع نمیشد و من از ترس و نگرانی رو به جنون بودم.
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_مادرت فدات بشه چت شده ...چیکار کنم آروم شی؟ جون مامانی گریه نکن ...دلت درد میکنه یا
گشنته؟ چیکار کنم خدایا؟
توبـ ـغلم تکونش دادم و براش الالیی خوندم ولی مگه آروم میگرفت؟ هرلحظه شدت گریه هاش
بیشتر میشد.
مای بیبی شو باز کردم اما خودشو کثیف نکرده بود ...پس چرا گریه میکنه؟
تمام لباساشو درآوردم و به نقطه نقطهی بدنش نگاه کردم ببینم حشره ای چیزی توی لباساشه یا
چیزی گزیده اش اما هیچی توی لباساش نبود و پوست سفیدش میدرخشید.
اشکام از ترس می ریخت.
باگریه گفتم :هستی جون بابات آروم باش داری منو میترسونی.
وقتی دیدم آروم نمیگیره گوشی رو برداشتم و شماره امیرحسام و گرفتم.
امیرحسام :جانم حریر؟
هق زدم و نتونستم چیزی بگم.
باوحشت گفت :حریر چی شده؟
باگریه گفتم :از صبح که بیدارشده داره گریه میکنه نمیدونم چیکار کنم هرکاری میکنم آروم
نمیگیره ...حسام توروخدا بیا خونه من میترسم.
امیرحسام :اومدم ...اومدم.
هستی رو دوباره بـ ـغل کردم و لباسم و زدم پایین ...مک میزد اما یهو سـ ـینه ام و ول میکرد و بلند
گریه میکرد.
توی گهواره گذاشتمش و آروم آروم تکونش دادم اما آروم نمیگرفت.
بیست دقیقه ای گذشته بود و منم پا به پای هستی اشک میریختم که یهو در اتاق باشتاب باز شد و
چهرهی پر از ترس امیرحسام جلوی چشمام ظاهر شد.
امیرحسام :چی شده؟
هق زدم و گفتم :نمیـ...دونم ساکت نمیشه.
امیرحسام :بهش شیر دادی؟
_نمیخوره.
امیرحسام :تو اصالً شیر داری؟
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باجیغ گفتم :چرا منو بازجویی میکنی یه کاری بکن.
هستی رو بـ ـغل کرد و دمای بدن شو چک کرد.
امیرحسام :جونم عزیزم ...تب که نداری پس چی شده دختره خوشگلم؟
انگشت شو به لبای هستی زد و بالبخند باهاش صحبت کرد تا آروم بگیره و بخنده اما هستی یکدفعه
انگشتشو تودهنش گرفت و تندتند مک زد.
امیرحسام به من نگاه کرد ...آروم موهام و زدم پشت گوشم و سرم و انداختم پایین.
امیرحسام :این بچه فقط دوماهشه ولی هرروز گشنگی میکشه.
بابغض گفتم :میگی چیکار کنم؟ خب وقتی شیر ندارم تقصیره منه.
امیرحسام :عصر میبریمش دکتر براش شیرخشک تجویز کنه االن براش یکم آب جوش نبات درست
کن.
شیشه شو برداشتم و رفتم داخل آشپزخونه و یکم آبجوش توی شیشه اش ریختم و یه تیکهی
کوچولو نبات ریختم و تکونش دادم تاسرد بشه و نبات حل بشه.
وقتی سرد شد برگشتم داخل اتاق و گفتم :بدش به من.
امیرحسام :چرا گریه میکنی؟
بااین حرفش باشدت زدم زیره گریه و گفتم :بمیرم براش از صبح گشنه اش بوده.
اشکام و پاک کرد و گفت :کوچولوی دیونه گریه نکن.
شیشه رو ازم گرفت و کرد تو دهن هستی اونم باولع مک زد و تندتند خوردش.
امیرحسام :فدای دختره شکموم بشم.
_حاال چیکار کنیم؟
امیرحسام :میریم پیش مرجان تاشیرخشک براش تجویز کنه.
_شیرخشک رشدشو کم میکنه.
امیرحسام :بهتر از اینه که گشنه بمونه.
روی تخت نشستم و سرم و بین دستام گرفتم و باناله گفتم :از صبح سعی دارم آرومش کنم ...از ترس
مردم و زنده شدم.
امیرحسام :اگه به حرفم گوش میکردی و هرشب یه لیوان شیر میخوردی اینطوری نمیشد.
_نمیدیدی بعد از هرلیوان شیری که میخوردم چقدر حالم بد میشد؟ مزه و بوش حالم و بد میکنه.
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امیرحسام :فقط به خودت تلقین میکی که حالت بد میشه ...آخه شیر چه بویی میده؟ بهانه های
صدمن یه قاز.
هستی بعد از اینکه غذاشو خورد خوابید ...امیرحسام گذاشتش روی تختش و آروم دستشو بـ ـوسید.
امیرحسام :دختره بد امروز خیلی ترسوندیم.
نگاه شو از هستی گرفت و به من دوخت و پرسید :حالت خوبه؟
آروم سرم و تکون دادم و گفتم :آره.
امیرحسام :میخوای یه پرستار بگیریم؟
_نه.
امیرحسام :توخیلی بی تجربه ای باکوچک ترین گریه ای که میکنه هول میکنی.
بابغض سنگینی گفتم :اگه مامانم کنارم بود اینجور مواقع کمکم میکرد.
اخماش رفت توهم و چشماش پر از خشم شد.
امیرحسام :میخوای بگم الیزابت...
باحرص گفتم :نه نه نه.
امیرحسام :بس کن حریر اون سنش از تو خیلی بیشتره تازه چند مدتی توی آلمان معلم کودکستان
بوده قطعاً تجربه اش از تو بهتره خیلی میتونه کمکت کنه.
_الزم نکرده ...تازه مگه اون توی شرکت کار نمیکنه؟ پس نمی تونه بیاد به من کمک کنه.
امیرحسام :نکنه از این به بعد میخوای هروقت گریه کرد و تا یه اتفاقی افتاد گریه کنی و به من زنگ
بزنی؟! میدونی وقتی اون طوری پشت تلفن گریه میکردی چه حالی شدم؟ کلی فکرهای بد اومد توی
ذهنم و از ترس مرگ و دیدم.
بااخم گفتم :خیل خب دیگه بهت زنگ نمیزنم.
از اتاق رفتم بیرون و وارد اتاق خودمون شدم.
باحرص مشغول مرتب کردن ملحفهی تخت شدم که اومد توی اتاق و گفت :حریر چرا بچه بازی
درمیاری من منظورم این بود که خیلی نگرانم کردی تو واقعاً خودت متوجه نشدی گشنه ست؟!
باصدایی که از بغض میلرزید گفتم :چـ...را فهمـ...یدم آخه نـ...که ده تا شکـ...م زا...ییدم.
امیرحسام :اول اینکه درست صحبت کن ،دوم اینکه بعد نیست شب ها یکم کتاب بخونی و اطالعات
تو ببری باال.
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_بامن مثل شاگردات رفتار نکن استاد پارسا.
به موهاش چنگ زد و گفت :تو چرا حرف منو نمیفهمی؟ من میگم اینقدر ترسیدم که نزدیک بود
تصادف کنم تو میگی بامن مثل شاگردات رفتار نکن ...بیست سالته ولی عقلت قده یه بچهی دوساله
ست.
_خب خیلی بد گریه میکرد ترسیده بودم نمی تونستم درست فکرکنم ...حسام اون هنوز دوماهشه و
من شیر ندارم بهش بدم کو تا دوسالش بشه من دلم میخواد بچه ام از وجوده خودم تغذیه کنه...
تودرکم نمیکنی ،من االن خیلی ناراحتم و تو درکم نمیکنی.
باگریه موهام و باال زدم و زیرلب گفتم :درکم نمیکنی.
فهمید خیلی حالم بده و بهم نزدیک شد و دستاشو روی بازوهام گذاشت و گفت :عزیزم آروم باش.
_خیلی ترسیدم ...خـــیلـــی.
بـ ـغلم کرد و گفت :هیس ...آروم باش.
_فکرکردم اتفاقی براش افتاده.
موهام و نوازش کرد و گفت :گریه نکن میبینی که االن مثل یه فرشتهی نازه کوچولو خوابیده پس
دیگه نگران نباش.
_ببخشید نگرانت کردم و بهت زنگ زدم آخه نمیدونستم چیکار کنم.
امیرحسام :توکاره درستی کردی به من زنگ زدی ولی نحوی خبر دادنت خیلی بد بود صدای هق
هقت مرگ و جلوی چشمام آورد.
آروم توی بـ ـغلش گریه کردم ...بی تجربه بودنم و اینکه کسی نبود که کمکم کنه خیلی ناراحتم
میکرد.
امیرحسام :بسه عزیزم.
چقدر این عزیزم گفتن هاش بهم انرژی میداد.
اشکام و پاک کرد و بالبخندگفت :آخه تو خودت هنوز بچه ای مامان کوچولو ...من دوتا بچه دارم...
یکی حریر یکی هستی.
میون گریه خندیدم و گفت :وقتی یه زن ده سال کوچکتر از خودت میگیری باید این چیزها رو هم
تحمل کنی.
لبخندی زدم و گفتم :میرم برات چایی بریزم.
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رفتم داخل آشپزخونه و دوتا لیوان چایی ریختم.
روی کاناپه نشسته بود و باگوشیش بازی میکرد ...سینی رو روی میز گذاشتم و برگشتم داخل
آشپزخونه تا برای شب یه چیزی درست کنم.
یکم سیب زمینی بامرغ سرخ کردم و ساعت تقریباً  9شب بود که میزو چیدم و امیرحسام و برای شام
صدا زدم.
تا اولین لقمه رو گذاشتم توی دهنم صدای گریهی هستی به گوشم رسید.
امیرحسام :کارت دراومده مامان کوچولو.
_دخترتم مثل خودته ...خنده هاش برای غریبه هاست گریه هاش برای من ...دیروز دیدی چه جوری
توی بـ ـغل سیاوش میخندید؟!
امیرحسام :از بس اون دلقک بازی درمی آورد.
رفتم داخل اتاقش و بـ ـغلش کردم و تکونش دادم تا آروم بشه اما بازم مثل صبح بلند گریه میکرد و
یه لحظه هم آروم نمیگرفت.
پنج دقیقه ای گذشته بود که امیرحسام اومد داخل اتاق و گفت :چرا آروم نمیشه؟
_نمیدونم یعنی بازم گشنشه؟
امیرحسام :شاید.
بهش شیر دادم ولی نمیخورد و فقط گریه میکرد.
امیرحسام :توکه شیر نداری.
بااعصابی داغون گفتم :برو براش آبجوش نبات درست کن.
رفت بیرون و باشیشهی هستی برگشت.
شیشه رو تو دهنش کردم اما اینبار اینم نمیخورد و فقط گریه میکرد.
بازم ترسیده بودم اما به روی خودم نیاوردم تا امیرحسام باز بهم نگه بی تجربه و کوچولو.
امیرحسام :شاید خودشو خیس کرده.
_نه نکرده.
امیرحسام :حریر خیلی بد داره گریه میکنه.
باصدای لرزونی گفتم :چیکار کنیم؟
چنگی به موهاش زد و گفت :نمیدونم.
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_ببریمش دکتر؟
امیرحسام :آره آماده شو.
اول از همه هستی رو آماده کردم و دادم بـ ـغل امیرحسام و بعد خورد آماده شدم.
سوار ماشین شدیم و امیرحسام سریع به سمت بیمارستان روند.
هرچی پستونک هستی رو تو دهنش میکردم یا تکونش میدادم آروم نمیشد و فقط گریه میکرد.
وارد بیمارستان شدیم و پرستار اومد سمتم و گفت :چی شده؟
_سالم دکتر ستایش امشب هستن؟
پرستار :بله ...بیاین من راهنمایی تون میکنم.
وارد اتاق مرجان شدم و باتعجب از پشت میزش بلندشد و گفت :چی شده حریر؟
_سالم میبینی که بیمارستان و گذاشته رو سرش.
هستی رو از بـ ـغلم گرفت و گفت :چی شده کوچولو؟ ای جانم چه جوری گریه میکنه.
_وای مرجان یه کاری بکن بچم از دستم رفت.
معاینه اش کرد و گفت :یکم تب داره ...به جز شیر چیزه دیگه ای بهش دادی؟
امیرحسام باحرص گفت :حریر که شیر نداره.
مرجان :چیزه دیگه ای بهش دادین؟
_آره ...آب جوش نبات.
بااخم گفت :واقعاً که ،اونوقت کی این غذا رو برای این بچه تجویز کرده؟
باحرص مثل خوده امیرحسام گفتم :آقای امیرحسام خان !
مرجان :شمامدرک تونو از کدوم دانشگاه گرفتین؟
امیرحسام :خیلی ببخشید که اولین بچمه و هیچ تجربه ای ندارم.
مرجان :سرخود هرکاری دلتون میخواد میکنید ...آب جوش نبات به بدنش نساخته و باعث شده دل
درد بگیره ...ای جانم گریه نکن چشم آبی.
روبه هردومون گفت :براش شیرخشک تجویز میکنم از این به بعد بهش شیرخشک بدین البته اگه
توهم شیرکردی شیره خودتو بهش بده.
_باشه.
مرجان :چرا اینقدر الغر شدی؟!
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_این بچه با اینکه دوماهشه ولی به اندازهی یه آدم بیست ساله منو اذیت میکنه.
امیرحسام :به اون بچه ربطی نداره به این ربط داره که باید به زور غذا به خوردت داد.
مرجان :واسه همینه که شیر نداری چون بدنت ضعیفه.
روی نسخه یه چیزی نوشت و گفت :این شربت و از داروخونهی بیمارستان بگیر آقاحسام تا بهش یکم
بدم و دل دردرش بهتر بشه.
امیرحسام نسخه رو گرفت و رفت.
هستی رو تو بـ ـغلم گرفتم و آروم دست شو بـ ـوسیدم و گفتم :اینطوری گریه نکن دلم ریش شد.
مرجان خندید و گفت :رنگ و روی تو و شوهرت دیدن داره انگار حال شما از این بچه بدتره.
لبخنده تلخی زدم و گفتم :یه شب وقتی امیرعلی دل درد داشت بهش چایی نبات دادم خورد اما
خوب نشد بهم گفت توهیچ وقت مامان خوبی نمیشی ...حق بااونه من هیچ وقت مامان خوبی برای
هستی نمیشم حتی نمیتونم شکم شو سیر کنم ...وقتی گریه میکنه منم از ترس گریه میکنم ...دلیل
گریه هاشو نمیفهمم و اگه حسام نباشه از ترس میمیرم ...ای کاش یکی بود که بهم کمک میکرد...
اینجور مواقع مادرهای دخترها کنارشونه اما مادرِ من نیست و منم هیچ تجربه ای ندارم و این وسط
دخترم فقط زجر میکشه.
دستشو روی بازوم گذاشت و گفت :عزیزم ناراحت نباش کم کم همه چی رو یاد میگیری اصالً هروقت
مشکلی پیش اومد به من زنگ بزن ...باهم حلش میکنیم اگه خیلی مشکل حاد بود خودم میام خونت
و به این هستی خانوم میرسیم.
لبخندی زدم و گفتم :ممنون.
مرجان :تو رو مثل دختره نداشتم دوست دارم ...منو مثل مادرت بدون و هروقت مشکلی داشتی بدون
هیچ رودربایسی باهام درمیون بذار مطمئن باش اگه بتونم باجون و دل کمکت میکنم تا مشکلت حل
بشه.
_ممنون.
امیرحسام اومد و مرجان یکم شربت داد به هستی و اونم خیلی خوشمزه خورد ...انگار شربت شیرین
بود.
بعد از بیست دقیقه آروم گرفت و من و امیرحسام خیالمون راحت شد ...از مرجان تشکر کردیم و از
بیمارستان اومدیم بیرون.
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سوار ماشین شدیم و امیرحسام ماشین و به حرکت درآورد.
هستی تو بـ ـغلم خوابش برده بود ...وقتی به چهرهی معصومش نگاه میکردم باخودم گفتم :کی
باورش میشه این فسقلی که االن اینقدر آروم خوابیده تا نیم ساعت پیش بیمارستان و گذاشته بود رو
سرش.
به حسام نگاه کردم که اخماش بدجوری توی هم بود.
_ سر راه شیرخشک بخر آقای مهندس.
بهم نگاهی انداخت و گفت :منظورت چیه؟
_منظورم اینه که وقتی که از بچه داری چیزی نمیدونی مهندسی نکن و راه کار ارائه نده.
امیرحسام :من چه میدونستم دل درد میگیره.
_وقتی نمیدونی پس هیچی نگو و نظر نده استاد.
نگاه خشمگینی بهم انداخت و گفت :خب میخواستی چیکار کنیم بذاریم از گرسنگی همین طوری
گریه کنه.
_نخیر خودم بهش شیر میدادم.
باتمسخر خندید و گفت :هه خودت بهش شیر میدادی؟ مگه تو شیر داری؟ توناقصی بدبخت ،ناقص.
باحرص گفتم :ناقص خودتی و عمت.
امیرحسام :ناقص تویی که نمیتونی بچه رو سیر کنی.
_از بس تو حرصم میدی شیرم خشک میشه.
امیرحسام :هه تو اصالً شیری داری که بخواد خشک بشه؟
_دارم.
امیرحسام :خب اگه داری پس چرا بچه سیر نمیشه؟
_ اصالً ندارم میخوای چیکار کنی؟
امیرحسام :هیچ کاربرده مفیدی نداری ...تو که بچه داری بلد نبودی حامله نمیشدی.
_عه من حامله شدم! آهـــا یادم رفته بود استغفراهلل مریم مقدسم و همین طوری حامله شدم...
استاد حامله شدم یاحاملم کردی؟
لبشو فرو برد داخل دهنش تا نخنده ...باخنده مشتی به بازوش زدم و گفتم :مرض.
لبخندی روی لباش نشست و هیچی نگفت.
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_یادت نره جلوی داروخونه نگه داری.
امیرحسام :خوبه دیگه از این به بعد هرچی کار کنم باید شیرخشک بخرم.
_بچه خرج داره استاد.
امیرحسام :اگه مادرش ناقص نبود هیچ خرجی نداشت.
_دفعه آخرت بود به من گفتی ناقص.
امیرحسام :نیستی؟ هستی دیگه.
_ناقص تویی که اینقدر منو حرص میدی و مراعات حالم و نمیکنی.
امیرحسام :مگه حالت چشه؟
_من بچه شیر میدم نباید اینقدر حرصم بدی.
امیرحسام :چندبار بگم حریرجان تو شیری نداری که بخوای بچه شیر بدی.
_ای بابا چقدر خسیسی اصالً میخوای خودم برم کارکنم پول شیرخشک شو دربیارم؟
امیرحسام :من تمام زندگیم و تمام دار و ندارم و به پای این بچه میریزم خانوم ناقص ...من دردم اینه
که اگه شیره خودتو میخورد سالم تر بود و رشدش بهتر.
_اوهوم تو درست میگی اما خب میگی چیکار کنم؟ شیر ندارم ،شیرندارم دیگه ،نـــ دا رمـــ ...به قول
خودت ناقصم.
خندید و گفت :آفرین همیشه واقعیت ها رو بپذیر.
_نگهدار داروخونه ست.
نگه داشت و پیاده شد که گفتم :مای بی بی هم بگیر.
رفت و وقتی برگشت دستاش پر از پالستیک های پر از پوشاک و شیرخشک بود.
_چرا این همه گرفتی؟
امیرحسام :فکرکردی منم مثل خودت بیکارم که هروز هرروز وقت کنم بیام داروخونه.
_خُبه حاال اینقدر به خودتت نناز ،تو اگه وکیلی یا وزیری بودی چیکار میکردی استاد؟
امیرحسام :فعالً که استاد دانشگاهم و رئیس یه شرکت موفق پس از ویکل و وزیرهاشم بیشتر سرم
شلوغه تازگی ها پرستار بچم شدم.
_عه تو پرستار بچه شدی پس من اینجا بوقم؟
چپ چپ نگاهم کرد و گفت :دیشب خودم و کشتم که بچه گریه میکنه پاشو عوضش کن ،بلندشدی؟
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خندم و خوردم و گفتم :خب خوابم میومد.
امیرحسام :چقدر من بدشانسم اگه نبودم خوابم مثل خواب تو سنگین بود و بمب هم منفجر میشد
نمیفهمیدم ولی مشکل اینجاست تا این بچه دهن باز میکنه منه بدبخت از خواب میپرم و دیگه هم
خوابم نمیبره.
_حاال مگه چی شده که اینقدر غر میزنی در روز ده بار من عوضش میکنم یه شبم تو عوضش کردی
چاه که حفر نکردی که اینقدر غر میزنی.
امیرحسام :اینا وظیفه های توئه نه من.
_خیل خب اینقدر غر نزن پوشاک عوض کردنتم صبح دیدم اگه پوشاکش نمیکردی سنگین تر بودی
استاد.
امیرحسام :ببخشید خانوم از امشب تمرین میکنم یاد میگیرم تا بهتر پوشاکش کنم.
_ آفرین تمرین کن.
نگاه سنگینی بهم انداخت که گفتم :چشاتو اینطوری نکن میترسم همین یکی دوقطره شیرمم خشک
میشه.
امیرحسام :ناقصِ زبون دراز.
_اگه ناقص نبودم که زن تو نمیشدم.
امیرحسام :کاش به جای اینکه اینقدر از زبونت استفاده میکنی از مخت استفاده میکردی و چهارتا
کتاب چگونه از فرزندان خود مراقب کنیم میخوندی.
_ببخشید که من مثل تو کرم کتاب نیستم.
امیرحسام :به خاطره همینه که نه عقل داری نه شعور داری نه فرهنگ داری.
_خوبه که همهی اینارو تو داری.
امیرحسام :پیاده شو حرف نزن ...پتو رو دوره بچه بپیچون سرما نخوره.
_خوب شد گفتی به عقل خودم نمی رسید.
امیرحسام :بذار بریم تو زبون تو کوتاه میکنم ناقص خانوم.
خندم گرفت اما اخمام و کشیدم توهم و پیاده شدم.
هستی بیدارشده بود و باچشمای خوشگلش بهم نگاه میکرد.
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_سالم خانوم خوشگله ...چیه باز گشنه ات شد بیدارشدی؟ مامانِ ناقصت که شیر نداره ولی بابای
عاقلت برات االن شیرخشک درست میکنه.
امیرحسام :بابای عاقلت از خستگی نا نداره مامانِ ناقصت خودش شیر درست میکنه.
_نخیرم تاپوشک شو عوض میکنم باید باشیشهی شیر توی اتاق باشی.
به سمت اتاق هستی رفتم که گفت :االن این دستور بود یاخواهش؟
_دستور.
امیرحسام :پس من رفتم بخوابم.
سریع گفتم :نه نه خواهش.
امیرحسام :پس رفتم شیرخشک درست کنم.
خندیدم و زیرلب گفتم :دیونه.
هستی رو روی تخت گذاشتم و پوشک شو عوض کردم.
خم شدم روش و آروم باانگشتم به لباش ضربه زدم و گفتم :من فدای چشماتون بشم شما که امشب
مامان تو سکته دادی دخمل خوشگل مامان.
خندید و دلم ضعف رفت براش.
_من فدای این خنده هات بشم.
امیرحسام اومد توی اتاق و شیشه رو به سمتم گرفت.
شیشه رو گرفتم و گفتم :دست بابای دخترم بشکنه الهی که یه شیشه شیر درست کرده و اخماش
کمر میشکونه.
امیرحسام :فقط خداکنه فرهنگ و تربیت دخترم به مامان بی ادبش نره.
_برو ...بـــرو از اتاق بیرون دخترم بهت نگاه میکنه اشتهاش کور میشه.
باخنده دست شو برد باال و گفت :حریر میزنمت هـــا.
خندیدم و شیشه رو کردم تو دهن هستی.
_نگاه کن توروخدا انگار از قحطی اومده.
امیرحسام :نکه از وقتی به دنیا اومده یه دل سیر غذا خورده واسه همون بدعادت شده.
_خیل خب کمتر کنایه بزن.
پیشونی هستی رو بـ ـوسید و گفت :تو رو با مامان خولت تنها میذارم ...شب بخیر نفسم.
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رفت از اتاق بیرون و لبخندی به روی هستی زدم و گفتم :دوساله زنشم ولی یه بارم بهم نگفته نفسم.
وقتی هستی شیرشو خورد خوابید ...دست کوچولوشو بـ ـوسیدم و گفتم :دوست دارم.
همونطور که نگاهم بهش بود آروم آروم به سمت در رفتم ،آخرین نگاه و بهش کردم و به اتاق
خودمون رفتم.
امیرحسام لباساشو عوض کرده بود و خوابیده بود.
لباسام و عوض کردم و کنارش دراز کشیدم ...بمیرم حتماً خیلی خسته بوده که اینطوری بیهوش
شده.
زیرلب گفتم :خسته بوده که خسته بوده از من که خسته تر نیست ...ازصبح دارم بادختره بداخالقش
سر و کله میزنم ...صبرکن یکم حرص شو دربیارم بخندیم.
انگشتم و باشیطنت روی صورتش کشیدم ...اخماش رفت توهم و دستم و پس زد و پشت بهم خوابید.
ریزریز خندیدم و رفتم اونورش خوابیدم و بازم انگشتم و روی صورت و گردنش کشیدم.
باچشمای بسته غرید :سگم نکن حریر پامیشم بدپاچه تو میگیرم هـــا.
لبام و روی گونه و صورتش کشیدم و گفتم :دخترت نذاشت من بخوابم منم نمیذارم تو بخوابی.
امیرحسام :خب اون که االن خوابه بتمرگ دیگه.
باناز دستم و روی گردنش کشیدم و گفتم :بی ادب آدم بازنش اینطوری صحبت میکنه؟ اونم زنی به
خوشگلی من !
باحرص راست روی کمرش خوابید و ملحفه رو روی سرش کشید.
بلندخندیدم و گفتم :پاشو زودباش تا من نخوابیدم نباید بخوابی.
امیرحسام :کتاب و از روی میز بردار و چهارتا صفحه بخون یه چیزی یاد بگیری.
روی شکمش نشستم و گفتم :نوچ حوصله ندارم.
ملحفه رو از روی صورتش کنار زدم و بااخم بهم نگاه کرد.
لبخنده شیطونی زدم و خم شدم روش و گفتم :وقتی اخم میکنی خیلی جذاب میشی بابای دخترم.
امیرحسام :یعنی دست به هرکاری میزنی تا فقط مواقعی که خیلی خستم و به خواب احتیاج دارم
بدخوابم کنی.
_ خب بخواب.
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خواستم برم کنار که توی یه حرکت خیلی سریع غلت زد و منو روی تخت خوابوند ...باخنده جیغ
بلندی کشیدم.
لباشو به گوشم چسبوند و گفت:
_وقتی اینطوری میخندی خواب از سرم میپره ناقصِ کوچولو.
***
با شنیدن صدای خندهی امیرحسام باتعجب رفتم سمت اتاق ...خواستم برم داخل که باشنیدن
حرفاش پشت در خشکم زد.
امیرحسام :بَه بَه نه بابا ...آخی چه ذوقی هم داره ...خیلی خب عزیزم حتماً میام ...نه اون فکرنکنم
بیاد ...اتفاقاً دخترمم دلش برای تو تنگ شده ...گلم ناراحت نباش دیگه گفتم که میارمش ...بابت
رفتارش واقعاً متأسفم ...دیونه میدونی که من چقدر دوست دارم پس از این فکرهای احمقانه نکن...
توجون منی ...فکرکردی مدتی که توی آلمان بودیم یادم رفته؟ آخی الهی دخترمم شما رو خیلی
دوست داره.
خندید و ادامه داد :میبینمت عزیزم ...منم دلم برات تنگ شده ...حتماً میام ...باشه فعالً.
نفسام از خشم بلند و کشدار شده بود ...بدنم داغ داغ بود و دست ها و پاهام از حرص میلرزید ...بغض
توی گلوم تبدیل شد به اشک و جاری شد روی گونه هام.
به اتاق دخترم پناه بردم و باشدت زدم زیره گریه ...حس میکردم قلبم تکه تکه شده ...بوی گند خـ
ـیانت کل مغزم و پر کرده بود.
صداش توی گوشم بود :توجون منی ...منم دلم برات تنگ شده ...دیونه میدونی که من چقدر دوست
دارم پس از این فکرهای احمقانه نکن.
صورتم و بادستام پوشوندم و به خاطره خـ ـیانت شوهرم اشک ریختم ...دستام و روی دهنم فشار دادم
تا صدام نره بیرون.
هستی باصدام از خواب بیدار شد ...اشکام و پاک کردم و رفتم سمت تختش و بـ ـغلش کردم.
به خودم فشردمش و بابغض گفتم :فقط تو برام موندی.
گریه کرد که بی حواس لباسم و زدم باال تا بهش شیر بدم.
دست و پا زد و بلندتر گریه کرد ...باشدت زدم زیره گریه و گفتم :ببخشید ...ببخشید که نمی تونم
بهت شیر بدم.
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اشکام و کامالً پاک کردم و گفتم :االن میرم برای دختره خوشگلم شیر درست میکنم.
گذاشتمش روی تخت و از اتاق رفتم بیرون ...قوطی شیرخشک و به همراه شیشه اش برداشتم.
حواسم پی حرفای امیرحسام بود و از بغض داشتم خفه میشدم.
امیرحسام :حریر !
شیشه از دستم افتاد و بهش نگاه کردم.
باتعجب گفت :خوبی؟!
اخمام درهم رفت و آروم سرم و تکون دادم.
خم شدم و شیشه رو برداشتم و شستم ...یکم آب جوش و چندتا قاشق شیر ریختم توش.
امیرحسام :میخوام باهستی برم خونهی سیاوش.
پوزخندی تو دلم زدم و بدون اینکه سؤالی بپرسم شیشه رو روی میز گذاشتم و گفتم :شیرشو بهش
بده ،آمادش کن و ببر.
رفتم به سمت اتاق که پرسید :حالت خوبه؟
_حال تو بهتره جناب استاد.
درو بهم کوبیدم و روی تخت نشستم ...اشکام بازم ریخت ...نگاهم به گوشیش افتاد که روی میز بود.
خم شدم و برداشتمش ...رفتم تولیست تماساش ...بادیدن آخرین تماسش زیرلب گفتم :دایی توهم
اومدی تا از من انتقام بگیری ...ولی اینبار من عذاب نمیکشم ...بسه هرچقدر توی این دوسال و خورده
ای حسام عذابم داد و از عذاب دادنم لـ ـذت برد ...اینبار به تنها کسی که فکرمیکنم خودمم ...اینبار
راحتی و خوشبختی خودم و به همه ترجیح میدم حتی به دخترم ...اینبار دیگه نمیذارم حسام به
خواسته اش برسه و قلبم و به آتیش بکشه ...من به این عذاب ها پایان میدم ...دیگه خسته شدم...
دیگه جونی واسه مقاومت ندارم ...دیگه بسمه ...بسمه.
گوشی رو روی میزگذاشتم و گفتم :الی خانوم تو جونشی ...عاشقته دیگه ...عشق که منطق حالیش
نیست که بهش بفهمونه زن داره بچه داره ...یه عاشق فقط به عشقش فکرمیکنه و اهمیت میده مثل
منه خر که به خاطره یه خـ ـیانتکار قیده تمام خانوادم و زدم.
در اتاق باز شد که سریع اشکام و پاک کردم.
امیرحسام :ماداریم میریم تو نمیای؟
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بدون اینکه بهش نگاه کنم حوله ام و از داخل کمد برداشتم و باصدایی که میلرزید گفتم :نه فقط
مـ...راقب باش بچه سـ...رما نخـ...وره.
رفتم داخل حموم و اجازهی حرف زدن بهش ندادم.
حوله رو محکم گاز گرفتم و باشدت گریه کردم.
میخواد بره دیدن عشقش نه خونهی سیاوش ...دختره منو داره میبره پیش عشقش ...عشقی که
چندمدت دیگه میشه نامادری دخترم.
باهمون لباسای تنم رفتم زیره دوش و از ته دل زار زدم.
جیغ زدم :لعنت به تو حریر ...لعنت به توکه عرضهی نگهداری زندگی تو نداری ...خاک برسرت که
نمی تونی فکره شوهرتو به خودت اختصاص بدی ...حالم بهم میخوره از عشق ...عشقی که منو از
خانوادم جدا کرد ...عشقی که اسم هـ ـرزه و هرجایی رو گذاشت روی پیشونیم ...عشقی که منو از
بهشت آقابزرگ آورد توی جهنم امیرحسام ...عشقی که داره شوهرم و دخترم و ازم میگیره ...عشقی
که ذره ذره جونم و گرفت و من هنوزم سعی میکنم سرپا بایستم ...لعنت به تو امیرحسام ...لعنتی
عشق تو فراموش کن و به منی که زنتم فکرکن ...به منی که مادره بچتم فکرکن ...به منی که تمام
زندگیمی اهمیت بده نه الیزابت.
روی زانوهام افتادم و باگریه به زمین مشت زدم و داد زدم :چرا نمی تونم ازت متنفر باشم؟ چرا
نتونستم عاشقت کنم؟ چرا نتونستم شعله های انتقام تو خاموش کنم و گذشته رو از یادت ببرم؟ چرا
من از هر راهی که وارد میشم باشکست مواجه میشم؟ چرا همیشه یکی بهتر از من هست که میتونه
از پا درم بیاره؟ همیشه یکی هست که از من قوی تره و منو خیلی زود نابود میکنه؟  ...چرا باخودم و
زندگیم اینطوری کردم؟ چـــــــــــرا؟
از ته دل جیغ زدم :خدایا پس کی منو میبخشی؟ ایناهمه تاوان گناهانمه ...تاوان اون روزهایی که تو
رو نادیده میگرفتم ...تاوان تمام دروغ هایی که به راحتی به مامان و بابا گفتم ...تاوان دل بستن به یه
غریبه ...تاوان اهمیت ندادن به تو و حرفات.
هق زدم :خودمـ....خودم کردم کـ...که لعنت برخودم بـ...باد.
به چشمای سرخ و بی روحم نگاه کردم ...پوزخندی زدم و گفتم :چی شده عزیز دردونهی یسنا؟ چی
شد که به اینجا رسیدی؟ غرورتو به چی فروختی؟ به عشق؟ ارزش شو داشت؟ نه نداشت.
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شونه رو برداشتم و موهای خیسم و آروم و پربغض شونه کردم.
بازم چشمام تَر شد ...تمام گذشتهی پر از خطا و اشتباهم جلوی چشمام تکرار میشد ...وای خدا چه
جاهایی که به خاطرش غرورم و زیره پا له کردم و به عشق دروغیش پناه بردم ...امیرحسام ارزش
شکستن غرورم و نداشت.
امیرحسام :حریر؟
شونه از دستم افتاد و دلم هری ریخت ...هربار که میومد خونه و اینطوری صدام میزد جاشو توی قلبم
محکم و محکم تر میکرد.
گیج به ساعت نگاه کردم ...دو ساعته تمام توی حموم بودم !
اومد توی اتاق و بادیدنم بالبخند پرسید :تازه از حموم اومدی بیرون؟
بغضم و قورت دادم و گفتم :آره چطور؟
کت شو درآورد و گفت :وسواس گرفتی؟ از وقتی من رفتم تو حمومی.
_بچه کو؟
امیرحسام :توجیبم ...خب تو اتاقشه دیگه.
از اتاق رفتم بیرون و زیرلب گفتم :دیگه نمیذارم باهربار نگاه کردنت این قلب بی صاحبم تبل رسوایی
به دست بگیره و دلم بلرزه ...از امروز قلبی رو که برای تو بتپه رو از سینم در میارم.
وارد اتاق هستی شدم ...دخترخوشگلم خواب بود.
خم شدم ببـ ـوسمش که بوی عجیبی به بینی ام خورد ...بوی یه عطره زنونه !
بغضم و پس زدم و لبام به معنی پوزخند کج شد.
بادست لرزونم صورت هستی رو نوازش کردم و بابغض گفتم :رفتی پیش نامادریت؟ بهت خوش
گذشت؟ اذیتت که نکرد؟ اون نامادری خوبی برات میشه ...دوست داره ...به خاطره باباتم که شده
باهات خوب برخورد میکنه.
بـ ـغلش کردم و درحالی که صورتم خیس از اشک بود بی توجه به اینکه ممکنه بیدار بشه لباساشو
عوض کردم.
بیدارشد و باچشمای آبی رنگش بهم زل زد.
بهش خیره شدم ...خیره شدم ...خیره شدم.
نمیدونم چقدر گذشته بود که نق زدناش باعث شد به خودم بیام.
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گونه شو بـ ـوسیدم و گفتم :کدوم یکی از ما مادرت میشه؟ من یا الیزلبت؟ دشمن بابات یا عشق
بابات؟
پستونک شو برداشتم و تو دهنش گذاشتم ...بامزه و باولع به پستونک مک زد.
دستشو توی دستم گرفتم و سرم و به کمدش تکیه دادم و باچشمای پر از اشکم بهش نگاه کردم.
دستشو بـ ـوسیدم و باصدای گرفته ای گفتم :من دلم نمیخواد توی زندگی نفره سوم باشم ...من توی
نیمکت اضافه ها نمیشینم ...هه دوتا دوتا زیادیش میشه ...این زندگی یا مال منه یامال عشق بابات.
***
فکرم مشغول مسائل گذشته و آدمایی بود که توی زندگیم نقش داشتن ...امیرحسام ...الیزابت ...بابا...
مامان ...امیرعلی ...خاله حسنا ...مرجان ...آقابزرگ ...آرزو ...دایی محمدرضا ...دایی محمدطاها ...و
دستام مشغول خورد کردن کاهوها بود ...من توی این زندگی چه نقشی داشتم؟ کاهو یا چاقو؟ خب
معلومه من کاهو بودم و امیرحسام همیشه چاقو ...امیرحسام همیشه مثل یه چاقوی تیز و برنده منو
تکه تکه کرد و بهم ضربه زد ...منم همیشه تکه تکه شدم درست مثل همین کاهو ...حاال الیزابت شده
چاقو و من هنوزم یک کاهوی بی عرضه ام که درمقابل ضربه ها و زخم هایی که بهم میزنن سکوت
میکنم و بی صدا میمیرم.
بادستی که جلوی صورتم تکون داده میشد از فکر اومدم بیرون.
سیاوش :غرق نشی تو افکارت بی آبجی بشم.
لبخنده محوی زدم و هیچی نگفتم که گفت :به چی فکر میکردی؟
_به خریت های گذشتم.
سیاوش :گذشته اسمش روشه ،گذشته ...یعنی چیزی که گذشته و تموم شده ...پس بهتره گذشته رو
توی همون گذشته رها کرد ...گذشته ها گذشته پس بهش فکرنکن.
_نه نگذشته ...گذشته هیچ وقت نمیگذره و تموم نمیشه چون گذشتهی آدما آینده شونو رقم میزنه و
آینده تحت تأثیر گذشته ست.
سیاوش :چیزی شده حریر؟
باصدایی که از بغض میلرزید گفتم :این روزها زیادی به گذشته فکرمیکنم و به یه نتیجه میرسم ،من
باختم ...فقط من ...خودم و قربانی کسایی کردم که ارزش شو نداشتن ...من خودم و زندگیم و قربانی
کردم تا آسایش و آرامش پدرم و داداشم بهم نریره ...اما همون پدر وقتی منو دید بهم گفت غریبه...
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فراموشم کرده و راحت و باآرامش زندگی شو میکنه و این منم که دارم میسوزم و میسازم ...همون
امیرعلی که دارم به خاطرش انگ هـ ـرزگی رو یدک میکشم چهار روز دیگه که بزرگ بشه و برای
خودش مردی بشه وقتی منو توی خیابون ببینه اخماشو درهم میکشه و راهشو کج میکنه و تودلش
میکنه :هـ ـرزهی کثافت فقط باعث بی آبرویی ما شد ...خودم و قربانی کسایی کردم که حتی برام ذره
ای ارزش قائل نیستن ...همون پدری که دارم سنگ شو به سـ ـینه میزنم حتی یه بارم ازم نپرسید:
حریر چی باعث شد که به تخت یه نامحرم پناه ببری؟ بهم انگ هرجایی بودن زدن و نفهمیدن که
اون شب لعنتی من مرگ و باذره ذرهی جونم احساس کردم و یه دیوِ به ظاهر فرشته بهم تـ ـجـ ـاوز
کرد و هیچکس صدای فریادهام و نشنید ...همون آقابزرگی که به خاطره آبروش خفه خون گرفتم
جوری بهم سیلی زد که پردهی گوشم پاره شد ...بهم گفت هرجایی و نفهمید که منه هرجایی دارم
تاوان گذشتهی دخترشو میدم ...واقعاً این آدما ارزش شو نداشتن که بخوام خودم و قربانی شون کنم.
سیاوش :چی باعث شده گلوت از بغض باد کنه و صدات مثل ویبرهی گوشی بلرزه و دریای چشمات
بارونی بشه؟
خیارها رو تندتند و عصبی حلقه حلقه خورد کردم و گفتم :خریت های گذشتم داره مثل خوره
میخورتم.
سیاوش :عشق امیرحسام خریت بود؟
به چشماش زل زدم و محکم گفتم :شک نکن.
سیاوش :حریر تو که با اون خوشبختی ...اون تغییر کرده ،خودم به وضوح دیدم که وقتی فهمید داره
پدر میشه چقدر عوض شد.
_تعریف من از خوشبختی با تعریف تو فرق میکنه ...آره عوض شده چون به فکره دخترشه ...برای من
مهم نیست عوض شده یا نشده اگه میخواد دخترش توی آرامش بزرگ بشه و هرروز شاهده عذاب
کشیدن مادرش نباشه باید عوض بشه ...من اینقدر زخم خوردم که این چیزها اصالً به چشمم نمیاد...
این زندگی لعنتی هیچ وقت اونطور که من میخوام نمیشه چون حسام هیچ وقت اونطور که میخوام
نمیشه.
سیاوش :حریر چی باعث شده اینقدر بهم بریزی؟
رفتم سمت اجاق گاز و خورشت و هم زدم و گفتم :خیلی بده که فقط یه راه برات مونده باشه.
سیاوش :اونوقت اون یه راه چیه؟
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پوزخنده دردناکی زدم و گفتم :تسلیم شدن.
سیاوش :یادت نره یه زندگی رو فقط یه زن میتونه بسازه ...به جای تسلیم شدن زندگی تو بساز
همونطور که خودت میخوای.
_دیگه باید چیکار کنم که نکردم؟ بسه هرچقدر اون زد و من رقصیدم ...بسه هرچقدر غرورم و نادیده
گرفتم و سعی کردم گذشته رو از یادش ببرم ...بسه هرچقدر من تالش کردم و اون ندید ...بـــســـه...
دیگه نمیکشم ...دیگه توان ندارم ...االن فقط دلم میخواد تسلیم بشم ...تسلیم این سرنوشت کوفتی و
دردناک ...سیاوش اگه میخوای هیچ وقت جاستینا رو از دست ندی و همیشه کنارت باشه بفهمون
دوستش داری حتی باکلمات.
سیاوش خیره نگاهم کرد ...نگاهش یه نگاه پرحرف و پر از معنی بود.
خندهی الکی کردم و گفتم :تواصالً برای چی اومده بودی توی آشپرخونه؟
سیاوش :اومدم بهت بگم گشنمه میزو بچین اما االن اشتهام کامالً کور شد.
از آشپزخونه رفت بیرون و زیرلب گفتم :اوایل ازت بدم میومد اما االن دوست دارم ...درست مثل
امیرعلی.
ظرف ها رو آماده کردم و برنج و تو دیس کشیدم.
امیلی :حریر جان میخوای کمکت کنم؟
_نه.
امیلی :میخوای اینا رو ببرم سر میز؟
خشک و جدی گفتم :نه.
امیلی :هرجور راحتی.
از آشپزخونه رفت بیرون که زیرلب گفتم :هروقت دخترت صاحب این خونه و این زندگی شد اونوقت
بیا کمکش کن.
میزو چیدم و همه رو برای شام صدا زدم.
دایی :الی و امیر کجان؟
جاستینا :توی تراسن.
_شما بشینید من صداشون میزنم.
توی دلم گفتم :عشقم ببخشید که خلوت عاشقانه تو باعشقت بهم میزنم.
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رفتم سمت تراس ...باچیزی که دیدم به پاهام زنجیر بسته شد و متوقف شدم.
هستیِ من توی بـ ـغل الیزابت بود و الی بالبخند باهاش حرف میزد.
الیزابت :الهی من قربون این چشات بشم ...چقدر شما خوشگلی یکی یدونهی من ...ای کاش میشد
همیشه پیشم باشی.
باحرفی که امیرحسام زد دلم هری ریخت :به زودی این اتفاق میوفته الی خانوم.
الیزابت لبخندی زد و گفت :پس کی؟ توروخدا امیر زودتر کارها رو تموم کن من دلم میخواد پیشش
باشم ...توکه میدونی چقدر دوستش دارم.
امیرحسام :معلومه که میدونم ...ناراحت نباش به زودی همهی کارها رو تموم میکنم و توی این فسقل
خانوم همیشه کناره همید.
الیزابت :میخوای چیکار کنی؟ منظورم گذشته و آخرین خواستهی عمه حسناست.
امیرحسام نفس شو فوت کرد بیرون و گفت :نمیدونم ...باورکن نمیدونم.
الیزابت :باید به خواستهی عمه عمل کنی.
امیرحسام به موهاش چنگ زد و گفت :میدونم اما تو دوراهی بدی قرار گرفتم ،نمیدونم چیکار کنم.
الیزابت دست شو گذاشت روی بازوی شوهره من و بالبخندگفت :بدون هرکاری که بکنی من کنارتم و
تنهات نمیذارم مثل گذشته هرکاری که از دستم بربیاد برات انجام میدم.
امیرحسام :چقدر خوبه که کنارمی ...چقدر خوب شد که از آلمان اومدی ...اگه نمیومدی از تنهایی
میمیردم و نمیدونستم چیکار کنم.
الی خزید تو بـ ـغل امیرحسام و گفت :عه از مرگ حرف نزن دلم میگیره.
اینبار بغض نکردم ...چشمام از اشک پر نشد ...دست و پام نلرزید ...انگار عادت کرده بودم به خـ ـیانت
شوهرم.
رفتم جلوتر و بدون اینکه صدام بلرزه اما باغم عجیبی که توی صدام پنهان بود گفتم :شام آماده ست.
الی سریع از امیرحسام فاصله گرفت و نگاه هردوشون چرخید روی من.
الیزابت :من و امیر داشتیم...
پریدم وسط حرفش و گفتم :بیاین سرمیز تا شام سرد نشده.
چندلحظه ای بهم نگاه کرد و بعد هستی رو به سمتم گرفت و گفت :گریه میکرد بـ ـغلش کردم آروم
بشه.
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میدونست دوست ندارم بـ ـغلش کنه واسه همین توضیح میداد.
_خوب کاری کردی ...بـ ـغلت باشه خستم حوصله شو ندارم.
هستی باید عادت میکرد به مادر جدیدش.
تعجب کردن ،بی اهمیت به قیافهی متعجب شون باغروری خورد شده برگشتم داخل سالن.
_چرا نمیکشین؟ غذا یخ کرد.
بشقاب دایی رو برداشتم و بدون اینکه به کسی نگاه کنم بشقاب و پر کردم از برنج.
دایی که فهمید حرکاتم عصبیه پرسید :حالت خوبه حریر؟
لبخنده کجی زدم و گفتم :آره چطور مگه؟
یه ابروشو داد باال و گفت :همین طوری.
_زن دایی برات بکشم؟
امیلی :نه عزیزم خودم میکشم.
_جاستینا بکش دیگه یخ کرد ...بخشید وقت نشد وگرنه چیزه دیگه ای هم درست میکردم.
جاستینا :همین االنشم کلی زحمت کشیدی دستت درد نکنه.
_نوش جان ...سیاوش به تو هم باید تعارف کنم؟! بکش دیگه.
نفس عمیقی کشید و دستی به پشت گردنش کشید و بعد برای خودش غذا کشید.
روی صندلی نشستم و بی توجه به اینکه امیرحسام و الی نیومدن برای خودم غذا کشیدم و تندتند و
غیرعادی شروع کردم به غذا خوردن.
سعی داشتم باهرلقمه بغضم و قورت بدم اما هرلحظه بزرگ تر و بزرگ تر میشد و از بین نمیرفت.
باالخره اومدن و سرمیز نشستن و الی گفت :هستی آروم بود واسه همین گذاشتمش توی تختش.
درجوابش فقط سرم و تکون دادم.
صدای بابا توی گوشم پیچید :مگه صد دفعه نگفتم باغریبه ها حرف نزن.
صدای مامان توی گوشم اکو شد :ای کاش سگ میزاییدم و تو رو نمیزاییدم.
آقابزرگ :بی لیاقت آشغال چی برات کم گذاشتم که هـ ـرزه شدی ...دخترهی هرجایی.
صداهاشون توی سرم میپیچید و نابودم میکرد.
عصبی پام و تکون میدادم و هنوز قاشق قبلی رو قورت نداده بودم یه قاشق پر دیگه میذاشتم دهنم.
نگاه سنگین سیاوش و امیرحسام و روی خودم حس میکردم اما اهمیت نمیدادم.
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بشقاب خیلی زود خالی شد و سریع دوباره پرش کردم.
صدای گریهی هستی بلندشد و من بی اهمیت به غذا خوردنم اهمیت دادم.
امیرحسام :حریر هستی گریه میکنه.
_گشنمه.
نگاهی به بقیه کرد و خواست بلندشه که گفتم :تو بشین الیزابت میره براش شیر درست میکنه ،مگه
نه الی جون؟ باالخره هستی مثل دختره خودته توهم خیلی دوستش داری پس پاشو براش شیر
درست کن و آرومش کن.
الیزابت نگاه مبهمی به امیرحسام کرد و من چشمای پر از اشکم و به بشقابم دوختم.
الیزابت بلندشد و گفت :البته که مثل دختره خودمه ...خیالت راحت خودم آرومش میکنم.
ببخش مامانی ولی تو باید به مامان الیزابت عادت کنی پدرت هنوز شعله های انتقامش خاموش نشده
و قراره یه سکانس عذاب آور دیگه برای مامانت بسازه اما اینبار مامانت خودش تسلیم میشه ...چون
دیگه نمیکشه ...قلب پاره پاره اش توان یه زخم دیگه رو از طرف عشق بی رحمش نداره ...خودم نقشه
شو عملی میکنم تا پدرت توی ذهنم نشه یه شیطان واقعی ...اینبار غرورم و زیرپاهام نمیذارم ...اینبار
به تنها کسی که فکرمیکنم خودم و غرورمه.
سرم و آوردم باال که نگاهم توی نگاه امیرحسام قفل شد ...نذاشتم دلم بلرزه.
نگاه ازش گرفتم و پشقاب سوم و پر کردم.
امیرحسام نفس عمیقی کشید و نگاهی به دایی و سیاوش انداخت.
برای اینکه سکوت مزخرف سالن شکسته بشه گفت :سیاوش چرا غذاتو نمیخوری؟ حریر به خاطره تو
قرمه سبزی درست کرده.
سیاوش به بهش نگاه کرد و باکمی مکث گفت :خودت بخور داداش این دست پخت حریر نیست
دست پخت توئه ،اینبارم تو گند زدی ،بدجوری گند زدی.
بلندشد و کت شو از روی صندلی برداشت و درمقابل چشمای متعجب امیرحسام کت شو پوشید و
گفت :جاستینا امشب همین جا بخواب من بیرون کار دارم.
رفت سمت در که جاستینا گفت :خب صبرکن منم بیام.
سیاوش :اینجا بمون من جایی کار دارم نمیرم خونه.
از خونه رفت بیرون که بلندشدم و رفتم دنبالش.
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رفت سمت ماشینش که صداش زدم :سیاوش؟
ایستاد ...باکمی مکث برگشت و باچشمای پر از اشکش به چشمام چشم دوخت و باصدای پر از
بغضش گفت :لعنت به روزی که اومدم خاستگاریت و لعنت به روزی که قسم خوردم تا ته این ماجرا با
امیرحسام باشم و کمکش کنم ...امیرحسام توی بچگیش خیلی عذاب کشید منم شاهده تک تک
لحظات درد کشیدنش بودم اما تو تقصیری نداشتی ...لعنت به این حسی که توی قلبمه و تو حتی برام
از خواهرم سارا باارزش تری ...حریر منو ببخش که توی این قصه همدست امیرحسام بودم ...منو
ببخش که بادستای خودم اون کلبهی لعنتی رو تزئین کردم ...منو ببخش که به امیرحسام یاد میدادم
چه جوری دلتو ببره ...منو ببخش آبجی ...تو تقصیری نداشتی و منه خر نفهمیدم و اینو به امیرحسام
نفهموندم و فقط به روزهایی فکرکردم که جلوی چشمام پرپر میشد ...حسی که بهت دارم اونقدر پاک
و عمیقه که از خودم متنفر شدم که چرا اون شب جلوی امیرحسام و نگرفتم ...تو بهم معنی واقعی
خواهر و برادر رو فهموندی ...منو ببخش آبجی حریر.
سوار ماشینش شد و باسرعت از ویال خارج شد.
اشک روی گونم و پاک کردم و گفتم :دیره ،خیلی دیره برای پشیمون شدن.
به آسمون نگاه کردم و گفتم :دیگه دلم نمیخواد تاوان بدم ...گذشتهی مادرم به من هیچ ربطی نداره...
میخوام فقط به خودم و خوشبختیم فکرکنم ،من خیلی محتاج آرامشم ،من این آرامش و بدست
میارم ...حتی دختره سه ماهه ام و نادیده میگیرم چون یه روزی باید ازش دل بکنم و نمیدونم چرا یه
حسی بهم میگه این روز نزدیکه ...حسام تنها وقتی صاحب آرامش و خوشبختی میشه که باعشقش
باشه ،باالیزابت ...اون همیشه بامن عذاب میکشه چون باهربار دیدن من گذشته به یادش میاد ...من
هردومونو صاحب آرامش میکنم ...مازمانی خوشبخت میشیم و آرامش میگیریم که ازهم جدا باشیم.
دستی به صورتم کشیدم و گفتم :حریر قوی باش ،برای یه بارم که شده تو چاقو باش ...بِبُر و ضربه
بزن و اصالً به اینکه کی آسیب میبینه اهمیت نده ،البته درآخر بازم تو آسیب میبینی.
رفتم داخل خونه و بالبخندگفتم :دیونه رفت.
دایی :رفتارش طبیعی نبود.
امیرحسام به مننگاه کرد و باکنایه گفت :این روزها همه غیرطبیعی شدن.
اهمیت ندادم و میزو جمع کردم.
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بقیه داخل سالن مشغول حرف زدن و فیلم دیدن بودن و من به جون آشپزخونه افتاده بودم و همه جا
رو میسابیدم و میشستم.
حرکاتم دست خودم نبود و از درون داغون بودم.
معده ام درد میکرد چون بدون اینکه غذا رو بجوم تندتند غذا خورده بودم و حاال از درد معده دارم
جون میدم.
نمیدونم چقدر گذشته بود که از خستگی به نفس نفس افتادم و سرم گیج رفت و ولو شدم روی
زمین.
به میز تکیه دادم و سرم و روی زانوهام گذاشتم و چشمام و بستم.
گلوم درد میکرد از فشاری که این بغض لعنتی بهش می آورد و من مسرانه مقاومت میکردم که
نشکنه.
جاستینا :خوبی حریر؟
نگاهم به طرفش چرخید ...لبخنده خسته ای زدم و گفتم :آره.
کنارم نشست و گفت :دروغ نگو خوب نیستی.
سرم و به میز تکیه دادم و به سقف چشم دوختم.
جاستینا :من همه چی رو میدونم.
هه خب اینکه چیزه تعجب آوری نبود.
دستشو روی شونم گذاشت و گفت :یاده گذشته افتادی؟
_نه فقط خسته شدم اینجا نشستم.
جاستینا :سیاوش این روزها حال خوبی نداره همش میگه اونم مقصره و باعث عذاب کشیدن توئه.
_بی خیال من دیگه عادت کردم.
جاستینا :به چی؟
_به همه چی ...همه چی.
جاستینا :امیر اینطوری به آرامش نمیرسه.
_آره ولی من کاری میکنم که به آرامش برسه.
جاستینا :چیکار؟
_چایی میخوری بریزم؟ وای یادم رفت چایی دم کردم ،پاشم برای همه بریزم تا جوشیده نشده.
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بلندشدم و لیوان ها رو داخل سینی چیدم و چایی ریختم.
جاستینا بهم خیره نگاه میکرد اما من اهمیت نمیدادم و به روی خودم نمیاوردم.
_پاشو بریم پیش بقیه.
بلندشد و هردو رفتیم داخل سالن.
سینی رو روی میز گذاشتم و روی کاناپه نشستم.
دایی :چه عجب اومدی پیش ما.
_ببخشید آشپزخونه خیلی بهم ریخته بود.
هستی توبـ ـغل الیزابت بود و الی بالبخند باهاش بازی میکرد و حرف میزد ...یکدفعه زد زیره گریه و
توبـ ـغلش دست و پا زد.
الیزابت :چی شد خوشگله؟
امیلی :شیرشو خورد؟
الیزابت :آره.
جاستینا :حتماً خودشو کثیف کرده.
الیزابت :نه همین ده دقیقه پیش عوض کردم.
جاستینا :شاید عطره مامانش به ببینیش خورده و دلش برای مامانش تنگ شده.
لبخنده تلخی زدم و گفتم :نه بابا ...کسی دلش برای حریر تنگ نمیشه.
امیرحسام نگاه معناداری بهم کرد ...هستی هنوز گریه میکرد و الیزابت نمیدونست چیکار کنه.
رفتم سمتش و هستی رو از بـ ـغلش گرفتم ...دوباره نشستم و فقط به چشمای همرنگ دریاش نگاه
کردم و درکمال تعجب آروم گرفت.
جاستینا :دیدی دلش مامان شو میخواست.
هیچی نگفتم و نگاه از دخترکم نگرفتم ...نمیذارم تو از گذشتهی نحس مادرت و مادربزرگ هات
چیزی بدونی ...نمیذارم آتیش گذشته دامن تو رو هم بگیره.
دایی :خب دیگه بریم دیر شده.
_هنوز که زوده.
دایی :تو توی آشپزخونه مشغول کار بودی متوجهی گذر زمان نشدی ...حریرخانوم االن ساعت دوازده
شبه.
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باتعجب به ساعت نگاه کردم ...درست میگفت.
بلندشدن و عزم رفتن کردن.
الیزابت موقع خداحافظی دست هستی رو بـ ـوسید و گفت :دوست دارم کوچولو.
لبخندی به روم زد که لبخنده تلخی زدم.
الیزابت :فردا توشرکت میبینمت امیر.
امیرحسام :باشه فعالً.
بعد از اینکه بدرقه شون کردیم رو به جاستینا گفتم :اتاق آماده ست اگه به چیزی احتیاج داشتی
صدام کن تو اتاق هستی ام ...باید بخوابونمش.
جاستینا :برو راحت باش.
رفتم داخل اتاق هستی و مثل هرشب براش الالیی خوندم بااین تفاوت که اینبار به پهنای صورت
اشک میریختم و صدام میلرزید و نمیخندیدم.
یک ساعت بود که هستی خوابش برده بود اما من هنوز توی بـ ـغلم گرفته بودمش و بهش زل زده
بودم.
باید یه دل سیر نگاهش میکردم تا صورت خوشگلش از یادم نره.
گونه شو بـ ـوسیدم و بابغض گفتم :نمیدونم توی آینده چه اتفاقی میوفته اما بدون من خیلی تالش
کردم تا برای سه تامون یه زندگی خوب بسازم اما پدرت نخواست چون نتونست از عشقش دل بکنه و
منو جایگزینش کنه.
گذاشتمش توی تختش و سعی کردم انگشتم و از توی دست کوچولوش بیرون بکشم اما نمیشد...
انگشتم و محکم گرفته بود ...اشکام تندتر ریخت و سریع انگشتم و از دستش بیرون کشیدم و از
اتاقش رفتم بیرون.
لیوان های چایی رو جمع کردم و شستم و بعد رفتم داخل اتاق خواب.
دود سیگار تمام اتاق و پر کرده بود ...هیچی نگفتم ،حتی بهش نگاهم نکردم ...از داخل کمد لباس
خوابم و برداشتم و پوشیدم ...بوی سیگار باعث شد درد معدم بیشتر بشه و حالت تهو بگیرم.
پنجره رو باز کردم ...نسیم خنکی به صورتم خورد و غرق لـ ـذت شدم.
امیرحسام :به سیاوش چی گفتی؟
همونطور که چشمام بسته بود و باد صورتم و نوازش میکرد گفتم :هیچی چطور؟
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امیرحسام :من و الی توی تراس...
_خیلی خوابم میاد ...امشب خیلی خسته شدم.
روی تخت دراز کشیدم و پتو رو روی سرم کشیدم.
امیرحسام :مافقط داشتیم...
_چراغ و خاموش کن.
از اینکه وسط حرفش میپریدم حرصش گرفت اینو از صدای نفسای بلندش فهمیدم.
دوباره گریه ام گرفت و اون ندید ...اینقدر بی صدا اشک ریختم که نفهمیدم کی خوابم برد.
نصف شب بادرد فجیهی که توی معده ام احساس میکردم از خواب بیدار شدم.
از درد ناله کردم و دست امیرحسام و از دورم باز کردم و نشستم.
دستم و روی معده ام گذاشتم که متوجه شدم کمی ورم کرده.
حالت تهو داشتم و حس میکردم یه چیزی تو گلوم گیر کرده.
موهام و کالفه از دورم جمع کردم و خواستم دوباره بخوابم که حس کردم تمام محتویات معده ام
اومد تو گلوم.
_عق...
به سمت دستشویی دویدم و تمام اونچه رو که خورده بودم باال آوردم.
اینقدر عق زدم که بی جون و بی حال شدم ...دست و صورتم و شستم و درحالی که دستم روی معدم
بودم برگشتم داخل اتاق.
امیرحسام :چی شده؟ حالت خوبه؟
صورتم و خشک کردم و باصدای ناله واری گفتم :آره چیزه مهمی نیست.
امیرحسام :یهو چت شد؟
_شام زیاد خورده بودم حالم و بد کرد.
روی تخت دراز کشیدم که گفت :شام نمیخوری نمیخوری یه بارم که میخوری اینطوری میشی.
چراغ خواب و روشن کرد و به صورتم نگاه کرد ...پرسید :واقعاً حالت خوبه؟ رنگت پریده.
_خوبم ...خوبم.
پشت انگشتاشو روی گونم کشید و گفت :چقدر سردی.
خیلی جلوی خودم و گرفتم که نرم توی آغـ ـوشش اما نشد.
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دستام و دورش حلقه کردم و سرم و توی آغـ ـوشش پنهان کردم و گفتم :پس گرمم کن.
دست شو دورم انداخت و گفت :لوس کوچولو.
من لوس نبودم فقط به آغـ ـوش پرمهر شوهرم نیاز داشتم ...آغـ ـوش شو داشتم اما پرمهر نبود و من
محتاج مهر و محبتش بودم و اون هیچ وقت این نیاز و برطرف نمیکرد.
بایادآوری اینکه الیزابت و توی آغـ ـوش شوهرم ،جایی که فقط متعلق به منه دیدم بغض کردم.
امیرحسام آروم موهام و نوازش کرد و گفت :چند مدته عجیب شدی ...اتفاقی افتاده؟
آروم گفتم :نه.
دستش زیره چونم نشست و سرم و آورد باال ...خیره به چشمام گفت :مطمئنی؟
_آره.
پیشونیم و بـ ـوسید و گفت :اگه حالت بهترنشد بیدارم کن بریم دکتر.
_بخواب خوبم.
محکم تر بـ ـغلم کرد و سرم و توی بـ ـغلش جا دادم و چشمام و بستم.
عطرشو بلعیدم و توی دلم گفتم :ای کاش میشد قلبت مال من بشه.
***
چند مدت گذشته بود و از تصمیمی که گرفته بودم پشیمون شدم اما یه روز یه اتفاقی افتاد که باتمام
وجود از امیرحسام متنفر شدم و حتی حاضر نبودم یه روزه دیگه کنارش زندگی کنم ،حتی اون لحظه
هم ته ته قلبم بهش احساس داشتم ...احساسی که لجم و درمی آورد و باعث میشد از خودم عصبانی
بشم اما خب چیکار کنم دیگه؟ من اگه عقل داشتم که هیچ وقت گول حرفای امیرحسام و نمیخوردم.
توی اتاق جلوی آینه ایستاده بودم و داشتم آرایش میکردم.
هستی خواب بود و حوصلم سر رفته بود واسه همین تصمیم گرفتم خودم و باآرایش کردن سرگرم
کنم.
بادیدن صورت آرایش کردم لبخند روی لبام اومد ...از رنگی پریدگی صورتم متنفر بودم ...همیشهی
خدا هم رنگم پریده بود و سرگیجه داشتم.
موهام و باز کردم و پریشون دورم ریختم ...خیلی خوشگل شدم ...شلواره جذب سفید و تاپ کالباسی
رنگم بهم میومد و پوست سفیدم میدرخشید ...موهای پریشونم باعث شده بود یکم خشن به نظر بیام
و جذاب تر بشم.
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نگاهم به ادکلن امیرحسام افتاد ...باتردید برداشتمش و به بینی ام نزدیکش کردم و یه نفس عمیق
کشیدم ...چشمام و بستم و لبخنده غمگینی زدم.
دستای گرم یکی دوره حلقه شد که از ترس شونه هام باال پرید و نزدیک بود ادکلن بیوفته که سریع
گرفتمش و هـــیـــن بلندی از ترس کشیدم.
سرم و کج کردم و بادیدن امیرحسام نفسم و راحت دادم بیرون و گفتم :چرا اینقدر بی سر و صدا
اومدی؟
صورتشو توی موهام فرو برد و نفس عمیقی کشید و گفت :سالم عزیزم ...منم خوبم تو چطوری؟
لبخنده محوی زدم و سرم و به سـ ـینه اش تکیه دادم و گفتم :سالم خوبی؟ خسته نباشی.
امیرحسام :حاال شد.
_زود اومدی !
امیرحسام :دلم برای دخترم تنگ شد.
_فقط دخترت؟
هیچی نگفت و از داخل آینه به چشمام زل زد.
لبخندی زدم که دردناک بود اما اون دردم و نفهمید.
آروم منو به طرف خودش برگردوند و بانوک انگشتای گرمش صورتم و نوازش کرد و زمزمه کرد:
خوشگل شدی کوچولو.
جوابم فقط لبخنده کمرنگ و بی جونی بود.
موهای پریشونم و از روی صورتم کنار زد و بـ ـوسهی آرومی روی گونم کاشت و همونطور که آروم
شبیه به نوازش همه جای صورتم و بابـ ـوسه هاش داغ میکرد زمزمه کرد :امروز حالت چطوره؟
دستام دوره گردنش حلقه شد و موهای پشت سرشو نوازش کردم و همونطور که چشمام و بسته بودم
و از بـ ـوسه هاش لـ ـذت میبردم مثل خودش آروم گفتم :خوبم.
دست گرمش کمرم و نوازش کرد و گفت :نمیخوای بگی چی شده؟ چندمدت تغییر کردی.
بیشتر بهش نزدیک شدم و مرز بینمون و فقط لباسامون گذاشتم و گفتم :هیچی نشده.
فاصبه ی صورت و گردنم رو از بین برد و گفت:
_وقتی دروغ میگی میفهمم.
کروات شو باز کردم و گفتم:
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_بی خیال.
به چشمام نگاه کرد ...یه نگاه که معنی کردنش سخت بود ...خیلی سخت.
شونهی برهنه ام و بـ ـوسید و گفت :دریای چشمات طوفانیه.
تک خنده ای کردم و گفتم :بی خیال این حرفا ...دلم برات تنگ شده بود خوب شد زود اومدی.
دکمه های پیراهن شو باز کردم و گفتم :لباساتو عوض کن منم برم ببینم فسقل باباش هنوز خوابه یا
بیدار شده.
خواستم فاصله بگیرم که نذاشت ...محکم بـ ـغلم کرد و اللهی گوشم و بـ ـوسید و زمزمه کرد :خواب
بود.
انگشتاشو از روی مچ دستم تا روی بازوم به طور وسوسه کننده ای کشید که تنم مور مور شد و
لرزیدم.
بادستای لرزونم کت شو از تنش درآوردم ...میلرزیدم! انگار اولین بارم بود که میخواستم به شوهرم
نزدیکی کنم ...ولی خب من یه عاشق دیونه بودم هربار برام مثل اولین بار بود ...اولین باری که بامیل و
خواستهی خودم رفتم سمتش نه اون شب نحس.
پیراهن شو درآوردم و خواستم بندازم زمین که دستم و گرفت ...پیراهن و ازم گرفت و درحالی که به
چشمام زل زده بود گفت :رژ سرخ بهت میاد اما دلم نمیخواد صورتم رنگی بشه.
توی یه حرکت پیراهنو روی لبام کشید و فاصلهی بین لبامون رو از بین برد.
این بودنهای از روی نیاز اذیتم میکرد اما خب چیکار میتونستم بکنم وقتی عاشقم نبود ...وقتی
احساسی وجود نداشت ...وقتی دوست داشتنی وجود نداشت ...وقتی که ازم متنفر بود ...وقتی که یک
لحظه هم گذشته رو فراموش نمیکرد ...وقتی که منو مقصره عذاب هاش میدونست ...من هیچ کاری
نمی تونستم بکنم ...حتی نمی تونستم مخالفت کنم و اجازه ندم نیازشو بامن برطرف کنه چون من
زنش بودم و درضمن قلب لعنتی ام هرلحظه اونو صدا میزد پس نمی تونستم پسش بزنم.
بـ ـغلم کرد و روی تخت گذاشتم ...نگاه همرنگ شبش به دریای آبی رنگ چشمام بود ...دستم و
نوازش گونه روی صورتش کشیدم و باصدایی که میلرزید زمزمه کردم :دوست دارم.
سرم روی گودی شونه اش بود و انگشتاش کمرم و نوازش میکرد ...از پنجره به بیرون زل زده بودم و
به این فکرمیکردم که اگه الی نمیومد ایران من االن خوشبخت بودم.
امیرحسام :به چی فکرمیکنی؟
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سرم و کمی بردم باال و به صورت جذابش نگاه کردم ...لبخندی زدم و گفتم :عجیبه که هستی صداش
درنیومده.
امیرحسام :دخترم بامالحظه ست میدونه االن نباید گریه کنه.
باخنده سرم و روی سـ ـینه اش گذاشتم و گفتم :دیونه.
انگشتاش الی موهام رفت و باموهام بازی کرد.
امیرحسام :حریر برات یه سورپرایز دارم.
باتعجب گفتم :سورپرایز !!
امیرحسام :آره.
_ چه سورپرایزی؟
موهام و زد پشت گوشم و گفت :االن نه وقتی همهی کاراشو انجام دادم بهت میگم.
گیج بهش نگاه میکردم که خندید و سرم و جلو کشید و مشغول بـ ـوسیدنم شد.
عجیب بود که بعد از این همه مدت هنوزم هربـ ـوسه اش برام تازگی داره.
هردو عمیق و باولع مشغول بـ ـوسیدن هم بودیم که صدای گوشیش بلند شد.
بی میل ازم فاصله گرفت و گوشی شو از روی میز برداشت ...نگاهی به صفحه اش کرد و بعد تماس و
رد کرد.
نگاهی به من انداخت و لبخندی زد ...نپرسیدم کیه چون دلم نمیخواست دروغ بشنوم.
آخرین بـ ـوسه رو از لبام گرفت و رفت حموم.
ساعت شش عصر بود ،کی بهش زنگ زد؟
ملحفه رو دورم پیچیدم و از روی پاتختی گوشی شو برداشتم ...یه ویژگی خوب امیرحسام این بود که
نه برای گوشی و نه برای لب تاپش پسورد نمیذاشت.
رفتم تو لیست تماساش و بادیدن اسم الی بغض کردم.
زیرلب گفتم :لعنت به این زندگی پر از خـ ـیانت.
براش پیام اومد ...پیام و باز کردم و بادیدن متن پیام نفسم قطع شد.
الیزابت فرستاده بود :عزیزم کجایی؟ مگه قرار نبود بیای پیشم؟ امیر زودتر بیا بهت احتیاج دارم.
هه پس بگو چرا زود از سرکار اومده چون بامعشوقه اش قرار داشته.
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اشکام ریخت روی صفحهی گوشی و با نگاه اشکیم پیام های قبلی شو خوندم و از درون فروریختم و
زندگیم آوار شد روی سرم.
الی فرستاده بود :امیر پس کی دختره خوشگلم و برای همیشه میاری پیشم؟
امیرحسام جواب داده بود :همین روزها میارمش.
الی :تصمیم تو به حریر گفتی؟
امیرحسام :نه همین روزها میگم.
الی :میخوام دخترم هرچه زودتر توبـ ـغلم باشه.
امیرحسام :خیل خب عجول خانوم هستی دیگه مال توئه.
الی :دلم برای زمانی که توی آلمان باهم زندگی میکردیم تنگ شده ...اون موقع همیشه کناره هم
بودیم اما االن خیلی دیر به دیر هم و میبینیم.
امیرحسام :به زودی همه چی درست میشه گلم.
الی :فرداشب میای دیگه؟ اگه نیای باهات قهر میکنم.
امیرحسام :معلومه که میام.
الی :حتما بیا دلمم برات تنگ شده.
امیرحسام :منم دلم برات تنگ شده ...میام عزیزم.
الی :باشه پس منتظرتم عزیزم.
امیرحسام :باشه فعالً.
الی :از طرف من دخترم و ببـ ـوس.
امیرحسام :باشه عزیزم.
گوشی از دستم افتاد و اشکام مثل ابربهار ریخت.
چقدر راحت دختره منو هستیِ منو دختره خودش میخونه و امیرحسام هیچی بهش نمیگه.
چقدر راحت شوهره من بهش ابراز عالقه میکنه ...تاحاال توی این دوسال به من گفته گلم؟ نه نگفته.
منظوره الی رو از اینکه گفته بود :تصمیم تو به حریر گفتی ،فهمیدم.
امیرحسام میخواد بااون ازدواج کنه ...دخترم و میده به اون ...قراره اینطوری به عذاب دادنم ادامه بده.
قراره منو تنها بذاره ...سورپرایزش همینه ...اما من این بار نمیذارم غرورم خوردشه بلکه غروره لعنتی
امیرحسام و خورد میکنم و میرم ...اونی که به این ر-ا-بطه خاتمه میده امیرحسام نیست بلکه منم.
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میرم تا باعشقش خوشبخت بشه و به آرامش برسه ...میرم تا باتنها گذاشتنم همون ته موندهی غرورم
و زیره پاهاش له نکنه ...میرم تا این احساسات لعنتی سرکوب بشه ...خسته شدم از بس هرکاری دلش
خواسته کرده و این قلب احمقم مجبورم کرده کارهاشو نادیده بگیرم.
دختر کوچولوم و میذارم برای پدرش چون قطعاً نمی تونم باخودم ببرمش ...تازه الی دوستش داره
پس باهاش خوب رفتار میکنه ...من خودم جا ندارم برای موندن پس هستی رو نمی تونم ببرم.
خستم ...خسته تر از اونی ام که به احساسات مادرانم فکرکنم ...امیرحسام اینقدر بهم زخم زده که
محتاج ذره ای آرامشم و زمانی این آرامش بهم برمیگرده که از اون و دنیای پر از تنفرش دور باشم...
این گرگ کینه ای موفق شد ...باالخره منو از پا درآورد.
دیگه نمیکشم ...من هرچی رو که بتونم تحمل کنم خـ ـیانت و نمی تونم ...من نمی تونم شوهرم و
بایکی دیگه تقسیم کنم ...نمــــی تونــــم .
امیرحسام از حموم اومد بیرون که صورتم و برگردوندم و اشکام و کامالً پاک کردم و چندتا نفس
عمیق کشیدم تا بغضم از بین بره و خودم و کنترل کنم.
بدنم خیلی خفیف میلرزید و ته دلم آشوب شدیدی برپا بود.
از داخل کمد لباساشو برداشت که صدام و صاف کردم و پرسیدم :جایی میخوای بری؟
جلوی آینه دستی به ته ریشش کشید و گفت :آره باید برم یه جایی.
_کجا؟
امیرحسام :دیدن یکی از دوستام.
آه با دروغ هایی که میگفت قلبم و تکه تکه میکرد.
یه شلواره راستهی خوش دوخت سورمه ای پوشید به همراه یه پیراهن مردونهی سفید ...از بین دنیای
کروات هاش یه کروات سورمه ای انتخاب کرد.
نپرسیدم از کی تاحاال برای دیدن دوستاش کروات میزنه چون نخواستم بازم دروغ بشنوم ...اون خیلی
کم کروات میبست فقط برای جلسه ها و قرارهای مهم کاری اما حاال!...
ادکلن شو روی خودش خالی کرد و سوییچ و گوشی شو برداشت و گفت :ممکنه یکم دیر بیام
نمیترسی که؟
پوزخنده محوی زدم و گفتم:نه از چی باید بترسم؟
امیرحسام :چرا چشمات سرخه؟
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منم مثل خودش دروغگوی ماهری شده بودم :فکرکنم به مواد آرایشی حساسیت دارم.
دست شو روی بازوم گذاشت و گفت :داری میلرزی !
هیچی نگفتم که گفت :لباساتو بپوش ،سردته.
ای کاش میفهمید سردی خـ ـیانتش باعث شده بلرزم.
ملحفه رو تا زیره گردنم باال کشید که دستم و روی دستش گذاشتم.
بهم نگاه کرد که لبام از بغض لرزید اما خندیدم ...یه خندهی پربغض ...گفتم :استاد میدونی که خیلی
عاشقتم.
باپشت انگشتای گرمش گونهی سردم و نوازش کرد و گفت :توباید عاشق من باشی کوچولو.
آره ،برای من بایدی بود ...مثل یه دستور ...من بــایـــد اونو میپرستیدم چون باید هرلحظه عذاب
میکشیدم از عشق یک طرفه ای که داشت ذره ذره جونم و می گرفت.
خم شد به طرفم و آروم زمزمه کرد :کوچولوی من بغض نکن به زودی همه چی تموم میشه و هردو
به اون اونچه که میخوایم میرسیم.
همه چی تموم میشه! آره اون میخواد همه چی رو تموم کنه ...میخواد به این زندگی خاتمه بده و
جونم و بگیره.
هردو به خواسته مون میرسیم یا فقط اون به خواسته اش میرسه؟
آروم بـ ـوسیدتم و نابودم کرد ...وقتی اینطوری آروم و پراحساس برخورد میکرد بیشتر عذاب
میکشیدم چون جسم من تو بـ ـغلش بود اما توی ذهنش عشقش بود ...الیزابت توی تک تک لحظات
زندگی من نقش داشت.
بعد از یه بـ ـوسه طوالنی اما آروم و نرم ،لبام و رها کرد و پیشونیم و بـ ـوسید و گفت :مراقب خودت
و دخترمون باش.
از روی تخت بلندشد و آخرین نگاه و بهم کرد و رفت.
اشک تو چشمام حلقه زد و زیرلب گفتم :الشهی عاشقی من سگ خور نامردی تو ...نامردی درست
عین پدرت.
باحرص بلندشدم و رفتم حموم ...مثل تمام این روزها زیره دوش گریه کردم و فریاد زدم.
ازش متنفر شده بودم ...اینبار واقعاً تنفر وجودم و گرفته بود ...از اون و الیزابت متنفرم.
لباسام و پوشیدم و رفتم داخل اتاق هستی.
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بیدار بود و نگاهش به آویزه تختش بود که میچرخید.
بابغض گفتم :مادرتو ببخش ولی دیگه توان زندگی باپدرتو ندارم ...من باهمه چیش ساختم اما بایه
شخص سوم نمیسازم.
براش شیر درست کردم ...همونطور که تو بـ ـغلم بود و شیر میخورد بهش زل زده بودم و به پنهای
صورت اشک میریختم.
رفت پیش الیزلبت ...رفت پیش عشقش ...نیازشو بامن برطرف کرد و االن عشق شو تقدیم اون
میکنه ...حسرت به دلم موند یه بار توی معاشقه یه جملهی محبت آمیز بگه ...چقدر راحت به الی ابراز
عالقه میکرد و چقدر راحت غروره منو جلوی الیزابت خورد میکرد ...به خاطره این خـ ـیانت
نمیبخشمت امیرحسام ...این بار واقعاً نمیبخشمت مردِ خـ ـیانتکار من.
***
باولع عطره دخترمو بلعیدم ...نمیدونستم کارم درسته یانه اما واقعاً دیگه نمی تونستم تحمل کنم.
تلفن های مشکوک امیرحسام هرلحظه ببشتر تـ ـحریکم میکرد برای رفتن ...من باید برم تا اون به
آرامش برسه ...اگه کنارش بمونم و اینطوری ادامه بدیم فقط هردو عذاب میکشیم.
هستی رو غرق بـ ـوسه هام کردم و اشک ریختم ...اینقدر اشک ریختم که صورت هستی و لباساش
خیس از اشکام شد.
_منو ببخش یکی یدونهی من ...منو ببخش ولی نمیخوام وقتی بزرگ شدی متوجه بشی پدر و مادرت
عادی نیستن ...نمیخوام احساس کمبود کنی ...نمیخوام گذشته اذیتت کنه ...من میخوام تو بشی
خوشبخت ترین دختره دنیا ...امیرحسام برات زندگی عالی رو میسازه از این بابت مطمئنم ...وقتی من
برم اون هیچ وقت دنبالم نمیگرده و ازخدا خواسته باالیزابت ازدواج میکنه ...به تو هم میگه الی مامانته
و تو اصالً منو به یاد نمیاری ...تو تمام زندگی منی چشم قشنگِ من اما میرم تا تو و پدرت خوشبخت
بشین ...امیدوارم اگه یه روزی فهمیدی واقعیت چی بوده و مادره واقعیت کیه درکم کنی.
توبـ ـغلم فشردمش و بابغض گفتم :خدایا من چطوری از این فرشتهی ناز زندگیم جدا بشم؟ هستی
برام سخته اما این تنها راه برای به آرامش رسیدنه.
باگریه میبـ ـوسیدمش و میبوییدمش و اصالً متوجه نبودم که خیلی وقته خوابش برده.
امیرحسام وارد اتاق شد و گفت :حریر ساعت دوازده شب...
بادیدن حالم حرف تو دهنش ماسید و تعجب صورت شو پر کرد.
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اخماش رفت توهم و گفت :چرا گریه میکنی؟
نگاهم و به هستی دوختم و بابغض گفتم :دخترم خوابش برد.
تک خندهی پربهتی کرد و گفت :چون خوابش برده داری گریه میکنی؟!
هیچی نگفتم ...جلوم روی پاهاش نشست و گفت :حریر داری نگرانم میکنی.
صورت دخترم و نوازش کردم و بابغض گفتم :خوابید ...چه زود خوابید.
سرم و تو آغـ ـوشش گرفت و باصدایی که رگه هایی از خنده توش بود گفت :وای چه مامان احساسی
داره دخترم.
دلم میخواست توی اون موقع نفسم قطع بشه و بمیرم ...چون خوشبخت بودم ،چون هرسه کناره هم
بودیم ...دخترم توی بـ ـغل من بود و من توی بـ ـغل باباش و اون لحظه بهترین لحظه عمرم بود.
امیرحسام :فردا دوباره بیدار میشه اصالً خدا رو چی دیدی شاید نصف شب بیدار شد و مامان شو از
خواب بیدار کرد.
باگریه گفتم :مامان خوبی براش نبودم.
یکم فاصله گرفت ازم و باتعجب به چشمام نگاه کرد.
_ببین اصالً رشد نکرده ...شیرخشک هیچ کمکی به رشدش نمیکنه ...من چه جور مادریم که شیر
ندارم !
لباشو به پیشونیم چسبوند و آروم گفت :هیس حریر چت شده؟ تو خیلی هم مادره خوبی هستی...
خب بدنت ضعیفه تقصیره تو که نیست ...شیرنداری که نداری این بچه هنوز سه ماهشه این چیزها
عادیه ...هنوز کلی مونده تا رشد کنه.
هستی رو توبـ ـغلم فشردم و توی دلم گفتم :هستیِ من مادرتو ببخش ...ببخش ...ببخش.
امیرحسام از بـ ـغلم گرفتش که اشکام باسرعت بیشتری ریخت.
تعجبش بیشتر و بیشتر میشد ...هستی رو گذاشت تو تختش.
باحسرت بهش نگاه میکردم ...فردا دیگه کنارش نبودم.
امیرحسام دستم و گرفت و گفت :پاشو ...پاشو که بدجوری قاطی کردی ...مگه صد دفعه نمیگم رو
زمین نشین کمرت درد میگیره.
هنوز نگاهم به هستی بود.
امیرحسام :حریر داری میترسونیم هستی دوباره بیدار میشه.
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نگاهم و از هستی کندم و به اون دوختم ...پرسیدم :دوستش داری؟
باتعجب گفت :معلومه.
_چقدر؟
امیرحسام :به اندازهی جونم.
_حاضری به خاطرش هرکاری بکنی؟
به هستی نگاه کرد و گفت :اون برام حکم مامان حسنا رو داره به خاطره مادرم هرکاری کردم به
خاطره دخترمم هرکاری میکنم ...هـــرکـــاری.
_براش پدر خوبی باش.
بااخم گفت :منظورتو از این حرفا نمیفهمم.
باصدایی که عین ویبرهی گوشی می لرزید گفتم :براش یه پدر واقعی باش ...بـ ـغلش کن ،هروقت که
الزم بود ...اینقدر بهش محبت کن که محبت و از غریبه ها گدایی نکنه ...براش یه پناه امن باش تا
وقتی هرمشکلی براش پیش اومد اولین نفر بیاد سراغ تویی که پناه گاه امنشی و به غریبه ها پناه
نبره ...براش یه دوست باش تا حرفاشو بهت راحت بزنه تا وقتی مثل من عاشق شد از مادر و پدرش
پنهان نکنه و اولین نفر به تو بگه که عاشق شده ...نذار دل کوچولوش غصه دار بشه ...نذار دریای
چشماش بارونی بشه ...نذار توی قلب کوچولوش غم خونه کنه ...امیرحسام همراهش باش ،توی
هرلحظه از زندگی کنارش باش ...نذار مثل من تنهای تنها بمونه.
دستم و کشید و محکم بـ ـغلم کرد و گفت :دیونه این حرفا چیه میزنی؟ مگه قراره من تنها کنارش
باشم توهم هستی هردو باهم بزرگش میکنیم ...حریر داری میترسونیم.
زیرلب گفتم :هردوباهم یا هرسه باهم؟
صورتم و به احاطهی دستای قدرتمندش درآورد و خیره به چشمام پرسید :چیزی شده؟
آره یه چیزی شده بود ...حریر کم آورده بود ...حریر نرم و نازک باخـ ـیانت شوهرش داغون شد...
غرورش له شد ...عاشقانه هاش تباه شد.
_هیچی نشده فقط وقتی هستی خوابید و اتاق ساکت شد دلم گرفت.
باتردید نگاهم کرد که گفتم :بریم اتاق خودمون.
رفتم سمت هستی و دست کوچولوشو بـ ـوسیدم و تودلم گفتم :این جدایی برای هرسهی ما بهتره...
تو کناره پدرت خوشبخت ترین دختره دنیا میشی هستیِ من.
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امیرحسام گیج و مبهوت نگاهم میکرد ...چشماش پر از سوال بود ...دستشو گرفتم و همراه باهاش از
اتاق اومدم بیرون.
لباس خوابم و از توی کمد برداشتم و نذاشتم دیگه اشکام بریزه.
امیرحسام :حریر خوبی؟
باصدای لرزونی گفتم :آره قربونت برم خوبم.
روی تخت دراز کشید اما هنوزم چهره اش متعجب بود ...جلوی آینه ایستادم و شونه رو برداشتم و
آروم موهامو شونه زدم.
به دخترک غمگین توی آینه نگاه کردم ...غم توی چشماش دل سنگ و آب میکرد و آدم و از پا درمی
آورد.
امیرحسام :حریر بسه موهاتو کندی.
شونه رو روی میز گذاشتم و خزیدم توی تخت.
سرم و روی سـ ـینه اش گذاشتم و به عادت همیشگی انگشتاش الی موهام رفت.
امشب آخرین شبی بود که کناره شوهرمم.
بیشتر بهش چسبیدم و عطرشو حریصانه وارد ریه هام کردم و چشمام و بستم.
امیرحسام :چی شده چشم قشنگ؟
_باورکن هیچی نشده.
امیرحسام :پس چرا گریه میکردی؟
_دلم گرفته بود.
امیرحسام :دل کوچولوت این روزها زیاد میگیره و ازچشمات جاری میشه ...عجیب نیست؟
سرم و توی گودی گردنش گذاشتم و گفتم :نه نیست.
دیگه حرفی نزد و من از آغـ ـوشی که برای آخرین بار مهمونش بودم لـ ـذت بردم.
به پهلو خوابید و دستاشو محکم دورم حلقه کرد و من از خدا خواسته توی آغـ ـوشش گم شدم.
سرم و بـ ـوسید و گفت :شب بخیر عزیزم.
ای کاش تاصبح این کلمه رو کناره گوشم نجوا میکرد.
آروم گفتم :شب بخیر عشقم.
عشقم بود ...هنوزم بااین همه بدی که درحقم کرده بود عشقم بود.
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نصف شب شده بود ...امیرحسام خواب بود اما من بیدار بودم و حریصانه به تک تک اجزای صورتش
نگاه میکردم.
لرزان فاصلهی بین لبامون رو از بین بردم و زمزمه کردم:
_میرم تا تو به آرامش برسی ...آرامش تو الیزابته ،میرم تا راه و برات هموار کنم عشق بی رحم من.
***
صبح شده بود و من هنوز به صورت امیرحسام زل زده بودم و نگاه ازش نمیگرفتم ...باید یه دل سیر
ببینمش تا کمتر دلم براش تنگ بشه.
آروم بانوک انگشتام صورتشو نوازش میکردم و اشک میریزختم ...تمام شب و اشکام میریختم و چشمه
ی اشکم تمومی نداشت.
سرنوشت من خیلی بی رحم بود ...خیلی بی رحم.
ساعت هفت بود که امیرحسام تکونی خورد و چشماشو باز کرد که سریع خودم و زدم به خواب.
بـ ـوسه ای به پیشونیم زد و از روی تخت بلندشد و بعد صدای باز و بسته شدن در سرویس بهداشتی
به گوشم خورد.
چشمام و باز کردم و بابغض به جای خالیش نگاه کردم.
صورتم و به بالشتش فشردم و یه نفس عمیق کشیدم و عطرشو بلعیدم.
روی تخت نشستم و به بالشت تکیه دادم ...موهام و کالفه از دورم جمع کردم و سرم و روی زانوهام
گذاشتم.
حس بدی داشتم ...نمیدونستم تصمیمی که گرفتم درسته یانه فقط اینو میدونستم که نمیخوام
امیرحسام و الیزابت ته موندهی غرورم و خورد کنن ...نمیخواستم امیرحسام از یه دیو برام تبدیل بشه
به شیطان ...حتی یکی بدتر از شیطان ...چون شیطان تومدت زمانی که یه زن بارداره به بچه اش هیچ
آسیبی نمیرسونه و به اون و مادرش رحم میکنه اما امیرحسام میخواد بچهی منو هستیِ منو ازم بگیره
و بده به الیزابت ...نمیذارم امیرحسام از این پست تر بشه پس خودم میرم و تمام زندگیم و تقدیم
الیزابت میکنم ...اینطوری هم امیرحسام و هم من ،هردو به آرامش میرسیم و عذاب های گذشته برای
همیشه تموم میشه.
امیرحسام :حریر !
سریع اشکام و پاک کردم و سرم و از روی زانوهام برداشتم.
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کنارم نشست و پرسید :حالت خوبه؟
_آره چطور؟
امیرحسام :چشمات سرخه چرا اینطوری نشستی؟ اصالً توکی بیدار شدی؟
_همین االن ...چیزی نیست فقط یکم سرم درد میکنه.
دستشو گذاشت روی پیشونیم و گفت :تب که نداری.
دستشو گرفتم و بـ ـوسیدم و گفتم :نگران نباش گفتم که خوبم.
امیرحسام :این روزها خیلی توخودتی ،چیزی شده که از من پنهان میکنی؟
سرم و به معنی نه تکون دادم.
امیرحسام :میخوای بریم دکتر؟
_نه خوبم.
امیرحسام :یه جاخوندم زنها بعد از زایمان ممکنه دچار افسردگی بشن میخوای بریم پیش یه
روانشناس؟
_نه حسام باورکن خوبم افسرده هم نیستم.
امیرحسام :چرا چشمات سرخه؟
_آخه سردردم زده به چشمام ...چشمامم درد میکنه.
نگاه طوالنی بهم کرد و بعد بهم نزدیک تر شد و آروم چشمام و بـ ـوسید و گفت :امروز یه جلسهی
خیلی مهم دارم اگه جلسه نبود نمیرفتم شرکت و پیشت میموندم.
لبخنده الکی زدم و گفتم :برو من خوبم.
امیرحسام :چشمات صدق گفته هاتو رد میکنه.
از کنارم بلند شد و درحالی که اخم داشت کت و شلوارشو از داخل کمد برداشت و پوشید.
بعد از اینکه کامالً آماده شد سوییچ شو برداشت و گفت :اگه حالت بد شد بهم زنگ بزن تاببرمت
دکتر.
آروم سرم و به معنی باشه تکون دادم.
رفت سمت در که بابغض صدا زدم :حسام؟
ایستاد و منتظر نگاهم کرد ...رفتم سمتش و نفس خیلی عمیقی کشیدم تا این بغض لعنتی اشک نشه
و رسوام نکنه.

