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به نام خدا

نام رمان  :آرامش چشمان تو
ژانر رمان  :عاشقانه-اجتماعی
نام نویسنده  :آیناز-ر
عضو انجمن رمان سیتی
وبسایت ما
www.roman-city.ir
خالصه رمان :
دختری که عاشقه خواهرش باشه و کسی رو جز اون نداشته باشه...حاال فکر کنین که تنها خواهر و همه کسش بخاطر پسری
خودکشی کنه...فکر میکنین ستیای مغرور چیکار میکنه؟ انتقام؟
متن رمان :
احساسم را تسخیر نگاهت کرده ای
واژه واژه شعرهایم شده ای
امروز به افتخار تو
از تو
از احساس عاشقانه با تو بودن می نویسم
تا شاید بخوانی و لبخند بزنی
و باز بگویی تو هنوز دیوانه ای
و من عاشق همین دیوانگی هایت شده ام.
باصدای زنگ گوشیم چشم باز می کنم بدون نگاه کردن به شماره باصدای گرفته ی ناشی ازخواب جواب می دم
الو؟سالم جیگرم!خواب بودی عشقم؟اره خوابم برده بود...کارتو بگو؟3
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ابجی ساعتو نگاه کردی؟مطمئنم همه کارمندا رفتن.عزیز من انقدر ب خودت سخت نگیرباز شروع نکن،.حاال مگه ساعت چنده؟نه و نیمه.وباصدای دلخوری ادامه می ده
اصالتو کی به حرفای من توجه میکنی؟سعی میکنم نرم تر رفتار کنم ستنا تنها کسیه که برام مونده،واقعا دوسش دارم
دلخور نشو وروجک االن راه میفتم سر نیم ساعت خونه مراستی دالرامم اینجاست ابجیاینکه تازگی نداره دالرام همیشه خونه ماستمنتظریم،مواظب خودت باشخدافظتماسو قطع میکنم توی شرکت خوابم برده،تازگی کارم سنگین شده و نه تنها من بلکه کارمندای شرکتم سخت تالش میکنن
تا کارا خوب پیش بره.
کش و قوسی به بدنم دادم گوشیمو داخل کیفم انداختم و بلند شدم راه پارکینگو در پیش می گیرم هیچ وقت از آسانسور
استفاده نمیکنم ترجیح می دم از پله ها برم
مخصوصا حاال که دوسالی میشه رنگ باشگاهم ندیدم،سوار ماشین میشمو ب طرف خونه می رم،به گذشته فکر می کنم به
اینکه دو سال پیش که پدرو مادرم تو یه تصادف درجا تموم کرده بودن چی کشیدیم سخت بود خیلیم سخت
برای منی که یه دختر شیطون بودم...خوب یادمه که چطور یه شبه بزرگ شدم وقتی اشکای خواهرمو در برابر حرفای مزخرف
مردم دیدم.
وقتی هق هقای دردناکشو شنیدم،من بزرگ شدم ولی درعین حال سرد شدم،سخت شدم،سنگ شدم،دیگه از اون ستیا خبری
نبود ستیای دوسال پیش مرده بود و ستیای جدیدی متولد شده بود!خودمم خوب میدونستم که پدرم چه جور آدمی بود این
که حتی یه شبم تختش از زنای رنگا رنگ دورو برش خالی نمی شد این که پدرم زناکار بود این که جلوی چشمای مادرم
خیانت می کرد.
ولی اینم خیلی خوب می دونستم که کثافت کاری های پدرم ب منو ستنا ربطی نداشت این که به من یا ستنا تهمت
حرومزادگی بزنن انصاف نبود،ستناگریه میکرد و من دست مشت می کردم ستنا هق می زد و من پلک روهم فشار می دادم که
اشکام نریزن.
نه به خاطر پدری که پدر نبود به خاطر مادری که حیف شدکنار همچین نامردی و سوخت و خاکستر شد به خاطر من و
ستنا،ازفردای اونروز شدم سنگ شدم ستنایی که کسی تو عمرش ندیده بود دیگه محبت کردن بلد نبودم،حتی ب ستنا که از
جونمم عزیزتر بود برام لبخند بالبام قهر کرده بود دوسالی میشد که نخندیده بودم اصال لبخند زدن یادم رفته.
از فکر گذشته بیرون میام با ریموت در حیاط و باز میکنم بعد از پارک ماشین با خستگی وارد خونه میشم ولی مثل هروقت
دیگه ای که دالرام اینجا میاد خونه خونه نیست بیشتر شبیه جایی بود که تازه زلزله درش ایجاد شده!صدای بلند خنده هاشون
شنیده میشد پا به سالن گزاشتم و ناگهانی هردو ساکت شدن...دوسال میشدکه
سالم نمیدادم به کسی عادت کرده بودن دیگه
ستنا-سالم ابجی خسته نباشی
زیر لب ممنونی گفتم...پاتند میکنه و به سمتم میاد بوسه ای روی گونه م میزنه و میگه
االهی من فدات بشم ببین چقد ضعیف شدی،دلت به حال خودت نمیسوزه به حال من بسوزه چشات از شدت خستگی و بیخوابی قرمز شده
دیگه آخرای کاره داره تموم میشه نگران نباشدالرام-سالم سرورم باالخره ما شمارو زیارت کردیم،کثافت نمیگی دلتنگ میشم نه زنگی نه چیزی
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مگه بیکارم؟!دالرام-گمشو عوضی ادم با دوست پونزده سالش اینطوری حرف میزنه؟
و در حالی که ادامو درمیاره پشت چشمی نازک میکنه و روی ی مبل تک نفره ای به حالت قهر میشینه!-چه خبر؟
با خوشحالی به سمتمبرمیگرده برق چشماشو میبینم عادت کرده به اخالقم و میدونه که چه خبر من یعنی قهر نکن،میدونه که
چه خبر من یعنی همون منت کسی!
دالرام-وای ستیا باورت نمیشه که چیشده؟
از برق چشماش و لبخند رو لبش همه چی دستگیرم میشه قطعا حرفش راجع به سعید
ِپسردایی که دالرام عاشقشه و براش میمیره!
خب؟دالرام-جونم برات بگه که...
حرفش و ادامه نمیده و با لبخند مرموزی به ستنا خیره میشه نقطه ضعف ستنا رو خوب میدونه و تو خماریش میزاره،االن هم
قصدحرص دادنش رو داره
ستنا-د جون بکن!
دالرام-اره داشتم میگفتم سعیــــد...
وبازهم حرفش رو نصفه میزاره و خیاری ازظرف میوه برمیداره و شروع به پوست کندنش می کنه،به ستنا نگاه می کنم که با
حرص به دستای دالرام خیره می شه و مشتاق شنیدن ادامه ی ماجرا و باالخره طاقت نمیاره و با جیغ میگه
ستنا-دالراااااام
چاقو تو دست دالرام می لرزه و خیار به شدت از دستش میفته
دالرام-الل شی دختر این چه وضعشه؟چرا آژیر می کشی عین آدمم صدام کنی میشنوم،ها بگو ببینم چی می گی حاال؟
ستنا چشم غره ای بهش میره و میگه
داشتی میگفتی؟؟دالرام-چی میگفتم؟؟؟
از لبخند گوشه ی لبش و شیطنت تو چشماش میشه فهمید که یادشه فقط قصدش حرص دادنه
ستنا -داشتی میگفتی سعید،سعید چیکار کرده؟
دالرام-هی...
وسط حرفش پوف کالفه ای میکشم که میفهمه بی حوصله ام و زبونش باز میشه
دالرام-خب سعید دیشب بهم گفت که باهام حرف داره اونم خصوصی،کاش بودین چشمام اندازه ی گردو شده بود باور
نمیکردم که سعید مغرور بهم بگه خصوصی کارم داره اونکه حتی جواب سالم منم به زور میداد خالصه سرتونو درد نیارم رفتیم
اتاق اولش که فقط عین مجسمه زل زده بود توصورتم بی انصاف حتی نمیتونستم از شدت استرس نفس بکشم،بعدشم که
طول اتاق طی میکرد و همش موهاشو محکم میکشید میدونستم که از کالفگی به خاطر همین چیزی نگفتم تا با خودش کنار
بیاد باالخره بعدن یم ساعت رو تختم نشست و گفت:ببین دالرام نمیدونم چ جوری بگم ولی من میخوام که یه مدت باهام
باشی!دهنم اندازه غار باز مونده بود و هنگ بودم حالت من و که دید خودش ادامه داد"میدونی تو خیلی دختر شیطونی هستی
و خب من شیطنتاتو دوست دارم و به نظرم اگه یه مدت باهم باشیم به یه نتیجه ای می رسیم"دالرام-هیچی دیگه منم ناز
کردم و گفتم باید فک کنم!
ستنا-به حق چیزای ندیده و نشنیده سعید و این حرفا؟!آخرالزمون شده بخدا....ول کن اینارو اجی تو شام خوردی؟این دالرامه
ورپریده گشنش بود صبر نکرد
اره خوردم ی چیزی...من میرم بخوابم خستم!دالرام-واه ،کجا؟ مثال یه هفته منو ندیدیا حاالم میخوای بری بکَپی؟
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بدون توجه به حرفاش مستقیم به طرف پله ها میرم صدای غرغراش هنوزم میاد اتاق انتهایی راه رو برای منه؛ یه روزی عاشق
اتاقم بودم ولی حاال نسبت به همه چی بی تفاوت! بعد تعویض لباسام با تاپ و شلوارک ستم روی تخت دراز کشیدم و بدون
فکرای اضافی به خواب رفتم .صبح با صدای االرم گوشی بیدار شدم بعداز یه دوش ده دقیقه ای ارایش مالیمی میکنم و تیپمو
بامانتو کتی مشکی و شلوار دمپای مشکی و شال وکفش و کیف سفید کامل میکنم لیوان آب پرتقالمو سر میکشم و از خونه
بیرون میزنم سوار ماشینم میشم و به سمت شرکت حرکت میکنم
سرو کله زدن با کارمندا واقعا کار سختیه به خصوص اینکه یه منشی حراف هم داشته باشی نمیدونم فکش درد نمیگیره انقدر
حرف میزنه؟!تا یه سوال ازش میپرسی جوابشو داستانی میده طوری که آدم به غلط کردن میفته!واقعا خسته بودم و حسابی
نیاز داشتم که بخوابم!
باالخره ساعت هشت شب از شرکت بیرون میزنمو مستقیم به سمت خونه میرمداخل خونه که میشم چیزی جز سکوت
نیست،عجیبه!ستنا و آروم بودن؟!
به سمت اتاقم میرم تا لباسمو عوض کنم بعد از تعویض لباسم به سمت اتاق ستنا میرم خونه عجیب ساکته،بدون در زدن درو
باز میکنم و با اتاق خالی روبه رو میشم از اتاق بیرون میام و بعد از برداشتن گوشی از اتاق خودم شماره ستنا رو میگیرم و
همزمان به طبقه پایین میرم،بعد از سه بوق باالخره جواب میده
کجایی؟ستنا-سالم ابجی خسته نباشی!بیرونم
با کی؟ستنا-بایکی از دوستام!
کی میای؟ستنا-نیم ساعته خونم عزیزم!
خدافظ!تماس و قطع میکنم و روی مبل سه نفره ی روبه روی تلویزیون میشینم و شبکه هارو باال پایین میکنم.باصدای ستنا چشمامو
باز می کنم و با یه نگاه به اطراف متوجه می شم که رو مبل به خواب رفتم
ستنا-عزیزم بلندشو شام بخوریم بعد برو بخواب
شام چیه؟ستنا-پیتزا گرفتم
بدون حرف دیگه ای به سمت آشپزخونه می رمو روی صندلی میزناهار خوری منتظر می شینم بعداز حدود پنج دقیقه با دوتا
جعبه پیتزا و سس تند قرمز میاد روبه روم می شینه
ستنا-آبجی قراره از دانشگاه برای تکمیل پایان نامه م به یه اردویه دو ماهه برم
اردو؟ اونم دو مااااه مگه می تونستم بزارم بره قاچ پیتزای گاز زدمو با خونسردی تو جعبه میزارم،دلم میخواد یک کالم بگم نه
اما...
کی قراره بری؟ستنا-پس فردا
االن میگی؟ستنا-آبجی استادمون همین امروز گفت بخدا
از مردمک لرزون و ترسون چشماش میفهمم که راست میگه نگاهمو ازش می گیرم و بی حرف به خوردن پیتزام ادامه می
دم،به محض سیر شدن فوری از سر میز بلند میشم،از شدت خستگی چشمام داره بسته میشه.
ستنا-سیر شدی آبجی؟تو که دو تا قاچ بیشتر نخوردی؟
سیر شدم.6
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به سمت اتاقم حرکت میکنم.باصدای زنگ گوشیم بیدار می شم در حال پوشیدن مانتو هستم که چند تقه به در میخوره و با
بیا توی من ستنا وارد میشه
ستنا-آبجی من میخوام برم بیرون
کجا؟ستنا-قرار دارم
با کی؟ستنا-اوووممم آبجی بعدا برات توضیح میدم االن دیرم شده
بروستنا-داری میری شرکت؟
ارهستنا-آروم برو قربونت شم،مواظب خودت باش و زیادم خودتو خسته نکن
خدافظبعد از این که یه بوسه رو گونه م میزنه میره
نمی دونم چرا دلشوره دارم،عجیب نگران ستنا میشم بهش زنگ میزنم بعد از دو بوق جواب میده
ستنا-جونم ابجی؟
مواظب خودت باش زیادم بیرون نمونستنا-نگران نباش عشقم حواسم هست،بووس
خدافظ.بااین که گفتم مواظب خودش باشه ولی
هنوزم دلشوره دارم بااین حال خودمو قانع
میکنم که شاید دلشوره م برای شرکت یا هر
چیز دیگه ای جز ستناس
انقدر اعصابم خرابه که تا یه چیزی می شه سر کارمندا داد می زنم،یه بارم به منشی اخطار دادم که اگه زیاد حرف بزنه
اخراجش می کنم این دلشوره اعصاب برام نزاشته طاقت نمیارمو ساعت شش ازشرکت می زنم بیرون و با سرعت به سمت
خونه حرکت می کنم ماشین ستنا رو که تو حیاط می بینم نمی دونم چرا امابه جای این که خیالم راحت شه بدتر به دلشوره
م دامن می زنه.
نمی دونم چرا اما پله هارو به حالت دو باال می رمو همزمان بلند ستنا رو صدا می کنم!نفس نفس زنون در اتاقشو باز می کنم
که با اتاق خالی روبه رو می شم ولی...وقتی صدای آب و از حموم می شنوم دلشوره م بیشتر می شه طوری که حس میکنم
االنه که قلبم از حلقم بزنه بیرون!
پاتند می کنم به سمت حموم می رم چند تقه ب در می زنم و همزمان و پشت سر هم ستنا رو صدا می کنم،که با جواب
ندادنش ترس هم تو دلم می شینه با هول درو باز می کنم طوری که در به شدت به دیوار برخورد می کنه و من با چیزی رو به
رو می شم که حتی فکرشم نمی کردم! با شوک به جسم غرق در خون خواهرم نگاه
می کنم خدای من آروم آروم با پاهای لرزون به
سمتش می رم با دستای لرزونم چند بار به
صورتش می زنم صورت ناز پری کوچولوم به سفیدی می زنه طوری که انگار خونی تو بدنش نمونده باشه،گونه ی سردشو
لمس می کنم و زیر لب می گم
ستنا بیدار شو اصال شوخی خوبی نیست،بیدار شو من که به جز تو کسی رو ندارم آخه چرا؟سرمو رو سینه ش می زارم و از ته دل داد می زنم"خــــــــــــدا"نمی دونم چه جوری به آمبوالنس زنگ زدم حتی نمی
دونم کی جنازه ی خواهرمو دفن کردم خواهری که همه کسم بود،جونم بود،دیروز چهلم ستنا بود و من تو این چهل روز پامو
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تو اتاقش نزاشتم،ولی دیشب خودش تو خواب گفت که برم تو اتاقش،با دستای لرزون در اتاقشو باز می کنم و پا به اتاقش می
زارم با ولع هوای اتاقش و نفس می کشم و چشامو دور تا دور اتاق می گردونم با قدم های آهسته به طرف تخت می رمو سرمو
به بالشتش فشار میدم،عجیبه که بعدچهل روز بالشت هنوز بوی عطرشو می ده!
هریسانه بو می کشم،سه بار پشت سر هم خدا رو صدا می کنم و زمزمه مانند می گم
ستنای من پاک بود حیف بود که انقدر زود بره خدا منم می بینی؟حواست هست،حواست هست که تنها شدم،چرا ستنا؟چرامن؟حکمتت چیه
به خواب دیشب فکر می کنم غمگین بود ناراحت
بود،خواهرم اشک می ریخت و می گفت یه سر به اتاقش بزنم ناگهانی از روی تخت بلند می شم و با خودم می گم
یه چیزی هست،مطمئنا یه چیزی هست که خواسته بیام تو اتاقششروع می کنم به گشتن همه سوراخ سنبه های اتاقش،حتی زیر تشک تخت ولی چیزی پیدا نمی کنم.پریشون وسط اتاق
وایمیستم و برای بار هزارم دور تا دور اتاق و نگاه می کنم که شاید سرنخی پیدا کنم،ناخوداگاه یادم به دفتر خاطراتش
میفته،توش خاطرات روزانه شو مینوشت،خم می شم و زیر تختو نگاه می کنم یه جعبه می بینم دستمو دراز می کنم و جعبه
رو در میارم چفت جعبه رو باز می کنم...خودشه دفترچه خاطره ش!
دستمو روی دفتر می زارم و صفحه ای رو باز می کنم،شروع به خوندن می کنم"-امروز با یکی آشنا شدم چشماش دنیای
آرامش بود انگار که آرامش و با چشماش بهم تزریق می کرد،نه صورت جذاب،نه قدبلندش و نه هیکل خیلی خوبش جذبم
نکرد،من جذب چشماش شدم!
خیلی عجیبه با این که خسارت چند میلیونی رو دستش گزاشتم و سپر ماشینه میلیاردیشو پایین آوردم،نه عصبی شد و نه
حتی ناراحت با آرامش پیاده شد و اومد طرفم وپرسید:شما حالتون خوبه؟ چیزیتون که نشد؟
و من محو صدای مرد روبه روم بودم نمی دونم
چطور شد که شمارمو بهش دادم و شماره ش گرفتم!فقط می دونم خسارت بهونه بود من فقط می خواستم دوباره ببینمش!
چشمات آرامشی داره که تو چشمای هیچکی نیست!"صفحه ی بعد و ورق می زنم تاریخش برای سه روز بعد از اونه شروع به
خوندن می کنم"امروز باالخره با خودم کنار اومدم به بهونه دادن خسارت بهش زنگ زدم،بعد از معرفی خودم باهاش تو یه
کافی شاپ قرار گزاشتم که
ببینمش،وای خدای منطرز حرف زدن نشستن،راه رفتن،همه چیزش برام جذاب صداش که دیگه محشره!
اسمش امیرعلی اسمشم عین خودش جذاب ودوست داشتنیه،کال همه چیز این مرد به دل می شینه خیلی ازش خوشم اومده
برای همین یه بهونه جور کردم که بتونم یه روز دیگه م ببینمش!ومن در جنگل انبوه چشمانت گم شدم"صفحه بعدی رو ورق
می زنم بازم درمورد امیرعلی،صفحه ی بعد،صفحه ی بعدش،همه ش از امیر علی نوشته صفحه ی بعدو ورق می زنم
که متوجه می شم صفحه ی آخره.
به دفتر نگاه می کنم که قطره های اشک به وضوح روش معلومه،به تاریخش نگاه می کنم دقیقا چهل روز پیش یعنی همون
روز نحس خودکشی و...این یعنی خودکشی ستنا بی ربط به امیرعلی نیست شروع به خوندن می کنم.
امروز با ذوق و شوق آماده شدم چون با امیرعلی قرار داشتم...با عشقم،خیلی ذوق داشتم آخه تصمیم گرفته بودم که بگمعاشقش شدم،بگم بدون اون نفس کشیدن برام حرومه بدون این که بهش اطالع بدم به خونش می رم باالخره این شش ماه
رابطه ی دوستانه مون یه خوبی داشت این که کلید خونه شُ داشتم می خواستم سوپرایزش کنم پس بدون این که زنگ و
بزنم با کلید درو باز کردم و پا تو حیاط گزاشتم و راه خونشو در پیش گرفتم!
در خونه رو آروم باز کردم و بدون سروصدا رفتم تو صدای گریه میومد!گریه های یه زن،و صدای دل داری دادنای امیرعلی،شُکه
شده بودم ولی سعی کردم که به حرفاشون خوب گوش بدم.
زن-حاال من با این بچه ی تو شکمم چیکار کنم آخه؟
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امیرعلی-عزیزم نگَرش میداری باشه؟خودم بزرگش میکنم!ولی نباید کسی از این ماجرا چیزی بفهمه،به مدت یک سال برو
ترکیه بعد ازبه دنیا اومدن بچه خودم سرپرستیشو به عهده می گیرم!نگران نباش نمی زارم کسی بفهمه حامله ای به من اعتماد
کن.
خدای من چی میشنیدم،امیرعلی بایکی رابطه داشته،و االنم اون زن از امیرعلی من حامله ست؟اشک صورتمو خیس کرده بود
دستمو به شدت روی دهنم فشار می دادم تا صدای گریه م بلند نشه!قبل از این که چیزی بفهمن از خونه زدم بیرون،امروز من
به بدترین شکل ممکن
شکستم.فکر می کردم امیرعلی مَرده
فک می کردم میشه بهش تکیه کرد!
ستیا جان شاید بعدها یی که من نیستم،بعدهایی که زیر خروار ها خاک گیر افتادم این دفتر دستت بیُفته و بخونیش،می
خوام بهت بگم که خیلی دوست دارم،مواظب خودت و دلت
باش!
یا عاشق نشو،یا اگه عاشق شدی فوری به طرفت بگو تا مثل من خورد نشی و حسرت اینو نخوری که کاش زودتر بهش می
گفتی!
عشقُ با هرکسی تجربه نکن،عشق چیز قشنگیه.نزار ازش متنفر شی...تنها بمون،سالها تنها باش اما روحتو با کسی تقسیم نکن
که نمی فهمتت!
اونقدر تنها بمون تا اون کسی که از درونت خبر داره پیدا بشه،کسی رو پیدا کن که همیشه به یه شکل نایاب نگاهت کنه.کسی
که بتونی با بنیادی ترین سلول قلبت نگاهش کنی و بهش بگی همیشه کنارم بمون...دوست دارم ستنا"توشوک بودم،شوک
واقعا بزرگیه این که خواهرم شش ماه با یه پسر در ارتباط بوده و نمی دونستم،این که خواهرم عاشق بوده و نمی دونستم چقدر
از خواهرم غافل شده بودم،خواهرم بخاطر عشقی که به یه پسر داشته خودکشی کرده؟!
درسته امیرعلی از عشق ستنا خبر نداشته ولی بازم مقصره،اون یه دخترو وابسته ی خودش کرده.شش ماه با ستنا درارتباط
بوده در حالی که با یکی دیگه رابطه داشته،مغزم فرمان درست بهم نمی ده.
تو این لحظه فقط به فکر انتقام م ُیفتم!انتقام از امیرعلی!با امروز سه روزی هست که از فهمیدن واقعیت می گذره و من طبق یه
نقشه ی حساب شده دارم پیش میرم!
طبق گفته های طاها وکیلم امیرعلی این ساعت باید از کارخونه بیرون بیادو طبق اطالعاتی که طاها بهم داده بعدش به
رستوران همیشگیش می ره تا شام بخوره!چهره ی امیر علی و فقط تو عکسی که آدمای طاها ازدور انداخته بودن دیدم!واالنم
چندمتر دورتر از کارخونه ش پارک کردم تا از اطالعات طاها مطمئن بشم!ماشین و جلوی رستوران پارک می کنم و پیاده می
شم،می دونم طاها کارش درسته و اطالعاتش کامال دقیقه ولی کار از محکم کاری عیب نمی کنه،مستقیم به طرف میزکناریش
می رم و صندلی رو کنار می کشم،با پرستیژ مخصوص به خودم روش می شینم.
گارسونی سمتم میادو منوی غذا رو دستم می ده...باناز منو رو ازش می گیرم نگاهی بهش می ندازم!به گارسون نگاه می کنم و
سفارش مو می دم!صدای خیلی خوبی دارم،دوران دانشجوییم خیلی از دوستام حسرت صدامو می خوردن ،می گفتن که تو
صدامو راه رفتنم ناز دارم و من قهقه ی بلندی سر می دادم و می گفتم که خدا دادیه!
و االن دقیقا به خاطر همینه که گارسون پنج دقیقه س که بدون حرف بهم خیره شده،پوف کالفه ای می کشم وصداش می
کنم
آقا؟!...آقای محترم باشمام،حالتون خوبه؟ودر ادامه دستمو به صورت نمایشی جلوی صورتش تکون می دم تا از فکر در میادو با هول می گه
ببخشید حواسم نبود چه غذایی سفارش دادین؟چشمامو تو کاسه می گردونم و با کالفه گی و
9
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حرص می گم
جوجه!باهول چشمی میگه و میره،ناخوداگاه چشمم به
امیرعلی میفته که انگار متوجه ی حرفای من
شده،خوبه خیلی خوبه...انگار بدون این که بخوام توجهشو جلب کردم.نیم نگاهی بهش
می ندازم و به طاها پی ام می دم که حاال!طاها فوری جواب می ده که نیم ساعته حله ،گارسون غذامو که میاره با آرامش
شروع به خوردن می کنم.به محض سیر شدن با دستمال دور دهنمو پاک می کنم و دوغمو به آهستگی مزه مزه می کنم و
همزمان از گوشه ی چشم به امیرعلی نگاه می کنم که پول غذارو رومیز می زاره و از جاش بلند می شه،لیوان دوغمو رومیز می
زارم و بعد از گزاشتن یک چک پول صد تومنی روی میز پشت سرش حرکت می کنم و همزمان به طاها تک می ندازم که اونم
متقابال تک می زنه،به معنیه اینکه حله!
به امیر علی نگاه می کنم که به طرف ماشینش می ره ماشینش دقیقا جلوی ماشین منه،باقدمای منظم طرف ماشینم می رم
که نیم نگاهی بهم می کنه.همون لحظه اونیکه طاها بهش پول داده سرو کله ش پیدا می شه،پسر ماشینشو دقیقا کنار من نگه
می داره و"جون"کش داری میگه بی توجه بهش می خوام از طرف دیگه برم که فوری پیاده می شه وبازومو می گیره و می گه
پسر-کجا خانومی؟درخدمت باشیم
گمشو عوضی خدا روزیتو جایی دیگه حوالهکنه!
پسر-مگه دیونم هلویی مثل تورو ول کنم ومنتظر حواله ی خدا باشم؟بیا سوار شو جیگر!
ول کن دستمو کثافت!این حرفمو بلند می گم طوری که امیر علی بشنوه!انگار نقشه م می گیره چون پاتند می کنه و به سمتم میاد
امیرعلی-طوری شده؟!
از فرصت استفاده می کنم و با یه حرکت دستشو می گیرمو می گم
عزیزم این اقا مزاحمم شده!ول کنم نیستبا چشمای متعجب نگاهم میوکنه که مظلوم ترین حالت ممکن و به خودم می گیرم چشاشو از چشای مظلومم می گیره و به
پسره می دوزه!
امیرعلی-مثل اینکه کاری داشتی؟
پسره به من نگا می کنه،یه لنگه ابرومو باال
می ندازم که منظورمو می فهمه و سریع می گه
پسر-ببین جیگراین شمارمه اگه با این فرندت
کات کردی من در خدمتم!
امیر علی با شنیدن این حرف دستشو از دستم می کشه بیرون و خیز بر می داره سمت پسره مشتی حواله صورتش می کنه و
می گه
چه زری زدی آشغال؟و پشت بندش شروع می کنه به زدنش بعد از پنج دقیقه آروم به طرفشون می رم و مثال ترسیده دست امیرعلی رو می کشم و
می گم
عزیزم بسه ولش کن،کشتیش!باالخره با زور می کشمش کنار همینطور که دستمو می گیره به پسره می گه
امیرعلی-ازاین به بعد خواستی زر بزنی خوب فکر کن بعد در گاله رو باز کن!یه ذره که از پسره دور می شیم دستمو از دستش
بیرون می کشم
ببخشید،مجبور بودم دست بردار نبود منم از رو اجبار...11
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حرفمو قطع می کنه و می گه
امیرعلی-مشکلی نیست!
با این حرفش به صورتش نگاه می کنم که متوجه می شم گوشه لبش پاره شده.
وای لبتون داره خون میادو بالفاصله دستمالی از کیفم در میارم و می زارم
روی لبش!خنده ای می کنه و دستمو آروم تو دستش می گیره و میاره پایین
امیرعلی-بیخیال طوری نشده که،زخم
شمشیر که نخوردم این چیزا برای من عادیه!
هه یادم رفته بود که بوکسر بوده یه زمانی!
درهر حال به خاطر من اینجوری شده واقعا متاسفم نمی دونم چه جوری جبران کنم!امیرعلی-جبران برای چی خانم،وظیفه بود...
نفرمایین شاید بتونم دعوت به یه قهوه بکنمتون؟امیرعلی-خیلیم عالی حاال که اصرار می کنین مشکلی نیست
کارتمو از کیفم در میارم به طرفش می گیرم
این شماره ی منه فردا بامن تماسبگیرین تا هماهنگ کنیم!من دیگه باید برم،بازم ببخشید.امیرعلی
چه دختر عجیبی بود،منتظر نموند حتی جواب خداحافظی شو بدم همچین گزاشت رفت انگار دنبالش کرده بودن! به کارتش
که نگاه می کنم ناخوداگاه پرت میـشم به گذشته
خوبین؟طوریتون که نشد؟ستنا-بله خوبم واقعا متاسفم نمی دونم چیشد یدفعه
مشکلی نیست پیش میاد دیگه!ستنا-اینطوری که نمیشه من االن عجله دارم شمارتونو بدین تا فردا خسارتتون پرداخت کنم!
با صدای زنگ گوشیم از فکر گذشته میام بیرون.
الو؟دانیال-سالم خوبی داداش؟چه خبرا کجایی؟
بخوبیت!دارم میرم خونه چه طور؟دانیال-هیچی آخه جلو در خونه تم
اوکی! یه رب دیگه خونه م...باز به گذشته فکر میکنم،دیدم که اونروز یه سایه رو دیوار راه پله افتاده تا یه قدم برداشتم که به سمتش برم سایه کنار
رفت!پاتند کردم طرف حیاط که ستنا رو دیدم که به حالت دو از در رفت بیرون،تو شُک بودم یعنی چیشده؟
هرچقد به گوشیش زنگ زدم خاموش بود خیلی نگرانش بودم مثل خواهر نداشته م دوسش داشتم.دقیقا یک ماه دنبالش بودم
تا اینکه یکی از دوستاش و تو کافی شاپ دیدم
تاازش حال ستنا رو پرسیدم به گریه افتادوگفت که ستنا خودکشی کرده!گفت که به خاطر من خودکشی کرده!!!!گفت که ستنا
عاشقم بوده!
