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به نام خدا

نام کتاب  :عروس هزار داماد
نویسنده hotsummer00 :

فصل اول:
با صداي داد اقدس خانم از خواب پریدم...متكا رو روي گوشم فشار دادم و زیر لب فحشي نثار خودش و جد و ابادش
کردم...چشمام رو روي هم فشار دادم تا شاید دوباره بتونم بخوابم ولي مگر ميشد با این سر و صدایي که این زنيكه به پا کرده
بود خوابيد؟!
غرغرکنان پتو رو با پا به کناري پرت کردم و از جا بلند شدم...دستي به چشمام کشيدم و با چشمان ریز شده دنبال کش سرم
گشتم...کنار پشتي افتاده بود...بشكني زدم و به سمت تك پشتي اتاق رفتم و کش رو برداشتم...بدون اینكه موهام رو شونه
کنم اونا رو باالي سرم جمع کردم و با کش بستم...به سمت کمد دیواري چوبي پوسيده که درست کنار در ورودي جاي گرفته
رفتم و کالهم رو از بين اون شلوغ بازار پيدا کردم...سوز سردي مي اومد ولي حوصله پيدا کردن کاپشنم رو نداشتم و ترجيح
دادم با همان لباس مردانه نازك بيرون برم...موهام رو زیر کاله پنهان کردم و از اتاق بيرون زدم...طبق معمول هميشه،حياط به
بازار مس گرها تبدیل شده بود...حياط نبود که کاروانسراي محله بود...نگاي زناي همسایه رو روي خودم حس کردم ولي باز مثل
هميشه خودم رو به بي خيالي زدم و سرعت قدم هام رو بيشتر کردم و به طرف مستراح رفتم...
ابي به صورتم زدم و با حوله کوچيك صورتيم صورتم رو خشك کردم...قفل در رو کنار زدم و به سمت بيرون فشار
دادم...لعنتي گير کرده بازم...از بوي گند فضا حالم داشت بهم ميخورد...با پا لگد محكمي به در زدم که با صداي بدي به دیوار
خورد...بي خيال چشم غره اقدس خانم راهم رو به سمت اتاقم کج کردم که حرفش وادارام کرد از حرکت بایستم...
مگه در تویله ست که اینجوري مي کوبي؟! مال بي صاحبه دیگه...دستي زیر بيني ام کشيدم و پوزخندي زدم و گفتم:
اجاره اش رو ميدم...حرفيه؟!چادرش رو دور کمر پيچيد و با صداي جيغ جيغویش گفت:
خوشم باشه...زبون دراوردي فرفره...همين امروز که جل و پالست رو ریختم تو کوچه ميفهمي که چطوري باید با اقدس خانمحرف بزني...
پوزخند صدا داري زدم و دستم رو به نشونه برو بابا باال اوردم و وارد اتاقم شدم...حوله رو گوشه اتاق پرت کردم و زیر لب
نسناسي نثارش کردم...
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به سمت یخچال کوچك گوشه اتاق رفتم و درش رو باز کردم و نگاهم رو داخل طبقه هاي خالي اش چرخاندم...عصبي در یخچال
رو کوبيدم و روي تشك ولو شده وسط اتاق خودم رو انداختم...
دلم از گشنگي مالش ميرفت ولي سعي کردم مثل هميشه بيخيالي طي کنم و به چيزهاي خوب فكر کنم...چيزهاي خوب؟! آخه
یكي نيست بگه فرفره تو چه چيزي خوبي داري که بخواي بهش فكر کني...جلوي زبونت رو هم که نتونستي بگيري و با اون
اقدس بي مادر دهن به دهن شدي...
روي پهلوي راستم خوابيدم و با خودم گفتم ...آخه من که کاریش نداشتم...خودش اول صبحي کليك کرد به من...حاال اگه واقعا
وسایلم رو بریزه تو کوچه چه غلطي کنم؟!
همون غلطي رو بكن که تا االن ميكردي...اخه دختر خوب...نونت نبود...ابت نبود...دهن به دهن گذاشتنت با این زنيكه چي
بود...حاال هم بكش که حقته...
صورتم کش اومد و به خودم لعنت فرستادم که با این پير خرفت لج کردم...با صداي قاروقور شكمم دست از کشمكش با خودم
برداشتم و بي حال از جا بلند شدم...
پاشو فرفره...پاشو که وقت سير کردن این شكم گرسنه ست...
شلوار شيش جيب و کاپشن بادي کهنه ام رو روي بلوز مردونه ام پوشيدم و کاله عزیزم که تكميل کننده این تيپ
خانمانست...چاقو جيبي رو از زیر متكا برداشتم و از اتاق بيرون زدم...زیر لب صداي ناسزاهاي زناي بيكار همسایه رو شنيدم
ولي حوصله تيك پروني به این جماعت عالف رو نداشتم...در خونه هم که قربونش برم مثل هميشه بازه و الزم نيست به خودم
زحمت بدم...اوس کریم خودت امروز هوامون رو داشته باش...
پياده با اون کفشاي ورزشي پاره شده به سمت ایستگاه اتوبوس رفتم...سرم رو بيشتر داخل کاپشنم فرو کردم و قدمام رو
تند تر...نميدونم چرا امروز این مسافت اینقدر طوالني شده...
با احساس دستي روي شونه ام سریع برگشتم و ضامن چاقو رو کشيدم...
چته بابا...رم کردي دوباره...نفسم رو با حرص بيرون دادم و چشم غره اي نثار جواد کردم و گفتم:
مگه مرض داري مثل جن پشت سر ادم ظاهر ميشي؟!دستي به سر کچلش کشيد و گفت:
حاال خون کثيف خودت رو کثيف تر نكن...چشم غره اي نثارش کردم و چاقو رو دوباره سر جاش گذاشتم...
موتورت کو؟!در حالي که صورتش رو مي خاروند گفت:
-بردم دادم به صاحبش...
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ابروم از تعجب باال پرید...
قبال از این غلطا نميكردي مارمولك...و لبخندي زدم...
اخمي کرد و گفت:
مارمولك زهرمار...چند بار بگم این کلمه رو نگو...پليس نزدیك بود بگيرم منم ولش کردم...شانه اي باال انداختم و بي خيال به راهم ادامه دادم...
هزار بار...ولي خب چيكار کنم خودت که ميدوني من ارادت خاصي نسبت به این مارمولك جان دارم...سري به نشانه تاسف تكون داد و گفت:
دارم برات فرفره...حيف که فعال کارم بهت گيره...لبخندي پهني روي لبم جاي گرفت...
حاال امروز باید کجا بریم؟!شانه اي باال انداخت و گفت:
نميدونم...اوستا توئي...گوشه ي ابروم رو خاروندم و گفتم:
اخه بدون موتور که نميشه کار کرد...تو جاش رو بگو...موتورش با من...خيالت تخت...***
دستم رو به سمت زني دراز کردم و گفتم:
اون زنه رو ميبيني...برو سمت اون...سري تكون داد و موتور رو روشن کرد...پس گردني بهش زدم و گفتم:
یابو کاله رو بذار سرت...اخرش از دست تو مي افتم گوشه زندون...با اخم کاله رو سرش گذاشت و با سرعت به سمت زن رفت...کمي خودمو به سمت زن خم کردم و تو یك حرکت کيفش را
قاپيدم...
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صداي فریاد کمك زن رو از پشت سرم شنيدم...
-برو جواد...برو...

کيف رو روي زمين خالي کردم...ماشاال هر چي داشته و نداشته داخل کيفش خالي کرده...
چي شد پس؟!عصبي کيف رو به گوشه اي پرت کردم و با صداي عصبي گفتم:
زدیم به کاهدون و کيف رو گوشه اي پرت کردم...جواد پوفي کشيد و روي زمين نشست و گفت:
یعني هيچي هيچي...هيچي هيچي هم که نه...ده هزار تومن پول و یه مشت کارت شناسایي...پاهاش رو عصبي تكون داد و گفت:
دیگه دزدي جواب نميده...باید بزنيم تو یه خط دیگه...پوزخند صدا داري زدم و با لودگي گفتم:
 نه اینكه من و تو هزار تا مدرك و تخصص داریم هرجا بریم سریع استخداممون ميكنن...چه دل خوشي داري جواد...کار کو؟!اگه کار بود مگه مرض داشتم بزنم تو خط دزدي...
تو به حرف من گوش کن ضرر نمي کني...اخرین باري که به حرفت گوش دادم نزدیك بود بيافتم گوشه زندون...اخمي کرد و گفت:
اون از بي عرضگيه خودت بود...گردن من ننداز...حاال بنال ببينم چه فكري تو اون مغز پوکته...گوشه لبش رو خاروند و گفت:
اسي رو که ميشناسي؟!اخمي کردم و گفتم:
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اره...نكنه دوباره با اون عوضي دم خور شدي جواد؟!و به سمتش خيز برداشتم...
خودش رو کمي عقب کشيد و گفت:
چته بابا؟!مرده قولش...من بهت قول دادم...پوزخندي زدم و گفتم:
مرد؟!چقدر اعتماد به نفس داري تو پسر...تو اگه مرد بودي که این وضعت نبود...تنش صداش رو باال برد و گفت:
الله مواظب حرف زدنت باش...هي بهش هيچي نميگم خانم دور برش داشته...از روي زمين بلند شدم و گفتم:
مرد بودن فقط به سبيل گذاشتن و صداي بلند نيست اقا جواد...پشتم رو بهش کردم و بي توجه به سمت خيابون رفتم...
نميدونم ساعت چند شده بود ولي اینقدر راه رفته بودم که پاهام داشت از درد ميترکيد...روي جدول کنار خيابون نشستم و
بند کفش ورزشيم رو باز کردم...پاهاي ضرب دیده ام رو از کفش در اوردم...از درد صورتم جمع شد...شيشه کوچيكي تو پام
فرو رفته بود و داشت نفسم رو مي برید...لبم رو گاز گرفتم تا از شدت درد جيغ نكشم...دست لرزونم رو به سمت شيشه
داخل پام بردم و سعي کردم شيشه رو از پام بيرون بكشم...چشمام رو محكم روي هم فشار دادم و بدون مكثي شيشه رو از
پام بيرون کشيدم...از شدت درد اشك تو چشمام نشست ولي اجازه فرود اومدن هيچكدومش رو ندادم...خون با فشار از جاي
زخمم بيرون زد و نميدونستم تو اون حال باید چيكار کنم...دستم رو داخل جيب کاپشنم فرو کردم و دنبال دستمالي
گشتم...لعنتي...لع نت به این شانس...با حال نزاري به خوناي بيرون زده از زخمم خيره شدم...نه ميتونستم با اون وضعم از جا
بلند شم نه کسي بود که ازش کمك بگيرم...ناچار با همون وضع کفشم رو پام کردم و سعي کردم از جام بلند شم...بلند شدنم
همانا جيغ کشيدنم همانا...مثل مجسمه کنار خيابون خشك شده بودم...لبم رو از درد گاز گرفتم و لنگ لنگان شروع به راه
رفتن کردم...سعي کردم بيشتر وزنم رو روي پاي چپم بندازم ولي با این حال سوزش زخمم داشت کالفم ميكرد...پولي هم
نداشتم تا ماشين بگيرم...مجبور بودم تا ایستگاه اتوبوس پياده برم...
***
کليد رو از جيب شلوارم بيرون کشيدم و در رو اروم باز کردم...حوصله نداشتم این وقت شب با اون اقدس زبون نفهم دهن
به دهن بشم...قبل از اینكه وارد خونه بشم صداي کسي رو از پشت سرم شنيدم...
الله فرفره؟!دستم از کليد روي در جدا شد و با چشم هاي ریز شده به مرد هيكل گنده رو به روم خيره شدم...اخمي کردم و گفتم:
-گيریم که اره...فرمایش؟!
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اشاره اي به ماشين کرد و گفت:
بيا سوار شو...به دیوار تكيه دادم و دستام رو زیر بغل زدم و گفتم:
امر دیگه؟!اخمي کرد و قدمي به سمتم برداشت و گفت:
بيا سوار شو تا اون روي سگم باال نيومده...درد پام رو اون لحظه به کل فراموش کردم و به سمتش براق شدم و گفتم:
ميخوام ببينم اون روي سگت باال بياد چه غلطي ميكني...دندون هاش رو از عصبانيت روي هم سابيد و به سمتم حمله ور شد...تا به خودم به جنبم و چاقو رو بيرون بكشم گلوم رو
فشار داد و با یك دست از زمين بل ندم کرد...فشارش دستاش هر لحظه داشت بيشتر ميشد...تمام قدرتم رو جمع کردم و پام
رو با فشار عقب بردم و زیر شكمش کوبيدم...
از درد فریادي کشيد و دستش از دور گردنم باز شد...روي زمين افتادم و بدون توجه به فریادهاي اون غول بيابوني از جام
بلند شدم و با اون پاي اسيب دیده شروع به دویدن کردم...درد پام هر لحظه داشت بيشتر ميشد ولي االن درد معنایي
داشت...ميدونستم اگه گيرم بياره زندم نميذاره ...تو کوچه اي دویدم که از بخت بدم کوچه بن بست بود...تا به خودم اومدم و
خواستم فرار کنم یكدفعه اون غول بيابوني جلوم ظاهر شد...از ترس روي زمين افتادم...لبخندي زد و دستش رو باال برد...
از ترس سيلي خوردن،صورتم رو با دستام پوشوندم و با صدایي به ظاهر پشيمان گفتم:
غلط کردم غلط کردم...صداي کلفت مرد به گوشم رسيد...
حيف که اقا خيلي سفارش کرده وگرنه تا االن زنده ات نميذاشتم...حاال هم تن لشت رو جمع کن و لگد محكمي به رون پام زدکه صداي دادم بلند شد...
لنگ لنگون به دنبال مرد راه افتادم...موهام رو از پشت گرفت و داخل ماشن پرتم کرد و درو محكم بست...
با سنگيني نگاهي سرم رو بلند کردم و به مرد راننده خيره شدم...چشماش از تاریكي شبم سياه تر بود...با صداي غول بيابوني
نگاهم به سمت دیگه اي چرخيد...
کجا رو نگاه ميكني...راه بيفت...چند دقيقه که گذشت باالخره زبون باز کردم و گفتم:
-منو داري کجا ميبري؟!
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ولي اون بيخيال مشغول تماشاي بيرون بود...
از سكوتش جري تر شدم و پام رو محكم به صندلي کوبيدم و فریاد گفتم:
با توام احمق یابو...از شدت خشم صورتش قرمز شده بود ولي مي تونستم حس کنم که خودش رو کنترل کرده تا نزنه ناقصم کنه...
صدات رو ببر تا خودم زبونت رو از حلقومت بيرون نكشيدم...با همون صداي جيغ جيغوم ادامه دادم...
کثافت ميگم داري کجا ميري...صداي خنده مرد چشم مشكي رو که شنيدم درد پام از یادم رفت...چه قشنگ ميخندید...محو خنده اش شده بودم که با
شنيدن صداش احساس کردم االن درست رو ابرام...
حسين اینقدر این کوچولوي ما رو اذیت نكن...ميخواستم بگم کو چولو و درد که با خودم گفتم درد زهرمار...چطوري دلت مياد به این چشم قشنگ بگي درد...
صداي غول بيابوني که حاال فهميدم اسمش حسينه بلند شد...
به این هيكل ریزه ميزش نگاه نكن...از اوناس که بهش رو بدي خوب کولي ميگيره ازت...نه چطور دلت مياد در مورد این کوچولو دوست داشتني اینطور حرف بزني...و از داخل ایينه چشمكي بهم زد...
واي خدا یكي منو بگيره...این چشمك رو به من زد؟!
نه خره به من زد؟!خوب به جز تو ایكيو پایين کي دیگه اینجاست...ميگم فرفره خوب چيزیه برو تو کارش...
خودم ميدونم...
چي رو ميدوني؟!سرم رو باال اوردم و رو به چشم قشنگ گفتم:
هيچي هيچي با خودم بودم...نشگوني از پام گرفتم و گفتم درد بگيري که هميشه باید گند بزني...
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به پشتي صندلي تكيه دادم و سعي کردم خودم رو اروم نشون بدم...نميخواستم بفهمن که ترسيدم...سعي کردم افكارم رو
منحرف کنم و احتماالت بد رو کنار بزنم ولي قلبم گواه بدي ميداد...
با ایستادن ماشين از فكر بيرون اومدم و سعي کردم به بيرون نگاه کنم ولي شيشه هاي دودي ماشين اجازه دیدن رو بهم
نميدادن...حسين در ماشين رو باز کرد و با اخماي درهم گفت:
پياده شو...چنگي به شلوارم زدم و سعي کردم استرسم رو کنترل کنم...بدون اینكه حواسم به زخم پاهام باشه از ماشين پایين
پریدم...پریدنم همانا...جيغ کشيدنم همانا...روي زمين نشستم و از درد چشمام رو بستم...
حسين دستي زیر بازوم انداخت و از زمين بلندم کرد و به سمت ساختمون کشيد...
سعي کردم بازوم رو از بين دس تش بيرون بكشم ولي قدرت اون کجا...من کجا...به سمت اتاقي کشوندم و در رو باز کرد و
گفت:
برو تو...با تردید به چشماش نگاه کردم و بالجبار با پاهاي ضرب دیده ام وارد اتاق شدم...با دیدن دکور و فضاي اتاق درد فراموشم شد
و با بهت به اطرافم خيره شدم...
خداي من اینجا دیگه کجاست...هيچوقت فكر نميكردم همچين جایي هم تو دنيا وجود داشته باشه...
پس نه فكر کردي همه ي خونه هاي دنيا مثل اون اتاقاي بوگندو اقدسه...
تا خواستم به این افكار مزاحمم جواب بدم با صداي بسته شدن در به خودم اومدم...سریع به سمت در دویدم و قبل از اینكه
در رو باز کنم صداي چرخيدن کليد رو داخل قفل شنيدم...از ترس قالب تهي کردم...
با مشت به در کوبيدم و کمك خواستم ولي انگار کسي نبود که صدام رو بشنوه...شایدم بود و خودش رو به نشنيدن ميزد...
نميدونم چند دقيقه یا چند ساعت بود که داشتم تقال ميكردم...دستم از روي دستگيره شيشه اي در جدا شد و روي زمين
نشستم...اشك تو چشمام حلقه زده بود...تو اون لحظه تمام افكار بد به ذهنم هجوم اورده بود و ترسم هر لحظه بيشتر
ميشد...سرم رو به در تكيه دادم و سعي کردم جلوي ریزش اشكام رو بگيرم...خدایا این جا کجاست؟!اوس کریم این بود لطف
و کرمت؟!من که به جز تو کسي رو ندارم...خدایا غلط کردم...تو بذار من از این خراب شده برم بيرون قسم ميخورم دیگه دزدي
نكنم...قول ميدم دور همه ي دوستاي خالفم رو خط بكشم...خدایا...
به به ببين کي اینجاست...الهي حناق بگيري که مزاحم اختالتم شدي...
چشمام رو باز کردم و از روي پارکت هاي سرد اتاق بلند شدم...نگاهم رو داخل اتاق چرخوندم و خواستم جوابش رو بدم که
متوجه شدم کسي داخل اتاق نيست...
پس کي بود که حرف زد؟!سرم رو خاروندم و با خودم گفتم...خدایا ببين باهام چيكار کردي؟!فقط مونده بود توهم بزنم...
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توهم نزدي...با ترس از جا پریدم و با صداي لرزون گفتم:
کي اینجاست؟!مردي از داخل تراس اتاق داخل اومد و گفت:
توهم نزدي بچه...من بودم که داشتم باهات حرف ميزدم...اخمام رو درهم کشيدم و به مرد رو به روم خيره شدم...قدمي به سمت عقب برداشتم و گفتم:
تو کي هستي؟با من چي کار داري؟!اشاره اي به لباس هاي تنش کردم و گفتم:
به سر و ریختت هم نميخوره تو کار دزدي باشي...لبخندي زد و ليوان دستش رو روي ميز کنار دستش گذاشت و به مبل چرمي که گوشه اتاق بود اشاره کرد و گفت:
بيا بشين...و خودش زودتر از من نشست...
با تردید قدمي به سمتش برداشتم...ضربه اي روي مبل زد و گفت:
بيا اینجا...اخمام رو درهم کشيدم و با ترس روي ميز رو به روش نشستم...سري تكون داد و لبخندي زد...لبخند که نه...بيشتر به پوزخند
شباهت داشت تا لبخند...
چند دقيقه اي تو سكوت گذشت...دیگه واقعا داشتم کالفه ميشدم...ترس و وحشت از بودن کنار مردي و از نگاهاي خيره
اش...
ميشه اینقدر به من زل نزني؟! اگه حرفي داري بسم ا ...ميشنفم...اگه هم که هيچي ما رفع زحمت کنيم...تغير تو صور تش به وجود نيومد و خيره نگاهم کرد...به توجه بلند شدم که با فریادش دوباره روي ميز نشستم...
بشين...از جا بلند شد و دستش رو داخل جيبش فرو برد و گفت:
-فكر نميكنم بهت اجازه داده باشم از جات بلند بشي...
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ترسيده بودم ولي نميخواستم جلوش کم بيارم...با پرویي گفتم:
تو چي کاره مني که ميگي چي کار کنم نكنم؟!ننمي..بابامي...دستي به گونه ام کشيد و گفت:
هيچكدوم...صاحابت...ضربه اي به تخت سينه اش زدم و با فریاد گفتم:
اشغال عوضي به چه اجازه اي به من دست ميزني...لبخندي زد و گفت:
شنيده بودم سرسختي ولي خوب من عاشق رام کردن دختراي چموشم...سرش رو نزدیك گوشم اورد و گفت:
-البته تو چموش نيستي...فقط اداشون رو در مياري...