770

www.RomanKhone.IR

نه سیاه بود نه سفید – ریحانه رسولی

رمــان

همین طوری جلوش ایستاده بودم و بهش نگاه میکردم که پرسید :چیه حریر؟
_بـ ـغلم میکنی.
خیلی سریع دستم و کشید و به آغـ ـوش کشیدم و کناره گوشم گفت :حریر به من بگو چی اذیتت
میکنه؟
_ هیچی فقط تاعصر دلم برات تنگ میشه.
سرم و بـ ـوسید و گفت :فکرنکن نمیفهمم ...تو یه چیزت هست.
دستام و دوره گردنش حلقه کردم و به چشمای همرنگ بختم چشم دوختم و گفتم :میدونی خیلی
دوست دارم؟
لبخنده محوی زد و گفت :میدونم.
لبخنده غمگینی زدم و گفتم :توبااینکه بدترین اتفاق زندگیم بودی اما مثل یه نسیم صبحگاهی برام
دوست داشتنی بودی.
فاصله رو پر کردم و دستام و دوره گردنش محکم تر کردم ...حلقهی دستاش دوره کمرم تنگ و تنگ
تر شد و من باتمام وجود برای آخرین بار خوشبختی رو لمس کردم.
نفس کم آورده بودم اما من بدون اکسیژن میتونستم برای چند دقیقه دووم بیارم اما بدون حسام نه.
این بـ ـوسه میشد بـ ـوسهی خداحافظی.
انگار حالم و فهمید که محکم سرم و به سـ ـینه اش چسبوند و محکم تر از همیشه بـ ـغلم کرد و
آروم زمزمه کرد :میخوای نرم؟
لبام از بغض لرزید اما به خودم مسلط شدم و گفتم :نه برو.
بـ ـوسهی محکمی به شقیقه ام زد و گفت :زودتر میام.
_باشه.
صورتم و بین دستاش گرفت و گفت :حریر واقعاً خوبی؟
تک خندهی پربغضی کردم و گفتم :آره دیونه.
امیرحسام :نگرانتم.
_نگران نباش ...برو دیگه دیرت میشه.
کیف شو که گذاشته بود روی زمین برداشت و گفت :بهت زنگ میزنم.
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سرم و تکون دادم و هردو از اتاق رفتیم بیرون ...مثل هر روز رفت داخل اتاق هستی و بـ ـوسیدش و
ازش خداحافظی کرد.
همونطور که کناره در ایستاده بودم به رفتنش نگاه کردم.
یهو مثل گذشته بابغض داد زدم :دوست دارم ...دوست دارم ...دوست دارم دیونه.
برگشت و بالبخندگفت :میدونم بانو.
چقدر دلم هوای این بانو گفتناشو کرده بود ...پربغض خندیدم و براش دست تکون دادم ...بالبخند بهم
نگاه کرد و بعد سواره ماشینش شد و از جلوی چشمای پر از اشکم دور شد و نفهمید این آخرین باری
بود که منو میدید.
درو بستم و کناره در سُرخوردم و باشدت زدم زیره گریه ...صدای هق هق ها و گریه هام توی ویال
میپیچید و از بس که جیغ زده بودم گلوم زخمی شده بود.
نمیدونم چقدر گذشته بود که صدای گریهی هستی به گوشم رسید.
همونطور باگریه بلندشدم و براش شیر درست کردم و رفتم تو اتاقش.
بادیدنش دلم هزار تیکه شد ...من چه جوری این فرشته رو ول کنم و برم؟
سر شیشه رو تو دهنش کردم و باولع مک زد.
_ مامانت قربونت بره که همیشه گشنه ای.
بعد از اینکه شیرشو خورد لباساشو عوض کردم و تو بـ ـغلم گرفتمش و تمام شو غرق بـ ـوسه کردم.
چندساعتی گذشته بود و من هنوز گریه میکردم و هستی رو تو بـ ـغلم میفشردم و اون گاهی نق
میزد.
گذاشتمش توی تختش و به اتاق خودمون رفتم  ....چند دست لباس برای خودم توی یه ساک
کوچیک برداشتم و آماده شدم.
جلوی آینه به خودم نگاه کردم ...نگاه کردم ...نگاه کردم و درآخر پوزخند زدم و گفتم :هرچی سرت
بیاد حقته.
رژ لب قرمز و از روی میز برداشتم و باهاش روی آینه نوشتم :میرم تا به آرامش برسی.
رژ لب و پرت کردم روی زمین و آه عمیقی از سـ ـینه ام بلند شد.
رفتم پیش هستی و خم شد روی تختش و آروم صورت شو نوازش کردم و زمزمه کردم :تمام وجوده
مامان تویی.
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_ببخش که تو رو نمیبرم ،نمیتونم اجازه بدم توی فقر و بدبختی بزرگ بشی باباحسام تو رو به بهترین
نحو بزرگ میکنه عزیزدل مامان.
گردنبندی که امیرحسام بهم داده بود و از گردنم باز کردم و گذاشتمش کناره بالشت هستی و گفتم:
این تنها یادگاری من به تو.
بـ ـوسهی آرومی به پیشونیش زدم و بابغض گفتم :دوست دارم.
عقب عقب رفتم و نگاه ازش نگرفتم ...درو باز کردم و به سختی نگاه پراشکم و ازش گرفتم و از اتاق
اومدم بیرون.
صورتم و شستم و سعی کردم دیگه گریه نکنم.
گوشی رو برداشتم شمارهی خونهی آقایاسرو گرفتم.
گلنار :بله خانوم؟
باصدایی که به طرز فجیهی میلرزید گفتم :سالم گلنار جان ...من باید برم یه جایی یه کاره کوچیک
دارم ،میای یه ساعت مراقب هستی باشی؟
گلنار :البته.
_پس پنج دقیقهی دیگه اینجا باش.
گلنار :چشم.
تلفن و گذاشتم و نگاه پرحسرتی به در اتاق هستی کردم و ساکم و برداشتم و رفتم سمت در.
اگه تا یه دقیقهی دیگه نمیرفتم پشیمون میشدم.
سریع از خونه زدم بیرون و باسرعت به سمت درخروجی دویدم و از ویالیی که برام حکم زندانِ بهشت
و داشت برای همیشه اومدم بیرون.
وقتی اومدم اینجا دست خالی اومدم حاال باچندتا عکس از امیرحسام و دخترم میرم.
باگریه به نمای ویال نگاه کردم و گفتم :هستی خیلی دوست دارم و از همین االن دلتنگتم ...امیرحسام
دلم برات تنگ میشه ای کاش دوستم داشتی ولی نداشتی و من دیگه نمی تونم اینو تحمل کنم...
دیگه تحمل نگاهای سردتو ندارم گرگ کینه ای.
" اون روزو میبینم بگردی دنبالم ...بپرسی از همه هنوز دوست دارم ...به این فکرکنم چی موند ازت
برام ...به این فکرکنی بدون تو کجام.
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نگاه کنی برات چی مونده از شکست ...پل هایی که یه شب پشت سرت شکست ...ندونی از خودت
کجا فرار کنی ...ندونی بادلت باید چیکار کنی.
به این فکرکنی چه جوری برگردی ...بپرسی از خودت کجا گمم کردی ...شاید یه روز سرد شاید یه
نیمه شب دلت بخواد بشه برگردی به عقب" .
(شادمهرعقیلی _ روز سرد)
باچشمای خیس به گنبده طالیی رنگ نگاه کردم و تو دلم گفتم :دیراومدم اما وقتی اومدم باغصه و
گریه اومدم ...اومدم چون بهت احتیاج دارم ...اومدن بهم پناه بدی ...اومدم بشی سرپناهم.
چادر گلدارم و سرم کردم و رفتم داخل ...توی ضریح کلی اشک ریختم و از امام رضا خواستم کمکم
کنه.
وقتی آروم شدم از ضریح اومدم بیرون و داخل صحن نشستم.
اشکام تمومی نداشت و همین طور میریخت ...خدایا یعنی کاره درستی کردم؟ خب اگه این کارو
نمیکردم حسام هیچ وقت صاحب آرامش نمیشد ...اون باانتقام آروم نمیگرفت ما درصورتی آروم
میگیریم که از هم دور باشیم.
صدای زنگ گوشیم باعث شد از فکر بیام بیرون ...از داخل کیفم درآوردمش و بادیدن اسم امیرحسام
بغض گلوم و پاره کرد.
گوشی رو خاموش کردم و زیرلب گفتم :ببخشید ولی فقط همین یه راه مونده برای خوشبخت شدن
تو ...رفتم تا تو خوشبخت بشی دیونه.
به گنبد طالیی رنگ نگاه دوختم و نالیدم :حاال کجابرم؟ کجا رو دارم که برم؟ هیچکس برام نمونده...
تمام پشت و پناهام و از دست دادم فقط خودت برام موندی ...تو بگو کجابرم؟ خدایا چیکارکنم حاال؟
هیچ جایی رو ندارم ...یاامام رضا خودت یه راه پیش روم بذار.
چادرم و روی صورتم کشیدم و باشدت زدم زیره گریه.
بعد از نیم ساعت صدای یکی از خادم ها باعث شد چادرو از روی صورتم بردارم.
لبخنده ملیحی زد و گفت :عزیزم قبول باشه ...نمازجماعته ،لطف کن برو جلوتر بشین.
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بینی ام و باال کشیدم و سری تکون دادم.
زیپ کیفم و باز کردم گوشیم و بندازم داخلش که برق یه دسته کلید به چشمم خورد.
„ مرجان :یه کمپین حمایت از کودکان سرطانی توی تهران تشکیل دادیم ،چند روزی باید برم تهران
برای انجام یه سری کارها.
_واقعاً؟ چقدر خوب ،رو کمک من و حسامم حساب کن.
مرجان :اونکه حتماً ...فقط اومدم ازت یه خواهشی بکنم.
_چه خواهشی؟
مرجان :من توی خونه ام کلی گلدون و گل های مختلف دارم میشه توی این یه ماه هرهفته بری
بهشون یه سربزنی و بهشون آب بدی.
_البته عزیزم.
مرجان :مرسی ببخشید بهت زحمت میدم.
_این چه حرفیه تو این همه به من کمک کردی منم باید جبران کنم دیگه.
لبخندی زد و دست کلیدشو بهم داد و گفت :ممنون که قبول کردی„ .
از پشت پردهی اشکم به گنبد نگاه کردم و بابغض گفتم :ممنون که هوام و داری و ناامیدم نمیکنی.
بعد از اینکه نماز ظهرو خوندم از امام رضا خداحافظی کردم و از حرم اومدم بیرون.
یه تاکسی گرفتم و آدرس خونهی مرجان و به راننده گفتم.
راننده :همین جاست.
کرایه رو حساب کردم و پیاده شدم.
یه محلهی باصفا توی یه منطقهی متوسط ...بچه ها توی کوچه فوتبال بازی میکردن و صدای خنده
هاشون تا آسمون میرفت.
دنبال پالک  73گشتم و پیداش کردم.
روبه روی در آبی رنگ ایستادم و دست کلید و از داخل کیفم درآوردم ...قفل و باز کردم و رفتم داخل.
نگاهم دورتا دوره حیاط چرخید ...یه حیاط بزرگ و قشنگ که وسطش یه حوض پر از ماهی بود و یه
گوشه اش یه درخت بزرگ انجیر و یکی از دیوارها رو هم درخت انگور پوشونده بود.
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موزاییک های کف حیاط از تمیزی برق میزد.
یه گوشه حیاط سه تا پله میخورد و وقتی میرفتی باال به ایون می رسیدی که تهش به در قهوه ای
رنگ باشیشه های رنگی ختم میشد.
از پله ها رفتم باال و درو باکلید باز کردم و رفتم داخل.
هم داخل حیاط و هم داخل خونه پر بود از گل و گلدون.
خونهی تمیز و دوست داشتنی بود ...یه خونهی قدیمی که خیلی باصفا بود و مشخص بود از پدرش
بهش رسیده.
روی مبل ها ملحفهی سفید بود و یه پنجرهی بزرگ روبه حیاط توی سالن بود.
همه جای این خونه به دل آدم مینشست و روح تو نوازش میکرد ...پر از آرامش و بوی زندگی بود.
یه قدم برداشتم که سرم گیج رفت و افتادم روی زمین ...به دیوار تکیه دادم و اشک تو چشمام جمع
شد ...هنوز چندساعت بیشتر نگذشته اما دلم برای دخترم و شوهرم پر میکشه.
عکس شونو از داخل کیفم برداشتم و بادیدنشون صدای گریه ام اوج گرفت.
دستم و روی عکس کشیدم و گفتم :سرنوشت بامن بد بازی کرد.
***
باصدای زنگ گوشیم از خواب پریدم ...باترس به اطرافم نگاه کردم و بادیدن اتاق ناآشنا ته دلم خالی
شد.
کم کم همه چی یادم اومد ...فضای اتاق تاریکِ تاریک بود و فقط از صفحهی گوشیم نور ساطع میشد.
وقتی آخرشب روشنش کردم که عکس های هستی رو ببینم فراموش کردم دوباره خاموشش کنم.
ساعت سه نصف شب بود و از وقتی پام و توی این خونه گذاشته بودم گریه میکردم و بعد نفهمیدم
چطور باحال بدی خودم و به اتاق رسوندم و باگریه خوابیدم.
گوشیم و برداشتم و به صفحه اش نگاه کردم ...پنجاه و یک تماس بی پاسخ از امیرحسام داشتم و ده
تا از سیاوش.
سیاوش چرا به من زنگ میزنه؟!
تماس آخری از مرجان بود که باعث شده بود از خواب بیدار بشم.
دوباره زنگ زد ...خواستم جواب ندم اما دلم میخواست بایکی حرف بزنم ،ولی عجیبه که این موقع
شب بهم زنگ زده.
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تماس و برقرار کردم و گوشی رو به گوشم چسبوندم.
مرجان :الو حریر؟
آروم گفتم :سالم.
فریاد زد ...جوری که گوشم سوت کشید ...مرجان :مرض سالم کدوم گوری هستی؟
_ چطور؟
مرجان :احمق شوهرت از نگرانی داره سکته میکنه ،کجایی؟
_نترس اون به خاطره من سکته نمیکنه.
مرجان :حریر کجایی؟ امیرحسام حال خوبی نداره هرجا هستی برو خونه.
_تو ازکجا فهمیدی من ترکش کردم؟
مرجان :بهم زنگ زد فکرمیکرد من میدونم کجایی ،حتی میگفت خونهی منی اما وقتی فهمید دو
روزه اومدم تهران ناامید شد و فهمید پیش من نیستی ،کجایی حریر؟
بابغض گفتم :بهم خـ ـیانت میکنه مرجان.
مرجان هیچی نگفت که باصدای لرزونی ادامه دادم :میخواست از من جداشه و باالیزابت ازدواج کنه و
هستی رو بده به الی ...نمی تونستم بشینم و خوردشدن غرورم و ببینم ،خودم ترکش کردم ،قبل از
اینکه اون باجداشدنش خوردم کنه خودم به این ر-ا-بطه خاتمه دادم ...به الی میگه گلم ...اون شب
توبـ ـغل هم بودن ...به الی گفت هستی برای همیشه میشه مال اون ...اون شب رفت پیش الی ...الی
بهش پیام داده بود بیاد پیشش چون بهش احتیاج داره ...مرجان من نمیتونم امیرحسام و بایه زن
دیگه تقسیم بشم پس خودم و میکشم کنار ...از نفرسوم بودن متنفرم ...حالم از خـ ـیانت هایی که
درحقم میشه داره بهم میخوره ...اول مادرم بعد پدرم بعد حسام ...دیگه خستم از بس زخم خوردم
برای یه بارم که شده بذارین من زخم بزنم ...تمام تنم پر از درده ...حسام هیچ وقت توی این مدتی که
زنش بودم بهم ابراز عالقه نکرد و من هربار از درون فرو ریختم و هیچکس نفهمید ...بهم گفت اگه من
نبودم تو االن توی خیابون قاطی آشغاال بودی ترکش کردم تا بهش ثابت کنم من بدون اونم میتونم
مثل یه آدم شریف زندگی کنم ...پشت و پناه من خداست پس قطعاً هوام و داره و دیگه نمیذاره
محتاج بنده هایی مثل حسام بشم که هربار بهم طعنه بزنه که اگه نبود ال میشدم و بل میشدم...
ترکش کردم تا دیگه گذشتهی مادرم و نکوبه تو صورتم ...ترکش کردم تا نامردی پدرم و به روم نیاره
که نگه :اگه بابات تو رو دوست داشت و میخواستت که ولت نمیکرد به امان خدا ...آه مرجان من پر از
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دردم و پر از ناله اما هیچکس حاضر نیست درمانم کنه و ناله هام و گوش کنه ...خـ ـیانت شو به روش
نیاوردم و از درد قلبم چیزی بهش نگفتم چون یه شب بهم گفت :حریر من خودم پره دردم دیگه توان
دردهای تو رو ندارم نمی تونم برات درمان باشم پس دردهاتو توی خودت خفه کن و روی من حساب
نکن ...منم همین کارو کردم دردم و که جونم و گرفت تو وجوده خودم حبس کردم و از درون سوختم
اما هیچی بهش نگفتم و حتی اون نفهمید اینی که چندمدت کنارشه خاکسترهای سوختهی حریره...
خودش آتیشم زد و خودش سوزوندم و حاال من موندم و یه مشت خاکستر ...روح و جسمم و به
خاکستر تبدیل کرد ازبس که باحرف ها و کارهاش آتیشم زد ...مرجان چرا سعی نکرد برای یه بارم که
شده بشه درمان؟ چرا سعی نکرد روح شکست خوردم و ترمیم کنه؟ چرا نذاشت هردو برای هم بشم
منبع آرامش و گذشته رو فراموش کنیم؟ گفتم اگه هستی به دنیا بیاد گذشته رو فراموش میکنه اما
نکرد ،تازه بدترم شد ...اون اونقدر بی رحمه که میخواد ادامهی انتقام شو باگرفتن هستی از من انجام
بده اما من خودم تسلیم شدم چون دیگه توان مقامت نداشتم ...دخترم و پارهی تنم و تقدیم کردم به
اون و معشوقه اش و االن تنها چیزی که برام مونده یک بـ ـغل تنهاییِ ...این تنهایی رو ترجیح میدم
به زندگی پر از خـ ـیانتم باحسام ...ترجیح میدم تنها باشم تا اینکه یه نفره اضافی توی زندگیش باشم
و به زور تحملم کنه ...این تنهایی شرف داره به هوو داشتن ...من هوو نمیخوام نمی تونم شوهرم و
بایکی دیگه تقسیم بشم پس بهتره که خودم و کنار بکشم و بذارم عشقم ،شوهرم باهمسره جدیدش
خوشبخت بشه و به آرامش واقعی برسه.
مرجان بابغض گفت :حریر من درکت میکنم بهت حق میدم اما این کاره درستی نیست تو میتونی یه
جوره دیگه این مشکل و حل کنی.
_این مشکل اونقدر بزرگ هست که هیچ جوره حل نمیشه ...حل نمیشه مرجان ...نمیشه.
مرجان :پس دخترت چی میشه؟
باغم گفتم :حسام برای من شوهره خوبی نشد اما مطمئنم برای دخترم پدره فوق العاده ای میشه
درضمن از اینم که الیزابت هستی رو واقعاً دوست داره مطمئنم ...دخترم کمبود مامان شو احساس
نمیکنه همونطور که پدرش نبود منو احساس نمیکنه.
مرجان :اما امیرحسام حالش خوب نبود.
_الی میاد پیشش خوب میشه.
مرجان :این تصمیم درستی نیست.
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_آخرین راه همینه.
مرجان :خب برو پیشش و باهاش حرف بزن اینطوری بهتره ...عاقالنه از هم جداشین.
_هه ساده ای ،اون منو طالق نمیده تا عذابم بده ،تا ببینم چطور به الی عشق میورزه و از درون
بسوزم ...تو هنوز اونو نشناختی.
مرجان :االن کجایی؟
جوابی ندادم که گفت :حریر بگو کجایی؟ توکه جایی رو برای موندن نداشتی ...توروخدا بگو کجایی؟
نگرانتم.
_نترس جای بدی نیستم.
مرجان :خب بگوکجایی آروم بگیرم و خیالم راحت بشه ...به خدا به امیرحسام چیزی نمیگم ...نکنه...
نکنه رفتی خونهی من؟! آره؟
_ببخشید جای دیگه ای رو نداشتم.
صدای نفس شو که به راحتی بیرون داد شنیدم.
_توقسم خوردی به حسام چیزی نگی.
مرجان :اون نگرانته.
_تو خدا رو قسم خوردی که به کسی چیزی نگی ...تازه تو قول دادی مثل یه مادر ازم حمایت کنی
پس خواهش میکنم بهش نگو کجام.
مرجان :گناه داره حریر.
داد زدم :من گناه ندارم که دو ساله دارم میسوزم و میسازم؟ من گناه ندارم که دو ساله یه چشمم
اشکه یکی خون؟ من گناه ندارم که عاشق یکی دیگه ست ولی نیازشو بامن ا -ر-ض-ا میکنه؟ من
نگاه ندارم که خودم بیگناهم اما دارم تاوان گناهان تمام آدمای زندگیم و میدم؟ هـــــــــا؟ من گناه
ندارم؟
با بغض گفت :داری.
صدای گریه ام بلند شد و گفتم :مرجان این بهترین تصمیمه ...خواهش میکنم درکم کن ...دیگه توان
زخمای حسام و ندارم ...دیگه جونی برای مقاومت ندارم ...زندگی من ،شوهره من از اولشم مال الیزابت
بود ...من هیچ جایی توی زندگی و قلب حسام ندارم.
مرجان :دیگه هیچ وقت برنمیگردی پیشش؟
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_نه ...نمی تونم ببینم الیزابت شده زنش.
مرجان :تو از کجا مطمئنی میخواد بااون ازدواج کنه؟
_باید وقتی به الی نگاه میکنه ببینیش چشماش چهلچراغ میشه و برقش آدما از پا درمیاره.
مرجان :تو االن به تنهایی احتیاج داری من زنگ میزنم به امیرحسام میگم بذاره چند روز باخودت
خلوت کنی مطمئنم چند روز بعد پیشمون میشی و برمیگردی پیشش.
جیغ زدم :نه ...نه ...نه ...تو این کارو نمیکنی به خدا اگه بهش زنگ بزنی همین امشب خودم و میکشم.
باگریه ادامه دادم :بابا بذارین یه بارم که شده خودم برای این زندگی کوفتی تصمیم بگیرم.
شتاب زده گفت :خیل خب آروم باش.
_قسم بخور بهش زنگ نمیزنی و بهش نمیگی کجام.
چیزی نگفت که گفتم :به خدا از خونه ات میرم و خودم و یه جای دیگه گم و گور میکنم.
آروم گفت :باشه قسم میخورم.
_به قرآن قسم بخور.
باکمی مکث گفت :به قرآن قسم بهش چیزی نمیگم.
نفس راحتی کشیدم و گفتم :خوبه.
مرجان :اینطوری فقط خودتو نابود میکنی.
تماس و قطع کردم و باخودم گفتم :من خیلی وقته که نابود شدم ...درست همون موقع که دلم و به
حسام باختم حکم نابودی خودم و امضا کردم.
***
دو هفته و دو روز گذشته بود و من خودم و توی خونه زندانی کرده بودم و این بهترین کار بود برای
اینکه امیرحسام نتونه پیدام کنه ،اما باید از یه جایی شروع میکردم ...باید زندگی جدیدم و از یه جایی
شروع میکردم ...باید برای ساختن زندگی جدیدم قدم برمیداشتم ...باید به امیرحسام ثابت میکردم که
اگه اونم نباشه میتونم شرافتمندانه زندگی کنم ...از همه مهم تر باید به خودم ثابت میکردم که بدون
امیرحسام هم میتونم زندگی کنم و زندگیم و اداره کنم ...قرار نیست برم توی خیابون و قاطی آشغاال
قراره یه زندگی کوچیک اما بدون دغدغه داشته باشم.
اشکایی که مدت زیادی شدن همدمم رو پاک کردم و زیرلب گفتم :گریه کردن دیگه بسه ...باید از
امروز برای زندگی جدیدم قدم بردارم.
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مانتوم و پوشیدم و شالم و سرم کردم ...ساعت ده صبح بود که از خونه زدم بیرون.
تااومدم بیرون نگاهم به زنی افتاد که از کنارم رد شد و یه بچهی شیرخواره تو بـ ـغلش بود.
بغض به گلوم چنگ انداخت و داغم تازه شد ...دلم برای هستی ام تنگ شده بود و پر میزد.
خودم و کنترل کردم و به سمت خیابون رفتم.
از دکه روزنامه فروشی یه روزنامه گرفتم و توی نیازمندی هاش دنبال کار گشتم.
دوره چندتا مورد باخودکار خط کشیدم و تاکسی گرفتم و رفتم به سمت مزون عروسی که به یه
کارگر خانوم احتیاج داشت.
وارد مزون شدم و تانگاهم به لباس عروس های خوشگل و مختلف افتاد لبخنده پرحسرتی روی لبام
نشست.
_سالم خانوم امری دارین؟
به زن خوش پوش و خوش آرایشی که این حرف و زد نگاه کردم و گفتم :سالم من اومدم برای این
آگهی استخدامی که توی روزنامه زدین.
یه نگاه به سرتاپام کرد و بعد گفت :قبالً جایی کار کردی؟
_نه.
_بچرخ ببینم.
باتعجب نگاهش کردم و بعد چرخیدم.
_من عرفانی ام صاحب اینجا ...فِیست خوبه خوشم اومد ازت ...چندسالته؟
درحالی که از حرفاش گیج شده بودم جواب دادم. 20 :
عرفانی :اومـــم سنت یکم کمه اما خب چهرهی خوبت مشتری جلب میکنه.
_ببخشید مگه کاره من اینجا چیه؟
عرفانی :اینجا یه مزون معروفه کسایی میان اینجا خرید که خیلی سرشناس و پولدارن ،تو وظیفت اینه
که ازشون پذیرایی کنی و گاهی اینجا رو گردگیری کنی و هروقت الزم بود به عنوان مدل یکی از
لباس هایی که مشتری انتخاب میکنه رو بپوشی تا ببینه تو تنت خوبه یانه.
بااخم گفتم :یعنی بشم یه عروسک که شما باهاش بازی میکنی؟
خندید و گفت :عزیزم منظورم و بد متوجه شدی وای شما آدمای پایین شهر و سطح پایین خیلی
گیرایی تون پایینه ...چطوری بگم متوجه بشی عزیزم اسم این کارو نمیذارن عروسک بازی میذارین
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مدل شدن که البته تو قرار نیست مدل بشی چون هیکلت و چهره ات خوبه زیبایی لباس و دوبرابر
میکنی و این برای جلب مشتری خیلی خوبه.
هیچی نگفتم که ادامه داد :میخوای امروزو به طور امتحانی مشغول باش اگه خوشت نیومد برو.
ناچار گفتم :باشه.
عرفانی :ساعت کاریت از نُه صبح شروع میشه تا هشت شب ...میدونم زیاده اما خب به همون اندازه
پول میگیری ...نگران حقوقتم نباش اونقدری هست که بتونی یه زندگی بهتر از اینی که داری برای
خودت بسازی.
بغض کردم از این همه توهینی که بهم میکرد ...من پایین شهری بودم و سطحم پایینه؟ هه خانوم
خبرنداری من زن بهترین استاد دانشگاهم که صاحب شرکت رزاست که اگه همین االن اسم شو بگم
از حیرت چشمات میشه اندازهی توپ فوتبال ...من باحقوق تو یه زندگی خوب برای خودم میسازم؟
هه خبرنداری من نوهی محمدعلی صالحی ام ...کسی که صدتای مثل تو رو میخره و آزاد میکنه بعد
تو اومدی طعنهی حقوقی که هنوز بهم ندادی رو میدی؟ دنیا بی رحمه اما آدماش بی رحم ترن.
عرفانی :قبوله؟
بغضم و پس زدم و آروم سرم و به معنی آره تکون دادم.
عرفانی :پس میتونی از گردگیری کردن شروع کنی.
_باشه.
کیفم و روی یه صندلی گذاشتم و بادستمالی که بهم داد شروع کردم به کار کردن.
باحسرت داشتم یکی از لباس ها رو که خیلی نظرم و جلب کرده بود لمس میکردم که گفت :به مانکن
ها دست نزن ممکنه لباس ها رو کثیف کنی.
دستم مشت شد و آروم گفتم :چشم.
آرسام :آتوسا بیا کجا میری؟!
بادیدنشون که پشت ویترین ایستاده بودن و به مانکن ها نگاه میکردن تمام تنم از ترس بی حس شد
و سرم گیج رفت.
آتوسا باوجد به لباس ها نگاه میکرد و لبخنده وسیعی روی لباش بود.
به سختی پشت یه مانکن قایم شدم و زیرلب آیت الکرسی خوندم تا نبیننم.
آتوسا :وای آرسام اون دومیه خیلی نازه نه؟
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آرسام بالبخند گفت :آره.
آتوسا :بریم بخریمش؟
آرسام :هنوز کلی به عروسی ما مونده تا اون موقع مدل های قشنگ تر میاد و پشیمون میشی هــــا.
آتوسا :راست میگی.
آرسام :بریم دیگه دیرمیرسیم شرکت ...اصالً کی گفت از ماشین پیاده شی؟!
آتوساخندید و گفت :خب دلم میخواست لباس عروس ها رو ببینم.
آرسام :بیابریم عشقم دیرمون میشه.
آتوسا همونطور که نگاهش به لباس ها بود همراه آرسام رفت.
اشک تو چشمام جاخوش کرد ...اونا خوشبختن فقط من بدبخت شدم.
هه آقابزرگ باالخره حرف خودشو به کرسی نشوند و آرسام و برگردوند شرکت ...انگار آتوسا هم توی
همون شرکت مشغول شده.
از اینکه ندیدنم نفس راحتی کشیدم ...سرم گیج رفت و نزدیک بود بیوفتم که دستم و به میز گرفتم و
چون محکم به میز چند انداختم میز خم شد و تاج روش افتاد زمین.
سریع میزو صاف کردم و صدای داد عرفانی رعشه به تنم انداخت.
عرفانی :احمق چیکار کردی؟
باترس بهش نگاه کردم که خم شد و تاج و برداشت و داد زد :دست و پا چلفتیِ بی عرضه تو میدونی
قیمت این تاج چقدره؟ این تاج ارزشش بیشتر از کل هیکل توئه.
اشکام باسرعت هرچه تمام ریخت روی گونه هام.
عرفانی :احمق تو که کار بلد نیستی چرا میای برای استخدام؟ قربتی پاپتی این تاج و یه طراح ماهر
فرانسوی ساخته خداتومن پول شو دادم بعد توی احمق زدی خرابش کردی.
_فقط دوتا از نگین هاش افتاده که اونم باچسب...
باجیغ پرید وسط حرفم :چسب ! باچسب بچسبونمش؟! وای تقصیره خودمه که توی بی کالس قربتی
رو برای کارکردن توی اینجا انتخاب کردم.
خونم به جوش اومد و داد زدم :قربتی پاپتی هفت جد و آبادته خانوم به اصطالح باکالس ...بله منی که
غرق پول و جواهر بودم میدونم که این تاج چقدر ارزش داره ...من حتی میدونم اون آویزی که مثل
عقده ها از مانتوت انداختی بیرون تا بقیه ببینن چقدر ارزش داره و از کجا خریدیش ...احمق بی
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دست و پا و بی عرضه تویی که نمی دونی جای این تاج روی میز نیست ...خانومِ باکالسِ باالشهری
من اگه بگم کجا و توی چه منطقه ای بزرگ شدم مخت سوت میکشه و کفشام و لیس میزنی بعد
حاال اومدی به من میگی قربتی؟ یه آدم قربتی شرف داره به عقده ای بدبختی مثل تو خانوم باکالس...
دوتا از نگین هاش افتاده و هیچ آسیب دیگه ای ندیده که اگه ببری پیش هرجواهر فروشی برات
درستش میکنه.
کیفم و چنگ زدم و بیشتر پولی رو که همراهم داشتم رو درآوردم و پرت کردم توی صورتش و گفتم:
اینم از خسارتت خیلی بیشتر از اون چیزیه که حقته اما خب خانوم عقده ای میتونی بابقیه اش یه
دستبند اصل بخری و به جای این دستبند تقلبی دستت کنی.
چشماش پر از ناباوری شد و بابهت به تراول هایی که دورش ریخته شده بود و توی هوا پخش بود
نگاه کرد ...حتی از اینکه فهمیده بودم دستبندش تقلبیه تعجب کرده بود ...پوزخندی زدم و باقدمای
محکمی از کنارش رد شدم و از مزون نحسش اومدم بیرون.
زیرلب گفتم :دیگه اجازه نمیدم هیچکس غرورم و خورد کنه.
یه تاکسی گرفتم و رفتم به آدرس محل کار بدی.
باچشمای خیسم به داخل کیفم نگاهی انداختم ...وای چطور تونستم اون همه پول و بابت خسارت
بدم ...نیم ساعت توی مغازه اش بودم و چهارمیلیون از دستم رفت.
فقط پونصد هزار تومن از پس اندازم مونده بود ...آدم زمین گیر بشه جوگیر نشه.
به مقصد رسیدم و از ماشین پیاده شدم ...به تابلویی نگاه کردم که بارون خرابش کرده بود و پر از
کثیفی بود.
پس مطب دکتره کجاست؟
یه آقای مسن از کنارم رد شد که گفتم :ببخشید.
ایستاد و گفت :چیه دخترم؟
_سالم ،شما میدونید در مطب این دکتر دندون پزشک کجاست؟
پیرمرد نگاهی به تابلو و دوروبرش کرد و بعد گفت :فکرکنم از این پله ها باید بری پایین تا به مطبش
برسی.
_آهــا فهمیدم مرسی.
لبخندی زد و به راهش ادامه داد.
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باتردید از پله های سنگی و کثیف رفتم پایین ...آخه این چه جور مطبیه! چرا اینقدر کثیفه؟!
درآهنی رو باترس باز کردم و رفتم داخل ...کسی داخل مطب نبود ...پس چرا درش بازه؟
صدا زدم :کسی اینجا نیست؟
بوی بدی به بینی ام خورد ،انگار بوی تریاک بود.
_ببخشید من اومدم واسه آگهی استخدامتون ...انگار به منشی احتیاج داشتین؟
_بله خوش اومدین.
هین بلندی از ترس کشیدم و برگشتم و به مرده چاق و تپلی که موهای کمی روی سرش بود و
دستای خیس شو با پیراهنش خشک میکرد نگاه کردم.
لبخندی زد که تمام دندونای زشت و کثیفش نمایان شد.
_من دندون پزشک و صاحب اینجام.
وای این دندون پزشکه؟ پس چرا خودشو یه ویزیت نمیکنه؟
خندم گرفت که لبم و گزیدم و سعی کردم خودم و کنترل کنم ،بادیدن لبخندم بالحن بدی گفت:
جــونـــم چه قشنگ میخندی.
اخمام درهم رفت و چهارستون بدنم از ترس لرزید اما سعی کردم ترسم و نشون ندم.
_بشین تا بیشتر باهم آشنا بشیم.
_ الزم نکرده پشیمون شدم نمیخوام اینجا کار کنم.
خواستم برم که توی یه حرکت به کیفم چنگ زد و جیغ بلندی کشیدم.
_کجا خوشگلم؟ بمون کلی باهات کار دارم چشم قشنگِ من.
جیغ زدم :ولم کن ...عوضی ولم کن ...کمک ،یکی کمک کنه.
_خوشگله از من نترس قراره بهمون کلی خوش بگذره.
سعی کردم کیفم و از چنگش دربیارم که محکم مچ دستم و گرفت.
اشکام تمام صورتم و خیس کرده بود.
ق من آرومت میکنم.
_آخی چرا گریه میکنی؟ نترس عزیزم االن میریم اتا ِ
دستش به سمت صورتم اومد که جیغ بلندی کشیدم و با دست آزادم سیلی محکمی بهش زدم که
پاش لیز خورد و باشدت افتاد روی زمین.
جیغ پر از ترسی کشیدم و کیفم و توی بـ ـغلم فشردم و باگریه بهش نگاه کردم.
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ناله میکرد و از درد به خودش میپیچید.
باترس یه قدم به سمتش برداشتم ببینم خوبه یا نه که گفت :یه بالیی سرت بیارم که هز کنی.
به سمتم خیز برداشت که جیغ تیزی کشیدم و باسرعت پا به فرار گذاشتم ...تندتند از پله ها رفتم باال
و از اون مطب کذایی اومدم بیرون و باسرعت توی پیاده رو دویدم.
اینقدر ترسیده بودم که تمام تنم یخ بود و میلرزیدم و بلندبلند هق هق میکردم.
خدایا سره بنده هات چه بالیی اومده؟ چرا اینقدر کثیف و بی رحم شدن؟
خدایا همهی بنده هات غیرقابل اعتماد شدن و دنیا پر شده از کثافت.
خدایا من میترسم ...از بی پناهی میترسم ...از اینکه توی این دنیا تنها و بی پشت و پناه بمونم
میترسم پس خودت پشت و پناهم باش.
***
یه هفتهی دیگه هم گذشت و من هیچکاری نکردم ...بعد از اون ماجرا میترسیدم از خونه برم بیرون.
اون روز وقتی اومدم خونه تاشب گریه کردم و باگریه خوابیدم حتی تصمیم گرفتم برگردم پیش
امیرحسام اما بایادآوری خـ ـیانتش پشیمون شدم.
تلفن خونه زنگ خورد ...حدس اینکه مرجانه کاره راحتی بود چون اون فقط زنگ میزد ...گوشیم
خیلی وقت بود که خاموش بود.
جواب دادم :بله؟
مرجان :الو سالم خوبی؟
_ممنون تو خوبی؟
مرجان :آره چه خبرا؟
بی حال روی زمین نشستم و گفتم :خبری نیست.
مرجان :هنوز پشیمون نشدی؟
اخمام درهم رفت و گفتم :نه.
مرجان :ولی یه روز پشیمون میشی تا دیرنشده برو و مثل یه آدم عاقل مشکل تو حل کن.
_چیه نکنه ترسیدی سربار تو بشم؟ هه نترس خانوم دکتر همین که بیای خونه تو تخلیه میکنم...
هیچ کدوم از وسایل خونتم کم نشده من حتی وقتی به خوراکی های یخچالتم دست میزنم یادداشت
میکنم تا روزی که رفتم بخرمش و بذارمش سرجاش پس بیخودی نگران نباش.
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مرجان باصدای بهت زده ای گفت :حریر چی داری میگی؟
_هتون عین همید ...فقط به فکره خودتونید ...ای کاش میفهمیدی چقدر سخته کناره مردی زندگی
کنی که عاشقت نیست و بلکه ازت متنفرم هست ...همین امروز و فردا از خونت میرم فقط یادت باشه
تو قسم خوردی به امیرحسام نگی کجام.
تماس و قطع کردم و بغضم و قورت دادم ...گریه کردن مال آدمای ضعیف بود ،من ضعیف نیستم پس
گریه نمیکنم.
هه آره من ضعیف نبودم ولی شب ها باگریه میخوابیدم.
باحرص مانتوم و پوشیدم و از خونه زدم بیرون ...امروز هرجوری که شده باید کار پیدا کنم.
باید برم پاساژ یا مرکز خرید ،اونجا به فروشنده خیلی نیاز دارن قطعاً کار پیدا میکنم.
تاکسی گرفتم و رفتم به یکی از پاساژ های بزرگ مشهد.
وقتی وارد پاساژ شدم به تمام مغازه ها نگاه میکردم ببینم کاغذی ،آگهی ،چیزی واسه استخدام به
شیشه هاشون زدن یا نه اما از شانس گنده من هیچکس فروشنده نمیخواست.
زمانی که میومدم خرید کلی از این کاغذها و آگهی ها میدیدم اما االن!...
دلم ضعف میرفت و حالت تهو داشتم ...چندمدته که اصالً درست و حسابی غذا نخوردم.
از دکه های خوراکی پاساژ یه سمبـ ـوسه گرفتم و بی میل یه گاز بهش زدم ...میلم نمیکشید اما به
خاطره اینکه حالت تهوم از بین بره به زور خوردم.
ناامید و خسته به دروبرم نگاه کردم که نگاهم به یه مغازهی بزرگ روسری فروشی افتاد که به طرز
ماهرانه ای روسری ها و شال ها رو پشت ویترین آویزون کرده بودن و یه کاغذ به شیشه اش زده شده
بود.
سریع کیفم و روی شونم انداختم و به سمت مغازه رفتم ...توی دلم دعا کردم که اون کاغذ برای
استخدام فروشنده باشه و کاغذ تسلیت و این حرفا نباشه.
وقتی به مغازه رسیدم و متن کاغذ و خوندم لبخنده محوی روی لبام نشست.
به یه فروشندهی خانوم نیاز داشتن.
باقی سمبـ ـوسه رو خیلی سریع انداختم داخل سطل زباله و دستی دور لبم کشیدم و رفتم داخل
مغازه.
توی مغازه دوتا مرد بود که پشت شون به من بود و چهره شونو نمیدیدم.
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شالم و کشیدم جلوتر و صدام و مصلحتی صاف کردم و گفتم :سالم.
اونا که مشغول دیدن روسری های داخل قفسه بودن برگشتن و بهم نگاه کردن.
چهرهی یکی شون خیلی آشنا بود! کجا دیدمش؟ مطمئنم یه جایی دیدمش ...هرچی فکرکردم یادم
نیومد کجا دیدمش و بی خیالش شدم.
_ من اومدم برای این آگهی که زدین.
اون پسره که همین طور بهم زل زده بود گفت :شما منو یادته؟
_خیر.
_اما من شما رو یادمه حریرخانوم.
ابروهام رفت باال ...اسم منو از کجا میدونه؟
_ببخشید من شما رو میشناسم؟
لبخنده مردونه ای زد و گفت :من وندادم پسرعمهی مهدیه ،یادت اومد؟
یکم فکرکردم و بعد به یاد آوردمش.
بی اهمیت سرم و تکون دادم و گفتم :یادم اومد.
ونداد :حالت خوبه؟ بعد از اون روز دیگه بامهدیه ندیدمت.
_خوبم ممنون ...ببخشید میشه بریم سراصل مطلب منو استخدام میکنید یانه؟
یه ابروش رفت باال به معنی تعجب و بعد گفت :صاحب اینجا علی نه من.
ال جدی گفتم :باتجربه نیستم اما خب کارو زود
روبه اون پسره که بالبخند بهم چشم دوخته بود کام ً
یاد میگیرم فکرنمیکنم روسری فروختن سخت باشه.
علی :اوالً سالم ...دوماً اینکه به مغازهی من خوش اومدی ...سوم اینکه فکرت اشتباست فروشندگی یه
اصولی داره مثالً اینکه باید آداب معاشرت فوق العاده ای داشته باشی ...توی اغراق عالی باشی و جنس
رو باارزش تر از طال نشون بدی ،البته یکمم باید دروغ گو باشی ...باید تمام پارچه ها رو بشناسی و
بدونی هر روسری توی کدوم قفسه قرار میگیره و کلی چیزه دیگه.
_خب یاد میگیرم.
علی لبخندی زد که به نظرم یه جوری بود و بعد گفت :خیل خب می تونیم امتحان کنیم ...به
امتحانش می ارزه مگه نه حریر ...درسته دیگه؟ حریر؟
بااخم گفتم :خیر گلکار هستم.
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تک خنده ای کرد و گفت :گفتم که آداب معاشرت خیلی مهمه.
ونداد :ببخشید وسط بحث تون میپرم حریرخانوم میشه یه لحظه وقت تو بگیرم.
بااخم گفتم :چرا؟
ونداد :باید یه چیزی بهت بگم ...مهمه.
_نه.
ونداد :خواهش میکنم ،خیلی مهمه.
کالفه گفتم :خیل خب.
ونداد :بیرون منتظرتم.
خودش زودتر رفت بیرون و منم پشت سرش راه افتادم.
جدی گفتم :زودتر حرفتونو بزنید.
ونداد :میشه خواهش کنم اینجا کار نکنی.
باتعجب گفتم :چرا؟!
ونداد :این دوستم از اونجور آدماست که تو نمیپسندی و از معاشرت باهاشون متنفری ...این کار برات
مناسب نیست ،نکه فروشندگی کاره بدی باشه دوست من آدم درستی نیست فکرمیکنم توی همین
چند دقیقه متوجه شدی.
نفسم و فوت کردم بیرون و گفتم :خیل خب میرم یه جای دیگه.
خواستم برم که گفت :نه ...یعنی منظورم اینه که من صاحب کل این مغازه ها رو میشناسم ،اینجا
منطقهی باالشهره بیشتر فروشنده ها جورین که صد و هشتاد درجه با تو فرق میکنن ،بهتره بری یه
جایی که صاحب مغازه اش یه خانومه مثالً چادر فروشی ها که تو این پاساژ هیچ چادر فروشی نیست
یا مثالً میتونی توی مغازه های اطراف حرم مشغول به کارشی.
کالفه گفتم :ممنون از اینکه نگران منین اما من خودم عقل دارم میدونم کجا کار کنم که برام مشکلی
پیش نیاد.
یه قدم برداشتم که گفت :مهدیه میگفت خان زاده ای یعنی منظورم اینه که پدربزرگت خیلی پولداره
پس چرا دنبال کاری؟
باصدایی که ازبغض میلرزید خیلی جدی گفتم :فکرنمیکنم به شما ربطی داشته باشه.
ونداد :حق باتوئه اما...
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کمی این پا و اون پا کرد و گفت :میدونم از من خوشت نمیاد و دربارم چه فکری میکنی اما اگه
بخوای میتونی توی مغازهی خودم استخدام بشی.
پوزخند زدم و گفتم :آهـــا اونوقت شما از دوست تون بهترین؟
ونداد :مسلماً نه چون اگه بهتر بودم علی رفیق جینگم نبود.
چه صادق !
_درسته خیلی به کار احتیاج دارم اما تن به هرکاری هم نمیدم ...روزخوش.
ونداد :صبرکن ...چیزه ...اومم میدونم بازم از پیشنهادم برداشت بد میکنی اما خواهش میکنم
چندلحظه فرصت بده حرفام و کامل بزنم ...ببین من جدا از پدر و مادرم زندگی میکنم ،پدر و مادرمم
یه خدمتکار داشتن ...خدمتکارشون دوهفته پیش عروس شد و برگشت شهرشون حاال اونا به یه
خدمتکار جدید نیاز دارن ...اگه بخوای میبرمت به مادرم معرفیت میکنم.
فقط بهش نگاه کردم و نمیدونم از نگاهم چی برداشت کرد که گفت :معذرت میخوام فکرکردم اونقدر
به کار نیاز داری که ناراحت نمیشی اگه این پیشنهاد و بدم ...ببخشید احمقانه بود به دختری که توی
ناز و نعمت بزرگ شده این پیشنهاد و دادم.
بی توجه به حرفش گفتم :چطور میتونم بهتون اعتماد کنم؟
گنگ نگاهم کرد که گفتم :خدمتکار بودن نه عاره نه گناهه از پشینهادتون ناراحت نشدم فقط چطور
میتونم اعتماد کنم که حرف تون درسته و چیزی تو سرتون نیست؟
ونداد :خب اگه بخوای آدرس و میدم خودت برو اگه هم بخوای خودم میبرمت ...من اگه فکره بدی تو
سرم بود میذاشتم توی همین مغازه کار کنی ،صادقانه میگم من مخ خیلی از کارکن های علی رو زدم
و باهاشون رفیق شدم پس اگه فکره شومی دربارهی تو توی سرم بود میذاشتم همین جا استخدام
بشی و بعد مخ تو بزنم اما میدونم چه جور دختری هستی واسه همین گفتم محیط اینجا مناسبت
نیست.
کمی فکرکردم و بعد گفتم :باشه بهتون اعتماد میکنم آدرس خونهی پدرتونو بهم بدین.
ونداد :از همین االن یکی از شرط های مادرم و بهت بگم تا اگه شرط شو قبول نداشتی این همه راه
رو الکی نری ...مادرم آدم فوق العاده وسواس و گیریه یعنی به هرچیزی گیر میده و یکی از خواسته
هاشم اینه که کسی که برای کار میاد بیست و چهارساعته در اختیارش باشه یعنی تو باید اونجا
زندگی کنی و بخوابی و حتی اگه نصف شب مادرم به اتاقت زنگ زد و گفت :گشنشه باید به بهترین
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شکل میزو براش بچینی ،اون فکرمیکنه یه اشراف زاده ست و انتظار داره بقیه مثل یه ملکه باهاش
رفتار کنن ،از همین االن میگم کارکردن و مورد پسند قرار گرفتن برای اون خیلی سخته.
وقتی گفت باید اونجا زندگی کنم هم خوشحال شدم هم ترسیدم ...اگه اونجا زندگی میکردم دیگه نیاز
نبود خونهی مرجان بمونم و منت شو بکشم و امیرحسام هم هیچ وقت نمیفهمید کجام ولی از طرفی
چطور می تونستم به ونداد اعتماد کنم؟
انگار از نگاهم فکرم و خوند که گفت :توی اون خونه هیچکس نیست جز مادر و پدر و خواهرم منم
فقط آخرهفته ها بهشون سرمیزنم ...پدرم برعکس من آدم قابل اعتمادیه.
چقدر جالب بود که شخصیت واقعی خودشو نشون میداد و از خودش تعریف نمیکرد.
_خیل خب ممنون از پیشنهادتون حاال میشه آدرس و بهم بدین.
ونداد :باورکن دروغ نمیگم اما همین االن میخواستم بعد از دیدن علی برم خونهی پدرم پس بیاباهم
بریم تازه اگه خودم تورو به مادرم معرفی کنم خیلی بهتره.
لبم و بااسترس گزیدم و بعد گفتم :آقاونداد رک میگم اعتماد کردن به شما سخته.
ونداد :میدونم اماخب من دوشخصیتی ام ،شخصیت خوبم وقتی ظاهر میشه که طرف مقابلم خوب
باشه و از دنیای دوست دختر بازی دور باشه و شخصیت بدم زمانی ظاهر میشه که طرف مقابلم یکی
باشه مثل مهدیه ...من سمت آدمای معصوم نمیرم پس از من نترس.
باتردید نگاهش کردم و بعد گفتم :باشه.
لبخندی زد و گفت :میرم باعلی خداحافظی کنم بعدش میام تابریم.
رفت داخل مغازه و من از پشت شیشه دیدم که خیلی صمیمی باعلی دست داد و علی بالبخندگفت:
بی شرف دزد.
خندید و گفت :از دست الشخوری مثل تو نجات پیدا کرد.
علی :بعدشم گیر یه کرکس افتاد.
ونداد :آره ولی این کرکس هر گنجشکی رو تو دام نمیندازه ...بعداً میبینمت.
از مغازه اومد بیرون و گفت :بریم.
از حرفاشون خوشم نیومد و ابروهام بهم گره خورد ...جلوتر ازش راه افتادم و به وجودش اهمیتی
ندادم.
بی حرف به یه جنسیس سفید اشاره کرد ...توی دلم اسم خدا رو آوردم و تعلل کردم.
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وقتی در عقب و باز کرد باخودم گفتم :اون فکره بدی توی ذهنش نیست.
سوارشدم و خودشم سوارشد و راه افتاد ...توی مسیر هیچی نگفت و این برای من خوشایند بود.
جلوی یه ویالی قشنگ اما نقلی نگه داشت و باریموت درو باز کرد و رفت داخل.
ویالی زیبا اما کوچیکی بود ...حیاطش سرسبز و تمیز بود.
ونداد :پیاده شو.
باکمی مکث پیاده شدم ...دربسته شد که از ترس شونه هام باال پرید و باترس به نمای ویال نگاه کردم.
ونداد :نترس ملکه و شوهرش خونه هستن ...خونه خالی نیست.
سرم و انداختم پایین و انگشتام و توی هم پیچیدم.
ونداد :بیابریم داخل.
پشت سرش راه افتادم ...در ورودی رو باز کرد و رفتیم داخل.
ونداد :ملکهی اعضم کجایی برده ات اومده.
صدای محکم یه زن باعث شد سرم و بیارم باال و نگاه از زمین بگیرم.
یه زن تقریباً چهل پنجاه ساله اما جوون و خوش پوش ...یه کت دامن یشمی رنگ تنش بود و
صورتش آرایش زیبایی داشت و موهاش رنگ فوق العاده ای داشت که بهش خیلی میومد ...واقع ًا
احساس کردم ملکه ست مخصوصاً نگاه مغرورش این حس و توی وجودم بیشتر کرد.
گفت :تو همیشه خودت خواستی که یه برده بمونی چرا مثل پدرت نمیشی پادشاه این ملکه شایدم
وزیرش؟
ونداد :ترجیح میدم یه برده ساده بمونم تا اینکه وزیره یه ملکهی بی اعصابِ مغروره خودخواه باشم.
مادرش پوزخندی زد و گفت :برده ها هیچ وقت به جایی نمیرسن.
ونداد :منم باپول یه ملکه وزیر نمیشم.
مادرش نگاه خریدانه ای از نوک پام تا فرق سرم کرد و بعد روبه ونداد گفت :برده هام گاهی خوش
سلیقه میشن ...مخ این یکی رو چه جوری زدی؟ تیپ و قیافه اش که نشون نمیده پرنسس باشه از
کجا پیداش کردی این حوری خوش چهره رو؟
اخمام درهم رفت و ونداد گفت :این حوری قراره بشه خدمتکاره قصر ملکهی اعضم.
ابروهاش رفت باال و بادقت بیشتری بهم نگاه کرد و بعد گفت :الله؟
ونداد :نه زبون داره میخوای بگم نشونت بده؟
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_ ولی انگار الله شایدم من گوشام سنگین شده چون سالم شو نشنیدم.
ونداد :حریرخانوم به ملکه سالم کن.
گیج و بهت زده از رفتاره عجیب هردوشون گفتم :سالم.
_ خوبه پس الل نیستی ...داشتن یه خدمتکار کر و الل برای یه ملکه عذاب آوره.
وای این زن واقعاً فکرمیکنه ملکه ست !
ونداد :پادشاه کجاست یاهمون پدره بیچارهی خودم.
_من اینجام بردهی بی عرضه.
ونداد :اوه االن پادشاهی یا پدره خنگول خودم؟
مرده مسنی باچهرهی بانمک و موهای جوگندمی جلوم ظاهر شد و زد تو گوش ونداد و گفت :خنگول
اون آقاجون خدابیامرزت بود ...درضمن من برعکس مادرت برای تو همیشه پدرتم فنچول خان.
ونداد خندید و اینبار بالحن صمیمی به پدرش گفت :ایشون حریرخانومه قراره اینجا کار کنه.
پدرش برعکس مادرش لبخنده مهربونی تحویلم داد و گفت :خوش اومدی دخترم.
_ممنون.
مادرش گفت :من خانوم شمسیه فرخی ام و ایشون شوهرم آقای احمدزاده ...اونجا بشین تا ببینم
صالحیت کار کردن توی خونهی منو داری یانه.
حق باونداد بود مادرش خیلی عجیب غریب بود ...انگار از دماغ فیل افتاده.
نشستم روی مبل و اون سه تاهم جلوم نشستن البته مبل تک نفرهی مادرش کامالً نشون میداد که
مخصوص خودشه.
فرخی :اسم؟
ونداد :گفتم که حریر.
اهمیت نداد و نگاه مغرورشو به من دوخت و پرسید :اسم؟
_حریرم ...حریرگلکار.
فرخی :سن؟
_بیست.
فرخی :مجرد یا متأهل؟
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سکوت کردم و موندم چی بگم که ونداد گفت :میبینی که حلقه دستش نیست ،مجرده ،تازه هیچ
مردی قبول نمیکنه زنش شبانه روزی کار کنه ،ملکه یکم قبل از حرف زدن فکرکن ...بابا تو حاضری
ملکه شب ها به امور سیاست رسیدگی کنه؟
آقای احمدزاده گفت :نه من اگه زنم کنارم نباشه خوابم نمیبره.
ونداد :حاال دیدی ملکهی اعضم حتی یه پادشاه هم دوست داره شب ها زنش کنارش باشه پس این
خانوم مجرده.
فرخی نگاه سنگینی به ونداد انداخت که از چندتا فحش بدتر بود و بعد روبه من گفت :چرا میخوای
کار کنی؟
_به پولش احتیاج دارم.
فرخی :خانوادت؟
_اومـــم خانوادم ...خانوادم ...خانواده ندارم.
ونداد تعجب کرد و فرخی پرسید :یعنی چی خانواده نداری از زیره بته به عمل اومدی؟
چقدر این زن مغرور و خودخواه بود.
بااخم گفتم :نه به خاطره یه سری مسائل مجبور شدم ازشون جدا بشم.
فرخی :تحصیالت؟
_دیپلم.
سری تکون داد و گفت :دیپلم! تأسف آوره.
_معذرت میخوام اما قرار نیست برای شرکت خصوصی تون رییس استخدام کنید فقط قراره یه
خدمتکار استخدام کنید از دیپلم بیشتر میخواین؟! یه لیسانسه نمیاد خدمتکار بشه.
فرخی :خدمتکار یه ملکه میشه.
_ببخشید ولی تا اونجایی که من میدونم ایران ملکه نداره.
فرخی :مگه من گفتم ملکهی ایرانم من ملکهی قصر خودمم ...ملکهی همین خونه ،یه زن ملکهی
خانواده شه.
من توی خونهی امیرحسام ملکه بودم؟ نه نبودم.
فرخی نگاه بی میلی بهم انداخت و گفت :خوبه ،استخدامش میکنم بردهی عزیز ،فقط بهش بفهمون
زبون شو کمی کوتاه کنه وگرنه خودم کوتاهش میکنم.
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حیف که به اینکار احتیاج داشتم وگرنه به این زنیکه میفهموندم ملکه که هیچ رعیت هم نیست.
ونداد :پرنسس روژین کجاست؟
فرخی بلندشد و همونطور که محکم و بااقتدار قدم برمیداشت به سمت پله ها گفت :مثل همیشه پی
خوشگذرونی و تفریح.
از پله هاباال رفت و من متعجب به ونداد و پدرش نگاه کردم.
پدرش لبخندی زد و گفت :کم کم عادت میکنی.
لبخنده گیجی زدم و حرفی نزدم.
درباشدت باز شد و صدای جیغ تیزه دختری آزارم داد.
جیغ زد :وای داداش جونیم اومده ،کجایی خره؟
به سمت ما دوید و خیلی وحشیانه خودشو پرت کرد روی ونداد و شروع کرد به زدنش و داد زد:
عوضی دلم برات تنگ شده بود مگه قرار نبود یه روز بیای دنبالم بریم خرید؟ مامان پول تو جیبیم و
قطع کرده زودباش منو ببر خرید کلی چیزمیز الزم دارم ...چرا این ماه به حسابم پول نریختی بی
شرف؟ بچه ها برنامهی دبی چیدن ولی من پول ندارم بلیط بگیرم زودباش بهم پول بده ...مامان
ماشینم و گرفته حتی پول کرایه تاکسی هم ندارم.
ونداد دستاشو گرفت و داد زد :خیل خب وحشی یه لحظه صبرکن.
روژین کنارش روی کاناپه نشست و دست به سـ ـینه و بالبخند گفت :زودباش.
ونداد :به من چه برو از بابات پول بگیر.
روژین :فکرکردی بابا بدون اجازهی مامان آب میخوره؟ نخیر ...یه ماهه نرفتم ماساژ درمانی پوستم
زمخت شده زودباش رد کن بیاد.
ونداد لبخنده پرحرصی زد و گفت :چقدر؟
روژین :به اندازهی یه سفر دبی توپ و یه خرید حسابی و سالن ماساژ و شهریهی کالس رقصم و
کالس پیانوم ...اومـــم دوچرخمم میخوام عوض کنم.
ونداد :بفرما کل حسابم و میخوای؟
روژین :داداشی جونی زندگی خرج داره.
ونداد :زندگی خرج نداره شما قر و فر زیاد داری.
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دست چک شو از داخل جیب کتش بیرون و آورد و یه مبلغ روش نوشت و امضا کرد و بعد به سمت
روژین گرفتش.
روژین خواست بانیش باز چک و بگیره که ونداد دستشو عقب کشید و بااخم پرسید :چرا پول
توجیبیت قطع شده و ماشین تو ازت گرفته؟
روژین لبخنده خرکنی زد و گفت :ملکه رو نمیشناسی میخوابه بیدار میشه قاطی میکنه.
پدرش گفت :میخوابه خود به خود بیدار نمیشه ،صدای تلفن از خواب بیدارش میکنه و بعد بهش
میگن :بیا فالن کالنتری دخترتو توی پارتی گرفتن و بعد اون موقع قاطی میکنه و پول تو جیبی
پرنسس شو قطع میکنه که البته توی کل حکومتش این یه کارش بد به دل من نشسته و باهاش برای
اولین بار موافقم.
روژین بااعتراض گفت :فرزین !
ونداد بااخم پرسید :توی پارتی چه غلطی میکردی؟
روژین بالحنی که لبخند روی لبام آورد گفت :دعا و مناجات.
ونداد :حاالم برو همونجا دعا و مناجات کن تا ملکه پول تو جیبی تو برگردونه چون من پول اضافه
ندارم که تو خرج پارتی و دوستای مزخرفت کنی.
روژین چک و از دستش قاپید و بلند شد و گفت :بِکن بابا.
ونداد حرصش بیشتر شد و روژین گفت :گدا از دستش آب نمیچکه فقط همین !؟
ونداد :از سرتم زیاده یه باره دیگه به گوشم برسه رفتی پارتی اون رزیتا خانوم و رسوای عالمش میکنم.
روژین :باره اولم بود رفتم و به خاطره اسکلیم گیر افتادم و بقیه فرار کردن.
ونداد :به آموزشگاه گفتم استاد پیانوتو عوض کنن دیگه اون مردک عوضی نمیاد تأکید کردم استادت
زن باشه.
روژین :غیرتتو عشقه جونی.
تازه متوجه حضور من شد و چندثانیه بهم خیره شد ...به سمتم اومد و به طرفم خم شد و نزدیک
صورتم زل زد به چشمام ...باتعجب رفتم عقب که اومد نزدیک تر و بادقت به چشمام زل زد و بعد
گفت :لنزت قشنگه آدم و از پا درمیاره و به قول ملکه بردهی خودش میکنه.
ونداد :بیاعقب درضمن لنز نداشته چشمای خودشه.
چشماش گرد شد و گفت :این خره راست میگه؟
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ونداد :بیا اینور.
روژین :توکی هستی؟
_من حریرم خدمتکار جدید.
لبخنده پرذوقی زد و دستشو به سمتم دراز کرد و گفت :من رژینم پرنسس این قصر.
دستم و محکم بین دستش گرفت و پرذوق خندید و گفت :دوستیم مگه نه؟
باگیجی سرم و تکون دادم.
برگشت و روبه پدرش گفت :ملکه تو راضی کن عروسکم و بهم برگردونه.
پدرش بلندشد و گفت :اگه اونم راضی بشه من راضی نمیشم ...برو از همونی که بردت پارتی عروسک