اون روز حس کردم کمرم خم شد!خدای من،من بااون دختر چه کرده بودم؟نباید وابسته ش می کردم!
عذاب وجدان گرفته بودم ،کارم شده هر
پنج شنبه رفتن به سرخاکش.جلو در که می رسم متوجه ماشین دانیال می شم تک بوقی می زنم که متوجه می شه و از
ماشین پیاده می شه میاد سوار ماشین من می شه.
11
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با ریموت درو باز می کنم و ماشین و داخل حیاط پارک می کنم...
ستیا
االن دقیقا ساعت دوازده ظهره و من منتظر زنگ امیرعلیم،امیدوارم که زنگ بزنه ناهارمو می خورم و روی مبل روبه روی
تلویزیون میشینم ،کاناالی ماهواره رو رو باال پایین میکنم که یدفعه صدای زنگ گوشیم بلند می شه به ساعت نگاه می کنم که
دو بعد از ظهر و نشون میده!
شماره ناشناسه حدس می زنم که امیرعلی
باشه،انگشت شصتمو می زارم رو رنگ سبز و لمسش می کنم و با پوز خندی که گوشه لبمه جواب می دم
الوبفرمائین؟امیرعلی-سالم خانوم خوب هستین؟
ببخشید نشناختمتون؟امیرعلی-شرمنده باید معرفی میکردم،امیر
علیم همون که جلو رستوران...
وسط حرفش می پرم و می گم
اوه بله.خوبین شما؟با زحمتای ماامیرعلی-نفرمایین خانم وظیفه بود!
خنده ی ریزی میچکنه و می گه
امیرعلی -بابت قهوه زنگ زدم!
پوزخند بی صدایی می زنم و می گم
اوه بله باعث افتخاره!پس ساعت پنج کافی شاپ بهار!امیرعلی-بله فقط آدرس و لطف می کنین!
حتما براتون اس ام اس می کنم!امیرعلی-باشه پس خدافظ
خدانگهدار...یه بار دیگه خودمو تو آینه چک می کنم خوب شدم،آرایش مالیمی کردم،موهامُ از جلو به یه طرف پوش دادم و از پشت آزاد
گزاشتم که تازیر شونه م می رسه.چشمکی به خودم تو آینه می زن ُم با پوزخند می گم
بازی شروع شد!سوئیچ و بر می دارم و بعد از این که سوار ماشین می شم آهنگ"بهت قول میدم"محسن یگانه رو پلی می کنم و از خونه
بیرون می زنم.با سرعت به محل قرار می رم،همین االنشم نیم ساعت دیر کردم.جلوی کافی شاپ پارک می کنم و با قدم های
محکم و آهسته می رم تو...
باصدای پاشنه های کفشم توجه همه بهم جلب می شه اطرافمُ نگاه می کنم که متوجه امیرعلی می شم،برام دستی تکون می
ده لبخندی گوشه لبم می شونم وبه سمتش می رم روبه روش می شینم
سالم!ببخشید اگه دیر شد...سالم نه منم یه پنج دقیقه ای می شه که رسیدماوه پس شما هم دیر رسیدین،فکر کنم گفتم ساعت پنج!خنده ی ریزی می کنم ومی گم
چه وقت شناس!!!خوب متوجه می شم که محو خنده م شده امکان نداره من،ستیا!یه کاری بخوام بکنم و نتونم...مطمئنم بعد از امروز خودش
بیشتر مشتاق دیدن من می شه.
به صورت نمایشی به سمت پیشخدمت بشکنی می زنه که فوری به سمتون میاد و می گه
12
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چی میل دارید؟امیرعلی به من نگاه می کنه و می گه
 اول شماپوزخندی رو لبم می شینه اوه چه جنتلمن!پوزخندمُ تبدیل به لبخندی می کنم و می گم
قهوه و کیک شکالتیکه اونم متقابال قهوه سفارش می ده.درحالی که قهوه شو مزه مزه می کنه می گه
می تونم اسمتونو بپرسم؟البته،بپرسین!تک خنده ای می کنه و می گه
خب اسمتون؟ستیا...و شما؟امیرعلیاوه،من عاشق این اسمملبخندی می زنه و می گه
لطف دارینپنج دقیقه ای سکوت می شه که می گه
می تونیم بیشتر اشنا بشیم؟خنده ی ملیحی می کنم و می گم
من آقا باال سرنمی خوامالبخند جذابی می زنه
امیرعلی-منم آقا باال سر نمی شم یه دوستی ساده!
اوهامیرعلی-سوءتفاهم نشه،می دونین خب فکر نکنم اشکالی داشته باشه اگه یه مدت من باب آشنایی
باهم باشیم هوم؟
تو دلم می گم افتادی تو تله آقا پسر،بازی تازه شروع شده این تویی که ایندفعه قراره دنبال من موس موس کنی!لبخند تو دل
برویی می زنم و می گم
خب خیلی یدفعه ای بود اشکال نداره راجع بهش فکر کنم؟امیرعلی-نه نه! خب جمعه ی هفته بعد شام همون رستورانی که دفعه اول همو دیدیم قرار
می زاریم تا شما جواب بدین!هوم؟
خوبه!چشمکی میچزنه و می گه
امیدوارم ناامیدم نکنین!تو سالن نشستم وبه مزخرفات طاها گوش می دم!
طاها-ببین منو
کالفه نگاهش می کنم که می گه
ستیا این کارو نکن،اون هرچی باشه یه مرده بازیش نده ستیا برات دردسر میشه ها.اصال ستنا راضی نیست بخدا،اصال اگه...اگهخودت عاشقش شی چی؟ بیخیال شو ستیاپوف کالفه ای میچکشمو می گم
طاها من از تصمیمم برنمی گردم خودتم خوب می دونی!فقط نمی دونم دیگه چرا زور می زنی13
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می خواد جواب منو بده که زنگ خونه به صدا در میاد از جام بلند میشم و به سمت آیفن می رم عکس دالرام روش خودنمایی
می کنه.
نیشخندی می زنم و آروم می گم شدن دوتا خدا رحم کنه اینا مخ منو تیلیت می کنن امشب!
دالرام با سروصدا وارد خونه می شه و تا منومی بینه می گه
زلیل شی االهی تا انقدر جیگر منو خون نکنی!ورپریده یعنی چی که می خوای پسر مردم و از راه ب در کنی ها؟؟؟؟پوزخندی می زنمو می گم
پسر مردم عاقل باشه از راه به در نشه!طاها موهاشو با کالفگی می کشه و می گه ستیا لج نکن دختر
لج نیست،حقه!می خوام حقمو بگیرمدالرام گیج نگاهم می کنه طاها بلند می گه
آخه حق چی المصب؟ اگه خودت عاشقش شی چی؟؟؟؟حقمه بفهمین اون باعث شد خواهرم بمیره!اون خواهرم و وابسته ی خودش کرد،منم اونو وابسته خودم می کنم! درضمن منهیچ وقت عاشقش نمیشم طاها!
امیرعلی
اصال نمی خواستم به ستیازنگ بزنم ولی دانیال تا قضیه رو فهمید گیر سه پیچ شد که نه زنگ بزن خیلی وقته با کسی نیستی
دیگه دارم به پسر بودنت شک می کنم و ازاین جور مزخرفات!
ولی از حق نگذرم دختر تو دل برو و جذابیه،یه نوع ناز ذاتی تو کاراشه می فهمم که ناز نمی کنه
معلومه که ذاتن این مدلیه،نمی دونم چیشد که محو خنده ش شدم خنده ش خیلی جذاب بود
از اونایی که دلُ می لرزونه،اصال نمی دونم که
چیشد بهش پیشنهاد دادم!فقط می دونم خیلی
دلم می خواست باهاش بیشتر در ارتباط باشم.
دانیال که تا فهمید به ستیا پیشنهاد دادم یه نگاه پیروزمند بهم انداخت و گفت می دونستم نصیحتام یه روزی به دردت می
خوره! امشب تو
رستوران باهاش قرار دارم قراره جواب پیشنهادمو بده...یه حسی بهم می گه که قبول
می کنه،آخرین نگاهُ تو آینه به خودم می ندازمو بعد از برداشتن سوئیچ از خونه می زنم بیرون!
حدود پنج دقیقه تو رستوران منتظرش می مونم که باالخره در رستوران باز می شه و با قدم های آهسته ای میاد داخل یه دور
نگاشو می گردونه که دستمو بلند می کنم تا منو ببینه،چشمش که بهم میفته لبخند نازی می زنه و نزدیک می شه...
گارسون صندلی رو براش کنار می کشه که مرسی زیر لب بهش می گه و لبخندی ب روشـمی زنه،اگه پیشنهادمو قبول کنه
اولین شرطم اینه که لبخندی ب اون نازی تحویل هرکی نده که اینطوری محوش بشن! تشری ب گارسون می زنم که با هول
سرشو پایین می ندازه و منو رو می ده دستم.
منورو طرف ستیا می گیرم وازش می خوام که اول اون سفارش بده یه نگاه کوتاه بهش می ندازه واز گوشه ی چشم به گارسون
نگا میکنه
ستیا-خوراک میگو!
لبخندی می زنم و بدون اینکه نگاهمو از رو ستیا بردارم می گم برای منم همون که خانم گفت!بعد رفتن گارسون چشمکی
بهش می زنم و می گم
خب خانم جواب ما چیشد؟!ستیا-چقد هولی!
امیرعلی-هول نیستم،مشتاقم! از طرفیم یه حسی بهم می گه که قبول می کنی!
لبخندی می زنه،سرشو پایین می ندازه و با صدای آرومی می گه
14
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ستیا-حست درست می گه!قبول می کنم...
نمی دونم چرا ولی تا این و می گه حس می کنم دلم می لرزه!
ستیا
همین طور که داره تکه میگویی رو تو دهنش می زاره می گه
امیرعلی-خب از خودت بگو
اسممو که می دونی!راجع به کارم که یه شرکت واردات دارو دارم،و راجع به خودمم که کسی رو ندارم خونوادم تو یه تصادففوت شدن و من االن تنها زندگی می کنم!
زیادم حرفم دروغ نبود خب تنها زندگی می کنم و خونوادمم فوت شدن
امیرعلی-اوه متاسفم
مرسی،تو از خودت بگوامیرعلی-خب اسمم که امیرعلی احتشام!یه کارخونه ی لوازم آرایشی دارم،پدرم تو آمریکا زندگی می کنه.مادرم ده سال پیش
فوت شده و برادرمم مستقل زندگی می کنه
چه جالب توام تنها زندگی میکنی پسلبخند جذابی می زنه و می گه
از این به بعد اکثرا پیش توام پس زیادم تنها نیستم!پوزخندی می زنم و می گم
به دلت صابون نزن!رو تخت دراز کشیده بودم و مثال می خواستم بخوابم اما تموم فکرم به دوهفته ی گذشته می ره!دوهفته از دوستی منو
امیرعلی می گذره،خیلی خوب می دونم که وابسته م شده،با صدای زنگ گوشیم از فکر در میام و به اسم امیر علی که رو
اسکرین گوشیم چشمک می زنه نگاه می کنم انگشتم و روی رنگ سبز می کشم و جوابشو می دم...
جانم!امیرعلی-سالم خانومم...خواب بودی؟
نه داشتم فکر میکردمامیرعلی-به چی عزیزم؟
به این دوهفته باهم بودنمون آقاییامیرعلی-این دوهفته بهترین روزام بوده
خنده ی ریزی می کنم و می گم
اره تو بهترینی امیرعلی!!!امیرعلی-خانومی دلبری نکن..
آخه من چیکار به دل تو دارم؟امیرعلی-ستیا کاری نکن نصفه شبی بلند شم بیام دیدنتا!
امیرعلی
با لبخندی که رو لبمه می گم
ستیا یه کاری نکن نصفه شبی بلند شم بیام دیدنتا!ستیا-ببخشید آقایی،توام خسته ای برو بخواب
عزیزم حرف زدن با تو خستگی تو تنم نمی زاره بمونه!ستیا-برو بخواب عزیز دلم برو آقایی برو که صبح زود باید بلند شی
با تعجبی که تو صدامه می گم
فردا که جمعه س،منم که جایی قرار نیست برم!15

https://telegram.me/romancity

رمان آرامش چشمان تو

Roman-City.ir

ستیا-چرا عزیزم قراره صبح زود آفتاب نزده بلند شی بیای دنبال بنده که بریم کوه!
چــــــــی؟!ستیا-همین که گفتم
ستیا جان من برنامه ریزی کرده بودم که تا دوازده بخوابمستیا-بیخود،من آقای تنبل نمی خوام برو بخواب اصال یکی دوساعت دیگه خودم بهت زنگ می زنم بیدارت می کنم!
دیگه اعتراض نمی کنم چون بیدار شدن با صدای ستیا یه چیزه دیگه س،پس با صدایی که رضایت توش موج می زنه میگم
باشه عزیزم پس من بخوابم،شبت خوش عزیز امیرعلیستیا-خوب بخوابی شب بخیر
گوشی رو که قطع می کنم یه اس ام اس برام میاد ستیا س،نوشته اون به چند تا از دوستاش گفته اگه دلم خواست منم می
تونم بگم!به دانیال اس ام اس می دم آماده باشه که باذوق قبول می کنه،ناخودآگاه فکرم می ره به دوروز پیش.
ستیا اومده بود خونه ی من که یدفعه گوشیش زنگ خورد...نمیخواستم فضولی کنم ولی ناخودآگاه چشمم به گوشیش افتاد
که اسم طاها روش چشمک می زد وقتی ستیا باهول از جاش بلند شد و راهی اتاق شد تا جوابشو بده شک کردم.
خیلی آروم دنبالش رفتم وبه حرفاش گوش دادم
ستیا-بله طاها؟
...ستیا-خونه امیرعلی
...ستیا-طاها دوباره شروع نکن یه بارم بهت گفتم من از تصمیمم بر نمی گردم!
...ستیا-نه تو گوش کن،امیرعلی مقصره!اون باعث و بانیه خودکشیه خواهرم بود باید تقاص پس بده.
چشام از حد معمول گشاد تر شده بود با اینکه شکه و متعجب بودم ولی سعی کردم رو مکالمه ستیا تمرکز کنم!
نمی دونم طاها پشت خط چی گفت که ستیا به شدت عصبی شد و گفت
همچین دادو بیداد می کنی انگار می خوام بکشمش،من فقط می خوام کاری رو بکنم که اون با ستنا کرد...من فقط وابستهش می کنم و بعد ولش می کنم همین،قتل که نمی خوام بکنم!
...ستیا-سر من داد نزن طاها گفتم عاشقش نمی شم مگه بچه م!
...ستیا-نه تو بس کن و تو چیزی که بهت مربوط نیس دخالت نکن!
گوشی رو با حرص قطع کرد و سه بار پشت سر هم گفت لعنتی!
شکه بودم ولی خیلی زود قبل از این که چیزی بفهمه رفتم توسالن و رو مبل قبلی نشستم!فکرم درگیر بود انقدری که ستیام
فهمید و بدون حرفی رفت،باورم نمی شد که ستیا خواهر ستناست و به قولی می خواد از من انتقام بگیره!
گفت کاری که منبا ستنا کردم و با من می کنه...یعنی من ستنا رو وابسته ی خودم کردم؟ آخه محبت های من همه برادرانه
بود هیچ وقت به چشم دیگه ای نگاهش نکردم!
اون روز تصمیم گرفتم که اجازه بدم ستیا هر کاری دلش می خواد بکنه،آره! اگه اینجوری آروم می شه،اگه اینجوری دلش
خنک می شه پس می زارم هرکاری دلش می خواد بکنه!!
با صدای زنگ گوشیم یکی از چشمامو باز می کنم و به اسم"خانم سنگ دل"که رو اسکرین گوشی چشمک می زنه نگاه می
کنم،کشُ قوسی به بدنم می دم و با صدای دورگه ی ناشی از خواب جواب می دم
جونم؟باصدای سرحالی می گه
16
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ستیا-بیدار شو امیرعلی
ساعت چنده مگه؟هواکه هنوز تاریکهستیا-ساعت پنج تا دوش بگیری و آماده بشی طول می کشه!
بیا و بیخیال شو،من دیشب دیر خوابیدم بخدا مست خوابمستیا-نه! تنبل نشو تا سه سوت بلند شدیا،پنج دقیقه دیگه که زنگ می زنم باید صدات سرحال باشه،بای
گوشی رو قطع می کنه! پوف کالفه ای می کشم و زیر لب می گم تا این بخواد تالفیشو سر من در بیاره من بیچاره می شم!
ناخودآگاه به این فکر می کنم که اگه واقعا وابسته ش بشم چی؟! و بعد خیلی جدی در حالی که تو آینه دارم به خودم نگاه
میکنم اخمی می کنم می گم:زر بیخود نزن! تو بیدی نیستی که با این بادا بلرزی
بعد در حالی که پوزخند می زنم می گم:برو بابا سر من داد نزنا تو سگ کی باشی
یه پنج دقیقه ای خیره ی آینه میشم که یدفعه می فهمم چه سوتیه عظیمی دادم!یه دونه محکم تو سر خودم می زنمو می گم
خود درگیرم شدم.بعد سوت زنان راهیه حموم می شم!
ستیا
می خوام از پله ها پایین برم که صدای زنگ خونه بلند می شه پاتند می کنم و با دو از پله ها پایین می رم،گوشیه آیفون و
برمی دارم و به تصویرامیرعلی خیره می شم و می گم"اومدم"
در حیاط وباز می کنم و امیرعلی و رو می بینم که به ماشین تکیه داده جلوتر از من سالم می ده و می گه
امیرعلی-صبح بخیر خانوم
صبح توام بخیر آقاهمین موقع درسمت کمک راننده باز می شه و پسری هم سن و سال امیرعلی میاد بیرون،با نیش باز سالم می ده و می گه
احوال شما ستیا خانوم؟خوبم!امیرعلی یه نگاه به من می ندازه و می گه
 معرفی می کنم"دستشو به سمته من می گیره و می گه"ستیا جان،بعد دستشو طرف پسره می گیره و می گه دانیالدوستم!
به دانیال نگاه می کنم وبا لحن خشکی می گم خوشبختم،با چشمایی که اندازه ی گردو شده می گه همچنین!
امیرعلی
برام جالب شد که ستیا با دانیال خیلی خشک رفتار کرد.یعنی اولین بارش نیست به جز من و دو تا از
دوستاش"طاهاودالرام"باهمه سردو خشک حرف می زنه!سوار ماشین که می شیم و نگاهی به من می ندازه و می گه
امیرعلی باید دنبال دالرام و طاها هم بریم با یه ماشین بریم بهترهاز آینه بهش خیره می شم و می گم
باشه خانومیکه دانیال با لودگی می گه
ایول بابا چه پیشرفتی کردی تو این دو هفته پســــــر!حواسم به ستیا هست که کالفه چشاشو توکاسه می گردونه،پوفی می کشه و زیر لب چیزی زمزمه می کنه که نمی فهمم!با
مشت به بازوی دانیال می زنم و می گم
خیلی شیرین میزنی خیارشور!!!که دهن ستیا باز می مونه و می گه
چـــــی؟امیر خودت فهمیدی چی گفتی؟من که تازه فهمیدم چه سوتیی دادم برای اینکه جمعش کنم می گم من همیشه اینطوری می گم بیشتر برای خنده! که
چشمای دانیال اندازه ی توپ می شه و پقی می زنه زیر خنده و می گه
17
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خدانکشتت پسر،سوتی پشت سوتی!ازآینه متوجه ستیا می شم که سعی در کنترل خنده ش داره،نگاه چپی به دانیال می ندازم ومی گم "خـــفـــه"
ستیا
به زور سعی می کنم جلوی خنده م و بگیرم می گه شیرین می زنی خیارشور!بعدشم که می گه برای خنده گفتم! قربون
کرمت خدا معلومه امروز روز خوبی می شه از اولش باخنده شروع شد،فقط به خاطر مزخرفاته این پسره دانیال یه
ذره کالفه م چقدر عین دالرامه!هی ور میزنه.طبق آدرسی که دادم امیرعلی اول ماشین و جلوی خونه دالرام اینا نگه می داره و
بعد از سوار شدنش می ره به اون آدرسی که بهش می گم به طرف خونه طاها...دالرام پر انرژی شروع به صحبت می کنه!
دالرام-آخ االهی خیر ببینین از این دوست ما که به ما خیری نمی رسید ولی از بعد دوستی باشما آدم شده!
دانیال-باز شما وضعیتتون بهتره،وضعیت من قرمزه قرمزه من هنوزم امیدی به آدم شدنه این اورانگوتان ندارم!
همزمان من چشم غره ای به دالرام می رمو امیرعلی مشتی به بازوی دانیال می زنه و با تشر "خــفــه"بعد از رب ساعت به
خونه طاها می رسیم تک زنگی بهش می زنم که فوری میاد بیرون و کنار من سوار می شه و همزمان شروع به احوال پرسی و
معرفی خودش می کنه!
باالخره با کل کالی بین دانیال و دالرام و شوخی خرکیای طاها به مقصد می رسیم،بعد از حدود دوساعت کوه نوردی واقعا
دیگه گشنه م میشه.
اوومم هیچکدوم گرسنه نیستین؟دالرام-گرسنه که نه،ولی گالب به روت باید برم دستشویی!
صورتمو جمع می کنم و همزمان می گم"چندش"
دالرام-واه خب یعنی تو هیچ وقت دستشوییت نمی گیره؟
طاها-خب جیگرا بپرین رو زیر انداز بشینین دالرام چای بریز که عجیب می چسبه
دانیال-آخ گفتی تو این هوا فقط چایی می چسبه،حاال چیزی آوردین این وامونده رو پر کنیم؟
و بعد اشاره ای به شکمش می کنه
آره من ساندویچ کتلت درست کردم صبحامیرعلی-آخ قربون خانوم خودم،رد کن بیاد که گرسنه ایم!
امیرعلی
برخالف انتظارم واقعا روز خوبی بود...آالرم گوشی رو روی شیش تنظیم می کنم و خیلی زود خوابم می بره
صبح باصدای گوشیم از خواب بلند می شم و راهی حموم می شم بعد از یه دوش ده دقیقه ای سرحال می شم،هیچ وقت اهل
کت و شلوار نبودم مگه اینوکه مجبور باشم!
پس پیراهن تنگ سرمه ای می پوشم و آستیناشو تا آرنج باال می دم،شلوار لی سرمه ایم رو باهاش ست می کنم کتونیه
مشکیم و می پوشم و بعد از برداشتن گوشی و سوئیچ از خونه بیرون می زنم.
بعداز نیم ساعت رانندگی به کارخونه می رسم و از همون اول می فهمم که روز کاری شلوغ و خسته کننده ای رو در پیش
دارم.
ستیا
خوب رو نقشه م تمرکز کردم تکه نقشم خیلی راحت با این کار می تونم اونو بیشتر وابسته ی خودم و کنم و بعد ضربه ی
آخرو بهش بزنم پیراهنمو ب طور کامال واقعی خونی می کنم،خیلی ساده فقط کافی بود سرمو محکم ب دیوار بکوبم تا خون
بیاد!کنار لبم هم باالتماس به طاها خیلی راحت پاره شد،با یه مشت محکم طاها گوشه ی لبم جر خوردو...خون روی پیشونیم و
رو صورتم پخش کردم و سعی کردم گریه کنم ولی نشد! که اونم با چند تا تکه پیاز حل شد،گوشی رو برمیدارم شماره
امیرعلی رو میگیرم بعد از چهار بوق جواب میده .مثال ترسیده باهاش حرف میزنم
ا...ل...و...الو....ام..امیر...بیا ای...اینجاامیرعلی-چیشده ستیا؟؟؟
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بیا امیر توروخدا بیا اون میخواد به من ت...ج...ا...وحرفم قطع،الکی شروع به جیغ زدن میکنم
جلو نیا وگرنه خودم و میکشم!نیا جلو بهت میگم...جیغ بلندی میکشم گوشی رو قطع میکنم!خیلی ریلکس میرمُ روی کاناپه منتظر میشینم حدود رب ساعت بعد با کلیدی
که بهش دادم در خونه رو باز میکنه و وارد میشه،وحشت زده نگاهم میکنه که چشای اشکیمُ بهش میدوزم و بلند میزنم
زیر گریه.
با وحشت بهم نگاه میکنه که چشمای اشکیمو بهش میدوزم و بلند میزنم زیر گریه،پاتند میکنه و به سمتم میاد با خشونت
بغلم میکنه و میگه
کدوم آشغالی همچین غلطی کرده؟باهق هق میگم
نمیدونم به بخاطر تشنگی ازخواب پریدم که حس کردم صدا میاد،بعد رفتم بیرون که یدفه یکی از پشت بغلم کرد باهاشدرگیر شدم که سرمُ کوبید به دیوار و بعدشم مشتش تو دهنم نشست،اومدم تو اتاقمُ به تو زنگ زدم که یدفعه اومد تو اتاق ولی
تا فهمید یکی قراره بیاد گزاشت رفت!
امیرعلی-می شناختیش؟
نه نقاب داشت!!!و بعد شروع به گریه میکنم
امیرعلی-آروم باش عزیزم من پیشتم،دیگه هیچ وقت این اتفاق نمیافته گلم...آروم باش خانومم!
امیرعلی
خیلی عصبی بودم مطمئنا اگه واقعیت و نمیدونستم حتما خون به پا میکردم،با اینکه ستیا قصدش انتقامه ولی میدونم که
این دختر کوچولو تو دلش هیچی نیست...فقط برای اینکه شک نکنه بهم باعصبانیت حرف زده بودم،پس واسه طبیعی تر
شدن بازیمم سعی میکنم ریلکس بشم
وسایلت و جمع میکنی میریم خونه من!یدفعه سرشو از رو سینه م برمیداره
چـــــــی؟؟؟؟به فارسی گفتم ستیا برو یه چمدون بردار لباساتو جمع کن بریم خونه ی منستیا-یعنی چی میفهمی چی میگی؟!من خودم خونه دارم،آواره که نیستم.
عزیزم برو وسایلت و جمع کنخودشُ از بغلم میکشه بیرون
امکان نداره!وایمیستم دست به سینه میشم
بهتره زودتر وسایلت و جمع کنی من هزارتا کار دارم.ستیا با داد-گفتم نمیام مگه نمیشنوی؟
ایندفعه منم داد میزنم
یا خودت مثل بچه ی آدم میری و وسایلتُ جمع میکنی،یا خودم میدونم چه جوری ببرمت!با حرص دستشو تو هوا تکون میده و میگه
برو بابا!خیلی ریلکس میرم طرف اتاقش یه مانتو با شال برمیدارم میندازم سمتش که میخوره تو صورتش!
بپوش حوصله ی دعوا ندارمستیا-من هیچ جا نمیام
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ش مانتو رو تنش میکنم میخواد جلومُ بگیره که زورش نمیرسه،شالشم رو سرش میندازم و دستشو
با خونسردی میرم طرف ُ
میگیرم و بیتوجه به تقالهاش میبرمش بیرون از خونه.دیگه عصبانیم کرده بود به خاطر همین محکم پرتش میکنم رو
صندلی کناری راننده که سرش محکم به پشتی صندلی میخوره و آخی زیر لب میگه...پرحرص سوار ماشین میشمُ در محکم
میکوبم که زیر لب میگه"به ماشین خودشم رحم نمیکنه دیونه"دستمُ به لبم میکشم و سعی
میکنم خنده ُم کنترل کنم که دوباره دادش بلند میشه!
ستیا-هوی گوریل منو کجا با زور میبری،مردم چی میگن!!! اصال من خودم خونه زندگی ندارم مگه؟اصال میدونی چیه ازت
متنفرم
ازگوشه ی چشم نگاش میکنم لبخند غمگینی رو لبم میشینه
من شنیدم دخترا موقعه ای که خیلی عصبانین اگه گفتن از یکی متنفرِاَ صد درصد عاشقشن!باالخره طاقت نمیاره و جیغ بنفشی میکشه که گوشم زنگ میزنه! و بعد با حرص سرشو به پشتی صندلی میکوبه و زیر لب
میگه"لعنتی"
ستیا
لعنتی حتی فکرشم نمیکردم اینجوری بشه،فکر نمیکردم مجبورم کنه بیام خونه ش،ماشینُ نگه میداره و میگه"پیاده
شو"وقتی میبینه پیاده نمیشم خودش میره پایین و به طرف در سمت من میاد بازش میکنه و دستمو میگیره و میکشه،پر
حرص دستمو از دستش میکشم بیرون
خودم میتونمامیرعلی-راهُ ک بلدی یکی از اتاقای باالروانتخاب کن،فردا هم باهم میریم لباساتو میاریم
کاسه ی صبرم تموم میشه و با داد میگم
بس کن!خیلی یهویی و در عین ناباوری سیلی بهم میزنه که صورتم به طرف راست کج میشه!با چشمایی که اشک توش حلقه زده
نگاش میکنم که زیر لب"لعنتی"میگه و منو میکشه تو بغلش
امیرعلی-آخه عزیز من چرا داری منو عصبی میکنی؟ من که غریبه نیستم،نترس کاری باهات نارم به شرفم قسم فقط هم
خونه میشیمانقدرم جیغ جیغ نکن صدات غیر قابل تحمل میشه!
با حرص مشتی به سینه ش میزنم
دستت سنگینه!بوسه ای رو گونه ی سیلی خورده م میزنه
امیرعلی-بشکنه دستم،االنم برو خونه من بیام سرت و لبتُ پانسمان کنم
امیرعلی
نمیدونم چیشد که بهش سیلی زدم ولی انگار دلم از دست همه دروغاش و کاراش پر بود ،دختره ی بی عقل سر یه انتقام
بچه گانه زده صورت خودشُ داغون کرده،با اون سرعتی که من میومدم...حاال خوبه واقعیتُ میدونستم ولی خب دست خودم
نبود کلمه ت*ج*ا*و*ز که رو زبونش اومد دیونه شدم.بعد اینکه سرو لبشو سروسامون میدم اتاقی رو نشونش میدمُ میگم
که مال اونه،بی توجه به چشمای مظلوم شده ش طرف اتاقم میرم
من خسته م میرم بخوابممیخوام بخوابم ولی ناخوداگاه فکرم میره به چند ساعت پیش...
طاها-سالم داداش خوبی؟
به خوبیت،راه گم کردی؟طاها-موضوع مهمی هست که میخوام بدونی!