اخمي کردم و قدي به سمت عقب برداشتم...حسي خوبي از بودن در کنارش نداشتم...تنها چيزي که اون لحظه ميخواستم همون
اتاق دوازده متري و بوگندو اقدس خانم بود...هر چي که نداشت حداقل امنيت داشت...
مایع قرمز رنگي که نميدونم چي بود داخل ليوان پایه بلندش ریخت و گفت:
 من تو رو خوب ميشناسم...چند ماهه که زیر نظرت دارم...به نفعته که با من راه بياي...اگه موافقت کني که هيچي...اگه هم کهنه...
انگشت رو زیر گردنش کشيد و لبخند پهني زد...
اما من ميدونم دختر عاقلي مثل تو راه اول رو انتخاب ميكنه...مگه نه الله؟!ابروهام از تعجب باال پرید و گفتم:
تو اسم منو از کجا ميدوني؟! بهتره بگي چي ازت نميدونم...االن تمام زندگيت تو دستاي منه...پس عاقل باش و راه درست رو انتخاب کن...ميشد از چشم هاي شرورش فهميد که با کسي شوخي نداره...پوست لبم رو با دست کندم و گفتم:
از من چي ميخواي؟!لبخند زیبایي زد که تا به حال نمونه اش رو ندیده بودم...
-حاال شدي دختر خوب...حاال بشين تا برات بگم...
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چند دقيقه اي در سكوت گذشت که باالخره به حرف اومد و گفت:
اسم اسي خان رو شنيدي؟!اخمام رو توهم کشيدم و با پوزخندي کنج لب گفتم:
معلومه که شنفتم...کيه که این نامرد رو نشناسه...مرام و معرفت مردونه اش زبانزده مردم کوچه و بازاره...گونه ام رو خاروندم و گفتم:
ميفهمي که چي ميگم؟!با لبخند سري تكون داد و گفت:
جرات داري جلوي خودش هم از این حرفا بزني...پوزخندم بزرگتر شد...
چرا فكر ميكني من از اون دزد عوضي ميترسم؟!شونه اي باال انداخت و گفت:
هيچي...حاضري با اسي کار کني؟!تو فكر کن یه درصد...عمرا...فك کن...الله فرفره بشه پادوي اسي قاچاق چي...زکي...کارت همين بود خوشتيپ؟
ليوانش رو نزدیك لبش برد و گفت:
تا کي ميخواي به دزدي ادامه بدي؟!خستي نشدي از این زندگي؟!تحمل این زندگي صد شرف داره به تحمل اون قاچاق چي...تحمل زندان چي...داري؟!با شنيدن اسم زندان رعشه به بدنم افتاد و عرق سردي روي کمرم نشست...هيچوقت اون روزي رو که گير مامورها افتادم
یادم نميره...وقتي داشتم کيف یه مرد رو ميزدم سربازي متوجه ام ميشه و قبل از این که بتونم فرار کنم گيرم
ميندازه...خودمم یادم نيست چه کلكي سوار کردم و از دستش جيم شدم...
-نگفتي...تحمل داري؟!
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با شنيدن صداش از فكر بيرون اومدم و دوباره نگاهش کردم...مطمئن بودم اگه باهاش راه نيام تحول پليسم ميده...
تحویل بده...مگه مدرکي ازت داره؟!
خب..خب اگه...
اگه چي؟!الله خر نشو...تا دیر نشده از اینجا بزن بيرون...
من باید چي کار کنم؟!چشماش براي لحظه اي از خوشحالي برق زد و دوباره به حالت اول برگشت...
کار...چه کاري؟!کم کم ميفهمي... -نه نه...نشد دیگه اقا خوشتيپه...یا کارت رو ميگي یا اینكه ميزاري ما بریم پي بدبختي خودمون...

دستي روي لبش کشيد و گفت:
باشه...هر طور که تو بخواي...تو به کار قبليت ادامه ميدي...با تعجب گفتم:
دزدي؟اخمي کرد و گفت:
اینقدر وسط حرفم نپر...اره دزدي...اما به روش من...به روش تو دیگه چه صيغه ایه؟!نكنه ميخواي همه چيز رو االن بفهمي؟!اره...دستش رو باال اورد و گفت:
بس کن...دیگه نميخوام صدات رو بشنوم...برو بيرون...االن خستم...-حسين...حسين...کدوم گوري رفتي؟!
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در سریع باز شد و غول بيابوني وارد اتاق شد و تعظيم کوتاهي به مرد کرد...راستي اسمش چي بود؟!
مگه تو ازش پرسيدي که حاال ميگي چي بود؟!
خب اینقدر حرف زد که یادم رفت بپرسم...
حسين رو به روم ایستاد و گفت:
بلند شو...نگاهي به هيكلش انداختم و با خودم گفتم که واقعا غول بيابوني اسم مناسبيه براش...حيفه حسين که اسم این بد عنقه...
داخلي اتاقي هلم داد و درو از پشت قفل کرد...نفسم رو با حرص بيرون دادم و سعي کردم بي خيالي طي کنم...به سمت تخت
دو نفره اتاق رفتم...دستي به پرده هاي حریرش کشيدم و با خودم گفتم...فرفره دیشب کجا بودي...امشب کجایي...
خودم رو روي تخت انداختم و گفتم...عدالتت رو شكر اوس کریم...
غلتي زدم و صورتم رو داخل بالشت فرو کردم و سعي کرد م بخوابم که یاد زخم پام افتادم...سریع از رو تخت بلند شدم و
جوراب خوني شده ام رو در اوردم و مشغول بررسي زخمم شدم...زیاد عميق نبود ولي ترسيدم عفونت کنه و بشه قوز باال
قوز...
از رو تخت پایين پریدم و ضربه اي به در زدم و گفتم:
باز کن درو...ميدونستم پشت در و نميخواد جواب بده...ضربه اي دیگه اي زدم و گفتم:
هو باتوام این در رو باز کن...در با ضرب باز شد...قدمي به سمت عقب برداشتم و گفتم:
باند و پانسمان ميخوام...حسين نفسش رو بيرون داد و گفت:
وایسا برات بيارم...و در رو دوباره بست...روي تخت نشستم و نگاهم رو داخل اتاق چرخوندم...اتاق قشنگ و بزرگي بود ولي اتاق اون مرد یه چيز
دیگه بود...
بيا...دیگه هم سروصدا نكن...اقا خوابيدن...وسایل رو از روي پاتختي برداشتم و به تكون دادن سري اکتفا کردم...
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مقداري بتادین روي پنبه ریختم و مشغول تميز کردن زخمم شدن...بعد از تميز کردن زخمم باند رو دور پاهام پيچيدم و دوباره
روي تخت دراز کشيدم و قبل از اینكه افكار مزاحمم دوباره به ذهنم هجوم بيارن تو عالم خواب غرق شدم....
***
غلتي زدم و چشمام رو کمي باز کردم...هاله ي سياهي رو احساس کردم...چند بار پلك زدم تا بتونم بهتر ببينم...حسين با اخم
هاي درهم و صورت برافروخته خيره نگاهم کرد و گفت:
چه عجب بلند شدي...بلند شو اقا کارت داره...اقا؟ ! اقا کدوم خریه...بي توجه دوباره سرم رو داخل بالشت فرو کردم و چشمام رو روي هم فشار دادم...تا چشمام کمي گرم
شد حسين لگدي به پهلوم زد که روي زمين افتادم...اخ بلندي گفتم و دستم رو روي پهلوي ضرب دیده ام گذاشتم...
مگه با تو نيستم...بلند شو...اخمي کردم و گفتم:
برو گمشو بيرون...وحشي...به سمتم حمله ور شد و دستش رو روي گلوم فشار داد و از بين دندون هاي کليد شده اش گفت:
چه زري زدي؟!جرات داري دوباره تكرار کن...از ترس خودمو خيس کرده بودم و لي نميخواستم کم بيارم...
برو...گمشو...وحشي...تا این رو شنيد فشار دستاش رو بيشتر کرد و گفت:
زندت نميذارم...و لگدي محكم به شكمم زد...از درد جيغي کشيدم و تو خودم جمع شدم...عوضي کثافت...ميدونم باهات چي کار کنم...تالفي ميكنم...از مادر زاده نشده
کسي بتونه دست رو الله فرفره بلند کنه...
از درد کشيدنم لذت مي برد...با لبخند قدمي به سمتم برداشت و کمي خودش رو به سمتم خم کرد و گفت:
تازه اولشه جوجه...حاال حاال باهات کار دارم...تا خواستم فحش دیگه اي بهش بدم صداي مرد بلند شد و گفت:
مگه نگفتم برو صداش کن...نشستي داري باهاش حرف ميزني...حسين صاف ایستاد و گفت:
-ببخشيد اقا...بيدار نميشد...
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نگاه مرد روي صورت کبود شده ام ثابت موند...لبخند از روي لبش کنار رفت و با اخم رو به حسين گفت:
چي کارش کردي؟!ميدونستم حسين از این مرد ميترسه و جرات نميكنه مقابل اون بهم دست بزنه...وقت خوبي بود براي تالفي...تا حسين
خواست حرفي بزنه با بغضي ساختگي گفتم:
اقا من داشتم مي اومدم پيشتون که یك دفعه به سمتم حمله کرد و خواست...خواست...و صورتم رو با دست پوشوندم و شروع به گریه کردن کردم...شونه هام رو الكي تكون دادم تا بيشتر تحت تاثير قرار بگيره...
گمشو بيرون تا بعدا به خدمتت برسم...اقا من...گمشو...الي انگشتام رو کمي باز کردم و به صورت برافروخته حسين نگاه کردم...تو دلم عروسي به پا شد بيا ببين...تازه اولشه اقا
حسين..دارم برات...
دستي روي شونه ام احساس کردم و از جا پریدم...
مرد لبخندي زد و گفت:
نترس کاریت ندارم...تا خواستم نيشم رو شل کنم با اخم گفت:
وایسا ببينم...تو که چشمات قرمز نيست...واي خاك برسرم...گند زدي الله...الهي بري زیر چرخ کاميون که اینقدر شوتي...من چرا برم اون غول بيابوني بره...تا خواستم
حرفي بزنم گفت:
بعدا به حساب توام ميرسم...حاال پاشو باید بریم جایي...از روي کف اتاق بلند شدم و گفتم:
هي خوشتيپ...به سمتم برگشت و با اخم گفت:
چيه؟!-اسمت چيه؟!
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بهزاد...موهام رو بهم ریختم و گفتم:
همون خوشتيپ بيشتر بهت مياد...نفسش رو با کالفگي بيرون داد و گفت:
تو هر چي دوس داري صدا کن...لبخندي زدم و گفتم:
نميگفتي هم همين کار رو ميكردم...اخمي کرد و از اتاق خارج شد...
***
تا خواستم از اتاق خارج بشم متوجه لباس هاي روي ميز ارایشي شدم...با خوشحالي به سمت لباس ها رفتم و با ذوق نگاهشون
کردم...یه مانتو ابي نفتي کوتاه و ساده با شلوار لي خوشرنگ و شال ابي سفيدي که تكميل کننده اش بود...قدمي به سمت
عقب برداشتم و مانتو رو جلوم گرفتم و با ذوق نگاهي به خودم انداختم...هيچوقت پول خریدن یك مانتو رو نداشتم و هر وقت
دخترهاي همسن خودم رو ميدیدم که با لباس هاي انچناني ميان بيرون حسرت ميخوردم...حسرت نداري...حسرت بي پولي...با
حسرت نگاهي به مانتو و شال خوشرنگ روي ميز انداختم و با ناراحتي شروع به تا کردنشون کردم...
اینا مال تو نيست الله...بهتره بذاریشون سرجاش...مگه تيپت چشه...خيلي هم خوبه...
پوزخندي زدم به حرفمم زدم و سعي کردم به اون مانتو و شلوار دخترونه و زیبا فكر نكنم...به سختي چشم ازشون گرفتم و از
اتاق خارج شدم...اتاقم طبقه پایين ساختمون بود و مش رف به هال بزرگ طبقه پایين...هنوز خونه رو کامل ندیده بودم ولي به
خوبي ميشد فهميد که چقدر قشنگ و بزرگه...نگاهم به مرد افتاد...روي مبل نشسته و مشغول ور رفتن با پيپش بود...به
سمتش رفت و پيپ رو ازش گرفتم و روي مبل مقابلش نشستم...نگاهش بهت زده بود...چند دقيقه بعد به خودش اومد و
گفت:
چيكار داري ميكني؟!همونطور که با پيپ ور ميرفتم گفتم:
یه دقيقه ساکت بشين...چقدر حرف ميزني...تا خواست حرف دیگه اي بزنه پيپ رو جلوش گرفتم و گفتم:
حاال روشنش کن...با تردید نگاهي بهم انداخت و فندك طالیيش رو برداشت...پيپ رو روشن کرد و گفت:
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نه کارت درسته...خوشم اومد...با غرور دستام رو زیر بغل زدم و گفتم:
چه کنيم دیگه...به قول بروبچ هنوز کفش نشدیم...به زبون شوما ميشه هنوز کشف نشدیم...خنده اش گرفته بود ولي سعي ميكرد نخنده...سري تكون داد و گفت:
چرا لباسات رو نپوشيدي؟!با تعجب نگاهي به خودم انداختم و گفتم:
من که لباسام تنمه...مردك یه جوري ميگي چرا لباسات رو نپوشيدي احساس کردم ل*خت مادرزاد جلوش نشستم...
منظور مانتو و شلواري بود که روي ميز گذاشته بودم...چشمام اندازه توپ تنيس گرد شد...
اونا مال منن؟!به تكون دادن سر اکتفا کرد و مشغول پيپ کشيدنش شد...