جدید بخواه.
روبه من ادامه داد :ونداد اتاق تو بهت نشون میده امروزو استراحت کن و از فردا کارتو شروع کن.
_باشه ممنون.
رفت طبقهی باال و روژین گفت :حکومت مزخرفی داره این خونه.
ونداد بلندشد و جلوش ایستاد و گفت :باوجوده ملکهی مستبدی مثل مامان شدی این اگه اون یه زن
آسون و مهربون بود چی میشدی خدا داند.
روژین :رزی به من گفت یه جشن تولد ساده ست نمی دونستم پارتیه وگرنه نمیرفتم ...به خاطره
اینکه پول توجیبیمم قطع نشه نمیرفتم ،تو میدونی من یه ماهه ناهاره مزخرف دانشگاه و میخورم؟ نه
جونی نمیدونی پس حاضرم کتباً بنویسم غلط کردم زیرشم امضاکنم فقط تورو اون جده قاجاریت برو
به این ملکهی پیر بفهمون قطع کردن پول توجیبی من مثل قطع کردن نفسم میمونه.
ونداد :بدنیست یکم به فکره پس انداز کردن باشی ،توی این روزها به دردت میخوره.
روژین :اوکی فقط باهاش حرف بزن یه دختره بدون پول مثل یه پیکنیکِ بدون گازه.
ونداد :شرط داره؟
روژین :یادت نره تو ملکه نیستی تو فقط برده ای.
ونداد :این برده خیلی نفوذ داره روی ملکه اینو یادت نره.
روژین بالبخنده حرصی گفت :بنال جونی.
ونداد :رزیتا فرت.
روژین :اون دوست صمیمی منه.
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ونداد :دوست صمیمی تو بیشتر دوست داری یا عروسک تو؟
روژین :بردهی عوضی.
ونداد :زودباش منتظرم.
روژین پاشو به زمین کوبید و گفت :ونداد.
ونداد :از وقتی بااون دختر دوست شدی تغییر کردی و خیلی مزخرف شدی بشو همون روژین قبلی و
باهاش قطع ارتباط کن.
روژین :عروسکم و عوض میکنی؟
ونداد بااخم گفت :داری پرتوقع میشی.
روژین :عروسکم و عوض کن تابا رزی قطع ارتباط کنم.
ونداد :از کجا معلوم باهاش قطع ارتباط میکنی؟
روژین سیمکارت شو درآورد و جلوی چشمای ونداد شکوند و گفت :رزی فرت.
ونداد :فردا میام دنبالت بریم نمایشگاه آرتان.
روژین :دمت گرم جونی.
ونداد :اگه بفهمم با رزیتا در ارتباطی اون ماشین و میکنم وسیلهی مرگت.
روژین :جونی به من اعتماد کن.
ای کاش اون موقع یکی بود تا از ارتباط بامهدیه و دوستای متفاوت از خودم منو منع کنه تا رفتارهای
اونا روم تأثیر نذاره و پاروی خط قرمز ها نذارم ...البته مامانم بود اما خب من حریص شده بودم واسه
اینکه یه بارم که شده حرف شو قبول نکنم و جلوش سرخم نکنم ولی ای کاش این کارو میکردم چون
حرفای مهدیه هم بی تأثیر نبود برای به اینجا رسیدنم.
ونداد :حریرخانوم بیابریم اتاق تو نشونت بدم.
بلندشدم و روژین باخوش رویی گفت :میبینمت چشم قشنگ.
لبخندی به روش زدم.
ونداد به سمت گوشه ای از سالن که یه راه رو داشت رفت ،انتهای راه رو به یه در کرم رنگ ختم
میشد.
درو بازکرد و منتظر موند تا اول من برم داخل ...باتشکر کوتاهی رفتم داخل و خودشم پشت سرم
اومد.
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ونداد :اینجا اتاقته ،به هر وسیلهی دیگه ای که نیاز داشتی به ملکه بگو فراهمش میکنه برات.
_ممنون.
ونداد :این خونه و آدماش یکم عجیبن ولی آدمای خطرناکی نیستن پس نترس ...مادرم چون یکی از
اجدادش توی دوره قاجار یه کاره ای بوده خیلی به خودش مینازه و چون صاحب شرکت و این خونه
و زندگیه پدرم زیره سلطشه ...روژین هم دختره خوبیه فقط یکم بی ادبه ...به رفتارای مادرم عادت کن
و از خواسته های عجیبش تعجب نکن ...امیدوارم از اومدن به اینجا پشیمون نشی.
_ممنون ...فقط من میتونم برم وسایلم و از جایی که قبالً زندگی میکردم بیارم ...چیزه زیادی نیستن
فقط چند دست لباسه.
ونداد :آره میتونی بری ،میخوای خودم ببرمت؟
_نه ممنون خودم میرم.
ونداد :هرجور راحتی ...ملکه یه لیست از چیزهایی که افراد این خونه بهشون حساسیت دارن یا اینکه
چه غذاهایی رو دوست ندارن بهت میده و زمان سرو صبحانه و ناهار و شام رو هم میگه ...سعی کن
همیشه آن تایم باشی اون خیلی دقیقه ...درضمن خیلی وسواسیه پس مراقب باش.
لبخنده تلخی زدم و تودلم گفتم :من دوسالِ تمام بایه مرد وسواسی زندگی کردم کارم و خیلی خوب
بلدم.
ونداد :من میرم دیگه ،مراقب خودت باش راستی ملکه دربارهی حقوقت باهات حرف میزنه اگه از
حقوقت راضی نبودی بهش بگو مبلغ و زیاد میکنه.
_باشه ممنون.
لبخندی زد و به سمت در رفت که گفتم :از اینکه کمکم کردین ممنونم.
ونداد :خواهش میکنم ...خداحافظ.
از اتاق رفت بیرون و نگاهم و دور تا دور اتاق چرخوندم ...بااینکه نقلی بود اما شیک و تمیز بود.
از امروز زندگی جدیدی درانتظارمه ...زندگی که هرلحظه اش پره از دلتنگی.
***
فصل هشتم
نگاهش باعث شد کمی معذب بشم ...باصدای محکمش گفت :بشین.
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نشستم و بااسترس صدای انگشتای دستم و درآوردم.
فرخی :کاره تو از ساعت هفت صبح شروع میشه که بلندمیشی و میزو صبحانه رو تاساعت هفت و نیم
میچینی و بعد رأس ساعت هشت و نیم جمعش میکنی ...روژین معموالً دیر بیدار میشه توهم به هیچ
وجه میز صبحانه رو براش آماده نمیکنی هرکسی بخواد صبحانه بخوره باید موقع سرو صبحانه دوره
میز باشه ...رأس ساعت یک ناهارو سرو میکنی و ساعت دو میزو جمع میکنی ...ساعت پنج عصر
عصرانهی منو میاری توی تراس ،من همیشه عصرها قهوه باکیک خونگی میخورم ...حتماً باید کیک ها
رو خودت درست کنی ...بلدی که؟
_بله بلدم.
سری به نشانهی رضایت تکون داد و ادامه داد :ساعت هشت میز شام و میچینی و ساعت نُه جمعش
میکنی اگه تا اون موقع روژین خونه نبود و شام نخورده بود هیچ مسئولیتی برای دوباره چیدن میز یا
غذا گرم کردن قبول نمیکنی ،هرکی گشنه اش باشه خودش غذا گرم میکنه و میخوره ،تا اون باشه تا
دیروقت بیرون از خونه نباشه ...روزهای سه شنبه یه خانوم میاد برای ماساژ دادنم اتاق رو باید تو آماده
کنی ...هرشب قبل از خوابم باید وان آب گرم آماده باشه ...خونه باید همیشه برق بزنه از گلدون روی
میز بگیر تاسرویس های بهداشتی ...گاهی که مهمون میاد باید به بهترین نحو پذیرایی کنی و کوچک
ترین خطایی باعث میشه اخراج بشی پس به جزء جزء حرفام گوش کن و عمل کن ...دوست دارم
اینجا کارکنی چهره ات بهم آرامش میده پس لطفاً همونطور باش که من میخوام.
_چشم.
فرخی :روز های پنج شنبه ونداد میاد اینجا میخوام اون روز فقط به اون برسی و بهترین غذاها رو
براش درست کنی و روزخوبی براش فراهم بشه ...هه بااینکه اون هیچ وقت اینجا بهش خوش نمیگذره
اما خب من تالش خودم و میکنم پس توهم کمکم کن.
_چشم.
فرخی :روژین ...این دختر فوق العاده خرابکار و دردسر سازه سعی کن زیاد بهش رو ندی چون خیلی
زود احساس صمیمیت میکنه و ازت سواری میگیره ...بیشتر باهاش جدی باش ...اگه یه روزی من
نبودم و دوستاشو آورد اینجا دوستاش فقط حق دارن توی اتاق خودش باشن تا گند نزنن به قصر من،
ازشون توی اتاق روژین پذیرایی کن و اگه یه روزی من و احمدزاده نبودیم و این روژین خانوم
شیطنتش گل کرد و به همراه دوستای دخترش همکالسی های پسرش رو هم آورد بالفاصله زنگ
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میزنی به من یا ونداد ...البته دختره خوبیه ولی من نمیذارم دختره ابله و ساده لوحم گول این گرگ
های درنقش میش و بخوره.
سرم و به معنی فهمیدن تکون دادم که گفت :به جای تکون دادن سر دو کیلویی ات زبون دومسقالی
تو تکون بده.
باحرص پنهانی گفتم :چشم.
فرخی :روزهای مرخصیت جمعه هاست می تونی بری بیرون و یاحتی می تونی توی خونه بمونی اما
الزم نیست کاری انجام بدی.
_بله.
فرخی :این لیست چیزهایی که افراد این خونه بهش حساسیت دارن ،توی غذاها به هیچ وجه نباید
باشن ...ونداد فوق العاده به فلفل حساسیت داره شب هایی که اون اینجاست از فلفل توی غذا استفاده
نکن.
_چشم.
فرخی :روژین به گردو حساسیت داره توی کیک ها و دسرها از گردو استفاده نکن.
_چشم.
فرخی :احمدزاده از بادمجون متنفره پس غذاهایی که توش بادمجون داره رو از لیست غذاها خط بزن.
_چشم.
فرخی :من به چیزی حساسیت ندارم ولی اگه کارد و چنگالم و یا بشقابم کثیف باشه این ویال رو روی
سرت خراب میکنم ...فهمیدی به چی حساسیت دارم؟
_بله به کثیفی.
فرخی :آفرین ...درضمن یه چیزه دیگه ،بیدارکردن روژین و فرستادنش به کالس ها و دانشگاهش به
عهدهی توئه ...توی همون دفترچه ای که بهت دادم زمان کالس هاشو نوشتم اگه یه روز از کالساشو
نره من از چشم تو میبینم و دمار از روزگارت درمیارم.
ازالی دندونای کلید شدم گفتم :چشم.
فرخی :اینم از یونیفرمت ...همیشه اینو میپوشی.
باتعجب گفتم :یونیفرم !
فرخی :اعتراضی داری؟
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به اون لباس مشکی سفید نگاه کردم ...یه شلواره راستهی مشکی بایه مانتو مشکی که دوره آستیناش
ربان سفید بود و یه روسری مشکی که پایین هاش خط های سفید داشت.
بااینکه که دلم نمیخواست این لباس و بپوشم اما گفتم :خیر.
لبخندی زد و گفت :پس به این ویال خوش اومدی.
_ممنون.
***
مدت زیادی از اومدنم به قصر ملکه میگذره و توی این مدت فهمیدم ملکه در عین بی رحم بودنش تهِ
تهِ قلبش کمی اکسیر مهربونی وجود داره ...ونداد چون از امر و نهی های مادرش خوشش نمیاد
ازشون جدا زندگی میکنه ...پدرش آدم خوبیه ،ونداد و روژین فکرمیکنن به خاطره پول کناره
مادرشونه و اخالق های گند مادرشونو به خاطره اینکه مادرشون پولداره و صاحب خونه و شرکته
تحمل میکنه اما من میدونم که عاشق ملکه ست و چون ملکه رو دوست داره اخالق گندشو تحمل
میکنه ...روژین دختره خوبیه ولی فوق العاده پرحرف و شیطونه و البته خیلی خوش گذرونه و من بایه
حساب سرانگشتی فهمیدم هرماه میلیون ها تومن الکی و به خاطره تفریح خرج میکنه ...ماهم یه
زمانی پولدار بودیم و جزء قشر مرفح اما هیچ مثل اینا زندگی نکردیم.
این روزها همدمم شده دلتنگی و گریه های آخرشبم ...خیلی دلتنگ امیرحسامم و خیلی بیشتر
دلتنگ هستی اما خب فکرمیکنم اونا برعکس من خوشحال و خوشبختن اگه نبودن امیرحسام دنبالم
میگشت و از زیره سنگم که شده پیدام میکرد اما فکرنکنم حتی به خودش زحمت داده باشه یه روز
دنبالم بگرده ...ازش جدا شدم تا هردو صاحب آرامش بشیم اما من صاحب آرامش نشدم امیدوارم اون
شده باشه.
باصدای تلفن از فکراومدم بیرون ...جواب دادم :بله خانوم؟
فرخی :یادت رفته االن وقت قهوه ست؟
_متأسفم ...االن میام خدمتتون.
سریع از اتاق رفتم بیرون و قهوه درست کردم و رفتم داخل تراس.
سینی رو روی میز گذاشتم ...همونطور که صفحهی کتاب توی دستش و ورق میزد گفت :میتونی
بر ی .
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از تراس اومدم بیرون و رفتم داخل آشپزخونه ...به برنامهی غذایی نگاه کردم و تصمیم گرفتم درست
کردن شام امشب و از همین االن شروع کنم.
بدی این خونه اینه که باید پیش غذا و غذای اصلی و دسر حتماً روی میز باشه ...عادت شون بود که
چند مدل غذا سر میز باشه ،این برای من کمی سخت بود ...خونهی آقابزرگ که بودم مامان و عمه و
زن دایی باکمک هم چندمدل غذا درست میکردن همیشه ،اما خونهی امیرحسام که بودم چون دست
تنها بودم و تازه فقط دونفر بودیم یه مدل غذا درست میکردم و شیرینی ها رو هم امیرحسام از بیرون
میگرفت ولی ملکه فقط شیرینی خونگی دوست داره.
داشتم سوپی رو که درست کرده بودم هم میزدم که روژین مثل همیشه باانرژی اومد داخل آشپزخونه
و داد زد :سالم
بالبخندگفتم :سالم.
روژین :خسته نباشی چشم قشنگ.
_ممنون.
یه فنجون برداشت که گفتم :بده من میریزم.
روژین :خفه.
صدای ونداد توی گوشم پیچید :روژین دختره خوبیه فقط یکم بی ادبه.
فنجون و از قهوه پر کرد و یه تیکه از کیک و برش زد و بشقاب کیک و فنجون قهوه رو روی میز
گذاشت و گفت :چشم قشنگ؟
_ جانم؟
یه صندلی عقب کشید و گفت :اینجا بشین و اینا رو بخور ظهر درست و حسابی ناهار نخوردی
فکرنکن حواسم نبود.
از آشپزخونه رفت بیرون و زیرلب گفتم :آدمای این خونه ظاهر خوبی ندارن اما باطن قشنگی دارن.
مرغ و داخل فر گذاشتم و یه جرعه از قهوه رو خوردم ...بغض کردم ،امیرحسام همیشه چایی رو به
قهوه ترجیح میداد آخه قهوه خیلی سریع خواب و از سرش میپروند.
امیرحسام و توی ذهنم خط زدم و به ادامهی کارام رسیدم.
ترامیسوها رو هم درست کردم و رأس ساعت هشت میزو چیدم.
ملکه مثل همیشه روی صندلی مخصوصش نشست و شوهرشم رو به روش.
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روژین مثل همیشه هرجا که بیشتر غذاهای مورد عالقه اش اونجا بود نشست و بی توجه به ملکه برای
خودش غذا کشید.
فرخی مثل همیشه تشر زد :روژین یه زن متشخص اینقدر زیاد برای خودش غذا نمیکشه.
روژین :یک زن متشخص وقتی گشنشه ادب و شخصیت و فراموش میکنه ...تاپ شو زد باال و دست
شو به شکمش زد و ادامه داد :فقط به این المصب فکرمیکنه.
من و پدرش لبخند روی لبامون اومد و فرخی بااخم گفت:
_چرا کاردو برنمیداری؟ بی ادب چرا از چنگال استفاده نمیکنی؟
روژین :گشنمه حوصلهی کالس گذاشتن ندارم.
فرخی جدی و محکم گفت :همین االن برو توی اتاقت.
روژین :من گشنمه.
فرخی :تو حق نداری اینقدر غذا بخوری اندامت بهم میریزه.
روژین :یه مرد واقعی عاشق باطن من باید بشه نه عاشق ظاهرم ...مثل بابا که عاشق باطن مزخرف
توئه.
فرخی داد زد :همین االن برو تو اتاقت.
روژین :من گشنمه.
فرخی باتهدید بهش نگاه کرد که روژین تسلیم شد و از پشت میز بلندشد و آروم گفت :مامان من
گشنمه.
فرخی :توی اتاقت بهت خوش بگذره پرنسسم.
روژین باحرص راه اتاق شو درپیش گرفت.
احمدزاده :شمسی اون گشنه اش بود.
فرخی :عصر کلی کیک خورد االنم ببین چقدر غذا برای خودش کشیده همیشه پرخوری میکنه می
ترسم زخم معده اش عود کنه.
لبخند روی لبام نشست ...اون به فکره بد هیکل شدن دخترش نبود بلکه به فکره سالمتیش بود...
ملکه از اون آدمایی بود که احساسات و قلب مهربون شو پنهان میکرد.
احمدزاده لبخندی به روی من زد و گفت :میتونی بری دخترم.
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رفتم داخل آشپزخونه ...آشپزخونه رو تمیز کردم و خودم شام نخوردم چون اصالً میلم به غذا
نمیکشید.
رأس ساعت نُه میزو جمع کردم و ساعت ده بود که رفتم تو اتاقم و روی تختم دراز کشیدم.
عکس امیرحسام و هستی رو از زیره بالشتم برداشتم و از پشت پردهی اشکم بهشون نگاه کردم.
چقدر دلم برای دختر کوچولوم تنگ شده بوده ...این جدایی فقط منو آزار میده.
در اتاقم باشدت باز شد که سریع عکس و فرو کردم زیره بالشت.
روژین درحالی که یه ظرف بزرگ از چیپس و پفک توی دستش بود خودشو پرت کرد روی تخت و
گفت :هی حریر پاشو باهم غذا بخوریم.
_ترسوندیم دیونه.
روژین :یک ماه گذشته از اومدنت به اینجا هنوز عادت نکردی به خول بازی های من؟!
روی تخت نشستم و گفتم :تخت و پر از چیپس کردی چرا مثل خر جفتک میندازی رو تخت؟
خندید و مشت شو پر از چیپس کرد و فرو کرد تو دهنم که صورتم پر از چیپس شد.
بااخم دست شو کنار زدم و به سرفه افتادم.
روژین :میای فردا باهم بریم بیرون؟
_نه.
روژین :تو این یک ماه بیرون نرفتی روزهای مرخصیت هم خونه ای ...چرا؟
_جایی برای رفتن ندارم.
روژین :چرا از خانوادت جدا شدی؟
_روژین جان میشه این بحث و تموم کنیم؟
لبخندی زد و گفت :باشه.
تندتند چیپس و پفک ها رو میخورد که گفتم :باز معدت درد نگیره.
روژین :خیلی گشنمه.
_میخوای برم برات غذا رو گرم کنم؟
روژین :نه همینا رو میخورم ...توهم بخور دیگه.
بی میل یه چیپس تو دهنم گذاشتم.
روژین :ونداد تو رو از کجا میشناسه؟
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_من دوست مهدیه ام منو از طریق مهدیه میشناسه.
روژین :آه اون دختره ...ایش ازش بدم میاد ،یه جوریه.
لبخنده تلخی زدم و گفتم :به حرف برادرت گوش کن دیگه بارزیتا راه نرو اگه منم یه زمانی یکی میزد
تو گوشم و میگفت دوستام آدم حسابی نیستن به این روز نمیوفتادم البته خیلی ها میگفت مهدیه
دختره درستی نیست مخصوصاً مامانم اما من حرف تو گوشم نمیرفت و بعد حرفای مهدیه اینقدر روم
اثر گذاشت که بدترین خریت زندگیم و مرتکب شدم.
روژین :از حرفات چیزی سردرنمیارم.
_ بی خیال.
روژین :من بارزیتا توی فضای مجازی آشناشدم و بعد باهم قرار گذاشتیم ...یه بار ونداد منو باهاش دید
و نمیدونم رزیتا به ونداد چی گفته بود که ونداد ازش متنفر شده بود ،خودم فکرمیکنم به ونداد
پیشنهاد دوستی داده و به خاطره همین ونداد فکرکرده دختره وِلیه واسه همین دوست نداره من
باهاش راه برم.
_به حرفش گوش کن خوبی تو میخواد.
روژین :واقعاً از اون روز باهاش ارتباط ندارم من سرم بره قولم نمیره.
لبخندی زدم و گفتم :خوبه.
روژین :چرا درس نمیخونی؟
شونه باال انداختم و حرفی نزدم که گفت :منم دلم میخواد دانشگاه رو ول کنم.
_چرا رشته تو دوست نداری؟
روژین :چرا دوست دارم ...رشتهی تئاترو خودم انتخاب کردم اما خب این روزها به پیانو بیشتر
عالقمند شدم.
_به خوده پیانو یا به استادش؟
روژین :استادش زنه.
هردو خندیدیم و روژینِ دیونه خول بازیش گرفت و یه مشت چیپس پرت کرد تو صورتم که منم لجم
گرفت و همین کارو کردم ...تا نصف شب باهم حرف میزدیم و روژین مسخره بازی درمی آورد و
میخندیدیم.
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زندگی جریان داره ...حتی بااین لبخندهای دروغی و خنده های مصنوعی ...حتی با غم بزرگ توی
دلم ...حتی با دلتنگی که وجودم و پر کرده ...حتی بانبوده عشقم و نفسم که هستیه ...زندگی
درجریانه حتی با خـ ـیانت عشقم.
***
ساعت ده شب بود که رفتم داخل اتاق فرخی و وارد حمومش شدم.
چه حوصله ای داشت که هرشب یک ساعت توی وان ریلکس میکرد.
وان رو از آب پر کردم و شامپوی مخصوص شو توی وان خالی کردم ...شمع های دوره وان رو روشن
کردم و زیرلب باخنده گفتم :خدایا اینا دیگه عجب عالمی دارن.
بعد از اینکه کارم تموم شد از حموم رفتم بیرون که نگاهم به آینه میز توالت افتاد ...روش یه لکه بود
اگه میومد و اینو میدید همین امشب از ویال پرتم میکرد بیرون.
سریع بادستمال توی دستم پاکش کردم و بعد توجه ام به تصویره دخترک توی آینه جلب شد.
دریای چشماش خشک شده بود و دیگه درخشش همیشگی رو نداشت ...الغرتر از همیشه شده بود...
دستاش از بس شسته بود و پخته بود زیبایی همیشه رو نداشت و از همه بدتر غم توی نگاهش بود...
یه غم عجیب که فقط خودش و خداش میدونست برای چیه.
دستم و آروم آوردم باال و تصویرم و لمس کردم ...زیرلب گفتم:
دلم برای دخترانه های وجودم تنگ شده ...برای شیطنت هام ،بیخیالی های همیشگی ام ،ناز و
کرشمه های من و آینه ،خنده های بلند و بی دلیل ،برای اون احساسات پاک.
و اما حاال...
دخترک حساس و نازک نارنجی درونم بدون اینکه خودم متوجه بشم بزرگ شده ...چقدر مهربون و
احساساتی بودم و حاال از سنگ هم سخت تر شدم ...جای پرحرفی های گذشته ام و سکوت خوف
ناکی گرفته ...دیگه موقع حرف زدن از لبخندهای ملیح و پاکم خبری نیست ...بی حوصلم و زیادی از
حد جدی ...درمقابل دلقک بازی های روژین که ممکنه یه فرد عادی رو روده بر کنه تنها به یک
لبخنده کوتاه اکتفا میکنم ...دیگه از اون حریر ،دخترکِ ساده و بی آالیش خبری نیست ...جای اون
دخترک و زنی به اسم حریر گرفته ...شدم یک زن ...یک خانوم ...یک مادر ...دلم برای اون دخترک
تنگ شده اما دیگه دخترکی وجود نداره ...خانوم بودن نفسم و گرفته ...دخترک و خفه کرده ...تمام
دلخوشی ها و سرخوشی ها رو ازم سلب کرده ...دخترک حساس و نرم و نازک درونم تسلیم خانومی
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شد که امیرحسام ساخت ...خیلی زود شکست خورد دخترک و حاال یک خانوم یا یک زن شکست
خورده رو میبینم ...زنی که لبخند از لباش پر کشیده ...شادی از چشماش فراری شده ...قلب پاکش
ضربان آروم و منظم شو از دست داده و حاال قلب این زن کند و خسته می زنه ...دخترک درونم در
برابر زنی که امیرحسام ساخت کم آورد و حاال من موندم و دخترکی که جوون داده و زنی شکست
خورده و مادری دلتنگ ...آه حریر زندگی چقدر بد تو رو بزرگ کرد ...چقدر بد رویاهای دخترانه تو
ازت گرفت ...چقدر بی رحمانه دخترانه هاتو ازت گرفت و چقدر سنگدالنه تو رو وارد دنیای زنانگی
کرد ...خانوم بودن سخته ...زن بودن مکافات داره ...مادر بودن درعین شیرینی پر از سختی و
مسئولیته ...من هنوز آمادگی خانوم شدن و نداشتم ...خدایا کاش میشد یه روز صبح که بیدار میشم
ببینم هنوز همون دخترک نرم و نازک پدرمم نه همسر زخم خورده و خـ ـیانت دیدهی امیرحسام.
پوزخنده تلخ و دردناکی زدم و نگاه از چهرهی غمزده ام نگرفتم و گفتم :بازم تو باختی ...تو صاحب
آرامش نشدی اما حسام شد ...تو ازش جداشدی درصورتی که میدونستی آرامش تو بین بازوهای
اونه ...جداشدی چون میدونستی حسام کناره تو آرامش نداره ...جداشدی تا راه و برای رسیدن به
معشوقش هموار کنی ...فقط خدا کنه الیزابت واقعاً بهش آرامش بده و همونطوری باشه که حسام
میخواد ...الی میدونه حسام به تختم مرغ حساسیت داره؟ میدونه اگه بخوره گلو درد شدید میگیره و
پوستش قرمز میشه؟ میدونه باید هرروز لباساشو بشوره؟ میدونه اگه کفشاش کثیف باشه اعصابش بهم
میریزه؟ این کارها رو براش انجام میده؟ وای نکنه یه وقت خط اتوی شلوارشو کج اتو کنه وقتی من
این کارو میکردم عصبی میشد و خودش شلوارشو اتو میکرد ...یعنی الی براش زندگی خوبی میسازه؟
امیدوارم زندگی خوبی رو برای حسام و دخترم بسازه ...امیدوارم حسام کنارش خوشبخت باشه.
فرخی :حریر !
سریع قطره اشک روی گونم و پاک کردم و نگاه از آینه گرفتم.
فرخی :اتفاقی افتاده؟
سرم و تکون دادم و گفتم :نه.
باگفتن بااجازه سریع از اتاقش اومدم بیرون و به اتاق خودم پناه آوردم.
روی تخت نشستم و مثل تمام این مدت سعی کردم به اشکام اجازهی خروج از حصاره چشمام و
ندم ...مثل همیشه هم موفق نشدم و از چشمام خارج شدن و روی گونه هام نشستن.
روی تخت مثل یه جنین توی خودم جمع شدم و مثل تمام این شب ها باگریه خوابیدم.
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امیرحسام :یسنا یه هـ ـرزه ست ...یه آشغاله ...اون کثافت باعث شد مامان خوشگل من یه عمر زمین
گیر بشه ...تو فقط یه طعمه بودی ...یه طعمه برای گرفتن انتقام ...عزیز دردونهی محمدعلی چرا گریه
میکنی؟ هنوز اولشه کاری میکنم هرروز مرگ و تجربه کنی ...توهم یه هـ ـرزه ای مثل یسنا ...عزیزم
هرچی جیغ بزنی کسی صداتو نمیشنوه ...این کلبه ،کلبهی عشق یسنا و حمیده از امشب میشه کلبه
ی عشق من و تو ...پدرت یه احمقه که هیچ وقت نفهمید زنش قبالً سه سالِ تمام بایکی دیگه ر-ا-
بطه داشته ...اون یه ساده لوح ابله ...قراره تاوان پس بدی تاوان تمام دردهای بچگیم و ...تاوان تمام
اشک های مادرم و ...تاوان تمام بی پدری هام و ...تاوان تمام سرخوردگی هام و ...تاوان سه سال
افسرده بودنم و ...تاوان یه عمر حسرت خوردنم و ...تو نمیدونی باهربار دیدن مامانم توی اون وضع
چقدر قلبم به درد میاد و عذاب میکشم ...حریر تو قراره از امروز دیگه رنگ خوشبختی رو نبینی پس
بازندگی شاهانه ات خداحافظی کنه عزیزدل یسنا.
به موهام چنگ زد و کناره گوشم غرید :تولده نوزده سالگیت مبارک عشق من.
تقال کردم ولم کنه ...صدام درنمیومد ...از ترس سنگ کوب کرده بودم.
شعله های آتیش توی چشماش ترسم و هرلحظه بیشتر میکرد ...سرخی چشماش منو یاده شیطان
مینداخت ...درون امیرحسام یه شیطان زندگی میکرد ...شیطانی که به پوست و خونش نفوذ کرده بود
و انسانیت و ازش سلب کرده بود.
به سمت در کشوندم ...درو باز کرد و باشدت پرتم کرد بیرون و دادزد :حاال برو به آقابزرگ عزیزت بگو
تولده نوزده سالگیت چقدر عاشقانه گذشت.
سرم خورد به نرده و خون تمام صورتم و خیس کرد ...باوحشت به دستای خونی ام نگاه کردم و از
ترس فریادم زدم:
_نــــــــــــــــــه.
باشدت از خواب پریدم و نفس نفس زنان به اطرافم نگاه کردم ...قفسهی سـ ـینه ام باشدت باال و
پایین میشد و تمام صورتم غرق عرق بود.
باترس به پیشونیم دست زدم و بعد به دستم نگاه کردم ...نفس راحتی کشیدم از اینکه دستم خونی
نشد.
به سمت آینه دویدم و به خودم نگاه کردم ...صورتم خونی نبود.
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بادیدن پیشونیم داغ دلم تازه شد ...هنوز جای اون زخم مونده بود ...خیلی عجیبه که جاش از بین
نمیره ...از بین نمیره چون هیچ وقت یادم نره امیرحسام باهام چیکار کرد.
روزی زمین افتادم و به دیوار تکیه دادم ...مثل تمام این مدت زانوهای غمم رو بـ ـغل کردم و اشک
ریختم ...اشک ریختم ...اشک ریختم و بازم اشک ریختم.
***
پتو رو محکم کنار زدم و گفتم :روژین به خدا اگه تا پنج دقیقهی دیگه بیدار نشی یه پارچ آب روت
خالی میکنم.
انگار نه انگار یک ساعته دارم داد و بیداد میکنم مثل یه خرس آروم گرفته خوابیده ...حاال میفهمم
ملکه چرا این مسئولیت و به من داده چون به روحیهی خرس صفت دخترش پی برده بوده.
موهاشو کشیدم و دادزدم :روژین.
تکونی خورد و بالحن خواب آلودی گفت :چیه؟
_مرض چیه پاشو دیگه کالست دیر میشه.
روژین :بی خیال نمیرم.
_غلط کردی میخوای مامانت منو بکشه؟ پاشو برو زودباش.
روژین :برو بابا.
عصبی دست به کمر ایستادم و نفسم و محکم فوت کردم بیرون.
تندتند تکونش دادم و گفتم :روژین جون هرکی دوست داری بیدارشو.
یه جیغ کشید و باشدت هولم داد عقب که محکم افتادم روی زمین و جیغ خفه ای کشیدم.
روژین :برو حریر وگرنه پامیشم پاچه تو میگیرم.
صدای امیرحسام توی گوشم پیچید :حریر رو اعصاب من راه نرو سگ میشم پاچه تو میگیرم.
لبخنده تلخی زدم و بلندشدم و گفتم :خیل خب خودت خواستی.
پارچ روی میزو برداشتم و خالی کردم روش که مثل برق گرفته ها از جا پرید.
یه جیغ بنفش کشید و داد زد :حریر میکشمت.
_ازساعت هشت تا االن دارم صدات میکنم ،زودباش آماده شو برو کالست درضمن از صبحانه هم
خبری نیست چون میز جمع شده بیرون یه چیزی بخور.
از اتاقش اومدم بیرون و زیرلب گفتم :به خرس گفته زکی برو من جات وایمیستم.
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فرخی توی سالن نشسته بود و روزنامه میخوند.
پرسید :بیدارشد؟
_بله.
فرخی :آفرین توی این مدت خیلی خوب تونستی از پسش بربیای برعکس اون خدمتکاره دست و
پاچلفتی احمق سابق.
_خانوم سیلمی زنگ زد و گفت :براش مشکلی پیش اومده امروز نمی تونه بیاد برای ماساژ.
اخماش درهم رفت و زیرلب گفت :کودن.
روزنامه رو پرت کرد روی میز و از جاش بلندشد و گفت :ده دقیقه دیگه بیا اتاق ماساژ.
_چشم.
بعد از ده دقیقه رفتم اتاق ماساژ که دیدم دمر روی تخت دراز کشیده و هیچ لباسی تنش نیست فقط
یه حولهی سفید تمیز روی پایین تنشه.
فرخی :تو ماساژم بده ...من عادت دارم سه شنبه ها یکی ماساژم بده اگه این اتفاق نیوفته کل هفته از
بدن درد میمیرم ...زودباش.
باتعجب گفتم :من که بلند نیستم.
فرخی :آسونه زودباش.
اگه رو حرفش حرف میزدم چنان دادهایی میزد که خودم و خیس میکردم.
کرم و برداشتم و روی کمرش ریختم.
فرخی :مال مفته اینقدر میریزی؟ تو میدونی اون کرم و از کانادا برام میارن؟ کمیابه ،میدونی چقدر
بابتش پول دادم؟
آرومگفتم :حق باشماست متأسفم.
فرخی :زودباش کارتو شروع کن.
آروم دستام و روی بدنش حرکت دادم و سعی کردم ماساژش بدم ...بااینکه سنش زیاد بود اما روی
پوستش یه دونه چروک هم وجود نداشت.
فرخی :آی آرومتر.
هول گفتم :ببخشید.
روژین بی هوا کناره گوشم یه جیغ کشید که از ترس به بازوی فرخی چنگ زدم که جیغش رفت هوا.
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دادزد :احمق پوستم و کندی.
صدای قهقههی روژین توی فضا پیچید و من باوحشت به بازوی فرخی نگاه کردم که جای هرپنج تا
ناخونم روی بازوش خودنمایی میکرد.
روژین :جونی چه خبر؟
فرخی باحرص گفت :گمشو برو بیرون.
روژین خندید ...بی خیال و از ته دل.
فرخی روی تخت نشست و حوله رو دورش پیچید و بادیدن بازوش باخشم به من نگاه کرد که سریع
گفتم :متأسفم خب وقتی روژین جیغ زد ترسیدم.
فرخی :گربهی وحشی.
دستام و مشت کردم و خیلی تالش کردم که مشتم و نکوبونم توی دهنش.
فرخی :هردوتون گمشین بیرون ...دخترهی بی عرضه وقتی ماساژ دادن بلد نیستی به درد هیچ کاری
نمیخوری.
روژین :جونی میخوای امروز ببرمت همونجایی که خودم میرم برای ماساژ؟
فرخی :فقط از جلوی چشمام دورشو.
روژین که موفق شده بود حرص فرخی رو دربیاره بالبخند دستی تکون داد و رفت.
فرخی :تو دیگه چرا اینجا ایستادی مگه نگفتم برو بیرون.
سریع از اتاق اومدم بیرون و روژین زد زیره خنده.
یه نیشگون از بازوش گرفتم و گفتم :همش تقصیره توئه.
روژین :هنوز یادم نرفته چطوری بیدارم کردی این یه تالفی کوچیک بود خودتو برای یه تالفی اساسی
تر آماده کن چشم قشنگ.
بااخم گفتم :برو دیگه کالست دیرمیشه.
روژین :بچه ها زنگ زدن گفتن کالس کنسل شده ...برام صبحانه درست میکنی؟
_نه.
روژین :مامان نمیفهمه.
_اون زرنگ تر از این حرفاست خودت برو یه چیزی آماده کن باید برم اتاق مامان تو گردگیری کنم و
به گل ها آب بدم.
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مظلوم نگاهم کرد که بدجنس یه نیشخند زدم و رفتم اتاق فرخی ...اتاق شو تمیز کردم و بعد رفتم
توی حیاط تا به گل ها آب بدم.
روژین پشت میز داخل حیاط نشسته بود و کیک باقهوه میخورد و گاهی یه نگاه پرحرص به من
مینداخت.
بلندشد و رفت سمت استخر و لب استخر نشست و پاهاشو گذاشت داخل آب.
بعد از ده دقیقه گفت :حریر بیا اینجا؟
_باید برم ناهارو درست کنم.
روژین :گفتم بیا اینجا زودباش.
رفتم سمتش و گفتم :چیه؟
دستم و گرفت و گفت :اینجا بشین.
_گفتم که باید برم ن...
برای اولین بار توی تمام این مدت اخم کرد و جدی گفت :یادت نره تو فقط یه خدمتکاری و من
پرنسس این خونه پس بشین.
ازلحنش پوزخنده تلخی روی لبام شکل گرفت و کنارش نشستم ...پاچه های شلوارم و باال زدم تا
شلوارم خیس نشه.
بهش نگاه کردم و گفت :خب؟
لبخندی زد و جیغ زد :خب که خب برو حال شو ببر.
تویه یه حرکت دستشو پشت کمر گذاشت و محکم هولم داد که افتادم توی استخر.
صدای جیغ جیغ ها و خنده هاشو میشنیدم.
سریع اومدم روی آب و به سرفه افتادم.
باخنده گفت :ببخشید ولی باید جدی برخورد میکردم تا بتونم نقشه ام و عملی کنم.
دادزدم :خیلی بیشعوری.
دست به کمر گفت :حاال روی من آب میریزی !
از سرما دندونام بهم میخورد ...جای شکرش باقی بود که شنا بلد بودم و از طرفی عمق استخر زیاد
نبود.
_کمکم کن بیام بیرون.
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دستم و به سمتش دراز کردم که سرشو به طرفین تکون داد و گفت :عه زرنگی دستم و بدم که
بکشیم تو استخر.
_من مثل تو بی عقل نیستم.
روژین :پس خودت بیا بیرون.
به سمت پله های استخر شنا کردم که درست همون موقع ماشین ونداد وارد حیاط شد.
سریع روسری خیسم و که رفته بود عقب کشیدم جلو و موهام و پوشوندم.
سابقه نداشته وسط هفته بیاد اینجا ...عجیبه !
باتعجب به من و بعد به روژین نگاه کرد ...روبه روژین سریع به نشانهی تأسف تکون داد انگار خواهرش
و شیطنتاشو خیلی خوب میشناخت.
روژین مثل همیشه که حرفاشو باجیغ میزد گفت :سالم جونی.
ونداد دستاشو توی جیب شلوارش فرو کرد و گفت :سالم.
روژین :راه گم کردی وسط هفته؟!
ونداد :سالم حریرخانوم.
باخجالت گفتم :سالم خوش اومدین.
ونداد :ممنون.
روژین :چی میخوای اومدی خونمون؟
ونداد از لحنش لبخند اومد روی لباش و گفت:
_تومگه نباید االن کالس باشی؟
_ میبینم که آمار کالسام و هم داری.
_ جواب منو بده.
_ کالسم کنسل شد.
_ چرا این کارو کردی؟
_ صبح روم آب ریخت تا بیدار بشم.
_ خرسی مثل تو رو باید همین طور بیدار کرد دیگه.
_ خرس ملکه ست.
ونداد :توهم دختره همون ملکه ای ...جوجه خرس.
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روژین بامزه خندید و گفت:
_پس توهم خرسی ...یه خرس نر خوشتیپ.
ونداد لبخندی به ذوق بچگانهی خواهرش زد و بعد دستشو به سمت من دراز کرد و گفت :بیابیرون.
نگاهی به دستش کردم و بعد گفتم :ممنون خودم می تونم.
انگار تازه متوجهی کارش شد ...بدون اینکه تغییری توی صورتش ایجاد بشه دست شو عقب کشید.
روژین :حال کردی چشم قشنگ؟
اخم کردم بهش که قهقهه زد و منم از خنده اش لبخند روی لبام اومد ...بی ریا و صادقانه میخندید.
ونداد توی یه حرکت هولش داد توی استخر و گفت :توهم حال کن جوجه خرس.
روژین اومد روی آب و بلندتر خندید ...صدای خنده هاش آدم و سرحال می آورد.
به سمت ونداد آب پرت کرد و جیغ زد :توهم بیا.
از استخر رفتم بیرون و وقتی ونداد دکمه هاشو باز کرد و پیراهن شو درآورد سریع سرم و انداختم
پایین.
شیرجه زد توی استخر و زیرلب گفتم :دیونه ها انگار نه انگار آب سرده.
اون دوتا توی استخر به جون هم افتاده بودن و صدای خنده هاشون کل حیاط و پر کرده بود.
کاش منم یه برادر بزرگ تر از خودم داشتم که همیشه هوامو داشت.
رفتم داخل خونه و فرخی پرسید :بیرون چه خبره؟ تو چرا خیسی؟!
_روژین هولم داد توی استخر ...آقاونداد اومده.
فرخی :سریع لباساتو عوض کن و ناهارو درست کن.
_چشم.
رفتم داخل اتاقم ...لباسام و عوض کردم و سریع یونیفرمم و شستم و پهن کردم تا هرچه زودتر خشک
بشه.
یه شلوار راستهی مشکی بایه مانتوی سورمه ای و یه شال سورمه ای پوشیدم و رفتم داخل آشپزخونه
و مشغول درست کردن ناهار شدم ...موهام خیس بود و شالمم خیس شده بود و این موضوع آزارم
میداد.
نیم ساعت بعد روژین باجیغ جیغ وارد خونه شد و فرخی باهشدار گفت :پامیشم لباتو بهم میدوزم.
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روژین بی خیال و بلند خندید و اومد توی آشپزخونه و از توی ظرف میوه یه سیب سرخ برداشت و یه
گاز گنده بهش زد.
_نخور اشتهاتو کور میکنه االن ناهار آماده میشه.
باهمون لباسای خیسش روی میز نشست و یه گازه گنده تر از قبلی به سیب زد.
ونداد وارد آشپزخونه شد و بادیدن روژین بینی شو کشید و گفت :خفه نشی جوجه.
روژین :نوچ نمیشم.
وقتی نگاهم به ونداد افتاد از خجالت سرخ شدم ...پیراهن شو پوشیده بود اما دکمه هاشو نبسته بود.
خودم و مشغول ساالد درست کردن نشون دادم و نگاه ازش گرفتم.
در یخچال و باز کرد و بطری رو برداشت و باسرش خورد.
_حسام صد دفعه گفتم باسرش نخور چرا نمیف...
روژین و ونداد متعجب نگاهم کردن که گیج به ونداد و بطری تو دستش نگاه کردم و تازه متوجهی
اشتباهم شدم و باصدای لرزونی گفتم :متأسـ...فم.
از آشپزخونه اومدم بیرون و رفتم داخل سرویس بهداشتی و باشدت اما بی صدا زدم زیره گریه.
دستام و روی دهنم فشار دادم تا صدام نره بیرون.
من باجداشدن از امیرحسام شاهرگم و زدم و خودکشی کردم ...جدایی از اون مثل مرگه.
دلم براش تنگ شده ...برای اون نگاه یخی و سردش ...برای صدای بی احساسش ...برای چشمای
جذاب اما ترسناکش ...برای دستای گرم و قدرتمندش ...برای حرف های پر از کنایه و طعنه اش ...دلم
برات تنگ شده گرگ وحشی من.
بعد از اینکه کمی حالم بهتر شد صورتم و شستم و ازسرویس بهداشتی اومدم بیرون.
از مقابل نگاه معنادار ونداد رد شدم و به آشپزخونه رفتم.
ساعت یک بود که میزو چیدم و فرخی گفت :خسته نباشی میتونی بری.
ونداد سریع گفت :ملکه بذار حریرخانوم باما ناهار بخوره.
فرخی نگاهی بهم انداخت و گفت :اگه دلت بخواد میتونی باما ناهار بخوری.
جدی گفتم :نه ترجیح میدم مثل همیشه توی آشپزخونه تنها غذا بخورم.
ابروهاشو داد باال و گفت :هرجور که راحتی.
روژین جیغ زد :چیزهای خوشمزه رو خودت تنهایی توی آشپزخونه میخوری مگه نه؟
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بالبخندگفتم :نه.
روژین :پس چرا باما غذا نمیخوری؟
جوابم فقط یه لبخنده کوتاه بود و بعد نوش جان آرومی گفتم و برگشتم داخل آشپزخونه ...چیزی
نخوردم چون میلم اصالً به غذا نمیکشید و بغض داشت خفم میکرد ...آشپزخونه رو تمیز کردم و یک
ساعت بعد برگشتم داخل سالن تا میزو جمع کنم.
ونداد درحالی که دوتا بشقاب توی دستش بود اومد توی آشپزخونه و بشقاب ها رو روی میز گذاشت و
گفت :ممنون خیلی خوشمزه بود.
بدون اینکه بهش نگاه کنم گفتم :نوش جان.
یکم این پا و اون پا کرد تاحرفی بزنه اما حرف شو خورد و گفت :خسته نباشی.
رفت بیرون و من بدون اینکه حتی یه ثانیه هم بهش فکرکنم مشغول گذاشتن ظرفها توی ماشین
ظرفشویی شدم.
روژین :چشم قشنگ بعد از اینکه کارت تموم شد میای توی اتاقم کارت دارم.
_باشه.
وقتی کارم تموم شد رفتم توی اتاق روژین و گفتم :چیه؟
روژین :بیاکمکم کن کمد لباسام و مرتب کنم.
_باشه.
همهی لباساشو بیرون ریخت و مشغول مرتب کردنشون شدم ...خودش روی تخت به روی شکم دراز
کشیده بود و لبتابش جلوش بود و گاهی بلند میخندید و گاهی فحش میداد.
_منظورت از اینکه بیاکمکم کن کمدم و مرتب کنیم این بود که بیا کمدم و مرتب کن دیگه؟
باهیجان سریع نشست و لباس و از دستم کشید و انداخت کنار و گفت :اینا رو ولش کن بیا اینجا
بشین اینو ببین.
دستم و کشید و پرت شدم روی تخت.
روژین به صفحه لبتاب اشاره کرد و گفت :این استاد پیانوی قبلیم بود ...نمیدونی چقدر مهربون و ماه
بود ...از من خوشش میومد باهم دوست بودیم حتی منو از ملکه خاستگاری کرد اما ملکه ردش کرد.
_چرا؟
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لبخنده کجی زد و گفت :چون توی یتیم خونه بزرگ شده و خانواده نداره ...یه زندگی ساده داره و یه
آپارتمان نقلی ...اما باهمهی آدمای دروبرم فرق داره ...توی آموزشگاه فقط به من توجه میکرد منم
دوستش داشتم چون خیلی صاف و ساده و مهربون بود اما خب مابه دردهم نمیخوردیم.
_چرا؟
روژین :ملکه میگه من پول توجیبی یک ماهم به اندازهی کل حقوق یک سال اونه و اتاقم دوبرابر
آپارتمانشه و پول لباسام از پول ماشین درپید اون بیشتره و اینکه من فقط توی زندگی بااون یه هفته
عاشق میمونم بعد سختی های زندگی عاشقی رو از یادم میبره و باعث میشه دعواهامون شروع بشه و
زندگیمون به طالق ختم بشه ...وندادهم چون منو خیلی خوب میشناسه همین حرف و میزنه ...ونداد
خودش جواب منفی رو به فرهاد داد اما اون چون منو خیلی دوست داشت به ونداد گفت که دست از
سر من برنمیداره وندادم بااینکه همیشه مهربونه اما به مدیر آموزشگاه گفت که اخراجش کنه ...مدیر
آموزشگاه دوست ونداده واسه همین خیلی زود به حرفش گوش کرد و اونو اخراج کرد منم دیدم
حرفای ملکه و ونداد منطقیه یه روز بهش زنگ زدم و گفتم مابه دردهم نمیخوریم و به این ر-ا-بطهی
عاشقانه اما غیرمنطقی خاتمه دادم.
_مگه دوستش نداشتی؟ عاشقش نبودی؟
روژین :چیزهای خیلی مهم تر از عشق و دوست داشتن هم وجود داره ...یه پایان تلخ بهتر از یه تلخی
بی پایانه ...من اگه بافرهاد ازدواج میکردم زندگی معمولی و حقوق معمولیش نمی تونست نیازهام و
برطرف کنه و زندگی برای هردومون میشد زهرمار.
چقدر منطقی بود این دختره لوس و مرفه ...ای کاش منم میفهمیدم عشق ارزش دروغ گفتن به پدرم
و نادیده گرفتن خانوادم و نداره ...ای کاش منطقی برخورد میکردم و گول حرفای قشنگ امیرحسام و
نمیخوردم.
به عکس فرهاد نگاه کردم ...یه پسره خوش چهره بایه تیپ خوب ...به روژین نمیومد چون روژین تیپ
های عجق وجق و عجیب میزد و این پسر یکم سنگین به نظر میومد.
_چطوری عاشقت شد؟
روژین :همیشه میگفت خنده های از ته دلت دل منو برده.
لبخندی زدم و گفتم :جلوی اونم همینقدر جیغ جیغ میکردی؟
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روژین :من باهمه همین طوری ام توی دانشگاه و تئاتر هم بیشتر نقش آدمای جیغ و پرحرف و
سلیطه رو بازی میکنم.
به صفحهی لبتاب نگاه کرد و گفت :اینستاهم خز شده دیگه هیچی نداره.
_بافرهاد هنوز دراتباطی؟
روژین :نه.
_پس این عکس ها از کجا؟
روژین :گاهی اوقات میرم توی پیجش عکساشو میبینم و پست هاشو میخونم.
_چطوری؟
روژین :کافیه اسم پیج طرف رو بدونی میتونی بری توی صفحه اش و عکس ها و پست هاشو ببینی و
بخونی.
یعنی امیرحسام هنوز اینستاگرام داره؟ شاید داشته باشه ...اسم پیجش یادمه ...اسم خودشه.
اینطوری شاید بتونم عکس هاشو ببینم ،شاید از هستی هم عکس بذاره چون تو اون مدتی که پیشش
بودم چندباری از خودش و هستی عکس گرفت و پست گذاشت.
روبه روژین گفتم :آخرشب لبتاب تو به من قرض میدی؟
روژین :میخوای چیکار؟
_میخوام برم تو پیج یکی.
روژین :گوشی نداری؟
_نه گفتم که گمش کردم.
روژین :یه گوشی اضافه دارم میخوای اون مال تو.
_نه فقط چند روزی ازت قرضش میگیرم.
روژین :تامدتی که اینجایی دستت باشه من الزمش ندارم.
_ مرسی ولی بعد بهت پس میدم.
مشتی به بازوم زد و گفت :اوووو بی خیال.
بقیهی لباساشو هم جمع کردم و بعد روژین گوشی شو بهم داد و رفتم توی اتاق خودم.
روی تخت نشستم و گوشی رو روشن کردم ...وارد اینستاگرام شدم و درحالی که دستام میارزید اسم
پیج امیرحسام و وارد کردم.
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عکس ها و پستاش اومد و چشمام پر از اشک شد.
از خودش و هستی یه عکس گذاشته بود که بادیدنش بغضم ترکید و باشدت زدم زیره گریه.
دخترم چقدر بزرگ شده بود ،االن دیگه تقریباً چهارماهه بود.
امیرحسام انگشتاشو دوطرف صورت هستی گذاشته بود و فشار داده بود تا لباش مثل لبای ماهی جمع
بشه و بعد خودش لپ هستی رو بـ ـوسیده بود و عکس گرفته بود.
عکسشون خیلی قشنگ بود.
زیره عکس نوشته بود :این خانوم موشه عشق باباشه.
یه دختر براش کامنت گذاشته بود :وااااااای استاد چقدر دخترتون نازه.
یه پسر کامنت گذاشته بود :الهی چشماشو ...عشق باباش چقدر نازه.
یه عالمه کامنت گذاشته بودن و امیرحسام جواب هیچ کدومشونو نداده بود.
عکس شون واقعاً قشنگ بود ...چقدر دلم برای چهرهی جذاب شوهرم تنگ شده بود ...چقدر دلم هوای
چشمای دخترم و کرده بود.
خم شدم و به روی عکس یه بـ ـوسه زدم و بابغض گفتم :دوست تون دارم.
توجه ام به یکی از پست های امیرحسام جلب شد.
" بهانه هایت برای رفتن چه بچگانه بود
چه بیقرار بودی زودتر بروی
از دلی که روزی بی اجازه وارد آن شده بودی...
من سوگوار نبودنت نیستم !!
من شرمسار این همه تحملم" ...
سریع گوشی رو انداختم روی تخت و سرم و تندتند تکون دادم و سعی کردم اصالً این پست و برای
خودم تعبیر الکی نکنم.
احساساتم و خفه کردم و رفتم بیرون تا عصرانهی فرخی رو آماده کنم.
بعد از اینکه عصرانه رو براش بردم مشغول آماده کردن شام شدم چون امشب ونداد میاد و باید همه
چی عالی باشه.
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سعی داشتم باکار کردن ذهنم و از امیرحسام دور کنم ...قربونشون برم چقدر عکس شون ناز و قشنگ
بود.
صدای جیغ جیغ روژین و از داخل سالن میشنیدم که به جون ونداد افتاده بود و اذیتش میکرد و
ونداد گاهی باحرص اسم شو صدا میزد و میگفت که دست از سرش برداره اما روژین از اون آدمایی
بود که شعارشون این جمله بود :شاید حضورم به کسی آرامش نده ولی همین که حرص خیلی ها رو
درمیارم بهم انگیزه میده !
شب شده بود و آقای احمدزاده اومده بود و وقتش بود میزو بچینم.
میزوچیدم و همه دوره میز جمع شدن ...ونداد بالبخند گفت :این غذاهای خوش رنگ و متنوع داره
وسوسم میکنه بیام اینجا زندگی کنم.
فرخی سریع گفت :خب چرا نمیای؟
ونداد قاشق و چنگال شو برداشت و گفت :چون دلم نمیخواد زیره سلطهی یه ملکهی بدجنس باشم.
فرخی :تو بااین رفتارات باعث میشی نگران این باشم که بعد از مرگم شرکتم و به کی بسپارم که به
خوبی ادارش کنه.
روژین :بسپار به من خوب ادارش میکنم ...به شرفم قسم.
فرخی نگاهی به روژین کرد و بعد گفت :اگه اون شرکت و به تو بسپارم شرکت فقط یک ماه سرپاست
میدونی چرا؟
روژین :چرا؟
فرخی :چون تمام پول های شرکت و باال میکشی و فرار میکنی و بارفقات میری دبی خوشگذرونی.
روژین خندید و گفت :توفکره منو میخونی.
فرخی :دختره احمقم و خوب میشناسم.
ونداد نگاهی به من کرد و گفت :اگه بخوای میتونی اینجا باما غذا بخوری.
_نه ممنون ...به چیزی احتیاج داشتین صدام کنید.
رفتم داخل آشپزخونه و یکی دو قاشق غذا خوردم تاضعفم از بین بره ...بعد از اینکه شام و خوردن
میزو جمع کردم و تمام کارام و انجام دادم ،تا اینکه آخرشب شد و همه رفتن تا بخوابن ...منم جلوی
پنجرهی داخل سالن ایستادم و به سیاهی شب زل زدم.
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امشب بیشتر از هر وقت دیگه ای دلم هوای امیرحسام و هستی رو کرده و دلتنگی خیلی داره بهم
فشار میاره.
ساعت دوازده شب بود و سکوت ویال برام خوشایند بود.
ونداد :نخوابیدی !
سریع برگشتم و بادیدنش خجالت زده سرم و انداختم پایین و گفتم :نرفتین؟ فکرکردم رفتین.
ونداد :به حیاط زل زدی ولی ماشینم و ندیدی !
به بیرون نگاهی انداختم و تازه متوجهی ماشینش شدم ...آرومگفتم :نه حواسم نبود.
ونداد :روژین اصرار کرد امشب اینجا بخوابم.
_آها شب بخیر.
ونداد :صبرکن.
ایستادم و سؤالی بهش نگاه کردم که پرسید :توهنوزم از من بدت میاد؟
_نه ...یعنی من هیچ وقت از شما بدم نمیومده.
لبخندی زد و گفت :دروغ نگو ...اون روز که بامهدیه و دوستات اومده بودین مغازم باهام مثل دشمنت
رفتار کردی.
انگشتام و بااسترس توی هم پیچوندم و گفتم :خب اون روز ...اون روز وقتی دیدم چقدر بامهدیه
راحتین فکرکردم که...
ادامه ندادم که گفت :من باتوجه به شخصیت طرف مقابلم رفتار میکنم ...مهدیه یه دختره جلف و
سبکه که فکرمیکنه بهترین تفریح بودن باپسرهای جذاب و خوش پوشه ...وقتی اون روز باتو اونطوری
رفتار کرد فهمیدم اون خیلی بچه ست واسه همین اون ر-ا-بطهی احمقانه رو که به خاطره اصرارهای
خودش قبول کرده بودم و بهم زدم ...اون دختریه که همیشه دوست داره جلب توجه کنه و موردپسند
مردهای زیادی باشه ...هیچ مردی دوست نداره مهدیه زنش باشه فقط دوست داره چند روزی باهاش
بازی کنه درست عین یه عروسک چون مهدیه خودش بامیل خودش نقش یه عروسک و بازی میکنه...
واسه همینم هست که نامزدش خیلی زود ازش خسته شد و نامزدی شو بهم زد.
شوکه گفتم :نامزدی شو بهم زد؟
ونداد :آره چون فهمید مهدیه زن زندگی نیست ...مادرم و میبینی؟ مغرور و خودخواهه و خودشو یه
ملکه میدونه پدرمم این حس و که مادرم واقعاً یه ملکهی باارزشه رو پذیرفته و حاضر نیست از
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دستش بده اما مهدیه خودش خواست یه عروسک باشه و مسلماً هرمردی بعد از چند روز بازی خسته
و دل زده میشه.
از خودم پرسیدم :من ملکه نبودم اما خب عروسکم نبودم پس چرا امیرحسام ازم خسته شد؟
_به هرحال من همون روز که به مهدیه گفتین هرکسی یه اعتقادی داره و باید به اعتقادات هم احترام
بذاریم فهمیدم اونقدرا هم آدم بدی نیستین.
ونداد :میشه یه سؤال بپرسم؟
_بفرمایید.
ونداد :چرا ازخانوادت جدا شدی؟ چرا یه خان زاده باید بشه خدمتکار قصر مادرِمن؟ چرا از اونجا به
اینجا رسیدی؟
هیچ جوابی ندادم که گفت :توی گذشتهی تو چیه؟
بالحن تلخی گفتم :توی گذشتهی من یه مرده دیو صفت و یه بچه دیو چهارماهه ست که باتمام عالقه
ای که به هردوشون داشتم ولشون کردم چون سختی زندگی تحملم و ازم گرفت و دیگه نتونستم
خودم و مقاوم نشون بدم.
ونداد باچشمای گرد و لحن پربهتی گفت :تو متأهلی !
آروم سرم و تکون داد و بغضم و خوردم و گفتم :خیلی وقته دو سه سالی میشه.
ونداد باگیجی دستی به پشت گردنش کشید و گفت :اصالً فکرشو نمیکردم ازدواج کرده باشی.
_شب بخیر.
سریع گفت :صبرکن.
منتظر نگاهش کردم که گفت :طالق گرفتی؟
_نه.
لب شو بین دندوناش گرفت و چشماشو روی هم فشار داد و بعد پرسید :چرا از شوهرت جدا زندگی
میکنی؟ چرا بچه تو ول کردی؟
بااخم گفتم :باید حتماً جواب بدم؟
ونداد :آره خواهش میکنم بگو.
بااینکه دلم نمیخواست اما گفتم :شوهرم بهم خـ ـیانت کرد.
بهتش بیشتر شد و زیرلب گفت :چه مرده احمقی بوده.
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اخمام درهم رفت که گفت :متأسفم ،ناراحت شدی؟
_شماحق نداری به شوهره من توهین کنین.
ونداد :نکنه دوستش داری؟
_آره دوستش دارم.
ونداد :پس چرا ولش کردی؟
بابغض گفتم :چون راه و برای رسیدن به عشقش هموار کنم.
شوکه نگاهم کرد و گفت :تو دیگه کی هستی دختر؟
_اگه سؤاالتون تموم شده برم بخوابم؟
ونداد :حسام اسم شوهرته؟
آروم سرم و به معنی آره تکون دادم.
ونداد :بچت دختره یا پسر؟
بابغض خفه ای گفتم :دختر.
ونداد :هنوز باورم نشده بچه داری.
_شب بخیر.
از مقابل چشمای پر از بهتش رد شدم و به اتاقم رفتم.
روی تخت دراز کشیدم و بابغض عظیمی که توی گلوم جا خوش کرده بود خوابیدم.
مثل تمام این شب ها بادیدن خواب امیرحسام نصف شب از خواب پریدم.
باترس و هراس به اطرافم نگاه کردم ...باشدت زدم زیره گریه ...اینبار فریاد نمیزد نعره نمیزد فقط
باچشمای سیاه رنگش بهم نگاه میکرد ...یه نگاه غمگین شایدم دلخور شایدم خشمگین ...نگاهش
آتیشم میزد و خاکسترم میکرد ...لعنتی چرا دست از سرم برنمیداری؟ من رفتم تا تو خوشبخت بشی
پس دست از سرم بردار و بذار به درد خودم بمیرم ...حتی خواب رو هم به چشمام حروم کردی گرگ
بی رحم.
" منه دیونه کارم اینه ،هرشب همین ساعت یهو بیدار میشم
بااین غم که تو رو از دست دادم بازم خیره به این دیوار میشم
دلم تنگ میشه اشک میشم واسه هضم نبودنت گریه بس نیست
یه جوری تنها شدم بعده تو انگار تو دنیام وقتی نیستی هیچکس نیست