من در خدمتم...21
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طاها-خب نمیدونم از کجا شروع کنم،می دونی...آشنایی ستیا با تو همه از رو نقشه بود خب اون میخواست ب طوری از تو
انتقام بگیره منو دالرام خیلی سعی کردیم جلوشو بگیریم اما....ببین داداش فکر نکن کسی که ازخواهرم برام عزیزتر و ول
میکنم و به تو میچسبم،نه!فقط به خاطر خودش من اومدم سراغت ستیا تو این چند سال اخیر خیلی ضربه دیده به طوری
که یه دختره شوخ و شیطون شده یه دختره سردو خشک،اومدم واقعیت بهت بگم که بدونی و کمکش کنی که کینه ش از بین
بره که بشه همون ستیای چند سال پیش!
خب من چیکار میتونم بکنم؟طاها-بهش ثابت کن که تو قضیه ی ستنا تو مقصر نبودی! ثابت کن که اونجوری نیستی که فکر میکنه
باشه داداش ستیا قلب پاکی داره کمکش میکنمطاها-راستی نقشه ی امروزش اینه که...
بعد شروع کرد به گفتن که طاها خودش به خاطر اصرارای ستیا زدتش و سرشم به دیوار کوبیده مثال میخواسته صحنه سازی
کنه!
ستیا
تو اتاقی که متعلق به منه نشستم و دارم فکر میکنم،اتفاقا اینطوری بهتر شد دقیقا کنارشم همخونه شم،دیگه دارم به آخرای
بازی نزدیک میشم ساعتُ رو شش صبح کوک میکنم و با فکری مشغول رو تخت دراز میکشم که نمیدونم کی خوابم
میبره،باصدای زنگ گوشی بیدار میشم و کش و قوسی به بدنم میدم از پنجره ی اتاق به حیاط بزرگ و پر از دار و درختش
خیره میشم! این هوا جون میده برای دوییدن ...پرانرژی از اتاق بیرون میرمُ به طرف آشپزخونه پرواز میکنم چون صدای
قاروقور شکمم بلندشده!لیوان آب پرتقالی برای خودم میریزم و لقمه ی گردو پنیره پرو پیمونی درست میکنم و میخوام
بزارم تو دهنم که دستی تو هوا میگیرتش و میچپونه تو دهن خودش!به امیرعلی که با خونسردی کامل داره لقمه منو
میخوره نگاه میکنم
مال من بودچون دهنش پره ابروهاش و باشیطنت باال میندازه،پشت چشمی براش نازک میکنم و برای خودم لقمه میگیرم و میخورم
آبمیوهم رو تا نصفه میخورم که از دستم میگیره و بقیه شو میخوره!نفسم و با حرص بیرون میدم و به طرف درسالن میرم
امیرعلی-کجا خانوم؟!
میرم بدوأمامیرعلی-پس صبر کن باهم بریم!
امیرعلی
دوییدن با ستیا حس و حال خوبی داره،آدم باهاش انرژی میگیره باید بهش ثابت کنم که اونی که فکر میکنه نیستم...بعد از
دوییدن یه دوش سرحالم میاورد دوش اب سردی میگیرم و حوله رو دور پایین تنه م میکشمو میام بیرون از موهام قطره
های آب میچکه با حوله ی کوچیکی آبشو میگیرم حوله رو دور گردنم میندازم صدای بلند آهنگ نانسی تو خونه
پیچیده،کنجکاو میشم و بعد از پوشیدن شلوارم بدون اینکه پیراهنی تنم کنم با باالتنه ی لخت از اتاق بیرون میرم که محو
رقص ستیا میشم!
رقص که نه،ضرب...همچین کمرشو با ضرب تکون میده و میلرزونه که انگار کمر از خودش جداست!موهاشو با طنازی یه دور
میگردونه و سینه هاشو ریز میلرزونه و بعد باسنهشودرحین راه رفتن میلرزونه و رقص پاشو تکمیل میکنه یدفعه دوری
میزنه که متوجه ی من میشه باهول وایمیسته و نگاهشو به هرجایی به جز صورت من میدوزه!
ستیا
نگاه لرزونمو بهش میدوزم،پسره ی بی حیا با باالتنه ی لخت جلوم وایستاده و اون هیکل بی نظریشو به رخم میکشه نگاهمو
سریع از روش برمیدارم و به هرجایی به جز اون نگاه میکنم،لبای خشکمو با زبون خیس میکنم که نگاش به لبم کشیده
میشه خون با سرعت به صورتم هجوم میاره و من مطمنم که گونه هام قرمز شده! صدای لرزونم بلند میشه
اووووومممم من فکر کردم تو حمومی و برای همین...21
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حرفمُ قطع میکنه
امیرعلی-بیخیال اتفاقی که نیفتاده
مکثی میکنه
قشنگ میرقصی!لبای خشکیدمو دوباره تر میکنم
مرسی،تا  ۶۱سالگی کالس رقص میرفتم اوووممم میشه ازت خواهش کنم تا وقتی که من اینجام اینطوری نگردی؟وبا ابروم به سینه ی لختش اشاره میکنم که با لحن شیطونی درحالی که چشاش برق میزنه میگه
چرا؟!تودوست دخترمی...و من مشکلی توش نمیبینم!امیرعلی
ناخوداگاه نگاهم به لبای خوش فرمش میفته سریع نگاهی به چشماش میندازم که لباشو به دندون میگیره،کاش میتونستم
سرش داد بزنم که اینکارو نکنه!نمیدونم یدفعه این میل تست طعم اون لبای خوش فرم از کجا سروکلش پیدا شد،بهش
نزدیک میشم و انگشتمو زیر چونه ش میزارم و سرشو بلند میکنم
هووووم،نگفتی!مگه مشکلی هست پیش دوست دخترم اینطوری بگردم؟صدای لرزونش بلند میشه-نمیدونم
تک خنده ای میزنم
به من نگاه کن کوچولو!همون موقع لبشو بازبون تر میکنه که کنترلمو از دست میدم و لبای داغمو روی لباش میزارم...
عین مجسمه بین بازوهام خشک شده و این شوک زدگیشو ثابت میکنه...گاز ریزی از لبش میگیرم و زبونم و رولبش میکشم!
خدای من طعم لبای این دختر فوق العاده س...سرمو به پیشونیش میچسبونمو لب پایینمو میکشم تو دهنم
اووووم خوشمزه س!باچشمای خوشگلش که االن از شوک گرد شده و دودو میزنه نگام میکنه
ستیا-تو منو بوسیدی؟
آره!نگاهشو به گردنم میدوزه
ستیا-چرا؟
چرا نداره!دوست دخترمو بوسیدم!بادستای لرزونش کنارم میزنه و باصدایی که از بغض میلرزه میگه
من باید برم شرکت!وبا دو خودش و به پله ها میرسونه و ازش باال میره!بابهت نگاش میکنم،سوالی برام پیش میاد که"چرا بغض کرد!"لعنتی زیر
لب میگم و فکر میکنم من که میدونم اون قصدش انتقامه و حسی بهم نداره نباید جلوش وا میدادم!بابه یاد آوردن واقعیت
چشامو با حرص میبندم درحالی که مشتمُ تو دل دیوار فرود میارم بلند میگم"لعنتی"
ستیا
تا لبای داغشُ رو لبم گزاشت کل تنم بین تنش لرزید خیلی حس خوبی بودولی...وقتی پیشونیشُ چسبوند به پیشونیم به
خودم اومدم خدای من،من چم شده؟! چرا باید از یه بوسه خوشم بیاد؟ اونم از بوسه ی کسی که قراره ازش انتقام بگیرم! اینو
میدونم که به خاطر هدفم حتی از دخترونگیمم میگذرم!!! اگه دخترونگیم راه وابستگیش باشه ازش میگزرم...
لباس شیکی میپوشم واز اتاق میرم بیرون و با قدم های آروم از پله ها پایین میرم امیرعلی رو کاناپه ی جلو تلویزیون لم
داده و کاناال رو باال پایین میکنه که با صدای پاشنه ی کفشم به طرفم برمیگرده برق تحسین و تو چشمش میبینم ولی
یدفعه اخم وحشتناکی میکنه که اگه بخوام به خودم اعتراف کنم گاهی واقعا از اخمش میترسم! باصداش به خودم میام
امیرعلی-کجابه سالمتی؟
22
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گفتم که شرکتامیرعلی-شما با این سرووضع شرکت میری؟
کدوم سرو وضع؟؟؟امیرعلی-همین لباست دیگه
لباسم چشه مگه؟ شیک و سنگین،بلندم که هس تا مچ پامه!امیرعلی-اوال برای چی انقدر اون موهاتو انداختی بیرون؟ دوما مانتوت بلنده ولی سه تا بیشتر دکمه نداره و همه جات"با دست
اشاره ای به وسط پام کرد"معلومه،سوما اصال چه لزومی داره مانتو به این تنگی که همه برجستگی های تنتو نشون میده
بپوشی؟!
با چشمای گرد شده نگاهش میکنم
لباس من انقدر ایراد داشته و من نمیدونستم؟!اوال لباس پوشین من به خودم مربوطه ،دوما موهامم دوست دارم بیرونبزارم،سوما اصال خوشم نمیاد مانتوم گشاد باشه حس تو گونی افتادن بهم دست میده!
امیرعلی
آخرش من از دست این دخترو لجبازیاش سکته میکنم لباسش عالی وکامال شیک بود ولی عیب و ایراد زیاد داشت!مثال بلند
بود ولی سه تا دکمه اونم فقط تو قسمت باال تنه ش داشت و پایین تنه یعنی از کمر به پایین آزاد بود و هیچ دکمه ای نداشت
و درحین راه رفتن قشنگ وسط پاهاش مشخص بود! از طرفی موهای رنگ کرده شُ ریخته بود بیرون که زیادی ملوسش کرده
بود ،تنگی مانتوشُ که دیگه نگو!!!همه برجستگی های بدنش معلوم بود...درسته زیادی چموشه ولی منم راهکارای خودمو
داشتم!!!!راضی نمیشد ولی بازور مانتونسبتا بهتری تنش کردم که کلی جیغ جیغ کرد...بعد با خونسردی بوسه ای روی گونه
ش نشوندم و گفتم"زود برگرد"چشم غره ای رفت و بدون اینکه جواب خداحافظیمُ بده از خونه بیرون زد!
از خونه میزنم بیرون واقعا دارم از دست کارهای امیر علی خسته می شم چی با خودش فکر کرده حتما با خودش میگه اینم
مثل ستنا و بقیه با یاد ستنا هجوم ناراحتیو به قلبم حس میکنم دیگه نمیزارم امیر علی منم به بازی بگیره با اعصبانیت سوار
ماشین میشم وبه خودم قول میدم کاری کنم که به پام بیافته با این فکر لبخندی به لبم میشینه وبه سمت شرکت حرکت
میکنم،خسته شدم!پنج ساعت تو شرکتم چشام دیگه داره میسوزه به سمت خونه حرکت میکنم کارمندا بی دقتی میکنن
دل به کار نمی دن همه ی کارها به عهده خودمه
میرسم ماشینو پارک میکن ُم وارد خونه که میشم امیر علی از آشپزخونه میاد بیرون لبخندی میزنه
به سالم خانــوم خسته نباشی،برو لباست عوض کن بیا شامسالم سردو خشکی میدم و بدون این که بهش محل بدم به طبقه باال میرم،با همون لحن بلند میگم-میل ندارم شب بخیر
امیر علی
با تعجب به مسیر رفتن ستیا نگا میکنم چش بود؟موندم با این دختر چیکارکنم چه جوری بهش ثابت کنم من اونجور حسی
به خواهرش نداشتم،هوف مغزم داره سوت میکشه از این همه فکر بدون خوردن شام به اتاقم میرم
ستیا
با نور خورشید به سختی چشامو باز میکنم ساعت هفت بلند میشم یه دوش میگیرم و لباس خواب تنمُ عوض میکنم و از
اتاق خارج میشم که صبحونه بخورم امیر علی رو تو آشپزخونه می بینم که تا نگاهش به من میافته زود نگاهشو میگیره سالم
که میکنم بی میل و با لحن خشکی جواب میده تعجبی نمیکنم از لحن سردش مطمئنا بخاطر دیشب ناراحته ناراحتیش
اصال برام مهم نیست ولی بخاطر هدفم باید از دلش در بیارم با این فکر میرم طرفش...رو انگشتای پام بلند میش ُم بوسه ای به
گونه ش میزنم و آروم و زمزمه وار میگم-دیشب خسته بودم!
امیرعلی
خسته از کارخونه میزنم بیرون امروز به معنای واقعی کلمه خسته م،بین دوتا از کارکنا درگیری پیش اومده بود اعصابمو به
شدت خورد کرد...
23
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طوری که میخواستم اخراجشون کنم ولی با وساتت دانیال اینکارو نکردم،با ریموت در حیاط و باز میکنمُ ماشین داخل حیاط
پارک میکنم
با قدم های محکم به سمت خونه میرم صدای بلند آهنگ میاد!با کنجکاوی درو باز میکنم که از چیزی که میبینم جلو در
مات میشم!خدای من این دختر واقعا چی فکر کرده با خودش این چه لباسیه که پوشیده،نیم متر پارچه بیشتر تو دوختش به
کار نبردن...لباس دو بنده کوتاهی که تا یه وجب زیر باسنش میرسه!انقدر تنگ هست که برجستگی های بدنش کامال
پیداست! هنوز متوجه ی من نشده،داغ کردم!آره به معنای واقعیه کلمه دااااغم با یه حرکت درو میبندم و صداش میکنم،تُن
بم شده ی صدام برا خودمم عجیبه!صدایی که بخاطر رقص،اندام و لباس معرکه ی این دختر دورگه شده و رو به خماری میره!
ایندفعه بلند صداش میکنم که باهول برمیگرده و دستشو رو سینه ی برجسته ش میزاره
ستیا-واااای ترسوندیم امیر ،یه اهنی یه اوهونی!
انقدر صدای آهنگ و بلند کردی که صدا به صدا نمیرسهکنترلُ از روی عسلی برمیدارم و سیستم و خاموش میکنم نگاهی به ستیا میندازم و ناخوداگاه نگاهم روی دستی که روی
سینش گزاشته می،شینه.لباسی که یقش از این کیپ تر
باشه نداشت؟!یکی از بنداش از شدت شلی رو بازوش افتاده بود سینه سمت چپش کامال معلوم بود رد نگاهمو دنبال میکنه و
به سینه و باسنش میرسه! نگاهی به من میندازه و دوباره خودش و رسد میکنه یدفعه یه جیغ بنفش میکشه و تند به سمت
پله ها میدوئه! نگاهم به سمتش کشیده میشه و آب دهنم و با سروصدا قورت میدم!پوف کالفه ای میکشم
نزدیک بودا !پیراهنمو در میارم و با دست خودمو باد میزنم
یه دوش آب سرد حالمو جا میاره!ستیا
آبروم رفت ،االن با خودش فکر میکنه از قصد این لباسُ پوشیدم! اصال بیخود میکنه همچین فکری میکنه مقصر خودشه از
اول باید یه اهنی اهونی چیزی میکرد،حق نداشت بی اجازه بیاد!
با فکرکردن به کاری که شده هیچی درس نمیشه که هیچ بیشترم اعصابم خودم خورد میشه!بلند میشم بعد از برداشتن
حوله م میرم یه دوش بگیرم حالم بیاد سرجاش،شیر آبو میبندم و میخوام در و باز کنم که...در حموم باز نمیشه!
چرا اینجوری شد.....اگه امیرعلی صدا کنم سه میشه،اگه نکنم هم که نمیشه!پس...
امیـــر علــــیپنج دقیقه ای منتظر میمونم تا باالخره آقا تشریف فرما میشن
امیرعلی-چیشده ستیا،خوردی زمین؟جاییت شکسته؟
نه اتفاق خاصی نیفتاده فقط در قفل شده هرکار کردم باز نشد لطفا درو باز کن بیام بیرون!امیرعلی-باشه.
امیرعلی
باالخره درو باهزار زور و زحمت باز میکنم و از اتاق میزنم بیرون،باید یه فکری برای شام کنم
پس شام و میریم بیرون میرم جلوی در بسته ی اتاق ستیا و بهش خبر میدم که آماده بشه...
تیشرت آبی فیروزه ای،شلوار لی مشکی و کتونی آبیم تیپمو تکمیل میکنه بعد از زدن اتکلن مورد عالقه م گوشی و سوئیچمو
برمیدارمُ از اتاق بیرون میام همزمان دوتقه به در اتاق ستیا میزنم
زود باش خانومی...گرسنمه!ستیا-اومدم...
درو که باز میکنه نگاهم رو صورتش خیره میشه.آرایش مالیمی داره،مانتوی شیک تا یه وجب باالی زانوی سفید...شلوار دمپا
مشکی و شال مشکیشو آزادانه رها کرده،موهاشو فرق وسط باز کرده و از دو طرف رو شونه هاش ریخته ناخوداگاه اخمام تو هم
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میره و هولش میدم داخل اتاق با چشمای متعجبش بهم نگاه میکنه ولی چیزی نمیگه کشوی میز آرایشش رو زیرو رو
میکنم تا جعبه ی کش موش رو پیدا کنم کش مویی برمیدارم و به سمتش میرم باتعجب نگاهی به دستم میندازه
کش مو؟؟؟؟هومی میگم و برش میگردونم!تو شوک رفته و عکس العملی نشون نمیده شالشو میندازم رو تختو با کش موهاشو باالی
سرش فیکس میکنم!
طوری که اصال از شال بیرون نمیزنه!شال و رو سرش میندازم همه ی موهاشو میدم تو! نگاهی بهش میندازم
زیادی نازو ملوس شدی خانومی،اینطوری خوشگل تری!با تعجب و هیجان نگاهی بهم میندازه و در کمال تعجب لجبازی نمیکنه،بوسه ای رو گونه ش میزنم
دروغ نگم از کارستیا خوشم امده سوار ماشین که میشیم دست ستیا رو تو دستم میگیرم و میزارم رو دنده آهنگ مهدی
جهانی وعلیشمسُ
پلی میکنم.
ماشین تو پارکینگ رستوران پارک می کنم و پیاده میشم که چشمم میافته به دوست دختر سابق دانیال که دل خوشیم ازش
ندارم وقتی باهاشون میرفتم بیرون ازم آویزون میشد.
متوجه ی من که میشه اسمم و صدا میکنه که سریع و بدون فکر برمیگردم و لبم میزارم رو لب ستیایی که کنارم
ایستاده،شروع میکنم باولع به بوسیدن لباش...صدای قدم های دختره که دور میشه لبمو از رو لب ستیا بردامیدارم چشمام
سعی میکنم بهش بفهمونم که مجبور شدم ببوسمش.ولی از حق نگذریم هنوز دلم میخواست که اون دختره اینجا بود ومن
ستیارو بیشتر میبوسیدم!
ببخش واجب بود اینکارو کنم تا این دختره دست ازسرم برداره!پوزخندی میزنه
ستیا-تو که عادت داری به دل شکستن اینم روش!
متوجه منظورش میشم ولی خودم میزنم به بیخیالی
منظورت چیه؟ستیا-هیچی منظور خاصی نداشتم بریم من گرسنمه!
ستیا
تو پارکینگ که منو بوسید دلم از کارش گرفت مخصوصا وقتی که گفت برای بازکردن دختره ازسر خودش اینکارو کرده
به من میگن ستیا!کاری میکنم دیگه دل دختری رو نشکنه ولی خدایش این دخترهه حقش بود...نه؟!وارد رستوران میشیم
که گارسون جلومون سبز میشه
خیلی خوش اومدین بفرمایینباهاش همراه میشیم و به طبقه باال می ریم...خدای من یه میز تزئین شده بت گل های پر پر شده...لبخندی که به لبم
میشینه از چشمای امیرعلی دور نمیمونه
امیرعلی-خوشت اومد؟
نمیخوام که بدونه خوشم اومده
بد نیست!نیشخندی میزنه و بی حرف منو رو از گارسون میگیره و طرف من میگیره که اشاره میکنم خودش انتخاب کنه نگاهی به
گوشیم میندازم اما با سوالی که امیرعلی ازم میپرسه بهش خیره میشم
امیرعلی-ستیا کسی تو زندگیت هست؟
لبخند مصلحتی میزنم
این چه سوالیه!معلومه پس تو چی هستی؟پوزخندی میزنه که متعجب نگاهش میکنم
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پوزخندش رو به لبخندی تغییر میده
واقعا؟امیرعلی
ناخوداگاه پوزخندی میزنم که با متعجب نگاهم میکنه،بالجبار لبخندی میزنم-واقعا؟
درحالی که تکه ای از ماهی توی دهنم میزارم نگاهی به ستیا میندازم
یه سوال برام پیش اومدهلبخند تو دل برویی میزنه
ستیا-جونم؟!
اولین بار که بهم میگه "جونم"و من نمیدونم چرا حس میکنم قلبم میریزه درحالی که در گیری جدیدی با ماهیم پیدا کردم
میگم
تو چه حسی نسبت به من داری؟!خنده ی ملوسی میکنه
معلوم نیست؟نمیدونم،دوست دارم حستو از زبون خودت بشنومستیا-میدونی امیر یه حس خاصی نسبت به تو دارم"انتقام" قابل توصیف نیست اصال،ولی همش دوست دارم کنارت
باشم،کنارم باشی!میدونی لبخنداتو دوست دارم،راه رفتنتم دوست دارم،عجیبه حتی گاهی دلم برا اخمات میره!
خوب میدونم همه ی حرفاش دروغه نمیدونم چرا ولی حس میکنم هوا خیلی گرم شد!
ستیا-خب تو چی؟
ابرمو با شیطنت باال میندازم
من چی؟!ستیا-ا...لوس نشو امیر
تک خنده ای میکنم
خب سوالت کامل بپرسحرصی نگاهم میکنه
امیرعلی میتونم بپرسم که حست نسبت به من چیه؟!میدونی ستیا حس خوبی بهت دارم،خب تو شاید هدفت خیلی چیزا باشه که بخاطرشون حاضر باشی هرکاری بکنی!ولی....خب تو دلت هیچی نیست تو دل پاکی داری،ومن واقعا حس میکنم که با تو بودن و دوست دارم!
ستیا
حس میکنم امیرعلی داره وابسته م میشه،این خیلی خوبه ولی یه چیزی این وسط گیج کننده ست! که چرا باید امیرعلی از
نظر من جذاب و دوست داشتنی باشه؟!
خب از حق نگزریم واقعا جذابه ولی نه برای من که دنبال انتقامم"بس کن دختر خودتم خوب میدونی که وابسته ش شدی"
معلومه که نه...من هیچ وقت وابسته ی کسی که باعث مرگ خواهرم شده نمیشمخود درگیرم شدم،کدوم ابلهی روبا خودش حرف میزنه!آخرش من دیونه میشم!نگاهی به ساعت گوشیم میندازم که سه شب
و نشون میده .پوفی میکشم و به پهلو میخوابم و باز فکر می،کنم که واقعا چرا من دیگه اون ستیای سرد گذشته نیستم!انگار
برگشتم به دو،سه سال پیش که...هعی بیخیال،فردا فکرای جدیدی دارم!میخوام ببینم بعد از اونم امیرعلی انقدر مغرور باقی
میمونه.
تو آینه ب خودم خیره میشم لباسی که پوشیدم بیشتر از نیم متر پارچه تو دوختش به کار نبردن لباس خواب قرمز آتیشی
رنگی که هر مردی رو به زانو در میاره،با قطره ای که تو چشمم میریزم اشکام کامال طبیعی خودشونو نشون میدن!به ساعت
نگاهی میندازم که دو نصف شبو نشون میده،امیرعلی دقیقا ساعت هشت شب بود که اومد خونه و من از ساعت نه به بهونه
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اینکه خوابم میاد اومدم اتاقم که نقشم طبیعی جلوه بده! االن دیگه وقتشه و مطمئن شدم که خوابه با حالت دو از اتاقم نفس
نفس زنون میرم به سمت اتاق امیرعلی!درو باز میکنم و نگاهی بهش میندازم که چقدر آروم خوابیده،توخواب چقدر چهره
ش آرامش بخشه!بالشتی رو بغل کرده و بدون پتو خوابیده یه لحظه چشمم به پنجره ی اتاقش میخوره که بازه...با دلسوزی
قدمی به سمت پنجره برمیدارم که ببندمش...ولی یدفعه یاد نقشه م میافتم و آروم به سمتش میرمُ تکونش میدم و همزمان
صداش میکنم!چشمای خمار خوابشو باز میکنه و نگاهم میکنه ولی...یدفعه با هول نیم خیز میشه
چیزی شده؟!امیر...من...می...تر...سم!صدام میلرزید!!! ولی قسم میخورم که لرزشش از رو نقشه نبود...از دیدن هیکل بی نظیرش که زیر سایه روشن اتاق دل
میبرد،حس کردم همه تنم لرزید صدام که سهله!امیرعلی چراغ خواب رو عسلی رو روشن کرد و با محبت منو کشید تو بغلش
امیرعلی-چرا عزیزدلم خواب بد دیدی؟!
کابوس بود،خیلی وحشتناک بود امیر واقعا ترسیدمامیرعلی-بیا بریم من باال سرت میشینم که بخوابی
سرمو به شدت تکون دادم
نه!امیرعلی-پس چی؟!
من میخوام پیشم باشی،تا چشمم میبندم...حرفمو قطع میکنه
امیرعلی-باشه عزیزم تو رو تخت بخواب...منم رو کاناپه میخوابم
خودمُ گوشه ی تخت دونفره ش میکشم و همزمان دراز میکشم
اوم تختت که دونفره س بیا همین گوشه بخواب!!!و با دست گوشه ی دیگه ی تخت و نشون میدم!امیرعلی نگاهی بهم میندازه و آب دهنش و با سرو صدا قورت میده
ستیا پتو رو بکش روت!و مندر حالی که میدونم لباس خواب کوتاهم یه ذره باال رفته باشیطنت ابرویی باال میندازم
راحتم!نگاهی بهش میندازم که با کالفگی دستشو بین موهاش میکشه،بافاصله از من به پشت دراز میکشه و دستشو روی پیشونیش
میزاره.
امیرهومی زیر لب میگه که با صدای آرومی در حالی که دودل شدم و وجدانم به جونم افتاده میگم
من میترسم،میشه بغلم کنی؟!امیرعلی
با کالفگی با فاصله ازش دراز میکشم که با صدای آرومی میگه که میترسه،بغلش کنم!با صدای گرفته ای میگم
بیا بغلم کوچولوو به پهلو میچرخم و همزمان اندام ضریف و کوچیکش و بغل میکنم و ناخوداگاه به این فکر میکنم که چقدر بغلیه!به خاطر
شلوارک کوتاهی که به تن دارم کامال پاهای لختش با پاهای لختم در تماسه،دستش که روی سینه ی لخته م میشینه نفس
عمیقی میکشم و موهاشو نوازش میکنم!خنده ی ریزی میکنه
چه حس خوبی،داره خوابم میگیره!تو چشماش خیره میشم و نمیدونم چرا ولی لب میزنم
پس توام منو نوازش کن که منم خوابم بگیره!چشمی میگه و با دستای کوچیک ش شروع به نوازش سینه م میکنه کهاحساس میکنم هر لحظه بیشتر داغ میشم!انگشتای دستم تو موهاش محکم میشه و نگاهم از چشماش رو لباش سر
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میخوره و دقیقا همون موقع زبونشو رو لباش میکشه که طاقت نمیارم وبه سرعت زبونشو شکار میکنم و میک محکمی بهش
میزنم و با لذت طمع لباشو مزه میکنم!دستمو از تو موهاش به سمت کمرش سر میدمو دایره مانند نوازشش میکنم و داغی
بدنشو حتی از رو لباس نازکی که پوشیده هم حس میکنم!درست وقتی به لذتم افزوده میشه که ستیام به شدت باهام
همراهی میکنه به زبونم میکی میزنه و شروع به بوسیدنه لبم میکنه!
امیرعلی
دستم و نوازش وار زیر لباس خوابش میکشم و کمر لخت و داغش آروم دست میکشم،انگشتامو به سمت شلوارش سر میدم
و....
ستیا
با نور خورشید چشمامو باز میکنم و کنارمو نگاه میکنم که با جای خالیه امیرعلی مواجه میشم.ناخوداگاه با آوردن اسمش
یاد دیشب میافتم،رابطه داشتیم ولی من دخترم!درسته اینو نمیخواستم و میخواستم با بخشیدن بکارتم هم عذاب بکشه هم
وابسته تر ولی همین قدرشم خوب بود.امیرعلیی که دیشب دیدم مطمئنم به شدت وابسته م شده و من خیلی راحت می،تونم
برم سراغ نقشه ی بعدی...لباس خوابمو به سختی و با دردی که دارم تنم میکنم که در اتاق باز میشه امیرعلی سینی به
دست وارد میشه!وقتی سینی رو روی عسلی میزاره متوجه میشم که برام صبحونه آماده کرده!میدونم که میدونه درد دارم
بخاطر همین اینکارو کرده! با درد از جام بلند میشم و گوشه ی تخت میشینم که باسنم تیر میکشه!آخی میگم که با اخم
نگاهم میکنه و زیر لب حرصی میگه"لعنت به من"به امیر که از اینور اتاق به اونور اتاق میره و دوباره از اونور به اینور میاد
نگاه میکنم،پوف حرصیی میکشه و دستشو تو موهاش چنگ میکنه و محکم میکشه!دلم طاقت نمیاره
طوری شده امیر،چرا ناراحتی؟!نگاه چپی بهم میکنه وچیزی نمیگه
ستیا
پوفی میکشم
خب چی شده مگه؟!با این حرفم به معنای واقعیه کلمه منفجر میشه!
لعنتی من طاقت نیاوردم تو چرا گزاشتی!!!با چشمایی که اتوماتیک وار گرد شده نگاهی بهش میندازمو چیزی نمیگم که بلند تر از قبل داد میزنه
دیگه از کارات خسته شدم لعنتی اگه من دیشب نمیتونستم خودمو کنترل کنم تو االن دختر نبودی میفهمی اینو یا خودتوزدی به نفهمی؟!!!
با شُک نگاهش میکنم،به خاطر اخم وحشتناکش ترسیدم و زبونم قفل کرده!!!با خشم نگاهم میکنه و بلند تر میگه
چیه چرا الل شدی!دیشب که خوب زر میزدی!دیشب که خوب با زبون صد متریت تحریکم میکردی،نقشه ته؟!فکر نکن ازچیزی خبر ندارم ستیا،بخوای از این نازو غمزه ها واسه هر بی پدری بیای کاری میکنم بدن پدر پدر سگت تو گور بلرزه!