تو دلم عروسي به پا شد به چه بزرگي...قندا کيلو کيلو داشتن تو دلم اب ميشدن و من نميدونستم از خوشحالي باید پاشم این
وسط غر بدم یا مثل دختراي با حيا بشينم سرجام...
برو لباسات رو بپوش تا بگم کارت چيه...بدون چون و چرا قبول کردم و به سمت اتاق رفتم...برام مهم نبود که اون مرد یا بقول خودش بهزاد کيه...برام مهم نبود که
من...یه دختر تنها اینجا چي کار ميكنم...برام مهم نبود چي پيش مياد...تنها چيزي که اون لحظه برام ارزش داشت پوشيدن اون
مانتو دخترونه و کوتاه بود...
با خوشحالي مانتو رو به تن کردم و به خودم نگاه کردم...انگار شده بودم یكي دیگه...یه الله جدید...یه دختر واقعي...دیگه
داشت دختر بودنم رو یادم ميرفت...یادم ميرفت که منم زیبایي هایي دارم...که منم احساسات و غرایزي دارم...تازه داشتم
ميشدم یه دختر مثل تمام دختراي دیگه ي این شهر...برام مهم نبود که این لباس رو اقا شيكه خریده...تنها چيزي که مهم بود
این بود که این لباسا االن مال من بود...مال خود خودم....

با ضربه اي که به در زده شد از ایينه فاصله گرفتم و بي اراده سرم رو پایين انداختم...نگاهم روي کفش هاي واکس خورده
اش ثابت موند...
با صدایي که خنده درش موج ميزد گفت:
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سرت رو بگير باال...با خجالت سرم رو باال اوردم و دستي به شالم کشيدم...بلند خندید و گفت:
-واي خداي من ببينش...حاال شدي الله واقعي...

از تعریفش لپام گل انداخت و دوباره سرم رو پایين انداختم...انگار این لباساي دخترونه اخالقمم رو هم تغيير داده بودن...
دستي زیر چونه ام گذاشت و گفت:
ولي من اون الله کله خراب رو بيشتر از این دختر خجالتي دوست دارم...با اخم قدمي به سمت عقب برداشتم و گفتم:
کله خراب خودتي...لبخندي زد و گفت:
دنبالم بيا...بدون حرف پشت سرش راه افتادم...از پله باال رفت و در اولين اتاق رو باز کرد...وارد اتاق شدم و با تعجب به دختراي
رنگارنگ وسط اتاق خيره شدم...بهزاد دستاش رو روي شونه ام گذاشت و گفت:
دخترا لطفا...همه ي دخترا به صف ایستادن و با تعجب به من و اون دستاي روي شونه ام نگاه کردن...
از امروز الله هم عضوي از ما و خانواده ي ماست...دختر خيلي زرنگ و باهوشيه...سریع همه چيزو یاد ميگيره...مریم از امروز الله تحت نظر تو اموزش ميبينه...دختري خوش اندام با موهاي هایالت شده و پوست گندمي جلو اومد و گفت:
من مریمم...به جمع ما خوش اومدي...و دستش رو به طرفم دراز کرد...لبخندي زدم و دستش رو فشردم...دختر بانمك و مهربوني به نظر ميرسيد ...حداقل از تمام
کسایي که تو اون جمع بودن مهربون تر و معقول تر به نظر ميرسيد...با بسته شدن در سرم رو به سمت عقب
برگردوندم...اینقدر محو قيافه مریم شده بودم که متوجه رفتن بهزاد نشده بودم...
مریم به سمت صندلي هولم داد و گفت:
بشين تا بيام...بدون حرف روي صندلي نشستم و سرم رو پایين انداختم...جو سنگيني بود...هر چي بود من احساس راحتي و ارامش
نميكردم...احساس ميكردم همه چشم ها زیر نظر گرفتنم...
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چطوري فرار کردي؟!سرم رو باال اوردم و با تعجب گفتم:
فرار؟!همينطور که مشغول سوهان کشيدن بود گفت:
نكنه با اجازه مامان بابات اومدي این جا...و پوزخندي چاشني حرفش کرد...با این حرف همه زیر خنده زدن...دستام رو مشت کردم و سرم رو پایين انداختم...نمي خواستم روز اولي دعوا راه بندازم...
اروم باش الله...اروم...
اون بهت توهين کرد الله؟!ميخواي از االن کوتاه بياي؟!
نه...ولي نميخوام دعوا درست کنم...
از کي تا حاال الله فرفره نگران دعوا درست کردن شده...نه جونم تو دردت یه چيز دیگس...مزه این لباسا و یه شب خوابيدن تو
اون اتاق بد رفته زیر دندونت...
تا خواستم جوابي به خودم بدم مریم با لبخند به سمتم اومد و گفت:
خب الله جان چند سالته؟!هجده...اخمي کرد و زیر لب گفت:
پير سگ از این بچه هم نگذشته...چي گفتي؟!لبخند دستپاچه اي زد و گفت:
هيچي عزیزم...بهزاد که گفته براي چي اینجایي؟!شونه اي باال انداختم و گفتم:
نه دقيقا...پدر و مادرت ميدونن االن کجایي؟!بي خيال گفتم:
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مردن...مریم دستي به صورتش کشيد و بي توجه به من دوباره از اتاق خارج شد...
غيبت مریم طوالني شده بود...از بيكاري حوصله ام سر رفته بود...از روي صندلي بلند شدم و به سمت در رفتم...از پله ها
پایين اومدم و با چشم دنبال مریم گشتم...صداش از داخل هال مي اومد...
بهزاد ميدوني داري چيكار ميكني؟!اره ميفهمم...تو یه حيوون کثيفي...اون دختر فقط هجده سالشه...صدا فریاد بهزاد رو که شنيدم ناخوداگاه یه گوشه مخفي شدم...
به درك...حاال هم گورت رو گم کن تا حسابت رو نرسيدم...من نميذارم...نميذارم این دخترو به لجن بكشي...خفه شو م ریم...نذار دوباره دست روت بلند کنم...اموزشش ميدي...درست مثل بقيه...تا سر ماه باید اموزشش تكميلبشه...فهميدي؟!
اگه این کار رو نكنم؟!خودت که بهتر ميدوني...چقدر ابرو براي دختراي شهرستاني مهمه...خفه شو عوضي...صداي شكستن چيزي اومد...نميدونستم داره چه اتفاقي مي افته...از ترس سریع از پشت دیوار بيرون اومدم...صورت مریم
از فشاري که بهزاد به گردنش مي اورد کبود شده بود...
ولش کن...با شنيدن صدام دستاش رو از دور گردنش برداشت...پك محكمي به پيپش زد و گفت:
الله برو تو اتاقت...ولي...نشنيدي چي گفتم...برو تو اتاقت...با نگراني مریم رو نگاه کردم...لبخندي زد و چشماش رو بست...بالجبار به سمت اتاقم رفتم و روي تخت نشستم...نگران مریم
بودم...ميترسيدم بالیي سرش بيارن...تو همين یه روز هم فهميده بودم که اینا هر کاري ازشون بر مياد...

22

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان عروس هزار داماد

روي تخت دراز کشيدم و چشمام رو روي هم فشار دادم...دلم براي اتاقم تنگ شده بود...براي بچه ها...جواد...این جا همه چيز
بود اال امنيت...ترس ناشناخته اي داشتم...هر لحظه منتظر اتفاق یا شنيدن خبر بدي بودم...از نگاهاي اون دخترا متنفر
بودم...چرا بهم گفت چطوري فرار کردي؟!مگه اونا فرار کرده بودن؟!
دستي روي صورتم کشيدم...خدایا خودت کمكم کن...من از این خونه و ادماش ميترسم...خودت مراقبم باش...

با صداي باز شدن در از جا پریدم...بهزاد با صورت برافروخته روي صندلي جلوي ميز ارایشي نشست و گفت:
از امروز زیر نظر خودم تعليم ميبيني...بي توجه به صحبتش گفتم:
مریم حالش خوبه؟!با شنيدن اسم مریم اخمي بين دو ابروش نشست و گفت:
 خوبه...یكم زبون درازي کرد که زبونش رو چيدم...انگشتش رو به نشونه تهدید باال گرفت و ادامه داد...ببين الله من با کسي شوخي ندارم...پس سعي نكن منو دور بزني...با بهت به چهره عصبي اش خيره شدم...کم کم داشتم ازش ميترسيدم...باید اعتراف ميكردم ازش خيلي ميترسم....
فهميدي؟!با صداي فریادش از جا پریدم و سري تكون دادم..لبم رو تر کردم و گفتم:
بهزاد...ابرویي باال انداخت و گفت:
بله؟!ميشه...ميشه دقيقا بگي کار من اینجا چيه؟!من باید چه اموزشي ببينم...تو خودت گفتي کارم دزدیه...پس اموزش دیگه برايچي...
دستي به لبش کشيد و گفت:
فكر نميكردم اینقدر احمق باشي الله...اخمي کردم و گفتم:
-بار اخرت باشه با من اینطوري حرف ميزني...فهميدي؟!
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پوزخندي زد و گفت:
بله خانم...از روي تخت بلند شدم و روبه روش ایستادم...دستام رو بغل کردم و گفتم:
-خب...ميشنفم...

 کار تو دزدیه ولي از یه نوع دیگه...ببين تو دختري...یه دختر لوند و زیبا...چرا نميخواي از زیبایيت به بهترین شكل استفادهکني؟ها؟
لوند؟ !من؟!خنده ام گرفته بودم...چي تو من دیده بود که فكر ميكرد من زیبا و لوندم...منظورش چي بود از زیبایي هات استفاده
کن...
کار ت و خيلي ساده است...سوار ماشين هایي ميشي که من برات نشون ميكنم...بعد از مدتي خودت دستت مياد که باید سوارکدوم ماشين بشي...سر فرصتم باید پوال رو برداري و جيم بشي...
اخمام از هم باز شد و گفتم:
خب مشكل مریم چيه؟!چرا نميخواد من این کار رو کنم؟!مگه نميدونسته من قبال چي کارم؟!نگاهي بهم انداخت که از صدتا فحش بدتر بود...تفسير نگاش این بود که خيلي خري الله...
نفسش رو با حرص بيرون داد و گفت:
خوب مجبوري بعضي وقتا یه کارایي هم بكني...چه کاري؟!اخ چقدر تو نفهمي الله...من وجدان فهميدم تو هنوز نفهميدي داره چه پيشنهاد بي شرمانه اي بهت مي ده...
خب ممكنه بعضي وقتا مجبور بشي بري خونش...با شنيدن این حرف قدمي به سمت عقب برداشتم...تا تهش رو رفته بودم...دیگه نيازي به توضيح نداشت ...احساس ميكردم
همه چيز داره دور سرم ميچرخه...صداها رو ميشنيدم اما نميتونستم چيزي رو تشخيص بدم ...داشتم خفه ميشدم...دستي به
گلوم کشيدم...دیدم هر لحظه تار تر از قبل ميشد...تنها چيزي که به یادم موند سياهي مطلق بود...