824

www.RomanKhone.IR

نه سیاه بود نه سفید – ریحانه رسولی

رمــان

تو این نیمه شب های غم انگیز که آروم اون چشماتو خواب برده
به حدی گریه دارم که ببینی همه دنیا تو یک جا آب برده
میام سمت همون خوابی که شاید تمام عمر تو اونو نبینی
واسه من دور بودن از تو یعنی که عاشق باشی بارونو نبینی
تو این نیمه شبهای غم انگیز که آروم اون چشماتو خواب برده
به حدی گریه دارم که ببینی همه دنیا تو یک جا آب برده "
(میثم ابراهیمی _ نیمه شب)
***
از پشت پردهی اشکم به عکس چشم دوخته بودم ...لبام و روی هم فشار دادم تا صدای هق هق
پرحسرتم بلندنشه.
امیرحسام عکس جدید توی پیجش گذاشته بود.
روی کاناپه خوابیده بود و هستی رو هم روی سـ ـینه اش دمر خوابونده بود.
زیره عکس نوشته بود :تنها دختری که حق داره سرشو بذاره روی سـ ـینه ام عشق باباشه.
یه دختر کامنت گذاشته بود :خوش به حال اون کوچولو که همچین ددی جذابی داره.
یکی دیگه کامنت گذاشته بود :خوش به حال اون کوچولو که میتونه توبـ ـغل همچین مردی بخوابه.
یه عالمه نظره دیگه هم بود که امیرحسام اصالً به هیچ کدومشون جواب نداده بود ...عکساشو کلی
الیک میکردن و اون حتی یه تشکر کوچولو هم نمیکرد.
فقط هرچند وقت یک بار از خودش یاهستی عکس میذاشت.
بازم یه پست عجیب غریب توی پیجش به چشمم خورد.
" هوای بوی تنت را کرده ام
میدانی...
پیراهن جدایی ات بدجور به قامتم گشاد است ! "
گوشی رو عصبی خاموش کردم و گفتم :هنوزم مثل اون موقع ها عجیبه.
صدای روژین که از بیرون صدام میزد مانع شد که به پست امیرحسام فکرکنم و سریع از اتاق رفتم
بیرون.
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روژین :میخوام برم بیرون یکم دوچرخه سواری کنم میای؟
_نه من چرا بیام؟
روژین :بیاحال میده میتونی دوچرخهی ونداد و برداری ،همهی بچه های محل از اینجا تا یه مسیری
رو مسابقه میذاریم ...خیلی حال میده هـــا.
_نه تو برو بهت خوش بگذره.
روژین :کپک نزدی اینقدر تو خونه موندی؟
باخنده گفتم :نه نزدم.
زد تو سرم و گفت :پس بای.
بااخم گفتم :وحشی.
وقتی روژین رفت تنها شدم توی ویال ،چون فرخی هم رفته بود بیرون ...احمدزاده هم که شرکت بود.
یه لیوان چای برای خودم ریختم و کناره پنجره ایستادم و به بیرون چشم دوختم.
ازوقتی که میرم عکس هاشو نگاه میکنم بیشتر دلتنگ میشم و بیشتر عذاب میکشم و دلم میخواد
برگردم اما بایادآوری الیزابت پشیمون میشم ...از مرجان هم دیگه خبری ندارم ...دلم برای اونم تنگ
شده.
دوساعتی میشد که همونطوری به بیرون زل زده بودم که فرخی اومد.
_سالم.
سرشو به معنی سالم تکون داد و گفت :خیلی گرمه یه لیوان شربت برام بیار.
_چشم.
یه لیوان شربت درست کردم و براش بردم که گفت :بشین.
باتعجب نشستم و گفتم :چیزی شده؟
یه پاکت جلوم گذاشت و گفت :اینم از حقوق این ماهت ...دوماهه اینجا کاری میکنی و من واقعاً ازت
راضی ام واسه همین حقوق تو زیادتر کردم.
_نیازی به این کار نبود.
فرخی :تو خیلی زحمت میکشی این پول حقته.
_ممنون.

826

www.RomanKhone.IR

نه سیاه بود نه سفید – ریحانه رسولی

رمــان

باتردید پاکت و برداشتم و بعد گفتم :خانوم فرخی من به مبلغ بیشتر نیاز ندارم همون حقوق ماه قبل
کافیه.
فرخی :این حق توئه بهتره پس انداز کنی باالخره توهم یه روزی باید ازدواج کنی دیگه.
بغض تو گلوم نشست و تشکر کوتاهی کردم و رفتم توی آشپزخونه تا شام درست کنم.
من حتی یه هزاری از حقوق قبلیم و خرج نکرده بودم چون به هرچیزی که احتیاج داشتم توی این
خونه دراختیارم قرار داده میشد.
پاکت و بی اهمیت روی میز گذاشتم و زیرلب گفتم:
_همین که بهم جای خواب دادن کلی مدیون شونم پس نمی تونم از این پول استفاده کنم.
***
باصدای جیغ خانوم فرخی از اتاق رفتم بیرون ...باگریه به یقهی آقای احمدزاده چنگ زد و دادزد:
پسرم کجاست؟
احمدزاده :شمسی چرا شلوغش میکنی گفتم که حالش خوبه فقط پاش شکسته.
فرخی :داری دروغ میگی ...دروغ میگی تا من آروم بشم ...برو پسرم و بیار.
روژین :بابا واقعاً حالش خوبه؟
احمدزاده :به خدا خوبه ظهر بهش زنگ زدم تاحال شو بپرسم که دوستش جواب داد و گفت :تصادف
کرده االن اتاق عمله ...سریع رفتم بیمارستان که گفتن پاش شکسته ،عملش که تموم شد چندساعت
بعدش بهوش اومد ...به خدا خوب بود گفت بهتون چیزی نگم اما دلم نمیومد ازت قایم کنم باالخره تو
مادرشی.
خانوم فرخی بابغص گفت :منو ببر پیشش.
احمدزاده :خیل خب برو آماده شو.
فرخی سریع رفت داخل اتاقش و روژین گفت :بابامنم بیام؟
احمدزاده :این موقع شب حریرو تنها بذاریم! الزم نکرده بیای.
من که از اون موقع ساکت بودم و فقط تماشا میکردم پرسیدم :چی شده؟
روژین :ونداد تصادف کرده.
_حالشون خوبه؟
روژین :بابامیگه خوبه فقط پاش شکسته.
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_ایشاهلل که چیزی نشده.
خانوم فرخی باشتاب از اتاق اومد بیرون و همونطور که دکمه های مانتوشو میبست گفت :بریم.
خودش زودتر از خونه رفت بیرون و آقای احمدزاده گفت :مراقب خودتون باشین سعی میکنم زودتر
برگردیم الزم نیست بترسین.
روژین :برو بابا خیالت راحت مانمیترسیم.
احمدزاده رفت و روژین بانگرانی گفت :نمیدونم بابا راست گفت یابرای اینکه مامان حالش بد نشه
اینطوری گفت.
_فکرکنم راست گفت چون خودش اونقدر نگران نبود.
روژین :آره ...خداکنه راست گفته باشه.
نگران و مضطرب روی کاناپه نشست ،دعا کردم اتفاق بدی نیوفته باشه ...یه زن اگه ملکه هم باشه بازم
برای بچه اش نگران میشه و اشک میریزه.
من چه جور مادری هستم که بچم و ول کردم؟ خدایا منو ببخش ولی تو که میدونی تحمل کردن اون
زندگی دیگه از توانم خارج بود.
رفتم توی تراس و روی یکی از صندلی ها نشستم و به حیاط تاریک زل زدم.
این موقع شب که میشد دلم خیلی میگرفت ...خیلی.
یاده شب هایی افتادم که امیرحسام و مجبور میکردم توی حیاط فرش پهن کنیم و بشینیم ...کلی غر
میزد و میگفت :وقتی میز و صندلی هست چرا روی زمین میشینیم؟ منم میگفتم :بچم هـ ـوس کرده
روی زمین بشینه و هندوانه بخوره.
بعد بااون شکم گرد و قلومبم روی زیرانداز مینشستم و باولع هندوانه میخوردم و امیرحسام هم حرص
میخورد و من کلی میخندیدم.
اون نُه ماه بهترین روزهای زندگیم و تجربه کردم ...امیرحسام خوب بود ...خیلی خوب ...فقط هم به
خاطره اینکه سالمتی بچه اش به خطر نیوفته چون قطعاً باحرص و جوش هایی که من از دست اون
دیو میخوردم همون روزهای اول سقط میکردم.
از یادآوری خاطراتم بااون دیو و دوران بارداریم لبخنده غمگینی روی لبم نشست و مژه هام نمناک
شد.
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دوساعت بعد فرخی و احمدزاده اومدن و طبق گفته های خانوم فرخی ونداد خوبه و فقط پاش شسته
و وقتی از بیمارستان مرخص بشه میاد اینجا چون خودش تنهایی نمی تونه از پس کاراش بربیاد.
***
دو روزی میشد که ونداد مرخص شده بود و اومده بود ویال و من کارم شده بود درست کردن غذاهای
مقوی.
فرخی باوجوده ملکه بودنش مثل یه پروانه دوره پسرش میچرخید و تمام مدت حواسش به ونداد بود
که به چیزی احتیاج داره یا چیزی میخوره یا اینکه جاش راحته ...اینقدر مراقب ونداده که ونداد کالفه
شده.
فرخی :امروز ناهار براش پاچهی گاو درست کن شنیدم برای شکستگی خیلی خوبه.
_چشم.
ونداد روی کاناپه نشسته بود و پاهاشو هم روی کاناپه دراز کرده بود و بی حوصله شبکه های ماهواره
رو رد میکرد.
فرخی :چیزی میخوری ونداد؟
ونداد :اینقدر که آت و آشغال به خوردم دادی دارم باال میارم.
فرخی بی توجه به حرفش روبه من گفت :براش یه لیوان آب پرتقال بگیر.
روژین :منم میخوام.
_باشه.
دولیوان آب پرتقال تازه گرفتم و براشون بردم.
ونداد همونطور که لیوان و برداشت زیرلب باخودش گفت :کاش میفهمید رفتن به دستشویی سختمه.
لبم و گزیدم تا نخندم ...روژین لیوان و برداشت و همون لحظه یه نفس سرکشید و من متعجب
نگاهش کردم ...هنوز راست نایستاده بودم که ته لیوان و درآورد.
لیوان و کوبید روی سینی و گفت :یکی دیگه.
ونداد :نترکی.
روژین :به منم اگه ملکه چپ و راست آب پرتقال و آب سیب و توت فرنگی و هویچ و طالبی و معجون
میداد از این حرفا میزدم.
ونداد :مطمئنی معجون میخوای؟
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روژین :آره خب چطور؟
ونداد روبه من گفت :حریرخانوم براش معجون درست کن.
سری تکون دادم و رفتم داخل آشپزخونه و معجونی که ونداد طرز تهیه شو بهم یاد داده بود و درست
کردم و برای روژین بردم ...بازم یه نفس لیوان و سرکشید اما به ثانیه نکشید وسط سالن هرچی
خورده بود رو باال آورد .به احتمال زیاد تخم مرغ خام داخل معجون حال شو بد کرده ...اون معجون و
هرکسی نمی تونست بخوره وندادهم اینو به خوبی می دونست واسه همین گفت که برای روژین
درست کنم.
صدای خندهی ونداد سالن و پر کرد و روژین همین طوری وسط سالن باال می آورد ...حتی به خودش
زحمت نمیداد بره داخل دستشویی و بقیه محتویات معده شو باال بیاره.
پشت دستشو روی دهنش کشید و جیغ زد :تو یه بردهی پاشکستهی عوضی هستی.
ونداد :تو که دوست داشتی بخوری.
روژین :توروحت این دیگه چه کوفتی بود.
فرخی بادیدن لباسای کثیف روژین و زمین کثیف یه جیغ بنفش کشید و گفت :دختره کثیف این چه
وضعیه؟
روژین :خب حالم بهم خورد دست خودم که نبود.
فرخی بااخم گفت :دست خودت بود میتونستی بری توی دستشویی.
روژین :یهویی شد.
فرخی روبه من گفت :دستمال و سطل آب بیار و بده خودش تمیز کنه.
روژین :به من چه.
فرخی :اگه اینجارو تمیز نکنی تایک ماه خودت باید اتاق تو تمیز کنی و حریر هیچ کدوم از کاراتو
نمیکنه.
روژین بااخم گفت :حالم خوب نیست.
فرخی :اگه قراره بمیری اول اینجا رو تمیز کن و بعد بمیر.
روژین باحرص گفت :حریر دستمال بیار.
از داخل آشپزخونه دستمال و سطل براش بردم و مشغول تمیز کردن کف سالن شد.
ونداد سعی کرد از جاش بلند بشه که فرخی سریع گفت :کجا؟
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ونداد باحرص گفت :دستشویی ...اجازه هست؟
من و روژین آروم خندیدم و فرخی گفت :میخوای کمکت کنم؟
ونداد عصاشو برداشت و گفت :نه.
باید سفارش امروز فرخی رو آماده میکردم ...یه آبگوشت مقوی درست کردم و وقتی که زمان ناهار
رسید توی یه کاسه یه مقدار کشیدم و بعد کاسه رو به همراه قاشق و چنگال داخل یه سینی گذاشتم
و برای ونداد بردم.
ونداد :این چیه؟
_آبگوشت.
ونداد :مگه امروز دلمه درست نکردی برای من دلمه بیار لطفاً.
_خانوم فرخی گفتن براتون آبگوشت پاچهی گاو درست کنم.
ونداد :نه نمیخوام برام دلمه بیار.
_اما این براتون مقویه.
ونداد :من دلم دلمه میخواد.
_خب براتون دلمه هم میارم.
ونداد :اول برو بیار.
مثل بچه ها بود ...سینی رو روی میز گذاشتم و توی پشقاب چندتا دلمه چیدم و براش آوردم.
یکی از دلمه ها رو جلوی بینی اش گرفت و بالـ ـذت بو کشید و بعد باولع خورد.
_اینم بخورید باعث میشه پاتون زودتر خوب شه.
همهی دلمه ها رو خیلی سریع خورد و بعد گفت :کاسه رو بده.
دلم میخواست بگم :پات شکسته کمرت که نشسکته خم شو بردار اما زبونم و گاز گرفتم و بی حرف
کاسه رو بهش دادم.
یه قاشق خورد و بالفاصله صورتش جمع شد و گفت :بدمزه ست.
_نه من چشیدمش خیلی هم خوبه.
بهم نگاه کرد و گفت :بدمزه ست.
بااخم گفتم :خیلی هم خوبه.
لباشو کج کرد و گفت :نمیدونم شاید من حس چشایی ام تغییر کرده.
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_احتمال داره.
زیرلب گفت :مار بزنه زبون تو.
_بله !
لبخنده کجی تحویلم داد و گفت :دست و پات نعله.
بااخم گفتم :انگار مخ تونم توی اون تصادف تکون خورده.
مثل لحن خودم گفت :احتمال داره.
لبام و به معنی خندهی مسخره ای کش دادم و گفتم :تازه شب براتون کله پاچه درست میکنم.
به سرفه افتاد و بالبخنده مصنوعی گفت :چه خوب من عاشق کله پاچم مخصوصاً سیراب شیردون.
_بله مادرتونم گفت.
بالحن زاری گفت :جون مادرت بی خیال شو من بوی کله پاچه به بینی ام میخوره تا یه هفته اسهال
استفراغم.
صورتم جمع شد ...تازه متوجهی حرفش شد و خنده اش گرفت که گفتم :اصلًاهم خنده نداره.
ونداد :بهش بگو یاد نداری کله پاچه درست کنی.
_پدرتون قراره از بیرون بگیره.
ونداد :توروحم ...آخه چرا اومدم اینجا؟!
_یادتون که نرفته پاتون شکسته و به مراقبت نیاز دارین.
ونداد :مراقبت! این اسمش مراقبت نیست شکنجه ست ...از وقتی اومدم از هرچی که بدم میاد و به
خوردم دادی.
_من یا مادرتون؟
ونداد :هردوتون هم دست همید.
سـ ـینه ام تیر کشید که از درد خم شدم و نالهی بلندی کردم.
ونداد هول شد و گفت :چی شد حریر؟
لبم و از درد گزیدم و گفتم :خانوم ...حریرخانوم.
ونداد :حاال هرچی خوبی؟
_آره.
ونداد :چت شد؟
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_هیچی ...شوخی کردم قرار نیست شب کله پاچه بخورید مادرتون گفت هرچی شما گفتین درست
کنم ...حاال چی درست کنم؟
نگاه نگرانی بهم کرد و بعد گفت :فرقی نمیکنه هرچی خودت درست کردی.
سرم و به معنی باشه تکون دادم و رفتم داخل آشپزخونه.
سـ ـینه هام فجیح درد میکرد و تیر میکشید ...شیرم کامالً خشک شده بود دیگه همون چندقطره هم
وجود نداشت.
بمیرم هستیِ من گشنشه.
یادمه وقتی امیرعلی شیرخواره بود و مامان به اصراره من مجبور شد من و آرزو رو ببره خرید ،وقتی
رفتیم مامانم حالش خوب نبود وقتی برگشتم به خانجون گفت سـ ـینه هاش درد میکنه ...خانجون
هم گفت امیرعلی گشنشه واسه همین اینطوری شدی.
االنم هستی من گشنشه که من دارم درد میکشم ...بمیرم براش.
بغض گلوم و فشرد و گونه هام تَر شد از اشکام.
تمام مدتی که داشتم آشپزی میکردم بی صدا گریه میکردم.
نمیدونم چقدر گذشته بود که صدای ونداد از فکر بیرونم آورد.
ونداد :حریرحالت خوبه؟
دستی به صورتم کشیدم و به خودم مسلط شدم ...عصاش زیره بـ ـغلش بود و به میز تکیه داده بود،
باصدای گرفته ای جواب شو دادم :آره.
ونداد :چرا گریه میکنی؟
_هیچی چیزه مهمی نیست.
ونداد :شوهرتو هنوزم دوست داری؟ باوجوده خـ ـیانتش؟
ابروهام بهم گره خورد و گفت :بامن حرف بزن؟ آروم میشی ...من نه قصدم فضولیه نه دخالت فقط
دلم نمیخواد غمباد بگیری.
بابغض گفتم :دلم برای دخترم تنگ شده.
ونداد :اسمش چیه؟
_هستی.
ونداد :نمیخوای برگردی پیشش؟
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_نه پدرش از اون خوب مراقبت میکنه.
ونداد :چرا نمیری پیش خانوادهی خودت؟
_وقتی ازدواج کردم طرد شدم آخه خانوادم باازدواجم موافق نبودن.
بازم تعجب و بهت توی چشماش خونه کرد.
ونداد :تو واقعاً همون دختری هستی که وقتی دید من دوست شو میبـ ـوسم ناراحت شد و از اتاق
رفت بیرون؟ تو همون دختری هستی که مهدیه بهش توهین کرد و ساکت ایستاد و تماشاش کرد؟
این همه دل و جرأت و از کجا آوردی که بدون رضایت خانوادت ازدواج کردی؟!
هیچی نگفتم ...درواقع نمی دونستم چی بگم.
ونداد :نمیخوای دیگه برگردیش پیش شوهرت؟
_فکرکنم ازدواج کرده.
ونداد کمی سکوت کرد و بعد گفت :میخوای برات یه وکیل بگیرم طالق تو بگیره و بعد حضانت بچه
تو بگیری؟
پوزخندی زدم و گفتم :نمیشه حسام خیلی قدرت داره ...تازه اگه حضانت هستی رو بگیرم نمی تونم
اونطور که لیاقت شو داره بزرگش کنم من اینجا یه خدمتکارم دلم نمیخواد دخترم اینطوری بزرگ
بشه ،من مطمئنم حسام باتمام بدی هاش عاشق دخترشه و براش بهترین پدر دنیا میشه پس بهتره
هستی پیش اون باشه.
ونداد :اون اگه پدره خوبی بود به خاطره بچشم که شده به زنش خـ ـیانت نمیکرد.
از حرفش ناراحت شدم ،دوست نداشتم به حسام توهین کنه اما خب حرفش منطقی بود.
ونداد :میخوای تاآخر عمرت همین طوری بمونی؟
_منظورتون چیه؟
ونداد :نمیخوای طالق بگیری؟
_نه مهم نیست طالق بگیرم یا نه.
دستی به پشت گردنش کشید و بعد از کمی مکث گفت :خیلی کنجکاوم شوهرتو ببینم بیشتر مشتاقم
همسره جدیدشو ببینم.
باتعجب گفتم :چرا؟!
ونداد :میخوام ببینم بهتر از تو هم وجود داره واقعاً یاشوهرت یه آدم بدسلیقه ست.
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بعد از گفتن این حرف لنگون لنگون برگشت داخل سالن.
از حرفش چیزی سر نیاوردم اما نمیدونم چرا اخمم غلیظ شد.
آخرشب بدون اینکه شام بخورم رفتم توی اتاقم و به پیج امیرحسام سر زدم.
عکس جدید نذاشته بود اما خب باحسرت به عکس های قبلیش نگاه کردم.
هستی خیلی خوشگل تر و بزرگ تر شده بود ...مامانش فداش بشه الهی ...اون موقع که درد سـ ـینه
هام و احساس کردم ظهر بود و فکرکنم امیرحسام خونه نبوده اما االن اومده ،امیدوارم غذاشو بهش
بده تا سیرشه ...نکنه الیزابت بهش غذا نمیده؟ نکنه میذاره گشنه بمونه؟ نه نه این غیرممکنه چرا
اینقدر افکارم احمقانه ست !
بازم یه پست عجیب ...پستی که قطعاً هیچ معنایی برای اون نداشت و مطمئنم همین طوری بی دلیل
گذاشته بودش.
"وقتی که بارون میزنه یه حس تلخی بامنه
یه بغضی هست توی گلوم ،یادت میوفتم میشکنه یخ کردم اینجا سردمه ،دلتنگتم تو رو میخوام نمی
تونم تو این سکوت بارفتنت کنار بیام
چی دلتو زد؟ کی عاشقت کرد؟
نگفتی بی تو میمیرم از درد؟
نگفتی بی تو خونه نشین شم موهام سفید شه تنهاترین شم
از حسی که داشتم به تو یه ذره هم کم نشده
هرچند که دیگه گریه هام ،دلواپسی هام بی خوده
تحملش سخته برام تموم نمیشه غصه هام
هیچکی نمیفهمه منو ،من هنوزم تورو میخوام"
(شاهین فیروزی _ چی دلتو زد)
***
پای ونداد تقریباً یک ماه توی گچ بود و این یک ماه اینجا بود ...هرچی بیشتر زمان میگذشت به ذات
خوب و باطن سالم ونداد بیشتر پی میبردم ...اون هیچ وقت توی این مدت نگاه هیزی بهم ننداخت که
احساس خطر کنم یا اینکه حرکت زشتی انجام نداد فقط خیلی راحت برخورد میکرد بدون تعارف و
رودربایسی.
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باآقای احمدزاده و خانوم فرخی رفته بیمارستان تا گچ پاشو باز کنه ...مثل سیاوش بود برام ...مثل یه
برادر که گاهی پای درد و دل هام مینشست.
روژین :چشم قشنگ بریم استخر یکم آب بازی کنیم؟
_نخیر برو یکم درس بخون.
روژین :درس ندارم بیابریم والیبال.
_نه کلی کار دارم باید اتاق آقاونداد و مامان تو تمیز کنم.
روژین :اَه ولشون کن.
_نه روژین حوصلهی بازی ندارم ...دختر تو چرا یه دقیقه آروم نمیگیری برو یک ساعت بخواب.
روژین :خوابم نمیبره.
_روژین یه سؤال بپرسم؟
روژین :بپرس.
_تو دماغ تو عمل کردی؟
روژین :آره.
_واقعاً؟ دکترت چقدر خوب عملش کرده من اصالً متوجه نشدم ولی خب شک کرده بودم ولی خیلی
طبیعی هـــا.
روژین که انگار بی خیال بازی شده بود شروع کرد به حرف زدن دربارهی دکترش و عمل بینی اش...
خداروشکر خیلی قشنگ بحث و عوض کردم و والیبال و شنا از سرش پرید.
روژین دختره قشنگی بود ...موهاشو بلوطی رنگ کرده بود و ابروهاش پهن و کوتاه بود و چشماش
قهوه ای تیره و بینی شم که به لطف دکترش بی نقص بود ...لباشم همیشه با دستگاه مخصوص باد
کرده و پروتز بود ...همیشه وقتی با اون دستگاه لباشو اونطوری میکنه ازش میپرسم چرا نمیره عمل
پروتز انجام بده و اونم میگه :از پروتز میترسه و تازه شاید یک روزی لب باریک مد شد بعد اونوقت لبام
و چطوری باریک کنم؟ منم سری به نشانه تأسف تکون میدم و میگم :بیکاری ...اونم مثل بز میخنده و
میگه :چاکریم.
درکل دختره زیبایی بود و هیکل رو فرمی داشت ...زیباییش به مادرش رفته بود.
کالفه گفتم :روژین بسه دو دقیقه به فکت استراحت بده خواهرم ...سرسام گرفتم از بس حرف زدی.
روژین :خب پاشو بریم شنا.
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اووووف باز شروع شد.
_خودت تنهایی پاشو برو.
روژین :تنهایی حال نمیده ...وای چقدر هـ ـوس آش کردم حریر پاشو آش درست کن.
باتعجب گفتم :وا یه کاره !
آب دهن شو قورت داد و گفت :خیلی هـ ـوس آش کردم.
دستشو روی شکمش گذاشت و بالحن خنده داری گفت :ای پدرسوخته آش میخوای االن خاله حریر
درست میکنه.
خندیدم و گفتم :دیونه.
روژین :پاشو دیگه برای شام آش درست کن.
_بذار فردا ظهر درست میکنم.
روژین :من االن دلم میخواد.
باحرص یه مشت به شکمش زدم و گفتم :کارد بخوره ایشااهلل.
روژین :آخ بچم سقط شد.
هردو خندیدم و گفتم :پاشو بیا کمکم.
باکلی مسخره بازی همراهم اومد توی آشپزخونه و باکلی شلوغ بازی باهم آش درست کردیم البته اون
تنها کاری که میکرد کثیف کردن و گند زدن به آشپزخونه بود.
هنوز آش کامالً پخته نشده بود که یه کاسهی بزرگ برای خودش ریخت و مثل همیشه میز رو
باصندلی اشتباه گرفت و روی میز چهار زانو نشست و شروع کرد به خوردن.
جیغ زد :آی سوختم.
_مرض خب دو دقیقه صبرکن سرد بشه.
بااینکه داشت میسوخت اما تندتند خورد ...یه لحظه یاده دوران بارداریم افتادم اون موقع دقیقاً همین
طوری بودم ،امیرحسام هم همیشه بالبخند مینشست و بهم زل میزد و از اینطور باولع غذا خوردنم لـ
ـذت میبرد ...میگفت از اینکه به زور غذا بهم نمیده و هی یک دقیقه یک بار نمیگه بخور ،بخور ،بخور،
خوشحاله.
روژین بادهن پر گفت :به چی میخندی چشم قشنگ؟
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بازم یاده امیرحسام دیونم کرد ...اگه االن اینجا بود روژین و به دار میکشید به خاطره اینکه بادهن پر
حرف زده.
بغضم و فرو دادم و گفتم :حبوباتش نپخته دل درد نگیری.
روژین :بادمجون بم آفت نداره ...ولی جون حریر چقدر هـ ـوس کرده بودم هــا ...آخیش.
صدای در نشون از این میداد که ونداد و خانوم فرخی و شوهرش اومدن.
ونداد باذوق سریع اومد تو آشپزخونه و گفت :روژین گچ پام و باز کردم دیگه میتونم بدون اون عصای
مزخرف راه برم.
روژین :تبریک به تو ...تبریک به من ...تبریک به ما.
ونداد بالبخند به من نگاه کرد و گفتم :امیدوارم دیگه اتفاق بدی براتون نیوفته.
روژین :اگه اون دست فرمون خرشو درست کنه اتفاق بدی براش نمیوفته.
ونداد بااخم گفت :خاک برسره من که امروز روز زن بود و برای توی گاو هم کادو خریدم و اونوقت تو
بامن اینطوری حرف میزنی.
روژین سریع از روی میز پایین پرید و از گردن ونداد آویزون شد و گفت :داداشی جونم قربونت برم
الهی فدات بشم پات خوبه؟ درد که نمیکنه؟ برات ماساژش بدم؟ آخی بمیرم الهی برات ...ایشاهلل اونی
که باهاش تصادف کردی بره زیره کامیون ...بره زیره تریلی هجده چرخ.
ونداد یه ابروشو داد باال و گفت :عه !
روژین :آره ...حاال کادوم و میدی؟
ونداد :نوچ.
روژین گونه شو بـ ـوسید و گفت :حاال چی؟
ونداد باحرص صورتشو تمیز کرد و گفت :چی خوردی تمام صورتت کثیفه !
روژین :آش.
ونداد :آش درست کردی حریر؟
_بله.
روژین و کنار زد و روی صندلی نشست و گفت :منم آش میخوام.
_هنوز کامالً نپخته.
ونداد :چطور این جوجه خرس خورده به ما که رسید نپخته! هی خدا کرم تو شکر.
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از لحنش خندم گرفت و گفتم :خب اونم خام خام خورد.
ونداد :ماهمون خامشم قبول داریم.
روژین :ما ! مگه تو چند نفری؟
ونداد :تو کادو میخوای دیگه؟
روژین بالب و لوچهی آویزون سرشو به معنی آره تکون داد.
برای ونداد آش کشیدم و درکمال تعجب مثل خواهرش خام خور بود و همه شو خورد.
بادستمال دوره لب شو تمیز کرد و گفت :خب دیگه برم یکم استراحت کنم.
روژین جیغ زد :غلط کردی بتمرگ سره جات و کادوم و مثل بچهی آدم بده و نذار اون خوی حیوانیم
بزنه باال.
من و ونداد متعجب بهش نگاه کردیم و بعد ونداد دستاشو به معنی تسلیم برد باال و گفت :خیل خب
هار نشو.
روژین بااخم گفت :رد کن بیاد.
ونداد :تو ماشینه ...برم بیارم؟
روژین بالحن دستوری گفت :برو زود بیا.
ونداد باقیافهی بامزه ای سرشو به معنی باشه تکون داد و رفت و بعد بایه پالستیک توی دستش
برگشت.
یه جعبهی خوشگل و شیک به طرف روژین گرفت و گفت :روز دختر دیگه از کادو خبری نیست.
روژین جعبه رو چنگ زد و گفت :غلط کردی بده من.
سریع جعبه رو باز کرد و یه ساعت فوق العاده ناز از داخلش بیرون کشید و یه جیغ پر ذوق زد و
سریع ساعت و دستش کرد.
یه بـ ـوس روی هوا برای ونداد فرستاد و گفت :عـــــــاشــــــــق تو نه ولی عاشق سلیقتم.
ونداد موهای روژین و بهم ریخت و گفت :بچه پرو.
روژین مچ دست شو جلوم گرفت و گفت :قشنگه نه؟
بالبخندگفتم :آره مبارکت باشه.
روژین :برای مامان چی خریدی؟
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ونداد یه جعبه دیگه درست شبیه همون جعبهی قبلی از پالستیک درآورد و جلوی منگرفت و
بالبخندگفت :روز زن مبارک.
متعجب نگاهش کردم که گفت :بگیر دیگه.
_نه ممنون نمی تونم قبول کنم.
ونداد :رد کردن کادو یه جور توهینه قبول نکنی ناراحت میشم.
_اما...
روژین :اما و اگر نداره بگیر دیگه وندادم مثل داداشت میمونه.
باخجالت به دستش که هنوز به طرفم دراز بود نگاه کردم و تعلل کردم که گفت :خسیس نکنه
میخوای از زیره کادوی مرد در بری تو چه این کادو رو بگیری چه نگیری باید برای من روز مرد کادو
بگیری.
لبخنده محوی زدم و باتردید جعبه رو گرفتم و گفتم :ممنون .مطمئن بودم بی منظور کادو رو گرفته
و فقط می خواسته روز زن رو تبریک بگه بهم.
روژین سریع گفت :بازکن ببینم چیه.
جعبه رو باز کردم ...یه ساعت درست عین ساعت روژین بود.
روبه ونداد گفتم :بازم ممنونم لطف کردین.
ونداد :قابل نداره.
روژین :برای ملکه چی خریدی؟
ونداد :یه چیزی که قطعاً مثل هرسال راضیش نمیکنه.
روژین :چی؟
ونداد یه جعبهی کوچیک که مشخص بود انگشتره جلوی روژین گرفت.
روژین جعبه رو باز کرد و درخشندگی انگشتر چشمم و گرفت.
ونداد :میدونم خوشش نمیاد اما خب چیزه دیگه ای به ذهنم نرسید بخرم.
روژین :اون از این چیزها کلی داره الکی پول تو هدر دادی ...میدونی که این چیزها براش بی ارزشه.
ونداد :بی خیال مثل بقیهی کادوها میندازه یه گوشه دیگه مهم اینه که من به یادش بودم.
_من یه چیزی بگم؟
ونداد :آخی برای حرف زدن اجازه میگیره.
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هردوشون بلندخندیدن و کف دستاشونو به معنی الیک بهم زدن.
یه چشم غره بهش رفتم و گفتم :اصالً نمیگم.
ونداد :بی جنبه نباش دیگه حریر ...شوخی کردم.
روژین :بگو چی میخواستی بگی؟
_عالوه بر روز زن روز مادرم هست دیگه ...من پیشنهاد میکنم کادوتونو امشب ندیدن من فردا یه
کیک خوشگل درست میکنم میتونید یه جشن کوچولو بگیرید.
ونداد و روژین یه نگاه بهم کردن و شونه باال انداختن که گفتم :قیمت کادو مهم نیست میزان محبت
اون کادو مهمه ...یه انگشتر گرون قیمت وقتی بابی احساس ترین شکل ممکن تقدیم یه زن بشه تمام
ارزش شو از دست میده گاهی ارزش یه روسریِ پرمحبت از یه انگشتر الماس بیشتره.
ونداد نگاه طوالنی بهم کرد که باخجالت سرم و انداختم پایین.
ونداد :حق باتوئه من موافقم.
روژین :منم موافقم.
_ پس فرداشب یه جشن کوچولو میگیریم.
ونداد :باشه.
روژین یهو دستشو روی معده اش گذاشت و نالهی آرومی کرد.
ونداد نگرانگفت :چته؟
روژین سرخ و سفید شد و به سمت دستشویی دوید.
ونداد به من نگاه کرد که گفتم :بهش گفتم حبوباتش خامه ولی گوش نکرد.
روژین بعد از چند دقیقه اومد و باناله گفت :حریر تو روحت.
_به من چه من که گفتم دل درد میگیری تو گوش نکردی.
یهو شکم ونداد صدای عجیبی داد و هرسه باچشمای گرد به هم نگاه کردیم.
ونداد کم کم رنگش پرید و سریع از آشپزخونه زد بیرون.
روژین به لباسم چنگ انداخت و نالید :حریر دهنت سرویس.
بااخم گفتم :بی ادب دهن خودت سرویس من که گفتم هنوز نپخته.
جیغ زد :ونداد بیابیرون.
_برو سرویس بهداشتی اتاقت.
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روژین :اووووو کوتا اتاقم ،تا اونجا میریزه.
باچندش دست شو کنار زدم و گفتم :حقته تا تو باشی حرف گوش کنی.
داد زد :ونداد تو رو جون نه نه ات بیا بیرون.
_خب برو اتاقت دیونه.
روژین باسرعت به سمت اتاقش دوید و من خندم گرفت.
ونداد درحالی که دستش روی شکمش بود اومد و باحرص بهم نگاه کرد که گفتم :من که بهتون گفتم
هنوز نپخته.
خواست چیزی بگه اما نشد چون دوباره شریجه زد به سمت دستشویی.
باخنده سری تکون دادم و گفتم :خواهر و برادر لنگهی همید.
براشون چای نبات درست کردم ...روژین که همش باجیغ و داد بهم فحش میداد.
ونداد بی حال تن شو روی کاناپه پرت کرد و از درد به خودش پیچید.
لیوان چایی رو روی میز گذاشتم و گفتم :اینو بخورید بهتر میشید.
ونداد :من دیگه غلط بکنم از دست تو چیزی بخورم.
بااخم گفتم :آقاونداد مگه من بهتون نگفتم که هنوز نپخته ،گفتم یا نگفتم؟
باناله گفت :گفتی.
_خب پس تقصیره خودتونه که به حرف آدم گوش نمیکنید االنم بلندشید اینو بخورید بهتر میشید.
ونداد :واقعاً؟
ازلحنش لبخند روی لبام نشست و گفتم :واقعاً.
باتردید لیوان و برداشت و رفتم تو اتاق روژین ...درست همون موقع درحالی که توی سرویس
بهداشتی اسپرهی خوشبو کننده رو میزد اومد بیرون و تانگاهش به من افتاد اخم کرد.
_مرض به جای اینکه اخماتو برای من بکشی توهم این چایی رو کوفت کن خوب میشی.
لیوان و برداشت و یه نفس سر کشید و بعد که قورتش داد جیغ زد :سوختم.
_خب وحشی آرومتر.
روی تخت دراز کشید و ناله کرد :آی مامان مردم ...ملکه کجایی پرنسست از دست رفت ...وای خدا...
قاتل از اتاق من برو بیرون ...ازجلو چشمامم خفه شو ...برو ...برو جالد.
باتأسف سری تکون دادم و گفتم :بمیری ایشااهلل.
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از اتاق اومدم بیرون و دیدم ونداد همونجا روی کاناپه خوابش برده.
یه لحظه حس کردم سیاوشه ...دلم برای اون دیونه هم تنگ شده ...اون یه جورایی حکم برادرشوهرم
و داشت ...هه شوهر ...کدوم شوهر آخه؟  ...اون دیگه االن شوهر الیزابته.
از داخل اتاقش پتو برداشتم و آروم روش انداختم که چشماشو باز کرد.
_ببخشید نمیخواستم بیدارتون کنم.
نگاهش زوم چشمام بود ...بعد از چندثانیه گفت :ممنون.
_شب بخیر.
به اتاق خودم رفتم و روی تخت نشستم ...جعبه ای که ونداد بهم کادو داده بود و باز کردم و ساعت و
از داخلش بیرون کشیدم ...خیلی شیک و قشنگ بود ازش خوشم اومده بود.
روی میز گذاشتمش و دراز کشیدم و به امیرحسام فکرکردم ...اگه پیشش بودم بهم هدیه میداد؟ نه
فکرنکنم ولی مطمئنم به الیزابت یه هدیهی قشنگ و معرکه میده.
بی معرفت بدون من بهت خوش میگذره؟
***
بعد از اینکه میز شام و جمع کردم کیک و تزئین کردم و رفتم داخل تراس ...همه شون دوره میز
نشسته بودن و ملکه مشغول کتاب خوندن بود و ونداد و روژین باپدرشون حرف میزدن.
کیک و روی میز گذاشتم که ملکه یه نگاه بهم انداخت و بالبخند گفتم :روز مادر مبارک ...این هدیهی
من به شما.
دیدم که روی لباش لبخند نشست اما سریع پنهانش کرد و گفت :ممنون.
_خواهش میکنم.
ونداد :ملکهی اعضم روزت مبارک.
فرخی :ممنون.
یه بستهی کادو پیچ جلوش گذاشت و بالبخندگفت :بااینکه همیشه به ما از باال نگاه میکنی اما مرسی
که هستی و نگاه مغرورت همیشه بهمونه ...مرسی که ملکهی این خونه ای و مرسی که به فکره برده
هاتی.
خانوم فرخی باحسی که کامالً مشخص بود پر از مهر مادرانه و عشقه به پسرش نگاه کرد و بالبخنده
خالصی کادو رو برداشت و گفت :حاال چی خریدی؟
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ونداد :بازش کن.
فرخی کاغد کادو رو پاره کرد و من به جای اون انگشتر پر نگین یه روسری خوشگل و خوش رنگ
دیدم.
ذوق ملکه برام خوشایند بود و البته عجیب.
بالبخنده بزرگی گفت :خیلی قشنگه نه فرزین؟
احمدزاده :معرکه ست.
فرخی سریع روسری رو انداخت روی سرش و گفت :بهم میاد؟
ونداد یه نگاه عجیب به من کرد و بعد بالبخندگفت :به ملکهی این قصر هرچیزی میاد.
روژین :قشنگ شدی جونی.
فرخی :تو برای مامانت چی خریدی؟
ونداد زیرلب گفت :مامان !
هیچکس متوجه نشد ...باز به من نگاه کرد که لبخندی زدم و سرم و به معنی آره تکون دادم ...فرخی
نگفت تو برای ملکهی این قصر چی خریدی گفت تو برای مامانت چی خریدی ...خودشو مادره روژین
دونست نه رئیس و ملکه اش ...هرچند که یه مادر همیشه حکم یه ملکه رو داره.
ونداد لبخندی از ته دل زد و روژین گونهی مامان شو بـ ـوسید و گفت :اینم هدیه من به تو ...متأسفم
عزیزم ولی آخرماه بابچه ها برنامهی سفر چیدیم پوالم و الزم دارم واسه همین از هدیه خبری نیست.
فرخی گونهی روژین و بـ ـوسید و گفت :این هدیه تو خیلی دوست داشتم پرنسسم.
روژین لبخنده پرذوقی زد و سره جاش نشست.
آقای احمدزاده گفت :من هدیه ام و دیشب دادم باهام هماهنگ میکردین تا امشب میدادم نامردها.
ونداد و روژین انگشت اشارشونو به سمت من گرفتن و بالحن بامزه ای گفتن :همش زیره سر اینه...
نوچ نوچ نوچ.
لبخندی زدم و گفتم :معذرت میخوام.
احمدزاده :زنده باشی دخترم شوخی کردم.
کیک و برش دادم و برای هرکدومشون یه تکه توی بشقاب گذاشتم و گفتم :امیدوارم خوشتون بیاد.
بشقاب و جلوی خانوم فرخی گذاشتم که باخوش رویی گفت :مرسی عزیزم.
این صمیمی ترین لحنش بود توی این مدتی که براش کار میکردم.
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لبخندی به روش پاشیدم و بشقاب های بقیه رو هم جلوشون گذاشتم و گفتم :میرم قهوه ها رو بیارم.
فرخی :میشه خواهش کنم چایی بیاری؟
خواهش! اونم ملکه! از من!
_ چشم.
چایی ها رو ریختم و برگشتم داخل تراس.
_بازم تبریک میگم شب خوش.
فرخی :صبرکن ...کجا؟ نمیمونی پیشمون؟
_نه مزاحمتون نمیشم.
ونداد یه صندلی عقب کشید و گفت :بشین خواهش میکنم.
_نه جمع خانوادگی تونو بهم نمیزنم.
احمدزاده :آتیش پاره تو خودت اعضای خانواده رو دوره هم جمع کردی بعد چطور میتونی بهم بزنیش
این جمع و؟! زودباش بشین بهونه هم نیار.
لبخندی زدم و نشستم.
ونداد برام کیک برید و جلوم گذاشت.
روژین :برای خودت چایی نریختی! اشکالی نداره خودم برات یه چایی دبش میریزم حال کنی.
از روی صندلیش بلندشد و رفت ،بایه فنجون چایی برگشت و تشکر کردم.
خانوم فرخی نگاه خاصی بهم کرد و بعد از اینکه کیک و چایی شو خورد بازم تشکر کرد و رفت
بخوابه ...احمدزاده هم همراهش رفت.
روژین :باورم نمیشه یه روسری اینقدر خوشحالش کرد.
ونداد :اون روسری خوشحالش نکرد حرفای من خوشحالش کرد ...عشق و محبت توی کالمم
خوشحالش کرد ...امشب شب خوبی بود بااینکه مدت کوتاهی دوره هم بودیم اما احساس کردم واقعاً
اینی که کنارم نشسته مادرمه نه رئیسم ...دلم میخواد برگردم به این خونه انگار به شما عادت کردم...
دیگه نمیخوام از مامان مغرور و مستبندم جدا باشم تازه فهمیدم که حتی دستور دادن ها و غر زدن
هاش هم توش کلی محبت و عشق مادرانه ست ،وقتی پام شکست تازه فهمیدم ملکه چه جور آدمیه...
اون باوجوده ملکه بودنش برده هاشو دوست داره.
روژین :مرسی حریر ،این پیشنهاده تو بود ...ممنون.