با دلخوری نزدیکش میشمو سیلی محکمی بهش میزنم و با داد و گریه میگم
حق نداری به پدرم توهین کنی،هرزه خودتی آشغالو با دو به اتاق خودم میرمو توجهی به امیر خشک زده نمیکنم!در اتاق قفل میکنمو خودمو رو تخت میندازم و این منم و
هق هقای بلندم!
ستیا
آخرین مانتو رو هم داخل چمدونم میزارم و بعد از پوشیدنه لباسام دسته ی چمدونو میگیرمو از اتاق میرم بیرون!نگاهی به
در بسته ی اتاق امیرعلی میندازمو زیر لب میگم"بازی هنوز تموم نشده منتظرم باش"به پله ها که میرسم چمدونم چون
کوچیکه بلندش میکنم...به پایین پله ها که میرسم دوباره از دسته ی چمدون میگیرمو به سمت در سالن میرم که صدای
امیر علی باعث میشه سرجام خشک شم!
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کجا به سالمتی؟!بدون اینکه برگردم آروم میگم
خونه ی خودم!و اولین قدمو بر میدارم که چمدون از دستم کشیده میشه و صدای نچ گفتن امیر...با اخم بر می،گردم طرفش
شوخیت گرفته؟!بده چمدونو...امیرعلی خونسرد رو مبل میشینه و پا روی پاش میندازه
برو بشین تو اتاقت این بچه بازیا دیگه قدیمی شده!عصبی به طرف چمدونم که کنار مبلی که گزاشتتش میرمو با حرص دسته ی چمدونو میگیرمو میکشم طرف خودم
اونوقت کی میتونه جلومو بگیره؟!امیرعلی-من!
پوزخند تمسخر آمیزی میزنم
شما کی باشی؟!امیرعلی-شوهرت!
با چشمایی که مطمئنم اندازه ی گردو شده نگاهش میکنم
هه شوهر،توهم زدی آقا!شما دوست پسرم بودی که از این لحظه به بعد دیگه نیستیامیرعلی-و اینو کی مشخص میکنه؟
خیلی محکم میگم
من!!! دیگه خوشم نمیاد با کسی که منو هرزه میدونه ادامه بدم!امیرعلی-اونوقت شما کی باشی؟
من؟ هه پس هنوز ستیا رو نشناختی!وبعد به طرف در سالن میرم...دستم روی دستگیره ی در میزارم که به شدت از پشت کشیده میشم و چون یهویی بود تو
آغوش گرم امیر فرو میرم!با حرص کنار میکشمو میگم"ولم کن"نچی میگه و چمدونمو ازم میگیره و بعد از قفل کردن در
سالن چمدون به دست به طبقه ی باال میره
امیرعلی-فکر کردی که چی؟ زنمی نمیزارم بری!
و بعد سوت زنان راهشو ادامه میده،با حرص جیغی میزنم
چرا مزخرف میگی؟!من زن تو نیستم!از پله ها میاد پایین و من چمدونی دستش نمیبینم...لعنتی!
امیرعلی-از نظر من هستی وقتی با من رابطه داشتی یعنی زنمی!
مزخرف نگو،خوب میدونی که من دخترم و رابطه ی دیشب...حرفمو قطع میکنه
کالفه م کردی ستیا...آخر حرفم اینه جنابعالی هر غلطی میکنی بکن،ولی حق نداری پاتو از این خونه بیرون بزاری که قلمپاتو خورد میکنم!
و بعد بدون اینکه به من توجهی کنه دوباره به سمت پله ها میره و ثانیه ی بعد صدای کوبیده شدن در اتاقش...
امیرعلی
در اتاقمو با حرص میکوبم و به طرف تختم میرم همون تختی که دیشب...لعنتی میگم به خودم،نباید اونطوری با ستیا حرف
میزدم من لعنتی عصبی بودم و نمیفهمیدم چه زری میزنم!خانمم از خدا خواسته چمدنشو جمع کرده و میخواد بره البد
نقشه ش تموم شده و حاال میخواست ولم کنه ولی کور خونده.حاال که وابسته ش شدمو فهمیدم که دوسش دارم،نمیزارم بره
مطمئنم که اونم یه حسایی به من داره!ناخوداگاه فکرم میره به دیشب ستیا معرکه س با اینکه رابطه ی کاملی نداشتیم ولی
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این دختر تکه.حماقتمو نشون میده اگه بگم به خاطر رابطه وابسته ش شدم،نه!من خود ستیا رو دوست دارم.از همون روز اول
که جلو اون پسره ی بی پدر در اومدم ازش خوشم اومد...
وقتی حقیقت و فهمیدم میتونستم بی خیالش بشم و همون روز بهش بگم که نقشه شو میدونم ولی من اینکارو نکردم!درسته
االن...من امیرعلی به خودم اعتراف میکنم که من از همون روزای اول از ستیا که برای انتقام به من نزدیک شده بود خوشم
میومد و حاال با افتخار میگم که من عاشق این دخترم!به خودم که میام قهقه ی بلندی میزنم فکر کنم خود درگیری اثراته
خل شدن باشه،لبخندی رو لبم میادستیا دیونتم دختر...
ستیا
دو روزی از اون قضیه میگذره و من حتی کلمه ای حرفم با امیر علی ردو بدل نکردم!در اتاقمو میبندمو همینطور که دارم به
وراجی های منشی سرتکون میدم...پوف کالفه ای میکشم "به اقای مضفری بگین بیاد اتاقم"چشمی میگه و میخواد ادامه
ی وراجی هاشو بگیره"همین االن"
ناامید از اینکه نتونسته حرفشو کامل بگه مجددا چشم خانومی میگه و از اتاق بیرون میره دقیقه ای بعد تقه ای به در
میخوره و شایان مضفری با لبخندی موقرانه وارد میشه و با لحن طنز همیشگیش سالمی میده و با اشاره من روی مبل
راحتیه ال مانند اتاقم جا خوش میکنه.با همون لحن خشک همیشگیم میگم
درمورد واردات دارو...حرفمو قطع میکنه
بله اتفاقا خودم میخواستم بهتون بگم امروز داروها رسیدنخوبه،کارت مثل همیشه خوب بود!چشمک بامزه ای میزنه
بله دیگه همه ی شرکتا که کارمند باحالی مثل من ندارن که اَد کارمنده هم پسر شریک پدرشون بوده باشه!لبخندی به لبم میاد
جدی باش،تو شرکت تو با بقیه برای من فرقی نداری هرچند که بیرون از شرکتم فرقی نمیکنه!شایان-اوه بله خانم تا به ما میرسه زبونش نیش دار میشه،با اون طاها و دالرامه ورپریده که خوبی به من که میرسه قلب
آسمون میتپه؟!
خنده ای میکنم
شایان خداییش کی جدی میشی تو؟!چشمکی میزنه
هروقت زن بگیرم!باید برای ادامه ی نقشه م از یه آدم مطمئن کمک میگرفتم و چه کسی بهتر از شایان برای من؟!
نگاهی به چهره ی جذابش میندازم...چهره ی مردونه و خوبی داره ولی نه به اندازه ی امیرعلی،امیرعلی یه سرو گردن از شایان
سرتره!
سرفه ای میکنه که متوجه میشم همینطور خیره نگاهش میکردم پوفی میکشم چون میدونم سوژه ی جدید شایان شدم!
شایان-خوشگل ندیدی خانم،حاال پسند کردی؟!خوبم خوشت اومد؟!ولی تو گلوت گیر کنه که داری لقمه ی یکی دیگه رو
میخوری!
خفه شویی میگم که قهقه ای میزنه
شایان-حقیقت تلخه خانمدبگو عاشق شدی و تموم چرا میپری به آدم!
خفه شو شایان چقدر زر میزنی بدبخت دوست دخترات چی میکشن از دست تو!خنده ای میکنه
هروئین،گاهیم شیشه!!!چشم غره ای بهش میرم که خفه میشه
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نگاهی بهش میندازم
واسه یه کاری به کمکت احتیاج دارم!!!چشماشو ریز میکنه
من عاشق هیجانم!به شایان نگفتم که دقیقا هدفم از همکاری باهام چیه،فقط بهش گفتم که من میخوام مطمئن شم که امیرعلی دوسم
داره!مطمئنم اگه واقعیت و بهش میگفتم عین این خاله زنکا گیر سه پیچ میشد و میرفت تو جبهه ی طاها!تو همین فکرام
که گوشیم شروع به زنگ خوردن میکنه نگاهی بهش میندازم که اسم دالرام روش چشمک میزنه،فلش سبز رنگ و با انگشت
اشاره م لمس میکنم جوابشو میدم!
الو؟دالرام-سالم خانومی،تا من زنگ نزنم تو یه زنگ نمیزنی ببینی من مردم یا زنده م؟
چرا ناراحتی دلی؟!دالرام-چی؟! یه بار دیگه بگو،تو چی گفتی؟
گفتم چرا ناراحتی دلی؟دالرام-تو واقعا دلیل ناراحتی منو پرسیدی؟! وای تو بعد سه سال دوباره منو دلی صدا کردی!
راست میگفت حقیقت محضه سه سالی میشد که دلیل خوشحالی یا ناراحتیه کسی برام مهم نبود و دست از مخفف کردنه
اسما برداشته بودم! کامال بهش حق میدادم که تعجب کنه....
دالرام-ستیا حس میکنم داری خودت میشی!
تعجبی نداره خودمم حس کردم که دیگه مثل قبل سرد و خشک نیستم ولی سعی میکنم به روی خودم نیارم و خونسرد
میگم
شام مهمون تو رستوران آفتاب!صدای جیغ خفیفش از اونور خط شنیده میشه
دالرام-آخ االهی دلی فدات تو جون بخواه،تو اخالقت دوباره مثل قبلنا بشه من جونمم برات میدم شام که دیگه چیزی نیست
عزیز دلم
لبخند محوی رو لبم میشینه و چشمام از داشتن همچین دوستی برق میزنه و غرق لذت میشم!
دالرام-ستیا غذای گرون سفارش ندیا،بودجه ندارم خداییش تو تنبیه م
ابرویی باال میندازم
باز چه گندی زدی که تنبیه شدی؟!چشماش به اشک میشینه ونگاه غرق اشکشو ازم میدزده و چیزی نمیگه!نگاهش میکنم و با لجاجت دست یخ زده شو میون
دستای همیشه داغم میگیرم
دلی نمیگی چت شده؟!ظهریم که زنگ زدی صدات ناراحت بود،چیزی شده؟!تا اینو میگم چشمای لرزونشو بهم میدوزه که قطره ای از گوشه ی چشمش سرازیر میشه!
با صدای لرزونی میگه"ستی..ا" با محبتی که منشأش همون عوض شدنه ناگهانیمه دستشو میون دستم فشار کوچیکی میدم
جونم؟دالرام-ستیا چرا من انقدر بدبختم؟!چرا سعید انقدر نامرده؟
ناخوداگاه اخمام میره توهم و یاد ستنا میافتم و با خشم نگاهش میکنم و که نگاهش و ازم میگیره
دالرام-دارم هذیون میگم بیخیال
با صدایی که بخاطر عصبی بودنم خش دار میشه میگم
ادامه بده!دالرام-اخه...
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اخه بی اخه عین آدم بگو ببینم،متنفرم از اینکه خواهرام یکی یکی و دستی دستی دارن نابود میشن اونم بخاطر واژه یمزخرفی به اسم عاشقی!
دالرام-میگم ولی قول بده که عصبی نشی،توروخدا قول بده!
خیله خب قول میدم...حاال بگو!دالرام-دو شب پیش سعید گفت برم خونه مجردیش کارم داره خب من یه هفته ای میشد ندیده بودمش و به شدت دلتنگش
بودم بخاطر همین قبول کردم من خر چه میدونستم!...اخه سعید نامرد بهم گفته بود عاشقم شده میگفت دوسم داره!میخواد
بیاد خواستگاریم!
به اینجای حرفش که میرسه به هق هق میافته میرم و رو صندلیه کناریش میشینم و دستمو دور شونه ش میندازم که
صورتشو رو سینه م فشار میده و با ناله ادامه میده
من رفتم...اولش همه چی خوب بود...ولی بعد یه ساعت هی خودشو بیشتر بهم میچسبوند و نوازشای شهوت انگیزش شروعشده بود!!!بخدا که ترسیدم ازش با یه حرکت بلند شدمو هل زده گفتم"من باید برم"که دستم به دستگیره ی در نرسیده و از
پشت خودشو چسبوند به من و بی توجه و به تقالهامو هق هقامو جیغای هیستیریکم منو به سمت اتاقش کشوندو بالفاصله
لباسامو تو تنم پاره کرد!
به اینجای حرفش که رسید نگاه لرزونشو تو چشمام دوخت و گفت
ستیا بخدا...من مقصر نیستم...اون به من گفته بود دوسم داره من اصال حتی فکرشم نمیکردم که فکرای شوم تو سرشداشته باشه...ستیا بخدا من هرزه نیستم!
اشک به چشمام میشینه بخاطر تجاوز بی رحمانه ای که به بهترین دوست و خواهرم شده محکم بین بازوهام بدن لرزونشو
فشار میدم و بعد از سه سال پابه پاش اشک میریزم!
ساعت حدودای دوازده شبه که در سالن و باز میکنم و پامو به فضای تاریک خونه میزارم مستقیم به طرف پله ها میرم که با
صدای خشن امیرعلی سرجام خشک میشم...
امیرعلی-کدوم گوری بودی؟
اعتراف میکنم که واقعا ترسیدم ولی در ظاهر خونسرد به طرفش برمیگردم
بیرون!امیرعلی قدمی بهم نزدیک میشه چشمام به تاریکی عادت کرده و حاال خیلی خوب سیگاری که تو دستش دود میشه رو
میبینم!
امیرعلی-با کی اونوقت؟! اونم تا این وقت شب؟
با دالرام!امیرعلی-اون گوشیه المصبتو برا چی خریدی وقتی یه نگاهم بهش نمیندازی؟ساعت و دیدی؟!ساعت از دوازده گذشته...اونوقت
زن من...زن امیرعلی احتشام تا نصفه شب تنها تو خیابون پالسه!
بااین حرفش اخمام توهم میره و قدمی به سمتش بر میدارم و انگشت اشاره مو تهدید وار جلوی صورتش تکون میدم و داد
میزنم
حرف دهنتو بفهم!ودر حالی که دستمو رو هوا تکون میدم به طرف پله ها برمیگردم و بلند ولی شمرده شمرده میگم
من...زن...تو...نیستم...میفهمی یا میخوای خودتو بزنی به نفهمی؟!تند خودشو بهم میرسونه و بازومو از پشت چنگ میزنه صدای دادش خیلی بلندتر از صدای منه
امیرعلی-اوال وقتی با من رابطه داشتی حتی اگه دختر باشی بازم زن من حساب میشی،پس روزی صد بار پیش خودت این و
تکرار کن تا زر زر اضافی نکنی! دوما آخرین بارت باشه تکرار میکنم ستیا آخرین بارته که سر من داد میزنی! من همیشه
انقدر آروم نیستم.
انقدر منم منم نکن امیر تو هیچی نیستی،هیچی میفهمی؟32
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بازومو به شدت ول میکنه و به موهاش با کالفگی چنگ میندازه
امیرعلی-تو چته؟ بخاطر زری که وقتی عصبی بودم زدم ناراحتی؟! باشه،باشه....من معذرت میخوام متاسفم خوبه؟عصبی بودم
یه چیزی گفتم!
و من در حالی که خیره تو چشمای سبز عسلی خوش رنگشم خیلی بی رحم میگم
از چشم افتادی امیر،دیگه نمیخوامت!آبی که ریخته شده رو نمیشه جمعش کرد میشه؟همین جا باهات زندگی میکنم ولیدیگه حق نداری تو کارای من دخالت کنی،امیرعلی برای من مُرد پس توام فکر کن ستیا مُرده!خورد شدنشُ خیلی خوب حس
میکنم و همزمان خودمم به شدت از حرفام پشیمون میشم ولی با این فکر که از اولم هدفم این بود خودمُ آروم
میکنم!نگاهی تو چشمام میندازه با بُهت لب میزنه
امیرعلی-دروغ میگی!
ودرحالی که با ناباوری سرشو به چپ و راست تکون میده با حالت دو از پله ها باال میره و ثانیه ای بعد صدای کوبیده شدن
در اتاقشه که سکوت خونه رو میشکنه!
گوشیم زنگ میخوره و من خیره به اسم شایان که رو اسکرین گوشیم افتاده دلم میگه این بازیه کثیف و تموم کنم ولی مغزم
همچنان فرمان ادامه میده!تو آینه به تیپ خودم خیره می،شم توماه اول زمستونیم و هوا نسبتا سرد ...پالتوی چرم مشکیمو با
شلوار تنگ مشکیم پوشیدم و بوتین خز دار سفید مشکیمو با شال سفید مشکیم ست کردمـکیف سفید مشکی چرماصلم و
برمیدارم همچنان به شایان که به گوشیه سایلنت شدم زنگ میزنه بی توجهم.
به سمت پله ها میرم و با قدم های آهسته و بدون هیچ عجله ای ازش پایین میرم...امیرعلی درست روی کاناپه ی روبه روی
تلویزیون نشسته با صدای قدمم نیم نگاهی بهم میندازه که صدای گوشیم بلند میشه،گوشیی که باالی پله ها از سایلنتی در
آوردم رو با طمامینه از داخل کیفم درمیارم روی پله ی آخر مکثی میکنم و جوابشو میدم
اوه شایان چقدر زنگ میزنی عزیزم دارم میام دیگه!نیم نگاهی به امیرعلی مات شده میندازم و همزمان با یه"دارم میام فعال"گوشی رو روی شایان قطع میکنم!به سمت در سالن
میرم درست تو یه قدمیه درم که صدای خشن امیرعلی بلند میشه
کجا بسالمتی؟!بدون اینکه برگردم جوابشو میدم
بیرون!!!امیرعلی-شایان خر کیه؟
با این حرفش مثال عصبی شده به سمتش برمیگردم
درست حرف بزن امیر خر کیه یعنی چی؟!حق نداری به شایان توهین کنیو بعد بدون اینکه به قرمزی چشماش و رگ بیرون زده ی پیشونیش توجه کنم از خونه میزنم بیرون!
امیرعلی
فکر میکردم بعد از اون رابطه هرچند اجباری ولی شیرین بیشتر بهم نزدیک میشیم و من میتونم اعتمادشو جلب کنم...ولی
انگار فقط یه حرف نامربوط و بی جام همه چیزو خراب کرده،کاراش خیلی حرصم میداد ولی کار امروزش...دیگه از حد
گزرونده این که دقیقا تو چند قدمیه من با پسری قرار بزاره و اونو عزیزش خطاب کنه،دلم چقدر میخواد که مثل قبل خوب
بودیم و میتونستم بگم که اون رابطه برام یکی از بهترین خاطره ها بود ولی ستیا دیگه راه دیگه ای برام نزاشته جز یه راه
فکری تو سرمه که به موقع عملیش میکنم!با فکری مشغول از خونه بیرون میزنمو به سمت کارخونه میرم...پشت چراغ
قرمزم که صدای زنگ گوشیم بلند میشه و اسم دانیال روی اسکرین گوشی میافته!با لمس فلش سبز رنگ صداش سکوت
ماشین و میشکنه...مثل همیشه پر انرژی
دانیال-الو؟!من با آقای غضنفر کار دارم!شما غضنفر هستین احیانا؟
با خنده "خفه شویی"میگم که غر غرش بلند میشه!
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دانیال-خفه شو یعنی چی بی تربیت...خودت که ماه تا ماه یاد نمیکنی منم که زنگ میزنم به جای ابراز عالقه میگی خفه
شو؟؟؟
نفس عمیقی میکشه که نشونه ی حرف زدن زیادشه،بعد در ادامه صداشو نازک میکنه
دانیال-برو گمشو دیگه نمیخوامت!!!
خنده ی بلندی میکنم و همزمان ماشینو تو پارکینگ پارک میکنم
کارتو بگو مسخره!دانیال-لیاقت نداری کهمیخواستم بگم که یکی اومده دیدنت
تعجب میکنم
کی؟دانیال-نوه ی حاج صادقی!
نوه اش؟دانیال-اره مثل اینکه برای پروژه ی هنرستانش قراره یه فیلم مستند از کارخونه بسازه حاج صادقم زنگ زد سفارششو کرد
آهانی میگم و بدون توجه به مزخرفات دیگه ش گوشی رو قطع میکنم!
با خستگی در سالن و باز میکنم و پامو تو سالن میزارم نگاهم میافته به ستیا که رو کاناپه نشسته و سریال مورد عالقه شو
نگاه میکنه ...اما تا میفهمه من اومدم سالم زیر لبی میده و یه راست طرف پله ها میره،میدونم میخواد بره تو اتاقش تواین
یه هفته به شدت باهم سرد شدیم.نه باهام حرف میزنه نه حتی پنج دقیقه کنارم میشینه دو،سه روزه اول همش سرش بحث
میکردیم ولی بعدش فکر کردم که شاید اینم مثل بقیه ی نقشه هاش دروغی باشه یه اسم خیالی! شونه ای باال میندازم و بی
توجه به قابلمه ی رو گاز و بوی قرمه سبزی ای که به شدت داره وسوسه م میکنه جعبه ی پیتزا مخلوط مو روی میز میزارم
و بعد از ریختن لیوان نوشابه ای خودمم سر میز میشینم شروع به خوردن میکنم.دوقاچ میخورمو باقی مونده ی پیتزارو با
جعبه ش تو سطل آشغال پرت میکنم و بی حوصله از آشپز خونه میزنم بیرون!االن سیگار واقعا اعصابمو آروم میکنه با حالت
دو از پله ها باال میرم،در اتاقمو بهم میکوبمو پا به تراس اتاقم میزارم و سیگاری دود میکنم!
ستیا
با کالفگی از اتاق میزنم بیرون و از پله ها میرم پایین...امیرعلی تو سالن نیست پس تو اتاقشه تازگیا خیلی سیگار میکشه به
ساعت نگاه میکنم که یک شب نشون میده!به طرف آشپزخونه میرمو لیوان آب خنکی میخورم که صدای شکستن شیشه
میاد...جیغی از سر ترس میکشمو با هول لیوان و ول میکنم که صدای شکستنش بلند میشه!به شدت دختر ترسویی بودم
ولی بخاطر اخالقم کسی از ترسم خبر نداشت،باترس و لرز از آشپزخونه بیرون میرم که سایه ی آدمی روکه رو دیوار افتاده بود
تو سایه روشن خونه میبینم!ناخوداگاه جیغ دیگه ای میکشم که نسبت به دفعه ی قبل بلندتره!
با ترس و لرز اسم امیرعلی رو با جیغ صدا میکنم که صدای کوبیده شدن در اتاقش و بعد صدای پاهاش از پله ها شنیده
میشه،با هول به سمتم میاد،بااسترس خودم تو بغلش میندازم...
امیرعلی-چیزی نیست عزیزم!آروم باش گلم! چرا جیغ کشیدی؟من تو تراس بودم و هدفون تو گوشم بود وقتی اومدم خونه و
هدفون و برداشتم شنیدم که صدام میکنی!میشه بگی چیشده؟
امی...امیر...عل...یامیرعلی-جون دلم خانومم،جون امیرعلی؟!بگو چیشده عزیزم؟
داشتم آب میخوردم صدای شکستن شیشه اومد وقتی برگشتم نگاه کنم سایه ی یه مرد و رو دیوار دیدم!امیرعلی-باشه چیزی نیست آروم باش!مناالن میرم ببینم چی بوده!
با ترس نگاهش میکنم و ناخوداگاه بازوشو چنگ میزنم اگه میرفت و چیزیش میشد؟چی؟!اونوقت...
نه نمیزارم بری!اون بیرون معلوم نیست چه خبره بعد تو...امیرعلی-عزیزم مطمئنم چیزی نبوده!یا الاقل هرکی بوده دیگه فهمیده که خونه خالی نیست...بزار برم ببینم تا خیال توام
راحت بشه!
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با هیجان به اطراف نگاهی میندازم و در حالی که بازوی امیرعلی رو تو دستم فشار میدم با ترس روبهش میگ
پس منم میام!مکثی میکنه اما وقتی به چشمام نگاه میکنه بدون هیچ حرفی دستمو تو دستای بزرگ و داغش میگیره و به طرف در سالن
میره!
همه جارو گشتیم اماچیز مشکوکی پیدا نکردیم...به قول امیر یا کسی نبوده یا اگرم بوده با اون جیغ من فرار و ترجیح
داده!وقتی برگشتیم داخل خونه بدون هیچ حرفی از امیرعلی جدا شدم و به سمت اتاق خودم رفتم در حالی که سنگینیه نگاه
امیرو خوب حس میکردم...تک زنگی به شایان میزنم که فوری بهم زنگ میزنه به ساعت روی دیوار نگاه میکنم که شش و
نیم عصرو نشون میده!فلش سبز رنگ و لمس میکنم و گوشی رو به گوشم نزدیک میکنم
شایان-خوب یاد گرفتیا خسیس!!!
چیو؟شایان-تک زنگ زدنو!خوبه خطت دوازده ست و وضعتم توپه اینطور خساست به خرج میدی!
دیشب تو آب نمک خوابیدی تو باز؟شایان-جات خالی تو دبه ی خیارشور خوابیدم!
شـــــایــــــانشایان-باشه...خونسردی خودتو حفظ کن...حرص نخور پوستت چروک میشه!
پوفی میکشم
میزاری حرفمو بزنم یا نه؟!شایان-بله،بله.شما زرتو...اوووم یعنی حرفتو بزن!
پوف کالفه ی دیگه ای میکشم که دوباره اون دهن گشادشو باز میکنه!
شایان-چیه هی پوف میکشی!گرمته؟!خو خسیس یه کولر ندارین تو خونه تون؟!اینطور که معلومه امیر علیم یکیه لنگه ی تو!!!
خفه شویی نصارش میکنم و بدون اینکه اجازه بدم دوباره حرف بزنه ادامه میدم
بلند شو بیا خونه امیرعلی!شایان-چرا؟میخوای به کشتنم بدی؟
بلند شو بیا...این آخرشه!دیگه بعد این تو نیستی!شایان-یعنی آخر نقشه ته؟!
"آره ای"میگم و بالفاصله گوشی رو قطع میکنم!یادم به روزی میافته که از صدقه سر دالرام شایانم همه چیزو فهمید،بدبخت
چقدر نصیحتم کرد...چقدر داد و بیداد و دعوا کرد ولی مرغ من یه پا داشت.وقتی گفت تو اینکار باهام همراه نمیشه خیلی
خونسرد گفتم آدم برای من زیاده میرم سراغ یکی دیگه!یادمه که چه داد بلندی زد...چقدر به خودش و غیرتش و من فحش
داد...ولی در آخر خیلی سرد رو بهم گفت"کمکت میکنم فقط به خاطر اینکه سراغ هر بی غیرتی نری که به چشم بد نگاهت
کنه!"تا چند روز بعدشم باهام سرد برخورد میکرد ولی من ستیام! باالخره دلشو برحم آوردم...
امیرعلی
به شدت خسته بودم...از یه طرف درگیری های کاری،از یه طرف درگیریه فکری...همش فکرم پیش ستیا س!دوسش دارم،ولی
دیگه نمیدونم چیکار کنم ستیا وجودش پر از نفرته در حالی که من عاشقشم و می پرستمش!بافکری مشغول در سالن باز
میکنم که صدای موزیک مالیم به گوشم میخوره و بعد صدای خنده های دلبرانه ی ستیا...ناخوادگاه لبخندی رو لبم
میشینه که با صدای مردونه ای لبخندم رفته رفته خشک میشه و اخمی ما بین ابروهام میاد...با خشم درو به آهستگی
میبندم و نزدیک میشم که...خدای من کاش میمردم و این صحنه رو هیچ وقت نمیدیدم...ستیا به معنای واقعیه کلمه منو
خورد کرد،چطور تونست تو خونه ی من درست رو همون مبلی که باهم عشق بازی میکردیم حاال با یکی دیگه لب تو لب
باشه .صورتم از خشم گر گرفته بود و دستام از شدت عصبانیت میلرزید آنچنان دادی زدم که هردو با هل از جاشون بلند
شدن
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اینجا چه خبره؟! تو خونه من دارین چه غلطی میکنین؟! جای هرزگیاتون تو خونه من نیست...به شدت سعی در کنترل خودم داشتم که نزنم هردو رو آش و الش کنم! ول وقتی پسره لباش بی صدا تکون خورد دیگه
کنترلم دست خودم نبود داد زدم
ببند دهن کثیفتو بی ناموس!و با قدم های بلندی بهش نزدیک میشم مشت محکمم روی چشمش میشینه و پخش زمین میشه میخوام ادامه بدم که
جیغ وحشت زده ی ستیا تو جام خشکم میکنه...عصبی به سمتش میچرخم و سیلی محکمی تو گوشش میزنم که چون
پشتش به مبله پرت میشه رو مبل و از گوشه ی لبش خون جاری میشه...با بهت نگاهم میکنه
امیر..."هیــــــــــــــــس"کشیده ای میگم و بلند داد میزنم "خفه شو"بدون این که برگردم روبه پسره میگم
گمشو از خونه من بیرون!میترسم برگردم و دوباره بزنمش و...خودمو میشناسم عصبی که میشم...صدایی از پسره در نیومد و ثانیه ای بعد صدای بسته
شدن در سالن!
ستیا
از شدت ترس گلوم خشک شده و دارم به وضوح میلرزم...خدای من اصال نقشه ی من این نبود...من میخواستم امروز فقط
بهش بگم که همه چی بازی بوده،ولی چی فکر میکردم و چی شد!به امیر عصبانی خیره میشم که پشتشو بهم کرده و نفس
هاش تنده هنوز"لعنتی"بلندی میگه که با ترس پلکامو رو هم فشار میدم!دوباره بهش نگاه میکنم که یدفعه بر میگرده
طرفمو با چشمای قرمز شده بهم خیره میشه که ناخوداگاه جیغی از سر وحشت میکشمو خودمو گوشه ی مبل میکشم که
به تکیه گاهش میخورم!با ترس به امیر علی که هر لحظه بهم نزدیک تر میشه نگاه میکنم و شروع میکنم به حرف زدن
امیر...ببین تو اشتباه...امیرعلی در حالی که تو یه قدمیم ایستاده یدفعه سرشو به سمتم خم میکنه،حرفمو قطع میکنم و آب دهنم و پر سر و صدا
قورت میدم که پوزخندی میزنه
خفه شو!جوری نگاهم میکنه که حس میکنم همین االنه که روم باال بیاره،انگار که به یه تیکه نجاست خیره شده! ادامه میده
برای خودم متاسفم که عاشق توی هرزه شدم!بعد به طرف پله ها میره به اولین پله که میرسه یهویی به طرف منه شوک زده ازحرفاش بر میگرده و بدون اینکه نگاهم کنه
میگه
قبل از اینکه بهت بگم گورتو از خونه م گم کنی یه چیزی هست که خیلی دوست دارم بدونی،من خواهرتو دقیقا به جایخواهر نداشتم دوست داشتم و هیچ وقت از حسی که اون به من داشت خبر نداشتم تا اینکه اون اتفاق افتاد و فهمیدم که
عاشقم بوده...و اما درمورد خودکشیش بهتره بدونی که اون زنی که اونروز خونه ی من بود از برادر من حامله بود و اومده بود تا
شکایتشو پیش من بکنه که منم گفتم حمایتش میکنم و خودم بچه ی برادرمو بزرگش میکنم!!!فقط خواستم بدونی که من
از همه ی این بازیه مسخره ت خبر داشتم و عاشقت شدم چون فکر میکردم پاکی در حالی که امثال تو لیاقت عاشقی رو
ندارن...