شش ماه بعد...
در رو محكم بستم و به رو به روم خيره شدم...سنگيني نگاهش رو به خوبي احساس ميكردم اما سعي ميكردم به خودم مسلط
باشم...هنوزم بعد از شش ماه به این کار عادت نكرده بودم...
کج نشستم و گفتم:
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چرا حرکت نميكني؟!لبخند چندش اوري زد و گفت:
ليدي ميتونه به دو نفر پاسخگو باشه؟!خون به صورتم دوید...از شدت خشم تمام بدنم ميلرزید...اگه اختيارم دست خودم بود یك لحظه هم صبر نميكردم اما چه
کنم...چه کنم که مجبورم...مجبورم تن بدم به این خفت و دم نزنم...یادم نميره کتكي رو که از بهزاد خوردم...از فرمانش
سرپيچي کرده بودم و از زیر کار در رفتم...یك هفته روز و شبم رو یكي کرد...بالیي سرم اورد که فهميدم راه فراري
نيست...راه فراري از اون کاخ شوم و طلسم شده نيست....
با صدایي که از زور بغض ميلرزید گفتم:
اره...لبخند دیگه اي تحویلم داد و حرکت کرد...
باید یه کاري ميكردم...من ادم این کارا نبودم...من فقط باید کيف پولش رو ميزدم و در ميرفتم...فكر کن الله...فكر کن...
ميشه برام اب بگيري؟!چه عجب ما صداي شما رو شنيدیم ليدي...اي به چشم...بذار یه جا نگه دارم...قوي باش الله...قوي باش...نذار بهت شك کنه...قوي باش...قوي...
جلوي اب ویوه فروشي نگه داشت و با گفتن االن برميگردم از ماشين پياده شد...فرصت نبود...باید سریع دست به کار
ميشدم...در داشبرد رو باز کردم...به جز یه بسته تراول پنجاهي چيز دیگه اي نبود...ميدونستم بهزاد به کم قانع نيست ولي
وقت ریسك کردن نبود...پول رو داخل کيفم گذاشتم و از ماشين پایين پریدم...بدون اینكه به پشت سرم نگاه کنم شروع به
دویدن کردم...
دستم رو گاردریل کنار اتوبان گرفتم و روي زمين نشستم...قفسه سينه ام به شدت باال و پایين ميرفت...پاهام رو داخل
شكمم جمع کردم و سرم روي پاهام گذاشتم...بدنم از بغض ميلرزید ولي نميخواستم گریه کنم...نباید گریه ميكردم...من
فرفره بودم...الله فرفره...من نباید ميشكستم ...نباید...ولي اشك هام لجباز تر از اوني بودن که فكر ميكردم...صورتم رو با
دست پوشوندم و با صداي بلند زیر گریه زدم...
***
مریم با نگراني به سمتم دوید و گفت:
تا االن کجا بودي؟!نگاهم رو شكم برامده اش ثابت موند...بهزاد کارش رو بلد بود...خوبم بلد بود...
دستي روي شكمش کشيدم و با صداي ارومي گفتم:
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دکتر گفته باید استراحت کني...چرا تا االن بيداري؟!اگه ميخواي تو هم استراحت الزم کنم...با شنيدن صداش به عقب برگشتم...
فاصله بينمون رو با چند گام بلند پر کرد و گفت:
پوال؟!بدون اینكه نگاه خيره ام رو از روي صورتش بردارم بسته تراول رو تخت سينه اش کوبيدم...
قبل از اینكه حرفي بزنه دست مریم رو کشيدم و به سمت اتاقم بردم...

روي تخت دراز کشيدم و نفس عميقي کشيدم...مریم دستي روي گونه ام کشيد و گفت:
نبينم غمتو الله جونم...چي شده...هيچي...دستي زیر سرش گذاشت و گفت:
چشمات پر غمه الله...چي شده عزیزم؟!اشك چشمام رو پر کرد و بي اختيار روي گونه ام جاري شد...دستي روي گونه خيسم کشيدم و گفتم:
 خستم مریم...ميخوام برم...شش ماه گذشت اما هنوزم نمي تونم خودم رو به این وضع عادت بدم...من ادم این کارنيستم...من نمي تونم...من نميخوام...نمي خوام هرزه باشم...
سرم رو تو سينه اش فرو کردم و گفتم:
مریم...بيا بریم...بيا از اینجا بریم...دستي به چشماي خيسش کشيد و گفت:
کجا بریم؟!کجا رو داریم که بریم؟!با این بچه و شناسنامه سفيد...دستي به صورتم کشيدم و گفتم:
خب...خب از پوال مقداري برميداریم...کي ميفهمه؟!پوزخندي زد و به تاج تخت تكيه داد...
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تو بهزاد هنوز نشناختي...اون بخاطر پول حاضر ادم هم بكشه...تو به این کارا کاري نداشته باش...ميدوني پوال رو کجا ميذاره؟!اره...داخل گاوصندوق خونش...ولي من داخل اتاقش چيزي ندیدم...گفتم خونش...اینجا خونه اصليش نيست...یه باغ داره تو لواسون اونجا زندگي ميكنه...مریم یه سوال بپرسم ناراحت نميشي؟!نفس عميقي کشيد و گفت:
ميدونم ميخواي چي بگي...قطره اشكي از گوشه چشمش پایين اومد و گفت:
من بهزاد رو دوست دارم...با همه ي بدي هاش...برام مهم نيست دزده...خالفكاره...براي من فقط خودش مهمه...اون پدربچمه ميفهمي؟!
اخمي کردم و گفتم:
مریم عاقل باش...اون این بچه رو نميخواد...یادت رفته شش ماه پيش رو...یادت رفته چقدر عذاب کشيدي؟!با بغض سري تكون داد و گفت:
 نه یادم نرفته...ولي اینم یادم نرفته که بهزاد کسي بود که منو از دست سه تا جوون خيابوني سه سال پيش نجات داد...یادمنرفته که سه ساله زنشم...محرمشم...یادم نرفته که روزي عاشقم بود...
با تعجب نگاهش کردم و گفتم:
چي گفتي؟!لبخند تلخي زد و گفت:
درست شنيدي...من زنشم...زنش...سرم رو به تاج تخت تكيه دادم و اروم گفتم:
پس شناسنامه... شناسنامه ام دست خودشه...بخوام هم المثني بگيرم به راحتي پيدام ميكنه...اینو هيچوقت یادت نره الله...خيانت به بهزادمساویه با مرگ...
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نميخواي بگي چطوري باهاش اشنا شدي؟!متكاش رو درست کرد و گفت:
بگير بخواب...هم من خستم هم این جوجه...بدون حرف از روي تخت بلند شدم و به سمت تراس داخل اتاق رفتم...باد سردي مي وزید...از سرما داخل خودم جمع
شدم...باد موهام رو به بازي گرفته بود و داخل صورتم پخش شده بود...شش ماه بود که رنگ عوض کرده بودم...شده بودم یه
دختر واقعي...مو بلند ميذاشتم...ارایش ميكردم...مانتوهاي رنگاوارنگ عوض ميكردم...زندگيم رنگ دخترانگي گرفته بود
اما...اما این زندگي رو به این قيمت نميخواستم...تاواني که دربرابرش پرداخت کردم خيلي بيشتر از تصورم بود...من این
زندگي رو ميخواستم ولي نه به هر قيمتي...نه به قمت از دست دادن ابروم...نه به قيمت از دست دادن حياي دخترانم...
دستي به صورت خيس از اشكم کشيدم و به نرده هاي بالكن تكيه دادم...این روزها همه چيزم دخترانه شده بود...حتي بغض
ها و گریه هایم...این روزها زود ميشكستم...زود غصه ميخوردم...زود ازرده ميشدم...دلم براي خود قدیمي ام تنگ شده
بود...من این را نميخواستم...من،من واقعي ام را ميخواستم...الله دیروز...ان الله هيچ چيز نداشت...اما خوش بود...غصه
نميخورد...اشك نميریخت...حسرت و تنهایي همدم لحظه هاي بي کسي اش نبود...شاد بود...بي پول و ندار بود اما شاد بود...با
تمامي حرفاي که پشت سرش ميزدند اما باز هم شاد بود...
اما امروز...امروز همه چيز داشتم و هيچ نداشتم...این روزها بيش از پيش از اینده ميترسم...دلم گواه بد
ميداد...ميترسم...از بي ابرویي...از بي عفت شدن...
چشمام رو ميبندم و سعي ميكنم ذهنم رو از همه چيز خالي کنم...انقدر خسته و پریشان بودم که نفهميدم روي زمين سرد
خوابم برد...
با صداي غرغر مریم چشمام رو باز کردم...نور خورشيد چشمام رو به شدت اذیت ميكرد...با چشماي بسته روي زمين نشستم و
با صدایي که براي خودم هم ناشناخته بود گفتم:
چقدر حرف ميزني مریم...صداي عصبي و توبيخ کننده اش بلند شد...
دختره ي احمق من به تو چي بگم...اخه تراس هم جاي خوابيدن؟!صداشو ببين...دستي به گلوم کشيدم و سعي کردم اب دهنم رو قورت بدم...لعنت به این شانس...چه وقت سرماخوردگي بود...
همينه دیگه...این مسخره بازي ها به تو نيومده فرفره جونم...
زیر لب فحشي به وجدان دوباره بيدار شدم دادم...امروز اصال حوصله جروبحث با این یكي رو نداشتم...
بي توجه به مریم روي تخت دراز کشيدم و پتو رو روي بدنم یخ زده ام کشيدم...
پاشو...بهزاد کارت داره...لعنتي زیر لب گفتم و به سمت دستشویي رفتم...
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ضربه اي به در اتاق زدم و قبل از اینكه چيزي بگه وارد اتاق شدم...بي توجه به نگاه عصبيش روي مبل نشستم...اب پرتقال
روي ميز عجيب چشمك ميزد بهم...دستم رو دراز کردم و اب پرتقال رو برداشتم و الجرعه سر کشيدم...ليوان خالي رو روي
ميز گذاشتم و گفتم:
چسبيد...بهزاد اخمي کرد و مشغول خوردن صبحانه اش شد...هنوز به این کارهام عادت نكرده بود...کارش بدجور بهم گير بود وگرنه
حال منم مثل بقيه ميگرفت...ولي هنوزم نميدونستم چرا اینقدر مراعاتم رو ميكنه...
مراعات؟ ! اره همينكه بين نگهبان ها دست به دست نميشي خودش مراعاته...دختره ي دیوونه مغزش از کار افتاده...مراعات
کيلو چنده...
به توجه به غرغراي وجدانم رو به بهزاد ميكنم...
با من چي کار داري؟!صدات گرفته ست...سرما خوردي...بي توجه به حرفش گفتم:
حالم خوب نيست...کارت رو بگو ميخوام برم بخوابم...دور دهنش رو با دستمال کنار دستش پاك کرد و گفت:
 با این وضع نمي توني کار کني...بهتره بري استراحت کني...وقتي حالت بهتر شد باهم صحبت ميكنيم...در حالي که که زیر لب غرغر ميكردم از اتاق خارج شدم و به سمت تخت گرم و نرم خودم رفتم...زیر پتو رفتم و با خودم گفتم
این مریضي یه خوبي داشت اونم معاف شدن از این کار اشغالي بود...
البته موقت...
فرصت جواب دادن به خودم رو نداشتم...چشماي سنگين شده ام روي هم افتاد و بي خبر از همه جا به خواب عميقي فرو
رفتم...

یك هفته بعد...
کالفه روي صندلي نشستم و با بي حوصلگي به حرفاي بهزاد گوش دادم...اصال معني این کارها رو نميفهميدم...این
لباسا...ارایش...جواهرت...نميدونستم چه معني ميتونن داشته باشن...یك هفته بود دوباره سرپا شده بودم و تونستم برگردم
سرکار شریفم...البته تو این یه هفته بهزاد یجورایي بهم مرخصي داده بود...این روزا بيشتر به حال خودم بودم و این به حال
خود رها شدن حسادت دخترا رو بيش از پيش تحریك ميكرد...از وقتي که وارد این بازي شدم همه ازم دوري ميكردن و ميشد
حس تنفر و نفرت رو از داخل چشماشون خوند...مریم هميشه ميگفت این نفرت نشات گرفته از توجه بي نهایت
بهزاده...خودمم متوجه بعضي از رفتاراش شده بودم...تندي نميكرد...داد نميزد...کتك نميزد...بيشتر موردها رو خودم انتخاب
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ميكردم درحالي که هيچكس اجازه همچين کاري و نداشت...از این همه توجه حس خوبي نداشتم...یجور ترس...یجور دلهره
عجيبي داشتم...
الله اینو امتحان کن...سرم رو باال اوردم و به لباس دستش خيره شدم...گره اي بين دو ابروم ایجاد شد...با صداي توبيخ کننده اي گفتم:
بهزاد...سري از روي بي حوصلگي تكان داد و گفت:
ببين الله امروز بد عصبي ام پس هر چي گفتم بگو چشم فهميدي؟!چي ميتوانستم بگویم؟!بگو یم نه؟!مگر من حق انتخاب داشتم؟!درست بود مورد توجه او و به قول بچه ها سوگولي به حساب مي
امدم ولي هميشه حرف،حرف اوست...مگر ميشد از او سرپيچي کرد...بغضي به گلویم چنگ انداخت...سرم را پایين انداختم تا
متوجه برق اشك در چشم هایم نشود...با دست هایي بي جون لباس رو گرفتم و به سمت اتاق پرو رفتم...لباس هاي تنم رو
روي مبل انداختم و ان دکلته نباتي رنگ را به تن کردم...پایين تنه اش بيش از حد تنگ بود و این پوشيدنش رو سخت
ميكرد...به سختي زیپ لباس رو باال کشيدم و قدمي به عقب برداشتم...از دیدن تصویر دختر درون ایينه بهت زده
شدم ...بيش از انچه که فكر ميكردم بدن نما و باز بود...اخمي جدا نشدني بين ابروهایم نشست...چطور فكر کرده که من حاضر
ميشوم همچين لباسي تن کنم...تا دست به سمت زیپ لباس بردم در باز شد...جيغي کشيدم و تونيكم رو جلوي بدنم
گرفتم...بهزاد با قدم هاي بلند به سمتم امد و تون يك را با خشونت از بين انگشت هایم بيرون کشيد...سرم رو پایين انداختم
و دستم رو جلوي بدنم گرفتم...دست هاي سردش روي بازوم نشست...دست هایم رو کنار زد و با چشم هایي که خوشحالي
درونشان موج ميزد گفت:
عالي شدي الله...عالي...سد چشمانم شكست و اشك هایم یكي پس از د یگري روي گونه ام ریختن...دوست نداشتم جلوي او گریه کنم اما...اما دیگر
نميتوانستم تحمل کنم...اما بهزاد بي توجه به اشك هاي من با خوشحالي بشكن ميزد و زیر لب براي خودش اواز ميخواند...با
کمك ارایشگر لباس رو از تنم در اوردم...روي صندلي نشستم و به دستور بعدي بهزاد تن دادم...حاال نوبت ارایشم
بود...ارایشي مالیم اما اغواگر و فریبنده...نميدانستم هدفش از این کار ها چيست...تنها کاري که در اون لحظه مي توانستم
انجام دهم سكوت بود...
***
تنگ بودن لباس و تحمل ان کفش هاي پاشنه بلند کالفه و عصبي ام کرده بودم...نميتوانستم قدم از قدم بردارم...مجبور بودم
روي ان صندلي بنشينم و منتظر بهزاد بمانم...از اول حضورمان در مهماني نگاه خيلي ها رو روي خودم احساس کردم...خطایي به
ان ها وارد نبود...ان ها فكر ميكردن من هم مثل همان عروسك هایي هستم که هر لحظه بينشان دست به دست ميشد...من
هم بودم چنين فكري ميكردم...مخصوصا با این لباس و ارایش...
بيشتر در مبل فرو رفتم و سعي کردم سرم را کيف دستي دستم گرم کنم...نميدانستم بهزاد کجا رفته...دستي روي شانه ام
نشست...از جا پریدم و به پسري که با چشمایي که درونشان ستاره روشن شده بود خيره شدم...
-ليدي افتخار ميدن؟!
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با نفرت بهش نگاه کردم...ميخواستم داد بزنم...داد بزنم و بهش بگم بره گمشه ولي انگار به دهانم قفل زده بودند...قدرت
تكلمم رو از دست داده بودم...تا به خودم بيام دیدم که در بين دست هاي پسر اسير شده ام و پيست رقص رو به خاطرمون
خالي کردن...دست هایم ازاد کنار افتاده بود و با حيرت فقط پسر رو نگاه ميكردم...نميدونستم چه مرگم شده...درست مثل
جن زده ها شده بودم...اختياري از خودم نداشتم...پسر چرخي زد و من نيز به همراهش کشيده شدم...نگاهم به چشم هاي
خوشحال بهزاد افتاد...لبخند روي لبش از خنجر زهرالودم کشنده تر بود...هجوم اشك رو به پشت پرده چشمم احساس
کردم...اهنگ تموم شده بود اما ما هنوز ان وسط ایستاده بودیم...پسر روي صورتم خم شد و قبل از اینكه بتونم حرکتي از
خودم نشان بدم لب هاش رو روي گونه ام احساس کردم...
انگار برق سه فاز به بدنم وصل کرده بودن...دستم اتوماتيك وار باال اومد و روي صورت اصالح شده و سفيد پسر
نشست...نفس هام کشدار و بلند شده بود...ميتونستم حدس بزنم که صورتم از شدت حرص قرمز قرمزه...تنه اي به پسر
زدم و از سالن خارج شدم...به سمت درخت هاي ته باغ دویدم...روي زمين نشستم و پاهام رو داخل شكمم جمع کردم...بغض
داشت گلوم رو فشار ميداد ولي مثل هميشه نميخواستم ضعيف باشم...اما این روزها اختيار گریه کردنم هم دست خودم
نبود...مثل تمام این روزها که اشك مهمون چشمام بود...کاسه چشمم از اشك پر و خالي ميشد...دستي به صورت خيسم
کشيدم و از روي زمين بلند شدم...گریه فایده نداشت باید هر چه زودتر از این خونه بيرون ميرفتم...ميدونستم بهزاد اجازه
خروج رو بهم نميده پس باید به شيوه ي خودم عمل ميكردم...بدون اینكه توجه کسي رو جلب کنم وارد سالن شدم و به سمت
اتاقي که لباسام در اون بود رفتم ...انقدر همه مست و پاتيل بودند که کسي حواسش به من نبود...خوب چشم گردوندم تا
بهزاد رو پيدا کنم اما هر چه ميگشتم نا اميد تر ميشدم...نباید صبر ميكردم...باید هر چه زودتر از اینجا خارج ميشدم...حسي
بهم ميگفت بهتر که پيداش نيست...
دکمه اخر مانتوم رو بستم و اون لباس منفور رو به گوشه اي انداختم...شال رو روي سرم انداختم و به سمت در رفتم...
هي الله بدون پول ميخواي کدوم جهنم دره اي بري؟!
دستم روي دستگيره در خشك شد...راست ميگفت...حتي یك هزار تومني هم داخل کيفم نبود...نگاهم به گوشه هاي ميز
ارایشي افتاد...با عجله همه رو بيرون کشيدم و مشغول گشتن شدم...لباس رو با عصبانيت زمين زدم و دور خودم
چرخيدم...لعنتي...هيچي به هيچي...
خواستم از اتاق خارج بشم که برق چيزي چشمام رو زد...با خوشحالي به سمت تخت وسط اتاق رفتم و کمي خم شدم و کيف
چرمي رو بيرون کشيدم...با خوشحالي نگاهي به کيف انداختم...دود از کلم بلند شد...کم کم یه یك تومني داخلش بود...همه
هم تراول تا نخورده...
کيف رو تو دستم سفت گرفتم و به ارومي از اتاق خارج شدم...
در سالن رو باز کردم وتا خواستم از سالن خارج بشم سينه به سينه مردي شدم...خواست از جلوي در بره کنار که متوجه کيف
داخل دستم شد...موندن رو جایز ندونستم...بي توجه به مرد سریع اونجا رو ترك کردم و به سمت در حياط دویدم...صداي
فریاد مرد رو از پشت سرم ميشنيدم...به خوبي ميشد حدس زد که صاحب این کيفه...سرعت قدم هام رو بيشتر کردم...خودم
رو داخل کوچه انداختم و بدون لحظه اي تعلل شروع به دویدن کردم...نفسم باال نمي اومد ولي هنوزم احساس خطر
ميكردم...صداي دویدن چند نفر رو پشت سرم ميشنيدم...جرات اینكه به عقب برگردم رو نداشتم...ميدونستم اگه به همين
وضع بخوام ادامه بدم حتما گيرشون مي افتم...نگاهم به وانت ابي که داشت حرکت ميكرد افتاد...با خوشحالي به سمت وانت
دویدم...قبل از اینكه سرعتش رو زیاد کنه پشت وانت پریدم و زیر چادر قایم شدم...
نفسم باال نمي اومد...کفش ها رو با عصبانيت از پا در اورد م و تكيه ام رو به صندوق هاي ميوه دادم...لعنتي...مگه این پول
چقدر براش ارزش داشت که اینطوري دنبالم ميدوید...همه ي پولدارا همينن...هر چي که بيشتر جمع ميكنن حریص تر و
خسيس تر ميشن...
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بي خبر از همه جا روي کفه کثيف وانت دراز کشيدم و چشمام رو بستم...
چشم بستم و وارد بازي جدید تقدیر شدم...