845

www.RomanKhone.IR

نه سیاه بود نه سفید – ریحانه رسولی

رمــان

بالحن غمگینی گفتم :تاوقتی کناره همید قدره همو نمیدونید اما همین که ازهم جدا میشید تازه
میفهمید چه چیزه باارزشی رو از دست دادید.
روژین :تونمیخوای به مادرت روزشو تبریک بگی؟ ملکه بهت مرخصی میده اگه بخوای می تونی بری
دیدنش.
_نه من مادر ندارم ...خیلی وقته که مادرم و از دست دادم دقیقاً شب تولد نوزده سالیگم اون مرد.
هردو شوکه شدن که لبخنده تلخی زدم و گفتم :شب خوش.
از تراس اومدم بیرون که ونداد سریع خودشو بهم رسوند و گفت :صبرکن.
_بله.
کمی این پا و اون پا کرد و بعد گفت :از اینکه اینجایی خوشحالم ...از اینکه اون پیشنهادو دادی یه
دنیا مچکرم و از اینکه بهم فهموندی خانواده ام چقدر باارزشن بی نهایت سپاسگذارم ...تو یه فرشته
ای که اومدی و به من راه درست و نشون دادی ...ممنون که پیشنهادم و قبول کردی و اومدی اینجا
کار کنی ...اگه تو نمیومدی من هیچ وقت نمیفهمیدم که پشت غرور وخودخواهیه مادرم یه دنیا عشق
پنهانه ...ممنونم حریر یه دنیا ممنونم _ .خواهش میکنم من که کاری نکردم ...شب خوش.
رفتم سمت اتاقم که گفت :شوهرت یه دیونه ست.
بااخم و خشم بهش نگاه کردم که گفت :آره اون یه دیونه ست.
انگشت شو زد روی شقیقه اش و گفت :اون عقل نداره ...اون به جای مغز گچه توی سرش.
_لطفاً حده خودتونو بدونید.
عقب عقب رفت و خیره به چشمام گفت :اون یه دیونهی به تمام عیاره ...یه بی کلهی بی مغز اگه
اینطور نبود فرشته ای مثل تو رو از دست نمیداد ...بهتر از تو قطعاً وجود نداره پس اون زن بهتر از تو
نیست فقط شوهرت خطای دید داره و فکرکرده اون بهتره اما حریر بهترین فقط یکیه اونم تویی.
باسرعت از پله ها رفت باال و من گیج به پله ها نگاه کردم.
زیرلب گفتم :حرفاش عجیبه اما باعث نمیشه اعتمادم و نسبت بهش ازدست بدم ...اون آدم بد ذاتی
نیست.
وارد اتاقم شدم و بعد از اینکه دوش گرفتم خوابیدم ...خوابی که بازم امیرحسام ازم دریغش کرد و
نصف شب گریه رو مهمون تنهایی هام کرد.
***

846

www.RomanKhone.IR

نه سیاه بود نه سفید – ریحانه رسولی

رمــان

دقیقا پنج ماه گذشته که امیرحسام و ترک کردم و وارد قصرخانوم فرخی شدم ...روزها و ساعت ها
میگذره و من بادلتنگی و غصه و گریه زندگی میکنم و عمرم و میگذرونم ...گاهی اوقات دلتنگی خیلی
بهم فشار میاره و سیرمیشم از این زندگیِ پر از تنهایی ...دلم میخواد برگردم پیش امیرحسام اما اگه
االن برگردم اون حتی تو صورتم نگاهم نمیکنه چون یکی مثل الیزابت کنارشه ...شاید میدون خالی
کردن و تقدیم کردن تمام زندگی به الیزابت اشتباه بود.
فرخی :حریر !
سریع به خودم اومدم و گفتم :بله؟
فرخی :کجایی؟ یه ساعته دارم صدات میکنم.
_ببخشید حواسم نبود.
فرخی :آخر این هفته چندتا مهمون ویژه داریم دلم میخواد سنگ تموم بذاری.
_چشم فقط لیست غذاها و دسرها رو خودتون بنویسید و بهم بدین لطفاً.
فرخی :باشه فرداصبح لیست و بهت میدم.
_چشم.
وقتی دیدم سوپ کامالً جاافتاده میزه شام و چیدم و بعد رفتم توی حیاط تا یکم قدم بزنم ...هوا
خیلی خوب بود و جون میداد واسه قدم زدن.
دستام و بـ ـغل کردم و آروم قدم برداشتم.
به آسمونِ شب نگاه کردم و بادیدن برق ستاره ها یاده امیرحسام افتادم ...نمیدونم گاهی چی میشد
که چشماش ستاره بارون میشد و برق میزد.
درست عین یه ستاره چشمای مشکیِ وحشیش می درخشید ...وقتی هم پای گذشته و انتقام میومد
وسط چشماش میشد گوله آتیش و انگار توی چشماش آتیش روشن کردن ...وقتی هم شیطون میشد
چشماش میخندید.
لبخنده تلخ و پربغضی روی لبام نشست ...کم میخندید اما وقتی میخندید دنیای بی رنگ من پر از
رنگ می شد.
پنج ماهه دخترم و ندیدم و این موضوع بدجوری باعث میشه از خودم متنفر بشم ...امیدوارم هستیِ
من کناره باباش و مامان جدیدش خوشحال باشه ...اون وقتی بزرگ بشه و بفهمه الیزابت مامانش
نیست و از ماجرا باخبر بشه قطعاً مامان شو درک میکنه و میفهمه که توی زندگی یه مرد نمیشه دوتا
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زن وجود داشته باشه ...اگرهم بشه همیشه اون وسط یکی شون بدجوری زخمی میشه ...من دلم
نمیخواست بیشتر از این از امیرحسام زخم بخورم چون دیگه جونی برام باقی نمونده بود ...درثانی دلم
نمیخواست دخترکم توی جنگ و دعوا و بی مهری و بی محبتی بزرگ بشه ...وقتی پدر و مادر عاشق
هم نباشن بچه ها هیچ وقت معنی واقعی کلمهی دوست داشتن و عشق رو لمس نمیکنن ...اولین
جایی که یه بچه توش به عشق میرسه خانواده ست ...اگه توی خانواده عشق و محبت نبینه میشه
یکی که از غریبه ها محبت و گدایی میکنه مثل من ...مادرم همیشه کنترلم میکرد و سعی داشت من
یکی مثل خودش نشم و پدرم به خاطره اینکه به آقابزرگ مدیون بود تمام مدت سکوت کرد و
گذاشت اونا تصمیم بگیرن و این وسط هیچکس نفهمید من دارم از کمبود محبت جون میدم و
دوست داشتن و محبت و از امیرحسام گدایی میکنم و از دروغ های شیرینش لـ ـذت میبرم.
ونداد :همپا نمیخوای؟
درجوابش فقط لبخنده کجی زدم.
ونداد :سرمانخوری؟
آروم و باخجالت گفتم :نه هواخوبه.
قدماشو باهام هماهنگ کرد و گفت :شام نخوردی.
_میل نداشتم.
ونداد :شام نخوردی ولی حسرت خوردی درسته؟ واسه همین سیر شدی.
_منظورتون چیه؟
ونداد :تو هنوزم امیرحسام و دوست داری.
به آسمون چشم دوختم و گفتم :اون مثل یه ابره تیره بود ...متفاوت از بقیه ...بدجنس اما دوست
داشتنی.
جلوم ایستاد و گفت :تاکی میخوای اینطوری زندگی کنی؟ باعشقش ...بایادش ...باخاطراتش ...حریر
برو طالق تو بگیر و مثل یه شیرزن از خودت دفاع کن ...حسام مهدیه نیست که امروز باهم دعوا کنید
و اون هرچی دلش بخواد به تو بگه و تو دم نزنی و بعد چند روز دیگه باهم آشتی کنید ...این بحث
زندگی توئه لطفاً جدی بگیرش.
_میشه دربارش حرف نزنیم؟
ونداد :نه نمیشه لطفاً حرف بزن.
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_نمیتونم طالق بگیرم چون اون طالقم نمیده.
ونداد :خودم برات وکیل میگیرم تاطالق بگیری.
وای چرا تمومش نمیکرد من فقط دلم به همین خوشه که اسمم هنوز توی شناسنامهی اونه و اسم
اون توی شناسنامهی من.
برای اینکه بی خیال بشه گفتم :آخه شناسنامه ام و برنداشتم.
ونداد :کافیه خودتو به حسام نشون بدی و از راه قانونی پیش بری اون موقع شناسنامه ات و هم میده.
نگاهم و به انگشتام دوختم و پوست کناره ناخونم و کندم.
ونداد :مشکل شناسنامه ات نیست مشکل اینه که تو نمیخوای طالق بگیری.
اشکام ریخت روی گونه هام و ونداد بالحن عجیبی گفت :ای کاش اون روز که اومدی مغازم نمیذاشتم
بری.
باتعجب گفت :منظورتون چیه؟
به موهاش چنگ زد و به سقف آسمون چشم دوخت و گفت :از اون روز که اومدی مغازم مدام تو
ذهنم بودی و هستی ...از چشمات بگیر تا اخم بین دوتا ابروهات و یاموهایی که یه ذره بیرون بود و تو
بااسترس مدام مقنعه تو میدادی جلو و لجوجانه مقنعه ات میرفت عقب ...انگشتات که همش بااسترس
صداشونو درمیاوری و پاهات که عصبی و تند تکون شون میدادی ...زیرچشمی به من و مهدیه نگاه
میکردی و هرلحظه سرخ تر میشدی و اخمات بیشتر میشد ...اون لباس فرم مدرسه فقط توی تن تو
قشنگ بود نه اون دخترهای افاده ای و پرمدعا.
گیج گفتم :شما که اصالً حواستون به من نبود.
بااخم ادامه دادم :اصالً شما چرا به من توجه میکردین؟
لبخنده محوی زد و به استخر زل زد و گفت :اون روز عجیب ترین و البته بهترین دختره زندگیم و
دیدم ...همون اول که وارده مغازه شدی و باهام دست ندادی توجه ام بهت جلب شد و بعد که دقت
کردم دیدم از دوستات خیلی خوشگلتری و بعدش ناخواسته توجه ام میرفت سمتت ...وقتی اونطوری
جلوی من زبون درازی کردی و گفتی از دیدنم خوشحال نشدی و من یه شاالتانم قفل کردم و وقتی
اونطوری جلوی توهین های مهدیه ساکت موندی فهمیدم تو درمقابل آدمایی که درمقابلشون احساس
خطرکنی شیری و درمقابل دوستات و آشناهات که براشون ارزش و احترام قائلی یه گنجشک بی
پناه ...خنده داره ولی از اون روز همه جا تو رو میدیدم ...توی خیابون توی مغازه توی خونه حتی توی
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خواب ...فراموش کردنت کاره سختی بود و وقتی توی مغازهی علی دیدمت به ثانیه نکشید شناختمت
و از اینکه...
دستام و آوردم باال و گفتم :بسه ...خواهشاً ادامه ندید.
باصدایی که بیش از حد می لرزید ادامه دادم :فکرمیکردم برادرانه به درد دل هام گوش میدید و
اعتماد کردن بهتون کاره اشتباهی نیست.
خواستم برم که سریع جلوم و گرفت و گفت :یه لحظه به حرفام گوش کن.
جدی گفتم :برید کنار.
ونداد :خواهش میکنم.
لحن التماس آلودش باعث شد صبرکنم تا حرف شو بزنه.
سیب گلوش به سختی باال و پایین شد و باصدایی که کمی میلرزید گفت :من اشتباهات زیادی داشتم
و االن قلب گناهکارم برای تو میزنه...
ناخودآگاه دستم رفت باال و سیلی محکمی بهش زدم و صدای سیلی محکمم توی حیاط طنین
انداخت.
سرش به سمت چپ کج شد و بعد از چندثانیه بهم نگاه کرد که بابغض گفتم :حسام همیشه
فکرمیکرد من یه خـ ـیانتکارم ،همیشه فکرمیکرد منم یکی ام مثل مادرم ،میگفت توهم دختره همون
مادری و خـ ـیانت توی خونته اما نفهمید که قلب من فقط بابودن کناره اون آروم میگیره ...آقاونداد
من نه هـ ـرزه ام نه خـ ـیانتکار ،فراموش نکنید هنوز شرعاً و قانوناً زن حسامم و به اون تعهد دارم،
حتی گوش کردن به حرفای شما خـ ـیانت در حق حسامه.
به سمت ویال قدم برداشتم که صدای پربغضش باعث شد بایستم.
ونداد :حریر یابرگرد پیش حسام و قلب تو آروم کن یا برو طالق بگیر و راه و برای عشق من هموار
کن ...شاید نتونم خوشبخت ترین زن دنیا کنمت اما میتونم آرامش و مهمون وجودت کنم و اشک و
توی چشمات جا ندم ...از جونم میگذرم ولی نمیذارم دلت غصه دار بشه ...حسام و نمیدونم اما من
دیوانه وار دوست دارم از همون دو سه سال پیش که دیدمت دلم و بهت باختم ...یابرگرد پیش حسام
یا بامن همراه شو.
اشکام تند ریخت و به سمت ویال دویدم و به اتاقم پناه بردم.
باشدت زدم زیره گریه و خودم و روی تخت پرت کردم.
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حسام منو ببخش که به حرفاش گوش دادم ...عشقم منو ببخش که اجازه دادم اون حرفا رو بزنه ...من
بهت خـ ـیانت نمی کنم ...نه بانگاهم نه با گوشام و نه باقلبم ...تمام من سهم توئه دیونهی دوست
داشتنی.
از ونداد توقع نداشتم همچین حرفایی بهم بزنه ...من چقدر خرم که نفهمیدم نگاهش عجیب نیست
بلکه عاشقه ...من اونو مثل سیاوش و امیرعلی میدونم و اون به من عالقمند شده.
دیگه موندنم توی این خونه به صالح نیست ...چیزی به آخر ماه نمونده ...آخرماه که برسه از اینجا
میرم.
من حتی نباید می ایستادم و به حرفای مزخرفش گوش میکردم ...نباید اجازه میدادم این حرفا رو
بزنه ...اون چطور جرأت میکنه به یه زن متأهل ابراز عالقه کنه؟!
زانوهام و بـ ـغل کردم و سرم و روی زانوهام گذاشتم و هق هقم فضای اتاق و پر کرد.
حسام االن بیشتر از هروقت دیگه ای بهت احتیاج دارم ،مرد خـ ـیانتکاره من کجایی که ببینی به
زنت به ناموست ابراز عشق کردن و تو هیچکاری نکردی ...اگه بفهمی مثل اون قدیما غیرتت به جوش
میاد و ونداد و زنده به گور میکنی یا عشق خارجی خوشگلت غیرتت رو هم ازت گرفته؟
مثل زمانی که آرشام اومد و گفت حریر مال منه و غرق خونش کردی برام غیرت خرج میکنی و یابی
اهمیت از کنارم رد میشی؟
لعنتی تمام اینا به خاطره عشق تو داره سرم میاد ...این اشک ها ...غروره خورد شدم ...بغض توگلوم...
غم تو دلم ایناهمه به خاطره توئه بی غیرت.
تنهایی هام تقصیره توئه گرگ کینه ای ...تنهایی و تاریکی این اتاق خوف برانگیزه ...حسام بیا من
بدون تو میترسم ،از این تنهایی می ترسم ...میترسم.
" هنوز عادت به تنهایی ندارم ،باید هرجوریه طاقت بیارم
اسیرم بین عشق و بی خیالی ،چه دنیای غریبی بی تو دارم
میترسم توی تنهایی بمیرم ،کمک کن تا دوباره جون بگیرم
یه وقتایی به من نزدیک تر شو ،دارم حس میکنم از دست میرم
نمیترسی ببینی برای دیدن تو یه روز از درد دلتنگی بمیرم
تو که باشی کنارم میخوام دنیا نباشه ،تو دستای تو آرامش بگیرم
بگو سهم من از تو چی بوده غیر از این تب؟ کیو دارم به جز تنهایی امشب؟
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میخوام امشب بیوفته به پای تو غرورم نمی تونم ببینم از تو دورم
دارم تاوان دلتنگیم و میدم ،کناره تو به آرامش رسیدم
بیا دنیام و زیباکن دوباره ،خدایا از تو زیباتر ندیدم "
(علی لهراسبی _ شیدایی)
***
نگاهم و از چشمای سرخ و پف کردم گرفتم و از آینه فاصله گرفتم و به سمت در رفتم ...چندتا نفس
عمیق کشیدم تا آروم بشم و بعد از اتاق رفتم بیرون.
به آشپزخونه رفتم و چای ساز و قهوه ساز و روشن کردم.
سرم گیج میرفت و حالت تهو داشتم ...دلم میخواست دوتا قرص خواب بخورم و تا ساعت ها بخوابم و
از این دنیا و آدمای مزخرفش جدا بشم.
آروم و بی سروصدا میزصبحانه رو چیدم و دقیقاً ساعت هفت خانوم فرخی خرامان خرامان از پله ها
همراه باآقای احمدزاده اومد پایین.
_سالم صبحتون بخیر.
فرخی مثل همیشه کوتاه گفت :سالم ممنون.
اما احمدزاده مثل همیشه برعکس اون بالبخندی گرم جوابم و داد :سالم دخترم صبح تو هم بخیر.
لبخنده مصنوعی زدم و براشون قهوه ریختم.
_به چیزی احتیاج داشتین صدام کنید.
به سختی برگشتم داخل آشپزخونه و خیلی سریع روی صندلی ولو شدم ...چشمام و بستم تا چندثانیه
ای از چرخ سرم خالص بشم اما انگار سرم و یکی تندتند تکون میداد.
برای اینکه خوب بشم و بتونم به کارهای روزانم برسم یه لیوان آب قند برای خودم درست کردم...
مشغول هم زدن قندها بودم که بازم خاطرات امیرحسام مثل یه تیغ کند روی شاهرگم کشیده شد و
زخمیم کرد ...رگ و نمیزنه فقط زخمی میکنه و این دردش بیشتر از مرگه.
همیشهی خدا به زور آب قند یا شیرینی جات مختلف به خوردم میداد چون فشارم همیشه پایین
بود ...از اینکه از شیرینی جات بدم میومد حرص میخورد و میگفت :بخور نمیکشتت که ...منم چپ
جپ نگاهش میکردم و میگفتم :اصالً دلم نمیخواد بخورم برو به کارت برس ...اونم برای اینکه لجم و
دربیاره میگفت :کاره من خوروندن این لیوان آب قند به توئه حاال زودباش بخور.
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زندگی بااون درعین حال که سخت بود شیرینم بود ...خودش درد بود اما درمانم بود ...اون برای
دردهایی که خودش بهم میزد بهترین درمانگر بود.
باصدای فرخی از فکر اومدم بیرون :حریر لطفاً بیا.
سریع یه قلوپ آب قند خوردم و از شیرینی اش صورتم جمع شد و حالت تهوم بیشتر شد.
دستی به روسریم کشیدم و رفتم داخل سالن غذاخوری و بادیدن ونداد اخمام رفت توهم.
باچشمای قهوه ای تیرش بهم نگاه کرد و بعد از کمی مکث گفت :سالم.
زیرلب خیلی آروم جوری که خودمم نشنیدم جواب شو دادم.
فرخی :برای ونداد قهوه بریز و درضمن بازم یادت رفت معجون مخصوص شو درست کنی.
آروم گفتم :متأسفم االن درست میکنم.
ونداد :نیازی نیست امروز باشگاه نمیرم پس احتیاجی بهش نیست.
بدون اینکه بهش نگاهی بندازم فنجون شو از قهوه پر کردم.
فرخی یه برگه به سمتم گرفت و گفت :اینم از لیست غذاها.
کاغذو گرفتم و گفت :فردا دوتا خانوم میان تابرای تمیزکاری کمکت کنن این مهمونا خیلی برام
مهمن پس لطفاً مثل همیشه کارتو به نحو احسن انجام بده.
_چشم.
ونداد :قراره مهمونی بگیریم؟
فرخی :بله.
ونداد :اونوقت این مهمونای ویژه کیا هستن؟
فرخی :شریک جدیدمون توی ساخت هتل آرامیس.
ونداد آروم سرشو تکون داد و گفت :این پروژهی عظیم تااالن چطور پیش رفته؟
فرخی بالبخند آرنج هاشو روی میزگذاشت و انگشتاشو توی هم قفل کرد و گفت :خیلی خوب...
میلیاردها تومن توی این پروژه سرمایه گذاری شده و دوبرابرش قراره بهمون برگرده ،میخوای توی
بخشی از پروژه کمکمون کنی؟
ونداد لبخندی به روش زد و گفت :گوشیت خراب شد رو من حساب کن.
فرخی نفس عمیق کشید تاخشم شو کنترل کنه و بعد گفت :حداقل فروشگاه تو توسعه بده.
ونداد :فروشگاه من به اندازهی کافی بزرگ هست.
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فرخی :میخوای بهت سرمایه بدم یه شرکت بزنی برای عرضه بهترین مارک های تلفن همراه؟
ونداد :نه مچکرم.
فرخی پوزخندی زد و گفت :پس میخوای تمام عمر یه برده بمونی.
ونداد بالبخندگفت :دقیق ًا.
فرخی :خیل خب تحت فشار نمیذارمت همین که سرعقل اومدی و برگشتی تا باما زندگی کنی برام
خوشاینده.
احمدزاده بحث و عوض کرد و گفت :حریرجان میری روژین و بیدار کنی ساعت ده امتحان پایان ترم
داره.
_چشم.
به سمت اتاق روژین قدم برداشتم و رفتم داخل اتاقش.
بادیدنش خندم گرفت ...یه دست و یه پاش از تخت آویزون بود و دهنش باز بود و خروپف هم میکرد.
تکونش دادم و گفتم :روژین ...روژین بیدارشو مگه تو امتحان نداری !
توی خواب آروم و باخودش حرف زد :بلدم ...بلدم ده رو میارم ...نمیوفتم ملکه به خدا بلدم.
باخنده محکم تر تکونش دادم و گفتم :روژین ...روژین پاشو دیرت میشه.
سنگینی خوابش واقعاً تعجب آور بود.
بلندتر صداش زدم و بازم بی تأثیر بود ،کناره گوشش یه جیغ بلند کشیدم که باشدت از خواب پرید و
داد زد :به خدا استاد من تقلب نکردم.
باخنده نگاهش کردم که به دروبرش نگاه کرد و وقتی متوجه شد کجاست و درچه حالیه نفس شو
راحت داد بیرون ...نگاهش به من افتاد ،از حرص یه جیغ بلند کشید و بالشت شو پرت کرد طرفم.
جاخالی دادم و بالشت بادیوار برخورد کرد.
_ساعته خواب! پاشو ،خوابیدن بسه مگه تو امتحان نداری! اصالً چیزی خوندی؟
سرشو خاروند و خواب آلود گفت :همه رو بلدم اونایی رو هم که بلد نیستم تو امتحان نمیاد.
سری با تأسف تکون دادم و از اتاقش اومدم بیرون.
فرخی :بیدار شد؟
_بله.
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فرخی :باید یه جایزهی عالی بهت بدم بابت اینکه اینقدر خوب میتونی اون خرسِ پرنسس رو هرروز و
به موقع بیدار کنی.
سرم و انداختم پایین و آروم گفتم :چیزه ...خانوم فرخی من میخوام که ...من تصمیم گرفتم که
آخرهمین ماه از اینجا برم.
فرخی متعجب گفت :چرا؟!
احمدزاده :مشکلی پیش اومده؟
_نه فقط دیگه نمیخوام اینجا کارکنم.
فرخی :تادلیل قانع کننده ای نیاری نمی تونی کارتو رها کنی.
سرم و آوردم باال و گفتم :متأسفم اما من مجبورم از اینجا برم.
بااخم گفت :دلیل تو بگو تا بذارم بری ...میخوای ازدواج کنی؟
سریع گفتم :نه.
فرخی :پس چرا میخوای بری؟
نگاهی به ونداد کردم که بااخم بهم نگاه میکرد ...دوباره سرم و انداختم پایین و گفتم :نمیتونم دلیلم و
بگم ولی تصمیم قطعیه ...یه هفتهی دیگه به آخرماه مونده تایه هفتهی دیگه میرم.
روژین :کجامیری؟
برگشتم و بهش نگاه کردم ...تازه از اتاقش اومده بود بیرون.
احمدزاده :مشکلی پیش اومده؟ روژین یا ما کاره اشتباهی کردیم؟
_نه شماخیلی هم خوبین فقط من دیگه نمیخوام کارکنم.
روژین :میخوای از اینجا بری؟
سرم و به معنی آره تکون دادم که گفت :پس ونداد چی میشه؟
اخمام رفت توهم و باخشم به ونداد نگاه کردم ...به روژین همه چی رو گفته !؟
فرخی :نفهمیدم منظورت از این حرف چیه؟
باشرم به سمت آشپزخونه رفتم که صدای محکم فرخی متوقفم کرد.
فرخی :وایسا.
جدی پرسید :اینجا چه خبره که من درجریانش نیستم؟
ن من اینجا دیگه صالح نیست.
_خبری نیست فقط موند ِ
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فرخی رو به ونداد گفت :نمیخوای چیزی بگی؟
ونداد :نذار بره.
اخمم غلیظ شد و فرخی متعجب گفت :نذارم بره! این جمله چه معنی میده؟
سرشو انداخت پایین و چنگال و توی دستش فشرد که روژین گفت :ونداد به حریر عالقمند شده.
نگاه بهت زدهی فرخی بین من و ونداد چرخید و بعد باتمسخر خندید و گفت :پس بگو چرا برگشتی
به خونه ...به خاطره من نبوده به خاطره این دختر بوده.
چندلحظه سکوت کرد و بعد گفت :حریر آخر این ماه از اینجا میره.
نفس راحتی کشیدم که ونداد بلندشد و گفت :بازم مثل همیشه پشتم و خالی کردی ...مرسی ...واقعاً
مرسی.
کت شو برداشت و از ویال رفت بیرون.
بابغضی که نمیدونم چرا تو گلوم بود گفتم :خانوم فرخی من متأسفم من هیچ کاری برای جلب توجه
ایشون نکردم نمیدونم چرا اینطوری شد.
فرخی درحالی که دستش از عصبانیت میلرزید لیوان آب و برداشت و کمی ازش خورد و بعد گفت:
ایراد از تو نیست از پسره منه که به هرکسی که از راه رسید عالقمند میشه.
روژین :چرا چرت میگی مامان؟ اون کی به کسی عالقمند شده و به تو یامن گفته که باره دومش
باشه؟
فرخی بدون اینکه جواب روژین و بده به اتاقش رفت.
احمدزاده رو به من گفت :تو دختره فهمیده ای هستی واسه همینم عاقالنه تصمیم گرفتی و فهمیدی
باید بری ...حریر پدرانه میگم تو و ونداد به درد هم نمیخورید ...شمسی برای پسرش بهترین پرنسس
شهرو انتخاب میکنه و بیشتر روی خانوادهی اصیل پرنسس تمرکز میکنه ...ممنونم که خودت جایگاه
تو شناختی و دست رد به سـ ـینهی پسرم زدی.
توی الیه های حرفاش کمی توهین بود ...من یه زمانی پرنسس محمدعلی صالحی بودم و حاال شدم
خدمتکار ملکه فرخی ...منم یه خانوادهی اصیل داشتم ...وقتی ونداد بهم ابراز عالقه کرد حتی ثانیه ای
بهش فکر نکردم و فقط عذاب وجدان گرفتم از اینکه یه زن متأهلم و ناخواسته اجازه دادم یکی دیگه
بهم ابراز عالقه کنه.
به آشپزخونه پناه بردم و زیرلب گفتم :باید دنبال یه خونهی نقلی و ارزون باشم.
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***
مشغول تزئین دسرها بودم که ونداد اومد داخل آشپزخونه ...ناخودآگاه اخمام رفت توهم.
دسرها رو داخل یخچال گذاشتم و خواستم از آشپزخونه برم بیرون که گفت :چرا از من فرار میکنی؟
_ خودتون دلیل شو میدونید.
ونداد :نه نمیدونم به منم بگو ببینم چه خطایی کردم که باهام سرسنگین شدی و حتی جواب سالمم
و هم نمیدی ...نمیدونم حریر ...خالف شرع کردم؟ گناه کردم؟ یا کاره اشتباهی کردم؟ من فقط اون
چه که توی قلبم بود و به زبون آوردم و این گناه نیست.
محکم و جدی گفتم :گناهه ...خالف شرعه ،شما به یه زن متأهل ابراز عالقه کردین و این واقعاً شرم
آوره.
ونداد :متأهل! چه تعهدی؟ تو به هیچکس تعهد نداری توشوهرتو ول کردی چون بهت خـ ـیانت کرده
و االن هیچ نسبتی باکسی نداری فقط یه امضا و یه مهر میمونه که اونم اگه بخوای خیلی سریع انجام
میشه و تو یه زن آزاد میشی ...حریر اگه شوهرتو هنوزم دوست داری که کامالً مشخصه دوستش داری
و عاشقشی برگرد پیشش و اون زن و از زندگیت بیرون کن و حق تو ازش بگیر اگه هم دوستش
نداری و دیگه نمیخوایش برو طالق تو بگیر و بذار من برای اولین بار از یه دختر خاستگاری کنم و
زندگیم و بسازم.
باصدایی که میلرزید گفتم :من دیگه توان جنگیدن باکسی رو ندارم پس قبل از اینکه برم حقم و
بگیرم میبازم و بازم شکست میخورم چون قلب شوهرم بامن نیست درضمن من نمیتونم از حسام
جداشم و اگرم جداشم باکسی ازدواج نمیکنم ...حاضرم از تنهایی بپوسم اما یه مرد دیگه نیاد توی
زندگیم ...درضمن یادتون نره شما یه اشراف زاده هستین و من یه خدمتکار.
ونداد :بس کن از نقش بازی کردن ،تو خدمتکار نیستی تو خان زاده ای تو نوهی محمدعلی صالحی
هستی ،مادرم اگه اینو بفهمه اخماش تبدیل میشه به لبخند و خیلی زود از اینکه از اینجا بری
منصرفت میکنه.
_من باصالحی ها هیچ نسبتی ندارم من یه میوهی کرم خوردم که خیلی وقت پیش انداختنش دور...
درضمن من تصمیمم جدیه ،از اینجا میرم و یه چیزه دیگه اگه مجردم بودم جوابم به شما منفی بود.
ونداد :چرا؟
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_چون قلب و روحم متعلق به یکی دیگه ست ،زندگی کردن بایه مجسمه سخته من تجربه اش کردم،
یه مجسمهی بی روح و بی احساس نمی تونه کسی رو خوشبخت کنه.
ونداد :عشق فراموش نمیشه؟
لبخنده تلخی زدم و گفتم :نمیشه.
ونداد :پس برو پیش شوهرت یه عاشق عشق شو به خودش وابسته میکنه.
_هه حسام توی سه سال به من وابسته نشد درضمن من نمیخوام اون به من وابسته شه میخوام
دلبسته شه که اینم امکان نداره چون اونم مثل من عاشقه ...عاشق یه زیباتر از من.
ونداد :زیبایی سیرتت بیشتر از زیبایی صورتت به چشم میاد.
کمی مکث کرد و بعد لبخنده محوی زد و گفت :حرفات قانعم کرد ...از این به بعد تو فقط یه دوست
ساده ای و بس ...من برمیگردم خونهی خودم تو بمون و به کارت ادامه بده ...من برعکس تو سخت
عاشق نمیشم زود فراموش میکنم.
تودلم گفتم :خوش به حالت.
لبخندی زد و گفت :حرفم حرفه واقعاً دیگه برام یه دوست ساده ای ...مطمئن باش هیچ مردی با زنی
که قبلش مال یکی دیگه است و تمام فکر و ذکرش یکی دیگه ست ازدواج نمیکنه.
_خوبه ...اینو به مادرتونم بگید حتی اگه الزم شد بگید متأهلم از اون روز ترس توی چشماش جا
گرفته ...میترسه یه خدمتکار پسرشو از راه به در کنه.
ونداد :اینطور نیست اون فقط به پول و مادیات خیلی اهمیت میده ...مزاحم کارت نمیشم فعالً.
از آشپزخونه رفت بیرون و نفس آسوده ای کشیدم از اینکه منطقی برخورد کرد و به عالقهی احمقانه
اش خاتمه داد.
این خانواده یه ویژگی خوب داشتن اونم این بود که خیلی منطقی بودن و همیشه منطقی برخورد
میکردن.
تاشب مشغول پخت و پز و تمیزکاری بودم ...دیگه هیچ نایی برام نمونده بود.
ساعت هفت بود که کارام تموم شد و رفتم توی اتاقم و یونیفرم اتو کشیده و تمیزم و پوشیدم ...جلوی
آینه موهام و کامالً پنهان کردم و روسریم و سرم کردم.
صدای فرخی ازبیرون به گوشم رسید :حریر ...حریرکجایی؟
چقدر دلم برای اینکه امیرحسام از سرکار بیاد و بی طاقت صدا بزنه حریرکجایی تنگ شده.
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رفتم از اتاق بیرون و گفتم :بله خانوم؟
هول گفت :همه چی آدماده ست؟ یه موقع آبروم جلوشون نره.
_همه چی آماده ست خیالتون راحت.
صدازد :روژین ...ونداد بیاین دیگه.
ونداد همونطور که آستین های پیراهن شو تا میزد از پله ها اومد پایین و گفت :خیل خب حاال انگار
قراره پادشاه فرانسه بیاد که ملکه اعضم اینقدر هیجان زده ست.
فرخی :این مرد از پادشاه فرانسه هم مهم تره و البته سخت گیر و کج خلق...
ونداد پرید وسط حرفش و گفت :عین خودت.
فرخی ادامه داد :نکته بین و بادقت ...از کوچکترین چیزها ایراد میگیره.
بااخم ادامه داد :تو چرا تیپت اینطوریه؟ چرا کت شلواری که گفتم و نپوشیدی؟
ونداد :بااسپرت حال میکنم.
فرخی نفس های عمیقی کشید تاآروم باشه.
روژین از اتاقش اومد بیرون و باهیجان و البته جیغ گفت :چطور مطور شدم؟
یه پیراهن عروسکی سورمه ای که دامن چین دارش خیلی قشنگ و شیک بود به تن داشت و جوراب
شلواری مشکی و کفش های پاشنه بلند سورمه ای ...خیلی ناز شده بود و پیراهنش خیلی بهش
میومد.
آرایش قشنگی داشت و موهاشو دم اسبی بسته بود کمی از موهای جلوشو توی صورتش ریخته بود.
ونداد :مثل خر پاکوتاه شدی.
روژین جیغ زد :عوضی.
ونداد :خر پاکوتاه.
روژین کفش شو درآورد و خواست به سمت ونداد پرت کنه که باهشدار فرخی دستش روی هوا
خشک شد.
باحرص به ونداد نگاه کرد و بعد کفش شو پوشید.
صدای زنگ ویال بلندشد که فرخی بااسترس گفت :اومدن.
رفتم توی آشپرخونه تا لیوان های شربت و آماده کنم.
صدای احوال پرسی ها و خوش آمد گویی های فرخی و احمدزاده به گوشم میرسید.
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باسلیقه تکه های پرتقال و برش زدم و لب لیوان های شربت گذاشتم.
ده دقیقه ای گذشته بود که ونداد اومد توآشپزخونه و گفت :کمک میخوای؟
_نه ممنون.
ونداد :بده شربت ها رو من ببرم.
_نه مادرتون عصبانی میشه.
ونداد :دلم نمیخواد توی جمع شون باشم ،از بحث های کاری شون چیزی سردرنمیارم پس بذار
کمکت کنم.
اجازهی مخالفت نداد و سینی رو برداشت و رفت داخل سالن.
میدونستم فرخی از دستم عصبانی میشه اما به من چه اون خودش سینی رو برداشت و برد.
تمام مخلفات و آماده کردم و ساالدها رو تزئین کردم ...از قبل میز شیرینی و شکالت رو چیده بودم
پس نیاز نبود برم برای پذیرایی.
چون آشپزخونه از سالن فاصله زیادی داشت صداشونو نمیشنیدم و حواسم کامالً به کار خودم بود.
ماهی ها رو از فر درآوردم و توی ظرف گذاشتم و شروع کردم به تزئین کردنشون.
اینقدر غرق کارم شدم که اصالً متوجهی گذر زمان نشدم تااینکه روژین اومد توی آشپزخونه و خودشو
روی میز ولو کرد و کفشاشو باحرص درآورد و گفت :اَه ازشون حالم بهم میخوره منو چه به این کفش
ها همون دمپایی هام شرف داره به اینا که پدره کمر و پاهام و درمیاره.
_خب مجبوری مگه؟!
روژین :بله که مجبورم ملکه دستور داد امشب باید یه خانوم واقعی باشم نه یه بچهی بی تربیتِ دماغو.
تک خنده ای کردم که یهو باهیجان دستاشو بهم کوبید و گفت :وای حریر نمیدونی چه شریک های
خوشگلی داره مامانم ...سه تا مردن یه زن ...همشون جذاب و قشنگن مخصوصاً یکی شون که عزیزه
دل منه ...دختره هم خیلی ملیح و خوش چهره ست.
_ پاشو برو به چشم چرونی عزیزه دلت برس.
روژین :بی خیال سوتی دادم درحده بنز.
باکنجکاوی منتظره ادامهی حرفش بودم که غش غش خندید و گفت :جلوشون بااین کفش ها خوردم
زمین و پخش زمین شدم ...ونداد که نزدیک بود زمین و گاز بگیره خودمم نتونستم خودم و کنترل
کنم و زدم زیره خنده ...حاال هی ملکه سرخ و سفید میشد که نخندم و بلندشم ...سعی کردم بلندشم
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ولی چون خندم بند نمیومد و هنوز میخندیدم دوباره افتادم ...ملکه هم دید دارم آبروشو میبرم با یه
نیشگون زیر زیرکی که از پهلوم گرفت آروم بهم گفت :گمشم بیام پیش تو.
باخنده گفتم :روانی.
روژین :دست خودم که نبود خب سخته با ده سانت پاشنه راه بری.
سری باتأسف تکون دادم و گفت :مامان گفت ساعت هشت و نیم میزو بچین.
_باشه.
پلوها رو بازعفرون تزئین کردم و کم کم میزو چیدم و بعد به روژین گفتم :بره به مامانش بگه میزشام
آماده ست و برن سالن غذاخوری.
چند دقیقه ای گذشته بود که تازه متوجه شدم ظرف ماکارانی لقمه ای رو نبردم سر میز ،سریع لبم و
گاز گرفتم و گفتم :خاک برسرت حریر چطور یادت رفت اینو ببری االن فرخی میاد خفه ات میکنه.
سریع ظرف و برداشتم و رفتم داخل سالن و سربه زیرگفتم :متأسفم اینا رو فراموش کردم بیارم سر
میز.
سرم و آوردم باال اما...
صدای شسکتن ظرف ماکارانی لقمه ای توی سالن طنین انداخت ...نفسم قطع شد و تمام تنم یخ زد...
حلقم خشک شد و تلخی عجیبی ته حلقم احساس کردم ...قلبم داشت ازجا کنده میشد و چشمهی
اشکم جاری بود.
وقتی نگاهم به اون دوتا تیلهی مشکی وحشی افتاد زمان و مکان از دستم در رفت و تنها چیزی که
تمام روح و جسمم و دربرگرفت ترس بود ...ترس !
بابهت بهم نگاه میکرد ...یه نگاهِ پر ازتعجب و ناباوری.
دستشو به میز گرفت و ایستاد ...لب زد حرفی بزنه اما صدایی از گلوش خارج نشد.
ونداد :حریر حالت خوبه؟
چیزی نگذشت که تیله های مشکی رنگش رنگ خشم به خودش گرفت و من هنوز میدیدم اون شعله
هایی رو که توی چشماش بی رحمانه زبانه میکشید.
سیاوش بابهت ازجا بلندشد و باصدایی که ازشادی میلرزید گفت :حسام این حریره !
ونداد زیرلب گفت :حسام !
سیاوش باخندهی پرذوقی امیرحسام و تکون داد و گفت :داداش این خودشه به خدا.
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روبه جاستینا گفت :جسی تو هم میبینیش یا توهم زدم؟
جاستینا شوکه گفت :واقعاً حریره.
فرخی :اینجا چه خبره؟
اونا حرف میزدن و امیرحسام فقط زل زده بود بهم و من مثل همیشه از نگاهش هیچی نمیفهمیدم.
هنوزم مثل گذشته بود ،هیچ تغییری نکرده بود حتی جذاب تر شده بود.
سیاوش ناباور گفت :باورم نمیشه.
امیرحسام مثل یه مجسمه فقط بهم چشم دوخته بود و من صدای هق هقم بلندشده بود.
ی که پنج ماهه تمامه
سیاوش که دید هیچکاری نمیکنه باعصبانیت دادزد :امیرحسام این همون زن ِ
داری مشهد و به خاطرش زیرو رو میکنی ،چرا از گذشته درس و عبرت نمیگیری؟ چرا بازم فقط نگاه
میکنی؟ لعنتی چرا تا میاد قدرشو نمیدونی اما همین که میره میشی مجنون میشی کسی که لیلی
شو از دست داده ...امیرحسام پنهان کردن احساسات فقط به خودت لطمه میزنه ...لعنتی یه زن نیاز
داره که از زبون شوهرش دوست دارم و بشنوه ...حسام توروخدا از دستش نده.
بابغض فریاد زد :حـــــســــام !
امیرحسام که انگار توی این دنیا نبود بافریاد سیاوش تکون شدیدی خورد و زیرلب زمزمه کرد :حریر !
یه قدم به سمتم برداشت که از ترس تنها چیزی که به ذهنم رسید فرار بود ...فرار از یه گرگ کینه
ایِ دوست داشتنی.
باسرعت به سمت در دویدم که دقیقاً مثل یه گرگ دنبالم کرد و من سریع درو باز کردم و از ویال
رفتم بیرون.
به سمت در خروجی میدویدم که یهو دستم از پشت کشیده شد و بعد تنها چیزی که احساس کردم
سوزش سمت چپ صورتم بود.
صورتم به سمت راست کج شد و اشکام سر خورد روی تیغهی بینی ام.
پوزخندی زدم و گفتم :هه بازم شروع شد.
بهم نزدیک شد و باشدت تکونم داد و نعره زد :چرا ازم فرار میکنی؟ تو میدونی این همه مدت به من
چی گذشت؟ تو میدونی پنج ماهه تمامه خواب و خوراک و ازم گرفتی؟ میدونی درحق من چه بدی
کردی؟ لعنتی این همه مدت اومده بودی خدمتکار شریکم شده بودی ...لیاقت تو خدمتکاریه؟ خاک
برسرت که از خانوم خونهی من بودن دست کشیدی تا بشی خدمتکار ...تو مادری؟ تو چه جور مادری
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هستی که از دخترت دست کشیدی! سنتم کم نیست که بگم بچه ای ...احمق تو میدونی هستی
چقدر بهونه تو میگرفت؟ تو میدونی من چی کشیدم تنهایی بایه بچهی سه ماهه؟ چی برات کم
گذاشتم که رفتی؟ چی کم داشتی؟ کجا کم کاری کردم؟ دِ لعنتی جواب بده.
ازپشت پردهی اشکم به چشماش خیره شدم و بابغض گفتم :عشق ...دوست داشتن ...محبت ...اینا رو
برام کم گذاشتی.
پوزخندی زد و گفت :آها اینا رو برات کم گذاشتم.
فریاد زد :احمق حتماً باید بازبون بگم که دوست دارم از حرکات و رفتارم نفهمیدی؟ حریر نفهمیدی
من اون حسام سه سال پیش نبودم که توی کلبه بانفرت بهت نگاه میکرد و به موهات چنگ میزد
مگه نمیدیدی که بانوازش موهای تو میخوابیدم؟ ندیدی که چطور اون زخم لعنتی روی پیشونی تو
میبـ ـوسیدم؟ ندیدی که چطور کنارت آروم میگرفتم؟ لعنتی کافی بود فقط یکم چشماتو باز کنی و
بدی های گذشته ام و کناره خوبی هام میذاشتی و اونوقت متوجه میشدی حسامت فرق کرده ...من از
وقتی فهمیدم حامله ای از گل نازک تر بهت گفتم؟ حریر نفهمی خودتو تقصیره من ننداز.
دستاشو از روی بازوهام کنار زدم و مثل خودش دادزدم :آره آقای پارسا بهم از گل نازک تر نگفتی تا
یه موقع دخترت چیزیش نشه ...چون میدونستی وضعیت بارداریم حساسه واسه همین تغییر کرده
بودی ...آره نوازشم میکردی ،میبـ ـوسیدیم و بهم محبت میکردی اما فقط زمانی که بهم نیاز داشتی
و غریزهی مردانه ات بیدار میشد تو ف...
بازم یه سیلی دیگه و بازم سوزش صورتم و کج شدن سرم.
چونم و محکم بین دست قدرتمندش گرفت و نزدیک صورتم از الی دندونای کلید شده اش غرید:
برای خودم متأسفم که زنم عالقم و نیاز و غریزه تعبیر میکنه ...همونقدر که به فکره بچه بودم
صدبرابرش به فکره تو بودم اما تو نفهمیدی و تمام مدت توجه ها و رفتاره خوبم و به خاطره وجود
هستی دونستی ...کوچولوی من تو بودی ...احمق وقتی میگفتم کوچولو دوست دارم منظورم خوده
لعنتی ات بود نه بچه ...بچه مهم بود اما تو مهم تر بودی ...بچه قلبم بود و تو ضربان قلبم ...متاسفم که
نفهمیدی و منو یه هـ ـوسباز میدونی.
دستشو پس زدم و گفتم :هه باورم شد ...این دروغ ها رو برو تحویل اونی بده که باز دوباره خرت
میشه ...من دیگه خر نمیشم ...منم برای خودم متأسفم که شوهرم زمانی بهم عالقمند میشد که فقط
میرفتیم تو تخت.
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بازم دستش رفت باال که اینبار باترس صورتم و بین دستام گرفتم.
بهش نگاه کردم که دیدم دستش روی هوا خشک شده و باخشم داره زل زده بهم.
دستش مشت شد و چنگی به موهاش زد و زیرلب به خودش فحش داد.
فرخی :آقای پارسا میشه بگین موضوع چیه؟
باشنیدن صداش نگاه من و امیرحسام به سمت در کشیده شد ...همه از خونه اومده بودن بیرون و
باتعجب به ما نگاه میکردن ...بین اونا مردی رو دیدم که نمیشناختم و قطعاً یکی از همکارهای
امیرحسام بود.
امیرحسام باخشم به فرخی گفت :موضوع چیه! هه خانوم فرخی نگو که نمیدونی این خانوم زن منه؟
فرخی شوکه گفت :حریر تو همسر آقای پارسایی؟! ایشون چی میگن؟ اصالً مگه تو ازدواج کردی؟!
به امیرحسام نگاه کردم که بااخم و غضب بهم نگاه میکرد ،باشهامت گفتم :نه من زن این آقانیستم.
سرخ تر از حد معمول شد و چنان نعره زد حریر که حس کردم ستون های ویال به لرزه دراومد.
باگریه گفتم :چی میخوای از جونم؟ مگه تو ازمن متنفر نبودی خب منم از زندگیت اومدم بیرون تا به
خوشبختی برسی ...لعنتی این تو بودی که من و عشقم و پس زدی پس حاال چرا منو همسر خودت
میدونی؟ حسام دیگه خسته شدم از بس که محبت کردم و یه نگاه سرد تحویل گرفتم ...به همون
خدای باالسرمون دیگه نمیکشم ...دیگه توان اینکه با تو و کینه هات بجنگم و ندارم.
باغم ادامه دادم :چیه استاد الیزابت تکراری شده یا نه هنوز عاشق سـ ـینه چاکشی فقط غیرتت قبول
نمیکنه زنت آوارهی خیابون ها بشه؟
پوزخنده غمگینی زد و سری باتأسف تکون داد و زیرلب گفت :الیزلبت !
به چشمام زل زد و گفت :یادته یه شب بهت گفتم از اینکه بهم بی اعتمادی پشیمون میشی؟ گفتم
ولی تو جدیش نگرفتی ...حریر شک کردن به اینکه تو تنها زن زندگی منی مثل این میمونه که شک
کنی االن شبه.
باتمسخر خندیدم و گفتم :هی آقای پارسا خوب چشماتو باز کن اینی که جلوت ایستاده اون دختره
هجده سالهی خنگ و ساده نیست یه زن بیست و یک ساله ست که پره زخمه ...ازبس ماری مثل تو
نیشم زده افعی شدم واسه همینم دیگه گول حرفای قشنگ تو نمیخورم پس این اراجیفو برو تحویل
الی جونت بده که گُلته و توی قلبته.
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دستاشو کناره پاهاش مشت کرده بود و تمام صورت و گردنش از خشم سرخ شده بود و رگ گردن و
پیشونیش متورم شده بود.
جاستینا :امیر بهتره بیشتر از این مزاحم خانوم فرخی نشیم.
روبه امیرحسام باجرأتی که نمیدونم از کجا اومده بود سراغم گفتم :آره آقای پارسا از همون راهی که
اومدی برگرد این تو بمیری دیگه از اون تو بمیری ها نیست دیگه تاوان اشتباه مادرم و نمیدم ...برو به
تمام عالم بگو یسناصالحی توی گذشته چه غلطی کرده دیگه برام مهم نیست ...نه مادرم نه هیچکس
دیگه ارزش این همه درد و زخم و نداشت و نداره من زندگیم و قربانی آدمایی کردم که حتی توی
این سه سال از خودشون نپرسیدن حریر زنده ست یا مرده! من حتی به خاطره گذشتهی پر از گناه
مادرم از دختر سه ماهم گذشتم و این بزرگ ترین خریتم بود اما تقصیره تو بود ...تقصیره تویی که
وقتی شب ها من باگریه میخوابیدم توی آغـ ـوشت الیزابت و میگرفتی و کناره گوشش نجوای
عاشقانه میکردی ...آره حسام من یه مادرم اما یه مادرم گاهی به خاطره خوشی دخترش ازش دست
میکشه ...من به خاطره خوشبختی هستی و به خاطره آرامش تو خودم و کنار کشیدم اما نمیدونم چی
شده فیلت یاده هندستون کرده و االن زنم زنم میکنی ...چیه امیرحسام هنوز اون روحیهی انتقام جو
ت ا-ر-ض-ا نشده؟ هنوز سیر نشدی از عذاب دادن من؟ دیگه میخوای چه بالیی سرم بیاری؟ دیگه
میخوای چیکار کنی؟
مشت های محکمی به سـ ـینه اش زدم و باگریه فریاد زدم :لعنتی دیگه میخوای چیکار کنی که
نکردی؟ عشقم و گرفتی ...احساسم و گرفتی ...دخترم و گرفتی ...بابام و گرفتی دیگه چی مونده برام
که ازم بگیری؟ هیچی جز همین تن پرزخمم بیاهمین نفسمم بگیر تموم شه بره هردو خالص شیم.
هیچکاری نمیکرد فقط نگاهم میکرد و من تمام عقده هام و خالی کردم و دردهایی که کشیدم و
بامشت هایی که به سـ ـینه اش میزدم بهش میفهموندم و باصدای بلند زجه میزدم و فریاد میزدم که
ازش متنفرم و اون جلوم و نمیگرفت.
امیرحسام :آرومتر بزن ...دستات درد میگیره.
دستام روی سـ ـینه اش خشک شد و بابهت نگاهش کردم.
این حسامی نیست که من ترکش کردم ...خدایا بازم سعی داره گولم بزنه.
باخشم به عقب هولش دادم و فریاد زدم :دیگه خر نمیشم.
سیاوش :بسه دیگه بیاین از اینجا بریم.
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باانگشت اشارم به در اشاره کردم و محکم گفتم :برو پیش الیزابت چون من ترم خریتم و پاس کردم
دیگه خره تو نمیشم آقای پارسا ...برو به همون جهنمی که ازش اومدی چون حریر دیگه قلبی نداره
که برای تو بزنه پس برو ...برو و برای یک بارم که شده از یکی بگذر ...از من و از گناه مادرم بگذر ...به
واهلل دیگه توان جنگیدن باتوی گرگ صفت و ندارم ...بــــرو حسام.
امیرحسام :برم؟ باشه میرم اما تنها نه ،باتو میرم.
مچ دستم و محکم گرفت که جیغ زدم :ولم کن ...ولم کن من باتو جایی نمیرم.
به سمت در کشوندم که دست و پا زدم و جیغ زدم :ولم کن دیونه ...من دیگه باتو بهشتم نمیام ...مگه
نمیگم ولم کن؟! کری؟
ونداد :آقاحسام شما حق نداری به زور حریرو ببری.
امیرحسام باخشم راه رفته رو برگشت و به یقهی ونداد چنگ انداخت و نزدیک صورتش غرید :اسم زن
منو به زبونت نیار و نذار سگ بشم وگرنه بدجوری پاچه تو میگیرم خوشتیپ ...درضمن حریر نه،
خانوم پارسا.
هولش داد به عقب که ونداد ریلکس دستی به یقه اش کشید و گفت :اصالً از کجا معلوم راست میگی
و شوهرشی؟
امیرحسام :خانوم فرخی به گل پسرت یادت ندادی بچه ها تو کار بزرگ ترها دخالت نمیکنن؟
فرخی بااخم گفت :ونداد بهتره ما دخالت نکنیم.
ونداد :حریر دلش نمیخواد بااین آقابره اونم نمی تونه به زور ببرتش.
امیرحسام مشت محکمی کوبید تو دهن ونداد و فریاد زد :اسم زن منو به زبونت نیار.
من و فرخی و روژین همزمان یه جیغ بنفش کشیدیم و ونداد چند قدم عقب عقب رفت و بعد
بالبخنده عجیبی خون گوشه لبشو پاک کرد و گفت :چرا جری میشه آقای پارسا؟ من که حرف بدی
نزدم.
امیرحسام :دهن تو ببند وگرنه گِل میگرمش.
ونداد :اون نمیخواد باتو بیاد تو هم نمی تونی به زور ببریش.
امیرحسام :تو میخوای جلوم و بگیری خوشتیپ؟
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ونداد :میدونستی خیلی کنجکاو بدوم ببینمت؟ آخه هیچ مردی از یه فرشته مثل حریر نمیگذره مگر
اینکه مخ شو خر گاز گرفته باشه ...مخ تو که به نظر سالم میرسه رده دونای خرم که روی صورتت
خودنمایی نمیکنه پس چی شد که از حریر گذشتی؟
امیرحسام یه مشت دیگه زد تو دهن ونداد و گفت :این به خاطره اینکه بازم اسم زن منو آوری به
زبونت.
یه سیلی محکم بهش زد و گفت :این به خاطره اینکه نگاه هیزت به زن منه و اون که ساده ست
نمیفهمه ولی منی که خودم گرگم میفهمم.
یه سیلی دیگه بهش زد و گفت :اینم به خاطره اینکه به زن من میگی فرشته ...فرشته هفت جد و
آبادته خوشتیپ.
ونداد تمام این مدت فقط ایستاده بود و میذاشت امیرحسام بازدنش خشم شو ازبین ببره.
امیرحسام :حاالهم دهن تو ببند تا جنازه تو تحویل مادرت ندادم.
ونداد خون تو دهنشو تف کرد و به امیرحسام نزدیک شد ...دست شو روی شونه اش گذاشت و گفت:
آقای پارسا تو اگه جاتو توی زندگی این خانوم خالی کنی چیزی تغییر نمیکنه و جات خیلی سریع پر
میشه چون حر...اوه معذرت میخوام چون خانوم پارسا زنی نیست که ببینیش و بهش دل نبندی ...تو
اگه عاشق همچین زنی نیستی پس قطعاً مخت ایرادی نداره فقط قلب نداری واسه همین یکی دیگه
رو به خانوم پارسا ترجیح میدی.
دوتاضربهی آروم به شونش زد و گفت :داداشِ من اگه این زن و باتمام وجود میخوای بهش بگو و
دست شو برای همیشه بگیر ولی اگه نمیخوایش طالقش بده و راه و واسه من هموار کن.
امیرحسام چنان نعره زد میکشمت که چهارستون بدنم لرزید.
ونداد باخنده رفت عقب و گفت :گفتم اگه نمیخوایش.
امیرحسام به سمتش رفت که فرخی جلوش ایستاد و گفت :خواهش میکنم بس کنید پسره من عقل
نداره شما ببخش.
امیرحسام از الی دندوناش غرید :ببین خوشتیپ امشب و باخیال راحت بخواب فردا دیگه تو این دنیا
نیستی.
ونداد جدی شد و گفت :واقعاً؟ چرا؟ ببینم به غیرتت برخورد یا قلب از جاکنده شد؟ آقای مغرور
غرورت جلوی قلب تو گرفته و مجبورت میکنه به خانومت ابراز عالقه نکنی و عشق شو نادیده بگیری
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و بری سراغ یکی دیگه ...خانومت میگه دوستش نداری ولی به نظره من تو دوستش داری فقط
غرورت نمیذاره عشق تو ابراز کنی ...من دو روز پیش از خانومت خاستگاری کردم و اون چنان زد تو
گوشم که هنوز دردشو احساس میکنم ...من متأسفم از اینکه از یه زن متأهل خاستگاری کردم اما
گفتم اگه میخواد از تو طالق بگیره اما اون فقط اشک ریخت و اون اشک ها یعنی عشقی که به تو
توی قلبشه ،این زن فقط در قلب شو بسته و گفته :منم غرور دارم تنها حسام که مغرور نیست ،دیگه
وقتشه تو در قلب تو باز کنی ...زمانی که زد توی گوشم تنها جمله ای که باخودم گفتم این بود که تو
یه بی لیاقتی که از همچین زنی گذشتی اونم تو این دوره زمونه ای که خـ ـیانت عادی شده ولی
امشب میبینم ازش نگذشتی ،اونم هنوز دوست داره فقط اینقدر آزارش دادی که از غرورت خسته
شده ...داداشِ من عشق و غرور کناره هم بی معنی ان یاعشق تو انتخاب کن یاغرورتو ...من معذرت
میخوام که یه احساسی نسبت به خانوم پارسا درونم به وجود اومد اما به علی قسم وقتی زد تو گوشم
و گفت :متأهله و هیچ وقتن طالق نمیگیره شدم برام مثل این دختر ...این دختر خواهرمه و به هرچی
میپرسی حریر االن برای منه مثل روژینه ولی حسام بدون اگه نجنبی من نه ولی یکی دیگه حریرو
ازت میگیره چون اون زنیِ که هرمردی آرزوشه داشته باشتش.
امیرحسام رفت سمتش و بایه دستش به یه یقه اش چنگ زد و غرید :من مخ اونی که به زنم فکرکنه
رو میترکونه و دست اونی که زنم و لمس کنه رو میشکنم و دهنی رو که دربارهی زنم زر اضافی بزنه
رو کاگل میگیرم و دنیا رو برای اونی که بخواد زنم و ازم بگیره جهنم میکنم پس خوشتیپ اگه
میخوای مادرت عزادار پسره جوونش نشه گنده تر از دهنت حرف نزن و پستونک تو بمک.
ونداد آروم دست اونو از یقه اش جدا کرد و روبه من گفت :وقتی یه مرد روی یه زن غیرت داره یعنی
اون زن براش مهمه ...این مرد تو رو دوست داره برگرد پیشش ،تو خان زاده ای تو روچه به خدمتکار
بودن! دخترت منتظره توئه برگرد و مثل یه شیرزن اون زن و از زندگیت بیرون کن و جایگاه تو پس
بگیر حداقل به خاطره دخترت این کارو بکن.
سیاوش :حریر زن دیگه ای توی زندگی حسام وجود نداره ،برگرد.
خسته از این همه کشمکش گفتم :بسه ...بسه ...اگه آسمون به زمین بیاد زمین به آسمون بره من
دیگه با این مرد همراه نمیشم.
امیرحسام باقدمای محکمی به سمتم اومد و دستم و گرفت و گفت :هنوزم حرف فقط حرف منه...
حرف منم اینه که تو باید بامن بیای.
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به سمت در کشوندم و به جیغ جیغام اهمیت نداد.
قبل از اینکه بریم بیرون برگشت و یه نگاه به ونداد انداخت و گفت :دیگه نمیخوام ببینمت خوشتیپ،
مالقات بعدیمون مصادف میشه با رفتن تو به اون دنیا.
دستم و کشید و بردم بیرون.
_حسام ولم کن من نمیخوام باتو بیام.
امیرحسام :دهن تو ببند تا دندوناتو نریختم کف حلقت.
باگریه دادزدم :ازت متنفرم.
پرتم کرد داخل ماشین و گفت :منم همینطور عزیزم.
سوارشد و درو محکم بهم کوبید ...خواستم درو باز کنم که سریع قفل مرکزی رو زد و بافریاد گفتم:
چرا دست از سرم برنمیداری؟ دیگه چی از جونم میخوای؟
ماشین و روشن کرد و گفت :میخوام تاآخر عمر فقط برای من باشی.
باسرعت روند و زیرلب گفتم :باز چه نقشه ای داری خدا میدونه.
سرم و به پنجره تکیه دادم و صدای هق هقم اتاقک ماشین و پر کرد.
جلوی اون زندان وحشتناک زد روی ترمز و پشت سرهم بوق زد و آقایاسر درو باز کرد و بادیدن من
تعجب کرد.
ماشین و برد داخل و یه گوشه پارک کرد و گفت :پیاده شو.
_من دیگه برنمیگردم به این زندان.
پیاده شد و درسمت منو باز کرد و دستم و کشید و گفت :چشم قشنگِ من بهت میفهمونم زندان
واقعی یعنی چی.
جیغ زدم :ولم کن.
کشون کشون به سمت در ورودی بردم ...هولم داد به داخل که بادیدن الیزابت که هستیِ من بـ
ـغلش بود ویال دوره سرم چرخید و دست از تقال برداشتم.
باتعجب گفت :حریر !
پس باهاش ازدواج کرده ...پس توی این خونه جای منو گرفته ...شده مادره دخترم.
با تاپ و شلوارک توی خونهی من! جلوی شوهره من !
وقتی نگاهم به چشمای آبی دخترم افتاد بغض گلم و فشرد و اشکام سیل وار ریخت.