روشو دوباره به سمت پله ها میکنه و در حالی که ازشون باال میره با صدای فوق العاده سردی میگه"گورتو از خونه من گم
کن"خدای من به شدت شوکه م...با گریه رو زمین میافتم و هق هق میکنم"لعنت به من"
با قدم های سستم آهسته و بی رمق در حالی که حس میکنم هر لحظه ممکنه که آوار بشم رو زمین...به طرف پله ها میرم و
ازش باال میرم اشک چشمام خشک نمیشه!باورم نمیشه که ستنا اشتباه کرده باشه و من بی دلیل دنبال انتقام از مردی بودم
که پاک تر از هر مرد دیگه ای بود.در اتاقم و باز میکنم و داخل میشم،نگاهم به تختم میافته و نا خوداگاه خاطره ی قلقلک
دادن من توسط امیرعلی به ذهنم هجوم میاره!با قدم های شل به طرف تخت میرم و در حالی که خودم و روش میندازم هق
هقای خَفَمه که سکوت اتاق و میشکنه.خدای من درسته که میخواستم ازش انتقام بگیرم ولی دیگه نه به شکلی که وجه
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خودمم پیش خراب کنم.شایان اومده بود ولی نه برای اینکه...اومده بود تا من باالخره آب پاکی رو بریزم رو دست امیرعلی و
واقعیت و بهش بگم،من میخواستم به این شکل که این همه مدت اونو بازیچه کرده بودم ازش انتقام بگیرم ولی امیر...قضیه رو
اونطوری که نباید دید!من فقط یه لحظه پام پیچ خورد و نشستم رو مبل شایانم برای اینکه ببینه چی شده خم شده بود طرف
من،دلیل خنده هامم دوباره مزه پرونیای مزخرفش بود!حتی فکرشم نمیکردم که امیر با دیدن این صحنه فکر کنه که منو
شایان در حال...حتی عارم میاد اسمشو به زبونم بیارم!
میدونستم شایان اگه پنج دقیقه بیشتر بمونه دیگه زنده از این خونه بیرون نمیره!بخاطر همین بدون اینکه امیر بفهمه با
دست اشاره ای به در کردم و با ابرو بهش فهموندم که بره .نمیرفت ولی وقتی چشم غره ی منو دید اخمی کرد و با حرص به
طرف در رفت...از رو تخت بلند میشم و روی صندلی میز آرایشم میشینم و تو آینه به خودم خیره میشم نگاهم به گوشه ی
لبمو رد خونه خشک شده ای که ازش جاری بوده میشینه!با انگشت اشارم گوشه ی لبمو لمس میکنم و زمزمه میکنم"حاال
با این قلب المصب چیکار کنم من؟"آدم که به خودش دروغ نمیگه...چند روزی هست که فهمیدم امیرعلی رو دوست دارم!!!و
حاال با این گندی که ناخواسته زدم و امیر فکر میکنه بهش خیانت کردم همه چی رو خراب کردم! امیر گفت با اینکه از نقشه
م خبر داشته ولی عاشقم شده.از هیچی ناراحت نیستم حتی از سیلی ناحقی که خوردم یا تهمتی که امیر بهم زده!تنها چیزی
که به شدت ناراحت و عصبیم میکنه فقط یه چیزه...اینکه امیرعلی رو خیلی راحت از دست دادم!
با حسه خیلی بدی که دارم از جام بلند میشمو چمدونمو از زیر تخت میکشم بیرون و لباسای تو کمدمو در میارم تا بزارم
توش!دوست ندارم بیشتراز این امیرو عذاب بدم...از طرفیم من دوسش دارم و دوست ندارم از دستش بدم.ولی یه چیزی رو
خیلی خوب میدونم که من از چشم امیر افتادم اونم به بدترین و کثیف ترین شکل ممکن!با حرص مانتوی تو دستمو تو
چمدون پرت میکنم،در حالی که چشمام به خاطر اشکی که توش جمع شده میسوزه زیر لب با حرص میگم"خودم کردم که
لعنت بر خودم باد"و بعد در حالی که سرمو بلند میکنم به سقف خیره میشم و سعی میکنم که گریه نکنم...تو همون حالت
زمزمه میکنم
چرا وقتی یه بار تونستم با کارم وابسته ش کنم...برای بار دوم نتونم؟!من نمیتونم امیرعلی رو ول کنم حاال که فهمیدم اونمدوستم داشته...پس یه راه داره اینکه همین جا زندگی کنم و دوباره اعتمادشو جلب کنم...
لبخندی حاکی از رضایت رو لبم میشینه و کمی بلند تر از زمزمه میگم
من ستیا م هیچ وقت شکست نمیخورم...خودم از خودم روندمت خودمم دوباره برت میگردونم عزیزم!!!لباس تو تنمو با تیشرت آستین حلقه ای قرمز و شلوارک ستش عوض میکنم،موهام و شونه میکنم و فرق وسط باز
میکنم...عطر آبان ماهمو رو مچ دستامو گردنم میزنم و در حالی که لبخندی به خودم تو آینه میزنم رو به سقف"به امید
تویی"میگم و از اتاق خارج میشم!از پله ها با قدم های آرومی پایین میرم و چشمم به امیرعلی که رو کاناپه نشسته و به
تلویزیون خاموش خیره شده میافته...سیگاری مابین انگشت وسط و اشاره ش روشنه.با دیدن سیگار اخمی میکنم...باید کاری
کنم دیگه سیگار نکشه یا الاقل کم بکشه،ولی فعال امکانش نیست راهمو به سمت آشپزخونه کج میکنم،لیوان به دست به
سمت یخچال میرم در یخچال و باز میکنم و شیشه ی آب و بر میدارم لیوان و پر میکنم و شیشه رو سرجاش میزارم ،در
حالی که درُ میبندم همزمان برمیگردم و با کسی بر خورد میکنم!!!خودمو عقب میکشم و گوشه ی لبمو به دندون میگیرم
و به سینه ی خیس شده امیرعلی توسط خودم خیره میشم و آروم با صدای لرزونی میگم"ببخشید"با چشمای فوق العاده
سردش از باال تا پایین ارزیابیم میکنه و همزمان پوزخند صدا داری میزنه منو با یک دستش کنارم میزنه
امیرعلی-گفتم گورتو از خونه ی من گم کن!بعد تو خیلی راحت توش جولون میدی؟
سرمو پایین میندازم و آروم از آشپزخونه بیرون میزنم...فعال نباید دهن به دهنش بزارم که میزنه دهنمو سرویس میکنه و
همزمان انگشتمو به گوشه ی لبه پاره شدم می کشم!روی یه کاناپه ی یه نفره میشینم و نگاهی به امیرعلی میندازم که با
حرص از پله ها باال میره و بعد تق صدای کوبیده شدن در اتاقش!پوفی میکشم و زیر لب زمزمه میکنم"باالخره همه چی
درست میشه!"تلویزیون و روشن میکنم و شبکه هارو باال پایین میکنم...تو یه شبکه ایست میکنم سریال ترکیه ایه!از سر بی
حوصلگی با نگاه کردن بهش خودمو سرگرم میکنم...صدای تک زنگ پیامک گوشیم که میاد فوری برش میدارم...اس ام اس
شایان رو اسکرین گوشیم میافته با این مضمون که"خوبی ستیا؟!نگرانتم دختر یه زنگ به من بزن!"
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لبخندی رو لبم میشینه و اسم شایان لمس میکنم و گوشی رو به گوشم نزدیک میکنم.یه بوق کامل نخورده که جواب میده
شایان-خوبی ستیا؟!عزیزم حالت چطوره؟حرف بزن ابجی!حرف بزن دردت به جونم!
نفس عمیقی میکشم و لبخند عمیقی رو لبم میشینه
خوبم داداش!خوبم نگران نباش که اصال بهت نمیاد!شایان-کاریت نکرد که؟
نه من خوبم...خدارو شکری زیر لب میگه و بعد با تاکید بهم میگه که مواظب خودم باشم و باالخره تماس و قطع میکنه!با وجود همچین
دوستایی که دارم واقعا زندگی برام بهشته!...
باالخره اقا با هزار تا نیش و کنایه از خونه بیرون میزنه پووووووووف!دیگه کم مونده بود زار بزنم انقدر که تحقیرم کرد و به پرو
بالم پیچید که آخرش نیم ساعت پیش عزم رفتن به کارخونه رو کرد...نگاهی به گوشیم میندازم بیش از حد نیاز دارم که با
یکی حرف بزنم و کی از دالرام بهتر!...با انگشت اشاره م اسمشو لمس میکنم و گوشی رو به گوشم نزدیک میکنم،بعد از سه
بوق گوشی رو جواب میده وبا"الو"گفتنش نمیدونم چرا ولی راه گلوم بازمیشه و با هق هق میگم
دلیهول شده فوری میگه
دلی فدات چیشده اخه؟زجه میزنم-فقط بیا
دالرام-کجا؟!کجا بیام؟!
بیا خونه امیرعلی زود بیا دلیدالرام-گریه نکن...من االن میام
وبعد بدون حرفی گوشی رو قطع میکنه!
بلند می شم و به سمت اینه میرم ناخوداگاه از شدت عصبانیت ادکلنمو بر می دارم محکم میکوبمش به اینه که هزار تیکه می
شه...زیرلب لعنتی میگم و خم میشم تا تیکه هاشو جمع کنم و با حرص غر می زنم که یکدفه کف دستم با یه تیکه از اینه
بریده می شه"...عه "بلندی می گم و با حرص همون تیکه اینه ی شکسته شده رو پرت می کنم رو زمین!!به خون جاری از
دستم خیره می شم و سوزش زیاد و خون زیادش بهم نشون میده که عمیقه!اما با غم و بیخیالی شونه ای باال می ندازم و می
گم به جهنم!!!از پله ها پایین می رم و رو یه مبل یه نفره میشینم,زانوهامو رو مبل خم می کنم و سرمو می زارم روش و از
گوشه ی چشمم به دستم و خونی که رو زمین می ریزه نگاه می کنم...صدای زنگ آیفن بلند می شه با بی حسی بلند می شم
و درو باز می کنم،دوباره با همون بی حسی سر جام می شینم که صدای دالرام در حالی که معلوم نیست داره با کی دعوا می
کنه به گوشم می رسه!
امیرعلی
با حرص از خونه بیرون می زنم و به سمت کارخونه می رم ,فکرو خیال باعث شده سرم از سردرد در حاله منفجر شدن
باشه...سیگاری روشن می کنم و محکم ازش کام میگیرم:هه سر سه کام به فیلتر می رسه!پوفی می کنم و فیلترشو دور می
ندازم...ماشینو تو پارکینگ پارک می کنم،با قدم های محکمی وارد کارخونه می شم و مستقیم به سمت اتاقم می رم و در
جواب "سالم "گفتنای کارکنام با بی حوصلگی سری تکون می دم منشی از جاش بلند می شه و "سالم "می کن از بی
حوصله می گم...
کسی رو راه نده...چشمامو می بندم و با مشت رو میز می کوبم,سیگاری اتیش می زنم و دوباره و برای هزارمین بار تصویر بوسیده شدن ستیا
توسط اون پسر جلو چشام میاد"....لعنتی" میگم و با حرص پک محکمی به سیگار می زنم...کف دستمو نوازش وار به گردنم
می کشم تا این حس خفگیی که بهم دست داده رفع بشه!!!چشمام عجیب می سوزه!بانگاه کردن به سقف خودمو کنترل می
کنم و سیگارو رو میز خاموش می کنم...
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نمیدونم چند دقیقه تو فکرم که صدای داد و بیداد منشی از بیرون اتاق بلند می شه!پوفی از کالفگی میکشمو از جام بلند می
شم و با قدم های محکمم به سمت در اتاق می رم.با یه حرکت درو باز می کنم و نگاهم به شایانی میفته که با صدای در اتاق
سرشو به سمتم برمی گردونه...با حرص دندون قروچه ای میکنم و رو به منشی میگم
زنگ بزن بیان بندازنش بیرون....منشی "چشمی" میگه که بی توجه به شایان داخل اتاق می شم...ولی وقتی اسم ستیا رو میاره نمی تونم خودمو کنترل کنم و
به سرعت به طرفش برمی گردم مشتمو بلند می کنم که بادستش دستمو رو هوا می گیره و میگه
شایان-اسمشو نیاوردم که داغ دلت تازه بشه...اومدم یه چیزایی رو مشخص کنم!
پاتو از زندگیه من بکش بیرون....نه خودت برام مهمی نه حرفات ونه ستیا!!!شایان-قول شرف میدم بعد تموم شدن حرفام خیلی زود برم...فقط  ۵دقیقه خُب؟
با حرص دست مشت شدمو از دستش می کشم بیرون و درحالی که با کف دستم ضربه ی نسبتا محکمی به شونه ش می زنم
از الی دندونای کلید شدم زمزمه میکنم
فقط  ۵دقیقهنگاهی به منشی مبهوت می ندازم و با تحکم می گم
_کسی رو راه نده
"چشمی "میگه که داخل اتاق می شم...بدون اینکه توجهی به شایان تازه داخل شده بکنم روی صندلیم می شینمو نگاه
خیرمو بهش میندازم.
ستیا
با حال خرابم به دالرامی خیره می شم که به شدت عصبانیه و داره با سعید بحث میکنه!
متوجه حرصی بودنش میشم که وقتی بلند داد می زنه
دست از سرم بردار...ازت متنفرم سعید میفهمی؟!همین پس فردا هم نامزدیمه دیگه دوروبرم نباش!با دستای لرزونش گوشی رو قطع می کنه و با حرص روی مبل می ندازه...با سرفه ای که میکنم متوجه من و حال خرابم و
خونی که رو پارکتا ریخته شده می شه"...جیغ "خفه ای می کشه و با هول به سمتم میاد با صدای لرزونی می گه:
دالرام-خدای من...چیشده؟!چه بالی سر خودت اوردی؟!
وقتی سکوت منو میبینه با حرص از جاش بلند می شه و به سمت سرویس بهداشتی می ره...چشمای خمارمو روی هم فشار
می دم و بی اعتنا به سرگیجه ای که دارم دستمو بلند می کنم و بهش خیره می شم؟؟
دالرام-بیار پایبن دستتو ببینم...اخرش من از دستت دق می کنم...ببین با خودت چیکار کردی ؟!!
جعبه ی کمک های اولیه رو پایین مبل باز می کنه و بعد از شستن دستم با بتادین شروع به پانسمانش می کنه...نگاهی به
چشمای داغون و پف کردم میندازه و اروم می گه
دالرام-نمی خوای بگی چیشده؟!
نگاهی به چشمای نگرانش می ندازم...دستمو به سرم می گیرم و چشامو روهم فشار می دم تا بلکه این سرگیجه ای که گریبان
گیرم شده بهتر بشه،دالرام که تازه متوجه حال خرابم میشه با نگرانی دستشو رو بازوم می کشه میگه:
دالرام-خدای من چقدر خنگم من اصال حواسم نبود که تو خون از دست دادی!
وبعد بدون اینکه منتظر حرفی از جانب من باشه با قدم های تندی به سمت اشپزخونه میره و دقیقه ای بعد لیوان به دست
بیرون میاد...درحالی که با قاشق کوچیکی محتوای داخل لیوان و هم میزنه کنار پام روی زمین می شینه و اروم اروم اب قندی
که از شیرینی دلمو میزنه رو به خوردم می ده...نگاه مهربونشو تو چشمام میندازه و میگه
دالرام-عزیزم بگو چیشده؟!
با حرفش اشک تو چشمام می شینه و با صدای لرزونی میگم:
دلی من عاشقشم!بهت زده خیره ی لبای لرزونم می شه و می گه:
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دالرام-اوه!! تو عاشق امیر علی شدی!بهت گفته بودم مواظب باشی ستیا!خدای من حاال من چیکار کنم؟
وبا پریشونی سرشو رو پام می زاره...
امیرعلی
با خستگی و گیج از حرفای شایان در سالن و باز می کنم و به خاطر سکوت خوف انگیز خونه  :از ترس اینکه ستیا رفته باشه
درو محکم بهم می کوبم و با دو از پله ها باال می رم...در اتاق متعلق به ستیا رو به شدت باز می کنم که نگاهم به ستیا یی می
فته که عین یه بچه ی ناز به خواب رفته!با قدم های اروم و بدون سرو صدا نزدیکش می شم و گوشه ای از تخت می
شینم،خیره به چشمای بسته ش و اشک های خشک شده روی صورتش می شم و اروم خم می شم و بوسه ی طوالنی ای رو
گونه ش می زنم...تکونی می خوره که از جام بلند می شم،به لباس خواب نازکی که به تن داره نگاهی می ندازم و پتورو رو
تنش باال می کشم،تکونی می خوره و به پهلو می خوابه که دوباره پتو از تنش کنار می ره .دستشو دراز می کنه که نگاهم به
پانسمان دستش میوفته!!!ناخوداگاه اخمام تو هم میره و زیر لب میگم:
امیر علی -دختر با خودت چه کردی؟!
بوسه ای به کف دستش می زنم و نگاهمو کالفه تو اتاق میچرخونم که چشمم به میز ارایشش میوفته!اینه ی بزرگه شکسته
شده ی رو میز گواه همه چیزه!دختر کوچولوم تموم حرصشو سر اینه خالی کرده...بوسه ی پر مهره دیگه ای روی گونه ی
نرمش می زنم و بعد از خاموش کردنه اباژور از اتاق بیرون می زنم....
مستقیم به تراس جادار اتاقم می رمو سیگاری اتیش می زنم...نگاهی به اسمون تاریک می ندازم,نفس عمیقی می کشم...با
خودم فکر میکنم :یعنی شایان راست می گفت؟!واقعا اشتباه و قضاوت از من بوده؟!ولی با اینحال فکر می کنم که این تنبیه
خیلی برای ستیا خوب باشه...با نهایت خبیثی لبخندی میزنم و میگم:
 دختر کوچولوم کم اذیتم نکرده!تا االن که محبت جوابی نداشت و دوست داشتنم یه طرفه بود!باید دید از این به بعد اوضاع اونطوری که می خوام پیش میره یا
نه؟یه عذر خواهی بهش بدهکارم که اونم بعد اینکه فهمیدم دوستم داره می دونم چه جوری باید از دلش در بیارم...پوک اخرمو
به سیگار می زنم و با لبخندی که رو لبمه بیرون از تراس پرتش می کنم...خودم خوب می دونم که این لبخندام و بی خیالیم
منشاءش از چیه؟؟پس برا وجدانم که سعی داره خوشیمو زهرم کنه زبون درازی می کنم و می گم:
کور خوندی!!!!حاال که فهمیدم خیانتی در کار نبوده...عمرا دیگه به خزعبالت تو گوش بدم....ستیا
با روشنیه نوری که پشت پلکای بسته م افتاده چشمام رو باز می کنم و کش و قوسی به بدنم می دم،نگاهی به ساعت روی
عسلی کنار تخت می ندازم که  ۶۶صبح رو نشون می ده! چشمام از شدت تعجب گرد می شه!!!سابقه نداشته که انقدر دیر از
خواب بیدار شم،با غرغر از جام بلند می شم و به سمت سرویس بهداشتی اتاقم می رم،مانتوی بلند مشکی سفیدم رو با شلوار
دمپا و کفش مشکیم ست می کنم وشال و کیف ست سفیدم تیپم رو تکمیل می کنه،شالمو اروم رو موهام می زارم طوری که
بافت افریقایی که زدم کامال پیدا باشه،به صورتم تو اینه نگاهی می ندازم,ارایش مالیمی که دارم زیادی از حد به صورتم
میاد:درحالی که از اتاق بیرون می زنم صدای زنگ گوشیم بلند می شه!در اتاق و می بندم و همزمان فلش سبز رنگ رو لمس
می کنم و در حالی که از پله ها پایین می رم
بفرماییدبه پشت خطی می گم.صدای خنده ی ریز دالرام بلند می شه و بعد اروم می گه:
—از کی تا حاال تو با من مودب شدی عزیزم؟؟؟!!!!
تک خنده ی ارومی می کنم و می گم:
دیونه! بدون اینکه به اسمت نگاه کنم جوابتو دادم!یه دفعه با صدای هول زده ای میگه:
دالرام:اینارو ول کن،ستی نجاتم بده!
هیجان زده می گم:
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چی شده مگه؟!و بعد از پله ی اخر پایین میام و به سمت اشپزخونه می رم،با صدایی که خنده توش معلومه اروم میگه:
دالرام:بابا این سعید فکر کرده واقعا فردا شب نامزدیه من یه شرّی راه انداخته که بیا و ببین!
خنده ای به خاطر این تالفیه بچه گانه ی دالرام می کنم و در یخچال و همزمان باز می کنم و پارچ پر از شربت و برمی
دارم،می گم:
هر دوتون به یه اندازه خنگین و حاال که بهش فکر می کنم می فهمم که چقدر شما دوتا بهم میاین.جیغی می کشه که با خنده گوشی رو از گوشم فاصله می دم و پارچ شربت و روی میز می زارم و لیوانی از کابینت برمی
دارم،در همین حین صدای پر حرص دالرامم می شنوم که با فحش های من در اوردیش روحمو شاد می کنه.
بدون توجه به فحش های باالی بیست و پنج سالش گوشی رو قطع می کنم و لیوان نسبتا بزرگی رو پر از شربت خوشرنگ
پرتقال می کنم.لیوان و به لبم نزدیک می کنم.در حالی که شربتم رو مزه مزه می کنم تو یه از چَنالی تلگرامیم گشت می
زنم,لیوان و با حواس پرتی روی میز می زارم و در حالی که زیر لب متن داخل چنل و زمزمه می کنم متوجه ی دست دیگه
ای روی میز می شم!!؟با هول جیغ خفیفی می کشم و گوشی رو ول می کنم,با نفس نفس به امیر علی شوک زده ی رو به روم
خیره می شم و اروم و باخجالت
متاسفمزمزمه می کنم.به سرعت گوشی رو پارکت افتاده رو برمی دارم کیفم رو از رو میز چنگ می زنم,با قدم های تندی از اشپزخونه
و بعد از خونه بیرون می زنم.فحشی از همون فحش های معروف دالرامی به خودم می دم و با حرص سوار ماشین می شم و در
حالی که هنوزم در حال غر زدنم به سمت شرکت حرکت می کنم.
امیرعلی
وقتی از شوک کار ستیا در میام که صدای تایر ماشینش رو روی سنگ ریزه ها میشنوم.تازه اون موقع ست که صدای بلند
خنده م به هوا میره.خدایا من عاشق این دخترم.ستیای من داره از اون حالت خشکی در میاد و این خیلی خوبه.لیوان دهنی
ستیا رو دوباره از شربت پر می کنم و جای رژ لبشُ رو با لبم لمس می کنم و یه نفس شربتُ سر می کشم.عجیب حس می
کنم که خوش طعم ترین شربتی بوده که به عمرم خوردم!!! با لبخند سرخوشی که رو لبمه از اشپز خونه بیرون می رم و
گوشی رو از جیب شلوار لی تنگم به سختی بیرون می کشم:شماره ی دانیال و با انگشت شصتم لمس می کنم که طبق
معمول یه بوق کامل نخورده جواب میده!
رو گوشی چمبره زده بودی؟!دانیال:نه عزیزم ولی یه حسی بهم می گفت که قراره بهم زنگ بزنی اینه که زود جواب دادم.
صداتو نازک نکن مزخرف.دانیال :اوا خاک عالم! چیه؟! دیگه صدام رو دوست نداری؟!تو که همیشه می گفتی صدام بهترین الالیی دنیاست!...
پوزخندی می زنم و در حالی که سوئیچ رو از رو عسلی چنگ میزنم می گم:
هه.هیشکی نه تو؟! اخه مگه قحط الرجال شده!!!همزمان با باز کردن در ماشین رو به دانیال می گم:
اب دستته بزار زمین بیا کارخونه کار واجب دارم.ماشین رو روشن می کنم و به سرعت به سمت کارخونه می رونم.
دانیال :خیر سرم امروز مرخصی بودما! یه امروزم چشمت نگرفت تو سرکار باشی من عشق و حال؟! از اولم حسود بودی! نمیام.
تو غلط میکنی که نمیای!تا یه رب دیگه کارخونه ای!!!دانیال:نمی خوام نمیام!ای بابا تو برگه مرخصیمم رد کردی جرات داری اخراجم کن؟!
تا یه رب دیگه کارخونه ای وگرنه حقوق دو ماهت پَر!!!و بعد بالفاصله گوشی رو قطع میکنم
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ماشینو تو پارکینگ پارک میکنم و پامو تو کارخونه ی بزرگم میزارم،در جواب کارکنانی که بهم سالم میدن فقط سری
تکون میدم و به طرف اتاقم میرم منشی با دیدن من با عجله از جاش بلند میشه و نگاهشو تو چشمم میندازه
سالم اقاسری تکون میدم و میخوام برم تو اتاقم که دوباره صداش میاد
اقای احمدی زنگ زده بودنبا خونسردی برمیگردم
خب؟با ترس سرشو زیر میندازه
خب...گفتن که کار اون بودهناخوداگاه ابروم باال میپره،وجودم پر از خشم میشه حاال احمدیم برای من دم در آورده انقدری که به خاطر اون مدارک بی
ارزش شبونه بیاد خونه ی من با دستای مشت شده به سمت منشی میرم که با ترس خودشو پشت میز جمع میکنه...دندونامُ
از حرص روی هم فشار میدم
دیگه چی گفت؟گف..گفت باید...باهاتون حرف بزنهدندون قروچه ای میکنم و بدون توجه به منشی به سمت اتاقم میرم و درو بهم میکوبم!
عصبیم یاد اونشب وترس ستیا عصبی ترم میکنه،ستیای من با جیغای عصبی که میکشید اگه خدای ناکرده...عصبی مشتی
روی میز میکوبم بلند میگم"میکشتمش،زنده زنده آتیشش میزدم حروم زاده رو!"زنگ گوشی مثل مته مغزمو سوراخ
میکنه،با حرص برش میدارم و با داد پرتش میکنم که محکم به دیوار میخوره و هزار تیکه میشه در باز میشه و دانیال
هراسون وارد میشه .نگاه نگرانش و تو اتاق میگردونه و بعد با قدم های محکمی به سمتم میاد
دانیال-چیشده داداش؟
پدرشو در میارمدستشو روی شونه م میزاره
اروم باش،االن عصبیی...بعدا براش یه فکری میکنیممیفهمی چی میگی اگه اونشب بالیی سر ستیا میومد زنده زنده آتیشش میزدم پدرسگُدانیال -آروم باش
و بعد درحالی که سرشو به سمت در اتاق میگردونه با داد به منشی میگه"یه لیوان آب بیار!"آرنجمو میگیره و منو با خودش
روی یه مبل سه نفره ی راحتی میشونه آرنجمو روی زانوم میزارم و پیشونیم به دستم تکیه میدم سرم تیر میکشه که
چشامو میبندم!منشی لیوان آبی میاره و به دست دانیال میده و بعد با"با اجازه ای"از اتاق بیرون میره دانیال دستشو رو شونه
م میزاره،سرمو بلند میکنم و آب و ازش میگیرم...یه نفس سر میکشم که خنکیش کمی حرارت درونمُ کم میکنه!
پاکت سیگارمو برمیدارم و سیگاری ازتوش بیرون میارم و با فندک طالم روشنش میکنم ،پک محکمی بهش میزنم و به
طرف پنجره میرم .پنجره ی کشویی اتاقمو با یه حرکت باز میکنم و پک دیگه ای به سیگار تو دستم میزنم
سیگار به فیلتر رسیده رو از پنجره بیرون میندازم و نفس عمیقی میکشم .به طرف دانیال برمیگردم و روی مبل روبه روش
میشینم
به نظرت بهترین کار چیه؟!دادن مدارک به اون یا...دانیال-داداش اون مدارک متعلق به اونه و براش مهم،بدی بهتره چرا خودتو عذاب میدی؟
عذاب،هه تا عذاب و تو چی ببینی چرا نمیفهمی؟! اون مدارک علیه برادرمه من چطور میتونم به برادر خودم خیانت کنمهوم؟
دانیال-اخه داداش من،عزیز من...برادرت به اون دختر تجاوز کرده اغفالش کرده اون دختر حامله ست در حالی که برادرتو از
زیر بار مسئولیت به این بزرگی شونه خالی کرده!
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من که گفتم بزرگ کردن بچه ی برادرمو به عهده میگیرم نگفتم؟!من که به اون دختر گفتم حتی میبرمش پیش بهترینپزشک زنان!
دانیال-میفهمم نمیخوای داداشت تو هَچَل بیفته ولی بهتره باور کنی که اون دختر عاشق برادرته و فقط میخواد با این کار
برادرتو مال خودش کنه،پس مطمئن باش اتفاقی براش نمیفته!
امیرعلی
نمیدونم چه کاری درسته،لو دادن کار برادرم یا...از طرفی میدونم اون دختر عاشق برادرمه و از طرفی اینم میدونم که برادرم
هیچ حسی به اون دختر نداره تو یه دوراهیه بدی گیر کردم و نمیدونم کدوم راه درسته .باالخره تصمیمو میگیرم و مدارک و
میدم دانیال ببره بده احمدی،فقط خداکنه که بخیر بگذره!با زنگ خوردن گوشی که متعلق به دانیاله ولی سیم کارت من
داخلشه از فکر بیرون میام و بدون اینکه به اسم و یا شماره ی طرف نگاه کنم جوابشو میدم
ستیا-سالم!
با شنیدن صداش تازه میفهمم که ݪرامش یعنی چی .و من این آرامش و با دنیا عوض نمیکنم باصدای سردی میگم
سالم کاری داشتی؟ستیا-خب...خوبی؟
لبخندی رو لبم میشینه،نفس عمیقی میکشم و سعی میکنم که صدام هنوزم سرد باشه!
خوبم...نفس عمیقی میکشه و آه مانند بیرون میده .با حرکاتش کامال آشنام مطمئنم که االن با حرص در حال جوییدن لبای خوش
فرمشه!