چشمام رو باز کردم و کمي جا به جا شدم...از شدت درد لب گزیدم و چشمام رو روي هم فشار دادم...کمرم خشك شده
بود...نميدونستم چند ساعت بود که به همان حالت خوابيده بودم...کيف رو تو دستم فشار دادم و از ماشين پيدا شدم...هوا
روشن شده ب ود و دقيقا نميدونستم کجام...نگاهي به اطراف انداختم تا شاید مكان اشنایي رو ببينم...کيف رو داخل جيبم
گذاشتم و شروع به قدم زدن کردم...از معماري و خونه ها معلوم بود که از محله هاي پایين شهره اما هر چه که بود از محله
قدیمم باالتر بود...نگاهم به زن هایي افتاد که دم در خانه هایشان نشسته بودند و یك سر مشغول حرف زدن بودن...پوزخندي
زدم و به راهم ادامه دادم...معلوم نبود داشتند نسخه کدام بدبخت بيچاره اي رو مي پيچيدن...کم از دست امثال این زن ها
نكشيده بودم...داخل کوچه اي پيچيدم که از دور چند مرد هيكل کنده و سياه پوش رو دیدم...پشت تير چراغ برق قایم شدم
و با چشم هاي ریز شده به اون مردها خيره شدم...چهره یكيشون خيلي اشنا بود ولي هر چي فكر ميكردم نميدونستم کجا
دیدمشون...نميخواستم ریسك کنم و شانس بدست اوردن اون همه پول رو از دست بدم...بدون اینكه جلب توجه کنم از
پشت تير برق بيرون اومدم و به سمت فرعي پيچيدم...داد مردي رو پشت سرم شنيدم که گفت:
بگيرینش خودشه...با تمام سرعت شروع به دویدن کردم...ميدونستم اگه به همين وضع ادامه بدم حتما گيرم ميندازن..داخل کوچه اي دویدم که
از خوش شانسي من بن بست...دستي به صورتم کشيدم و کالفه به دور خودم چرخيدم...
منتظر چي هستي الله...برو داخل یكي از این خونه ها...تو که نميخواي گير این ادما بي افتي...
معلومه که نميخوام ولي چطور برم داخل خونه مردم...حتما فكر ميكنن براي دزدي وارد خونشون شدم...
صداي پاي مردها نزدیك تر ميشد...هر لحظه بيشتر از قبل خودم رو ميباختم...
عجله کن الله...
به سمت تك خونه داخل کوچه دویدم و پام رو روي تير چراغ برق گذاشتم و داخل خونه پریدم...نگاهي به اطراف انداختم و با
خيال راحت بلند شدم...خداروشكر هيچكس داخل خونه نبود...ميتونستم یه دو سه ساعتي اینجا بمونم و برم...نگاهم به حوض
کوچيك وسط حياط افتاد...دستم رو داخل اب بردم و بدن ماهي هاي قرمز و کوچيك رو لمس کردم...دستم رو با مانتوم خشك
کردم و از پله ها باال رفتم...تقه به در شيشه اي زدم وچند لحظه مكث کردم...هيچ صداي نبود...با خوشحالي وارد خونه شدم و
نگاهم رو روي وسایل قدیمي خونه گردوندم...دور تا دور اتاق با پشتي پوشيده شده بود و سماور کوچكي که گوشه اتاق در
حال جوشيدن بود...چدر دلم هوس چایي کرده بود...
اي درد بخوري الله...اخه تو این اوضاع وقت چاي خوردنه...
بي توجه به وجدان هميشه بيدارم استكاني از سيني کنار سماور برداشتم...
با صداي بسته شدن در از جا پریدم و استكان از دستم رها شد...خداروشكر روي کيف افتاده بود و نشكسته بود...با قدم
هایي ارام و بي سروصدا کنار پنجره رفتم و پرده رو کمي کنار زدم...مردي کناري حوض نشسته بود و مشغول تميز کردن دست
هاش بود...تمام صورت سفيدش با ریش پوشيده شده بود...با اون همه ریش نميتونستم سنش رو حدس بزنم...شاید سي یا
سي پنج بهش ميخورد...دست هاش رو ب ا حوله روي شونه اش پاك کرد و به سمت در اومد...از ترس به دیوار چسبيدم و
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چشمام رو روي هم فشار دادم...با باز شدن در دستم به سمت چاقوي ضامن دارم رفت...فكر خوبي بود...اگر خواست به پليس
زنگ بزند با این چاقو ميترسانمش...
یا اهلل...از جا پریدم و گفتم:
من براي دزدي نيومدم...همينطور که به گل هاي قالي خيره شده بود گفت:
سالم خواهرم...پوزخندي زدم و گفتم:
سالم برادر...االن ميخواستم رفع زحمت کنم..به سمت اتاق دیگري رفت و گفت:
نه شما تشریف داشته باشيد...با این حرف به سمت استكان ولو شده روي زمين رفتم و مشغول چاي خوردن شدم...اصال برام مهم نبود که االن در خونه کي
هستم و اون مرد کي ميتونه باشه...تنها چيزي که ارزش داشت سالم ماندن این پول ها بود...
ولي الله مرد خوبي بود...دیدي یك بارم نگات نكرد...
تو چه ساده اي ...مرد کارشون اینه...خوب بلدن با پنبه سر ببرن...اینم یكي مثل بقيه...

چایي رو تلخ خوردم و استكان رو داخل سيني گذاشتم...دستم رو روي زانوم گرفتم و از جا بلند شدم...به سمت ميز کوچيك
کنار پنجره رفتم و قاب عكس بزرگي که روش جاي گرفته بود رو برداشتم...عكس دو پسر جوان کنار یك پيرزن...از شباهت
پسرا به هم ميشد فهميد که برادرن...زن هم حتما مادرشون بود...با اینكه زیر چشماش پر از چين چروك بود اما ميشد گفت
هنوزم زیبا و قشنگ مانده...قاب عكس رو سرجاش گذاشتم و دستي به کمر زدم و به وسایل غبار گرفته خونه خيره
شدم...پوفي کشي دم و به سمت اشپزخونه رفتم...نگاهم روي ظرف هاي تلنبار شده روي سينك افتاد...پوزخندي زدم و در دل
شلخته اي نثار مرد کردم...استين هاي مانتو رو باال دادم و اشغال ها رو داخل سطل زباله ریختم...
نگاهم به ساعت روي دیوار رو به روي در اشپزخانه افتاد...عقربه هاي ساعت عدد دو رو نشان ميداد...دو ساعت بود که
مشغول تميز کردن اشپزخانه بودم...دستمال هاي کثيف رو شستم و داخل کاسه ي فلزي گذاشتم تا بعدا ان ها رو پهن
کنم...به سمت هال رفتم و با وسواس بي سابقه اي مشغول تميز کردن هال شدم...نميدونستم چرا دارم خونه مرد رو تميز
ميكنم ولي حس عجيبي ترغيبم ميكرد که به این کار ادامه دهم...
ساعت هشت بود که صداي چرخيدن کليد رو داخل قفل شنيدم...بدون اینكه روسري سر کنم در رو باز کردم و دست به سينه
و با اخم به مرد خيره شدم...
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-سال...

تا چشمش به موهاي پریشان و ازاد شده ام افتاد سرخ شد و حرفش را نصفه رها کرد...پوزخندي به صورتش که هر لحظه مثل
افتاب پرست ها رنگ عوض ميكرد زدم و گفتم:
بد نيست بعضي وقت ها دستي به خونت بكشي ها...داخل شدم و با طعنه اي که کامال در کالمم پيدا بود ادامه دادم...
برادر...داخل اشپزخونه شدم و ناخنكي به ساالد درست کرده ام زدم...کباب ها رو داخل بشقاب چيدم...سفره را داخل هال پهن کردم
و وسایل رو با سليقه اي که هيچوقت در خودم نميدیدم چيدم...
دستي به پيشاني ام کشيدم و به سمت اشپزخونه برگشتم...نمك رو نياورده بودم...نمك رو از داخل کابينت بيرون اوردم و
وارد هال شدم...
مرد با بهت به سفره غذا نگاه ميكرد...تو دلم نخورده اي نثارش کردم و بدون تعارف روي زمين نشستم...
لقمه اي براي خودم گرفتم و به او که همانطور سر پا ایستاده بود گفتم:
نميخواستم بي اجازه دست به وسایلت بزنم ولي خب چيكار کنم گشنه ام بود...در خونه رو باز کرد و رو به رویم نشست و گفت:
موردي نداره خواهر...مرسي براي...توي حرفش پریدم و گفتم:
تشكر الزم نيست...خودم حوصله کار کردن داشتم و گرنه مطمئن باش دلم براي تو نسوخته...لقمه اي به طرفش گرفتم و گفتم:
بخور دیگه...من باید برات لقمه بگيرم...با همان سر به زیري اش گفت:
ممنون...خودم برميدارم...سري تكون دادم و بي خيال مشغول خوردن شامم شدم...

ظرف هاي شام رو شستم و دستام رو با حوله خشك کردم...مقداري ميوه داخل ظرف چيدم و پشت در اتاق مرد گذاشتم...از
سر شب خودش رو داخل اتاق حبس کرده بود...نميخواستم با ورودم به اتاق اذیتش کنم...لبخندي زدم و به یاد صورت سرخ
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شده از خجالتش افتادم...نظرم نسبت بهش کمي تغيير کرده بود...تو این چند ساعت هربار باهاش حرف ميزدم سر پایين مي
نداخت و با حوصله به حرفام گوش ميداد...شك داشتم یك بار هم چهره ام رو کامل دیده باشه...بيخيال شانه اي باال انداختم و
جلوي اینه روي طاقچه ایستادم و شالم رو مرتب کردم...کيف رو از پشت پشتي بيرون کشيدم و داخل جيب مانتوم فرو
کردم...در ورودي رو باز کردم و کفش هام رو پوشيدم...بي اراده نگاهم به در اتاق مرد افتاد...
نميخواي ازش خداحافظي کني الله؟!
نه براي چي...اون منو به خونش راه داد در عوض منم براش خونش رو تميز کردم...تازشم شام هم بهش دادم...
ولي ادب...
پوفي کشيدم و با خودم گفتم نميدونم این وجدان ما ادب رو دیگه از کجا یاد گرفته...کفش هام رو در اوردم و تقه اي به در
زدم...
در به ارومي باز شد و در پي ان مرد با سري به زیر افتاده گفت:
بفرمایيد؟!تكيه اي به دادم و گفتم:
من دارم رفع زحمت ميكنم داداش...خيلي با مراميدستي به طرفش دراز کردم و ادامه دادم...
خداحافظ...مرد نگاهش روي دست هام خشك شد...سرش رو باال اورد و با تعجب نگاهم کرد...کم کم گره اي بين دو ابروش نشست...
اخمش رو که دیدم سریع دستم رو پایين انداختم و گفتم:
خداحافظ...کفش هام رو پوشيدم و به سمت در حياط رفتم...
ميتونيد امشب اینجا بمونيد...دیر وقته درست نيست یه دختر مثل شما این وقت شب بره بيرون...بفرما وجدان جان...اینم یكي مثل بقيه...ولي خوب این روشش یكم متفاوته...دقت کردي چي گفت؟!گفت شب بمون...
منم ميرم خونه یكي از دوستان...بادم خالي شد...درست شدم مثل گربه داخل تام و جري...اون قسمتایي که موشه بادش ميكرد و با یه سوزن بادش رو خالي
ميكرد...
چي شد الله خانم؟!حرفي نداري بزني؟!بایدم نداشته باشي...الله فرفره ایندفعه بد ضایع شده...
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اخمي کردم و گفتم:
به شما ربطي نداره که من این وقت شب کجا ميرم کجا نميرم...با لحن دلجویانه اي گفت:
قصدم توهين و دخالت نبود خ...تو حرفش پریدم و با پوزخند گفتم:
خواهر...بي توجه به مرد از خونه خارج شدم...