869

www.RomanKhone.IR

نه سیاه بود نه سفید – ریحانه رسولی

رمــان

آروم به سمتش قدم برداشتم ...بادست لرزونم دست کوچولو و سفیدشو لمس کردم و بغضم ترکید ...از
بـ ـغل الیزابت گرفتمش و محکم بـ ـغلش کردم و به خودم فشردمش.
باهق هق گفتم :ببخشید ...ببخشید عشق من ...ببخشید که تنهات گذاشتم ...ای کاش فقط من و تو
بودیم ...ای کاش بابات دست از سرمون برمیداشت و بامعشوقه اش میرفت و من تو کناره هم به
خوشبختی میرسیدیم.
امیرحسام :اینقدر از باباش متنفری؟
نگاه غمگینم و بهش دوختم و گفتم :خـ ـیانت بدترین ضربه ای بود که بهم زدی ...هم ازتو متنفرم
هم از همسره جدیدت.
الیزلبت :همسره جدیدش !
امیرحسام اومد سمتم و خواست هستی رو ازم بگیره که باترس گفتم :نه.
امیرحسام :باید باهم حرف بزنیم.
_من حرفی ندارم فقط بذار دخترم پیشم باشه.
امیرحسام :فقط ده دقیقه بیا باهم حرف بزنیم بعد میذارم باهستی باشی.
_نه نمیخوام.
هستی رو به زور ازم گرفت و داد بـ ـغل الیزابت که فریاد زدم :عوضی مادر اون بچه منم نه معشوقت
به چه حقی بچم و ازم میگیری و میدیش بـ ـغل این آشغال؟
باخشم مچ دستم و گرفت و غرید :به همون حقی که پنج ماه ولش کردی و همینی که بهش میگی
آشغال ازش مراقبت کرد.
به سمت اتاق کشوندم و پرتم کرد داخل اتاق و درو محکم بهم کوبید و گفت :حاال بنال چرا ترکم
کردی؟
رفتم سمت در و گفتم :میخوام دخترم و ببینم.
دستم و گرفت و پرتم کرد روی تخت و فریاد زد :حریر مثل بچهی آدم بگو دردت چیه؟
باترس روی تخت نشستم و به نفس نفس زدنش خیره شدم.
چنگی به موهاش زد و نفس شو فوت کرد بیرون و اینبار بامالیمت گفت :بگو چی باعث شد از من و
هستی بگذری؟
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کالفه صورتم و بادستام پوشوندم و نفس عمیقی کشیدم و بعد بهش نگاه کردم و گفتم :چی باعث شد
از تو و هستی بگذرم؟
امیرحسام :آره چی باعث شد؟
پوزخندی زدم و گفتم :وجوده الیزابت توی خونهی من باتاپ و شلوارک باعث شد.
زیرلب گفت :لعنت به من.
_آره لعنت به تو ...لعنت به تو که عاشق اونی ولی شوهره منی.
امیرحسام :حریر چرت نگو ...سوتفاهم پیش اومده ،برگرد سره خونه و زندگیت.
_خونه و زندگی؟ کدوم خونه و زندگی؟ مگه الی جونت زندگی ای برای من گذاشته؟
باافسوس گفتم :حیف اون همه عشقی که به پای تو ریختم ...باید همون شبی که منو بـ ـغل کردی
ولی گفتی الی دوست دارم ترکت میکردم ولی منه خر پات موندم و گفتم :دوستش دارم ...ای گند
بزنن این دوست داشتن و عشقی رو که شوهره بی غیرتم منو میبـ ـوسه ولی توی ذهنش چهرهی الی
خانوم شو تصور میکنه و من به روی خودم نمیارم.
هیچی نگفت و فقط نگاهم کردم.
بهش نزدیک شدم و گفتم :نگاه کن ...مثل همیشه نگاه کن ...از این نگاهت که نمیتونم معنیش کنم
حالم بهم میخوره.
امیرحسام :من خـ ـیانت نکردم.
خندیدم ...بلند و باتمسخر و بعد فریاد زدم :توهم یه عوضی مثل حمیدی ...اون موقع این حرف از
دهنم پرید اما االن باحواس کامالً جمع و بااطمینان میگم تَره به تخمش میره تو هم یکی مثل حمید،
یه هـ ـوسبازه آشغال یه حیوونه کثیف ...آخی آقای پارسا توی بـ ـغل الیزابت بهت خوش نمیگذره که
دوباره اومدی سراغ من؟ الیزالبت مثل من نیست؟ ببینم ناز و عشوه برات میاد یا مثل من درست عین
یه برده زودی تسلیم میشه ...الیزابت بهتره یا من؟ مسلماً اون بهتره چون هم خوشگل تره هم خوش
هیکل تر.
فریاد زدم ...بلندتر از همیشه :چرا اومدی سراغ من؟ استاد من بهترم یا الیزابت؟ توی بـ ـغل اون بهت
خوش میگذره استاد پارسا؟
درحالی که بدنش خیلی خفیف میلرزید و صورتش هیچ فرقی باسرخی خون نداشت نعره زد :آره بهم
خوش میگذره ...آره اون از تو بهتره ...آره حریرخانوم توبـ ـغلش خیلی بهم خوش میگذره ...االنم برای
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اینکه دلم برای همخوابی باتو تنگ شده اومدم سراغت وگرنه تو رو چه به من؟ تاوقتی الی هست تو
هیچ جایگاهی توی زندگی من نداری ،من و الی...
در باشدت باز شد و الیزابت فریاد زد :امیر بس کن ...تو رو به هرکی میپرسی به ر-ا-بطهی بین خودم
و خودت توهین نکن ...اسم خواهر و برادریمونو به لجن نکش امیر اونم فقط به خاطره اینکه از زنت
عصبانی هستی ،حریر دچاره سوتفاهم شده چرا به جای اینکه سوتفاهم و رفع کن بیشترش میکنی؟
تو رو به روح خاله حسنا از من به خاطره حسادت زنت استفاده نکن ...چرا این چرت و پرت ها رو
میگی و عذابش میدی؟ تو مگه همون آدمی نیستی که وقتی شب شد و زنش نیومد چشماش از اشک
پر شد؟ مگه تو همون مردی نیستی که گفتی برگرده دنیام و به پاش میریزم؟ مگه تو نبودی که
گفتی گوره بابای گذشته فقط برگرده و آرامش و مهمون وجودم کنه؟  ...مگه تو نبودی که پرپر
میزدی برای دوباره دیدنش؟ مگه تو نبودی که دوماهه تمام هستی رو بـ ـغل میکردی و خیره به
چشماش باحریرت حرف میزدی؟ مگه تو همون مردی نیستی که من به زور بعد از دوماه فرستادمش
سرکار؟ مگه اونی که شب تاصبح آهنگ کجایی بانو رو زیرلبش تکرار میکرد تو نبودی؟ امیر چرا بااین
حرفا ر-ا-بطه پاک بین خودم و خودتو نجس میکنی؟ چرا بهش نمیگی من و تو خواهر و برادر دینی
ایم؟ چرا بهش نمیگی تو اسمت توی شناسنامهی باباست و تو پسره بابایی؟ خونی نه اما قانونی هستی
و توی هیچ قانونی خواهر و برادرها عاشق هم نمیشن ...مگه من تازمانی که آلمان بودیم آبجی الیت
نبودم؟ امیر باپنهان کاری هات گند زدی به زندگی خودت و زنت ...بهش بگو که سرپرستی تو بابا
گرفته و تو پسرشی و من خواهرت ،بهش بگو من و تو اگه عاشق همم باشیم نمی تونیم باهم ازدواج
کنیم که به هرچی که میپرسی حریر من و امیر همیشه خواهر و برادر بودیم و تمام ،به روح عمه
حسنا قسم من هیج وقت امیرو به چشم دیگه ای ندیدم اگه باتاپ و شلوارک جلوش راه میرم چون
اول از همه یه مسیحی ام و دوم اینکه اون برادرمه به من محرمه اسمش توی شناسنامهی پدرمه
زمانی که عمه زمین گیر شد پدرم سرپرستی شو گرفت و ما شدیم یه خانواده ...مدتی که عمه حالش
بد بود من خیلی سعی داشتم به امیر کمک کنم و اون بهم خیلی وابسته شد و عالقهی بینمون فقط
خواهر و برادرانه بود ...من اگه بخوامم نمی تونم باامیر ازدواج کنم چون اول اینکه اون زن داره و هنوز
از زنش جدا نشده و دوم اینکه من و اون خواهر و برادریم و ارتباط بامحارم گناهه چه برای شما
مسلمانا چه واسه ما مسیحی ها ،وقتی پدرم سرپرستی امیرو گرفت فامیل پدرم اومد روش اما امیر
چون میخواست بیاد انتقام بگیره و چون آقابزرگت شک نکنه وقتی اومد ایران فامیل شو عوض کرد و
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شد همون امیرحسام پارسا فرزنده حمید پارسا ...حاال فهمیدی من چیکارهی شوهرتم؟ تو به من
میگی آشغال اما نمیدونی منه آشغال چقدر سعی کردم این مردو منصرف کنم از عذاب دادن تو ...بهم
گفت بهت نگم که خواهر و برادر دینی ایم و منه خر به حرفش گوش دادم و اون فقط قصدش این بود
که با تـ ـحریک حسادتت تو رو عذاب بده و باخورد کردن احساساتت ازت انتقام بگیره.
به امیرحسام نگاه کرد و ادامه داد:
_چرابهش نمیگی اون شب مست نبودی و داشتی نقش بازی میکردی؟ چرابهش نمیگی منظورت از
اینکه عشق تو ول کردی و اومدی ایران تا انتقام بگیری مادرت بوده؟ چرا بهش نمیگی بعدها از اینکه
باعث بی اعتمادی و شکش شدی پشیمون شدی اما به خاطره غرورت حرفی نزدی؟ چرا بهش نمیگی
وقتی اون حرف و زدی و حریر فکرکرده که عاشق یکی دیگه هستی اون سیاوش احمق بهت گفته که
وقتی حریر از شنیدن این خبر اینقدر بهم ریخته چرا بااین موضوع عذابش نمیدی چرا نقش اینکه
عاشق یکی دیگه هستی رو بازی نمیکنی ...شما دوتا آدم احمقید که بادروغ های احمقانه سعی
کردین انتقام بگیرین ،سیاوش احمقه و تو از اون احمق تری که عقل تو دادی دست اون احمق.
نفس عصبی کشید و گفت :توروخدا دیگه منو معشوقهی این احمق ندون چون منه خر نامزد دارم...
ببین ،این حلقه رو میبینی؟ من شش ماهه که نامزد کردم قبل از اینکه تو بری نامزد کردم ...من
نامزده ساواش برادره سیاوشم.
سرم گیج رفت و روی تخت نشستم ،بابی حالی گفتم :دیگه دروغ هاتونو باور نمیکنم.
الیزابت :این همهی حقیقت بود باورکردن یانکردنش دست خودته اما بدون من راست شو گفتم ...به
مریم مقدس قسم راست شو گفتم.
داد زدم :دروغ نگو من خودم دیدم توی بالکن توی بـ ـغل حسام بودی ...خودم شنیدم که گفت بدون
تو میمیره و دلش برات تنگ شده ،بهت گفت گلم ...باگوشای خودم شنیدم که بهت گفت تو جونشی
و دوست داره ...توبهش پیام داده بودی که دخترتو بیاره ببینی ...خودت بهش گفته بودی پس کی
باهام صحبت میکنه و تصمیم شو میگه؟ تصمیمش چی میتونه باشه جز ترک کردن من و ازدواج
باتو؟ اینقدر دروغ نگو ،بسه هرچقدر دروغ تحویلم دادین.
الی سرشو تکون داد و روبه امیرحسام گفت :بقیه شو به تو میسپارم.
از اتاق رفت بیرون و امیرحسام کناره در سر خورد و روی زمین نشست و پنجه هاشو الی موهاش فرو
کرد.
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_این دروغ ها رو ازکجا میارین؟ واقعاً که خیلی بااستعدادین ...بهتون تبریک میگم.
امیرحسام :مزخرف نگو.
_باشه پس تو شروع کن به دروغ گفتنات.
امیرحسام :من مجبور نیستم به تو دروغ بگم پس مطمئن باش راست شو میگم.
چندتا نفس عمیق کشیدم و گفتم :خیل خب بیا از اون شب که مست بودی شروع کنیم.
امیرحسام :مست نبودم ...من حتی همون موقع به تو عالقمند شده بودم ،توی سالن که بودیم وقتی
گفتم منم عشقم و تمام زندگیم و ول کردم و اومدم باتو ازدواج کردم منظورم مادرم بود که توی
آلمان تنها گذاشته بودمش ...وقتی گفتی کی جای منو توی قلب شوهرم گرفته بهت گفتم تو جای
اونو گرفتی اما تو نفهمیدی این حرفم یعنی تو به قلبم نفوذ کردی و هم جایگاه مادرم شدی ...تو از
حرفم اشتباه برداشت کردی و خیلی بهم ریختی ،وقتی از خونه باسیاوش رفتم بیرون اونگفت حریر تو
رو خیلی دوست داره و این موضوع که عاشق یکی دیگه ای خیلی بهمش میریزه پس نقش اینو بازی
کن که عاشق الیزابتی منم که میخواستم تو رو عذاب بدم و انتقام بگیرم همین کارو کردم و اون شب
متوجه بودم دارم چی میگم و باکی ام اما اونطوری رفتار کردم تا عذاب بکشی.
بانفرت گفتم :تو یه دیو بی صفتی که برای عذاب دادن من دست به هرکاری میزنی.
امیرحسام :من اون موقع فقط به انتقام فکرمیکردم.
_نسبت واقعی تو باالیزلبت چیه؟
امیرحسام :من برادر دینی و البته شیری الیزابتم همونطور که میدونی مامانم پنهانی بادایی محمدرضا
ارتباط داشت و وقتی من یک سالمه الی به دنیا میاد و مامانم میره آلمان دیدن الی و چون خاله
امیلی شیر نداشته و منم هنوز شیرخواره بودم به الی شیر میده ،مدت زیادی هم بهش شیر میداده تا
زمانی که برمیگرده ایران ،پس مابهم محرمیم چون خواهر و برادریم.
_بگو به جون هستی.
امیرحسام :به جون هستی.
_باورش سخته.
امیرحسام :آره میدونم چون منه خر نقش اینو بازی کردم که الی رو دوست دارم ولی من فقط اونو به
عنوان خواهرم دوست داشتم و دارم ...بچگی من خیلی عذاب آور و دردناک بود و تمام مدت الی
کنارم بود بهش وابسته بودم و مثل مادرم دوستش داشتم واسه همین دیدنش خوشحالم میکرد
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یاحرف زدن باهاش آرومم میکرد چون تمام مدتی که تنها بودم اون کنارم بود و به حرفام گوش
میکرد ...یه برادرم به خواهرش میگه گلم ...میگه جونم ...من و اون فقط خواهر و برادریم ...همین.
بابغض گفتم :اون شب که خونهی سیاوش بودیم باهاش حرف زدی و گفتی دوستش داری  ..صداش
میزدی عشقم ...قربون صدقه اش میرفتی.
امیرحسام :اون الی نبود مامانم بود.
چشمام گرد شد که گفت :به روحش قسم که راست میگم.
نفسم و دادم بیرون و گفتم :اون پیام ها؟
امیرحسام :تو به خاطره اینکه از الی خوشت نمیومد نمیذاشتی وقتی میاد هستی رو بـ ـغل کنه و
باهاش بازی کنه ،خونه شونم نمیرفتی ،الی هستی رو مثل یه عمهی واقعی دوست داشت و داره،
دلتنگش میشد واسه همینم به من گفت بعضی اوقات ببرمش خونه شون تا ببینتش ،یه روزم خونهی
سیاوش بود و گفت هستی رو ببرم اونجا منم هستی رو بردم و کلی با الی و جاستینا بازی کرد و بعد
آوردمش خونه.
پس دروغ نگفته بود واقعاً رفته بود خونهی سیاوش.
_شنیدم که بهش گفتی هستی واسه همیشه پیش اون میمونه ،تصمیت چی بود که بهم نگفتی؟ چی
رو ازم پنهون میکردی؟ اون تلفن های مشکوک چی بود؟ دخترم و میخواستی بدی به الی؟
لب شو گاز گرفت و بعد از کمی مکث گفت :نه ...من تصمیم داشتم که...
نفس عمیقی مشید و ادامه داد :که بذارم بری دانشگاه و درس تو ادامه بدی ،داشتم کارهای دانشگاه
تو انجام میدادم ،یادته گفتم برات سوپرایز دارم؟ سوپرایزم این بود ،گفتم هستی رو روزها که نه
توخونه ای نه من میذاریم پیش الی ،هم قابل اعتماده هم باتجربه ،واسه این اون حرفو زدم و تو بد
برداشت کردی.
قهقهه زدم و گفتم :این یکی رو دیگه اصالً باور نمیکنم.
امیرحسام :توی کشوی کمد کناره تخت پروندهی دانشگاهت هست میتونی بانگاه کردن بهش به
درست بودن حرفم پی ببری.
سریع به سمت کمد یورش بردم ...داخلش یه پروندهی سبز بود ،برداشتمش و بادقت بهش نگاه
کردم ...راست میگفت.
بابهت گفتم :واقعاً میخواستی بفرستیم دانشگاه؟!
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خیره به چشمام گفت :تو هیچ وقت از رفتارم نفهمیدی من عاشقت شدم ...ابرازعالقه ها و رفتارهای
خوبم و به خاطره نیاز و غریزه ام میدونستی ...من باخشم و کینه باتو بودم اما باهـ ـوس نه ...بعدها
خشم و کینه ام تبدیل شد به عشق و عاشقانه باهات بودم فقط نتونستم احساساتم و به زبون بیارم
اونم به خاطره وصیت مادرم بود که...
باکنجکاوی گفتم :که چی؟
امیرحسام :هیچی.
از جاش بلندشد و خواست بره بیرون که صداش زدم ...ایستاد و بهم نگاه کرد ...چشماش خیلی دلخور
بود.
_ من باید دلخور باشم نه تو.
امیرحسام :دلخور نیستم فقط از اینکه یه آدم هـ ـوسبازه سست عنصره حیوون صفت خونده شدم از
خودم خجالت میکشم ...تَره به تخمش نمیره ...گاهی ضرب المثل ها غلط از آب درمیان ...من هـ
ـوسباز نیستم هیچ وقتم نبودم ...آغـ ـوش تو رو برای نیاز نمیخواستم برای آرامش میخواستم.
باشرمندگی نگاهم و به زمین دوختم و آرومگفتم :فکرکردم کناره الی به آرامش میرسی واسه همین
رفتم.
امیرحسام :آرامش من تو بودی ،رفتی و گند زدی به آرامشم البته رفتی تا خودت صاحب آرامش
بشی.
از اتاق رفت بیرون و اجازه نداد بهش بگم که آرامش من توی وجوده اون خالصه میشه.
به حرفاش فکرکردم ...اینقدر فکرکردم که تازه به عمق احمق بودن خودم پی بردم ...پنج ماه تنهایی
فقط به خاطره یه سوتفاهم! در حق خودم بد کردم ...بیشتر از همه هم درحق هستی بد کردم.
به اتاق هستی رفتم ...توی تختش خواب بود.
باچشمای اشکی به صورت ماهش نگاه کردم و بعد نگاهم سرخورد روی برگهی کناره دستش.
کاغذ و برداشتم و خوندمش :امیر اومد از تو انتقام بگیره اما قلب شو بهت باخت ...زخمی که مادرت
بهش زده رو باعشقت درمان کن و هیچ وقت از زندگیت به این آسونی نگذر ،همیشه بجنگ...
خوشبختی به راحتی به دست نمیاد ...االن دیگه خانوم این ویال برگشته پس وقتشه من برم و کمی
بانامزدم خوش بگذرونم ...مراقب دختر کوچولوت و شوهره دیونت باش ...بای ،الی.
کاغذ و کنار گذاشتم و هستی رو بـ ـغل کردم و رفتم توی اتاق خواب.
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روی تخت دراز کشیدم و هستی رو هم کنارم خوابوندم.
خیلی دلتنگش بودم و محتاج عطره تنش بودم ...اگه این جدایی ادامه پیدا میکرد همین امروز و فردا
از دلتنگی دق میکردم.
آروم به صورتش بـ ـوسه میزدم و دلتنگیم و رفع میکردم ...بزرگ شده بود ...شده بود هشت ماهه و
خوشگل تر و نازتر شده بود.
اینقدر بـ ـوسیدمش و بوئیدمش که نفهمیدم کی خوابم برد.
نصف شب باگریهی هستی بیدار شدم ...عوضش کردم و براش شیر درست کردم ...همونطور که مک
میزد و شیرمیخورد به چشمام زل زده بود و گاهی میخندید و دست و پا میزد.
منم کلی قربون صدقه اش میرفتم و باهاش حرف میزدم.
خوابش برد و روی تخت گذاشتنش ،شیشه رو از دهنش کشیدم بیرون و روی تخت گذاشتم.
امیرحسام کجاست؟ نکنه با الیزابت رفته؟
اَه حریر بسه اینقدر فکرهای احمقانه نکن.
از اتاق رفتم بیرون و تمام سالن و اتاق ها رو گشتم و درآخر توی یکی از اتاق ها پیداش کردم.
روی تخت خوابیده بود و ابروهاش بهم گره خورده بود.
تازه یاد دلتنگیم افتادم ...چقدر دلم برای اخم ها و نعره هاش تنگ شده بود ...گفت عاشقم شده! واقعاً
عاشقم شده یا باز داره فریبم میده؟ ...نمیدونم باید باور کنم یا نکنم اما احساس میکنم حرفاش اینبار
راسته.
یعنی فقط به خاطره یه شک احمقانه شوهر و دخترم و ول کردم؟! خاک برسرم.
کنارش نشستم و آروم موهاشو نوازش کردم و زمزمه کردم :ببخشید ...ببخشید مرد اخموی من اما
خب تقصیره خودتم بود.
ملحفه رو روش کشیدم و بـ ـوسهی آرومی به گونه اش زدم و غرق آرامش شدم.
چراغ و خاموش کردم و برگشتم پیش هستی.
بعد از اون همه فریاد و دعوا به خواب احتیاج داشتم ،شب سخت و پرتنشی بود ،باید میخوابیدم و
خودم و برای فردا و روبه شدن با امیرحسام آماده میکردم.
***
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زیرچشمی به اخمای درهمش نگاه کردم و بااسترس لبم و جوییدم ...توی سالن نشسته بود و داشت
بایه سری کاغد که روی میز پخش کرده بود ور میرفت و گاهی چیزهایی یادداشت میکرد.
گونهی هستی رو بـ ـوسیدم و کناره گوشش آروم گفتم :بریم با بابای اخموت حرف بزنیم ...دعاکن
مامان تو نزنه.
آروم آروم به سمتش رفتم و روی کاناپه کناریش نشستم.
نگاه کوتاه اما سنگین و پراخمی بهم کرد و به ادامهی کارش مشغول شد.
هستی رو روی پاهام نشوندم ...ازخودش صداهایی در می آورد و باپستونک توی دستش بازی میکرد.
همونطور که موهای خرمایی رنگ هستی رو لمس میکردم گفتم :فکرنمیکردم دیشب بخوابی !
هیچی نگفت که ادامه دادم :نترسیدی دوباره برم؟
امیرحسام :نه چون فکرمیکنم هنوز یه ذره حس مادری تو وجودت مونده و اینکه تمام سوتفاهم ها
برطرف شده ...پس دلیلی واسه رفتن نداشتی.
_من رفتم تاهستی غیرطبیعی و بادوتا مادر بزرگ نشه.
امیرحسام :بسه ،دیشب به اندازهی کافی حرف زدیم.
باانگشتای هستی بازی کردم و آروم گفتم :منو میبری خونهی خانوم فرخی؟
چنان سرشو به سمتم چرخوند که صدای تق تق مهره های گردنش به گوشم رسید و از ترس تکون
خفیفی خوردم.
غرید :نشنیده میگیرم.
_باید برم یه سری از وسایالم و بیارم.
امیرحسام :الزم نکرده هرچی که بخوای اینجاهست هرچی هم نیست خودم دوباره برات میگیرم.
_چرت نگو حسام یه سری از وسایل شخصیم اونجاست باید برم بیارم.
جدی تر از قبل گفت :الزم نکرده.
_خواهش میکنم تازه باید از روژین هم خداحافظی کنم.
امیرحسام :روژین یا داداشش؟
نگاه دلخوری بهش انداختم و لبام ازبغض لرزید ...آروم گفتم :بی خیال منصرف شدم.
انگار از حرفش پشیمون شد چون کالفه چنگی به موهاش زد و بعد گفت :متأسفم.
بعد ازچندثانیه گفت :خیل خب میبرمت ولی فقط ده دقیقه.
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لبخندی زدم و گفتم :مرسی.
به چال گونه ام خیره شد و بعد نگاه شو به کاغذهاش دوخت ...هستی کمی به جلو خم شد و دستای
کوچولوشو به میز زد که یهو دستش به فنجون قهوه خورد و فنجون چپه شد روی میز و قهوه اش
ریخت روی کاغذهای امیرحسام.
سریع کشیدمش عقب و امیرحسام باخشم گفت :اهلل اکبر.
دستی به پشت گردنش کشید و هستی رو تو بـ ـغلم محکم گرفتم و سعی کردم خندم و بخورم.
به هستی نگاه کرد و گفت :پدره منو تو درآوردی درست عین مادرت.
صدای خندم بلندشد که حرصش بیشتر شد و گفت :بخند ...آره بخند ...عرضه نداری یه بچه رو تو بـ
ـغلت بگیری.
اخم کردم و گفتم :پاشو برو تو اتاق کارت ،واال.
چشم غره ای بهم رفت و بعد باچندش کاغذ و برداشت اما بعد دوباره انداختش روی میزو رو به هستی
گفت :پدرسوخته ازصبح دارم کار میکنم گندزدی به همه چی.
هستی دست و پا زد به سمتش تابـ ـغلش کنه.
امیرحسام بااخم گفت :بـ ـغلت نمیکنم.
هستی نق زد و توی مرز گریه بود که بـ ـغلش کرد و از روی کاناپه بلندشد و گفت :اینجا رو تمیزکن.
_به من چه ...مگه من نوکرتم؟
پوزخندی زد و گفت :میتونی خونه های مردم و تمیزکنی ولی نمیکنی خونهی خودتو تمیزکنی؟
نوکره بقیه میشی ولی نمی تونی نوکره شوهرت و بچه ات باشی! نچ نچ خودکش غریبه پرست به تو
میگن.
مثل همیشه دهنم و باجواب های دندون شکنش بست.
نگاه پراخمی بهش کردم و کاغذها رو از روی میز جمع کردم و میزو تمیز کردم.
بعد از اینکه کارم تموم شد گفت :برو آماده شو.
رفتم داخل اتاق و دیدم هنوز توی کمد همهی لباسام هست و هیچی تغییر نکرده.
لباسام و عوض کردم و از اتاق رفتم بیرون.
از خونه رفت بیرون و زیرلب باحرص گفتم :حاال چرا اخم و تخم داره؟ انگار ارث باباشو خوردم.
سواره ماشین شدم و هستی رو گذاشت تو بـ ـغلم.
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چند دقیقه ای توی سکوت گذشت و بعد پرسید :اون پسره ونداد ،چه توضیحی دربارش داری؟
_هیچی.
دندون قروچه کرد و نگاه تیزی بهم انداخت که گفتم :ازم خاستگاری کرد و جوابشم گرفت ...تمام.
امیرحسام :ازت خاستگاری کرد و به کارت توی اونجا ادامه دادی و نگفتی نگاهش دنبالته؟ متأسفم
برات.
عصبانی گفتم :چرت نگو دو روز پیش این اتفاق افتاد فرداصبحش به مامانش گفتم از اونجا میخوام
برم اونم که وقتی فهمید پسرش از یه خدمتکار خاستگاری کرده عصبانی شد و گفت آخرماه برم از
اونجا.
همونطور که از خشم صورتش سرخ شده بود گفت :منصرف شدم نمیریم اونجا.
خواست دور بزنه که سریع گفتم :اون االن خونه نیست سرکارشه.
امیرحسام :فقط ده دقیقه ،فهمیدی؟ ده دقیقه.
کالفه گفتم :باشه.
جلوی ویالی فرخی نگه داشت و خواستم پیاده شم که گفت :کجا؟! بچه رو کجا میبری؟
هستی رو گرفت و گفت :زمان میگیرم ده دقیقه بشه یازده دقیقه این ویال رو آتیش میزنم ...میدونی
که دیونه بشم هرکاری ازم سر میزنه.
_خیل خب.
از ماشین پیاده شدم و زنگ ویال رو زدم.
دربازشد و رفتم داخل ...روژین سریع از ویال اومد بیرون و به سمتم دوید و جیغ زد :وای سالمی گفتم
اون دیونه کشتت.
لبخندی روی لبم نشست و گفتم :سالم میبینی که سالمم.
مشت محکمی به بازوم زد و گفت :کثافت چرا نگفتی شوهر داری؟
_بیابریم تو همونطور که وسایلم و جمع میکنم بهت میگم فقط ده دقیقه بهم وقت داده.
روژین :مگه اونم اینجاست؟ بیرونه؟
_آره.
رفتیم داخل و به خانوم فرخی سالم کردم که بااخم جوابم و داد.
_من متأسفم بابت رفتار امیرحسام.
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فرخی :چرا نگفتی متأهلی و همسر آقای پارسایی؟
_ببخشید ...درضمن من نمیدونستم شما بااون کار میکنید.
فرخی :امیدوارم این قضیه به کارمون لطمه وارد نکنه.
من و روژین نگاهی بهم کردیم و بعد گفتم :اومدم وسایالی شخصیم و ببرم ...اجازه هست؟
فرخی :آره میتونی بری.
باروژین سریع رفتم داخل اتاق و فقط همون ساک کوچیکی که از خونه امیرحسام آوردم و همراه
عکس ها برداشتم ...گوشی روژین و پس دادم و تشکر کردم.
یه خالصه ای از ماجرا برای روژین تعریف کردم و اونم همش گیر داده بود هستی رو ببینه ...عکس
شو نشون دادم اما گفت از نزدیک.
_خیل خب بیابریم بیرون.
روژین :میترسم از شوهرت.
باخنده گفتم :بیابریم آدمخوار نیست.
از اتاق رفتیم بیرون و پاکت حقوق هام و روی میز گذاشتم و روبه خانوم فرخی گفتم :این تمام پولی
که شما به من دادین نمی تونم قبولش کنم همین که بهم جا دادین کلی بهتون مدیون شدم.
فرخی نگاهی بهم کرد و گفت :اینبار که رفتی خونت مثل یه ملکه باش نه یه برده ...یادت نره تو ملکه
ی اون مردی نه نوکرش پس تومشتت بگیرش ...یه زن اگه خودش بخواد می تونه ملکهی مردش
باشه.
لبخندی زدم و گفتم :چشم خدانگهدار ...بابت همه چی هم ممنون.
ازش خداحافظی کردم و باروژین رفتم بیرون.
روژین بادیدن امیرحسام دستم و محکم گرفت که خندم گرفت و زیرلب گفتم :احمق دیونه.
امیرحسام بااخمای درهم اشاره کرد بشینم.
ساک و داخل ماشین گذاشتم و گفتم :بده من بچه رو.
امیرحسام :بشین تابدم.
_روژین میخواد ببینتش.
نفس پرحرصی کشید و هستی رو داد بـ ـغلم.
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روژین بادیدن هستی یه جیغ خفه کشید و باذوق گفت :وای حریر مثل عروسک میمونه ...وای خدا
چشماشو ...کپی خودته بیشعور ،خیلی نازه.
از بـ ـغلم گرفتش و لپ شو محکم بـ ـوسید.
روژین :دیگه نمیبینمت؟
ناراحت و غمگین این سؤال و پرسید.
_معلومه که میبینی باید بیای خونه ام.
روژین :بااون شوهری که تو داری حتماً میام.
_عه دیونه اونقدرا هم ترسناک نیست.
روژین :باشه شمارم و که داری آدرس خونه تو برام بفرست ...دلم میخواد این عروسک و بازم ببینم.
_باشه حتماً بیای ها .
روژین :حتماً میام.
هستی رو به زور از بـ ـغلش گرفتم.
_عه روژین بدش االن صدای امیرحسام درمیاد.
روژین :نمیشه بذاریش پیش من؟
_دیونه شدی؟!
روژین :منم بچه میخوام.
باخنده هستی رو گرفتم و گفتم :بیای دیدنم خب؟
روژین :حتماً میام.
گونم و بـ ـوسید و گفت :دلم برات تنگ میشه.
دست کوچولو و سفید هستی رو بـ ـوسید و گفت :خداحافظ خاله جون.
ازش خداحافظی کردم و سوار ماشین شدم.
امیرحسام سریع ماشین و روشن کرد و به سمت ویالی خودمون روند.
هستی همش به سمت امیرحسام خودشو میکشید و نق میزد تا بـ ـغلش کنه.
باحرص گفتم :خوب بچه رو از من دور کردی و به خودت وابسته کردی باریک اهلل.
امیرحسام :من اونو از تو دور نکردم خودت ازش دور شدی.
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هستی گریه کرد و امیرحسام گفت :باباجون االن نمیشه بـ ـغلت کنم ببین بابایی داره رانندگی
میکنه.
هستی بیشتر خودشو به سمتش کشوند و ساکت نشد.
امیرحسام ناچار گوشه ای نگه داشت و هستی رو بـ ـغل کرد و اون پدرسوخته هم آروم گرفت.
امیرحسام بالبخند لپ شو بـ ـوسید و اونو روی پاهاش گذاشت و دوباره راه افتاد.
باحرص نگاهم و به بیرون دوختم و زیرلب گفتم :هیچکس منه بیچاره رو نمیخواد.
***
یک ماه گذشته بود و توی این یک ماه امیرحسام باهام سرسنگین بود و به جز مواقع ضروری باهام
حرف نمیزد و توی یه اتاق جدا میخوابید و من واقعاً دلیل این رفتارهاشو نمیفهمیدم ...من باید دلخور
باشم که دربارهی ر-ا-بطه اش بهم دروغ گفته بعد اونوقت اون ناراحته! پسرهی پرو ...هستی هر روز
شیرین تر از روز قبل میشه و کلی مامان شو اذیت میکنه ...منم باعشق خرابکاری هاشو جمع میکنم و
باهاش بازی میکنم ...االن واقعاً از اینکه به خاطره یه سوتفاهم پنج ماه دخترم و ول کردم ناراحت و
پشیمونم ...اما تقصیره امیرحسام بود ...االن دیگه از الیزابت بدم نمیاد اماخب ازش خوشمم نمیاد...
سیاوش مثل قبله اما خب اوایل از اینکه اون به امیرحسام گفته از دروغ بگه عاشق یکی دیگه ست و
بعدها هم حقیقت و بهم نگفته ناراحت بودم که خودش بالودگی ناراحتیم و برطرف کرد ...مرجان یه
روز اومد دیدنم و از اینکه از خونه اش رفته بودم خیلی ناراحت بود ،کلی بابت رفتارم و اینکه بی خبر
رفتم عذرخواهی کردم و اونم بخشیدتم اما وقتی امیرحسام فهمید اوایل خونهی مرجان بودم و مرجان
هم میدونسته و بهش نگفته یکم بامرجان تند برخورد کرد که چرا وقتی از مرجان میپرسیده از من
خبری داره یا نه مرجان دروغ میگفته ،مرجانم چون بهش حق میداد از رفتارش ناراحت نشد و منم به
امیرحسام گفتم که خودم قسمش دادم که بهش نگه اونم طبق معمول کلی دعوام کرد و سرم داد زد.
همه چی تقریباً خوبه اما دلم نمیخواد امیرحسام ازم ناراحت باشه ولی منت شو هم نمیکشم ...اینقدر
که منت شو کشیدم پرو شده ...شاید اینبار واقعاً من تقصیر کار باشم اما منت شو نمیکشم.
بیسکوییت ها رو داخل کمی شیر له کردم و بعد پیشبند هستی رو دوره گردنش بستم.
_برای دخترم مَم درست کردم.
دست شو به سمت ظرف غذاش آورد که دستم و عقب کشیدم و گفتم :صبرکن عزیزم.
یه قاشق کوچولو دهنش گذاشتم.
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همینطوری باخنده و بازی مشغول غذا دادن بهش بودم و اونم خیلی خوشمزه میخورد.
محو صورت خوشگلش شدم که االن کثیف شده بود که متوجه شدم به باالی سرم نگاه میکنه و
میخنده.
هستی :دَ دَ.
به پشت سرم نگاه کردم که دیدم امیرحسام از سرکار برگشته.
زیرلب و خیلی سرسنگین سالم داد و منم باغیظ جوابشو دادم.
هستی رو بـ ـغل کرد و گفت :سالم دخترخوشگلم.
هستی دستی کثیف شو به صورتش زد که دست هستی رو گرفت و بااخم گفت :کوچولوی کثیف.
_بدش من صورت شو تمیز کنم.
بدون اینکه بهم نگاه کنه هستی رو گذاشت توبـ ـغلم و رفت داخل اتاق.
پشت سرش صورتم و کج و کوله کردم و گفتم :به من که میرسه فقط اخم میکنه.
دست و صورت هستی رو شستم و خوابوندمش.
شام درست کردم و ساعت  9بود که میز شام و چیدم اما امیرحسام نیومد.
گشنم بود ...خواستم خودم بخورم و میز و همینطوری برای اون بذارم که هروقت افتخار داد و از
اتاقش اومد بیرون خودش بخوره اما دلم نیومد بدون اون شام بخورم واسه همین رفتم سمت اتاقی که
تازگیا شده بود کلبهی قهر آقا.
بدون اینکه در بزنم وارد اتاقش شدم و بوی سیگارش اینبار برام لـ ـذت بخش بود ...پنج ماه بوی
سیگار به بینی ام نخورده بود و االن به نظرم بهترین عطره دنیا بود.
بااخم بهم نگاه کرد و گفت :در زدن بلد نیستی؟
_بیابخور منو.
از لحنم خنده اش گرفت اما لب شو بین دندوناش گرفت و اخماشو حفظ کرد.
نگاه از اخمش کندم که دیدم مشغول بستن باند دوره مچشه.
نگران شدم و گفتم :چی شده؟
امیرحسام :هیچی.
رفتم نزدیکش و گفتم :چرا مچ تو میبندی؟
امیرحسام :جهت فضول یابی.
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سرشو باحرص به عقب هول دادم و گفتم :میزنمتــــا.
چپ چپ نگاهم کرد ،کنارش نشستم و گفتم :دستت چی شده؟
جوابم و نداد که دستشو کشیدم و اخماش از درد رفت توهم ،باندو باز کردم و دیدم یه خراش تقریب ًا
عمیق از روی مچ تا وسط دستشه.
بااینکه نگران شدم اما بالحن خنده داری گفتم :آخی اینقدر دلت برام تند شده بود که دست به
خودکشی زدی! الهی خب میگفتی زودتر میومدم.
دستشو عقب کشید و گفت :از وقت خوابت گذشته هذیون میگی.
جدی شدم و پرسیدم :دستت چی شده؟
امیرحسام :داری ازفضولی میمیری نه؟
_نه دارم از نگرانی میمیرم.
دستم و سریع روی دهنم گذاشتم و از درون خودخوری کردم بابت به زبون آوردن حرف دلم.
لبخنده محوی گوشهی لبش نشست که حرصم بیشتر شد.
_بگو دیگه ،دستت چرا اینطوری شده نکنه واقعاً میخواستی خودکشی کنی؟
نگاه سنگینی بهم انداخت و بعد گفت :امروز میخواستن کیفم و بزنن که این اتفاق افتاد.
جیغ خفه ای کشیدم و بابهت گفتم :واقعاً؟
امیرحسام :نه نصف شبی یه چیزی گفتم فضا عوض بشه.
بانگرانی گفتم :االن حالت خوبه؟ چطور این اتفاق افتاد؟
امیرحسام :وقتی میخواست کیفم و بزنه نذاشتم که باچاقوش خط انداخت رو دستم.
_چندنفر بودن؟
امیرحسام :بیست نفر.
چشمام ازتعجب گرد شد که سری تکون داد و گفت :میخوای چندنفر باشن؟ معموالً دونفرن دیگه...
یکی موتورو میرونه اون یکی هم کیفم و میزنه.
ازلحن پرتمسخرش لجم گرفت و گفتم :حاال کیف تو زدن؟
امیرحسام :نه چون کیفم و ول نمیکردم زخمیمم کرد دیگه.
باحرص گفتم :حاال اون کیف اونقدر ارزش شو داشت که جون تو به خاطرش به خطر بندازی؟
امیرحسام :آره داشت ...تمام مدارک و اسنادم توی همون کیف بود.
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_میخوای برات ضدعفونیش کنم؟
امیرحسام :الزم نکرده همون موقع رفتم بیمارستان برام ضدعفونیش کردن.
_بیامنو بزن انگار من اینکارو کردم که اینقدر طلبکاره.
باابرو به در اشاره کرد و گفت :پاشو برو تا زبون تو کوتاه نکردم.
هولش دادم به عقب و گفتم :برو بابا فکرکردی ازت می ترسم ،یه شیره زخمی هیچ وقت نمی تونه یه
خرگوشو به دام بندازه.
درمقابل چشمای پرحرصش خندیدم و بلندشدم که مچ دستم و گرفت.
به چشمای قیری رنگش نگاه کردم که محکم و جدی گفت :اشتباه میکنی ،یه شیره زخمی وقتی از
یکی زخم میخوره قدرتش بیشتر میشه و حریص تر میشه برای به دام انداختن اون شخص.
آروم مچم و از بین انگشتاش آزاد کردم و گفتم :بیاشام بخور.
از اتاق اومدم بیرون و وارد آشپزخونه شدم اما هرچی منتظر موندم امیرحسام نیومد ...بااینکه گشنه
بودم اما چون اون نیومد اشتهام کور شد و بدون اینکه چیزی بخورم میزو جمع کردم.
بغضِ توی گلوم و قورت دادم و نذاشتم از چشمام جاری بشه.
رفتم پیش هستی و وقتی دیدم مثل یه فرشته آروم خوابیده خیالم از بابتش راحت شد و به اتاق
خودم رفتم.
روی تخت دراز کشیدم و موفق نشدم جلوی اشکام و بگیرم.
حس میکنم امیرحسام خیلی ازم دور شده ...حاضرم مثل گذشته باحرفاش نیش بزنه و دستش برای
زدنم باال بره اما اینطوری بهم بی محلی نکنه.
نگرانش بودم و میترسیدم زخمش عفونت کنه.
ساعت دوازده شب بود که از اتاق رفتم بیرون تا سری بهش بزنم.
حدس میزدم خواب باشه ...آروم درو باز کردم ...اتاق تاریک بود اما جسم شو روی تخت میدیدم که
خوابه.
بی صدا و آروم درو بستم و کنارش روی تخت نشستم.
به صورتش خیره شدم که نوره کمی از مهتاب که از پنجرهی اتاقش نمایان بود روی صورتش افتاده
بود.
زیرلب گفتم :تخسِ غد حتی توی خوابم اخم داره.
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نتونستم خودم و کنترل کنم و آروم باپشت انگشتام گونه شو نوازش کردم و آروم گفتم :دلم برات
تنگ شده بود ...اون پنج ماه سخت گذشت اما این یک ماهم به اندازهی یک سال برام گذشت ...چرا
من و تو هیچ وقت عاقل نمیشیم؟ همیشه یکی مون خوشبختی مونو خراب میکنیم ...اگه میگفتی الی
خواهر شیریته هیچ وقت تنهات نمیذاشتم ،من محبت ها و رفتارهای تو رو عشق و عالقه به اون تعبیر
میکردم ...فکرنمیکردم اون همه نزدیکی واسه اینه که خواهرته ...هرکس دیگه ای هم جای من بود
دچار سوتفاهم میشد ...تو خودت این سوتفاهم و به وجود آوردی تا زجرم بدی اما خودتم زجر
کشیدی ...من رفتم تا تو به عشقت برسی بی خبر از اینکه عاشق کسی نیستی.
یهو چشماشو باز شد که از خجالت نفسم قطع شد ...بلندشدم تا برم که دستم و گرفت و گفت :کی
گفته من عاشق کسی نیستم؟
سعی کردم دستم و از دستش بیرون بکشم.
محکم دستم و کشید که پرت شدم روی تخت و جای شکرش باقی بود که تشک تخت نرم بود وگرنه
کمرم به فنا میرفت.
روم خم شد و گفت :من نگفتم الی خواهرمه چون یاد بگیری تابهم اعتماد کنی و منو یکی مثل حمید
ندونی.
_رفتارات مشکوک بود هرکس دیگه ای هم جای من بود شک میکرد.
امیرحسام :هه آره کاره بچگانه تو توجیح کن هیچ وقت نمیبخشمت بابت اینکه پنج ماه رفتی و شدی
خدمتکاره اون زن.
_میخواستم به خودم ثابت کنم که بدون توهم میتونم شرافتمندانه زندگی کنم و نرم قاطی آشغاال...
درسته خدمتکار بودم اما کار عار نیست ...کارم درست و شریف بود.
امیرحسام :متأسفم برات.
مشتی به بازوش زدم و گفتم :برای عمت متأسف باش ...اگه من اشتباه کردم توهم اشتباه کردی
میدونی وقتی فکرمیکردم باالیزابتی چقدر غصه میخوردم؟ تو هیچ وقت نفهمیدی که من چقدر از
درون فرو میریختم و آتیش میگرفتم.
بلندشد و عصبی از روی پاتختی بستهی سیگارشو چنگ زد و رفت سمت پنجره.
یه سیگار روشن کرد و پک عمیقی بهش زد ،باصدایی که از خشم میلرزید گفت :کافی بود بگی دردت
چیه تا درمانش کنم اما تو هیچ وقت حرف دل تو به من نزدی.
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باعصبانیت رفتم سمتش و به سمت خودم برگردوندمش و خیره به چشماش گفتم :کی بود که بهم
گفت :حریر دردهاتو توی خودت خفه کن چون من خودم به اندازهی کافی درد دارم نمی تونم برای
کسی درمان باشم پس رو من حساب نکن ...تو میدیدی که هرتوجه ات به الی چقدر منو آزار میداد و
داغون میکرد اما هیچی نگفتی ...اونی که حرف دل شو نزد من نبودم آقا تو بودی ...حاال که رفتم
فهمیدی بهم عالقمند شدی؟ نه نه صبرکن ببینم بازم مثل همیشه دروغ گفتی تا نرم و بمونم تا بازم
عذابم بدی ،عشق و عالقه تو همون شب باسیلی ها و داد و بیدادهات نشونم دادی و بعد شدی همون
امیرحسام سنگ.
دستم و از روی بازوش کنار زد و به سمت پنجره برگشت و گفت :من مجبور نیستم به تو چیزی رو
ثابت کنم.
چونم ازبغض لرزید و اشکام صورتم و خیس کرد ...مشت بی حالی به بازوش زدم و بابغض گفتم :ثابت
نمیکنی چون برات اهمیت ندارم ...چون عادت کردی به آزار دادن من.
هیچی نگفت ...گریه ام شدت گرفت و گفتم :ازت متنفرم.
از همون تنفرهای ویژه ،از همونایی که به قول اون یه دنیا عشق و احساس پشتش پنهان بود.
سریع برگشت و محکم بـ ـغلم کرد و گفت :منم همین طور.
باصدای بلند هق زدم و گفتم :ازت بـ...بـ....بدم میاد عوضی.
محکم منو به خودش فشرد و گفت :منم.
_دروغ میگی.
امیرحسام :نه دیونه اینبار راست میگم واقعاً ازت متنفرم.
نگاهم و به چشماش دوختم و گفتم :پس چرا یه ماهه توی این اتاقی؟
اشکام و پاک کرد و گفت :همین که تو این خونه باشی کافیه دیگه آزارت نمیدم.
_منظورت چیه؟
جوابی نداد که گفتم :منظورت چی بود حسام؟
موهام و زد پشت گوشم و گفت :دیگه دلم نمیخواد منو به چشم یه هـ ـوسباز ببینی که ازت
سواستفاده میکنه پس بهتره اتاقامون جدا باشه.
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محکم دستام و دوره گردنش حلقه کردم و بهش چسبیدم و گفتم :دیونه این چه حرفیه! من اون شب
عصبانی بودم یه چیزی گفتم تازه من فکرمیکردم تو الی رو دوست داری باخودم میگفتم وقتی الی رو
دوست داره پس چرا بامنه هیچ چیزه دیگه ای به ذهنم نرسید جز همین پس بهم حق بده.
آروم موهای پشت سرشو نوازش کردم و گفتم :ببخشید ...فراموشش کن.
دستام و دوطرف صورتش گذاشتم و خیره به چشماش گفتم :عشقم معذرت میخوام ولی بهم حق بده
من فکرمیکردم دوستم نداری.
امیرحسام :میخواستم بهت بگم اما رفتی.
بابغض گفتم :ببخشید.
امیرحسام :وحشتناک بود رفتنت ...میدونی شبی که نیومدی خونه چی بهم گذشت؟ میدونی کجا ها
رو گشتم و پیدات نکردم؟ میدونی چقدر برام سخت و دردناک بود که برم پزشکی قانونی؟ میدونی
وقتی نیومدی چقدر جلوی دایی و سیاوش خجالت کشیدم و شرمنده شدم؟ میدونی وقتی شنیدم
آقایاسر داشت به دخترش میگفت زنش بایه مرد دیگه فرار کرده نزدیک بود بکشمش؟ میدونی غیرتم
دود شد رفت هوا؟ میدونی که کارِت مردنگی منو برد زیره سوال؟ میدونی تو این پنج ماه مردم؟ نه
نمیدونی چون رفتی و حتی لحظه ای به منه بعد از خودت فکرنکردی.
_رفتم تا به آرامش برسی.
امیرحسام :آرامش من تویی دیونه.
چقدر خوب و لـ ـذت بخش بود شنیدن این حرفا از زبون اون.
بدون فکر فاصله ام و باهاش ازبین بردم و عمیق بـ ـوسیدمش ...همراهیم نمیکرد چون دلخور بود اما
دلش میخواست چون اینو از نوازش های آرومی که نثار کمرم میکرد و میفهمیدم.
به چشماش زل زدم و گفتم :مغروره دیونه دوست دارم.
لبخنده محوی زد و دستم و گرفت که توجه اش به ساعت توی دستم جلب شد ...دلم هری ریخت و
لبم و محکم گاز گرفتم.
چراغ و روشن کرد که نورش چشمم و زد ...به ساعت نگاه کرد و بعد پرسید :اینو از کجا آوردی؟
فقط نگاهش کردم و هیچ حرفی نزدم که باصدایی که رگه هایی از خشم توش بود گفت :یعنی فرخی
اونقدر بهت حقوق میداد که تونستی ساعت بخری؟ اونم این مارک! خوبه چقدر بهت میداده که
تونستی این مارک و بگیری؟!
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لبم و بااسترس جوییدم و باصدای لرزونی گفتم :حسام...
امیرحسام :هیس هیچی نگو فقط بگو ازکجا آوردیش؟
بازم حرفی نزدم و فقط باترس نگاهش کردم که باصدای دورگه ای گفت :اون پسره بهت داده آره؟
چقدر زرنگ بود لعنتی ...سرم و انداختم پایین ...باخشم به دستم چنگ انداخت و سریع ساعت و از
دستم درآورد که از درد ناله کردم.
عصبانی ساعت و از پنجره به بیرون پرت کرد و به موهاش چنگ زد.
باصدای لرزونی گفتم :من اصالً این مارک و نمیشناسم ...نمیدونستم گرونه اما اصرار کرد ،برای مادر و
خواهرش هدیه خریده بود همین طوری و بدون هیچ منظوری اینو هم به من داد ...حسام به خدا
منظوره بدی نداشت.
به سمتم برگشت که بادیدن چشمای سرخش بی اراده یه قدم رفتم عقب و از ترس آب دهنم پرید تو
گلوم و به سرفه افتادم.
صدای نفساش از خشم بلند شده بود.
باگریه گفتم :اون پسره بدی نیست تمام مدتی که اونجا بودم سعی داشت راضیم کنه برگردم پیشت
اما وقتی دید من برنمیگردم گفت ازت طالق بگیرم و تکلیفم و روشن کن.
سرشو بین دستاش گرفت و پنجه هاشو محکم بین موهاش فرو برد ...آروم و باتردید رفتم سمتش و
دستم و روی بازوش گذاشتم و بامالیمت گفتم :به جون خودت نمیخواستم قبول کنم خواهرش و
خودش خیلی اصرار کردن.
امیرحسام :ساکت باش.
_ببخشید.
امیرحسام :گفتم ساکت باش.
باهق هق گفتم :معذ...ذرت میخوام.
امیرحسام :تف تو غیرتم که زنم شده بوده خدمتکاره یه عوضی.
_اینطور نیست من...
به چشمام نگاه کرد و بالحن غمگینی که دلم و آتیش زد گفت :حریر بامن بد کردی ،این کارت بدتر
از اون ضربه های کمربند و حرفام و سیلی هام و بی توجهی هام بود ...خورد کردنه غرور یه مرد یعنی
حکم مرگ شو امضا کردن.
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باز تکرار کردم :معذرت میخوام.
دستم و بی حال کنار زد و روی تخت نشست و باز سرشو بین دستاش گرفت و باخودش زیرلب گفت:
ای کاش شب و روز باهمون کمربند میزدیم اما اینکارو نمیکردی.
کنارش نشستم و باگریه گفتم :من بهت خـ ـیانت نکردم.
_ من نگفتم بهم خـ ـیانت کردی تو غرور و غیرتم و له کردی ...به فکره غرور و غیرت پدرت بودی
ولی به فکره غرور و غیرت من نبودی ...حریر خیلی نامردی ...خیلی.
باهق هق گفتم :معذرت میـ...میخوام.
امیرحسام :تنهام بذار.
_حسام باخودم و خودت اینکارو نکن بذار مشکالتمونو حل کنیم.
امیرحسام :حل کنیم؟ چرا ساعتش هنوز بعد از یک ماه تو دستته؟
_به خدا من اصالً یادم رفته بود اونو کی بهم داده.
امیرحسام :هه آهــــــا.
_به جون هستی راست میگم.
نفس شو با آه داد بیرون و هیچی نگفت.
_بهم اعتماد نداری؟
امیرحسام :من برعکس تو بهت اعتماد دارم خیلی هم زیاد اما پنج ماهه تمام زن من رفته شده
خدمتکار کسی که ازش خوشش میومده و خاستگاریش کرده ...هضم این قضیه برام سخته...
میفهمی؟
_من خدمتکار مادرش بودم نه اون.
بدنش از خشم میلرزید و من خیلی ترسیده بود.
آروم دستشو گرفتم و گفتم :فراموشش کن.
امیرحسام :هه فراموشش کنم؟ من داغ شو به دل فرخی میذارم حاال ببین.
باترس گفتم :حسام توروخدا فراموشش کن ...به خدا اون اونقدر هم پسره بدی نیست ...جون من
فراموشش کن.
مشت های محکمی به تخت زد و غرید :نمی تونم ...نمی تونم ...نمی تونم.
صدای گریه ام اوج گرفت و بازم معذرت خواهی کردم.
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نگاه دلخورشو به صورت خیس از اشکم دوخت و بعد از چند ثانیه گفت :گریه نکن.
شدت گریه ام بیشتر شد و به آغـ ـوشش پناه بردم.
موهام و باکمی خشم نوازش کرد و گفت :گریه نکن.
_وقتی ازم خاستگاری کرد فرداش به مادرش گفتم که میخوام از اونجا برم ...به خدا راست میگم.
امیرحسام :هیس بسه.
_فراموشش کن ...کاری بهش نداشته باش اون وقتی میدید من اینقدر دوست دارم بهم میگفت
برگردم پیشت اما من فکرمیکردم تو با الی ازدواج کردی.
امیرحسام :توی سر کوچولوت چقدر فکرهای احمقانه هست.
دستام و دوره کمرش محکم کردم و گفتم :ببخشید.
امیرحسام :این آخرین اشتباهته که میبخشم.
آرومگرفتم و صدای گریه ام آرومتر شد.
امیرحسام :بسه دیگه گریه نکن.
کمی ازش فاصله گرفتم و خیره به چشماش گفتم:
_منم میبخشمت بابت اینکه اینقدر بهم دروغ گفتی و عذابم دادی.
با پشت انگشتاش گونمو نوازش کرد و رفتم جلو و فاصلهی بین لبامون رو از بین بردم و بعد زمزمه
کردم:
_میخوام دوباره شروع کنیم ...یه شروع تازه و یه زندگی جدید درکناره هم باعشق دوطرفه.
مثل خودم آروم زمزمه کرد :کناره هم ...تاهمیشه.
بابغضی که از خوشی تو گلوم بود تکرار کردم :کناره هم تاهمیشه.
از داخل کشوی میز چیزی برداشت و برگشت پیشم .امیرحسام :اگه یه باره دیگه از گردنت درش
بیاری میکشمت.
به گردنبند توی دستش نگاه کردم ،خودش برام بستش ...همون گردنبندی بود که اسم خودش و
هستی روش حک شده بود و من عاشقش بودم.
چشمام از ذوق پر از اشک شد.
امیرحسام :خیلی ازت متنفرم.
لبخندی از ته دل روی لبام نشست و گفتم :منم ازت متنفرم استاد.
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بـ ـوسهی آرومی به گونه ام زد و گفت :دلم برای این چال مزخرفت تنگ شده بود.
مشتی به سـ ـینه اش زدم و گفتم :مزخرف عمته.
خندید و دستاش دوره کمرم پیچید ...دستام و دوره گردنش حلقه کردم و فاصله رو به صفر رسوندیم.
تازه معنی نگاه شو میفهمیدم ...معنی کردن نگاهش سخت بود اما حاال فهمیدم که اون نگاه دوست
داشتن و عشقه ...بـ ـوسه هاش برام مثل همیشه لـ ـذت بخش و دوست داشتنی بود ...نوازش
دستاش گرما رو به وجودم تزریق میکرد ...دوری از این مرد یعنی مرگ ...عذابم میده اما همین عذاب
دادناش برام پره از آرامش و حس خوشبختی ...غیرتیه ،خیلی غیرتیه و این غیرتش بهم میفهمونه که
واقعاً دوستم داره ...آرامش و عشقم به من برگشته بود و این برام اوج خوشبختی بود ...چقدر احمق
بودم که از این مرد جدا شدم و پنج ماه تمام خودم و شکنجه کردم ...امیرحسام تمام پشت و پناهام و
ازم گرفت اما خودش شد پناهم.
غرق بـ ـوسه هاش بودم که یهو عقب کشید و دم عمیقی گرفت و گفت :همیشه خونه بود؟
گیج و خمار گفتم :کی؟
امیرحسام :اون پسره.
لبام و بازبون تَر کردم و گفتم :نه ...اصالً بافرخی زندگی نمیکرد دوماه پیش پاش شکست اومد اونجا تا
مادرش ازش مراقب کنه ،من فقط موقع صبحانه و شام میدیدمش ...خیلی کم باهم برخور داشتیم.
امیرحسام :چرا به اون همه چی رو گفتی؟
_اون منو میشناخت میدونست نوهی آقابزرگم و اینکه از شاهزادگی به خدمتکاری رسیده بودم براش
تعجب آور بود.
امیرحسام :اون از کجا تو رو میشناخت؟!
همه چی رو از اینکه پسرعمهی مهدیه ست و توی پاساژ دیدمش تعریف کردم و اون بااینکه عصبانی
شده بود اما سعی میکرد خشم شو بروز نده.
سرم و به شونه اش تکیه داد و آروم موهام و نوازش کرد و شقیقه ام و بـ ـوسید که گفتم :یه سؤال
بپرسم؟
امیرحسام :بپرس کوچولو.
_الیزابت واقعاً باساواش نامزد کرده؟
امیرحسام :آره وقتی ازدواج کنن برمیگردن آلمان.
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_اون روز بهت پیام داد که بهت احتیاج داره و بری پیشش ...بهم دروغ گفتی که میری دیدن یکی از
دوستات.
امیرحسام :تو خودت باعث شدی بهت نگم میرم خونهی دایی چون از اونا خوشت نمیومد ،اون روز
قرار بود برای الی خاستگار بیاد ،قرار بود ساواش و خانوادش بیان برای زدن حرفای رسمی و نشون...
اونم خیلی استرس داشت و بهم گفته بود زودتر برم خونه شون تا تنها نباشه و حتی گفت تو رو هم
ببرم اما چون میدونستم نمیری و اگه بفهمی منم رفتم اونجا ناراحت میشی حقیقت و بهت نگفتم.
_کلی فکرهای بد به ذهنم رسید.
امیرحسام :از بس منحرفی.
به عقب هولش دادم که باخنده دراز کشید روی تخت.
مشت محکمی به سـ ـینه اش زدم و باحرص گفتم :منحرف...
پرید وسط حرفم و گفت :عمته.
هردو خندیدیم ...خم شدم روش و صورت شو لمس کردم و گفتم :عاشقتم دیونه.
امیرحسام :ولی من ازت متنفرم .آروم به جای جای صورتش بـ ـوسه زدم و زمزمه کردم :نکه من
خیلی دوست دارم.
دستش رفت زیره پیراهنم و کمرم و لمس کرد ...آروم آروم آروم غلط زد و روی تخت خوابوندنم و...
لبم و گزیدم و درحالی که اشک توی چشمام جمع شد نالیدم :حسـ...ام دستم.
به خودش اومد و بازوم و ول کرد و سریع گفت :متأسفم عزیزم حواسم نبود.
ازم فاصله گرفت که ملحفه رو روی بدنم کشیدم و به بازوم نگاه کردم ...رده انگشتاش روی بازم بود و
قرمز شده بود.
امیرحسام :ببخشید اصالً حواسم نبود.
آروم و باخجالت پرسیدم :چی شد؟
دست شو عصبی پشت گردنش کشید و نفس شو فوت کرد بیرون.
بهش نزدیک شدم و آروم موهاشو نوازش کردم و گفتم :چی شده عزیزم؟
به چشمام نگاه کرد ،نگاه کرد ،نگاه کرد و درآخر گفت :حریر من هـ ـوسباز نیستم تو هیچ وقت برای
من وسیله ای برای رفع هـ ـوس و نیازم نبودی من خیلی وقته که عاشقت شدم ...من حمید نیستم.
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صورتشو بین دستام گرفتم و خیره به چشمام باتأکیدگفتم :معلومه که تو حمید نیستی منم یکی
مثل یسنا نیستم ...من و تو زن و شوهریم ...همهی زن و شوهرا باهم آروم میگیرن مثل من و تو ...اون
حرفم و فراموش کن ،من که معذرت خواهی کردم ...آخه اون موقع من فکرمیکردم تو الی رو دوست
داری نمیدونستم که عاشقمی ...حسام قرار بود از نو شروع کنیم پس بهش فکرنکن .امیرحسام :من
فقط دلم نمیخواد تو فکرکنی به خاطره...
انگشتمو روی لباش گذاشتم و گفتم :هیس من دیگه همچین فکری نمیکنم.
نگاه شو به اعماق مردمک های دریایی رنگم دوخت و بعد آروم و پراحساس انگشتم و که روی لباش
بود بـ ـوسید.
لبخندی روی لبام شکل گرفت و ملحفه رو کنار زدم و خزیدم تو آغـ ـوشش و...
یه شب عاشقانه رو درکناره هم زیره نوره مهتاب گذروندیم ...شبی که احساس کردم که تازه عروس
امیرحسام شدم ...شبی که متفاوت بود ،خیلی متفاوت ...شبی که امیرحسام زیره گوشم نجواهای
عاشقانه میکرد و از خوشی بغض گلوم و میفشرد و اشکام تمام شب هم بالین من و امیرحسام بود...
شبی که نه اون به گذشته فکر کرد و نه من حتی ذره ای به آدم های زندگیم جز شوهرم فکرکردم...
شبی که تمام بدی هاش فراموش شد و برام شد مثل نفس ...اگه نبود میمردم ،درست مثل اکسیژن
هرلحظه و هرثانیه بهش احتیاج داشتم و دارم.
***
روزها میگذره و اینو که من چقدر کنار امیرحسام خوشبختم و فقط خودم و خدا میدونه ...گاهی ازم
عصبانی میشه و من باشیطونی هام خنده رو جایگزین اخمش میکنم ...گاهی که کاری برخالف میلش
انجام میدم تهدیدم میکنه که میزنتم و منم دست به کمر جلوش می ایستم و میگم :عرضه داری بزن
تا به خدمتت برسم ،اونم خنده اش میگیره و میگه :وقتی اینطوری دست به کمر جلوم وایمیستی
میشی مثل زن های سلیطه ،بعد هردو میخندیم و باهم میگیم :سلیطه عمته ...دخترم روز به روز
بزرگ تر میشه و بیشتر شبیه من میشه ...ر-ا-بطه ام با الی و دایی بهتر شده و خداروشکر نبض
زندگیم روی خوشبختیه.
جاروبرقی رو روشن کردم و نگاهی به هستی کردم ،وقتی مطمئن شدم آرومه شروع کردم به جارو
کردن اتاقش.
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خواستم زیره تخت شو جارو کنم که یه چیزی چسبید به جارو ...باتعجب دسته جاروبرقی رو آوردم
باال و کاغذ و ازش جدا کردم.
با پام جاروبرقی رو خاموش کردم و باکنجکاوی نوشته های روی کاغذ و خوندم.
" سالم امیرحسام عزیزم.
االن که داری این نامه رو میخونی من پیشت نیستم و برای همیشه ترکت کردم ...ناراحت نباش گل
مامان تو تنها نیستی ...دایی و خواهرت و همسرت و دختر کوچولوت که انشااهلل به سالمتی به دنیا
میاد رو داری پس احساس تنهایی نکن.
وقتی رفتی ایران گفتی که میری تاآبروی مادرتو پس بگیری و برای اولین بار بهم دروغ گفتی.
تو رفتی تا انتقام کودکی و نوجوونی تباه شده تو بگیری ...مادرت فدات بشه که نتونستی بچگی کنی و
اونطوری که میخواستم توی خوشبختی بزرگ بشی.
پسرم حریر این وسط بی گناه بود درست عین تو ...کاش میشد جلوتو بگیرم اما نشد ،ولی ای کاش
میشد چون پسرکم تو بازم مثل همیشه باختی ...شیطانِ سیاه وجودت بازم درمقابل فرشتهی سفیدی
که خدا توی وجودت گذاشته بود باخت ...تو هرچقدرم تظاهر به بد بودن کنی ولی من میدونم که
پسرم چه باطنی داره و چه قلب پاکی داره چون من تو رو مثل خودم به خوبی میشناسم ...ای کاش
روزی حریرم بشناست و بفهمه که تو اونقدرهام بد نیستی.
زندگی من به خاطره خواهرم نابود شد ...همه چیزم و ازم گرفت ...پدرم ،مادرم ،خانوادم ،سالمتیم،
خوشبختی پسرم و آرامشم و از همه مهتر آبروم.
امیرحسام وقتی بهم زنگ میزنی و از حریر میگی صدات دیگه توش نفرت نیست میفهمم که عاشقش
شدی اما انکار میکنی ...تو باید عاشقش میشدی چون یه فرشته کوچولو در راه داری ...دخترت باید
دوست داشتن و عشق واقعی رو اول از همه توی وجوده پدر و مادرش احساس کنه و من از اینکه
عاشق حریر شدی و نفرتت شده عشق خیلی خوشحالم و براتون آرزوی خوشبختی میکنم اما بدون
روح من تازمانی که آبروم و پس نگرفتی آرامش نداره.
نمیدونم چرا حقیقت و به بقیه نگفتی اما بدون من زمانی به آرامش میرسم که آبروم بهم برگرده.
نمیخوام آبروی یسنا رو ببری اما میخوام که آبروم و بهم برگردونی ...این آخرین خواستهی من از
توئه ...مثل همیشه خواسته ام و برآورده کن تا به آرامش برسم ...من دلم نمیخواد بعد از مرگم هم از
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چشم بقیه یه زن هـ ـرزهی خـ ـیانت کار باشم پس لطفاً به همه ثابت کن حسنا خـ ـیانتی نکرد
بلکه درحقش خـ ـیانت شد.
باحریر تاآخر عمرت ادامه بده اما به شرطی که خواستهی منو انجام بدی ...اگه اینکارو نکنی
نمیبخشمت و راضی نیستم که باحریر باشی.
آبروی منو بهم برگردون خواهش میکنم.
آبروی یه زن تمام داشتهی اونه پس تمام دارایی منو پس بگیر و بهم برگردون.
مامان حسنا همیشه دوست داره حتی اگه اینکارو نکنی اما بدون اگه این کارو نکنی تهِ ته قلبم ازت
دلگیر میشم اما بازم دوست دارم.
خدانگهدار همهی وجودم" .
نامه از اشکام خیس شد ،زیرلب گفتم :ببخشید خاله ،اگه من حسام و به تو قسم نداده بودم خیلی
وقت بود که آبروتو پس گرفته بود ...ببخشید.
حاال میفهمم چرا امیرحسام بعد از مرگ مادرش اینقدر بهم ریخت چون مونده بود من و دخترشو
انتخاب کنه یا آرامش مادرشو ...اون بعد از کلی کلنجار رفتن و خودخوری و غصه منو انتخاب کرد و از
این بابت ازش ممنونم ...حاال عشقش کامالً بهم ثابت شد و حاال وقتشه من عشقم و به اون ثابت کنم.
اشکام و پاک کردم و باخودم گفتم :خاله حسنا خودم آبروتو پس میگیرم ...آره مامان خودم اشتباه تو
پاک میکنم و به خواستهی خاله عمل میکنم ...اون وقتی زنده بود به اندازهی کافی تو این دنیا زجر
کشید نمیذارم بعد از مرگشم تو اون دنیا زجر بکشه.
نامه رو تاکردم و روی میز گذاشتم ...هستی رو بـ ـغل کردم و بابغض گفتم :اگه مادر بزرگت آرامش
نداشته باشه پدرتم آرامش نداره پس چطوره مامانت حق شونو که آرامش شونه از صالحی ها پس
بگیره؟ هوووم؟ توهم موافقی؟ خوبه پس خودم به این ماجرا خاتمه میدم و برای همیشه حلش میکنم.
سرم گیج رفت که دستم و به تخت هستی گرفتم و پلکام و روی هم گذاشتم.
بعد از چندثانیه هستی رو گذاشتم روی زمین و اسباب بازی هاشو جلوش ریختم و از اتاقش رفتم
بیرون.
بازم سرم گیج رفت و دستم و به دیوار تکیه دادم.
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آروم آروم به سمت کاناپه رفتم و روش نشستم ...وقتی به این فکرمیکنم که امیرحسام توی این مدت
چقدر عذاب کشیده داغون میشم ...حتماً از اینکه نتونسته به خواستهی مادرش عمل کنه خیلی عذاب
میکشه.
حالم کمی بد بود و حالت تهو داشتم ...روی کاناپه دراز کشیدم و متوجه نشدم کی خوابم برد.
نمیدونم چقدر گذشته بود که باترس از خواب پریدم و گفتم :هستی.
به طرف اتاقش دویدم که ویال دوره سرم چرخید و افتادم زمین.
به درد زانوم اهمیت ندادم و سریع بلندشدم.
خدایا کی خوابم برد که نفهمیدم! چرا صداش نمیاد؟ نکنه اتفاقی براش افتاده؟
باترس و شتاب در اتاق شو باز کردم و باچیزی که دیدم نفس راحتی کشیدم و کم کم لبخند روی
لبام جاخوش کرد.
روی زمین خوابش برده بود و سرش روی خرس بزرگی بود که گذشته بودم جلوش تا بازی کنه
باهاش.
مثل فرشته میموند ...بـ ـغلش کردم و آروم گونه شو بـ ـوسیدم و گفتم :قربونت برم خوابالوی مامان.
گذاشتمش توی تختش و باعشق به صورت غرق خوابش زل زدم.
به سختی ازش دل کندم و رفتم به اتاق خودم و امیرحسام و روی تخت دراز کشیدم ...حالم زیاد
خوب نبود و به خواب احتیاج داشتم.
بازم خیلی سریع خوابم برد و بانوازشای انگشتای گرم امیرحسام چشمام و باز کردم.
لبخندی زد و گفت :مادر و دختر لنگهی همید .یقه شو گرفتم و به سمت خودم کشیدمش و گونه شو
محکم بـ ـوسیدم و گفتم :کی اومدی؟
امیرحسام :وقتی داشتی خواب پادشاه ششم و میدیدی .کش و قوسی به بدنم دادم و گفتم :خب
چیکارکنم خسته بودم.
امیرحسام :کوه میکندی شما ازصبح؟
بامزه سرم و به معنی آره تکون دادم که موهام و از توی صورتم کنار زد و خم شد و پیشونیم و بـ
ـوسید.
دستام و دوره گردنش حلقه کردم و گفتم :دلم برات تنگ شده بود.
بـ ـوسه های ریزی به گردنم زد و گفت :من بیشتر.
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چند دقیقه ای گذشت که حس کردم حالم داره خیلی غیرطبیعی بد میشه .عطره حسام تمام بینی ام
و پر کرده بود و دلم پیچ میخورد.
_عق.
باشتاب کنارش زدم و به سمت دستشویی دویدم.
_عق ...عق ...
امیرحسام به در ضربه زد و باصدای نگرانی پرسید :حریر چت شد؟
صورتم و شستم و گفتم :هیچی خوبم.
حوله رو برداشتم و صورتم و خشک کردم و رفتم بیرون.
چشمای سیاه رنگ شو که حاالپر از تشویش بود و بهم دوخت و گفت :خوبی؟
روی تخت نشستم و گفتم :آره.
امیرحسام :رنگت خیلی پریده.
به چشمای نگرانش چشم دوختم و گفتم :خوندمش.
امیرحسام :چی؟!
_نامهی مادرتو خوندم.
کمی شوکه شد اما بعدش فقط نگاه کرد.
_متأسفم که این همه مدت به خاطره من به خواسته اش عمل نکردی و عذاب کشیدی.
نگاه شو به دیوار دوخت که دستاشو گرفتم و گفتم :حسام من یه تصمیمی گرفتم .نگاه شو از روی
دیوار برداشت و دوبارهی روی من گذاشت و گفتم :من خودم آبروی مادرتو برمیگردونم ...باهم اینکارو
میکنیم ...من ،تو ،دایی محمدرضا.
چهره اش پر از ناباوری شد که ادامه دادم :فقط به خاطره خاله حسنا نیست دلم نمیخواد پدرم دیگه با
این دروغ بزرگ زندگی کنه ...اگه یه روز واقعیت و بفهمه و بدونه منم میدونستم ولی بهش نگفتم آقم
میکنه ...درثانی من نمی تونم اینقدر خودخواه باشم که آبروی و آرامش خاله حسنا رو قربانی زندگی
پدر و مادرم کنم ...خاله حسنا تو این دنیا آرامش نداشت اما من کاری میکنم که توی اون دنیا غرق
آرامش باشه.
امیرحسام :مطمئنی؟
_آره وقتشه آرامش خاله حسنا رو پس بگیریم.
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امیرحسام :پشیمون نمیشی؟
محکم گفتم :نه.
لبخنده محوی روی لباش نشست و به روش لبخند زدم.
دیگه وقتشه حق به حق دار برسه و واقعیت ها برمال بشه ...وقتشه خاله حسنا تنها داشته شو که
آبروش بوده رو پس بگیره.
***
دایی باچشمای قهوه ای تیره رنگش نگاه عمیقی به چشمام کرد و بعد از یه مکث طوالنی پرسید:
مطمئنی؟
_آره و از شماهم میخوام که کمکم کنی.
دایی :حسین !
نفس عمیقی کشیدم و گفتم :میدونم داغون میشه اگه تااالن سعی کردم این موضوع و ازش پنهان
کنم فقط به خاطره خودش بوده اما یه حسی بهم میگه اگه بهش نگم بدتره و خیلی ازم دلخور
میشه ...و االن مهم تر از هرچیزی آرامش روح خاله حسناست.
باصدایی که کمی میلرزید گفتم :شاید پدرمم اینطوری منو ببخشه و دوباره بشم دخترش.
دایی چنگی به موهاش زد و زیرلب گفت :آقابزرگ نابود میشه.
امیرحسام :منظورت چیه دایی؟
دایی نگاه شو به حسام دوخت و جواب داد :اون هرچی که باشه پدرمه.
امیرحسام عصبی گفت :هه آره پدرته حسناهم که مادره من نبود اصال گوره بابای حسنا اینجا هرکسی
به فکره خودشه جز مادره مردهی من.
دایی :امیر نکنه یادت رفته تقریباً یه سال از مرگ مادرت گذشته و تو به خواسته اش عمل نکردی و از
بین مادرت و زنت ،زنتو انتخاب کردی.
امیرحسام دستاش مشت شد و جواب دایی رو نداد که من گفتم :من به خاله حسنا قسمش داده بودم
تا واقعیت و به کسی نگه ...حسام اگه کاری نکرده به خاطره قسم من بوده و به خاطره هستی.
دایی :یک سال گذشته از مرگ حسنا این یک سال چطور بااین موضوع کنار اومدی االنم همونطوری
کنار بیا و بذار این راز پنهان بمونه.
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امیرحسام بدون اینکه متوجه باشه صداش رفت باال و داد زد :تو چی میدونی دایی که این یک سال به
من چطور گذشت؟ مامان گفته بود اگه آبروشو پس نگیرم راضی نیست که باحریر باشم ...تو چه
میدونی که باهربار دیدن حریر چهرهی دلخور مامان اومد جلوی چشمام ...تو از کابوس های هرشبم
چی میدونی که مامان میاد تو خوابم و فقط یه جمله میگه :آبروم و پس بگیر ...تو چه میدونی که قلب
المصبم هنوزم برای مادرم میتپه ...مادرم قلبمه و حریر ضربانش اگه از بین این دوتا یکی شونو
انتخاب کنم قطعاً میمیرم پس بهتره حاال که حریر راضیه آبروی مادرم بهش برگرده.
دایی :درکت میکنم اما آقابزرگ نابود میشه ...من و حسنا رو که اونطوری از دست داد و قراره یسنا رو
هم اینطوری از دست بده ...اگه یسنا رو هم از دست بده فقط میمونه طاها ...طاها هم منتظره آقابزرگ
سرشو بذاره زمین و ارث بهش برسه ...من دلم از این میگیره که هیچ کدوم براش عصای دست نشدیم
فقط شدیم سوهان روحش.
امیرحسام :این نتیجهی تربیت اشتباه خودشه ...چی میشد اگه به دین خاله امیلی احترام میذاشت؟
مسیحی ها آدم نیستن؟ هستن به واهلل که هستن ...اگه به مادرم فرصت میداد ،فقط یه فرصت
کوچیک ،مادرم می تونست بیگناهی شو ثابت کنه اما اون زمان عقل شو از دست داد و فقط به آبروش
فکر کرد و مادرم و نابود کرد ...درضمن باعث بی آبرویی االن خانجونه که وقتی فهمید واقعیت چیه به
جای اینکه به آقابزرگ بگه و یسنا رو به سزای عملش برسونه سرپوش گذاشت روی هـ ـرزگی
دخترش و این وسط آدم های زیادی رو قربانی کرد ...من ،مادرم ،حریر ،حسین ،امیرعلی و خیلی های
دیگه ...نابود کردن زندگی این همه آدم به خاطره یه نفر اونم یکی مثل یسنا ارزش نداشت.
دایی نگاهی به من و بعد به بقیه کرد و گفت :من میدونم پس گرفتن آبروی حسنا حقشه اما...
ادامه نداد و نگاه شو به عسلی دوخت ...دایی بااینکه اونقدراهم از آقابزرگ دل خوشی نداشت اما به
فکرش بود ...باالخره پدرش بود مثل من که هنوزم گاهی دلم هوای مادرم و میکنه و خاطرات
خوبمون رو توی خواب میبینم ...نمیخوام خوشبختی مادرم و خراب کنم اما خاله حسنا حقشه که به
آرامش برسه.
سیاوش :عمو فقط یه گذر تو گذشته بکن و عذاب هایی رو که خاله کشید و یادت بیار اون موقع به
آبروی پدرت فکر نمیکنی ...خاله حسنا توی تمام عمرش یه چیزی از ما خواسته ماهم باید بهش عمل
کنیم ،یسنا زندگی خاله رو ازش گرفت و خاله االن تنها چیزی که میخواد فقط آبروشه ...نذار حاال هم
که مرده وقتی یادش میکنن بگن اون زن هـ ـرزه ...همون بی آبرو ...همون خـ ـیانتکار.
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از روی مبل بلندشدم و گفتم :من تصمیمم جدیه ...دایی اگه کمکم میکنی که بسم اهلل اگه هم نه
پس بشین و تماشا کن ...دلم برای پدرت نمیسوزه چون دلش برای بچهی دوماهم نسوخت.
به آشپزخونه پناه بردم و اشکام به روی گونه هام ریختن.
امیرحسام اومد پیشم که سریع اشکام و پاک کردم.
امیرحسام :خب اگه نمیخوای من مجبورت نمیکنم ...بازم تحمل میکنم.
بابغض گفتم :اون زمان نوزده سالم بود و نمیفهمیدم بچه و مادر شدن یعنی چی اما االن که باهربار بـ
ـغل کردن و بـ ـوسیدن هستی خوشبختی رو لمس میکنم و پرمیشم از حس های خوب میفهمم که
از دست دادن اون بچه خیلی غم بزرگی بوده و من اینقدر غم تودلم بود که نتونستم براش عزادار
باشم.
بـ ـغلم کرد و گفت :هیس.
بغضم هرلحظه بزرگ تر و سنگین تر میشد ...باصدای گرفته ای دراثر گریه گفتم :حسام االن فهمیدم
که چیزه خیلی باارزشی رو از دست دادم آقابزرگ درحقم نامردی کرد از قصد به شکمم لگد میزد تا
بچمون بیوفته ...دردشو هنوز که هنوزه حس میکنم ...نعره هاش توی گوشمه ...هنوز احساس میکنم
موهام و میکشه و بهم سیلی میزنه ...آه نفهمید که حریر اگه اشتباه کرد تاوان گذشتهی دخترشو پس
داد.
بـ ـوسه ای به سرم زد و گفت :نمیدونم این دردها چه جوری درمان میشن ...واقع ًا نمیدونم.
کمی ازش فاصله گرفتم و خیره به چشماش گفتم :ولی من میدونم ،گفتن واقعیت برای همه خوبه...
پدرم باید بفهمه که ستون های زندگیش برپایهی دروغ و خـ ـیانت بنا شده و آقابزرگ باید بفهمه
کدوم دخترش نقش هابیل و کدوم نقش قابیل و بازی میکرده.
دست گرم شو روی گونه هام کشید و گفت :دیگه دلم نمیخواد دریای چشمات بارونی بشه.
لبخنده محوی روی لبام نشست و باپس گردنی محکمی که سیاوش بهش زد اخماش رفت توهم و
نگاه پرخشم شو به سیاوش دوخت که پشت سرش ایستاده بود.
سیاوش :تو مگه خودت خواهر مادر نداری که اینطوری به خواهره من زل زدی !؟
خندم گرفت و امیرحسام باخشم کنترل شده ای گفت :صد دفعه میگم میای خونهی من جفتکاتو
کامل پشت در بنداز و اون خر درون تو کنترل کن.
سیاوش بالحن بامزه ای گفت :نموخوام.
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صدای گریهی هستی بلندشد که سیاوش گفت :این عتیقه باز هـ ـوس باباشو کرد انگار فقط اون بابا
داره ...بیابرو تا کرمون نکرده بااین صداش.
امیرحسام :هوی دربارهی دختره من درست صحبت کن.
سیاوش :هوی تو اگه باباشی منم عموشم.
الی از داخل سالن صدا زد :امیر حریر یکی تون بیاین آروم نمیشه.
_تو برو حسام باید میزو بچینم.
تنه محکمی به سیاوش زد و از آشپزخونه رفت بیرون.
سیاوش دست شو روی شونه اش گذاشت و گفت :غولتشن نصف بدنم و برد.
بااخم گفتم :غولتشن عمته.
سیاوش :اون که صدالبته.
سری باتأسف تکون دادم و مشغول درست کردن سس ساالد شدم که پرسید :االن نبض زندگیت
چطوره؟
لبخندی روی لبام نقش بست و گفتم :آروم ...بااحساس ...پراز خوشی و عشق.
سیاوش :امیرحسام همونقدر که میتونه سنگ باشه همونقدرم میتونه مثل یه قطرهی شبنم روی یه
گل باشه.
پقی زدم زیره خنده و گفتم :اووووو دیگه اینطوری هم نیست ...اخم ها و عصبانیت و خشمش هنوز
هست.
سیاوش :هرمردی یه جوریه اون عالقه شو باخشمش نشون میده ...ای کاش میتونستم همون موقع
بهت بگم امیرحسام عاشقت شده تانری.
باحرص گفتم :همش تقصیره توئه چرا بهش یاد دای نقش بازی کنه که عاشق الیزابته بیشعور؟
مظلوم گفت :من که صدبار عذرخواهی کردم و گفتم که غلط اضافی کردم بی خیال شو دیگه.
یه چشم غره بهش رفتم و گفت :شما دوتا فقط درصورتی صاحب آرامش میشد که کنارهم باشید...
برای هم دردین اما درمانم هستین.
لبخنده محوی زدم و بعد از چند دقیقه همونطور که مایع سس رو هم میزدم گفتم :سیاوش؟
سیاوش :جانم؟
_به نظرت تصمیم درستی گرفتم؟
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سیاوش :آره به نظره من تصمیم درستی گرفتی چون خاله حقشه که بیگناهیش ثابت بشه و آبروشو
پس بگیره.
سرم و تکون دادم و مطمئن گفتم :آره تصمیم درستی گرفتم.
لبخندی زد و بعد گفت :به جای اینکه بی کار وایسی میزو بچین غذاتو بیار بخوریم بریم سرکار و
زندگیمون.
کفگیرو باحرص به سمتش پرت کردم و گفتم :بچه پرو کوفت میدم بخوری.
باخنده جاخالی داد و از آشپزخونه رفت بیرون.
باکمک الی و جاستینا میز ناهارو چیدم و دوره هم نشستیم.
یکم سوپ به هستی دادم و بعد برای خودم غذا کشیدم.
یکم از سس روی ساالد ریختم و خوردم که طعم ترشش باعث شد اخمام بره توهم.
به زور قورتش دادم و ترجیح دادم فقط یکم سوپ بخورم.
امیرحسام :ساواش چرا نیومد الی؟
الیزابت :دادگاه داشت.
باتعجب گفتم :داداگاه !
بالبخندگفت :آره ساواش وکیله.
سیاوش :اووووو وکیل کجابود دروغ میگه عریضه نویسه.
الیزابت :حسود.
سیاوش بااعتماد به نفس گفت :من به چی اون یالقوز باید حسودی کنم؟ به عقل نداشتش که باگرفتن
تو بهم ثابت شد واقعاً به جای عقل توی سرش کاهه یا به شغل پردردسر ولی کم درامدش؟
باغرور انگشتاشو الی موهاش فرو برد و گفت :بنده یه استاد زبان فارسی ماهرم و توی بهترین شرکت
معاونم پس اونی که این وسط حسودی میکنه من نیستم ساواشه.
الیزابت :کامالً مشخصه استاد.
امیرحسام :خجالت بکش سیاوش تو پنج دقیقه از اون بزرگتری به برادره کوچیکت حسودی میکنی
نچ نچ.
سیاوش باحرص گفت :ببند.
امیرحسام :چی رو؟ دهن تو رو؟
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سیاوش :نخیر دهن...
امیرحسام باتهدید یه ابروشو داد باال و نگاهش کرد که حرف شو خورد و بعد گفت :نه در نمکدون رو.
امیرحسام :نمکدون در نداره استاد.
سیاوش سوت زد و همه مون خندمون گرفت و امیرحسام گفت :سوت زدن قدیمی شده دفعه دیگه
کم آوردی شنا برو.
سیاوش :چشم استاد.
پرسیدم :سیاوش حاال چرا زبان فارسی؟
سرفه مصلحتی کرد و بالحن جدی اما مسخره ای گفت :من سالها توی آلمان بزرگ شدم و فرهنگ
اونا رو یاد گرفتم ،باالخره باید فرهنگ و زبان ملیت خودم و هم حفظ میکردم دیگه و اونو به بقیهی
افراد هم منتقل میکردم ...توی آلمان شاگردهای زیادی داشتم که...
امیرحسام پرید وسط حرفش و گفت :که وقتی بهشون زبان یاد میداد از اول کالس تا آخرش فقط
هرهر میخندید اونم به لهجهی غلیظ اونا.
سیاوش :یکی به رحمت بگه رخمت شما نمیخندین؟
خندیدم و گفتم :تو بهت همه چی میاد جز استاد دانشگاه بودن.
سیاوش :نکه به شوی خودت خیلی استاد بودن میاد.
_هردو سر و ته یه کرباسید.
امیرحسام بااخم گفت :من مثل این باشم خودم و چهاربار دار میزنم.
سیاوش :اوه نه بابا ...من مثل تو باشم خودم باپاهای خودم میرم تو دهن شیر.
امیرحسام :هه.
سیاوش حرصش گرفت و نمکدون و به سمتش پرت کرد که امیرحسام سریع جاخالی داد و نمکدون
افتاد زمین و شکست که جیغ زدم :بی شعور سرویسم و ناقص کردی.
سیاوش :بگو شوهرت یکی دیگه برات بخره ماشااهلل پولش که از پارو باال میره.
امیرحسام :چقدر حسود شدی تازگیا.
سیاوش :نه داداشِ من کی گفته من حسودی میکنم؟ خدا زیادتر بده ،واال تو هرچی بیشتر داشته
باشی به نفع منه ...اون پولی ام که ازم میخوای رو دورش خط بکش چون تاحاال کسی نتونسته پشت
گوش شو ببینه توهم نمی تونی.
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امیرحسام :گیرکنه تو گلوت.
سیاوش لیوان نوشابه شو سر کشید و گفت :گیر نمیکنه اگه هم کرد بانوشابه میدمش بره پایین.
جاستینا :هرچی ساواش آقا و کم حرف و متین این سیاوش شیطون و پرحرف ...کامالً برعکس هم.
سیاوش :ناراحتی طالقت بدم.
جاستینا :مهرم و بده من از خدامه.
سیاوش لبخنده دندونمایی زد و گفت :عشقم چقدر امروز خوشگل شدی.
جاستینا :ده هزار و نهصد و هشتاد و هفت تا گل سم دریا هیچ وقت یادت نره عزیزم.
سیاوش بالحن مظلومی گفت :یادم نمیره درواقع خریت هام و هیچ وقت یادم نمیره.
_وا چقدر خسیسی چندتا دونه گل که این حرفا رو نداره حقت بود برات سکه تمام بهار میذاشت.
الیزابت خندید و گفت :حریر گل سم دریا خیلی کمیابه و فقط توی اقیانوس آرام و اقیانوس هند رشد
میکنه اگه جاستینا مهرشو بذاره اجرا سیاوش باید کل عمرشو توی دریا شنا کنه تا بتونه اون همه گل
و پیدا کنه و بچینه.
خندم گرفت و گفتم :چه مهریهی جالبی.
سیاوش :باهربار یاد آوریش موهای تنم از ترس سیخ میشه.
باخنده دست هستی رو که سعی داشت قاشقم و برداره گرفتم و بـ ـوسیدم و گفتم :یه عموی دیونه
داری ماه نداره.
امیرحسام :از بیریختی همتا نداره.
صدای خندهی همه مون بلند شد و سیاوش نگاه چپ چپی به امیرحسام انداخت.
ازپشت میز بلندشدم و دست و صورت هستی رو شستم ...لباساشو عوض کردم و گذاشتمش تو تختش
و برگشتم داخل سالن.
میزو جمع کردیم و بعدظهر بود که همه عزم رفتن کردن.
دایی وقتی میخواست بره گفت :من فکرام و کردم حق باشماست حسنا چشم به راهه اینه که آبروشو
پس بگیریم ...هروقت که بخوای میام تا واقعیت و به همه بگیم.
منم از اینکه به تصمیمم احترام گذاشته و حمایتم میکنه ازش تشکر کردم و رفتن.
یه سر به هستی زدم که دیدم هنوز بیداره و دستشو به باال دراز کرده و سعی داره آویز باالی سرشو
که به تختش وصل بود رو بگیره.
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بـ ـغلش کردم و گفتم :اینقدر که بااین آویز کلنجار رفتی تمام گوشتاتو آب کردی .به اتاق خواب
خودمون رفتم و امیرحسام و دیدم که سرش تو لبتابش بود.
هستی رو روی تخت گذاشتم و گفتم :آمار قبولیت چقدر بوده؟
امیرحسام :صد در صد.
_اوووو نه بابا.
نگاهی بهم انداخت و گفت :اوووو آره بابا.
موهام و دم اسبی بستم و گفتم :کمتر الف بزن استاد ...یعنی همهی دانشجوهات قبول شدن؟!
امیرحسام :خیل خب همون که تو میگی درسته قبول نشدن.
دستام و از پشت دوره گردنش حلقه کردم و گفتم :خب حاال چرا ناراحت میشی آرزو که برجوانان
عیب نیست.
همونطور که به صفحهی لبتابش نگاه میکرد گفت :من هرسال آمار قبولیم صد در صد بوده
نمیدونستی بدون.
_یعنی اون سال تمام بچه های کالس ما قبول شدن؟
امیرحسام :اوهوم.
گونه شو بـ ـوسیدم و گفتم :چه شوهره موفقی دارم من.
لبخندی زد و بعد یهو داد زد :بچه رو بگیر افتاد.
نگاه پر از هراسم چرخید سمت هستی و سریع پاشو گرفتم ...رفته بود لب تخت و خم شده بود و
چیزی نمونده بود از تخت بیوفته پایین.
سریع بـ ـغلش کردم و گفتم :پدرسوخته دو دقیقه بخواب پدر منو درآوردی تو.
امیرحسام :خدا رحم کرد اگه میوفتاد االن جیغ جیغش تمام ویال رو گرفته بود.
لپ هستی رو محکم بـ ـوسیدم و گفتم :شیطون بال تو تازه  9ماهته اگه بزرگ بشی چه بالیی میشی
خدا میدونه.
امیرحسام :مردم ده تا بچه دارن از پس هر ده تاشونم برمیان اونوقت تو از پس یدونه برنمیای.
باچشمای گرد گفتم :ده تـــــــــا! ماشاهلل به اون زنی که ده تا میتونه بزاد.
شیطون خندید که مشتی به بازوش زدم و گفتم :بیشعور.
صدای خنده اش بلندتر شد که خندم گرفت و گفتم :عوضی.