ستیا-خب بیخیال...اومدی میگم!
ستیا
نفس عمیقی میکشم و همراه با آه بلندی بیرون میدم،باحرص شروع به جوییدن لبم میکنم
خب بیخیال...اومدی میگمامیرعلی-امشب دیر میام
اخمی مابین ابروهای تازه اصالح کرده م میفته و با شَک میگم
چرا؟صداش فوق العاده سرد میشه
باید توضیح بدم؟!دستمو با حرص روی زانوم میکوبم
نه...هرجور راحتیامیرعلی-خوبه،پس کارتو بگو
بیخیال می،گم طاها خودش بهت زنگ میزنه"هومی"میگه و بدون خداحافظی گوشی رو قطع میکنه،شوکه از این کارش گوشی به دست با دهانی باز به کامپیوتر خیره
میشم!پوف کالفه ای میکشمو گوشی تلفن و برمیدارم،منشی باصدای پر عشوه ای جواب میده
بله بفرمایین؟!پوف حرصی میکشم
تو هنوز نمیدونی که این تلفن متعلق به اتاق منه و اونیکی متعلق به بقیه؟با هول"ببخشیدی" میگه زیر لب زمزمه میکنم"خنگ پرحرف"
یه لیوان آب خنکو بعد با حرص مکالمه رو قطع میکنم!
ستیا
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تقه ی کوتاهی به در می خوره که با کالفگی نگاهم رو از گوشیم می گیرم و خطاب به کسی که پشت در می گم:
بیا تودر باز می شه و منشی لیوان به دستوارد میشه،لیوان آب و با بدخلقی ازش می گیرم و با اخم رو بهش می گم:
برو بیرون برای چی وایستادی و زُل زدی به من؟؟؟؟نگاه کوتاهی بهم میندازه با عجله با اجازه ای می گه و به سرعت از اتاق خارج می شه .یک نفس آب خنک و سر می کشم و با
کالفگی شماره ی طاهارو می گیرم که بهش بگم خودش به امیرعلی زنگ بزنه .باالخره شاید بتونه با اون زبون چرب و نرمش
مُخ امیرعلی رو بزنه؟؟همون بهتر که من چیزی بهش نگفتم چون مطمئنا برای اینکه حرصم رو دربیاره قبول نمی کرد و شروع
می کرد به زدن نیش و کنایه .باالخره بعد از چندین بوق پیاپی طاها افتخار می ده و جواب می ده،با لحن شاکی بهش می گم:
معلومه کجایی؟؟؟؟می دونی از کیه پشت خطم؟؟؟؟طاها:ببخشید که قبل اینکه یه سر برم دستشویی زنگ نزدم بهت خبر بدم
خب حاال توام.طاها:حاال چرا همه حرصت رو سر من بدبخت خالی میکنی,باز کی زده تو پرت خواهر من؟
نفس عمیقی میکشم
خودت زنگ بزن به امیرعلی بگو برنامه چیه؟!و بعد بدون اینکه منتظر اعتراضش باشم گوشی رو قطع می کنم.
سرم از درد داره می ترکه و هنوز نصفی از تحقیقاتم راجع ب یکی از شرکت های بزرگ المان ک قرار برامون دارو صادر کنه
هم کامل نشده!چشمامو روی هم فشاری میدم و دوباره و با دقت بیشتری بی توجه به سوزش چشمام به کامپیوتر خیره
میشم .ایمیلی که از طرف شرکتشون برام فرستاده شده رو میخونم و پوفی میکشم،تو این وضعیت فقط المان رفتنم کم بود
که خدا رو صد هزار مرتبه شکر اونم اضافه شد.با کالفگی با انگشت شصت و اشاره م هر دو چشممو فشاری می دم و آه عمیقی
می کشم .شاید بتونم شایان و به عنوان نماینده به جای خودم بفرستم .ایمیلی با محتوای اینکه نماینده ی شرکت حتما در
تاریخی که گفتن اونجا می ره براشون فرستادم .باالخره بعد از دو ساعت خیره شدن به کامپیوتر به این نتیجه رسیدم که یکی
از بهترین و موفق ترین شرکتاییه که دارم باهاش کار می کنم،به پشتی صندلی تکیه می دم و کش و قوسی به بدن خشک
شده م می دم،گوشی تلفن و برمی دارم که از منشی بخوام برام فنجونی قهوه بیاره که...
در اتاق به یکباره باز می شه و دالرام با سروصدا در حالی که بلند بلند سالم و احوال پرسی می کنه وارد میشه،چشم غره ای
بهش می رم.در حالی که با پرویی پشت چشمی نازک می کنه روی نزدیک ترین مبل به میزم می شینه و بالفاصله شال نیم
بند روی سرشُ دور گردنش می ندازه!گوشی تلفن و کنار گوشم می گیرم و به منشی می گم:
 دو فنجون قهوه بیارنگاهی به دالرام می ندازم و با غُر رو بهش می گم:
تو بلد نیستی در بزنی؟!عین گاو سرتو انداختی پایین اومدی تو ک چی؟!البته بالنسبت گاو!چشم غره ی وحشتناکی بهم می ره و فحشی زیر لب بهم می ده که نیشخندی می زنم،یه دفعه دستاش رو با هیجان بهم
میکوبه و جیغ میزنه
اخ جون یه مسافرت توپ،سفر شمال و چه شود!و یکباره دیگه با ذوق دستاشو بهم میکوبه
مطمئنم خوش میگذره.امیرعلی
در حال سروکله زدن با دانیالم که صدای زنگ گوشیم بلند می شه رو مو میکنم به دانیال با حرص خفه شو یی میگم نگاهی
به اسکرین گوشیم و اسم طاها که روش افتاده می ندازم .با یاداوری اینکه ستیا بهش گفته که بهم زنگ بزنه با عجله رنگ سبز
و با انگشت شصتم لمس می کنم و با خوش رویی با طاها احوال پرسی میکنم.
طاها:خوبی امیرعلی جان؟ از کارخونه چه خبر همه چی رو به راهه؟
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خدارو شکر همه چی خوبه .چه عجب،آفتاب از کدوم طرف در اومده که بهم زنگ زدی؟طاها:خجالتم نده داداش .درگیرکارم جون تو یه پرونده ای وکالتی دستم بود که خدارو شکر دیروز کارش تموم شد...
خسته نباشی! موفق بودی که؟طاها-اره خداروشکر به نفع من پیش رفت،راستش زنگ زدم یه درخواستی ازت بکنم
ناخوداگاه با کنجکاوی اخمی می کنم و جدی بهش می گم
جونم داداش؟ مشکلی که پیش نیومده؟طاها:نه مشکلی نیست،فقط اینکه منو بچه ها یه قرار گزاشتیم که یه چند روزی بریم شمال استراحت و تفریح،خالصه اینکه بی
تو صفا نداره امیرعلی .اینه که حتما باید بیای
تا دهن برای اعتراض باز کردم دانیال که ظاهرا متوجه ی حرف های طاها شده بود .با نیش باز شده دستی به چونه ی بدون
ریشش کشید و بی صدا لب زد
دانیال:جون من نه نیار!
اخمی بهش کردم و خواستم "نه" ای بگم که در حالی که دوباره دستش رو به چونه ش می کشید با لحن التماس امیز و طنز
الودی گفت
دانیال :مرگ من! نه اصال جون ستیا
با خشم اخم وحشتناکی بهش کردم و خودکار روی میز رو به طرفش پرت کردم و با بی حوصلگی به طاها گفتم که:
میام منتها با یکی از دوستامگوشی رو قطع می کنم همزمان اخمی به دانیال می کنم که سرشو به سمت سقف می گیره و شروع می کنه به سوت زدن.
بیشعور می دونه نقطه ضعف من ستیاست از اون استفاده می کنه .سعی می کنم جدی باهاش برخورد کنم بچه پررو رو،پس
تک سرفه ی مصلحتی می کنم رو بهش با لحن به ظاهر عصبی می گم
تو منو به جون کی قسم دادی؟نیم نگاهی بهم می کنه و در حالی که با انگشت اشاره ش در حال خاروندن سرشه با شرمندگی می گه
دانیال:خو دلم پوکید تو این کارخونه درندشتت،یه روز مرخصی داده بودی بهم اونم حسودیت شد نزاشتی برم بگردم بابا
افسرده شدم .پوزخندی می زنم و با تمسخر می گم
نه که توام خیلی کار میکنیچشماشو برام اندازه ی گردو می کنه و با حرص می گه
دانیال:ای بشکنه دستم که نمک نداره خودتم خوب می دونی من نباشم کارت لنگه
و درست مثل یه دختر بچه ی لوس برام پشت چشم نازک می کنه خب از حق نگذرم اینو راست می گه تقریبا نیمی از
مسئولیت های کارخونه به گردنه این خُل و چله،درسته یه ذره شیش می زنه و یه تختش کمه ولی کارش حرف نداره کافیه یه
کاری بهش بسپاری تا اون کارو تموم نکنه یه جا بند نمی شه.
دانیال:خب خره اینطوری می تونی کاری کنی ستیا هم به سمتت بیاد
منظورت چیه؟دانیال:خنگی دیگه،تو این سفر می تونی کامل ستیا رو به دست بیاری!البته اگه خنگ بازی در نیاری
چشم غره ای بهش می رم که نیشش رو باز می کنه به طوری که تا دندون عقلشم پیداست
دانیال:حاال چشماتو اونطوری نکن شب خواب بد میبینم،دروغ نمیگم که واال
پوفی می کشم و در حالی که از جام بلند می شم می گم:
با یه خداحافظی خوشحالم کن.دانیال:این یعنی برم گمشم دیگه؟
اینم حرفیه،پس برو گمشو45
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نیش خندی می زنه و فحشی نصار روح پر فتوحم می کنه و بعد سوت زنان از اتاق خارج میشه،گوشی و سوئیچ ماشین رو از
روی میز بر می دارم و با قدم هایی بلند و منظم از اتاق و بعد از شرکت خارج می شم سوار ماشین می شمُ پامو رو پدال گاز
فشار می دم و با نهایت سرعت به سمت خونه می رونم،دلم برای خانوم کوچولوی مغرورم حسابی تنگ شده و حاال که فکر می
کنم چند روزی می شه که حرصش ندادم .فکری به سرم می زنه و لبخند شیطونی رو لبم می شینه،مسیر حرکتمُ تغییر می
دم و به سمت خونه ی دانیال می رونمبه خانوم گفتم"شب دیر میام خونه"پس نباید دروغگو بشم و برام حرص خوردنش لذت
بخشه و تنبیه شدنش در الویت! زنگی به دانیال میزنم و با گفتن"شام میام پیش تو"بهش خبر می دم و گوشی رو قطع می
کنم
ستیا
نگاه دیگه ای به ساعت می ندازم،دوازده شب،تا االن خونه نیومده دلم داره عین سیر و سرکه می جوشه دلشوره اَمونَمو
بریده،وقتی گفت شب دیر میام خونه
فکرشم نمی کردم دیگه تا این ساعتم خونه نیاد .امیرعلی که می دونست از بعد اون شب و جیغای هیستیرک،من از تنهایی تو
این خونه می ترسم،پس چرا باید تا این ساعت منو تو این خونه تنها بزاره؟ ناخوداگاه لرزی به تنم می افته و کاسه چشمام پر
از اشک می شه،اره انگاری واقعا دیگه دوستم نداره خدایا حاال من با این دل زبون نفهمم چیکار کنم؟ زبونمو روی لب خشک
شده م می کشم و اروم زمزمه می کنم
هر چقدرم نسبت بهم بی اهمیت باشی من ستیا م دوباره به دستت میارم امیرعلیمسمم از جام بلند می شم و با قدم های بلند و به سرعت از پله ها باال می رم و در اتاقم رو با تموم حرصم محکم می کوبم.
نفس پر حرصی می کشم و با حرص خودم رو روی تخت می ندازم،غَلتی می زنم و تو تاریکیه اتاق نگاهی به ساعت گوشیم می
ندازمسه و نیم صبح،خدای من دیگه دارم واقعا نگرانش می شم .با هُل رو تخت می شینم و تو لیست مخاطبام دنبال اسم
 My Loveمیگردم.
نزدیک دو بار لیستُ با هواس پرتی زیر و رو می کنم ولی اسمش نیست با حرص
لعنتی زیر لب می گم و برای بار سوم با دقت لیست و نگاه می کنم .به قدری هُل شدم که اصال یادم رفت بجای اینقدر گشتن
فقط تو جستجو سرچش کنم،شماره ش رو لمس می کنم و رو گوشم می زارم که صدای تایر ماشین رو سنگ فرش حیاط بهم
می گه که اومده .پس بدون فوت وقت تماس و قطع می کنم و با خیال راحت رو تخت دراز می کشم نگاهم رو به سقف اتاق
می دوزم و اروم و با ک نهایت دلخوری و ناراحتی زمزمه می کنم:
یدونه امیرعلی برام مونده ستنا رو ازم گرفتی!امیرعلی رو دیگه نگیر خدا،خودت میدونی امیرعلیم نباشه می میرم از تنهایی وبی کسی
با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار می شمُ بدون نگاه کردن به شماره با چشمای بسته وصدای خش دار ناشی از خواب جواب
می دم
الو؟؟دالرام:ای االهی سنگ قبرتو بشورم دختر هنوز کپیدی؟! بلند شو وسیله هاتو جمع کن,یه چیزی کوفت کن،دو ساعت دیگه
می خوایم راه بیوفتیم.
به ارومی زمزمه می کنم
خفه بمیری دلی,یه نفس بگیر الاقل هی ور ور ور!دالرام-کوفت,االن بیداری؟
اره...امیرعلیم میاد؟دالرام-اره طاها راضیش کرده مثل اینکه با دانیال میادش
اوکی,قطع کن برم یه چیزی بخورم بعدش چمدونم رو جمع کنمدالرام-خدافظ
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بدون اینکه جواب خداحافظیش رو بدم گوشی رو قطع می کنم و از روی تخت بلند می شم بعد از شستن صورتم با همون
لباس خواب گیپورم به طبقه ی پایین می رم .بدون توجه به سرو صداهایی که از اشپز خونه میاد و مطمئنا کار امیرعلیه داخل
می شم و بعد از یه سالم زیر لبی در یخچال و باز می کنم.
پارچ شربت پرتقال و به همراه بشقاب کیک صبحانه بر می دارمُ با ارنجم در یخچالُ می بندم،روی میز ناهار خوری می
زارمشونُ از کابینت لیوانی برمی دارم و ناخوداگاه نگاهم به امیرعلی می اُفته که نگاهش رو پاهای لختم می چرخه و
همونطوری نگاهشو به باال میاره،نگاهش که به سینه ی تقریبا بیرونم می افته اب دهنش رو محسوس قورت می ده و دستشو
با کالفگی بین موهای خوش حالتش می کشه،نگاه دیگه ای از باال تا پایین بهم می ندازه و بعد با قدم های بلندی از اشپزخونه
بیرون می ره خنده ی تو گلویی می کنم و لیوانم و پر از اب پرتقال می کنم،با سرخوشی یه نفس شربت و می خورم و تکه ای
کیک تو دهنم می زارم حاال بچرخ تا بچرخیم عشقم اینطور که معلومه همچین هم از چشمت نیوفتادم،لبخندی رو لبم می
شینه و با سرخوشی در حالی که آهنگی رو زیر لبم زمزمه می کنم از پله ها باال می رم و در اتاق ُم باز می کنم و به سمت
کمدم می رم
لباسایی که برای سفر الزمم می شه رو بر می دارم و روی تخت می ندازمشون چمدونم رو از زیر تخت بیرون می کشم و شروع
به جمع کردن لباسا و وسیله های ضروریم می شم زیب چمدونم رو میکشم و از روی تخت بلند می شم،روی صندلی میز
آرایشم می شینمُ شروع به سر و سامون دادن به قیافه م می کنم با رضایت نگاهی به خودمم تو آینه می ندازم و لبخندی رو
لبم میاد اوم خوشم اومد،آرایش کامال ملیحی که زیاد معلوم نیست ولی رو صورتم خوب نشسته،موهامو فرق وسط باز کردم و
آزاد رهاشون کردم مانتوی سفید کُتی مو با شلوار قد نود سفیدم ست می کنم شال،کیف و کفش مشکی سفیدم تیپم رو کامل
می کنه،شالمو نیم بند رو سرم می زارم و عطر آبان ماهم رو خودم خالی می کنم،نگاه دیگه ای به خودم می ندازم و بعد از
برداشتن گوشیم از دسته ی چمدونم می گیرم و از اتاق بیرون می زنم
همزمان با من امیرعلی از اتاقش خارج می شه .خدای من این پسر معرکه س،با اینکه تیپ کامال ساده ای زده ولی خیلی رو
اون اندام فوق العاده ش خوب نشسته با تحسین نگاهم رو ازش می گیرم که با صداش میخ چشماش می شم
امیرعلی-داری میری عروسی؟
متوجه ی متلکش می شم ولی خودم می زنم به کوچه ی خوش اب و هوای علی چپ و رو بهش می گم
واااا...مگه نمی ریم شمال؟ عروسی کجا بود؟خیلی جدی بهم نگاه می کنه و با اخم می گه
لعنت به اون کسی که راه کوچه ی علی چپ و به همه یاد داد!اخی بچه م از حرصش معلوم نیست چی می گه فدای غیرتت عشقم تو که منو دوست داری چرا الکی می گی از چشمت
افتادم
منظورت و نفهمیدم امیر!بدون اینکه جوابی بهم بده خیلی شیک میاد و این دست بیچاره ی منو عین کش تنبون میکشه،چمدونم و همونجا ول
میکنم و دنبالش کشیده میشم تو اتاق خودم غر میزنم
در رفت دستم ایش!بدون اینکه به غرولند من توجهی کنه من رو میشونه روی صندلی میز ارایشم،دستمال مرطوبی از روی میزم برمیداره و
میکشه رو لبم،بعد خیلی ریلکس شالمو میکشه جلو طوری که فقط یکی دوتا از تار موهام معلومه،بی توجه به منه مبهوت به
طرف کمد لباسم میره و مانتوی نسبتا بلند ولی فوق العاده شیکی بیرون میاره دوباره میاد کنارم و از روی صندلی بلندم
میکنه ستش به طرف دکمه های مانتوم میاد که با بهت میگم
چیکار میکنی امیر؟امیرعلی:کار خاصی نمیکنم فقط دوست ندارم وقتی با منی نگاه هوس انگیز همه به اندام تو باشه
لباسم مگه چشه.امیرعلی:بگو چش نیست!مانتو از این تنگ تر نداشتی همه برجستگی های بدنت پیداست.
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و با حرص و اخم وحشتناکی دوباره دستشو میزاره رو دکمه ی مانتوم ایندفعه به خاطر اخم فوق العاده ترسناکش میترسم که
چیزی بگم پس ترجیح میدم که دهنمو بسته نگه دارم دستمو با مالیمت روی دستش میزارم و دستشو پس میزنم و خودم
مانتومُ در میارم مانتوی انتخابیه امیرعلی رو تن میزنم و بعد از درست کردن شالم نگاهی به امیرعلی میندازم و اروم میگم
خوبه؟!بدون اینکه جوابی بهم بده از اتاق خارج میشه
امیرعلی
دیدن ستیا تو اون مانتوی تنگ و اون رژ پررنگش،شالی که اصال هیچی از موهاشو نپوشونده بود نزاشت که در مقابلش بیخیال
باشم،از این به بعد مخصوصا تو این سفر باید بیشتر خود دار باشم من هنوزم عاشق ستیام ولی باید به اشتباهاتش پی ببره،یه
خورده تنبیه براش اصال بد نیست چمدون خودم و ستیا رو برمی دارمُ از خونه بیرون می زنم و تو ماشین منتظرش می مونم
منو ستیا و دانیال باهمیم دالرام و طاها و شایانم باهم،باالخره بعد از پنج دقیقه خانم با طمامینه از خونه میاد بیرون،خیره به
قدم هایی که با ناز برمی داره می شم تا سوار ماشین می شه با ریموت در حیاطُ باز می کنم و از خونه خارج می شم ،به سمت
خونه ی دانیال حرکت می کنم تو سکوت به جلو خیره شدم که باالخره صداش سکوتی که حکم فرما شده رو می شکنه
ستیا-اوم،چیزه...خطرناک نیست که خونه رو خالی گزاشتیم؟
سعی می کنم به سردی جواب شو بدم
به نگهبان کارخونه سپردم که این چند روزه هواسش به خونه باشهستیا-اهان
جلوی در خونه ی دانیال ماشینُ نگه می دارم و تک زنگی بهش می زنم که به دقیقه نکشیده از خونه بیرون می زنه چمدون
به دست به ماشین نزدیک می شه و بعد از گزاشتنش تو صندوق عقب می خواد عقب بشینه که ستیا فوری پیاده می شه
چیزی به دانیال می گه و بعد خودش عقب می شینه،دانیال جلو می شینه سالمی به من می ده و درحالی که سرشو به طرف
ستیا برمیگردونه می گه
دانیال-ستیا من عقب مینشستم دیگه.
ستیا-من پشت راحت ترم دانیال نگران نباش.
دانیال لبخندی به ستیا می زنه و بعد به جلو خیره می شه،ناخوداگاه اخمی مابین ابروهام می شینه اخ که چقدر دلم برای
صمیمی حرف زدن با ستیا تنگ شده!ماشین رو به حرکت در میارم و به سمت خونه ی طاها می رونم قرار شده که همگی
باهم حرکت کنیم و بین راه یه استراحتی هم به خودمون بدیم
دانیال-چه خبر؟
ستیا-سالمتی تو چه خبر؟!
دانیال-هعی دست رو دلم نزار که خونه این دوست دختر جدیده م بود می گفتم بگو خب؟
ستیا-خب؟!
دانیال-خب به جمالت اونم پرید!نمی دونم چه حکمتیه که بعد دو روز دُمشون رو میزارن رو کولشون و فرار میکنن
ستیا-از بس خنگی
دانیال-می دونی ستیا تازگی به یه نتیجه ای رسیدم،اینکه تو و امیرعلی هردوتون دوتا موجود مزخرف ادم ضایع کنین و به
شدت از این نظر بهم میاین
و بعد با حرص به جلو خیره می شه این کارش من و ستیا رو به شدت به خنده می ندازه و با صدای بلندی هر دو شروع به
خندیدن می کنیم
ستیا
دانیال نزدیکه پنج دقیقه ای دهن مبارکش و بست و اجازه داد ما تو ارامش کامل باشیم مثال که قهر کرده ولی وقتی دید نه
من و نه امیرعلی توجهی به بی محلیش نمی کنیم دوباره اون دهن مبارک و باز کرد و شروع کرد به مزخرف گفتن وقتی می
گم مزخرف دلیل بر بی ادبیم نیست چون واقعا مزخرف می گفت،مثال یه حرفی رو که می زد یهو وسط ولش می کرد و می
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رفت سراغ یه بحث دیگه و با اون جُک های فوق العاده بی مزه ش انتظار داشت که ما قهقه بزنیم براش،البته می دونم اون
بیچاره م گناهی نداره فقط می خواد کاری کنه که ما دوتا رو الاقل یک دقیقه بخندونه ولی زهی خیال باطل من که با یه قیافه
ی سردوخشک بی توجه به حرفای دانیال از شیشه به بیرون زُل زده بودم امیرعلی هم که عین میرغضب با ابروهای گره خورده
به روبه روش خیره بود هر از گاهیم یه تکونی به سرش می داد که یعنی حواسم هست تو ادامه بده وپشت بندش دستش و می
زاشت رو بوق که ماشین جلویی یه حرکتی به خودش بده باالخره دانیال به این نتیجه میرسه که یه استراحتی به خودش بده
ولی دراخر با گفتن
دانیال-انقدر یخ اخه،الحق که خدا دروتخته رو خوب برای هم ساخته!
حرفشو به اتمام میرسونه و اونم مثل امیرعلی به انبوه ماشینای جلو خیره میشه
باالخره بعد از حدود یک ساعت از شَّر ترافیک خالص میشیم دانیال با گفتن یه
آخیش بلند هیجانشو نشون میده لبخندی رو لبم میشینه و میگم
دانی؟دانیال:جانم؟ چه مخففم کرد اسممو
خب حاال توام انگار چیشده!دانیال:نه جانم ،کسی جز عشق زندگیم حق نداره منو دانی صدا کنه!
بهت زده با ابروهای باال رفته میگم
عشق؟دانیال-عشقی که در آینده گریبان گیرش می شم دیگه
امیرعلی:باز تو جو زده شدی؟!
و پشت بندش ماشین و نگه میداره به اطرافم که نگاه میکنم متوجه میشم که جلوی در خونه ی طاها ماشین و نگه داشته
نگاهی از آینه به من میاندازه و ابروشو برام باال میاندازه متعجب کارشو تکرار میکنم که ایندفعه با اخم ابرو باال میاندازه
اخمی میکنم و سرمو به معنی"چیه" تکون میدم پوفی میکنه
امیرعلی-یه زنگ بزن ببین نمیان
زیر لب غر میزنم
االهی خیر ببینی چیزی ازت کم می شد که از اول اون زبون یه مثقالیت رو تکون میدادی؟شماره ی دالرامو می گیرم که بدون اینکه اجازه بده من حرف بزنم می گه
دالرام-اومدیم
و بعد گوشی رو قطع می کنه
یه ساعتی میشه که راه افتادیم .دانیال و امیرعلی تا نیم ساعت پیش داشتن در مورد کارخونه حرف میزدن ولی االن فقط
سکوته که بین همه مون حکم فرما شده،پوفی از بی حوصلگی می کشم و با یه لحن دلبرانه ای رو به امیرعلی می گم:
امیر؟!از آینه خیره می شه توی چشمام و با لحن سردی می گه:
امیر علی:هوم؟!
اخمام می ره توهم،با این نازی که من اومدم تو اَدای اسمش الاقل اگه "جونم"نمی گفت دیگه"بله"حقم بود .ایش به من می
گه"هوم!"چشمام و با حرص می گردونم و با لحن خودش می گم
یه آهنگ بزاربی حرف ضبطُ روشن میکنه و بعد از کمی گشتن میرسه به اهنگ مورد نظرش و استپ میکنه .آهنگ فوق العاده قشنگ
"نوازش" امیر تتلو پخش می شه .واقعا این اهنگ االن با موقعیت منو امیر کامال جور،سرم رو می ندازم پایین و سعی می کنم
بغضی که سعی در خفه کردنم داره رو قورت بدم،با حس سنگینی نگاهی سرم رو بلند می کنم که نگاهم به نگاه خیره ی امیر
علی میوفته با حسرت پلکی می زنم و نگاه شیفته مو ازش می گیرم ُبه بیرون خیره می شم
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گاهی وقتا واقعا از دست خودم حرصم می گیره,خودمم نمی فهمم چرا دارم واسه کسی می میرم که خودم با ندونم کاری
باعث شدم از چشمش بیوفتم ناخوداگاه آهی می کشم که صدای اعتراض مانند دانیال بلند می شه
دانیال-چتونه شما دو تا؟!خُل کردین منو شما،مثال داریم میریم مسافرت اونوقت همچین با غم به بیرون خیره می شین و آه
می کشین که آدم فکر می کنه داره میره مجلس عزا
مکث چند ثانیه ای میکنه و همراه با نفس عمیقی دوباره سنخنرانی شو شروع میکنه
دانیال-این اهنگا چیه گوش می دین اصال؟! یه اهنگ از حامد پهالن بزار یه ذره شاد شیم
پوزخندی میزنم و با تمسخر می گم
میدونی دانیال تو از اون ادمایی هستی که چشم تو چشم غَما میشن و با نیش باز میگن حامد پهالنه.لبخند دندون نمایی می زنه و می گه
دانیال-پس چی،انتظار داشتین مثل خودتون افسرده باشم؟!
امیرعلی-اخه می دونی وقتی تو به جای هر سه نفرمون فَک میزنی دیگه چه نیازی به ما دوتاست؟!
دانیال با حرص مشتی به بازوی امیر می کوبه و با لودگی می گه
دانیال-خوب می دونم که عاشق همین پر حرفیام شدی عجقم.
امیرعلی-گمشو بابا تو عشق من باشی من خودمو حلق اویز می کنم.
و بعد بدون اینکه منتظر جوابی از دانیال باشه صدای اهنگ و بیشتر می کنه.
باالخره با یک ساعت تاخیر ساعت حدود شش عصر که به مقصد میرسیم .امیرعلی ماشین و توی حیاط بزرگ و شیک ویالش
نگه میداره و دالرام اینا هم پشت سرش ماشین و میارن داخل .از ماشین پیاده میشم و کش و قوصی به بدن خشک شده م
میدم .خمیازه ای میکشم .به شدت احساس کسلی میکنم .امیرعلی بی توجه به اطراف چمدون هارو از صندوق عقب در
میاره .نگاهم به دانیالی میافته که همچنان تو ماشین خوابه,دلم براش میسوزه .برای همین اروم چند تقه به شیشه میزنم و
صداش میکنم ,اول گیج به اطرافش نگاه میکنه و وقتی نگاهش به من میافته در ماشین و باز میکنه .در حالی که با انگشت
اشاره ش گوشه ی چشمش رو میخارونه خمیازه ای میکشه و بعد میگه
کی رسیدیم؟همین االن .دیدم ممکنه گردن درد بگیری اینطوری،گفتم بیدارت کنم بری تو ویال بخوابی...دانی چشمات قرمزهدانیال-سرم درد می کنه فکر کنم بخاطر همین قرمزه!
اهان...برو تو ویال یه نیم مین دراز بکش تو کیفم مسکن هست میارم برات.لبخند قدر شناسانه ای زد و همراه با چشمک شیطونی گفت
مرسی ابجی.متقابال لبخندی میزنم و برمیگردم طرف ویال که چشمم به امیرعلی میافته که با چشمای ریز شده خیره به من و دانیال.
شونه ای باال میندازم .باید رفتارم عین خودش باشه,امیر از دخترای آویزون بدش میاد,لبخندی رو لبم می شینه و فکر می
کنم که
عزیز دلم خودتم خوب میدونی که فقط مال منی.امیرعلی
بعد از اینکه اتاق بچه ها رو بهشون نشون می دم تا یه استراحتی بکنن از پله ها پایین میام و به طرف در ورودی می رم.
نگاهم به دانیال و ستیا میفته که دارن باهم صحبت می کنن,از دیدن لبخندای دلبرانه ای که به هر جنس مذکری به جز من
میزنه ناخوداگاه حسود می شم .با چشمای ریز شده خیره ی ستیا و دانیالی می شم که با لبخند مشغول حرف زدن
هستن,باالخره از هم دل می کنن .ستیا با یه حرکت به طرف ویال بر می گرده که نگاه دریاییش با نگاه موشکافانه م طالقی می
کنه,لبخند ملیحی می زنه و با قدم های ارومی به سمتم میاد .وقتی بهم می رسه با دست راستش خیلی شیک کنارم می زنه و
ابرویی باال می ندازه در مقابل چشمای گرد شده ی من وارد ویال می شه .ناخوداگاه نفس عمیقی می کشم .با کالفگی تو موهام
چنگ می ندازم و پوفی می کشم که صدای دانیال پارازیت میشه وسط خود درگیریام
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دانیال-داداش اگه اجازه بدی بیام تو.