اینقدر کوچه ها پيچ در پيچ بود که گيج شده بودم باید از کدوم راه برم تا به خيابون اصلي برسم...از دور دو مرد رو دیدم...با
اینكه ميترسيدم این وقت شب نزدیك اون ها بشم اما چاره اي هم نبود باید هر چه زودتر ميرفتم خونه...
قدمي به سمت مردها برداشتم...از شدت تعجب چشمام گرد شده بود...کم کم تعجب جاش رو به ترس داد...خداي من اینا که
هنوز اینجان...اب دهنم رو قورت دادم و قدمي به سمت عقب برداشتم...سعي کردم از قسمت هایي برم که کوچه کامال
تاریكه...دوباره به همان کوچه بن بست رسيدم...نفسم رو بيرون دادم...نگاهم به خونه مرد افتاد...انگار چاره اي
نداشتم...باید تا صبح اینجا مي موندم تا یه راهي براي فرار انتخاب کنم...با قيافه اي گرفته دستم رو روي زنگ فشار دادم و
به در تكيه دادم...اینقدر تو افكار خودم غرق بودم که متوجه باز شدن در نشدم...
با تمام پروئي وارد خانه شدم و گفتم:
من شب رو اینجا مي مونم...لحظه اخر متوجه لبخند مرد شدم...حتما داشت با خودش مي گفت دختره قاطي داره...

فصل دوم:
سيگار رو روشن کردم و پك محكمي به ان زدم...حتي از شنيدن صداي فریادش هم ارام نميشدم...یكي از بطري هاي هفتاد
ساله ام رو بيرون کشيدم و یك ضرب باال رفتم...اما ان هم ارامم نكرد...ارام نميشدم...ارام نميشدم تا وقتي که ان کيف رو
بدست مياوردم...انقدر به گيالس فشار وارد کردم که ليوان در دستم خرد شد...شيشه اي که در دستم فرو رفته بود رو
بيرون کشيدم و روي صندلي چرخ دار نشستم...همان لحظه قسم خوردم که همانند این ليوان ان دختره ي خياباني رو هم خورد
کنم...
در با صداي بدي باز شد و در پي ان بهزاد با سروصورتي خوني و کبود به زمين افتاد...انقدر کتك خرده بود که دیگر توان سرپا
ایستادن رو هم نداشت...خودش رو روي زمين کشيد و بلند زیر گریه زد...
این اولين بار بود که صداي گریه بهزاد رو ميشنيدم...با اینكه پسري با احساس و مهربان بود اما هيچوقت گریه اش رو ندیده
بودم...حتي لحظه اي هم دل نسوزوندم...سال ها بود که فهميده بودم کارم بر خانواده ام ارجع ترند...سال ها بود فهميده بودم
که دیگر پسري نداردم...سال ها بود فهميده بودم که پسرم جز همكار چيز دیگري نيست...
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بهزاد با صداي گرفته اي گفت:
بابا...یقه لباسش رو در دست گرفتم و باال کشيدمش...مطمئن بود اگر یقه لباس رو رها کنم بر زمين مي افتاد...با قدرت روي کاناپه
پرتش کردم...صداي درد الودش بلند شد و گریه اش تشدید یافت...
موهایش رو از پشت سر کشيدم و با صداي ارامي گفتم:
بار اخرت باشه بابا صدام مي کني...چيزي نگفت و بي صدا اشك ریخت...فشار دست هام رو بيشتر کردم و گفتم:
فهميدي؟بله...کنارش نشستم و با دستمال صورت خوني اش رو پاك کردم...بهزاد نسخه دوم خودم بود...با همان قيافه و تن صداي زمان
جواني ام اما...اما اخالقش درست شبيه مهربانو بود...نميدونم با کدوم فكر بهزاد رو وارد این بازي کردم...خودم بهتر از هر
کسي ميدونستم باند قاچاق با کسي شوخي نداره و یك اشتباه مساوي با مرگ خطاکاره...حاال پسرش...تنها کسي که براش تو این
دنيا باقي مانده دست به خطایي زده که به هيچ عنوان قابل جبران نيست...
با حوصله صورتش رو تميز کردم و نایلون یخ رو روي صورت ورم کرده اش گذاشتم تا کمي از کبودي هاي دور چشمش کم
شود...
لجبازي رو تمومش کن بهزاد...بگو اون دختر کجاست...دوباره شانه هایش لرزید و سرش رو داخل سينه ام پنهان کرد...
بابا به خدا نميدونم...باور کنيد...اون شب مهموني رو اصال یادم نيست...اونقدر مست بودم که الله رو فراموش کرده بودم...فشاري به شانه هاش وارد کردم و گفتم:
اون کيف براي سازمان مهمه بهزاد...ميدوني اگه پيدا نشه چي ميشه؟سرش رو از روي سينه ام برداشت و با دست هاي لرزان صورتش رو پوشاند و گفت:
بابا...مریم....دستمال رو با عصبانيت رو ميز کوبيدم و گفتم:
مریمو زهرمار...پسره احمق انگار حالت نيست...ميخوان بكشنت...ميفهمي؟قطره اشكي روي صورتش خط انداخت و گفت:
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مهم نيست...من فقط نگران مریمم...بابا مواظبش هستي؟!دستي بين موهام کشيدم و کالفه مشغول راه رفتن شدم...بهتر از هرکسي ميدونستم که بهزاد چقدر مریم رو دوست
داره...پسر مغرورم حاضر بود جونش رو بده ولي مریم خاري تو پاش نره...حاال چطور بهش ميگفتم...چطور بهش ميگفتم مریمش
رو کشتن...

یك سال پيش...
عكس رو با دقت نگاه کردم و در اعماق قلبم براي دختر جوان غصه خوردم...براي این کار زیادي جوان به نظر ميرسيد...دکمه
زیر ميز رو فشار دادم و دوباره نگاهم رو به عكس دوختم...هميشه براي اینكار دست روي زیباترین ها مي گذاشتن اما این
دختر هيچ زیبایي خاصي نداشت نميدونستم چرا رئيس انتخابش کرده...در باز شد و در پي ان سعيد وارد شد...
اقا این پسره اومده ميگه تا اقا رو نبينم نميرم...چيكارش کنم؟ً!قهوه ام رو مزه مزه کردم و گفتم:
کدوم پسره؟!ميگه به اقا بگو مارمولك خودشون ميفهمن...پوزخندي زدم و گفتم:
بذار بياد تو...ایراد نداره...به طرف ميز خم شدم و فنجان رو روي ميز گذاشتم...عكس رو داخل کشو گذاشتم و منتظر به در خيره شدم...
سالم اقا...با انزجار نگاهش کردم...حتي الیق این نميدونستم که بخواد خاك روي کفشم رو پاك کنه چه برسه به اینكه بخوام جواب
سالمش رو بدم...
کارت رو بگو زود گورت رو گم کن...دستي زیر بيني اش کشيد و گفت:
چند وقت پيش یكي از نوچه هاتون دنبال پيدا کردن یه کيس جدید ميگشت منم در عوض گرفتن پول دوستم رو بهشمعرفي کردم...
حرفاش جالب شده بود...پس این دفعه اسي خان خودش وارد عمل شده بود...
-خب حاال اینجا چيكار ميكني؟!
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من دختر رو معرفي کردم ولي هيچ پولي بهم ندادن...پوزخندم عميق تر شد و گفتم:
پس بگو براي چي اومدي...اخمي کردم و ادامه دادم...اینجا براي گشنه گداهایي مثل تو چيزي پيدا نميشه...زود گورت رو گم کن تا ندادم سالخيت کنن...
چشماش گرد شد و از ترس قدمي به سمت عقب برداشت...
عكس رو از داخل کشو بيرون کشيدم و گفتم:
بيا جلو...ترس رو از تو چشماش خوندم...این بار با صداي بلند زیر خنده زدم...با صدایي که هنوز خنده درش موج ميزد گفتم:
بيا جلو...کاریت ندارم...عكس رو به طرفش گرفتم و گفتم:
ميشناسي؟!سري تكان داد و گفت:
بله اقا...همان دختریه که خودم معرفيش کردم...الله...بچه ها بهش ميگن فرفره...اخه ميدونيد خيلي تو دزدي تند وتيزه...براي همين بهش ميگيم فرفره...
سري تكان دادم و گفتم:
ميدوني کجا زندگي ميكنه؟!بله اقا...ميدونيد...حوصله پرچونگي هاش رو نداشتم دستم رو باال اوردم و گفتم:
بسه...ادرس رو بده به بچه ها خودت هم برو...سرخوده سري پایين انداخت و گفت:
چشم اقا...وقتي بيرون رفت تلفن رو برداشتم و گفتم:
-سعيد ادرس رو ازش بگير یه پولي هم بهش بده...

39

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان عروس هزار داماد
-چشم اقا...

تلفن رو قطع کردم و به پشتي صندلي تكيه دادم...دارم برات اسي خان...حاال بهت نشون ميدم تك خوري کردن یعني چي...از
مادر زاده نشده کسي بتونه افراسياب رو دور بزنه...
سيگار رو روشن کردم و رو به سعيد گفتم:
بچه ها رو بفرست دنبال این دختره...خودم با بهزاد هماهنگ ميكنم...چشم اقا...فقط...کالفه سري تكان دادم و گفتم:
نميخوام چيزي بشنوم...برو دنبال کاري که بهت گفتم...به سمت تلفن رو ميز رفتم و شماره ي بهزاد رو گرفتم...با پا روي زمين ضرب گرفتم و منتظر جواب شدم...
بله...صدایش خواب الود بود و معلوم بود از خواب بيدار شده..نگاهم به ساعت رو دیوار ميخكوب شد...ساعت دو بامداد
بود...دستي روي پيشاني ام کشيدم و گفتم:
بهزاد زود بيا اینجا...صدایش هوشيار شد و گفت:
چيزي شده؟!نه کارت دارم...باید حضوري بهت بگم پشت تلفن نميشه...بابا مریم حالش خوب نيست...ميشه همين االن بگيد...پوفي کشيدم و گفتم:
یه کيس جدید برات فرستادم...مراقبش باش...سفارشيه...ولي...تهدید کنان گفتم:
تمومش کن بهزاد...اگه بفهمم کم کاري کردي ميدوني که چه بالیي سرت ميارم...مثل هميشه باش...مقتدر...مقتدر؟!ميتونستم از پشت تلفن هم پوزخندش رو ببينم...
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کاري که بهت گفتم رو انجام بده...و تلفن رو بدون اینكه مجالي براي حرف زدنش بهش بدم قطع کردم...روي صندلي نشستم و پك محكمي به سيگار در دستم
زدم...نميدونستم با این پسر باید چيكار کنم...هميشه مهرباني هایش کار دستم ميداد...به وقتش خوب بلد بود گند بزند به
تمام برنامه ریزي ها...اون از ازدواجش این هم از مهرباني هاي بيجا و بيخودش...باید به سعيد ميسپردم که مراقب این دختر
باشد...نميخواستم ریسك کنم و ان دختر رو از دست بدم...
با صداي زنگ گوشي از جا پریدم...دستي به چشم هایم کشيدم و تلفن رو برداشتم...تازه داشت چشمانم گرم
ميشد...نميدانستم کدام مزاحم ایست...
صدایم خش دار شده بود...
بله...بابا ميفهمي داري چيكار ميكني؟این دختر هنوز بچه است...فریاد بهزاد گوشم رو پر کرده بود...حوصله بحث کردن باهاش رو نداشتم براي همين صادقانه گفتم:
این کار بهتر از رقاصي و خود فروشي به عرب هاست...چي؟!درست شنيدي...اسي خودش این دختر رو نشون کرده...منم دورش زدم...صدایش کالفه و نگران شد...
ميفهميد چي ميگيد پدر؟!اسي با کسي شوخي نداره...تاوان بازي با اسي مرگه...تاوان بازي با منم کمتر از مرگ نيست...اسي ميخواد جاي منو بگيره...ميفهمي؟!شما هم که کم نزاشتي...تو ایران هيچ ردي از شما نيست...همه اسي رو رئيس باند بزرگ قاچاق مواد و ادم ميدونن نهافراسياب خان رو...
بهتره تمامش کني...حوصله حرفات رو ندارم...تلفن رو خاموش کردم و روي مبل دراز کشيدم...دستم رو روي ميز کشيدم و عكس دختر رو برداشتم...نگاهم به چشمان
سياهش افتاد...
الله خانم بيشتر از زیبا لوندي...چشمات برق عجيبي داره که حتي از تو عكس هم پيداست...به گروه من خوش اومدي الله
فرفره...
***
-همين جا پارك کن...
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نگاهم روي در ميخكوب شد...دختر جواني در کنار بهزاد از خونه بيرون امدن...با دقت به دختر خيره شدم...خودش
بود...الله...لبخندي زدم و به هوش و ذکاوت خودم افریني گفتم...نگاه از دختر گرفتم و رو به سعيد گفتم:
حواست به بهزاد باشه...مواظب باش دختره رو پر نده...چشم اقا...اگه هم سرپيچي کرد از مریم استفاده کن...نقطه ضعف بهزاد مریمه...براي اولين بار بود که از مریم خوش اومد...تو این شرایط خيلي به وجودش احتياج داشتم...ميدونستم بهزاد بخاطر مریم حاضر
جان همه ي ادما رو بگيره...
***
یك ماه پيش...
گيالس رو پر کردم و به سمتش گرفتم...با تردید نگاهي به گيالس دستم انداخت و بدون حرف گرفت...پوزخندي زدم و با خود
فكر کردم که پسرم هم بهم بي اعتماده...
چند روز دیگه چشن ساليانه است...بهزاد ابرویي باال انداخت و گفت:
شما که ميدونيد من تو این جشن ها شرکت نمي کنم...نه من و نه مریم...گيالس رو یك ضرب باال فرستادم و گفتم:
ميدونم...ولي امسال فرق ميكنه...خيلي از شيخ هاي عرب تو این جشن شرکت دارن پس حضور تو امسال خيلي براي ماباارزشه...
ولي...دستم رو باال اوردم و گفتم:
تو الزم نيست کاري انجام بدي...تمام کارها به عهده الله است...چي؟اروم باش...چه خبرته...تو فقط به عنوان همراه الله وارد اون جشن ميشي...از روي مبل بلند شد و عصبي شروع به راه رفتن کرد...
این غير ممكنه بابا...اون هنوز بچه است...با این بالیي که من و شما به سرش اوردیم کل زندگيش نابود شده حاال ميخواي تنهاچيزي هم که براش مانده ازش بگيري؟
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لبخندي زدم و گيالس دیگه اي پر کردم و گفتم:
نكنه عاشق اینم شدي که اینقدر براش جلز ولز ميكني؟صورتش از حرص سرخ شد...ميدونستم اگه بخواد جوابم رو بده حتي خود منم نميتونم باهاش طرف بشم...ولي با اینكه
هيچوقت براش پدري نكرده بودم هميشه احترام نگه ميداشت...
لحنش ارام تر شد...
بابا خواهش ميكنم...این همه دختر ما داخل سازمان داریم...چرا الله؟!قبول کن که دختر زرنگ و باهوشيه...عالوه بر بدست اوردن اون جام ميتونه براي هميشه از گروه جدا بشه...پوزخندي زد و گفت:
ازادي به قيمت از دست دادن باکرگي و دنياي دخترانه اش؟!اون دختر عروس هزار داماده...یادت نرفته که اسي فكر ميكنه الله االن تو دبي بغل شيخ هاي عربه...همسر یك نفر بودنخيلي بهتر از عروس هزار نفر بودنه...
بابا...-نزار مریم رو به عنوان هدیه براي اسي بفرستم دبي...