907

www.RomanKhone.IR

نه سیاه بود نه سفید – ریحانه رسولی

رمــان

ابروهاشو توی هم کشید و گفت :پرو شدی هـــا.
بی خیال هستی رو گذاشتم تو بـ ـغلش و کنارش زدم و گفتم :پرو بودم.
لبتاب شو روی پاهام گذاشتم و گفتم :داشتی چیکار میکردی؟
به تاج تخت تکیه داد و هستی رو گذاشت روی زانوهاش و گفت :برای دانشجوهام تاریخ امتحان شونو
مشخص کردم.
لبتاب و بستم و گفتم :وقتی رفتم عکس هاتو توی اینستاگرام چک میکردم و اونطوری رفع دلتنگی
میکردم.
امیرحسام :دلم نمیخواد دربارهی اون پنج ماه حرف بزنم.
_یه سؤال بپرسم؟
امیرحسام :شما دوتا سؤال بپرس.
لبخندی زدم و نزدیک تر بهش نشستم و پرسیدم :معنی اون پست های عجیب و غریبت چی بود؟
نگاه طوالنی به چشمام کرد و بعد جواب داد :معنیش این بود که دلم بدجوری تنگته و برگردی.
لبخنده روی لبم عمیق شد و گفتم :ازت متنفرم.
لبای خوش فرمش به لبخنده محوی باز شد و نگاه شو به هستی دوخت و گفت :من و دخترمم از
مامانش متنفریم مگه نه؟
هستی فقط نگاهش کرد که لپ شو محکم بـ ـوسید و گفت :بابات فدای این چشمات بشه.
نخ گوشهی پیراهنم و کندم و بعد از کمی سکوت گفتم :خودتو برای آخرهفته آماده کن.
امیرحسام :چرا آخرهفته؟
_شقایق گفت آخر این هفته عروسی آتوسا و آرسامه.
ناباور گفت :میخوای عروسی شونو بهم بزنی؟
خندیدم و گفتم :من همچین آدمیم؟! نخیر اون شب همهی اعضای خانواده هستن بعد از اینکه
مهمونا رفتن من برنامه ام و اجرا میکنم ولی ما از سرشب میریم چون دلم میخواد برم به اون عروسی.
بااخم گفت :نه.
_چرا؟
امیرحسام :فکرکردی آقابزرگت میذاره تو عروسی شرکت کنیم؟!
_دیگه اونی که تصمیم میگیره آقابزرگ نیست بلکه منم ...من و تو و دایی میریم به اون عروسی.
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نگاهش چندثانیه روی صورتم ثابت موند و بعد گفت :باشه.
روی تخت دراز کشیدم و نگاهم و به سقف دوختم .بهترین تصمیم همینیه که گرفتم ...پدرم از اینکه
واقعیت و بهش میگم خوشحال میشه و اگه واقعیت و ازش پنهان کنم و یه روزی این موضوع و بفهمه
و بدونه من میدونستم و بهش نگفتم لعنتم میکنه ...من هرچقدرم تالش کنم که پدرم نفهمه بازم یه
روزی می رسه که واقعیت و میفهمه ...چون ماه هیچ وقت پشت ابر نمی مونه.
***
فصل آخر
نگاهم خشک شده روی تصویری که روی آینه نقش بسته ...اون دختر نوزده ساله ای که از ویالی
صالحی ها پرت شد بیرون کجا و این مادر بیست و دو ساله ای که میخواد بره عالوه بر بیگناهی
خالش بیگناهی خودشم ثابت کنه کجا !
چقدر تغییر کردم ...بزرگ شدم ...عاشق شدم ...عاق شدم ...طرد شدم ...فهمیده شدم و حاال میخوام
قدرتمند بشم و حقم و پس بگیرم.
منم توی اون ویال مثل خاله حسنا هـ ـرزه خونده میشم پس باید برم و بیگناهی خودم و ثابت کنم و
به همه بفهمونم که تنها گناه من عاشق شدن بود و من تاوان گذشته کثیف مادرم و دادم.
نمی تونستم آشوب درون و لرزش دستا و دلشوره و ترس اندکی که داشتم و انکار کنم اما خب سعی
میکردم توی ظاهرم دیده نشن.
بادیدن تیله های مشکی امیرحسام توی آینه کمی دلگرم شدم ...احتیاجی به ترسیدن نیست اون
کنارمه.
دستاش از پشت سرم روی بازوهام نشست و کناره گوشم زمزمه کرد :آماده ای؟
نفس عمیقی کشیدم و گفتم :آره.
امیرحسام :پشیمون نمیشی؟
_نه.
امیرحسام :امیرعلی؟
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_االن بچه ست اما وقتی هم که بزرگ بشه و متوجهی این قضیه بشه اولش اذیت میشه اما بعدش
مثل من عادت میکنه و باهاش کنار میاد.
قاصله ی صورتش را با گوشم از بین برد و پرحرارت زمزمه کرد:
_خوشگل شدی بانو.
لبخنده محوی روی لبام نشست و برگشتم به سمتش ...مصلحتی دستی به یقهی کتش کشیدم و
گفتم :توهم خیلی جذاب شدی آقای شوهر.
امیرحسام :من که همیشه جذابم اینکه چیزه عجیبی نیست.
یه مشت بهش زدم و گفتم :بیشعور یعنی خوشگل شدن من عجیبه؟
امیرحسام :شک نکن.
دکمه های پالتوم و بستم و باکیف دستیم ضربه ای به بازوش زدم و باحرص گفتم :بی لیاقت.
رفتم سمت در که دستم و کشید و پرت شدم تو بـ ـغلش.
امیرحسام :تازگیا خیلی روت زیاده شده هـــا کاری نکن زبون تو کوتاه کنم خرگوش کوچولو.
_ تو اگه بخوای هم نمی تونی زبونم و کوتاه کنی و به خدمتم برسی.
یه ابروشو داد باال و گفت :عه اونوقت چرا؟
دستم و روی قلبش گذاشتم و گفتم :چون قلبت بهت این اجازه رو نمیده مرده سنگدل من.
نگاهش قفل شد توی نگاهم ...حاال تعبیر این نگاه آسون بود ،این نگاه درعین حال که سرد و سنگیه
به همون اندازم پر از عشق و محبته منتها سعی داره این عشق و محبت و توی الیه های عمیق
نگاهش پنهان کنه ...اون عشق توی چشماشو پنهان میکنه و اما االن من دیگه میبینم و حس میکنم
اون عشق و همون عشقی که ناخواسته برای اون پیش اومده بود و نمی خواست هیچ وقت ابرازش کنه
اما قلبش همیشه رسواش میکرد.
صورتش به صورتم نزدیک شد که باشیطنت از زیره دستش در رفتم و همونطور که عقب عقب میرفتم
بالبخنده شیطونی گفتم :عشقِ من می کاپم خراب میشه.
باچشمای باریک شده و تهدید نگاهم کرد که دستی براش تکون دادم و باخندهی بلندی از اتاق رفتم
بیرون.
سیاوش :ببین هستی جان امشب پدر و مادرت قراره برن دَدَر البته معلوم نیست کی از دَدَر برمیگردن
بین خودمون باشه شاید هیچ وقت برنگشتن و به دست آقابزرگ به قتل رسیدن ولی خب تو ناراحت
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نباش اگه مادر و پدرت مردن من و خاله جاستینا هستیم و بزرگت میکنیم البته اگه دختره بد و جیغ
جیغویی بودی مثل االنت ،میدیمت به عمه الی و عموساواش یکم خول میزنن اما خب از پس بزرگ
کردن توی قربت عرعرو برمیان ،اصل مطلب اینکه قراره من و شما و خاله جاستینا از االن که سرشبه
تا آخر شب پیش هم باشیم و از توی فسقل خانوم مراقبت کنیم از همین حاال باهات اتمام حجت
میکنم بابت هر جیغ یه تودهنی میخوری و بابت هرخرابکاری یه پس گردنی ،چهار دست و پاهام الزم
نکرده بکنی وگرنه از کف پاهات نیشگون میگیرم و سیاهت میکنم ،بوووو بوووو بازی هم نداریم چون
تمام تفات نثار هیکلم میشه ،قیافتم الزم نکرده موش کنی چون اون وقت لپاتو میکشم و صورتت
سرخ میشه و بعد بابای خرت کلی منو میزنه ...درکل اینکه االن میگم خاله جاستینا توی اون شیشه
شیر خوشگلت دوقاشق شربت خواب آور بریزه و تو تاصبح بخوابی و من و خاله جاستیناهم درکمال
آرامش یه دختر عمو یاپسرعمو برات بسازیم ،اوکی هانی؟
دست به کمر شدم و گفتم :چشمم روشن.
تازه متوجهی من شد و گفت :یاحضرت عباس مادره فوالد زرت کی اومد که من متوجه نشدم؟!
_تو غلط میکنی به بچهی من تودهنی و پس گردنی بزنی و نیشگون بگیریش ...بیجا میکنی بهش
شربت خواب بدی میخوای معتادش کنی؟! بچه پرو بزنمت خون باال بیاری؟
سیاوش :نگهداری از تحفهی تو صبر ایوب میخواد.
امیرحسام :حرف مفت نزن بچم االن سالم سالمه بیام ببینم یه خش بهش افتاده خشتک تو میکشم
رو سرت.
سیاوش :خیل خب بابا برید گمشین.
امیرحسام دستم و گرفت و گفت :راستی اون قضیهی آخری رو هم بذارین واسه خونه خودتون.
سیاوش بااخم به هستی نگاه کرد و گفت :باوجوده این تحفه معلومه که کنسل میشه دیگه.
لبخنده خجولی زدم و گفتم :بریم.
رفتیم سمت در که سیاوش گفت :موفق باشید.
امیرحسام :مگه میخوایم عمل قلب باز انجام بدیم؟
سیاوش :نه ولی خب ای کاش قبل از رفتن وصیت نامه تو مینوشتی و تکلیف اون ماشین خوشگل تو
روشن میکردی.
امیرحسام :بیابریم بذار این همین طور به مزخرفاتش ادامه بده.
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نگاهی به هستی کردم و بعد گفتم :جاستینا مراقبش باشی هـــا ،خب؟
جاستینا :خیالت راحت.
_یه موقع واقعاً بهش شربت خواب آور ندین.
جاستینا :نه بابا ،سیاوش داشت شوخی میکرد.
سیاوش :برید دیگه از شام عروسی عقب میمونید هـــا.
باخنده همراه امیرحسام از ویال خارج شدیم و سوارماشین شدیم.
دلشورم دوباره به سراغم اومد و زیرلب آیت الکرسی خوندم.
نگاهی به امیرحسام کردم ...برعکس من آروم و ریلکس بود.
کت و شلوار مشکی و پیراهن سفید تنش کامالً برازنده اش بود و من دلم ضعف می رفت واسه اون
کرواتی که ده برابر خواستنی ترش میکرد و اون موهای سیاه و براقی که بدون هیچ ژل و براق کننده
ای همیشه رو به باال بود.
_دایی کی میاد؟
امیرحسام :سر راه میریم دنبالش.
به بیرون چشم دوختم و تاریکی شب ترسم و بیشتر کرد.
آروم گفتم :شب خوفناکیه مگه نه؟
امیرحسام :نمیدونم شاید.
زیرلب صلوات می فرستادم ...بعد از اینکه رفتیم دنبال دایی به سمت ویالی آقابزرگ رفتیم.
هرچی به ویال نزدیک تر میشدیم لرزش بدنم بیشتر میشد.
امیرحسام وقتی ماشین و جلوی در نگه داشت یاد این افتادم که چطور بی رحمانه از این ویال پرت
شدم بیرون بدون اینکه کسی ازم بپرسه حریر چرا این کارو کردی؟
نگهبان جلوی در به مهمونا خوش آمد میگفت و باگرفتن سوییچ هاشون ماشین هاشونو پارک میکرد.
امیرحسام :مردها داخل حیاطن خانوما داخل ویال ...خانوما از در پشتی وارد میشن.
به دایی نگاه کردم که لبخندی به روم زد و گفت :محکم باش ...نترس هرچی خدا بخواد همون میشه.
چندتا نفس عمیق کشیدم و از ماشین پیاده شدم که امیرحسام گفت :صبرکن تا در پشتی همراهت
میام.
روبه دایی گفت :سوییچ و بدین به نگهبان و منتظرم باشین ،بهتره باهم وارد ویال بشیم.
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دایی :باشه خانوم تو ببر.
از ماشین پیاده شد و دست لرزونم و دوره بازوش حلقه کردم و باهم به سمت در پشتی رفتیم
دست شو روی دستم گذاشت و گفت :نلرز من هنوزم از دخترهای ترسو خوشم نمیاد.
_اگه حال بابام بد شد چیکار کنم؟
امیرحسام :پدرت مقاوم تر از این حرفاست.
ازحرکت ایستادم و بابغض گفتم :خاله حسنا وقتی فهمید شوهرش بهش خـ ـیانت میکنه اونطوری
شد پس بابامم مثل خاله حسنا داغون میشه.
امیرحسام :چیزی که باعث شد مادرم داغون بشه و به اون روز بیوفته خـ ـیانت پدرم نبود انگ هـ
ـرزگی بود که مادرت بهش زد ،پس پدرت طوریش نمیشه.
سعی کردم آروم باشم.
امیرحسام :اگه پشیمون شدی برمیگردیم ،من هنوز سرقولم هستم همونطور که بهت قول دادم به
کسی چیزی نمیگم ...حاضرم تمام عمرم عذاب بکشم و ناراحت باشم از اینکه به وصیت مادرم عمل
نکردم ولی قسمم و نشکنم و نزنم زیره قولم.
محکم گفتم :نه بریم.
دوباره قدم برداشتیم و جلوی در ایستادیم.
دستاشو دوطرف صورتم گذاشت و خیره به چشمام گفت :مقاوم باش و نترس ...ترس تنها چیزیه که
آدم و از پا درمیاره و باعث شکست میشه پس لطفاً نترس چون من دلم نمیخواد خانومم باشکست از
این ویال بیاد بیرون.
چشمام و آروم روی هم گذاشتم و گفتم :من نمی ترسم اینبار من بازنده نمیشم اینبار باغرور از این
ویال میام بیرون.
پیشونیم و بابـ ـوسه اش نوازش کرد و گفت :آفرین این زن منه یه خانوم نترس و شجاع ،حاال برو.
نگاه طوالنی بهش کردم و باگفتن اسم خدا پام و گذاشتم داخل ویال.
وقتی وارد سالن شدم خدمتکار خواست پالتوم و بگیره که باتکون کوتاه دستم گفتم نه.
نگاهم به آشناهایی افتاد که برام از هفت پشت غریبه غریبه تر بودن.
همشون بادیدنم تعجب کردن و بعضی ها عصبانی شدن و از خشم صورت آرایش کرده شون سرخ
شد.

913

www.RomanKhone.IR

نه سیاه بود نه سفید – ریحانه رسولی

رمــان

از تنهایی ترسیدم ...امیرحسام دایی کنارشه هرچند که اگه دایی هم نباشه اون از هیچ احد و الناسی
نمیترسه اما من از اینکه کسی همراهم نبود ترس برم داشت.
مامان به سمتم اومد و به بازوم چنگ انداخت و آروم غرید :اینجا چه غلطی میکنی؟
روی صورتم لبخند نشوندم و گفتم :اومدم عروسی ...چقدر خوشگل شدی دوسال و خورده ای گذشته
ولی اصالً تغییر نکردی ...دلت برای دخترت تنگ نشده بود یسناخانوم؟
ناخونای بلندشو توی بازوم فرو کرد و گفت :همین االن از اینجا گم میشی تا آقابزرگ خودش شخصاً
پرتت نکرده بیرون.
بازوم و باقدرت باورنکردنی از دستش بیرون کشیدم و گفتم :خیل خب بگو بیاد پرتم کنه بیرون
اونوقت منم جلوی همه طوری آبروریزی میکنم که خبرش عالم و برداره و همه بفهمن صالحی ها چه
رازهای کثیفی دارن.
مامان :منظورت چیه؟
لبخنده مرموزی زدم و گفتم :منظورم اینه که برادرت محمدرضا رو آوردم میتونی بری قسمت مردها و
بعد از بیست و اندی سال برادر بزرگ تو ببینی.
چشماش پر از بهت و ناباوری شد و گفت :تو محمدرضا رو از کجا میشناسی؟
_هه یسناخانوم امشب شب پرده برداشتن از همهی رازهاست پس خودتو برای هر چیزی آماده کن.
دندوناشو روی هم فشار داد که گفتم :بهتره باهام محترمانه رفتار کنید وگرنه جلوی همه آبروتونو
میبرم.
یه خانوم خوش چهره کنارمون ایستاد و گفت :تبریک میگم یسناجون.
مامان لبخنده کامالً مصنوعی تحویلش داد و گفت :ممنون.
به من نگاه کرد و گفت :ایشونو معرفی نمیکنی؟
مامان هیچی نگفت که بالبخندگفتم :من حریرم دخترشون.
کمی متعجب شد و گفت :چقدر فرق کردی! نشناختمت ...یسنا گفته بود برای تحصیل رفتی خارج
کی برگشتی خاله جون؟
پوزخندی زدم و گفتم :همین امشب از خارج برگشتم.
_وای حتماً خیلی دوست داشتی به عروسی برسی بمیرم البد خیلی هم خسته ای.
روبه مامان گفت :دخترت روز به روز خوشگل تر میشه یسناجون.
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مامان لبخنده کجی زد و اون خانوم باگفتن فعالً ازمون فاصله گرفت.
مامان بااخم گفت :حواسم بهت هست غلط اضافه بکنی خودم بادستای خودم خفت میکنم.
بی توجه به حرفش گفتم :نمیخوای بری برادرتو ببینی؟
باحرص ازم فاصله گرفت و رفت سمت پنجره ...توقع نداشتم بعد از دوسال اینطوری باهام برخورد
کنه ...توقع داشتم حداقل خیلی خشک و خالی بگه :دلم برات تنگ شده ...یاحداقل بپرسه :خوبی؟
هنوز زنده ای؟ یاحداقل یه نگاه دلتنگ و مادرانه نثارم میکرد ...اما اون هیچ کدوم از این کارو نکرد...
انگار اصالً دلتنگم نشده ...انگار حریرشو کشته و دفن کرده ...مامان خیلی بی انصافی من باتمام
زجرهایی که به خاطرت کشیدم اما بازم گاهی دلم هواتو کرد اما تو انگار دیگه حریری نمیشناسی که
دلتنگش بشی و بهش ابراز دلتنگی کنی.
به آرزو نگاه کردم که بهم زل زده بود و نگاه ازم نمیگرفت ...شکم گرد و بزرگش خبر از این میداد که
توراهی داره.
آه عمیقی از بین لبام خارج شد ...این دختر روزی از یه خواهر برام عزیزتر بود و حاال نگاهش پره از
تحقیر و نفرته.
عمه و زن دایی هم همینطور ...توی نگاهشون خشم و تحقیر و پوزخنده.
نه شالم و برداشتم و نه پالتوم و درآوردم چون من برای مهمونی نیومده بودم ...زیره پالتوم لباس بلنده
مشکی رنگی تنم بود که دنبالهی بلندی داشت و برق میزد و اگه پالتوم و درمی آوردم زیبایی لباس و
اندامم چشم همه رو میگرفت اما اینقدر از نگاهای بقیه دلخور و دلگیر شده بودم که حوصلهی این
کارو نداشتم و دلم میخواست هرچه زودتر مهمونی تموم شه و همه چی رو بگم و برم.
دلم میخواد همه بفهمن حریر بامیل خودش گناه نکرد بلکه مجبور شد گناه کنه.
یه گوشه ایستادم و باچشمای آبی رنگم بقیه رو نظاره کردم ...مامان انگار دایی رو دیده بود که کمی
متعجب و شوکه بود.
پرده رو کمی کنار زدم و نگاهی به بیرون انداختم.
بادیدن امیرعلی اشک توی چشمام جمع شد ...چقدر بزرگ شده.
انگار وجوده امیرحسام بابا رو عصبانی کرده بود که کالفه و عصبی راه میرفت و به دایی محمدطاها
حرفایی میزد و دایی هم از چهره اش مشخص بود عصبانیه اما برای حفظ آبرو و بهم نخوردن عروسی
دخترش کاری نمیکرد.
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آقابزرگ فقط بانگاه پرنفرتش به دایی محمدرضا و امیرحسام زل زده بود و عصاشو توی مشتش
میفشرد و دایی محمدرضا گاهی نگاه های پرحرف و دلخوری بهش می انداخت و اما امیرحسام ...مثل
همیشه محکم ،مغرور و مستبد ایستاده بود و گاهی پوزخند تحویل آرشامی میداد که هرلحظه درحال
انفجار بود و به خاطره بهم نخوردن عروسی برادرش سعی داشت خشم شو کنترل کنه.
پرده رو رها کردم و توجه ام به صدای دست زدن مهمونا جلب شد.
آرسام و آتوسا از پله های ویال پایین میومدن و همه براشون دست میزدن.
دست به سـ ـینه ایستادم و بهشون نگاه کردم ...آتوسا توی اون لباس سفید رنگ زیبا شده بود و
چشماش از خوشی برق میزد.
بغضم و قورت دادم ...مادرم آرزوی پوشیدن لباس عروس و برام تبدیل کرد به بدترین کابوس دنیا.
آرسام و آتوسا بادیدن من متعجب شدن.
بالبخند و قدمای محکمی به سمتشون رفتم و گفتم :سالم تبریک میگم.
آتوسا زودتر از آرسام از بهت دراومد و معمولی گفت :ممنون.
آرسام اما اخماشو کشید توهم و گفت :تو اینجا چیکار میکنی؟
_اومدم عروسی پسرعمم تعجب داره؟
آرسام :اون عوضیم اومده؟
انگشتم و باتهدید جلوش گرفتم و جدی گفتم :دربارهی شوهره من درست صحبت کن.
پوزخندی زد و گفت :چه طرفداریشم میکنه.
_فعالً که اون به قول تو عوضی خیلی مردتر از صالحی های نامرده.
آرسام :بهتره از همون راهی که اومدی بااحترام برگردی اینجا جایی برای هـ ـرزه ها نیست.
بغض به گلوم چنگ انداخت.
آتوسا :آرسام !
باصدای محکمی گفتم :این حرفت یادت باشه تابهت ثابت کنم یه عمر بایه هـ ـرزه زندگی کردی و
نفهمیدی جیره خوره آقابزرگ.
خواستم ازشون فاصله بگیرم که بانیشخند برگشتم و گفتم :االن میفهمم که حق باآتوسا بود تو و
برادرت دوتا بی عرضه بی دست و پاهستین که جَنَم درست کردن یه زندگی رو برای خودتون و
مادرتون نداشتین و یه عمر خودتونو زیره دِین و منت آقابزرگ قرار دادین ...اولدورم بولدرمت فقط یه
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ماه بود آقادوماد؟ یه ماه فقط تونستی بدون جیب خرجی آقابزرگ زندگی کنی و بعد مثل یه سگ
پشیمون برگشتی و بازم شدی نوکره آقابزرگ ...من اگه جای تو بودم نون بازوم و میخوردم نه نون
مفت ...گاهی یه تیکه نون خشک می ارزه به پلوی پر منت.
درمقابل چشمای به خون نشسته اش ازش فاصله گرفتم و سرجای قبلیم ایستادم.
تاتو باشی حرف دهن تو بفهمی و به من نگی هـ ـرزه ...گاهی باشما آدمای بی رحم باید بی رحم بود،
درست عین خودتون.
فضا کمی متشنج شده بود اما همهی صالحی ها سعی داشتن حفظ ظاهر کنن و به همه بفهمونن که
همه چی خوبه.
بعد از چندساعت شام سرو شد و من بازم از سرجام تکون نخوردم.
آخرشب بود که مهمونا کم کم رفتن ...از پنجره به بیرون نگاه میکردم که دیدم باخالی شدن حیاط
بابا به سمت امیرحسام هجوم برد.
سریع دنبالهی لباسم و بلند کردم و بادو از ویال رفتم بیرون.
مشت بابا توی صورت امیرحسام فرود اومد و داد زد :مردک عوضی اومدی اینجا که به ریش من
بخندی؟
امیرحسام حرفی نزد اما میدونستم از درون شعلهی آتیشه و از بیرون کوهستان یخ ...اگه یکی دیگه
جای بابا بود قطعاً االن داشت بافرشتهی مرگ دست و پنجه نرم میکرد.
بابا بازم به سمتش هجوم برد که سریع خودم و وسط شون انداختم و بابغض داد زدم :نه.
باچشمای دلخور و غمگینش بهم نگاه کرد که گفتم :نیومدیم برای دعوا ،من خیلی وقته که دیگه
دوره صالحی ها رو خط کشیدم امشب اگه من و شوهرم اومدیم اینجا فقط به خاطره اینه که واقعیت
و به همه بگم.
بااخم گفت :چه واقعیتی؟
بابغض گفتم :اومدم بگم چرا پنهانی شدم زن حسام و چرا بی خبر از شما حامله شدم و چرا بهم
گفتین هـ ـرزه و هرجایی و خفه خون گرفتم و از خودم دفاع نکردم ...امشب اومدم تا راز بیست ساله
ی یسناصالحی رو برمال کنم ...اومدم تا بهت بگم که از سادگیت سواستفاده شده و نفهمیدی ...اومدم
تا بهت بگم که زنت چطور بازندگی من و خواهرش بازی کرد و به روی خودش نیاورد ...اومدم بهت
بگم که چطور تاوان گذشتهی کثیف این زن و دادم ...اومدم از دردهام بهت بگم ...اومدم از زجرهایی
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که کشیدم بهت بگم ...اومدم بهت بگم تو این دو سالی که شما راحت زندگی کردین و حریر رو
فراموش کردین حریر چطور عذاب کشید و یه راز خیلی بزرگ و دردآور رو توی سـ ـینه اش مخفی
کرد و هرشب و هر روز بااین راز زندگی کرد و جون داد ...بابا مردم ...من بارها و بارها بایادآوری این
راز کثیف مردم اما هیچکس ندید ...هیچکس ندید.
همه اومده بودن داخل حیاط ...داد زدم :من امشب اومدم تا بگم که هـ ـرزه نه من بودم نه حسنا بلکه
یکی دیگه بود.
مامان داد زد :این چرت و پرت ها چیه داری میگی! گمشو بیرون.
ترس توی چشماش خونه کرده بود و رنگ باخته بود.
بابا گیج گفت :اینجا چه خبره؟
آقابزرگ :تو ازکجا پیدات شد پسرهی نمک نشناس؟
دایی محمدرضا :نمک نشناس! هه این اسم و بیست و خورده ای ساله که دارم به خودم نسبت میدم
اما آقابزرگ هرچی فکرمیکنم میبینم من نمک نشناسی نکردم من فقط یکی رو برای زندگیم انتخاب
کردم که حس میکردم باهاش خوشبخت میشم و شمابه خاطره حرف مردم بامن مخالفت کردی...
همهی کارات تظاهر بود توخدا رو توی قلبت نداشتی فقط روی لبت بود و اسم مومن و یدک
میکشیدی اگه مومن واقعی بودی به دین امیلی احترام میذاشتی و قبولش میکردی ،نکردی چون
ترسیدی مردم بگن :وای عروس بزرگ خاندان صالحی رو دیدن مسیحیه! نوچ نوچ قراره اولین وارث
صالحی ها مسیحی باشه ...استغفراهلل از صالحی ها بعیده ...آقابزرگ اگه من میخواستم زندگیم و برپایه
ی حرف مردم و شما بسازم که االن زنم یکی بود مثل یسنا ...خواهری که بیست ساله به خاطره
رسواییش جلوی این پسر دارم عرق شرم میریزم و مثل شمع آب میشم ...گاهی شما آدمای از ظاهر
زیبا اما از باطن زشت کارهایی میکنید که حتی شیطانم نمیکنه ...ای کاش اون زمان از غرورت و از
تظاهر به مومن بودن دست میکشیدی و میگفتی گوره بابای حرف مردم تا من بیست سال بدون پدر
جوره زندگی رو نکشم ...تو فقط تظاهر میکردی به باخدا بودن تو اگه خدای واقعی رو توی قلبت
داشتی هیچ وقت امیلی رو به خاطره دینش رد نمیکردی بلکه کاری میکردی تا اونم مسلمون بشه نه
اینکه منو طرد کنی ...یادته اون زمان چی گفتی بهم؟ گفتی محمد آدم میری ولی مثل سگ برمیردی
و ازم میخوای کاسه تو پر کنم ،من یه زمانی تو شرکتت کارمیکردم و حقوق میگرفتم اما پول زحمتم
و میگرفتم نه بیشتر نه کمتر اما همیشه تو فکرمیکردی بهم صدقه میدی و بهم تلقین میکردی که
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اگه نباشی از بی پولی و گرسنگی میمیرم اما رفتم و برنگشتم و نشدم سگی که تو منتظرش بودی...
رفتم و باهمون زنی که حتی تو جزء آدمیزاد به حساب نمیاوردیش زندگیم و ساختم ...شرکت خودم و
زدم و صاحب پول و مقام شدم اما هیج وقت مثل تو به زیردستم فخر نفروختم ...آقابزرگ ای کاش
مومن واقعی بودی نه مومن متظاهر.
آقابزرگ فریاد زد :گمشو از خونهی من بیرون ...یسنا چه رسوایی به بار آورده که تو جلوی این مرتیکه
ی آشغال خجالت میکشی؟ عوضی قبل از اینکه اسم دختره منو به دهن کثیفت بیاری دهن تو آب
بکش.
دایی پوزخند زد و گفت :یسنا چی داره که ازش برای خودت قدیسه ساختی؟ منم پسرتم شد یه بارم
نگرانم بشی توی این بیست سال؟ شد یه بار دلت بسوزه برای حسنایی که اونقدر بی رحمانه زدیش و
از ویال پرتش کردی بیرون؟ خون یسنا از ما رنگین تره یا یسناهم چون مثل خودت یه متظاهره
دوستش داری؟
دایی محمدطاها داد زد :تاحاال کدوم گوری بودی که االن پیدا شدی و دوقورتونیمت باقیه؟
دایی محمدرضا :نترس طاها نیومدم تا ارث تو رو بگیرم قرارم نیست سهمی از ارثت کم بشه و به من
داده بشه من فقط اومدم یه چیز بگیرم.
آقابزرگ :بگو چی میخوای تا مثل استخون بندازم جلوت و هاپ هاپت قطع بشه.
دایی خیره به چشمای آقابزرگ گفت :آبروی حسنا رو میخوام.
سکوت حکم فرما شد و مامان دست پیش رو گرفت و گفت :آقابزرگ چرا نمیندازیشون بیرون؟!
جلوش ایستادم و گفتم :چیه؟ ترسیدی؟
باخشم داد زد :گمشو از جلوی چشمام دخترهی هـ ـرزه.
داد زدم :ای کاش برای یه بارم که شده این صفت و به خودت نسبت بدی.
سیلی محکمی بهم زد ،امیرحسام یه قدم به سمتمون برداشت که دستم و به معنی نیا آوردم باال.
ایستاد اما باچشمای سرخ و خونین به مامان نگاه کرد.
مایهی گرمی که از گوشم سرازیر شد خبر از این میداد که سیلی مامان خیلی باشدت بوده و باعث
خونریزی گوشم شده ...همون گوشی که قبالً آقابزرگ باسیلی هاش نوازشش کرده بود و سالمتی ام و
گرفته بود.
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اشکام ریخت و خیره به چشماش گفتم :برای یه دختر مادرش الگوشه و خوشحالم از اینکه من تو رو
الگوی خودم قرار ندادم ،تو برای من فقط ملکهی عذاب بودی ...مادرم بودی ...دوستت داشتم ...قده
خدا برات احترام قائل بودم اما خیلی وقته که دیگه نمی تونم صفت مادر رو بهت بدم ...مادرها
مقدسن ،تو هم مقدس بودی برای من اما وقتی حسام ذات واقعی تو بهم نشون داد فهمیدم مادر
نیستی ...یه مادر نمی تونه بازندگی یه بچه بازی کنه اما تو با زندگی یه پسر هشت ساله بازی کردی...
هنوزم بعضی شب ها که کابوس میبینم و از خواب میپرم امیده اینو دارم که هرچی دیدم خواب بوده
و کابوس اما وقتی میینم خونهی حسامم و خودش کنارم خوابیده بی صدا فقط اشک میریزم ...چون
میفهمم چیزهایی که دیدم خواب نبوده و واقعیت بوده ...خانوم صالحی تو مادر نیستی ...اسم مادر
مقدسه و تویی که بازندگی یه بچه هشت ساله بازی کردی مادر نیستی.
روبه همه داد زدم ...بابغض ...بااشک ...بادرد :متأسفم که از بطن چنین زنی متولد شدم و شیره چنین
زنی رو خوردم و توی دامن آلودهی همچین زنی بزرگ شدم ...من امشب برای همیشه از دختر این
زن بودن استعفا میدم ...بی مادری خیلی بهتر از داشتن همچین مادریه.
بابا باتمام توانش داد زد :حریر چی داری میگی؟ بگو چرا اومدی اینجا؟
نفس عمیقی کشیدم ...نگاهم به امیرعلی افتاد که متعجب و پر از ترس بهم نگاه میکرد.
اشکام شدت گرفت و بابا گفت :بگو چی باعث شده اینقدر تغییر کنی؟
_میگم ولی قبلش یکی امیرعلی رو از اینجا ببره.
مامان داد زد :برو گمشو بیرون از خونهی ما.
بابا :بذار حرفشو بزنه ...آرزو امیرعلی رو ببر.
آرزو همینطور ایستاده بود و متعجب نگاهمون میکرد که بابا داد زد :آرزو باتوئم.
آرزو به خودش اومد و امیرعلی رو برد داخل.
شوهرش محمدجواد باتأسف بهمون نگاه میکرد و من چقدر از نگاهش عذاب میکشیدم ...نمیخواستم
جلوی اون بگم اما اون دیر یا زود میفهمید چون اونم جزء خانواده صالحی شده بود.
بابا جلوم ایستاد و گفت :بگو.
نگاهی به چشمای پرتشویشش کردم و نتونستم زبون باز کنم که عربده زد :بگو.
_ مامان قبل از تو بایکی دیگه ر-ا-بطه داشته.
چنان سیلی بهم زد که پرت شدم روی زمین.
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امیرحسام نعره زد :حریر !
خواست بهم نزدیک بشه که داد زدم :نه وایسا میخوام خودم این ماجرا رو تموم کنم بدون کمک
هیچکس.
خیسی خون و روی گردن و گوشم حس میکردم اما مهم نبود.
بابا بابغض گفت :لعنت به روزی که تو به دنیا اومدی.
بلندشدم و گفتم :باور نمیکنی؟ منم باور نمیکردم.
بابا :خفه شو ...فقط خفه شو و از جلوی چشمام گمشو تا دستام به خونت آلوده نشده.
مامان :نفرین به روزی که تو رو به دنیا آوردم.
قهقهه ام دست خودم نبود ...بلند خندیدم و چندبار دست زدم و بعد گفتم :خوبه ...خوبه ...دست پیش
رو بگیر ...آره یسناخانوم دست پیش رو بگیر و سعی کن مثل تمام این بیست سال راز بزرگ و کثیف
تو پنهان کنی.
رو به آقابزرگ کردم و گفتم :یادته به من گفتی هرجایی بی خبر از اینکه هرجایی دخترته.
یه قدم به سمتم برداشت که باتمام توانم فریاد زدم :به من نزدیک نشو.
از صدای بلندم بهت زده ایستاد.
روبه همشون گفتم :احمقا سرتونو مثل کپک کردین زیره برف و بازیچهی دست های یه زن شدین...
بابا دست بردار از این سادگی ...بیا و برای یه بارم که شده حرف منو باور کن ...منی که تاوان خـ
ـیانته زن تو دادم ...منی که لحظه ها و دقیقه ها و ساعت ها به خاطره هـ ـرزگی زنت اشک ریختم و
جلوی همین پسری که زدیش از شرمندگی سرخم کردم ...حسام بامن بد کرد اما حقم بود ...تاوان خـ
ـیانته مادرم و ازم گرفت.
بابا به مامان نگاه کرد که رنگش پریده بود و حال خوبی نداشت.
باصدای تحلیل رفته ای گفت :یسنا حریر چی میگه؟
مامان باگریه گفت :دروغه ...داره دروغ میگه.
آقابزرگ :گمشو از خونهی من بیرون.
_فرار از واقعیت هیچی رو حل نمیکنه محمدعلی خان صالحی.
آرشام :چرا به جای آسمون ریسمون بافتن نمیری سر اصل مطلب.
لبام از بغض لرزید و گفتم :اصل مطلب ...اصل مطلب اینه که ...آه.
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نتونستم ادامه بدم ...نمی تونستم چیزی بگم ...چطور می گفتم مادرم به خواهر خودش رحم نکرده و
بندهی هوا و هـ ـوسش شده؟ چطور می گفتم؟
من نتونستم اما امیرحسام گفت ...همه چی رو گفت ...از دوران دانشگاه حمید و یسنا ...از ازدواج
حمید با حسنا ...از ر-ا-بطهی پنهانی حمید با یسنا ...از روزهای سخت حسنا ...از بی پدری خودش...
از دردهای مادرش و از بودن و درعین حال نبودن مادرش ...همه چی رو تعریف کرد و همه شوکه و
پر از بهت به دهن اون چشم دوخته بودن.
روبه مامان باصدایی که از خشم میلرزید ادامه داد :ر-ا-بطه بایه مرد زن دار اونم شوهر خواهرت کثیف
ترین کاره دنیاست ...چطور تونستی همچین کاری بکنی بی رحم اون خواهرت بود؟ حتی حیوون ها
هم این کارو باهم نمیکنن ...حسنا خواهرت بود بی وجدان ...مگه حمید چی داشت؟ می ارزید که به
خاطرش به خواهرت خـ ـیانت کنی؟ خواهرت ...مادر من ...یعنی عشق اینقدر کورت کرده بود؟ لعنتی
این چه جور عشقی بود که مجبورت کرد به هم خون خودت خـ ـیانت کنی؟
مامان اینقدر شوکه بود که نمی دونست چی بگه فقط هق زد :دروغه.
امیرحسام بازم گفت ...از آشکار شدن خـ ـیانت یسنا و حمید ...از تهمتی که به حسنای بیچاره زدن...
و از اون مردک از خدا بی خبر که شهادت دروغ داده بود و گفته بود معشوقهی حسناست ...از کتک
های آقابزرگ و فلج شدن مادرش ...از عموی مفنگیش که توی کانادا بود و همه فکرمیکردن
امیرحسام پیش اونه و درآخر از مرگ پدرش.
باز رو کرد به مامان و گفت :آره یسناخانوم عشقت ازدواج نکرده بلکه خیلی وقته رفته زیره خاک و
اون دنیا داره توی جهنم یخ میفروشه.
باصدایی که پر بود از نفرت ادامه داد :مدتی گذشت و آقابزرگ یسنا رو برای حسین لقمه گرفت و
حسین هم ناچار و به خاطره اینکه مدیون آقابزرگ بود قبول کرد بایسنا ازدواج کنه ...عقد کردن اما
هرچی به عروسی نزدیک تر میشدن یسناافسرده تر میشد و ترسش از شب اول ازدواج بیشتر میشد
به خانجون همه چی رو گفت خانجون بعد از کلی زجه و مویه گفت :حسنا دیگه مرده پس بهتره
کسی از واقعیت بویی نبره ...اونا فکرمیکردن حسنا مرده چون یه زن و مرد ماشین حسنا رو دزدیده
بودن و به خاطره اینکه ماشین ترمزش بریده میرن ته دره و ماشین آتیش میگیره و کامالً میسوزن و
چون ماشین مال حسنابوده فکرمیکنن زن حسناست و مرد معشوقه اش ...خانجون دخترشو عزیز
دُردونه شو میبره دکتر تاعمل هایمنوپالستی انجام بده و یسنا سه سال همبستر بودن
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باشوهرخواهرشو بااین عمل به فراموشی میسپاره و میشه همون دختره پاکه محمدعلی خان و شب
عروسی حسین فکرمیکنه اولین تجربهی زنشه بی خبر از اینکه زنش سه سال هووی خواهرش بوده و
حاال بیست سال از اون زمان میگذره و من اومدم تا آبروی مادرم و پس بگیرم و بیگناهی شو ثابت
کنم.
آقابزرگ نالهی آرومی کرد و روی صندلی افتاد و باناله گفت :دروغه.
دایی محمدرضا :تنها شاهد منم ...من شاهده روزهای سخت و پر از درد حسنابودم و پابه پاش اشک
ریختم و درد کشیدم ...من شاهده عذاب هایی که امیرحسام توی بچگی کشید بودم و باهریک قطره
اشکی که از چشمای کوچولو خوشگلش ریخت نابود شدم ...همش میگفت :دایی این مامان حسنای
من نیست برگردیم پیش باباجونی مامان حسنای واقعی اونجاست ...آقابزرگ ای کاش یکم برای
فهمیدن واقعیت تالش میکردی و اینقدر آسون دروغ های یسنا و حمید رو باور نمیکردی ...ای کاش
اینقدر زود حکم نمیدادی و قصاص نمیکردی ...عذاب هایی که این مادر و پسر کشیدن و اگه سنگ
میدید از وسط میشکافت چه برسه به من ...فقط میتونم برای این بیست سال یه اسم بذارم ...سال
های درد.
آقابزرگ رنگش کبود شده بود و از درد قلبش ناله میکرد و توی صورت همه بهت و ناباوری جاخوش
کرده بود و فقط صدای هق هق مامان توی حیاط میپیچید.
باترس به بابا چشم دوخته بودم ...خشکش زده بود و به زمین زل زده بود ...حتی قفسهی سـ ـینه
اشم باال و پایین نمی رفت و نفس نمیکشید.
مامان :حسین باور نکن همه اش دروغه.
باتأسف گفتم :بسه دیگه ...دروغ گفتن و انکار کردن بسه ...توروخدا بس کن و به خاطره خودخواهی
خودت بیشتر از این زندگی ما رو خراب نکن.
روبه آقابزرگ و بابا گفتم :قصه همین جا تموم نمیشه ...اون پسره هشت ساله ای که حسنا به زور
بردش آلمان بامیل خودش برگشت اونم بعد از بیست سال ...زمانی که شده بود شاهزادهی رویاهای
هر دختری ...اومد و باکارها و حرفاش دل منو برد ...اومد تا از یسنا انتقام بگیره اما منو قربانی کرد،
من تاوان دادم به جای یسنا ...اداعا داشت عاشقمه ،دوستم داره ،باهام ازدواج میکنه ،من میشم
خوشگل ترین عروس دنیا اون میشه عاشق ترین شوهر دنیا اما این پرنس رویایی یه شبه تبدیل شد
به یه دیو خشمگین ...گفت :حریرم میخوام اولین روز تولد نوزده سالگی تو بامن باشی و باهم تولدتو
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جشن بگیریم ...گفت :برام یه کادوی شگفت انگیز داره ...کادوش واقعا شگفت انگیز بود ...منو برد به
پاتوق یسنا و حمید ...منو برد به کلبهی عشق مادرم و معشوقهی سابقش ...بهم نزدیک شد پسش
نزدم چون نزدیکی به اون برام لـ ـذت بخش بود ...درست عین یسنا شده بودم ،هـ ـوس تمام وجودم
و گرفته بود و عشق تعبیرش میکردم ...چند لحظه گذشت و پرنسم داشت خط قرمزها رو میذاشت
زیره پا مانعش شدم هنوز کامالً شبیه یسنا نشده بودم ...وقتی دید من مثل یسنا نیستم به زور متوسل
شد ...جیغ زدم ،گریه کردم ،زجه زدم ،فریاد زدم ،کمک خواستم اما هیچکس نبود که نجاتم بده و من
اون شب تاوان سه سال خـ ـیانت مادرم و به بدترین شکل ممکن دادم ...اما امیرحسام اینقدر خشم و
انتقام وجودشو گرفته بود که به همین راضی نشد مجبورم کرد باهاش پنهانی ازدواج کنم ...گفت اگه
باهاش ازدواج نکنم واقعیت و به همه میگه منم نمیخواستم زندگی پدرم ،غرور و غیرتش له بشه و
امیرعلی آسیب بینه واسه همین به خواسته اش عمل کردم تا اینکه حامله شدم و سرنوشت حسنا
برای من تکرار شد ...بازم یکی به ناحق هـ ـرزه خونده شد و بازم یه بچهی بیگناه کشته شد و بازم
یکی پرت شد از ویال بیرون و من موندم و تنهایی و یه راز بزرگ که امشب اومدم و برمالش کردم تا
آبروی حسنا و خودم پس گرفته بشه.
آقابزرگ نعره زد :دروغه.
باحسرت گفتم :ای کاش بود.
دایی محمدطاها داد زد:
_بس کنید این نمایش مزخرفو .گمشید برید بیرون ...ایناهمش یه دروغه بزرگه یه نقشهی کثیف
برای بی آبرو کردن ما.
آروم و نگران به سمت بابا قدم برداشتم ...دست لرزونم و آروم روی بازوش گذاشتم و باصدای پربغضی
گفتم :باباجون یه چیزی بگو.
نگاه شکست خورده و پر از دردشو از زمین گرفت و به چشمام دوخت.
به سمت مامان قدم برداشت که ترس وجودم و پر کرد ...قدماش شل و خمیده بود ،حس میکردم
کمرش از این واقعیته تلخ شکسته.
جلوی مامان ایستاد و بانگاه یخ زده اش بهش نگاه کرد و مامان باچشمای خیس از اشک گفت :دروغه.
باشنیدن صدای غمگین بابا اشکام ریخت :فقط یه چیزی رو بهم بگو ...راست شو بگو حریر و امیرعلی
بچه های من هستن یا نه؟