از جلوی در کنار می کشم و نگاهی بهش می ندازم که چشمام به چشمای قرمز شده ش میفته .اخمام و میکشم تو هم و می
گم
بازم میگرن؟!دانیال-اره
و از کنارم رد میشه .با بی حوصلگی روی مبلی لم می ده و با انگشت شصت و اشاره ش شقیقه ش رو ماساژ می ده .کنارش
می شینم و همزمان با بستن چشمام سرم رو به پشتی مبل تکیه می دم که با صدای ستیا چشمام و باز می کنم .لیوان ابی
دستشه .روی مبل تک نفره ی نزدیک به ما می شینه و در حالی که قرصی رو طرف دانیال میگیره می گه
ستیا-دانی بیا این قرص و بخور بعدشم دراز بکش تا بهتر شی
دانیال سرشو بلند می کنه و با تشکر نگاهی به ستیا می کنه و درحالی که قرص رو ازش می گیره با لبخندی می گه
مرسی ابجی .مگه اینکه تو به فکر من باشی.باالخره خانوم نگاهی به من می ندازه و می گه
ستیا-پس بقیه کجان؟!
رفتن استراحت کنن.ستیا-اهان
می گه و با گفتن
ستیا:من میرم تو حیاط
بیرون می ره .دانیال نگاهی بهم می ندازه و با گفتن
دانیال-خاک تو سر بی عرضه ت کنم!
در مقابل چشمای بهت زده ی من به طرف پله ها میره .با حرص نفس عمیقی می کشم و سعی می کنم خودم و اروم کنم .تی
وی رو روشن می کنم و با بی حوصلگی شبکه های ماهواره رو باال پایین می کنم .به بهونه ی سیگار کشیدن از ویال بیرون می
زنم که چشمم به ستیا می فته که در حالی که خیره به آسمونه قدم می زنه,با حسرت نگاهی بهش می ندازم و سیگاری اتیش
می زنم .کامی از سیگار می گیرم و زیر لب زمزمه می کنم
کاش وضعمون این نبود .کاش توام دوسم داشتی،کاش اون انتقام لعنتی چشمات رو کور نمی کرد اونقدری که عاشقیمُ ونبینی!
پک دیگه ای به سیگارم می زنم و منم به اسمون پر ستاره ی باال سرم خیره می شم .هوا تقریبا سرده .تو ماه اسفندیم و من
امیدوارانه ارزو دارم تا عید ستیا مال خودم و خانوم خونه م بشه .پک محکم دیگه ای به سیگار می زنم و در اخر روی زمین
پرتش می کنم ...با پاشنه ی پام لهش می کنم و سرمو بلند می کنم که ستیا رو نزدیک به خودم می بینم .نمیدونم توهم یا
واقعیت ولی انگار زمزمه ی اروم ستیا رو میشنوم که میگه
ستیا:کاش میدونستی خوشم نمیاد سیگار بکشی!
وقتی به خودم میام که ستیا با قدم های سریعی وارد ویال میشه,دستی پشت گردنم می کشم و زیر لب می گم
کاش واقعیت داشت و توهم نبودثانیه ای بعد با کالفگی وارد ویال می شم
ستیا
به پیشنهاد دالرام قرار شد که طاها و شایان برن و برای شام پیتزا بخرن و یه سری خوراکی برای این چند روزه .امیرعلی و
دانیال یه توپ والیبال گرفتن دستشون و رفتن حیاط که بازی کنن .منو دالرامم عین دوتا دختر خوب و متین رفتیم و
نشستیم به دید زدنشون .جالبیش اینجاست که وقتی دانیال به ما گفت :
دانیال :بریم بازی
دالرام یه لبخند موقرانه ای زد و با یه لحن خانومانه ای گفت:
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دالرام:شما بازی کنین ما راحتیم
یعنی منو می گی با یه دهن اندازه ی غار حرا شده زُل زده بودم به این موجود ناشناخته ی کنارم .جلل خالق یعنی این دختر
بلده سنگین باشه؟!دانیال و که دیگه نگو همچین محو دالرام شده بود و اب از لب و لوچه ش اویزون بود که نگو .اخرشم
امیرعلی با لحنی که معلوم بود به زور داره خنده ش رو کنترل می کنه صداش کرد...
یه رُبی گذشت که ماشین طاها اومد داخل حیاط و سرو صداشونم پشت بندش .شایان با چند تا کیسه اومد و جلوی من
ایستاد .با تعجب نگاهش کردم و ابرومو باال انداختم که یعنی "چی میگی؟! " نیشخندی زد و گفت:
شایان:درود بر ملکه سیندرال...و
و در حالی که نگاه چپی به دالرام می نداخت همزمان با نیشخندش که غلیظ تر می شد گفت:
آناستازیابا این اسمی که رو دالرام گزاشت خنده م گرفت و ناخوداگاه پقی زدم زیر خنده که...دالرام اول با غیض به من نگاه کرد و بعد
جیغی کشید که فکر کنم در و پنجره ی ویال ترک برداشت.
دالرام-می کشمت بیشووووور
شایانم که خوب می دونست این میکشمت دالرام برابر با کچلی سرش,با هول کیسه هارو انداخت کنار من و با شروع به
دوییدن کرد .من که دیگه مرده بودم از خنده,نگار نه انگار این دالرام همون دختر موقر و خانوم چند دقیقه پیشه .همچین می
دویید جیغ جیغ می کرد که نگو!؟شایانم با صدای بلند می خندید برای حرص دادن بیشترش می گفت:
شایان:خداییش کم از آناستازیام نداری!
و بعد لحظه ای وایستاد وبا حالت نمایشی دستشو به نشونه ی تفکر رو چونه ش کشید و با یه چهره ی جدی و چشمای ریز
شده گفت:
االن که فکر می کنم اناستازیا از تو خوشگل ترم بوداینو که گفت دیگه خون جلوی چشمای دالرام و گرفت جیغ بنفش دیگه ای کشید و سرعتشو بیشتر کرد .منو و بقیه رو هم
که دیگه باید یکی می ومد از زمین جمعمون می کرد از بس از خنده زیاد پخش زمین شده بودیم,یه جا که دالرام داشت از
کنار دانیال رد می شد و تقریبا دیگه نزدیکه شایان بود دانیال با یه حرکت دالرامو کشید بغلش و با یه لحن با مزه ای گفت:
سفید برفی عزیزم!دخترکم کمی استراحت بنما .بعد دوباره شروع کن نفست گرفت بابا .اصال تو زیبای خفته!دالرام که انگار تازه متوجه ی امیرعلی و دانیال شده بود با خجالت نگاهی به من وبقیه که از خنده کبود شده بودیم انداخت .با
صورت سرخ شده سرشو تو سینه ی دانیال قایم کرد اما یه ثانیه ام نکشید که جیغ بنفشی کشید و با شرم به داخل ویال
دویید .همه نگاهی به هم دیگه انداختیم و یدفعه با صدای بلندی منفجر شدیم از خنده حرکت دالرام واقعا جالب بود .با
خجالت سرشو تو سینه ی دانیال قایم کرد ولی وقتی فهمید که پناهگاهش کسی نیست جز دانیال فرار و بر قرار ترجیح
داد,بعد از یه دل سیر خنده همگی رفتیم داخل .با لبخندی که رو لبم بود از پله ها باال رفتم,در تک تک اتاقا رو باز کردم تا
اتاقی که در حال حاظر دالرام توش ساکنه رو پیدا کنم .باالخره پیداش کردم اخی عزیز دلم .خودشو رو تخت انداخته بود و
پاهاش از تخت اویزون بود,سرشو تو بالشت فرو کرده بود و نفس عمیق میکشید ,این یعنی عمق خجالت دالرام,همیشه با این
روش خودشو قانع میکرد .لبخندم عمیق تر شد
دلی بیا بریم شامبا مکث از جاش بلند شد و با یه قیافه ی حق به جانب جلو تر از من از اتاق خارج شد,تک خنده ای کردم و به دنبالش از اتاق
بیرون رفتم.
با احساس سردیه هوا پالتوم رو بیشتر دور خودم پیچیدم و به صدای موجی که خودشو به ساحل میرسوند گوش دادم .خدا
میدونه چقدر ارامش دریا رو دوست دارم,ساعت از یازده شب گذشته و من یه ربی هست که تنها نشسته م و به دریا خیره
شدم .به این سکوت .به این تنها بودن احتیاج داشتم .که فکر کنم به خیلی چیزا .که فکر کنم به نبودن ستنا .به نبودن مامان.
به نبودن بابا .بابایی که بارها و بارها به مادرم خیانت کرد .به پدری که بارها مادرم و پیش هر زنی خورد کرد .به پدری که به
زیر دلش بیشتر از هر چیزه دیگه ای اهمیت می داد .به مادری که چه عاشقونه با همه ی کثافت کاریای بابام به پاش موند .به
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مادری که به خاطر من و ستنا ادامه داد و تسلیم هرز پریدنای بابام نشد .به گذشته فکر می کنم .به حرفایی که پشتمون بود و
شایدم هنوز هست .به شایعه های مزخرف مردم,به حرفای چرتشون که می گفتن منو ستنا حاصل رابطه های نامشروع بابا
بودیم,می گفتن دوتا توله حروم پس انداخت و بیخیال مشغول هرزه بازیاشه ولی ما کامال حالل بودیم  ,از یه رابطه ی حالل
بودیم .همیشه کثافت کاریای بابا دامن مارو می گرفت همیشه شرمنده ی عام و خاص بودیم و سنگ رو یخ می شدیم پیش
هر کس و ناکسی.
ناخوداگاه به اسمونه پر ستاره ی باال سرم خیره می شم .بی توجه به سردیه هوا تو ارامشی که بخاطر دریا به دست اوردم لب
باز می کنم میگم از دردایی که تو دلمه .از دردایی که ذره ذره سعی در شکستنم داره .لب باز می کنم درد و دل میکنم با
خالقم .و چه خوبه که فهمیدم درد و دل خالق و مخلوق چه لذتی داره
منو می بینی خدا .تنها موندم حواست هست؟؟؟شاید بابام ادم بدی بود ولی بازم سایه ی سرم بود خدا ,نمی ذاشت هیچپسری بهم چپ نگاه کنه,شاید خیانتکار بود ولی دوسم داشت .اگه بود بود ولی الاقل بود .مامان رفت!بابا رفت!هضمش سخت
بود برام ولی به خاطر ستنا رو پام وایستادم و پا گزاشتم رو دلم .شدم سنگ .شدم سرد .یه ادم خشک و یخ ولی اخه دیگه چرا
ستنا رو گرفتی ازم؟!انصاف بود؟ستنا عشقم بود .جونم بود .همه کسم بود .می بینی منو خدا؟یا حواست فقط پیش اون بنده
خوباته؟!همونا که نمازشون قضا نمیشه .حقم داری شاید من فقط وقتایی که ناراحتم و گله دارم یاد تو میفتم ولی خدا تو خوب
باش و منه بد و تنها نزار
"گاهی وقتا انقدر دلت میگیره که به خود خدا هم میگی تو رو خدا!"
صدای قدم های محکم کسی که از پشتم شنیده می شه منو از حس خوبی که توشم بیرون می کشه .سبک شدم  ,حس
میکنم یه بار خیلی سنگینی از روی شونه م برداشته شده .نفس عمیقی میک شم که متوجه ی کسی که کنارم می شینه می
شم .به اون شخص خیره میشم .توی دلم برای هزارمین بار اعتراف می کنم که این مرد واقعا ارزش عاشقی رو داره!
"بعضیا هستن که یه جور خیلی خاصی دوست داشتنی ان!یه جور عجیبی دلنشینن دست خودشونم نیست!انگار خدا یه جور
دیگه ای آفریدتشون...مثال ساعت ها کنارشون می شینی و خسته نمی شی .اصال سیر نمی شی از شنیدن صداشون یا نگاه
کردنه به صورتشون!مثال همونایی که وقته خدافظی یهو دلت می گیره و ته دلت می گی کاش بیشتر می موندی .اسمشو عشق
نمی زارم .شاید یه دوست داشتن عجیبه که هر کسی ممکنه حسش کنه!من اسمشو عزیز دل کسی بودن می زارم .بعضیا عزیز
دلتن .همونایی که همیشه دلت قرصه که تا اخر عمر کنارتن!"
با صدای سرد و جدیه امیرعلی به خودم اومدم نگاهم رو از چهره ی فوق العاده بی تفاوتش گرفتم و به دریا خیره شدم
امیرعلی-فکر نکن اوضاع فرق کرده ها .به دلت صابون نزن فقط غیرتم اجازه نداد که یه دختر تو این ساعت شب تنها بیرون
باشه
ناخوادگاه لبخندی رو لبم می شینه "امیرعلیه دیگه توی هر شرایطی مهربونیای خاص خودشو داره!"
باشه.نیم نگاهی بهم می ندازه و بدون حرف دوباره به مسابقه ی امواج خیره می شه .آهی می کشم و به خاطرات شیرینی که باهاش
داشتم فکر میکنم .لبخندی روی لبم می شینه از به یاد اوردن دیونه بازیامون
فلش بک به گذشته...
"قهقه ای می زنم و به صورت شکالتیه امیر خیره می شم .اخم تصنعی ای می کنه و خیز برمیداره سمتم و با داد تهدیدم می
کنه.
امیرعلی-ستیا مگه اینکه دستم بهت نرسه دختره.
یدفعه با شُک سر جاش وایمیسته و با عجله به ساعت نگاه می ندازه .دادی می زنه که سرجام سیخ وایمیستم.
امیرعلی-ستیادیرم شد.
شونه ای باال می ندازم که با یه خیز به سمتم میاد و با یه حرکت منو تو بغلش حبس می کنه و همزمان با پرت کردنم روی
مبل شروع به قلقلک دادنم میکنه"
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از یادآوریه اتفاقات گذشته لبخندی رو لبم می شینه .ناخوداگاه با به یاد اوردن لبخندای شیرین و دوست داشتنیه امیرعلی
هاله ای از اشک تو چشمام حلقه می زنه.
برای رسوا نشدنم .فقط برای اینکه بیشتر از این جلوی امیرعلی خورد نشم از جام بلند می شم و با قدم های بلند خودم و به
ویال می رسونم .مستقیم به طرف اتاقی که به منو دالرام تعلق گرفته می رم .اهسته در و باز می کنم و بدون ایجاد سرو صدا
خودم رو تخت دونفره ای که یه طرفش دالرام خوابه پرت می کنم .نور گوشیم رو کم می کنم و به گالری نگاهی می ندازم.
عکسای خودمو امیرعلی رو میارم .رو تصویر امیرعلی زوم می کنم و خیره به چشماش می شم و رفع دلتنگی می کنم .خدا می
دونه که نفسم به نفسش بنده،خدا می دونه که این چند روزی که ازم سرد شده و بی توجه بهمه چی می کشم .کاشکی
اینطوری نمی شد .کاش یه جور دیگه باهاش اشنا می شدم نه از رو کینه .کاشکی هیچ وقت نمی گفتم ای کاش.
"همیشه خیلی زود دیر می شه،زودتر از اون چیزی که فکرشو بکنیم!"
امیرعلی
ناراحت می شم از ناراحتیش ولی این راه خیلی خوبیه برای ثابت شدنمون به هم .نفس عمیقی می کشم و به دریا خیره می
شم .سکوت شب و صدای اهنگ بی کالم زنگ گوشیم می شکنه .با تعجب ابرو باال می ندازم .از جیب شلوارم گوشیم رو می
کشم بیرون و با دیدن اسمی که رو اسکرین گوشی افتاده خشک می شم .به اسم امیرحسین خیره می شم،برادرم!کسی با اون
دختر رابطه داشت و بعد با بی خیالی پی گردشای دوستانه ش به سفرای خارجی بود .دختری که از امیرحسین حامله شد از
برادر من .از امیرحسین احتشام شکایت کرد .اونم به جرم تجاوز!دانیالی که می گه اگه اون دختر شکایت کرده فقط دلیلش به
دست اوردنه امیرحسینه چون عاشقه برادر من شده .زنگ گوشی باالخره قطع می شه اما به ثانیه نمی کشه که دوباره شروع به
زنگ خوردن می کنه .نمی خوام که جواب بدم دلخورم از برادری که از زیر مسئولیت به این بزرگی شونه خالی کرده ولی دلم
ساز مخالف می زنه .با یه حرکت انگشت شصتمو روی عالمت سبز رنگ می کشم و تماس برقرار می شه و پشت بندش صدای
همیشه سرد امیرحسین.
فکر می کردم زودتر از این حرفا بخاطر گندی که زدی بهم زنگ بزنی.امیرحسین :دلخوری؟!
می دونستم طاقت دلخوریم رو نداره .برای هرکی سرد باشه برای خونوادش پر از احساسه .می دونستم االن زنگ زده که
توضیح بده .سکوتمو که می بینه خودش شروع به حرف زدن می کنه.
امیرحسین:پس دلخوری ولی دلخوریت بی انصافیه امیرعلی.
هیچ می فهمی چی می گی بی انصافی می گی دلخورم؟!تا دلخوری رو تو چی ببینی.نفس عمیقی می کشم و ادامه نمی دم.
امیرحسین :بگو داداشم،بگو تا بعدش برات توضیح بدم بی تقصیریمو...
امیرحسین تو به یه دختر تجاوز کردی و بعد از چند روز بدون فکر به یه زن و شکم باال اومدش رفتی پی گشت و گزارت؟!امیرحسین :اونطور که فکر می کنی نیست .مست بودم به جون مامان که می خوام دنیاش نباشه زیادی خورده بودم ولی
هوشیار بودم اونقدری می فهمیدم که نامردی نکنم ولی به خدای احد و واحد که خودش نزاشت اناهید انقدر اونشب برام عشوه
اومدو خودش چسبوند بهم که...
نفس عمیقی می کشه و با صدای پشیمونی ادامه می ده:
خب منم مردم باالخره تحریک می شم مخصوصا با اونهمه مشروبی که خورده بودم بجون تو امیرعلی اصال نمی دونستم کهاناهید حامله شده از من تا چند روز پیش وکیلش بهم زنگ زد و گفت ،امیرعلی اناهید از من شکایت کرده میدونستی؟!
اره،می خوای چیکار کنی؟!امیرحسین :فکرم به جایی قد نمیده امیرعلی .من بچه ای که حروم باشه نمیخوام زنی رو که هیچ حس خاصی بهش ندارم و
نمیخوام.
پوف پر حرصی می کشم،می دونستم.
امیرحسین فقط به خودت و احساست فکر نکن...هیچ به اینده ی اون دختر فکر کردی؟!54
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سکوت می کنه که بی توجه ادامه می دم:
یه شناسنامه ی پاک و یه شکم باال اومده و زنی که بخاطر حماقتتون دیگه دختر نیست .امیرحسین یه حماقت دیگه نکن.نفس عمیقی رو که می کشه از پشت تلفن می شنوم و اینو خوب می دونم که حرفام تاثیرشو روش گذاشته.
امیرحسین:تو این هفته با اولین پرواز خودم و می رسونم اونجا.
لبخندی رو لبم می شینه و با یه خداحافظی تماس و قطع می کنم .زیر لب خداروشکری می گم و با قدم های ارومی به سمت
ویال حرکت می کنم انگار پازل زندگیه ما هم دیگه داره کامل می شه .بدون ایجاد سروصدا وارد اتاقم می شم و بعد از روشن
کردنه سیگاری از پنجره به بیرن زُل میزنم .باید تا وقتی که اینجاییم با ستیا اشتی کنم .دلم ارامش حضورش رو می خواد و
فقط خدا می دونه که چقدر دلتنگشم.
ستیا
با صدای دالرامی که سعی در بیدار کردنم داره کمی چشمام رو باز می کنم با صدای خش داری می گم
چه مرگته سر صبحی؟!دالرام-سر صبح چیه؟!پاشو لنگه ی ظهره عین خرس می مونی!
خفه شوزیر لب بهش می گم و پشت بهش دوباره چشمام رو می بندم که مشت محکمی به بازوم می کوبه و با حرص می گه:
دالرام :د بلند شو می گم خرس گنده.
پوفی می کشم و با غر غر روی تخت می شینم .دالرام که از بیدار شدن من مطمئن می شه از اتاق بیرون می ره .با چشمایی
که به زور سعی در باز نگه داشتنشون دارم به سمت سرویس بهداشتی می رم .با رضایت لبخندی می زنم و تو اینه به خودم
نگاهی می ندازم دیگه از اون دختر شلخته و عجق وجق چند دقیقه پیش خبری نیست .لبخندم رو می خورم و از اتاق بیرون
می رم .سروصدای کل کالی دانیال و دالرام کل ویال رو برداشته،با صدای سرحال و پر انرژی بهشون سالمی می دم و سر میز
صبحونه می شینم .بی توجه به متلکای بقیه مبنی بر دیر بیدار شدنم شروع به خوردن می کنم.
با صدای پر هیجان دالرام و پشت بندش صدای افتادن چیزی از فکر در میام،نگاهم به دانیال می فته که روی زمین نشسته و
مشغول ماساژ دادنه سرشه،با تعجب نگاهی به دالرام می ندازم که با دیدن قیافه ی خجالت زده ش ابرویی باال می ندازم .اوه
موضوع اینه که به خاطر جیغ یدفعه ای دالرام دانیال که انگار تو فکر بوده از مبل میوفته پایین .ناخوادگاه می زنم زیر خنده
که بقیه حتی خود دانیال هم همراهیم می کنن .دالرام با سری پایین افتاده رو به دانیال می گه :
ببخشید عذر می خوام.دانیال-فدای سرت اشکال نداره بیخیال!
دالرام لبخند مکش و مرگ مایی به دانیال می زنه و این دفعه آروم می گه:
بریم جنگل؟!با تایید بقیه قرار شد که بریم وسیله ی یه پیکنیک جانانه رو اماده کنیم .بر حسب عادت یه پیراهن مدل مردونه ی اضافی تو
کوله م می زارم .کار از محکم کاری عیب نمی کنه،چون تو روزای اخر اسفندیم هوا به نسبت روز های پیش سرمای کمتری
داره و این یعنی از یخ زدگی نجات پیدا می کنیم .عطر آبان ماهمو روی خودم خالی می کنم و بعد از برداشتنه کوله م از اتاق
بیرون می رم.
امیرعلی
نگاهم به ستیایی میوفته که بی توجه به اطراف زیر درختی نشسته و به شدت توی فکر فرو رفته .دلم طاقت دوریشو نداره،از
جام بلند می شم و قدمی به طرفش برمی دارم که صدای اهنگ بی کالم زنگ گوشیم این اجازه رو ازم می گیره .با اخم های
درهم گوشی رو از جیبم در میارم که نگاهم به اسم امیرحسین میوفته بدون فوت وقت تماس و وصل می کنم:
جانم امیرحسین؟!امیرحسین:امیرعلی من فرودگاهم.
با تعجب میگم-فرودگاه؟؟؟
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امیرحسین :اره داداشم من ایرانم
چرا زودتر بهم نگفتی امیرحسین؟!من شمالم .همین االن راه میفتم.امیرحسین:یدفعه ای شد عزیز من،نمی خواد به خاطر من بیخیال مسافرتت بشی.
نه اصال اتفاقا دلمم برات تنگ شده،برو خونه م تا من برسم.امیرحسین-اوکی پس فعال.
تماسُ قطع می کنم و نگاهی به بچه ها می کنم .روبه همه شون می گم:
ببخشید،برادرم از خارج از کشور اومده و من باید همین االن برگردم تهران.دانیال-ماهم میایم داداش.
نه شماها بمونین به جای منم خوش بگذرونین .ستیا؟!ستیا :بله؟
بلندشو بریم!ستیا :اخه...
همین که گفتم،زود باش!پافشاریم رو که میبینه از سر اجبار و با ابروهای گره خورده باشه ای میگه و به سرعت از جاش بلند میشه.
از بچه ها خدافظی می کنم و جلوتر از ستیا سوار ماشین می شم .باید از ویال چمدونامونم بردارم .نگاهی به ساعت می ندازم و
بوقی برای ستیا می زنم که با حرص سوار ماشین می شه و درو محکم بهم می کوبه .پوزخندی می زنم و برای حرص دادن
بیشترش می گم:
حرص نخور شیرت خشک می شه.با چشمای درشت شده نگاهم می کنه و پررو ای زیر لب بهم می گه،نیشخندی می زنم و چیزی نمی گم .ماشینو جلوی ویال
نگه می دارم و رو به ستیا می گم:
پیاده شو بریم چمدونامون رو برداریم.در اتاقمو باز می کنم و همزمان با ورودم به ستیا می گم:
تا پنج دقیقه دیگه باید پایین باشی.و بی توجه به صورت کبود شده از حرصش در اتاق و می بندم،خُب منکر این نمی شم که وقتی عصبی می شه به شدت تو دل
برو و خوردنی می شه .ناخوداگاه خنده ی بلندی سر می دم و شروع به جمع وسیله هایی که پخش و پالشون کردم می کنم.
چمدونم رو توی صندوق عقب ماشین می زارم و بار دیگه وارد ویال می شم .امکان نداره بزارم دختر کوچولوی سرتقم خودش
چمدونه سنگینشو حمل کنه .تقه ای به در میزنم و بالفاصله در باز می کنم که...
اوپس!ستیا پای راستش رو از شلوار در آورده بود و درگیر پای دیگه ش شده و می خواست به هر زوری که هست پاشو از پاچه
ی شلوار خیلی تنگش در بیاره .وقتی که درو باز میکنم شُک زده و همونطوری خمیده زُل میزنه به من،بادهن نیمه باز و
چشمایی که بیشتر از حد معمول گرد شده .لبخندی از قیافه ی بُهت زده ش رو لبم میاد و با تفریح خیره میشم به آسمون
آبی چشماش .ستیا که انگار تازه به خودش میاد نیم نگاهی به وضعیت خودش میکنه و با صورت سرخ شده نگاه دیگه ای به
من میندازه که...یدفعه دهنشو تا حد امکان باز میکنه و جیغ بنفشی میکشه که فکر کنم خونه میلرزه از صدای بلندش .به
شدت خنده م میگیره،با خنده ی کنترل شده ای چشمک ریزی بهش میزنم
جیغ برای چی عشقم؟!من که قبال دیدنیا رو دیدم.و قبل از اینکه بالشتک روی تخت به سرم بخوره از اتاق بیرون میزنم درو بهم میکوبم .سرخوش درحالی که آهنگی رو زیر
لب زمزمه می کنم تقه ی دیگه ای به در میزنم.
صدای پر حرصش بلند میشه
دیگه چیه؟!چمدونتو بده ببرم.56
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حرفی نمیزنه ولی ثانیه ای بعد در اتاق آروم باز میشه .آخی کوچولوی خجالتی من فقط دستش از الی در معلومه .چمدون
رو از اتاق به بیرون هل میده،میخواد درو ببنده که لحنمُ شیطون میکنم
حرص نخور خانومی،قبلنا خجالتی نبودی اصال!جیغی میکشه و پر حرص داد میزنه
ستیا:امیـــــرعلـــی
خنده ی بلندی سر میدم و چمدون به دست از پله ها پایین میرم .چمدونه سنگین ستیا رو تو صندوق عقب ماشین جا
میدم .تکیه مو به در ماشین میدم و زنگی به امیرحسین میزنم،بعد از ۴بوق با صدای خش داری جواب میده
امیرحسین :جونم؟!
خواب بودی امیرحسین؟!امیرحسین:اره...چیزی شده؟
نه...کی رسیدی خونه؟امیرحسین:یه نیم ساعتی می شه همین که رسیدم اومدم تو اتاقتو خوابیدم.
اخمی ما بین ابروهام میفته
امیرحسین تو اتاق من رفتی چرا؟امیرحسین که انگار تازه هوشیار شده تک خنده ای میکنه
امیرحسین-اوه یادم نبود رو تخت حساسی.
گمشو برو یه اتاق دیگه تا من بیام.بعد بی توجه به خنده ی بلند امیرحسین گوشی رو قطع میکنم.
ستیا
به صورت سرخ شده م تو اینه خیره می شم.وبا خجالت دستامو رو گونه هام می زارم و چند بار پشت سر هم نفس عمیق می
کشم .صدای بوق ماشین مجبورم می کنه که از اتاق خارج بشم،کیف به دست با قدم های ارومی از ویال خارج می شم.بدون
حرف در سمت شاگرد و باز می کنم و بی سروصدا سوار ماشین می شم.
امیرعلی چه عجبی زیر لب می گه و ماشین راه می ندازه .پوفی می کشم و خسته از سکوتی که بینمون حکم فرماست باالخره
می گم:
چرا نزاشتی من بمونم؟!امیرعلی-چون لزومی نداشت.
یعنی چی؟!این که موندن من الزمه یا نه خودم تشخیص می دم نه تو.امیرعلی :این یه مورد و اشتباه گفتی خانوم شما حق نداری جایی که من نیستم باشی
با چشمای گرد شده نگاهش می کنم و با حرص می گم:
اونوقت شما کی باشی؟!امیرعلی-شما فکر کن همه کست
چرت نگو امیرامیرعلی-این که می گم بدون شوهرت حق نداری جایی بمونی چرته؟!
با حرص جیغ می زنم-تو شوهر من نیستـــی.
امیرعلی لبخندی می زنه و با چشمای ریز شده می گه:
هستـــــــــمنه نیستی .خودت خواستی نباشی یادت رفته؟!امیرعلی-من که چیزی یادم نمیاد
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و بعد بی توجه به صورت قرمز شده از حرص من صدای آهنگ تا حدی که صدا به صدا نرسه بلند می کنه و با خونسردی به
رانندگیش ادامه می ده.
با اینکه از ذوق هم صحبتی باهاش دارم بال در میارم ولی حفظ ظاهار می کنم و اخمامو می کشم توهم .حس می کنم منبأ
انرژی بهم تزریق شده،یه تجدید قوا برای ادامه ی مسیر عاشقیم،نفس عمیقی می کشم و با ارامش چشمامو می بندم .چند
دقیقه ای می گذره که کاپشن امیرعلی روی تنم می شینه و من حریصانه عطرشو نفس می کشم .لبخندی از توجه ش هر
چند کوچیک رو لبم می شینه و با حس ارامشی که به روحم تزریق شده به خواب می رم .با نشستن سر انگشتای امیرعلی
روی گونه م از خواب بیدار می شم ولی چشمام رو همچنان بسته نگه می دارم .زمزمه ی ارومش و می شنوم که می گه:
چیکار کردی تو با من دختر؟!چیکار کردی که وقتی نیستی نفس کم میارم!لبخندی که می خواد رو لبم بشینه رو با هزار زور کنترل می کنم و همه ی وجودم می شه گوش برای شنیدن ادامه ی
حرفاش ولی زهی خیال باطل! انگشتاش از حرکت وایمیستن و ثانیه ای بعد از روی صورتم برداشته میشن.