سكوت کرد و الله رو قرباني عشق خودش به مریم کرد...اون جام چيزي نبود که بذارم خيلي راحت از دستم خارج بشه و تنها
کسي که قادر به بدست اوردن جام بود اون دختر بود...تو این چند ماه برخالف سازهاي ناکوکي که سر ميداد خيلي خوب از پس
پسرها برمي اومد...زیبا نبود ولي افسونگر جادویي بود که مردهاي سرد و سنگي رو هم از پا مي نداخت چه برسه به اون شيخ
هاي عرب که با یه غروقميش سگ ها هم خمار ميشن...
به عكس جام خيره شدم و غرق در لذت که تا چند روز دیگه این شي گران بها رو ميتونم با انگشتاي خودم لمس کنم...لبخندي
از این حس خوشایند روي لب هام نشست...
***
زمان حال...
الله...
با وحشت از خواب پریدم...دستي به صورت خيس از عرقم کشيدم...اب دهنم رو قورت دادم و پتو رو با پا کنار زدم و با گيجي
به سمت اشپزخانه رفتم...شير اب رو باز کردم و دست هاي لرزونم رو زیر اب گرفتم...با برخورد اب با صورتم از جا پریدم و
هوشيار شدم...صورتم رو با حوله خشك کردم و روي موزایيك هاي اشپزخانه نشستم...دیگه از اون گيجي اول خبري نبود ولي
به جاش استرسي به جونم افتاده بود که از هر دردي طاقت فرساتر بود...
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با صداي باز شدن در تكاني به خودم دادم و از جا بلند شدم...دستام بي اراده روي سرم کشيده شد...روسري سرم بود پس
جاي نگراني نبود...چند بار نفس عميق کشيدم و سعي کردم از این التهاب دروني کمي کم کنم...روسریم رو مرتب کردم و زیر
لب بسم اهلل گفتم و وارد هال شدم...زیر لب سالمي کردم و به سمت پتو رها شده وسط اتاق رفتم...از شدت خجالت سرخ
شده بودم...نميخواستم فكر بدي پيش خودش بكنه...پتو رو تا کردم و گوشه اتاق گذاشتم...سرم رو باال اوردم و گفتم:
اقا من...حرفم رو فراموش کردم...با تعجب به مرد خيره شدم...نگاهم روي عمامه ي سرش ثابت ماند و کم کم به لباسش
رسيد...نميدونستم اون لحظه باید چي بگم...اصال چي داشتم بگم...من...داخل خونه یه روحاني...واي خداي من بدشانسي از
این بدتر...
امرتون رو بفرمایيد...امرم؟! امر چي بود؟! اصال چي ميخواستم بگم بهش...واي خدایا دارم دیوانه ميشم...الله زودتر تا گند نزدي باید از اینجا
بري...هرچي سوتي دادي بسه دختر...
کجا بري دختر خوب؟! این بهترین فرصته زندگيته...شانس فقط یه بار در خونه ي ادم رو ميزنه...
شانس؟!کدوم شانس احمق؟!نمي بينيش...لباس تنش رو ببين...یارو روحانيه...
خوب باشه...چه بهتر...الله یه بار تو عمرت به حرف گوش کن...باور کن تنها کسي که ميتونه کمكت کنه همين مرده...
با صداي بسته شدن در به خودم اومدم...رفته بود...
نه ميخواستي براي تو تا شب همين جا یه لنگه پا بایسته...بدبخت رو دو ساعت االف خودت کردي بعد الل جلوش ایستادي...
با حالي نزار روي زمين نشستم و پاهام رو داخل شكمم جمع کردم...سرم رو روي زانوهام گذاشتم...تازه داشتم ميفهميدم این
استرسي که داشتم براي چي بود...باید هرچه زودتر از این خونه ميرفتم...این مرد اگه ميفهميد من کي ام و چيكاره ام یك
لحظه هم معطل نميكرد و تحول پليسم ميداد...اره باید ميرفتم...باید ميرفتم...کيف رو برداشتم و به سمت در خونه
رفتم...کفش هام رو با عجله پا کردم و از پله ها پایين اومدم...
جاي ميرید خواهر؟جيغي کشيدم و قدمي به سمت عقب برداشتم...
نمي خواستم بترسونمتون...ببخشيد...یا خدا...این از کجا پيداش شد...نكنه جنه و من خبر ندارم...این که تا االن داخل بود...
انگار حرف نگام رو خواند...براي همين گفت:
اتاق من رو به حياط در داره...نفسم رو با خيال راحت بيرون دادم و مطمئن شدم که حداقل جن نيست...
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به سمت در حياط رفتم و در رو باز کردم...
الله داري چيكار ميكني؟!ميدوني اگه اون مردا ببيننت چي اتفاقي مي افته؟!الله احمق نشو...
دستم از در جدا شد...راست ميگفت اگه اون مردا ميدیدنم دیگه هيچ راه فراري نبود...خدایا چيكار کنم...
الله دور و ورت رو ببين...
نگاهم روي مرد ثابت ماند...لبخندي شيطنت اميز روي لبم نشست...فكر خيلي خوبي بود...
لبه حوض نشستم و پاهام رو داخل شكمم جمع کردم و با ظاهري گرفته و مغموم گفتم:
ميشه باهم حرف بزنيم...مرد متعجب گفت:
حتما...صدام رو غمگين کردم و گفتم:
باور کنيد این حرفا واقعيته...اره جون عمت...تو اگه یه روده راست تو شكمت داشتي که من این همه عذاب نميكشيدم...
وقتي پدرم مرد مادرم دوباره ازدواج کرد...مرد بدي نبود...منم دوسش داشتم و به جاي پدرم قبولش کرده بودم ولينميدونستم که این عوضي ميشه قاتل مادرم و ملكه عذاب من...دو هفته بعد از مرگ مادر وارد اتاقم شد...
سرم رو پایين انداختم و حرفم رو قطع کردم...ميخواستم باور کنه که یاد اون صحنه افتادم و ناراحتم...
االنم افرادش تا اینجا تعقبم کردن...باور کنيد اگه مجبور نبودم وارد خونه شما نميشدم...صدام رو گرفته تر کردم و گفتم:
اقا...بفرمایيد؟!ميشه کمكم کنيد؟!با حالتي متعجب گفت:
من؟!چه کمكي از دست من برمياد...؟!ذوق کرده از اینكه داستانم رو باور کرده و حاضر به کمك شده...سعي کردم خودم رو اروم نشان بدم...
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ببنيد کسي هنوز این دورورا هست...براي اولين بار چند ثانيه خير نگاهم کرد و بدون هيچ حرفي از خونه خارج شد...
نفسم رو با راحتي بيرون دادم و عضله هاي صورتم کشيده شد و بعد از مدت ها لبخندي از ته دل زدم...با پاهام رو زمين
ضرب گرفتم و گوشه ناخنم رو با استرس جویدم...تنها چيزي که تو این لحظه ميخواستم شنيدن خبر رفتن اون مردا بود ولي ته
دلم عجيب نگران و نااميد بودم...در باز شد و با استرس از جا پریدم و به قيافه مرد خيره شدم...از صورتش هيچ چيزي رو
نميشد فهميد...
رفته بودن؟!با همان سر به زیر انداخته گفت:
نه...بادم خالي شد و با صورتي گرفته لب حوض نشستم...کم مانده بود اشكم سرازیر بشه...
یعني یه کيف اینقدر ارزش داشت...مرد سرش رو با تعجب باال گرفت...دستم رو محكم روي دهنم کوبيدم...خاك برسرت الله...گند زدي احمق...واي خدا حاال
چطوري بهش توضيح بدم؟!
مرد حرفي نزد و به سمت اتاقش رفت...از حالت صورتش ميشد فهميد که به حرفام شك کرده...تو چشماش یه حسي
بود...مثل سرزنش...
لبه تخت نشستم و صورتم رو با دستام پوشوندم...چرا اینقدر این کيف براشون ارزش داشت؟!یعني یك ميليون اینقدر
براشون ارزش داشت که تا االن برام به پا گذاشتن...یك ميلون که در برابر ثروت اینا هيچ بود...کالفه دستي به موهاي از شال
در اومدم کشيدم...هيچ جایي رو براي رفتن نداشتم...بيشتر از این هم نمي تونستم اینجا بمونم...نه خودم ميخواستم با یك
مرد تنها بمونم و نه اون مرد روحاني حاضر ميشد من رو تو خونه اش نگه داره...بهزاد هم...واي خداي بهزاد...تو این چند روز
اصال حواسم به اون نبود...تمام ذهنم فقط روي یه چيز متمرکز شده بود...پوال...درست بود زیاد نبود و نمي تونستم بيشتر از
دو سه ماه رو باهاش سر کنم ولي براي مني که چندین ماه با اون کار کثيف و اون ادما زندگي کرده بودم تنها سرمایه اي بود که
ميشد باهاش فرار کرد و ازاد شد...مطمئن بودم اگه تا یك سال هم اینجا خودم رو حبس کنم اون مردا نميرن...این کيف انگار
خيلي براشون ارزش داشت که ول کن ماجرا نبودن...دستي به کيف کشيدم و با خودم فكر کردم که این کيف نمي تونه یه کيف
معمولي باشه...اون ادماي خوش گذرون و بي غم کسایي نبودن که بخوان براي چند ميليون ناقابل اینقدر به خودشون زحمت
بدم...کيف رو با دقت نگاه کردم...تو چي داري که صاحبت همه رو براي پيدا کردنت بسيج کرده...
کيف رو روي تخت گذاشتم و به سمت در رفتم...از الي در نگاهم رو به بيرون دوختم...کوچه خلوت خلوت بود...شاید اون مرد
بهم دروغ گفته باشه...از کجا معلوم که اون مردا نرفته باشن...
احمق نشو الله...اون مرد چرا باید همچين دروغي بگه...دیشب هم که دیدي از خونه بخاطر تو رفت بيرون...این مرد اگه عوضي
بود همون دیشب کارش رو انجام ميداد...
راست ميگه...اگه ميخواست کاري انجام بده همون دیشب ميتونست...سرم رو تكان دادم و با خودم گفتم غير ممكنه که مرد
همچين دروغي بگه...
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نگاهم به پيرزني افتاد که به سختي سبد سبزیش رو حمل ميكرد...دل براش سوخت...کاشك ميشد برم کمكش...معلوم بود که
داره به سختي راه ميره...ناخواداگاه نگاهم روي چادر سرش ثابت ماند...چشمام گرد شد...چرا زودتر به فكر خودم نرسيده
بود...محال بود با وجود چادر اون مردا بشناسنم...
حاال چادر ميخواي از کجا پيدا کني؟!
مرد...مطمئنا تو وسایلش یه چادري چيزي ميزي پيدا ميشه...مگه نه؟!
اخه مگه اون زنه که چادر داشته باشه؟!
حاال شاید مال خواهري مادري چيزي پيشش باشه...
به سمت در اتاقش رفتم و تقه اي به در زدم...در با مكث چند ثانيه اي باز شد...
مرد با همان سر به زیر انداخته گفت:
بفرمایيد کاري داشتيد؟!محو بوي عطرش شده بودم....با خودم گفتم مگه روحاني ها هم از این عطرا ميزنن...
چرت نگو الله...حرفت رو بزن...
ميشه به من یه چادر بدید..چشماش گرد شد و گفت:
چادر؟!سري تكان دادم و بدون حرف خيره نگاش کردم...
چادر مادرم هست...ولي فكر کنم براتون کمي کوتاه باشه...مهم نيست...چند لحظه...چادري به سمتم گرفت و گفت:
بفرمایيد...با خوشحالي چادر رو گرفتم و گفتم:
-ممنون...فقط من نمي تونم بهتون پيش بدم...
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-قابل شما رو نداره...براي شما...

لبخندي از سر تشكر زدم و چادر رو روي سرم انداختم...پارچه ليزي داشت و مدام از رو سرم ليز ميخورد...به سختي چادر رو
روي سرم درست کردم و کيف رو زیرش قایم کردم...رو به مرد با لبخند گفتم:
هيچوقت لطفتون رو فراموش نميكنم...هر کي جاي شما بود...کاري نكردم...شما هم جاي خواهر من...در رو باز کردم و با بسم اهلل از خونه خارج شدم...
جاي رو دارید برید...خوشحال شدم از اینكه یكي پيدا شده که نگرانمه...لبخندي زدم و گفتم:
بله...خداحافظ...خداحافظ...چادر رو جلوي صورتم گرفتم و به ارومي قدم برداشتم...از شدت استرس دستام مي لرزید...نگاهم به کوچه کناري دوخته
شد...روي ماکسيماي مشكي رنگ و ان مردها ثابت ماند...سعي کردم چشم از ان ها بگيرم و به راه خودم ادامه بدم ولي حرکت
مردمك هایم دست خودم نبود...با پاهایي لرزان از جلوي مردها گذشتم و سرعت قدم هام رو بيشتر کردم...نگاه یكيشون رو
از پشت سر به خوبي حس ميكردم ولي ميدونستم اگه االن خودم رو ببازم باید قيد همه چيز رو بزنم...سعي کردم اروم باشم و
به ارومي قدم بردارم...به خيابان اصلي که رسيدم از شدت استرس کنار دیوار نشستم و چادر رو روي صورتم انداختم...بدنم
از شدت استرس مي لرزید و هيچ کاري براي کنترل این لرزش از دستم برنمي امد...چند دقيقه اي گوشه خيابون نشستم تا
حالم کمي بهتر بشه...دستم رو به دیوار گرفتم و به سمت ایستگاه اتوبوس رفتم...روي یكي از صندلي ها نشستم و منتظر
رسيدن اتوبوس شدم...با رسيدن اتوبوس سيل عظيم جمعيت به سمت درهاي باز شده هجوم بردند...به زور خودم رو از بين
خانم ها عبور دادم و روي صندلي انتهایي جاي گرفتم...سرم رو به شيشه چسباندم و سعي کردم کمي بخوابم...
خانم...خانم بلند شيد...چشمام رو با سختي باز کردم...اولين چيزي که دیدم تصویر تار مردي بود...چند بار پلك زدم تا تونستم تصویر مرد رو بهتر
ببينم...
بلند شو...این اخرین ایستگاهه...نگاهم روي صندلي هاي خالي چرخيد و روي صورت مرد برگشت...با خستگي از روي صندلي بلند شدم و به سمت در خروجي
رفتم...
چند ميگيري براي یه شب؟!با حرفش سرجام ميخكوب شدم...به گوشام اعتماد نداشتم...فكر ميكردم اشتباه شنيدم...یا شایدم ميخواستم خودم رو به
ندونستن بزنم...
-نگفتي چند مي گيري؟!
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صداي چندش اورش دوباره تو گوشام زنگ خورد و حالم رو بدتر کرد...ميخواستم چيزي بارش کنم ولي حالم اونقدر بد بود که
ناي حرف زدن رو هم نداشتم...خودم رو به بيخيالي زدم و سعي کردم یاوه گویي هاي مرد رو فراموش کنم...
نميدونستم کجام و چقدر از خونه روحاني دور شدم...نگاهم به پارك سر خيابون افتاد...با قدم هاي بي جون خودم رو به پارك
رسوندم...روي نيمكت فلزي و یخ زده پارك نشستم...سرما به وجودم تزریق شده بود...دندونام از شدت سرما به هم
ميخوردن و هيچ اراده اي براي کنترلشون نداشتم...چشمام تار ميدید...دوست داشتم چشمام رو ببندم و بخوابم...بي توجه به
مكاني که درش قرار دارم سرم رو روي ميله هاي سرد نيمكت گذاشتم و چشم هام رو بستم...
بردار کيف رو...باشه هولم نكن...احمق عجله کن...داره بيدار ميشه...صداي گفتگو دو نفر مدام تو گوشم بود و زمزمه ها هر لحظه بيشتر ميشد...پلك هام به ارومي باز شد و نگاهم روي صورت
وحشت زده پسري ثابت ماند...تا به خودم بجنبم ترك موتور نشست و داخل سياهي شب گم شد...با درماندگي روي زمين
نشستم و به حال خودم زار زدم...حاال ميخواي چيكار کني الله؟!بدون پول...بدون خونه...سرم رو روي زانوهایم گذاشتم و از
ته دل زار زدم...خدایا چرا من...چرا داري با من اینكار رو ميكني...تو که ميدوني من جایي رو ندارم...تو که ميدوني من کسي
رو به جز تو ندارم...چرا داري با من بازي ميكني...خدایا چــرا؟!
فریادم رو تو گلو خفه کردم و دستي به صورت خيس از اشكم کشيدم...گریه فایده اي نداشت...باید دنبال راه مي گشتم...اگر
تا صبح اینجا مي موندم طعمه صدتا گرگ بدتر از بهزاد مي شدم...
نگاهم به دو مردي افتاد که روي نيمكتي نشسته بودند...تنها راهي که اون لحظه به ذهنم ميرسيد همين بود...با قدم هاي
لرزان و وارفته به سمت مردها رفتم و گفتم:
ببخشيد اقا...لبخند مرد جمع شد و با نگاهي متعجب نگاهم کرد و گفت:
بفرمایيد؟!اب دهنم رو قورت دادم و سعي کردم به خودم مسلط باشم...به کاري ميخواستم تن بدم که هيچوقت در ذهنم هم به ان فكر
نكرده بودم...زبونم رو تر کردم و با صداي لرزوني گفتم:
ميشه...ميشه...چشمام رو بستم و با صدایي تحليل رفته ادامه دادم...
ميشه چند تا بليط اتوبوس به من بدید؟!چشمام رو باز کردم و نگاهم روي صورت بهت زده مرد ثابت موند...به ارومي پلك زد و گفت:
-بليط ندارم اما...