924

www.RomanKhone.IR

نه سیاه بود نه سفید – ریحانه رسولی

رمــان

صدای گریه ام بلندشد ،میدونستم این سؤال و میپرسه.
دایی محمدطاها داد زد :حسین بفهم داری چی میگی چطور میتونی به حرفای این دخترهی هـ ـرزه
و شوهره آشغالش اعتماد کنی.
بابا جوری نعره زد که حس کردم زمین لرزید :اون هـ ـرزه نیست ...دیگه بهش نگین هـ ـرزه ،نه به
اون نه به حسنا.
محکم به بازوهای مامان چنگ انداخت و باشدت تکونش داد و داد زد :جواب بده حریر دختر منه یا
معشوقت؟ حمید یا یکی دیگه؟ راست شو بگو تاحاال باچندنفر بودی کثافت؟
مامان فقط گریه کرد که بابا نعره زد :حریر دختر منه یانه؟
مامان باگریه جواب داد :دختره توئه امیرعلی هم پسرته دروغ نمیگم.
بابا باصدای بغض آلودی گفت :پس ر-ا-بطه تو باشوهره حسنا انکار نمیکنی.
مامان هق هق کنان گفت :اون مال قبل از تو بود ،گولم زد ،اون فریبم داد ،من توی زندگی باتو بهت
خـ ـیانت نکردم من...
بابا چنان سیلی بهش زد که افتاد روی زمین و خون بینی اش به سرعت صورت شو قرمز کرد.
دلم به درد اومد ...دلم براش سوخت اما این زن زندگی دوتا زن دیگه رو به خاطره خوشبختی
خودش به آتیش کشیده بود.
جلوش زانو زدم و باغم انگشتام و روی خونی که از بینی اش جاری بود کشیدم و بالحن غمگینی
گفتم :مامان چرا این کارو کردی؟ چرا؟ یعنی اینقدر اون عوضی رو دوست داشتی؟ تو که اینقدر
دوستش داشتی پس چرا ردش کردی؟ نکنه به خواهرت و زندگیش حسادت میکردی واسه همین
زندگی شو خراب کردی؟ باخودت چی فکر کردی؟ فکر کردی با یه عمل ماه برای همیشه پشت ابر
میمونه و هیچکس از هیچی باخبر نمیشه؟ نه مادره من اینطور نیست چون خدا اون باال جای حق
نشسته ...دیر و زود داشت اما سوخت و سوز نداشت ...همهی ما یه روزی تاوان می دیم ...همه مون...
از اونی که یه دروغ کوچیک میگه بگیر تا اونی که آدم میکشه و تهمت میزنه ...مامان خدا همیشه حق
و به حق دار می رسونه ...امشب خاله حسنا به آبروش رسید و تو به سزای کارت ...بعد از بیست سال
به سزای عملت رسیدی و امشب به من ثابت شد همهی ما یه روزی تاوان گناهانمون و پس میدیم...
شاید دیر بشه اما تا زمانی که توبه نکردیم باید منتظره تاوان پس دادن باشیم ...اگه همون موقع که
خاله حسنا همه چی رو فهمیده بود توبه میکردی و از زندگیش میرفتی بیرون االن هیچ کدوم از این
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اتفاق ها نیوفتاده بود و خاله حسنام مثل بقیهی آدما به زندگی عادیش ادامه میداد و بیست سال هم
آغـ ـوش تخت نمیشد ...بدکردی مامان ...بدکردی باخواهرت تاوانشم دادی ...و من متأسفم که به
اینجا رسیدیم ...متأسفم.
نگاه اشکی و شرمنده شو ازم گرفت و به زمین دوخت .
آقابزرگ همونطور که به قلبش چنگ مینداخت خطاب به امیرحسام گفت :چرا حاال؟ چرا بعد از
دوسال و خورده ای اومدی و این حرفا رو میزنی؟ چرا همون موقع که فهمیدم حریر ازت حامله ست
چیزی نگفتی؟
امیرحسام :حریر هم مثل مادرم به فکره آبروی تو بود ،قسمم داد به جون مادرم که به کسی چیزی
نگم منم قبول کردم و طوره دیگه ای ازش انتقام گرفتم اما بعدها حس نفرتم نسبت به حریر تبدیل
شد به عشق ...اوایل فکرمیکردم اون مثل مادرشه اما اون مثل یسنا نه بلکه مثل حسنابود ...درست
عین مادرم ،عالوه برصورتش سیرتشم مثل مادرم بود ...تقریباً یک سال پیش مادرم مرد ،وصیت کرد
تا آبروشو پس بگیرم و من امشب به وصیتش عمل کردم.
بابا اومد سمت منو شونه هام و محکم گرفت و باشدت تکونم داد و فریاد زد :این همه مدت میدونستی
و ازم پنهان کردی و گذاشتی با مادره خـ ـیانتکارت زندگی کنم! چی باعث شد یه تنه خشم
امیرحسام و به جون بخری؟ من یا مادرت؟
بابغض گفتم :تو ...به خدای باالسرمون فقط به خاطره تو و امیرعلی سکوت کردم و دوساله تموم عذاب
های حسام و تحمل کردم تا تو و امیرعلی قربانی خشم و انتقامش نشین ...من مامان و فراموشم کردم
اونم زمانی که تولد نوزده سالگیم به خاطرش تبدیل شد به بدترین کابوس زندگیم ...من به خاطره
خودت چیزی بهت نگفتم.
اشکاش از حصاره چشماش خارج شد و انگشتای لرزونش روی گونم کشیده شد و بابغض گفت :تو
برای تحمل این همه فشار خیلی ضعیفی حریرم.
باشدت زدم زیره گریه و هق زدم :بابا من هـ ـرزه نیستم.
بابا :هیس میدونم گلکم.
ازپشت پردهی اشکم به چشمای پر از غمش نگاه کردم و گفتم :بخشیدیم؟ من واقعیت و گفتم تا تو
ببخشیم و بفهمی دخترت خراب نیست.
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بابا :کافی بود حقیقت و میگفتی تاهرسه تامون ،من و تو و امیرعلی از این آدمای کثیف دور میشدیم و
یه زندگی دور از گناه و آدمای گناهکار برای خودمون میساختیم.
_بگو که بخشیدیم.
بابا :تو که از یه بچهی تازه متولد شده هم بی گناه تری معلومه که میبخشمت.
_ عاشق حسام بودم خودم باپاهای خودم رفتم به اون کلبه به تو دروغ گفتم که میرم خونهی دوستم.
بابا :گفتم عاشق نشو عاشقی یه درد بزرگه اما انگار تو به حرفم گوش نکردی.
نگاهش چرخید روی امیرحسام و رفت سمتش و گفت :چرا حریر؟ اون بیگناه بود.
امیرحسام :سوگلی یسنا و محمدعلی خان بود.
بابا :انتقام گرفتن از حریر آرومت کرد؟
امیرحسام بامکث طوالنی جواب داد :من باید انتقامم و از خوده یسنا میگرفتم نه از دخترش اما خب
من زندگیم تباه شده بود اما دختره یسنا توی ناز و نعمت و خوشی بود باید یه جوری خوشی شو
خراب میکردم همونطور که بچگی من خراب شد.
بابا روبه دایی گفت :توکه رفیقم بودی پس چرا خنجر زدی؟
دایی محمدرضا :حسین من تمام این بیست سال به فکرت بودم و از اینکه داری باخواهره خـ
ـیانتکارم زندگی میکنی عذاب میکشیدم.
بابا فریاد زد :دروغ نگو اگه اینطور بود فقط یه تلفن میزدی و واقعیت و میگفتی.
دایی :حسنا نذاشت ...نمیخواست زندگی خواهرشو خراب کنم میگفت اون توبه کرده و از کارش
پشیمونه پس بهتره بذاریم زندگی شو بکنه.
بابا داد زد :نجات زندگی اون به قیمت تباه شدن عمرمن و زندگی بچه هام !
به یقهی امیرحسام چنگ زد و غرید :عوضی تو به چه حقی به دختره من تـ ـجـ ـاوز کردی؟
امیرحسام :به همون حقی که به مادرم انگ هـ ـرزگی زده شد و بچه اش کشته شد و سالمتی شو از
دست داد ...به حق یه عمر بی پدری و بی مادریم ...من مادر داشتم اما انگار نداشتم ...باهربار دیدنش
اشک تو چشمام جمع شد و غصه دلم و گرفت ...انتقام حق من بود.
بابا :انتقام از یسنا حقت بود نه دخترِ من.
آقابزرگ به سختی بلندشد و رفت سمت مامان و باصدایی شبیه به ناله گفت :آتیش به قبره خانجونت
بیوفته که هـ ـرزگی دخترشو پنهان کرد ...دارم میبینم شعله های آتیشی رو که دورت حلقه زده و تو
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داری تاوان تمام اشک های حسنا رو میدی و دارم میبینم که کنارت ایستادم و همراهت می سوزم...
چطور باور کردم حسنا به شوهرش خـ ـیانت میکنه؟ من چقدر احمقم ...خدایا چه گناهی به درگاهت
کردم که بچه هام یکی از یکی دیگه پست ترن خدای...
به قلبش چنگ زد و افتاد روی زانوهاش و مامان جیغ زد :آقابزرگ.
آقابزرگ باصدایی شبیه به ناله گفت :حریر منو ببخش تـ...
کامالً روی زمین افتاد و چشمای بازش خیره به من بود.
دلم فرو ریخت و نالیدم :آقابزرگ.
چشمای بازش دقیقاً خیره به چشمای آبی رنگ من بود.
دایی محمدطاها به سمتش دوید و کنارش نشست و بافریاد و گریه تکونش داد اما هیچ واکنشی
نشون نمیداد.
دایی داد زد :خدالعنتتون کنه کشتینش.
حیاط دوره سرم چرخید و پاهام سست شد و روی زمین افتادم و آخرین چیزی که به گوشم رسید
فریاده امیرحسام بود :حریر.
***
بادرد گوشم چشمام و باز کردم.
اتاق سفید و بوی داروهای شیمیایی بهم فهموند بیمارستانم.
نگاهم و دوره اتاق چرخوندم و نگاهم ثابت موند روی مردی که کناره تختم خوابش برده بود و دستم
توی دستش بود و سرش روی تخت بود.
اون خودش باعث تمام این اتفاقاته اما همیشه هم کنارمه ...خودش این درد عمیق و توی وجودم
کاشته و حاال خودش برام شده درمان.
_حسام جان؟ حسام؟
سریع سرشو برداشت و از درد گردنش اخماش رفت توهم ...باترس بهم نگاه کرد و کم کم آروم گرفت
و زیرلب گفت :خداروشکر.
_چی شده؟
امیرحسام :هیچی فقط مثل همیشه منو دق دادی.
لبخنده بی حالی زدم و پرسیدم :چرا اینقدر نگرانی؟
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امیرحسام :چندساعته بیهوشی.
_آقابزرگ.
حرفی نزد که آه عمیقی کشیدم و گفتم :دیگه دلم نمیخواد به اونا فکرکنم فقط میخوام به فکره خودم
و زندگیم باشم ،دیگه اونا رو فراموش میکنم ...فکرمیکنم به اندازهی کافی به خاطره اونا خودم و فدا
کردم.
دستم و فشور و لبخنده کجی زد که گفتم :گوشم خیلی درد میکنه.
گونم و نوازش کرد و گفت :دکترت کارهای الزم و انجام داده خونریزش قطع شده.
_درد میکنه.
امیرحسام :خوب میشه.
_بااون نمیشنونم.
امیرحسام :چند ماه دیگه عمل میکنی خوب میشی.
_چرا چندماه دیگه؟
حرفی نزد که گفتم :نمیخوام اینطوری باشم بگو همین فردا ،پس فردا عملم کنه.
امیرحسام :نمیشه.
_چرا؟ دکتره رفته جایی؟ خب قحطی دکتر که نیست این همه دکتر وجود داره.
امیرحسام :دکترت هست تو شرایط عمل نداری.
جیغ زدم :من نمیخوام یه گوشم کر باشه بگو هرجور شده عملم کنه.
امیرحسام :عملت میکنه اما االن نه.
_چرا؟
برای اولین بار چشمای پرجذبش مظلوم شد و بالحنی که خندم گرفت ازش گفت :میگم ولی عصبانی
نشو خب؟
_بگو دیونه.
امیرحسام :هار نشیــــــا.
_میزنمتـــــا.
امیرحسام :اصالً تقصیره من نیست تقصیره خودته.
_حسام شوخیت گرفته صداتو یکی درمیون میشنونم پاشو برو بگو همین فردا عملم کنه.
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امیرحسام :نمیشه.
باحرص گفتم :چــــــــرا؟!
امیرحسام :چون تو حامله ای.
گیج بهش نگاه کردم و جمله ای که گفت و هجی کردم و بعد کم کم متوجه حرفش شدم.
بالشت و کوبیدم تو صورتش و داد زدم :بیشعور اگه تقصیره تو نیست پس تقصیره کیه؟
سرشو عقب کشید و گفت :تقصیره توئه قراره بود تو پیشگیری کنی.
دستم و به سرم گرفتم و گفتم :پاشو گمشو از جلو چشمام.
ناراحت گفت :خب حاال مگه چی شده؟
_چی شده؟ هیچی نشده فقط انگار قراره من هرسال مثل ماشین جوجه کشی برای تو بچه بیارم
هستی هنوز یک سالش نشده بعد اونوقت اینو کجای دلم بذارم.
امیرحسام :فعالً که اون همهی دلتو گرفته.
_ پاشو حسام االن اعصابم داغونه حوصلهی شوخی هم ندارم.
امیرحسام :خب من پسر میخوام ناراحت نباش دیگه.
_ناراحت نیستم اما درحق بچم هستی کم کاری میشه ،حقش ضایع میشه ...شیر که اصالً نتونستم
بهش بدم توی این نُه ماهم که نمی تونم اونطور که باید بهش برسم همین طوری الکی الکی بزرگ
میشه و من هیچکاری براش نمیکنم ...من تصمیم داشتم دومین بچمون بعد از هفت سالگی هستی
باشه که وقت مدرسه رفتنش میشه نه االن که هنوز یک سالشم نشده ...خدا لعنتت نکنه حسام.
باخنده گفت :عجب بچه پرویی هستی تو ...تو مگه قرص نمیخوردی؟
باحرص گفتم :چرا میخوردم.
چشماشو باریک کرد و گفت :میخوردی !؟
سرم و انداختم پایین و گفتم :خب هرموقع که یادم بود میخوردم.
امیرحسام :هرموقع یادت بود !
_خب بعضی اوقات یادم میره.
امیرحسام :پس بااین حساب اون جریانه ده تا برای خودم و خودتم پیش میاد.
باجیغ گفتم :من توان ده بار زاییدن و ندارم.
زیرلب چیزی گفت که گفتم :چی گفتی؟
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لبخندی زد و گفت :هیچی عزیزم.
دستم و روی شکمم گذاشتم و گفتم :حاال چند وقتشه؟
امیرحسام :چهار هفته.
باذوق گفتم :خداکنه پسر باشه.
امیرحسام :تو که نمیخواستیش !
بااخم گفتم :کی گفته نمیخوامش؟! من فقط از اینکه هستی اینقدر کوچیکه و هردو پشت سرهمن
یکم نگرانم.
امیرحسام :نگران نباش هردو باهم بزرگ میشن.
_خوشحالی؟
گارد گرفت و گفت :آره.
_حاال چرا گارد گرفتی؟
امیرحسام :چون باز وحشی نشی و فکرنکنی یه نقشهی از پیش تعیین شده بوده.
خندیدم و گفتم :دیونه.
بالبخند دست شو روی شکمم گذاشت و گفت :منم دوست دارم پسر باشه.
_نچ نچ معلوم نیست جاستینا و الی و سیاوش و بقیه چقدر مسخرمون کنن.
امیرحسام :چرا مسخره؟
_آخه زشت نیست اینقدر زود دوباره باردار شدم؟
بااخم گفت :مگه پول شیرخشک و پوشک شونو اونا میدن و یا سرسفرهی اونا بزرگ میشن؟!
مرجان وارد اتاق شد و گفت :چه خبرته بیمارستان و گذاشتی رو سرت؟
باحرص سر امیرحسام و به عقب هول دادم و گفتم :از این بپرس که هنوز اون یکی دیگه یک سالش
نشده یکی دیگه گذاشته تو دامنم.
امیرحسام اخماش شدیداً رفت توهم و مرجان سعی کرد خنده شو بخوره.
مرجان :ماشاهلل ماشاهلل فعالیت تون زیاده.
روبه امیرحسام گفتم :ببین من از همین حرفا میترسم ...میبینی میگم مسخرمون میکنن.
ال به کسی ربطی نداره دلم میخواد سالی یه دونه
امیرحسام :تاکور شه چشم هرکی نمی تونه ببینه اص ً
بچه به بچه هام اضافه شه به کسی چه ربطی داره؟
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مرجان :وا بیامنو بزن آقاحسام.
امیرحسام :شما رو نگفتم بقیه رو گفتم.
مرجان :بگذریم ...حالت چطوره؟
_گوشم خیلی درد میکنه.
مرجان :باید تحمل کنی کم کم دردش قطع میشه.
_چرا نمی تونم عمل کنم؟
مرجان :داروهای بیهوشی و شیمیایی برای بچت مضره.
_ای خدا باز نُه ماهه پر دردسر دیگه.
مرجان خندید و از اتاق رفت بیرون.
امیرحسام بااخم نگاهم میکرد که گفتم :ها چیه؟
امیرحسام :دفعه آخرت بود جلو بقیه بامن اینطوری برخورد کردی.
_بروبابا.
باحرص گفت :میزنمتــــا.
دستم و روی شکمم کشیدم و بانیشخندگفتم :نمیتونی محافظ دارم.
امیرحسام :بعد از گذشت نُه ماه تالفی میکنم.
باافسوس گفتم :این وسط فقط در حق هستی بد میشه ...پنج ماه که ازش دور بودم ...شیرمم که
نخورده ،باگذشت زمان سنگین میشم و نمی تونم بهش برسم.
دستم و گرفت و گفت :ناراحت نباش براش پرستار میگیرم.
_من جیگرگوشم و دست غریبه نمیسپارم.
امیرحسام :خب میگم الی کمکت کنه.
_اون که دوماه دیگه برمیگرده باساواش آلمان.
امیرحسام :خب میگم جاستینا بیاد پیشت.
_ایش حرف اونو نزن که از یه جوجه هم نمی تونه مراقبت کنه چه برسه به دختره شیطون تو.
کالفه گفت :پس چه خاکی بریزم تو سرم؟
چشمام و مثل گربهی شرک کردم و صدام و پر از ناز ...صورت شو نوازش کردم و گفتم :خب از ماه
پنج به بعدم نرو سرکار ...شرکت و بسپار دست دایی و سیاوش ،کالساتم برگزار نکن.
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باحرص گفت :تو آخر منو برشکست میکنی.
_عزیزم بچه این دردسرها رو هم داره دیگه.
امیرحسام :ایناهمه تقصیره توئه.
دست به کمر گفتم :تقصیره من !
امیرحسام :بله ،فراموشی که نداری پس چرا خوردن قرص یادت میره؟
_مگه تو برام حواس میذاری آخه !؟
امیرحسام :بازم مثل همیشه تقصیرکارمنم.
نگاهی به شکم تختم کردم و بالبخنده معنی داری گفتم :بی خیال به این همه سختی می ارزه...
ببین هستی چقدر زندگیمونو شیرین و پر از عشق کرد ،مطمئنم قدم این یکی هم نیک و مبارکه.
روی تخت نشست و موهام و از روی صورتم کنار زد و گفت :این ثمره های عشق و نفرت و دوست
دارم.
_ منم.
امیرحسام :این شیطونا فقط بلدن پدره باباشونو دربیارن.
_چرا؟
امیرحسام :اون یکی که شب و روز نذاشته برامون و یه ویال رو کن فیکون میکنه این یکی هم که...
ادامه نداد که گفتم :این یکی هم که چی؟
بانگاه شیطونش بهم نزدیک شد و خیلی یهویی و محکم بـ ـوسیدم و بعد لـ ـباشو به گوش سالمم
نزدیک کرد و زمزمه کرد:
_این یکی هم که نُه ماه تمام منو از خانومم محروم میکنه.
صدای خندم بلندشد و گفتم :خیلی بی حیایی.
درحالی که خودشم میخندید تندتند و محکم بـ ـوسیدم و منم یه دستم و دوره گردنش انداختم و
پنجه هامو الی موهای پشت سرش فرو بردم.
صدای خنده هام اتاق و پر کرده بود ...باخنده سعی کردم ازش جدابشم اما اون کمرم و محکم گرفته
بود و گردنم و میبـ ـوسید و ته ریشش باعث میشد قلقلکم بیاد و خندم بگیره.
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دیگه وقت خوشبختی ما بود ...وقتش بود بقیه رو بذاریم کنار و به خودمون و بچه هامون فکرکنیم...
من و اون به اندازهی کافی تقاص کار یسنا و حمید و دادیم دیگه وقتش بود که اونا رو فراموش کنیم
و به خودمون فکر کنیم.
بعد از چند دقیقه نفس عمیقی کشید و سرم و به سـ ـینه اش تکیه داد.
بـ ـوسه آرومی از روی پیراهن به سـ ـینه اش زدم و گفتم :تنهام نذار.
موهام و نوازش کرد و گفت :نمیذارم.
چندثانیه ای توی سکوت گذشته و بعد آروم گفتم :دنیای عجیبیه.
امیرحسام :چطور؟
به چشماش نگاه دوختم و گفتم :یکی میمیره یکی متولد میشه ...آقابزرگ مرد و باورش سخته برام
امیدوارم خدا بیامرزتش اما مرگ بچهی اولم تقصیره اون بود و حاال بامرگ آقابزرگ فهمیدم دارم
صاحب یه بچهی دیگه میشم ،حسام حس میکنم این همون بچه ای که اون زمان رفت و مرجان گفت
مرده اما نمرده بود ،رفت تا به موقعش بیاد.
پیشونیم و بـ ـوسید و گفت :من و تو دیگه بازندهی این داستان نمیشیم از این به بعد تمام خوشی
های دنیا میشه مال من و تو و بچه هامون ...ما میشم یه خانوادهی خوشبخت.
لبخندی زدم و به آغـ ـوشش پناه بردم و گفتم :متنفرم ازت.
کناره گوشم زمزمه کرد :منم همین طور مامان بچه هام.
***
وارد خونه شدیم و الی باسرعت به سمتمون اومد و گفت :وای اومدین! چرا اینقدر دیر؟
دایی که از همون موقع سکوت اختیار کرده بود روی کاناپه نشست و سرشو بین دستاش گرفت.
جاستینا :حالت خوبه حریر؟
سرم و به معنی آره تکون دادم و سیاوش گفت :اون ماسماسک المصبت چرا خاموشه؟
امیرحسام :شارژ باطریش تموم شده بود.
سیاوش :این چرا قیافش مثل میت شده؟
امیرحسام اخم کرد و باخشم به سیاوش نگاه کرد که سیاوش بی خیال خندید و گفت :چی شد؟
امیرحسام کمکم کرد روی کاناپه بشینم و بعد گفت :چی میخواستی بشه !؟
الیزابت :خب تعریف کنید چرا اینقدر دیر اومدین از دیشب تا االن کجا بودین؟
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امیرحسام :حریر حالش بد شد رفتیم بیمارستان.
الیزابت نگران پرسید :االن خوبی؟
_آره.
سیاوش :گفتی به بابات؟
بغض اومد سراغم و آروم گفتم :آره.
سیاوش :چی شد؟
هیچ کدوم جوابی ندادیم و دایی باالخره سکوت شو شکست و باصدای پر از غمی گفت :آقابزرگ
سکته کرد ،درجا مرد ...آه.
همه شوکه شدن و سیاوش بعد از کمی سکوت پرسید :بابات چی شد؟
باصدای بغض آلودی جواب دادم :نمیدونم ولی اون اینجور مواقع که خیلی ناراحته باخودش خلوت
میکنه ،به احتمال زیاد مدت زیادی یه جا خودشو حبس میکنه تا این موضوع و برای خودش تجزیه و
تحلیل کنه و بعد یه تصمیم درست بگیره.
سیاوش :امیرعلی چی میشه؟
باغم گفتم :نمیدونم االن تنها نگرانی من اونه.
امیلی دست شو روی شونهی دایی گذاشت و گفت :عزیزم من واقعاً متأسفم.
دایی نگاهی بهش کرد و بعد گفت :منم متأسفم.
اشک روی گونم و پاک کردم و گفتم :تقصیره ما بود؟
سیاوش جدی گفت :نه تقصیره شما نبود شما واقعیت و گفتین و از خواب غفلت درش آوردین مرگ
آقابزرگت تقصیره مادرته نه شما.
شاید حق بااون بود.
جاستینا :حاال چرا تو حالت بد شد؟ چرا اینقدر دربرابر مشکالت ضعیفی؟ االن حالت خوبه؟
دایی :روزها میگذره و چرخ دنیا باتمام اتفاقات خوب و بدش و آدمای سیاه و سفیدش میچرخه ...یکی
میمیره یکی دیگه متولد میشه.
لبخنده خیلی محوی رو بهم زد و گفت :حریر داره دوباره مادر میشه.
سیاوش :یاحضرت عباس.
باخجالت به چشمای گرد و دهن بازش نگاه کردم و بعد سرم و انداختم پایین.
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الیزابت باذوق گفت :الهی چه باحال.
جاستینا :تبریک میگم.
امیرحسام به سیاوش گفت :سکته نکنی.
سیاوش :بابا تو عجب توانایی داری باید بهت دست مریزاد گفت.
امیرحسام کوسن روی کاناپه رو به سمتش پرت کرد و گفت :خفه شو عوضی.
دایی بلندشد و گفت :من میرم استراحت کنم.
امیلی :ناراحت نباش.
دایی :مرگ آقابزرگ ناراحتم کرد و بچهی جدید حریر خوشحالم کرد ...نه ناراحتم نه خوشحال االن
خنثیِ خنثام ...باید کمی فکرکنم و بااین موضوع کنار بیام.
رفت طبقهی باال و سیاوش کناره امیرحسام نشست و یه جوره خاصی نگاهش کرد که امیرحسام یه
سیلی محکم بهش زد و گفت :هــا چیه؟
جاستینا :هـــیـــی کشتیش امیر.
سیاوش دست شو روی صورتش گذاشت و گفت :انگار توی همه چی تواناییت زیاده.
ازخجالت سرخ و سفید شدم و برای اینکه بحث عوض بشه گفتم :بچم کو؟
الیزابت باشیطنت گفت :کدوم یکیش؟
لبم و گزیدم و نگاهی به امیرحسام کردم که خنده شو خورد و الی گفت :یکیش توی شکمته اون یکی
هم بعد از اینکه کلی آتیش سوزوند خوابید.
بلندشدم و گفتم :میرم لباسم و عوض کنم.
رفتم داخل اتاق و اول از همه آبی به دست و صورتم زدم و بعد خواستم لباسم و عوض کنم که
امیرحسام اومد داخل اتاق.
_دیدی رفیق بیشعورت چی گفت !؟
لبخندی زد و گفت :بی خیال.
_بیا زیپ لباسم و باز کن.
پشتم ایستاد و زیپ لباس و کشید پایین و به سختی لباسم و درآوردم و یه پیراهن و شلوار راحتی
پوشیدم و روی تخت دراز کشیدم.
به سفیدی سقف زل زدم و گفتم :حاال چی میشه؟
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امیرحسام :نمیدونم.
_فکرمیکنم االن روح خاله به آرامش رسیده.
امیرحسام :منم همین فکرو میکنم.
_ماکاره درستی کردیم.
امیرحسام :آره.
بعد از اینکه لباساشو عوض کرد کنارم دراز کشید ...چشمام و بستم و گفتم :خیلی خوابم میاد...
میخوام بخوابم و وقتی بیدار شدم همهی اونا رو از یاد برده باشم ،دیگه نمیخوام به گذشتهی مادرم
فکرکنم و تاوان بدم ...میخوام یه زندگی جدید بسازم.
***
جلوی پنجره ایستاده بودم و هستی توی بـ ـغلم بود و هردو به بیرون نگاه میکردیم.
باانگشتم به آسمون اشاره کردم و گفتم :اون توتوها رو ببین ...دیدی؟
دست شو محکم زد به شیشه که دست شو گرفتم و گفتم :نکن عشقم همین االن شیشه ها رو تمیز
کردم.
هستی :بَه بَه.
لپ شو بـ ـوسیدم و گفتم :بریم بَه بَه بدم دخترم.
به آشپزخونه رفتم و یه بیسکویت برداشتم و دادم دستش.
تلفن ویال زنگ خورد که هستی رو روی صندلی مخصوصش گذاشتم و از آشپزخونه خارج شدم تا
تلفن و جواب بدم.
_بله آقایاسر؟
آقایاسر :سالم خانوم.
_سالم.
آقایاسر :یه آقایی اومده میگه شما رو میخواد ببینه.
باتعجب گفتم :یه آقا !؟
آقایاسر :بله میگه پدرتونه.
برای یه لحظه قفل کردم و کم کم لبخند روی لبام اومد و سریع گفتم :آقایاسر بااحترام راهنماییش
کنید.
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آقایاسر :چشم.
سریع به سمت در دویدم و بازش کردم و بادیدن بابا و امیرعلی که داشتن به سمتم میومدن اشک تو
چشمام جمع شد ...این مرد باهمین شونه های پهن و چهرهی مهربون تمام دنیای منه ...تنها مأمن
گاه امن من اون بود اما یه روزی ولم کرد و پشتم و خالی کرد ...درسته من اشتباه کردم اما ای کاش
اون پشتم و خالی نمیکرد تا اینقدر عذاب نکشم ...یه روزی ترکم کرد و منو از خودش روند اما حاال
اومده ...اومده پیش دخترش ...اومده تا دوباره بشه پدرم ...مرهمم ...آرامشم ...خدایا شکرت که باالخره
اومد.
خودم و بی معطلی پرت کردم تو بـ ـغلش و بابغض گفتم :چرا اینقدر دیر اومدی! میدونی از اون شب
منتظرتم؟ یک ماهه چشمم به در خشک شد.
محکم بـ ـغلم کرد و گفت :دیر اومدم ولی باالخره اومدم.
عطره پدرم و حریصانه بلعیدم و گفتم :نگرانت بودم خیلی نگرانت بودم.
هیچی نگفت که آروم ازش فاصله گرفتم و به چشمای غمگینش نگاه کردم.
حس میکردم پدر جذاب و خوشتیپم یه شبه پیر شده.
امیرعلی :آبجی.
به سرعت نگاهم به سمتش کشیده شد ...به آغـ ـوش کشیدمش و باگریه گفتم :جونه دل آبجی...
آبجی فدات بشه چقدر بزرگ شدی.
امیرعلی :دلم برات تنگ شده بود.
_منم همین طور عزیزم.
بابا :اومدم تاباهم حرف بزنیم.
اشکام و پاک کردم و گفتم :خوش اومدی ...بریم داخل.
بابا باتردید پاشو داخل ویال گذاشت و نگاه گذرایی به داخل ویال کرد و باتعارف من روی مبل نشست.
باخوشحالی روبه روش نشستم و گفتم :خیلی از دیدنت خوشحالم یه ماه گذشت و نیومدی فکرکردم
اتفاقی برات افتاده ،فکرکردم منو نمیخوای و دیگه منو دختره خودت نمیدونی.
بابا :االن تنها دارایی من ،تو و امیرعلی هستین مگه میشه نخوامتون؟
باز اشکام ریخت و سریع پاک شون کردم و گفتم :وای ببخشید اینقدر از دیدنت ذوق کردم یادم رفت
پذیرایی کنم.
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خواستم بلندشم که دستم و گرفت و گفت :بشین برای مهمونی نیومدم.
آروم نشستم و گفت :شوهرت کجاست؟
_سرکار.
بابا :اومدم که...
صدای گریهی هستی مانع شد ادامه بده.
_ دخترمه ...االن میام.
رفتم داخل آشپزخونه و از روی صندلی برداشتمش و صورت شو که بابیسکویت کثیف کرده بود
شستم و بعد برگشتم داخل سالن پیش بابا.
بابا بادیدنم ایستاد و ناباورگفت :چقدر شبیه خودته.
لبخنده محوی زدم که امیرعلی گفت :این بچهی کیه؟
_ بچهی من.
امیرعلی :مگه تو بچه داری؟
_آره.
امیرعلی :چقدر نازه.
لبخندی زدم که گفت :میدیش بـ ـغلم؟
_بیااینجا کناره من بشین تا بدمش بـ ـغلت.
از کناره بابا بلندشد و کناره من نشست و هستی رو گذاشتم تو بـ ـغلش و بابا گفت :مراقب باش
نندازیش.
امیرعلی باذوق به هستی نگاه کرد و بابا نگاه از هستی گرفت و گفت :مادرشدن بهت میاد.
لبخنده خجولی زدم و بعد از کمی مکث گفت :دیربهم گفتی ...خیلی دیر.
بغض کردم و گفتم :نخواستم آسیب ببینی ...ببین توی همین یک ماه چقدر از موهات سفید شده! من
نخواستم غروره پدرم خورد بشه.
بابا :هنوزم باورش برام سخته.
باغصه گفتم :باورش برای منم سخت بود.
امیرعلی باکنجکاوی بهمون نگاه میکرد که از بابا پرسیدم :میدونه؟
بابا :نه.
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هستی رو از بـ ـغلش گرفتم و بلندشدم ،دست امیرعلی رو گرفتم و گفتم :بریم اتاق آبجی هستی
تاباهم بازی کنید خب؟
بلندشد و باذوق گفت :باشه.
روبه بابا گفتم :االن میام.
سری تکون داد و امیرعلی و هستی رو بردم داخل اتاق هستی.
روبه امیرعلی گفتم :هرچی که بخوای توی این اتاق هست ...آبجی هستی رو اینجا میذارم مراقبش
باش باشه؟
امیرعلی :باشه خودم مراقبشم.
سرشو بـ ـوسیدم و گفتم :آفرین.
هستی رو روی زمین گذاشتم و گفتم :باهم بازی کنید باشه؟
سرشو تکون داد و خواستم برم بیرون که گفت :آبجی؟
برگشتم و گفتم :جانم؟
نگاه طوالنی بهم کرد و بعد گفت :خوشحالم که دوباره اومدم پیشت.
لبام از بغض لرزید و محکم بـ ـغلش کردم و گفتم :منم خوشحالم ...خیلی خوشحالم که برگشتی
پیش آبجی حریرت.
امیرعلی :ولی مامان رفت.
باتعجب ازش فاصله گرفتم که گفت :تو برگشتی ولی مامان رفت.
یعنی چی؟
گیج گفتم :مراقب آبجی هستی باش داداشی.
از اتاق اومدم بیرون و برگشتم پیش بابا و گفتم :مامان رفته! کجا رفته؟
اخماش رفت توهم که کنارش نشستم و دستم و روی دست مشت شده اش گذاشتم و گفتم :قربونت
برم بگو چی شده؟ این یک ماه کجا بودی که االن اومدی؟ بگو بعد از اون شب چی شد؟
بابا :شوهرت بهت نگفته؟
_چی رو؟ نه اون چیزی نگفته.
باصدایی که از خشم و بغض میلرزید گفت :آقابزرگ همون شب مرد ...بعد از اینکه امیرحسام و
محمدرضا تو رو بردن بیمارستان طاها پرید به یسنا و کلی کتکش زد اما من جلوشو گرفتم تا ماجرای
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حسنا و تو دوباره پیش نیاد ...همونجا جلوی جمع گفتم که دیگه زنی مثل اون ندارم و اگه
نمیکشمش به خاطره اینه که نمیخوام دستام به خونش آلوده بشه و امیرعلی که تنها پناهش االن
منم پناه شو از دست بده ...درگیره آمبوالنس آقابزرگ بودیم که متوجه شدیم یسنا رفته باالی پشت
بوم ویال ...از همونجا داد زد :حسین منو ببخش و خودشو پرت کرد پایین و مرد ...فقط از اون شب تا
االن دارم خداروشکر میکنم که تو گفتی امیرعلی از اونجا بره و شاهده خودکشی مادرش نبود وگرنه
معلوم نبود االن بچه ام توی کدوم بیمارستان بستری بود و باچه شرایط روحی دست و پنجه نرم
میکرد.
ناباور و پربهت گفتم :مامان خودکشی کرد !
باحلقهی اشکی که توی چشماش بود سرشو به معنی آره تکون داد.
تمام احساسم خالصه شد توی آه عمیقی که از وجودم بلند شد و تنها قطره اشکی که سرخورد روی
گونم ...هرچی که بود مادرم بود ...و من باشنیدن این خبر جیگرم کباب شد ...مادرم بود ...باتمام بدی
هاش ...با وجوده گذشتهی سیاهش ...با وجوده تمام اینا مادرم بود و مرگ مادرم قلبم و به درد آورد.
از درون سوختم اما از بیرون شدم سردتر از زمستون.
بابا دستم و فشرد و گفت :فراموش کن ...اون زن و تمام عذاب هایی رو که بهت هدیه کرد و فراموش
کن.
بابغض گفتم :به امیرعلی چی گفتی؟
بابا :گفتم مامانش رفته یه جای دور دیگه هم برنمیگرده ...انگار اون به رفتن آدما عادت کرده چون
خیلی سریع این موضوع و پذیرفت و گفت :اونم مثل آبجی حریر تنهامون گذاشت ولی اشکالی نداره
تو که تنهام نمیذاری بابا ...میبینی بچم فقط ده سالشه ولی چه چیزهای دردناکی رو تحمل میکنه.
دستی به صورتش کشیدم و گفتم :امیرعلی آسیب نمیبینه من و تو همیشه کنارشیم.
بابا :آره نمیذارم گذشتهی مادرت زندگی امیرعلی روهم مثل زندگی تو خراب کنه.
_امیرعلی میشه خوشبخت ترین پسر دنیا چون تو کنارشی ،من کنارشم ...درس میخونه تحصیل
کرده میشه ازدواج میکنه و به لطف تو لباش همیشه میخنده.
اشکام و پاک کرد و گفت :دیگه چشمای خوشگل تو اشکی نکن ...دیگه نمیذارم غصه تو دل کوچیکت
جا بگیره اومدم تا تو رو هم ببرم ...نمیذارم دیگه عذاب بکشی کناره اون پسرهی انتقام جو ...اومدم تا
یه زندگی سه نفره بسازیم و باکمک هم این غم بزرگ و فراموش کنیم و یه زندگی خوب برای هم
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بسازیم ...برو آماده شو باباجون اومدم تا از دست امیرحسام نجاتت بدم ...نمیذارم دیگه ازت انتقام
بگیره و عذابت بده.
_ چی میگی بابا من یه بچه دارم.
بابا :بچت رو تخم چشمم جا داره اونم باخودمون میبریم.
_بابا نمیخوام بچه هام بدون پدر بزرگ شن.
بابا :بچه هات !
سرم و انداختم پایین و دستم بی اراده دوره شکمم حلقه شد که بابهت گفت :حریر !!!
_بابا حسام اونقدراهم بد نیست ...اوایل خیلی بهم بدی کرد اما به این فکرکن که توی گذشته خیلی
سختی دیده و حق داره از ما عصبانی باشه ...اون تمام بچگی و نوجوونی و جوونیش نابود شده به
خاطره کاره مامان ...فکرشو بکن تو و من االن چرا اینقدر سعی داریم تا امیرعلی از چیزی خبردار نشه
چون آسیب نبینه اما حسام توی بچگی شاهده لحظاتی بود که مرده چهل سالشم تحمل دیدن شو
نداشته ،بهش حق بده اینطور کینه ای و پر از حس انتقام باشه ،حسام بد نیست فقط زندگی باهاش
بد تا کرده ،اینقدر زندگی باهاش بد کرده که خوب بودن و یاد نگرفته ...حسام نه سیاهه نه سفید...
اون می تونست سفید باشه و بشه بهترین بندهی خدا اما مامان نذاشت ...مامان بالهایی رو سر اون و
مادرش آورد که فرصت سفید بودن و از اون گرفت ...حسام آدم سیاهی نیست ...اون االن پدر بچه
های منه ،من دوستش دارم اونم دوستم داره خیلی وقته که زندگی ما تغییر کرده و من قصد ندارم از
حسام جدا بشم چون دخترم و من بهش احتیاج داریم اون باتمام بدی هاش برای من پشت و پناه
خوبیه ...اون االن فهمیده که من بیگناهم و انتقام گرفتن از من اشتباه بوده ...اون االن خیلی فرق
کرده ،زمانی که همتون منو ول کردین اون کنارم بود و بااینکه ازم متنفر بود اما ازم مراقبت میکرد و
حاال عاشقم شده و بازم ازم مثل یه شیر مراقبت میکنه ...تو ولم کردی بابا ...پشتم و خالی کردی
بدون اینکه بپرسی چی شد که به اونجا رسیدم ...همتون ولم کردین ...هیچی نداشتم ...نه خونه ای
برای موندن نه پولی برای زندگی کردن ...تویی که برام همیشه یه پناه محکم و مأمن آرامشم بودی
پشتم و خالی کردی ...آره بد کردم بی عقلی کردم که خام حرفای حسام شدم اما ای کاش تو ولم
نمیکردی ...قهر میکردی ،میزدی ،سرزنش میکردی اما طردم نمیکردی ...برای یه دختر پدرش یه
پناهگاه محکمه تو اون پناهگاه محکم و از من دریغ کردی ...اما حسام باتمام نفرتی که ازم داشت شد
پناهگاهم ...منو آورد خونهی خودش ...اون به هدفش رسیده بود ،آتیش شو انداخته بود به زندگی
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صالحی ها ...می تونست طالقم بده و ولم کنه اما نکرد ...کنارم موند و عین یه گرگ ازم محافظت
کرد ...می تونست توی خیابون ولم کنه و بره اما نکرد ...و اون حس عاشقانه ای که باتـ ـجـ ـاوزش از
بین رفته بود با رفتارها و حمایت هاش زیر این سقف دوباره جون گرفت ...بابا زندگی باحسام سخت
بود اما اینکه ازم حمایت میکرد و بهم پناه میداد نمیذاشت این سختی زیاد به چشم بیاد و عذابم
بده ...اگه تو طردم نمیکردی من هیچ وقت دوباره عاشق حسام نمیشدم ...عشق من پر از درد بود ...به
معنی واقعی کلمه به خاطره احساسی که نسبت به حسام داشتم زجر کشیدم اما اون ولم نکرد ...تنهام
نذاشت ...بابا برام سخت بود از تنهایی به دشمنم رو بیارم اما تنها بودم ...تنهام گذاشته بودی و تنها
کسی که تنهایی هام و پر میکرد خودش بود ...اگه طردم نمیکردی االن بچه ای نداشتم که به
خاطرش بمونم و باحسام ادامه بدم ...البته نه تنها به خاطره هستی بلکه به خاطر خودمم میمونم ...من
خیلی درد کشیدم تا حسام عاشقم بشه و شد و حاال نمیشه ولش کنم چون دوباره صدمه میبینه...
بسه هرچقدر مامانم بهش صدمه زد من حاال نمی تونم ولش کنم چون اون به جز من و دخترم کسی
رو نداره ...نمی تونم تنهاش بذارم چون وقتی تنها بودم تنهام نذاشت ...از خانواده که طرد بشی میشی
یه دخترتنها ...یه دخترتنها هم تو این جامعه ممکنه هزارتا اتفاق براش بیوفته ...ممکنه خراب بشه...
ممکنه معتاد بشه ...خالفکار بشه ...اما حسام نذاشت من به این راه ها کشیده بشم و ازم حمایت کرد...
بابا یه دختر همیشه به حمایت یه مرد نیاز داره ...یه مرد که پدرشه و همیشه مراقبشه ،من بهت
احتیاج داشتم اما تو پشتم و خالی کردی ...کاش طردم نمیکردی ،کاش کنارم میموندی ...بابا درسته
من اشتباه کردم اما طرد کردن من از خانواده کاره درستی نبود ...ممکن بود بالهای بدتری سرم بیاد
و بیشتر توی منجالب فرو برم اما حسام نذاشت.
غمگین نگاهم کرد و گفت :بیابامن بریم حریر ...اون پسر پر از خشم و کینه ست اون فقط تو رو عذاب
میده ...درسته من اشتباه کردم که ولت کردم اما بهم حق بده ...نمی تونستم باور کنم دست به چنین
کاری زدی ...برام سخت بود ...بیا بامن بریم تا بیشتر از این عذاب نکشی.
_نه بابا اون آدم خوبیه من کنارش میمونم گذشته شو مامان خراب کرد اما آینده شو من خراب
نمیکنم اون بدون من نمی تونه زندگی کنه این بهم ثابت شده و مطمئنم که فقط من و اون کناره هم
آرامش داریم و وقتی از هم جدا میشیم خوشبختی و آرامشم ازمون دور میشه.
بابا :میخوای باهاش بمونی؟
_آره چون ازش دوتا بچه دارم و به خاطره خودمم اگه نمونم به خاطره بچه هام باید بمونم.
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نگاه غمگین شو به نی نی چشمام دوخت که باصدای در نگاه ازش گرفتم.
سیاوش :جلسه خیلی خوب تموم شد ،باریک.
امیرحسام نگاهش روی من و بابا خشک شد و من سریع اشکام و پاک کردم.
بابا سرش به سمت در چرخید و امیرحسام گفت :سالم.
باباجوابی نداد و سیاوش هم آروم سالم کرد اما جوابی دریافت نکرد.
بابا :حریر امیرعلی رو صدا کن باید بریم.
دستشو محکم گرفتم و گفتم :نه بمون من هنوز کلی حرف دارم.
امیرحسام :هستی کجاست؟
_توی اتاق.
امیرحسام :سیاوش بیابریم پیش هستی.
هردو رفتن داخل اتاق و من باالتماس گفتم :بابا نرو.
بابا :اومدم تو رو هم ببرم اما انگار تو کناره این پسر خوشبختی پس بمون و زندگی تو بساز من و
امیرعلی هم میریم تا زندگی مونو بسازیم ...همین که حالت خوب باشه و از زندگیت راضی باشی برای
من کافیه.
باگریه گفتم :کجا میرید؟
بابا :همهی کارها رو انجام دادم من و امیرعلی میریم استرالیا.
صدای گریه ام اوج گرفت و گفتم :نه ،توروخدا نه.
بابا :دلم میخواد از اینجا دور باشم.
_نرو بابا دوباره منو تنها نذار تنها دلخوشی من تو و امیرعلی هستین.
بابا :هرچندوقت یه بار میام بهت سرمیزنم.
_نه بابا توروخدا بمون همین جا.
آه عمیقی کشید و گفت :باید برم زندگیم و از نو بسازم.
_خب همین جا این کارو بکن.
صدای زنگ ویال بلندشد و بی اهمیت بهش گفتم :بابا توروخدا نرو من نمیخوام دوباره از دستت بدم.
دوباره صدای زنگ بلندشد و بازم اهمیت ندادم و به بابا التماس کردم تا نره.
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بارها و بارها زنگ زده شد تا اینکه امیرحسام از اتاق اومد بیرون و نگاه نگرانی به من که به هق هق
افتاده بودم انداخت و درو باز کرد.
مرجان :یه ساعته دم در منتظرم خب اگه راهم نمیدین چرا زنگ میزنین بیام خونتون !؟
بابا سریع سرش به سمت در چرخید و مرجان بادیدن بابا عروسک توی دستش روی زمین افتاد.
دیدم که چطور چشمای پدرم از اشک برق زد.
مرجان :ببخشید باید برم.
خواست بره که باچیزی که به ذهنم رسید باسرعت غیرقابل باوری به سمت در دویدم و به کیفش
چنگ زدم و گفتم :نرو.
امیرحسام و مرجان باتعجب بهم نگاه کردن که باخواهش گفتم :نرو ...مثل ترسوها جانزن.
باصدایی که کمی میلرزید گفت :چی میگی حریر! ولم کن.
_اعتراف کن که هنوز پدرم و دوست داری.
داد زد :ولم کن.
_ ولت نمیکنم تو باید بمونی و زندگی پدرم و بسازی ...توهنوزم دوستش داری ،حق تو از دنیا پس
بگیر ،پدرِ من حق توئه چرا از عشقت به راحتی میگذری؟
مرجان :مزخرف نگو ،ولم کن تابرم به خاطره اینکه این اراجیف و تحویلم بدی زنگ زدی بیام دیدنت؟
_اگه پدرم و دوست نداری پس چرا هنوز ازدواج نکردی؟
بابا چشماش پر از ناباوری شد و بابهت گفت :توهنوز ازدواج نکردی !
مرجان باصدای بلندی گفت :آره ازدواج نکردم اما به خاطره این نبود که یه زمانی تو رو میخواستم
ازدواج نکردم چون دلم نمیخواست ربطی هم به اینکه یه زمانی به یکی عالقه داشتم نداره.
_ دروغ نگو وقتی داشتی از گذشتهی خودت و بابا برام میگفتی اشک میریختی و صدات میلرزید و
چشمات برق میزد این یعنی اینکه تو هنوز عاشق بابایی.
مرجان :نه نیستم.
_هستی.
باالتماس گفتم :مرجان بگو که هستی بگو تا پدرم یه دلیل برای موندن داشته باشه منو اونقدر دوست
نداره که به خاطرم بمونه اما تو رو داره ،بگو دوستش داری تا بمونه و نره استرالیا اگه بره من نابود
میشم ...توروخدا حقیقت و بگو.
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بابا :حریر بس کن ...امیرعلی بابا بیا میریم خونه.
مرجان :امیرعلی! تو یه آدم پستی حسین حالم ازت بهم میخوره.
بابا نگاه خجالت زده شو به زمین دوخت و مرجان گفت :حریر ،امیرعلی ،اینا مگه اسمایی نبود که قرار
بود روی بچه های من و تو گذاشته بشه؟ چرا خـ ـیانت کردی و اسم بچه های منو گذاشتی رو بچه
های خودت و همسرت؟ تو زندگی منو نابود کردی نامرد.
بابا :بیاامیرعلی باید بریم.
امیرعلی دست شو توی دست بابا گذاشت که مرجان گفت :آره فرار کن مثل همیشه فرار کن.
بابا کنترل شو از دست داد و داد زد :مگه کاره دیگه ای هم میتونم بکنم؟ زندگیم شده جهنم و این
نتیجهی نفرین های توئه ،تاوان قلب شکستت.
مرجان باگریه گفت :من نفرینت نکردم.
بابا :کردی ،نفرین کردی که اینطوری دارم تاوان میدم.
مرجان :حسین من نفرینت نکردم.
بابا :اون شب تو چشم به راه بودی و من نیومدم و به واهلل که اون شب من مردم ...خواستم بیام اما
نشد.
مرجان اشکاشو پاک کرد و گفت :بی خیال برو به زندگیت برس.
داد زدم :یعنی چی برو به زندگیت برس پ...آه...
از درد ناله کردم و دستم روی دلم نشست که امیرحسام هول زده اومد سمتم و گفت :چت شد حریر؟
بابا :حریر !
آروم از امیرحسام فاصله گرفتم و رفتم سمتش و گفتم :تورو به جون خودم قسم میدم نرو ...به روح
مامانی و بابایی قسم میدم نرو.
بابا :باید برم.
_اگه بری خودم و میکشم.
بابا :تو غلط میکنی.
داد زدم :به واهلل که این کارو میکنم.
از درد جیغ بلندی کشیدم و روی زمین افتادم که مرجان به سمتم دوید و جلوم زانو زد و داد زد:
احمق آروم باش بچت سقط میشه.
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امیرحسام چشماش پر از نگرانی و تشویش بود ...به مانتوی مرجان چنگ زدم و گفتم :بشو قهرمان
این قصه و زندگی پدرم و از سیاهی در بیار ،ببین چشماش هنوز بعد از بیست سال بادیدن تو برق
میزنه ...برای امیرعلی مادرشو ،توروخدا نذار پدرم بازندهی این بازی باشه ،بذار به عشقش برسه و برنده
بشه.
مرجان :دیونه ساکت باش اگه خونریزی کنی بچت سقط میشه.
_اگه بابام بره از غصه میمیرم.
امیرعلی کنارم نشست و گفت :آبجی جونم خوبی؟
مرجان بهش نگاه کرد و اشکاش ریخت و بعد لبخنده پربغضی زد و گفت :خوبه داره فیلم بازی میکنه.
امیرعلی بادستای کوچولوش اشکام و پاک کرد و گفت :گریه نکن وگرنه آبجی هستی غصه میخوره
آخه هروقت بابا گریه میکنه من غصه میخورم.
مرجان :بابات خیلی ضعیفه واسه همین گریه میکنه.
بابا :من ضعیف نیستم سختی ها و دردهای زندگیم خیلی قوی ان.
مرجان :و تو اونقدر مرد نیستی که باهاشون بجنگی.
بابا :آره من مرد نیستم اگه بودم جلوی آقابزرگ وایمیستادم و میگفتم که دخترشو نمیخوام و تورو
میخوام.
روبه امیرعلی گفت :بیا پیش بابا باید بریم.
امیرعلی ناراحت گفت :میریم خونه؟
بابا سرشو تکون داد که امیرعلی بابغض گفت :بریم ویال یاحداقل اینجا بمونیم من تو اون خونه تنهام
میترسم.
بابا بااخم گفت :بیا بریم امیر.
امیرعلی رو به من گفت :تو هم باما بیا ،رفتیم یه خونهی جدید ،بابا مجبور میشه منو تنها بذاره و بره
بیرون من تنهایی میترسم ببین دستمم دیروز سوخت بابا خونه نبود میخواستم برای خودم غذا گرم
کنم اما دستم سوخت.
باگریه رو به مرجان داد زدم :اینا همش تقصیره توئه.
مرجان :تقصیره من! دیونه شدی؟!
_خب بشو مامان امیرعلی تا دیگه تنها نباشه.
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صورتش پر از بهت شد که گفتم :پدرم حق توئه حق تو از دنیا بگیر.
مرجان :تو دیونه شدی.
خواست بلندشه و بره که دست شو گرفتم و گفتم :باپدر من ازدواج میکنی؟
بابا :حریر !
روبهش گفتم :حق تو از دنیا بگیر این زن حق توئه عشقته سهمته پس چرا به دستش نمیاری؟ مامان
دیگه نیست آقابزرگ دیگه نیست هیچ مانعی دیگه وجود نداره پس بدستش بیار.
بابا دست امیرعلی رو کشید و خیره به چشمای امیرحسام گفت :اومده بودم دخترم و ببرم اما انگار
اون میخواد کنارت بمونه ...دیگه تالفی گذشته رو سر اون درنیار اون توی این ماجرا از همهی ما
بیگناه تره ...اگه جواب بدی ها و کارهایی هم که کردی سرت درنمیارم فقط واسه خاطره حریر و
هستیِ.
بعد از گفتن این حرف از ویال رفت بیرون که زیرلب گفتم :برمیگردی ،مطمئنم.
امیرحسام نگاه شو از در گرفت و پرسید :حالت خوبه حریر؟
سعی کردم بلندشم و گفتم :خوبم.
مرجان که به قالیچهی کف سالن زل زده بود باصدای امیرحسام به خودش اومد :مرجان خانوم حریرو
معاینه میکنی؟
مرجان به خودش اومد و کیف شو برداشت و گفت :حالش خوبه.
خواست بره که دست شو گرفتم و گفتم :کجا؟ صبرکن و به حرفام گوش کن.
مرجان :خفه شو حریر به اندازهی کافی حرف زدی پس لطفاً دیگه ادامه نده.
دست شو از دستم بیرون کشید و به سمت در رفت که گفتم :تا کی میخوای تنها باشی؟ تاکی
میخوای باخاطرات عشق قدیمیت زندگی کنی؟ تاکی خودتو اسیره عشق قبلیت میکنی؟ مرجان مثل
ترسوها فرار نکن تو عاشق پدرمی و نتونستی بعد از بیست سال فراموشش کنی االنم نمی تونی پس
خودتو گول نزن ...پدرم و ببخش اون مجبور شد ولت کنه پس ببخشش ...حسام به من خیلی بدی
کرد اما بااین وجود کنارش موندم و زندگی خوبی باهاش دارم چون عاشقشم و بدون اون نمی تونم
زندگی کنم ،تو هم بدون پدرم نمی تونی زندگی کنی ...نه نگو که بیست سال زندگی کردی چون
زندگی نکردی ...زندگی تو زندگی نیست ،اسم کاری که تو میکنی زندگی کردن نیست تو فقط نفس
میکشی و تمام ...مرجان یه روزی از این تنهایی خسته میشی و به یکی دیگه محتاج میشی که کنارت
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باشه و اگه االن پدرم و رد کنی بعدها پشیمون میشی خیلی هم پشیمون میشی ...به این فکرکن که
امیرعلی میتونه بشه پسرت و منم دخترت ...امیرعلی رو تو بزرگ میکنی اون مامان صدات میکنه و تو
به تمام آرزوهات میرسی و تنهایی هات ازبین میره و زندگی بی رنگت پر میشه از رنگ های روشن.
خندیدم و گفتم :فکرشو بکن امیرعلی عاشق بشه و بیاد بگه مامان مرجان برو برام خاستگاری
یافکرشو بکن هستی بهت بگه مامان بزرگ ...رویای شیرینی نه ...فقط کافی دست تو بذاری تو دست
بابام تا این رویا به حقیقت بپیونده.
چشماش پر از اشک شد و زیرلب گفت :امیرعلی.
_آره ،اون به تو احتیاج داره پدرم نمی تونه تنهایی از یه بچه مراقبت کنه.
همونطور که کیف شو روی زمین میکشید و اشکاش میریخت از ویال رفت بیرون.
روی کاناپه نشستم و نفسم و فوت کردم بیرون که امیرحسام جلوم زانو زد و پرسید :حالت خوبه
عزیزم؟
لبخندی زدم و گفتم :خیلی خوبم.
سیاوش :زنت دیونه ست حسام نه به اون گریه هاش نه به این خنده اش !
امیرحسام یه چشم غره بهش رفت و روبه من گفت :االن به چی میخندی؟
_مرجان قبول میکنه ،مطمئنم.
امیرحسام :امیدوارم پدرت مثل مادرِ من قربانی این خـ ـیانت نشه.
_نمیشه نمیذارم بشه.
سیاوش :یه چیزی بگم؟
امیرحسام :باز چه مرگته؟
روی دسته کاناپه نشست و گفت :حالم خوب نیست.
من و امیرحسام باتعجب بهم نگاه کردیم و امیرحسام گفت :تو که از منم سالم تری.
سیاوش بالحن خنده داری گفت :جسمم خوبه روحم حالش خوب نیست.
امیرحسام :پاشو گمشو برو خونت االن حوصلهی شوخی ندارم.
سیاوش :راست میگم احساس میکنم یه چیزی تو گلومه و دارم خفه میشم.
باتعجب گفتم :چته؟!
سیاوش :یک ماهه فهمیدم که من و جاستینا بچه دار نمیشیم.
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چهرهی من و امیرحسام پر از ناباوری شد که گفت :مشکل از منه.
از ناراحتی بغض کردم و امیرحسام گفت :داری دروغ میگی.
سیاوش :نوچ راست میگم.
امیرحسام رفت سمتش و دست شو روی شونه اش گذاشت و برادرانه گفت :ناراحت نباش.
خندید و گفت :ناراحت نیستم.
یه عکس از جیب کتش درآورد و گفت :اینو ببین اسمش کیمیاست یک سالشه خوشگله نه؟ فردا
میریم از پرورشگاه بگیریمش.
امیرحسام باتعجب عکس و گرفت و منم رفتم سمتش و به عکس نگاه کردم و گفتم :چه قشنگه.
سیاوش :خیلی نازه وقتی رفتیم پرورشگاه جاستینا بادیدنش کلی ذوق زده شد و گفت فقط کیمیا رو
میخواد.
امیرحسام :چرا اینقدر دیر بهم گفتی؟
سیاوش :خب میخواستم سوپرایزشی ،میخواستم فردا که باهم میریم پرورشگاه دنبال دخترم بهتون
بگم و کلی سوپرایزتون کنم اما خب نتونستم جلوی خودم و بگیرم ...فردا که باهام میاین دیگه؟
ساواش و الی هم میان.
امیرحسام مشتی به بازوش زد و گفت :معلومه که میایم دیونه.
_ پدرشدن بهت میاد.
سیاوش :تو منو بخشیدی؟
لبخنده پرمحبتی به روش زدم و گفتم :گذشته رو بی خیال.
لبخندی زد و گفت :ممنون که میبخشیم ،تو میشی عمهی دخترم ...هوی چلقوز تو هم میشی عموی
بزرگش.
امیرحسام یه پس گردنی بهش زد و گفت :چلقوز عمته.
گوشیم زنگ خورد که آروم خم شدم و از روی میز برداشتمش.
مرجان بود.
سریع جواب دادم :بله؟
صدای هق هقش توی گوشم پیچید.
نگران گفتم :الو مرجان؟
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میون هق هقاش گفت :دیگه نمیخوام تنها باشم.
لبخند روی لبام نشست و گفتم :خوبه.
تماس و قطع کرد و به بابا زنگ زدم.
بابا :بله؟
_سالم حریرم.
بابا :حالت خوبه؟ بچت طوریش نشده؟
_نه خوبم.
از امیرحسام و سیاوش فاصله گرفتم و رفتم داخل اتاق هستی.
بابا :ترسیدم طوریت شده باشه از وقتی از پیشت اومدم دل تو دلم نیست و نگرانتم.
_من خوبم زنگ زدم یه سؤال بپرسم ازت.
بابا :چه سؤالی؟
_بابا مرجان و میخوای یا نمیخوای؟
بابا :حریر لطفاً...
پریدم وسط حرفش و گفتم :یه کلمه بگو میخوایش یا نمیخوایش؟ میخوای بازنده باشی یا برنده؟
میخوای تمام عمر بشینی و غصه بخوری که زنت فریبت داده؟ بابا اعتراف کن که هنوز عاشق مرجانی
و بادیدنش قلبت تند میزنه و خاطراتش یادت میاد ...اون دوست داره و به خاطره تو ازدواج نکرده
هنوز پس لطفاً فقط به خودت و امیرعلی و مرجان فکرکن ...امیرعلی به یه مامان مهربون و خوب
احتیاج داره پس لطفاً جوابم و بده.
سکوت کرد ...سکوت ...سکوت ...سکوت.
بعد از یه سکوت طوالنی گفت :من نمی خوام بازندهی این بازی باشم.
لبخنده عمیقی روی لبام نشست و گفتم :خوبه که نمیخوای قربانی گذشتهی مامان بشی ،تو باید
زندگیت بهتر از گذشته باشه که مطمئناً مرجان یکی بهتر از مامانه و یه زندگی بهتر برای تو و
امیرعلی میسازه.
بابا :تو چه جوری اینقدر بااون صمیمی شدی؟
_ماجراش مفصله وقتی دیدمت بهت میگم.
بابا :مراقب خودت باش.
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باتردید پرسیدم :بابانمیری استرالیا مگه نه؟
بابا :نمیرم.
باخوشحالی گفتم :خیلی دوست دارم.
بابا :منم ...خداحافظ.
تماس و باگفتن خداحافظ قطع کردم و نفس راحتی کشیدم.
من نمیخوام پدرم مثل خاله حسنا زندگی اش قربانی خـ ـیانت کسی به اسم یسنا بشه.
نگاهم چرخید روی هستی که توی تختش خواب بود.
به صورت زیبای دخترم خیره شدم و موهای قشنگ شو نوازش کردم و گفتم :زندگی من بچه هامن...
پدرم اومد تا منو ببره اما من میمونم و به این زندگی ادامه میدم ...به خاطره بچه هام گذشته رو
فراموش میکنم و میمونم.
امیرحسام :فقط به خاطره بچه هات؟
برگشتم و بادیدنش پشت سرم لبخند روی لبام نقش بست.
امیرحسام :فقط به خاطره هستی و پسرمون بامن میمونی؟
خیره به چشمای مشکی رنگش گفتم :نه ...به خاطره خودت باهات میمونم ...به خاطره قلبم که برای
تو میزنه باهات میمونم ...به خاطره قلبت که مال من شده باهات میمونم.
لبخندی روی لباش نشست و آروم به آغـ ـوش کشیدم ...توی آغـ ـوشش فرو رفتم و عطرشو باولع به
ریه هام هدیه کردم.
به چشماش نگاه کردم و آروم پرسیدم :هنوزم یه گرگ کینه ای؟
بـ ـوسه آرومی به جای زخم روی پیشونیم زد و گفت :گرگ هستم ولی کینه ای نیستم ...االن یه
گرگ عاشقم که ماده گرگ شو خیلی دوست داره.
صورتشو نوازش کردم و گفتم :دیگه اون شعله های خشم و انتقام توی چشمات نیست االن چشمات
مشکی مشکیه مثل شب ...یه شب پرستارهی پر از آرامش.
امیرحسام :خوشحالم که آبروی مادرم و پس گرفتم.
_ خوشحالم که پدرم و برادرم آسیب ندیدن.
امیرحسام :ازت متنفرم چشم قشنگ.
لبخندی از ته دل روی لبام نشست و گفتم :منم ازت متنفرم استاد.
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بعد از بیست سال و خورده ای لبخنده واقعی روی لباش نقش بست و محکم تر بـ ـغلم کرد و سرم و
به سـ ـینه اش فشردم.
آروم زمزمه کردم :من دلم بامونده که ادامه میدمت تو به چی شک داری اینجوری نبینمت.
امیرحسام :میتونیم برگردیم اگه این راه بده اگه نه تو پیشمی به دلت بد راه نده.
_مثل هر ر-ا-بطه ای نه سیاه بود نه سفید.
امیرحسام :اما این عالقه رو چه جوری میشه ندید؟
_روی احساسم بهت مگه میشه پا گذاشت؟ هیچکی اندازهی من موندن و باور نداشت.
امیرحسام :من هنوز کنارتم از دوراهی بگذریم به تو ثابت میکنم از همه مهتری.
_اگه هرجا بعد از این مطمئن نبینمت تو به هر راهی بری من ادامه میدمت.
امیرحسام :مثل هر ر-ا-بطه ای نه سیاه بود نه سفید.
_اما این عالقه رو چه جوری میشه ندید.
امیرحسام :روی احساسم بهت مگه میشه پا گذاشت؟ هیشکی اندازهی من موندن و باور نداشت.
(شادمهر _ ادامه میدمت)
پـایـان
سخن آخر نویسنده:
ممکنه برای بعضی از دوستان سوتفاهماتی پیش اومده باشه ،پس برای رفع این سوتفاهم ها و
برداشت های غلط از این داستان میگم که:
اگه این رمان رو نوشتم واسه این نبود که به مادرها یا زن ها توهین کنم ...واسه این نبود که به
خواهرها توهین کنم فقط خواستم یکی از مشکالت جامعه رو که اسمش خـ ـیانته یادآوری کنم...
مشکل کثیفی که باعث فروپاشی زندگی چندین نفر میشه ...خواستم بگم هستن بچه هایی که قربانی
خـ ـیانت پدر یا مادرشون میشن ...زندگی شون نابود میشه ...روحیه شون خراب میشه ...سالمتی
روحی شونو از دست میدن ...من بانوشتن این رمان نخواستم که به هیچ کسی توهین کنم فقط
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خواستم بگم خـ ـیانت زیاد شده ...خواستم بگم یک خـ ـیانت ...یک هـ ـوس زودگذر ...خامی و بی
عقلی یک نفر چطور می تونه زندگی چندین نفر رو نابود کنه ...متاسفانه ارتباط با یه مرد متاهل یا یه
زن متاهل االن توی جامعه ما زیاد شده ...خواهشاً اینقدر راحت با زندگی آدما بازی نکنید ...عاقل
باشید ...عاقالنه زندگی کنید ...یک اشتباه شما ممکنه زندگی چندین نفر رو تخریب کنه ...و به یاد
داشته باشید خدا همه جا هست و شاهده کاراتونه و قطعاً روزی وجود داره که تقاص گناهان تون
ازتون گرفته بشه ...وقتی اینو از ته دل باور داشته باشید دست به گناه نمیزنید ...مرسی از توجه تون و
مرسی از اینکه رمان منو انتخاب کردین.
" و چه زیبا گفت سهراب:
خدا گر پرده بردارد ز روی کار آدمها
چه شادی ها خورد برهم...
چه بازی ها شود رسوا...
یکی خندد ز آبادی...
یگی گرید ز بربادی...
یکی از جان کند شادی...
یکی از دل کند غوغا...
چه کاذب ها شود صادق...
چه صادق ها شود کاذب...
چه عابدها شود فاسق...
چه فاسق ها شود عابد...
چه زشتی ها شود رنگین...
چه تلخی ها شود شیرین...
چه باالها رود پایین...
عجب صبری خدا دارد که پرده برنمیدارد" ...
" یاعلی "
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پـایـان
نویسندهyon.ir/wTWoU :
ناظرhttps://goo.gl/jQRYTt :

طراح جلدhttps://goo.gl/96SYRg :
ویراستاران :رمان توسط ویراستاران انجمن ویرایش نشده است.
اینستاگرام نویسنده@2.25reyhaneh.rasouli. :
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