امیرعلی-ستیا؟! بلند شو رسیدیم موشی.
کش و قوسی به بدنم می دم و بعد از کشیدن خمیازه ای چشمام رو باز می کنم و با اخم زُل می زنم تو چشماش.
"تو چشماش زُل میزنی یه نگاه از باال تا پایین بهش می ندازی و تو دلت میگی اخه المصب تو کی وقت کردی انقدر خوشگل
بشی!'
موشی رو دیگه از کجا در اوردی؟!!لقب جدیده؟!امیرعلی-اره خانومی این یکی از هزاران لقبیه که داری.
با چشمای گرد شده نگاهش می کنم با حرص می گم:
دیگه چه لقبایی برام گزاشتی؟!امیرعلی در حالی که با خونسردی از ماشین پیاده می شد با نیشخندی گفت:
زیادن عزیزم اگه بخوام اسم ببرم شب شده.و بعد بی توجه به دهن باز شده از بهت من درو بهم می کوبه و چمدونا رو از صندوق عقب خارج می کنه .با غیض از ماشین
پیاده می شم و تموم حرصم و سر در ماشینش خالی می کنم و با تموم توانم محکم بهم می کوبمش،نگاهی بهم میندازه و با
شیطنت می گه:
چند بار گفتم حرص نخور شیرت خشک میشه؟!واقعا دیگه کنترل این حجم عصبانیت برام سخت می شه پس جیغ بنفشی می کشم و با حرص وارد خونه می شم و مستقیم
به سمت اتاق خودم می رم،پسره ی منحرف .هر چقدرم دوسش داشته باشم دلیل نمی شه که فُحشش ندم .در اتاقم و به
سرعت باز می کنم ولی با دیدن پسری که رو تختم خوابه هفت پادشاهُ می بینه از ترس جیغ بلند دیگه ای می کشم که بنده
خدا دو متر از جاش می پره .بی توجه به حالت شوک زده ی پسره با جیغ پشت سر هم شروع به صدا کردن امیرعلی می کنم.
امیرعلی
درحال بردن چمدونا به طبقه ی باال بودم که یدفعه جیغ ستیا بلند شد،دیگع نمی دونم چطوری خودم رسوندم باال .این لحظه
فقط به این فکر می کنم که نکنه طوریش شده باشه،وقتی بهش می رسم با یه حرکت می کشم تو بغلم و تو گوشش پچ می
زنم:
هیس آروم عزیزم،چیزی نیست خانومم.سرشو تو دستم می گیرم بوسه ای به پیشونیش می زنم و می گم:
خوبی؟!خیره شده تو چشمام و خیلی خوب می تونم تعجب و تو اون چشمای خوشگلش ببینم .لبخندی رو لبم می شینه و آروم و پچ
پچ وار می گم:
اونطوری نگام نکن خانومم وگرنه من مسئول اتفاقات بعدش نیستما.چشمای متعجبش گرد میشه و با دهن نیمه باز می گه
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هابا تفریح نگاهش می کنم و دهن باز می کنم تا بیشتر سر به سرش بزارم که صدای سرفه ای که از اتاق ستیا میاد مانع ام
میشه .نگاهی به داخل اتاق می ندازم که با چشمای خندون امیرحسین رو به رو می شم .خُب فقط همین رو کم داشتم که
سوتی بدم به دست امیرحسین تخص تا از فردا برام دست بگیره .قدمی به سمتم برمی داره که به خودم میام .دستامو به معنیه
اینکه بیا بغلم باز می کنم که...
با یه حرکت خودشو تو بغلم جا می کنه و با دستش دو سه بار به پشتم ضربه می زنه و زمزمه وار میگه:
دلتنگت بودم داداشم.برای عوض کردن جو ضربه ای به شونه ش می زنم و با شوخی می گم:
جمع کن خودتو خرس گنده!خوبه فقط چند ماه نبودی.تک خنده ای می کنه و ازم جدا می شه!نگاه بدجنسش رو به ستیا می دوزه و بعد زُل می زنه تو چشمای منو با نیشخندی می
گه:
امیر حسین :پیشرفت کردی امیرعلی.
گمشویی زیر لبی نثارش می کنم و در حالی که دستم و دور کمر ستیا می ندازم چشم غره ای به امیرحسین می رم و می گم:
معرفی می کنم نامزدم ستیا.فشاری به کمر ستیا میارم تا چشمای متعجبش رو از روم برداره و بعد با نیم نگاهی به خانوم می گم:
و برادرم امیرحسین که بهت گفته بودم.لبخند ملیحی رو لبای خوش فرمش می شینه و همزمان با خوشبختمی که می گه دستش روهم به طرف امیرحسین می گیره
امیرحسین با دستشو تو دست ستیا می زاره و با لبخند ستیا رو به طرف خودش می کشونه .در حالی که ستیا رو تو اغوشش
می گیره نگاهی به منه حسود می ندازه و می گه:
امیر حسین :تو دختر فوق العاده ای هستی که تونستی دل اقا داداش ما رو به دست بیاری.
و چشمک شیطونی به من می زنه.
ستیا
با لبخند خودم رو از اغوش امیرحسین بیرون می کشم و آروم میگم:
لطف داری ولی اقا داداش شما هم کم دل منو نبرده!امیرحسین خنده ی بلندی سر می ده و یه اوهوم زیر لبی میگه،نیم نگاهی به اتاق من می ندازه و می گه:
بابت اینکه ناخواسته باعث ترست شدم متأسفم.اشکالی نداره.من انقدری از دست اقا داداش شما حرص خوردم که اصال یادم رفت که بخاطر اینکه تو برگشتی اومدیم خونه.و بی توجه به نیشگونی که امیرعلی از بازوم می گیره چشمکی به امیرحسین می زنم و با نیشخند می گم:
حاال اگه اجازه بدی من برم لباسمو عوض کنم و بعدش یه قهوه ی دبش مهمون من!یه اختیار داری می گه و خودشو از جلوی در اتاق خوابم می کشه کنار همراه با امیرعلی از پله ها پایین می رن .لباس توی
تنم و با تیشرت و شلوار مشکی رنگی عوض میکنم و بعد از شونه زدن به موهای پریشونم از اتاق خارج می
شم .سینی به دست به سمت نشیمن می رم و بعد از تعارف قهوه ها به امیرعلی و امیرحسین قهوه ی خودم رو به دستم می
گیرم و روی مبل دونفره ای که امیرعلی روش نشسته می شینم.دست امیرعلی دور شونه م حلقه می شه وبی توجه به منه
شوک زده روبه امیرحسین می گه:
امیر علی:کی قراره با آناهید صحبت کنی؟!
امیرحسین با کالفگی کف دستش رو روی صورتش می کشه و با اخمی که با به اسم بردنه آناهید ما بین ابروهاش نشسته می
گه:
امیر حسین :شب باهاش یه جا قرار می زارم و می گم شکایتش رو پس بگیره.
امیرعلی:بعدش چی؟!
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امیرحسین :عقدش می کنم.
امیرعلی لبخندی روی لبش میاد و می گه:
امیر علی :تصمیم خوبیه امیرحسین ،من راجع به آناهید تحقیق کردم دختر خیلی خوبیه.
امیرحسین :خوب بودنش برام مهم نیست چون بعد به دنیا اومدن بچه طالقشو می دم.
با این اتمام حجت امیرحسین اخمای امیرعلی به شدت درهم میشه به تندی داد میزنه
امیر حسین:اون زن االن هفت ماهشه،ینی تو می خوای فقط برای دو ماه عقدش کنی؟!هیچ میفهمی چی می گی؟! اون زن با
بچه چیکار کنه تنها تو این شهر پر از گرگ!
امیرحسین :بچه؟! بچه من پیش خودم بزرگ می شه هرچند که اومدنش دست خودم نبود ولی امکان نداره ولش کنم.
ابروهام ناخوداگاه باال پریدن،این حرفش یعنی بحث تمومه ،بچه رو قبول می کنه ولی آناهیدو نه.
امیرعلی :درکت نمی کنم امیرحسین پس آناهید چی؟! فکر کردی اون بچه شو ول می کنه؟
امیرحسین :متقاعدش می کنم که ول کنه
امیرعلی تحملش و از دست می ده و همزمانی که از روی مبل بلند می شه با داد می گه:
اون دوست داره نفهم.امیرحسین اما با خونسردی چند قدمی طی می کنه و درست رو به روی امیرعلی وای می سته می گه:
پس من چی داداش؟!منی که دوسش ندارم چی؟!منی که به خاطر خراب کردن آرامشم از دستش شاکیم چی؟!خودش خرابکرد .خودش خواست،هر کی که خربزه می خوره باید پای لرزشم بشینه.
و بعد بی توجه به اخمای امیرعلی بعد از برداشتن پالتوش از سالن خارج می شه.
نگاهی به امیرعلی که هنوزم عصبانیت تو صورتش موج می زنه می ندازم و اروم بهش نزدیک می شم .دستم رو روی شونش
می زارم و صداش می کنم که خیره ی چشمام می شه ولی ثانیه ای بعد حس می کنم که هُرمی از گرما به بدنم منتقل می
شه .با مکث دستم رو دور کمرش حلقه می کنم و خودم رو بیشتر بهش فشار می دم که نفس عمیقی تو گردنم می کشه و
زمزمه وار می گه:
االن آرومم عزیزم.لبخندی روی لبم می شینه و نگاهی به چشماش می ندازم،کمی منو از خودش فاصله می ده و روی مبل تک نفره ای می
شینه و منو روی پاش می شونه .سرم رو به سینه ش تکیه می دم و آروم می گم:
کاش سرش داد نمی زدی امیرعلی.با ناخن انگشت اشاره ش خط های فرضیی روی بازوم می کشه و می گه:
یه لحظه کنترلم رو از دست دادم.عزیز دلم تو راه درست و بهش گفتی پس حاال بیرون گود وایستا تا خودش این تصمیم سختو بگیره.بوسه ای به سرم می زنه و اوهومی می گه.
لبخندی روی لبم می شینه و آروم می گم:
امیر؟!امیرعلی :جونم؟!
دیگه ازم دلخور نیستی؟!امیرعلی :میدونی همون روز اول همه چیز یادم رفت ولی خواستم یه خورده تنبیه شی.
خیلی سخت بود امیرامیرعلی:اعتراف می کنم واقعا دلم تنگت بود
با آرامش چشام رو می بندم و تو دلم خدارو شکر می کنم .امیرعلی سرشو بین موهام فرو می کنه و نفس عمیقی می کشه،با
صدای آروم و بم شده ای می گه:
امیر علی :میدونی؟!
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متقابال به آرومی می گم :چی رو؟!
امیرعلی :اینکه زندگیمی،اینکه نفسم به نفست بندهاینکه همه کسمی ،اینکه عشقمی.
سرمو بلند می کنم دستمو نوازش وار ما بین موهاش فرو می کنم،خیره تو چشماش لب می زنم:
تو چی می دونی؟!لبخندی رو لبش می شینه و مثل خودم لب می زنه-چی رو؟!
اینکه دوست دارم،اینکه دنیامی،نمی دونم از کی شروع شد ولی تا قهر کردی تا سرد شدی فهمیدم که زندگیم بدون تو هیچهامیرعلی.
امیرعلی لبخندش رو عمیق تر می کنه و بوسه ای به گوشه ی لبم می زنه و با چشمایی که حاال خیلی خوب می تونم برق
توشونو ببینم خیره ی چشمام می شه و می گه:
امیر علی:یه قولی بهم میدی خانومم؟!
پلک می زنم و حس می کنم که از ذوق رو به مرگم از میم مالکیتی که به آخر اسمم اضافه کرده.
چه قولی عزیزم؟!امیرعلی :اینکه هیچ وقت حتی فکر تنها گزاشتنمم نکنی،قول می دی؟!
آدم که تموم زندگیش رو تنها نمی زاره،تو نفسمی امیرعلی مگه می تونم بدون نفسم زنده بمونم؟!چشمکی بهش می زنم که بوسه ای به چشمم می زنه و لب می زنه:
ناز نکن ستیالبخند دندونیی می زنم که گازی از گونه ی برجسته م می گیره و شیطون می گه:
د ناز نکن دختر تا کار دستت ندادمقهقه ای می زنم و از روی پاش بلند می شم و با خنده می گم:
حاال شام چی بزارم؟!چشمکی می زنه و با شیطنت می گه:
کوچه ی علی چپ شلوغه خانوم بیا بیرون گم میشی،شامم نمی خواد بزاری از بیرون سفارش می دم یا می ریم بیرون.واقعا شب به یاد موندنی بود،خدارو صد هزار مرتبه شکر می کنم که دوباره رابطه ی بین منو امیرعلی عین سابق شده .با
امیرعلی صحبت کردم و تقریبا تونستم متقاعدش کنم که تو کارای امیرحسین دخالت نکنه فقط سعی کنه راه درست و
نشونش بده،باالخره امضای آخر و پای قرار داد می زنم و سرمو بلند می کنم که نگاهم به چهره ی غرق در فکر شایان
میوفته،لبخندی رو لبم می شینه و ضربه ای به میز می زنم که از فکر بیرون بیاد با مکث نگاهشو تا روی صورتم میاره و می
گه:
شایان:تموم شد؟!
اره ،تو خوبی؟!چند روزه تو فکری همش؟شایان :چیزی نیست فقط یه خورده فکرم درگیره ،خب من می رم
از جام بلند می شم و در حالی که کیفم و برمی دارم رو به شایان می گم:
منم دیگه می رمشایان :اهان
می گه و خداحافظی زیر لبی می کنه و از اتاق خارج می شه .متعجب از رفتار اخیر شایان از شرکت بیرون می زنم ،به شدت
خسته شدم و فکر می کنم که یه دوش آب سرد بتونه حالمو جا بیاره .نگاهی به آسمون ابری می ندارم .اینطور که معلومه قرار
بارون بیاد .بهاره و بارونای همیشگیش،از اون روزی که امیرحسین برگشته حدود یه ماه و نیمی می گذره .آناهید خیلی دختر
خوبیه و من خودم به شخصه امیدوارم که امیرحسین لج بازی رو کنار بزاره و جدی رو آناهید فکر کنه .منو امیرعلی دوهفته
ای می شه که عقد کردیم و فعال منتظر موندیم تا مشکالت امیرحسین حل شه بعد زمینه ی عروسیمون رو فراهم کنیم.
روزای آخر بارداریه آناهید و بخاطر همین چند روزی می شه که پیش ما نقل مکان کرده .درسته امیرحسین می گه توجهی به
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آناهید نداره ولی به زور آناهیدو وادار کرد تا بیاد کناره ما می ترسید یه وقتی از روز خونه نباشه و برای آناهید و البته بچه
خطرناک .ماشینو توی حیاط پارک می کنم و با قدم های آروم و سستی که اوج خستگیم رو نشون می ده وارد خونه می شم
که متوجه ی صدای حرف زدنه دالرام میشم،ناخوادگاه گره ای بین ابروهام میوفته این یعنی دوش گرفتن فعال تعطیل .راهمو
به سمت نشیمن کج می کنم که بخاطر صدای پاشنه ی کفشم متوجه ی من می شن .لبخند خسته ای روی لبام می شونم و
روی مبل روبه روشون می شینم و سالمی بهشون می دم در جواب خسته نباشیدشون تشکری می کنم .نگاهی به آناهید می
ندازم و می گم
خوبی؟لبخند شیرینی می زنه و سرشو به عالمت مثبت تکون میده و می گه:
اناهید:اره
فندوق زن عمو چطوره؟اناهید :عالی،از صب چهار بار لگد زده و حسابی منو ترسونده.
لبخند روی لبم از حرفش و شیطونیه فندوقش عمیق تر می شه ،نگاهی به دالرام می ندازم و می گم:
چه خبر ،از اینورا؟دالرام :خبر که زیاده ،در ضمن من که حداقل یه روز در میون اینجا پالسم!
نیشخندی می زنم و می گم-منم قصدم تیکه انداختن بود نه گالیه.
دالرام:گمشو
زیر لب نثارم می کنه و بعد با هیجان می گه:
وای ستیا خبر دارم برات در حد باقلوا!با ابروهای باال رفته نگاهش می کنم و می گم:
چه خبر شده؟دالرام :خب ،میدونی امروز صبح دانیال از من ،خواستگاری کرد!!!
تعجب زیادم واقعا دست خودم نبود اخه کی فکرشو می کرد دانیال دلقک به فکر ازدواج بیوفته!
با بهت لب می زنم-دروغ؟؟؟
لبخند خجلی می زنه و اروم می گه :خب می دونی از مسافرته شمال به بعد باهم صمیمی تر شده بودیم و گاهی حتی تا یکی
دو ساعت باهم حرف میزدیم.
ابروهامو با بهت باال می ندازم،مثل اینکه قضیه جدیه،برای اذیت کردنه دالرام نیشخندی می زنم و می گم:
چه در و تخته ای بشین شما دوتا ،خدا خوب چفتتون کرده بهم الحق که هردوتون از مُخ تعطیلین و یه تختتون کمه.دالرام جیغی می زنه و با حرص کوسن روی مبل رو به سمتم پرت می کنه ،در حالی که خودمو کنار می کشم تا کوسن به
کله م نخوره با خنده می گم:
بله دیگه حقیقت تلخه خانوم،آدم باید انتقاد پذیر باشه.با حرص از جاش بلند می شه که جیغ یدفعه ایه آناهید باعث متوقف شدنش می شه .شُک زده از جام بلند می شم و خودم و
بهش می رسونم .با هول اسمش رو صدا می کنم و سعی می کنم آرومش کنم که جیغ دیگه ای می زنه و در حالی که دستم
رو محکم فشار می ده با دندونای قفل شده از درد می گه:
داره میاد،بچه داره میادبا بهت نگاهش می کنم و رو به دالرامه خشک شده داد می زنم:
برو ماشین رو روشن کن تا من بیارمش،زود باشدالرام که از خونه به حالت دو بیرون می زنه با سرعت به سمت اتاق آناهید می رم و با شال و مانتویی بر می گردم .مانتو رو با
زور تنش می کنم شال و ازاد رو سرس ول می کنم و کمکش می کنم تا از جاش بلند شه .با قدم های آروم و سستی از زور
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درد شروع به حرکت می کنه و سعی می کنه با گاز گرفتن لبش خودشو آروم کنه .در عقب ماشین رو باز می کنم و کمکش
می کنم تا سوار شه .با هول خودمم سوار می شم و رو به دالرام با صدای لرزون ناشی از ترس و اضطراب میگم
تند بروباالخره بعد از جیغای وحشتناک و مکرر آناهید به هر زوری که بود به بیمارستان می رسیم .با سرعت از ماشین پیاده می شم
و وارد بیمارستان می شم و رو به پرستاری که پشت پیشخون وایستاده با ترس و گریه می گم:
تو رو خدا کمک کنین بچه ش داره به دنیا میاد.پرستار با هول از جاش بلند می شه و بعد از خبر کردن برانکارد پشت سر من به سمت ماشین حرکت می کنه .در اتاق عمل
بسته می شه و مانع شنیدن جیغای ترسناک و دردآلود آناهید می شه .لرزون شماره ی امیرحسین و می گیرم و بهش خبر می
دم که با داد:
 یا خدامیگه و بعد پرسیدنه آدرس گوشی رو قطع می کنه.
با دیدن قامت دو برادر تو راهرو به پاهای لرزونم حرکتی می دم و به طرفشون می رم،امیرحسین قدماش رو به طرفم تند می
کنه و بازومو تو دستش می گیره .به چهره ی پریشون و پر استرسش نگاهی می ندازم که فشاری به بازوم میاره و با صدایی که
ترس توش موج می زنه می گه:
امیر حسین:آناهید؟
اتاق عملبا اخم و ترس بازومو ول می کنه و سرش رو تو دستاش می گیره و زمزمه ی زیرلبیش رو می شنوم که می گه:
امیر حسین:لعنت به من که تنهاش گزاشتم
دستی به بازوش می زنم و زمزمه وار می گم:
دعا کن براشپلکی می زنم که قطره اشکی سرازیر می شه و شروع کننده ی قطره های دیگه .نگاهی به امیرعلی می ندازم و با قدم های
سریعی خودمو بهش می رسونم،دستمو دور کمرش می پیچونم و سرمو به سینه ش فشار میدم .به اشکام اجازه ی باریدن می
دم که دست پر محبت امیرعلی روی سرم می شینه،نگاهم با نگاهش تالقی می کنه که آروم و بی صدا لب میزنه
امیر علی :هیس
نگاه اشکیم رو به گردنش می دوزم و همزمان با قطره اشک دیگه ای که رو گونه م میو فته با بغض می گم:
اگه طوریش بشه.صدای پر تحکم امیرعلی که با گفتن یه
نهمحکم به جونم نور امیدی می بخشه،دستش رو دور بازوم حلقه می کنه زمزمه ی پر خواهشش و نفس گرمش باهم توی
گوشم می پیچن
نترس عزیز امیرعلیلبخندی تو این هیاهو و دل نگرانی رو لبم می شینه و لب می زنم:
تا تو هستی ترس معنی ندارهامیر علی:زبون نریز دختر،برم پیش امیرحسین
و بعد نگاهش به دالرامی میوفته که به وضوح لرزش بدنش معلومه،چشم روی هم می زاره و با فشاری که به بازوم میاره می
گه:
توأم برو دالرامو آروم کن،معلومه ترسیدهبا لبخند چشمی می گم و به سمت دالرام می رم،نگاه لرزونش به من میوفته با ترس خودش رو تو بغلم می ندازه و صدای پر
بغضش بلند می شه که التماس وار می گه:
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آناهید خوب میشه دیگه مگه نه؟سرشو نوازشی می کنم و با آرامشی که از وجود امیرعلی بهم تزریق شده تو گوشش پچ می زنم:
نترس .هم آناهید خوبه هم بچه ش سالم به دنیا میادبار دیگه نگاهی به امیرحسین مضطرب می ندازم که خودشو به در اتاق عمل می رسونه و برمی گرده .لبخند موزی رو لبم می
شینه و دوست داشتن آناهید از طرف امیرحسین کامال ثابت می شه.امیرعلی با نایلونی که تو دستشه کنارم می ایسته و کیک
و آبمیوه ای از توش در میاره تو دستم میزاره ،نگاهم به مرد زندگیم خیره می مونه و برای هزارمین بار خدامو شکر می کنم از
داشتنش که هر چی شکر کنم بازم کمه ،دومین کیک و آبمیوه رو هم رو صندلیه چسبیده به صندلیم میزاره و لب می زنه
بخورین،پلک رو هم به معنیه باشه می زارم که به طرف امیرحسین می ره به امید راضی کردنش که یه چیزی بخوره،
امیرحسین با ناراحتی سری باال می ندازه و دست امیرعلی رو پس می زنه که همزمان در اتاق عمل باز میشه و دکتری بیرون
میاد .با سرعت خودشو بهش می رسونه و پشت بندش ما به سمت دکتر می ریم که صدای لرزون امیرحسین که پشت سرهم
حال آناهید و می پرسه اجازه به هیچ کدوممون برای صحبت نمیده .دکتر لبخندی روی لبش می شینه و دستی روی شونه
امیرعلی می زنه و با خنده می گه:
دکتر :معلومه خیلی دوسش داری جوون،هم خانومت سالمه هم بچه ت
اشکی که تو چشمای امیرحسین می شینه مطمئنا از خوشحالیه،هیجان زده می گه:
امیر حسین :می تونم خانوممو ببینم؟
دکتر چشمکی می زنه و می گه:
دکتر :االن بیهوشه ولی بچه رو می تونی ببینی تا جاگیر شدن خانومت تو اتاق
در اتاق عمل برای بار دوم باز می شه و تختی که آناهید با رنگ و روی زرد روش بیهوش افتاده خارج می شه که امیرحسین
بیخیال حرف دکتر خودشو به تخت می رسونه و عجول به پیشونی و گونه ی آناهید بوسه ی می زنه و زیر لب چندین بار می
گه
امیر حسین :ببخشید خانومم ،ببخش عزیزم ببخش که بخاطر اشتباه من عذاب کشیدی
بوسه ی دیگه ای به پیشونیش می زنه و دوباره می گه:
امیر حسین :و مرسی به خاطر هدیه ای که بهم دادی عزیز دلم
لبخندی که روی لبم می شینه از خوشیه زیاده،خدا رو شکری تو دلم می کنم و برای خوشبختیشون دعایی می کنم .پرستار
با لبخند تخت و به سمت راهرو هدایت می کنه،امیرحسین نگاهش به پرستار دیگه ای که بچه به بغل داره میوفته و با قدم
های سریعی به طرفش می ره و با احتیاط بچه رو تو بغلش می گیره .نگاهی به ما می ندازه و با هیجان و لرزش آشکار صداش
می گه:
امیر حسین :بیاین ببینین برگ گلم رو بیاین ببینین چه نازو کوچیکه
لبخندی رو لبم می شینه و همگام با امیرعلی و دالرام به سمتش می ریم که صورت بچه رو رو به امیرعلی می گیره و می گه:
امیر حسین :ببین دخترم چه ناز
امیرعلی لبخندی می زنه،دستی به پشت امیرحسین می زنه و با شوخی می گه:
امیر علی :خداروشکر شبیه مامانش شده
امیرحسین خنده ی خوشحالی می کنه و می گه:
امیر حسین:باباشم کم از خوشگلی و دلبری مامانش نداره که اگه داشت مامانش دل به دل باباش نمی داد.
با این حرفش امیرعلی خنده ی بلندی سر می ده و با مشت به بازوش می کوبه و من بالبخند خودشیفته ای نثارش می کنم
امیرعلی نگاهی به بچه می ندازه و با لبخند رو به امیرحسین می گه:
بده من این پدر سوخته رو ببینمشدرحالی که بچه رو با احتیاط تو بغلش جا به جا می کنه به من نزدیک می ده و با چشمکی می گه:
خانومی وقتش نشده؟!64
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با حس حرارتی که تو صورتم می کنم چشم غره ای بهش می رم و زمزمه می کنم:
بی حیا...بعد از عروسیلبخند دندون نمایی می زنه و می گه:
امیر علی :اوه یادم نبود شما هنوز دوشیزه تشریف دارین و ماهنوز نامزدیم.
پرویی زیر لب نثارش می کنم و بوسه ای به دست دختر کوچولوی برادر شوهرم می زنم .امیرحسین با دلهره نگاهی به آناهید
بیهوش می ندازه و می گه:
پس چرا به هوش نمیاد؟ابرومو باال می ندازم و با آرامش می گم:
صبر داشته باش امیرحسین .خسته سامیرحسین :برم به دکتر بگم بیاد؟!
امیرعلی :کشتی مارو امیرحسین تو این بیست دقیقه دو بار رفتی دنبال دکترش و یه بارم از پرستار پرسیدی،تحمل داشته
باش خب
امیرحسین لبخند خسته و نگرانی می زنه و رو به امیرعلی می گه:
نوبت منم می شه که بهت تیکه بندازم داداشم.با صدای آخ ریزی که بلند می شه هر سه به طرف آناهید برمی گردیم،امیرحسین با هُول رو صورت آناهید خم می شه و می
گه:
امیر حسین :چیشد خانومم؟! االهی امیرحسین پیش مرگت بشه درد داری عزیزم؟!
تعجب آناهید و می تونم حتی بین اون همه دردی که داره تشخیص بدم،با صدای خش دار و ضعیفی بهت زده می گه
اناهید :خودتی امیرحسین؟!تو خوبی؟!
امیرحسین بوسه ای به پیشونیه رنگ پریده ی آناهید می زنه و خیره تو چشماش با لبخند می گه:
آره عزیزدلم خودمم .مرسی خانومم ممنونم که هدیه به این بزرگی و خوبی بهم دادی.بوسه ای دیگه ای به گونه ش می زنه و با صدای بم شده ای می گه:
میخوام یه اعتراف بهت کنم؟!آناهید،نمیدونم از کی ولی یه روز چشم باز کردم و دیدم شدی عزیزدلم،نفسم بسته به نفساتهخانومم.
برقی که به چشمای آناهید می شینه رو من به وضوح می بینم و لبخندی روی لبم می شینه .صدای پر خنده ی امیرعلی بلند
می شه که با شیطنت می گه:
خجالت نکشین یه وقت؟!می خواین ما بریم بیرون با خیال راحت دل بدین و قلوه بگیرین؟رو بهش با خنده تشر می زنم که:
امیر؟چشمکی می زنه و با لبخند می گه:
جان دل امیر؟!اینطوری صدام نکن که عروسی نکرده یکی از این فسقلی تو دلت می کارما.حرارت به صورتم حجوم میاره همزمان خنده ی دو برادر بلند می شه و آناهید لبخندی بهم می زنه و می گه
اناهید :می تونم دخترمون رو ببینم امیرحسین جان؟
امیرحسین گونه شو با انگشت شصتش نوازشی می کنه و می گه:
االنه که بیارنش بهش شیر بدی عزیزمهمزمان تقه ای به در می خوره و پرستاری بچه به بغل وارد اتاق می شه درحالی که بچه رو تو بغل آناهید تنظیم می کنه می
گه:
شیر بده بهش که این دختر جیغ جیغوت حسابی گرسنشه.آناهید با ذوق شروع به شیر دادن بچه می کنه که با هیجان می گم:
65
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حاال قراره اسم این فندوق کوچولو رو چی بزارین؟!امیرحسین نگاه مهربونی به امیرعلی می ندازه و با جدیت می گه:
من و آناهید دوست داریم که عموش براش اسم انتخاب کنه.امیرعلی لبخند رو لبشو عمیق تر می کنه و می گه:
عزیزین شما ولی خودتون انتخاب کنینآناهید نگاهی به امیرعلی می ندازه و با صدای آرومی همراه با لبخند می گه:
اناهید :ولی ما دوست داریم تو انتخاب کنی امیرعلی
امیرعلی نگاهی به من می ندازه و بعد به طرف آناهید می ره بوسه ای به سر بچه میزنه پلک رو هم می زاره و با صدای ریزی
می گه:
ستنا ،اسمشو می زارم ستنا.آقای"ایکس"جان آمدنت به قلب من دست خودت بوداما رفتنت!...
من تو را حتی به خود خدا هم پس نمیدهم!
آخر مگر کادو را هم پس میدهند؟!
تو کادویی هستی از طرف خدا برای من.
پایان.

***
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