49

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان عروس هزار داماد

نميخواستم فكر کنه گدام...نميخواستم...
سرم رو پایين انداختم و تشكري زیر لب کردم و از پارك خارج شدم...چشمام مي سوخت و اشك هام دیدم رو تار کرده
بودن...دستي به صورت یخ زده ام کشيدم و چادر رو باالتر کشيدم و به راهم ادامه دادم...نميدونستم ميخوام کجا برم فقط
ميدونستم باید برم...باید برم...
خانم...خانم صبر کنيد...با کشيده شدن چادر به عقب برگشتم و نگاهم رو به مرد دوختم...همان مردي بود که ازش درخواست بليط کرده بودم...چند
لحظه اي صبر کرد تا کمي نفسش جا بياید...
مقداري پول به سمتم گرفت و گفت:
بفرمایيد...من گدا نيستم...ميدونم خانم...منم نگفتم شما خدایي نكرده گدا هستيد...این پول رو بگيرید...ولي...ولي نداره...درست نيست تا این موقع شب تو خيابون باشيد...راست ميگفت...اگر پول رو نمي گرفتم باید تا خود صبح در خيابان ها ميچرخيدم...دست هاي لرزانم رو باال بردم و پول رو
گرفتم...
ممنونم...لبخند زیبایي زد و گفت:
تشكر الزم نيست...زودتر برید خونه...خداحافظ...زیر لب خداحافظي کردم و به دور شدنش خيره شدم...دور شد...انقدر دور که مانند نقطه اي در سياهي شب ناپدید شد...
نگاهم به پول هاي کف دستم افتاد...دستم رو مشت کردم و لبخندي زدم...هنوزم هم جاي اميد بود...هنوز هم در شهر گرگ
ها بره هایي پيدا ميشدند که گاهي دستت را بگيرند...
از اتوبوس پيدا شدم و چادر رو روي صورتم کشيدم و با ترس پا به کوچه هاي پي در پي محله روحاني
گذاشتم...نميخواستم...نميخواس تم به ان خانه برگردم ولي تنها جاي امن براي من همان جا بود...در کنار ان مرد روحاني...از
کوچه هاي تاریك گذشتم و دوباره به کوچه بن بست رسيدم...به خانه نجاتم...
با قدم هاي ارام به سمت خونه قدم برداشتم...دستم رو روي زنگ بلبلي گذاشتم و فشار ارامي به زنگ وارد کردم...بعد چند
ثانيه در به ارامي باز شد و در پي ان قامت بلند باالي مرد روحاني....
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با شرمندگي سر به زیر انداختم و گفتم:
سالم...سالم...-ميشه بيام داخل...

چند لحظه اي مكث کرد و بي حرف کنار رفت...اجازه ورود صادر شده بود...پس تعلل جایز نبود...سریع وارد خونه شدم و لبه
حوض نشستم...دستم رو داخل اب سرد فرو کردم و مشتي اب به صورتم پاشيدم...چشم هاي خواب الودم باز شد و کمي
هوشيار تر شدم...با دیدن حوله روي تخت نگاهم به سمت اتاق مرد کشيده شد...حوله رو روي صورتم انداختم و عطر خوشش
رو به ریه هام کشيدم...بوي گل ميداد...گل یاس...حوله رو در دست فشردم و چادر رو روي طناب انداختم و وارد خونه
شدم...شدیدا احساس گشنگي ميكردم اما حوصله غذا خوردن هم نداشتم...تنها چيزي که اون لحظه ميخواستم یه بالشت بود
که سرم رو روش بذارم و چشم هاي تب دارم ر ببندم...
***
با صداي زنگ در از خواب پریدم...سرم درد ميكرد و چشمام تار ميدید...هميشه وقتي سردرد ميگرفتم تاري دید هم باید
تحمل ميكردم...کمي صبر کردم ولي انگار مرد هم خونه نبود...صداي زنگ خونه دوباره بلند شد...طرف هر کي بود انگار قصد
رفتن هم نداشت...سرسري ابي به صورتم زدم و به سمت حياط رفتم...ميترسيدم در رو باز کنم...از اینكه اون مردها پشت
در باشند...بالجبار به سمت در رفتم...نفسم رو بيرون دادم و با استرس در رو باز کردم...
سالم...با دیدن زن لبخندي زدم...
زن چادري با سوءظن نگاهي بهم انداخت و گفت:
حاج اقا نيستن؟!نه...پس بعدا مزاحمتون ميشم...نگاهم روي کاسه اش ثابت موند و گفتم:
منم ميتونم اون اش رو به حاج اقا بدم...لب گزید و گفت:
شرمنده...بفرمایيد...لبخندي زدم و کاسه رو برداشتم و با لذت بو کشيدم و گفتم:
-بوش که عاليه...طعمش هم حتما از بوش عالي تره...
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زن از تعریفم لب به خنده گشود و گفت:
نوش جان...نذریه...قبول باشه...ممنون...شما همسر حاج اقا هستيد؟!لبخند روي لبم خشك شد...چي باید ميگفتم؟!اگه ميگفتم نه نميگفتن یه دختر جوون تو خونش چي کار ميكنه؟!
بله...تازه ازدواج کردیم...صحبت هاي زن همسایه انگار گل انداخته بود...با لبخند گفت:
اخه روز اسباب کشي نبودید...فكر کردیم حاج اقا تنها زندگي ميكنن...در هر صورت به این محل خوش اومدید...لبخند زورکي زدم و گفتم:
ممنونم...چادرش رو باالتر کشيد و گفت:
من دیگه باید برم...بعدا بهتون سر ميزنم...سر نزدي هم نزدي عزیزم...
حتما...خوش حال ميشم...در رو محكم بستم و با عصبانيت به سمت اشپزخونه رفتم...کاسه اش رو روي ميز کوبيدم و کالفه شروع به راه رفتن
کردم...گند زدي الله...این چه حرفي بود زدي؟!چرا گفتي زنشي؟!
اگه این رو نمي گفتم پس چي ميگفتم؟!زنه پيش خودش فكر بد ميكرد...
ميدوني اگه بفهمه چي ميشه؟!
ميفهمه که ميفهمه...به درك...با این کارم ابروش رو خریدم...
نگاهم به کاسه اش افتاد...دیگه هيچ ميلي به خوردن نداشتم...اش رو داخل یخچال گذاشتم و به سمت حياط رفتم....
***
حاج اقا...
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کتاب رو تو دستم جا به جا کردم و دستم رو داخل جيب شلوارم فرو بردم و دنبال کليد گشتم...اي بابا پس کليدم
کجاست؟!کتاب رو زیر بغلم گذاشتم و دستم رو داخل جيب دیگه ام فرو بردم...پس این کليد کجاست؟!نكنه با خودم نياورده
باشم...اي بابا...
چرا ناراحتي داداش...یه هلو تو خونه ست...زنگ بزن اون باز کنه...
سرم رو تكون دادم و با خودم گفتم...ببند دهنتو...
باش من ساکت ميشم ولي بازم ميگم هلو تكيه...
پوفي کشيدم و دستم بالجبار به سمت زنگ رفت...
سالم حاج اقا...به سمت زن همسایه برگشتم و سر به زیر انداختم و گفتم:
سالم حاج خانوم...خوب هستيد؟!اقاي جابري خوب هستن ایشاال؟!چادر رو جلو کشيد و گفت:
به مرحمت شما...سالم دارن خدمتتون...راستش دم ظهر براتون اش نذري اوردم خانمتون در رو باز کردن...ماشاال حاجاقا...ماشاال...یه تيكه جواهرن...چشمم کف پاشون از خانمي هيچي کم ندارن...خوش برورو...خوش سروزبون...خدا براتون
نگهشون داره...
چشمام گرد شد و گفتم:
زنم؟!زنم کجا بود؟!وا حاج اقا داخل خونن دیگه...با چشمایي که هنوز پر از تعجب بود زنگ رو فشار دادم و منتظر و مضطرب کنار در ایستادم...زن هم انگار قصد رفتن
نداشت...لبخند دستپاچه اي زدم و دعا کردم که در زودتر باز بشه...
در باز شد و دختر جوان با سروضعي اشفته نمایان شد...با دین موهاي بازش سرم رو پایين انداختم و لب گزیدم...حيا نميكنه
با این وضع اومده بيرون...
نه همه مثل تو باشن خوبه...
سالم عزیزم...خسته نباشيد...چشمام بيشتر گرد شد و با بهت به دختر نگاه کردم...این چي داشت ميگفت براي خودش؟!عزیزم دیگه کي بود؟!با تعجب به
دورورم نگاه کردم...شاید با کس دیگه اي بود...
دیوونه این جا که جز تو و اون زن فضول کس دیگه اي نيست...
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سالم خانم خوب هستيد؟! احوال شما؟!مرسي...مزاحم نميشم...با اجازه...با گيجي براي زن سري تكون دادم...دختر از جلوي در کنار رفت و با صدایي اروم گفت:
-بيا تو دیگه...منتظر دعوت نامه اي؟!

لب گزیدم و خودم رو کنترل کردم تا چيزي بهش نگم...خيلي خودم رو کنترل کرده بودم از خونه پرتش نكنم بيرون...با
عصبانيت وارد خونه شدم و به سمت اتاقم رفتم و در رو به هم کوبيدم...
صداش رو شنيدم که گفت...یارو دیوونه ست...
کتاب رو روي ميز پرت کردم و دستي بين موهام کشيدم...اي دختره پرو به من ميگه دیوونه...تقصير منه که به این جا دادم...
ناراحت نباش...باالخره یكي فهميد تو دیوونه اي...این که تازگي نداره...

تا خواستم جوابي به خودم بدم در به شدت باز شد...
ناهار حاضره...حرف داخل دهنم موند...دهنم از تعجب باز موند و با چشم هاي باز شده به جاي خالي دختر نگاه کردم...
مردي؟!بيا دیگه...خونم به جوش اومد...هيچكس تا به حال با من اینطوري حرف نزده بود...باید تكليف این دختره ي پرو و بي حيا رو امروز یك
سره ميكردم...بيش از حد دیگه داشت جلون ميداد...
در نيمه باز رو محكم کنار زدم و با صورتي سرخ شده از عصبانيت نگاهم رو به دختر دوختم...بي توجه به من کنار سفره نشسته
بود و مشغول خوردن بود...احساس ميكردم دماي بدنم به صد درجه رسيده...دست هام مشت شد و با صدایي که سعي در
کنترلش داشتم گفتم:
این چه وضعيه خانم...پدر و مادرتون بهتون یاد ندادن جلوي یه غریبه باید چطور رفتار کنيد؟!نگاه بيخيالش رو به صورتم دوخت و با دهني پر گفت:
نه...کنترلم رو از دست دادم و با داد گفتم:
منو مسخره کردي؟!زود جل و پالست رو جمع ميكني از این خونه ميري بيرون فهميدي؟!برق ترس رو تو چشماش دیدم اما به یك ثانيه هم نرسيد که شد همان دختر بيخيال...با عصبانيت از جا بلند شد و گفت:
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هو درست صحبت کن...صدات رو براي من بلند نكن که من صدام از تو خيلي بلند تره...از زبون درازیش حرصم گرفته بود...انگار نه انگار داشتم با یه دختر حرف ميزدم...حيا رو خورده ابرو رو قي کرده بود...
چرا نميرید؟!جا خواستيد که بهتون دادم...ابروي منم که جلوي در همسایه با معرفي خودتون به عنوان همسرم بردید..لطفا ازاین خونه برید...
لبخندي زد و با پرویي تمام گفت:
ادم که زنش رو بيرون نميكنه...بعدشم باید از خدات باشه زني مثل من داشته باشي...صدام رو دوباره بلند کردم و گفتم:
یه نگاه به تيپ من و خودت بنداز...شما فقط با اینكار ابروي منو بردید..دخترك بي حيا با لبخندي موزي گفت:
خب بذار بمونم...قول ميدم ابرو رفته ات رو بخرم...با دهني باز نگاهش کردم و گفتم:
ميفهميد چي ميگيد؟!لطفا هرچه زودتر از اینجا برید...خب بذار بمونم...من چي کار تو دارم اخه...راست ميگه بچه...بذار بمونه...تو هم از تنهایي در مياره...
خانم محترم لطفا از اینجا برید...مگه خودتون خونه و زندگي ندارید؟!فك و فاميلي ندارید برید پيش اونا...هيچكس رو ندارم...پوفي کشيدم و گفتم:
-اصال شما چيكاره اید؟! اون ادما کين؟!چرا دارید فرار ميكنيد؟!

ساکت شد و قدمي به سمت عقب برداشت...
ترس رو تو چشماش دیدم...نميدونستم این ترس از چي نشات گرفته...دلم براي چشم هاي به اشك نشسته اش سوخت...لبم
رو تر کردم و با صداي ارومي گفتم:
-شرمنده...قصد ناراحت کردنتون رو نداشتم...ميشه بشينيد با هم صحبت کنيم؟!
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با تردید نشست و سرش رو پایين انداخت...
شما به من گفتيد افراد ناپدریتون دنبالتونه...درسته؟!با صداي اروم و گرفته اي گفت:
بله...خب من ميتونم باهاتون تا پاسگاه بيام...با ترس گفت:
پاسگاه؟!سري تكان دادم و گفتم:
بله...مملكت که بي صاحاب نيست...اون مرد شما رو اذیت کرده و شما به راحتي ميتونيد ازش شكایت کنيد...با لكنت گفت:
من که ازش مدرکي ندارم...شما از چي ميترسيد...مطمئن باشيد پليسا کمكتون مي کنن...من حتي اگه مدرکي هم داشته باشم اون مرد اینقدر دم کلفت هست که براحتي پرونده رو مختومه کنه...دستي به محاسنم کشيدم و گفتم:
پس ميخواین چيكار کنيد؟!باچشم هایي که هنوز اشك درونش موج ميزد گفت:

بذارید اینجا بمونم...بخدا همه کار براتون ميكنم...خونه رو تميز ميكنم...اشپزي ميكنم...لباساتون رو ميشورم...لبخند نامحسوسي زدم و تصویر دخترك زبون دراز رو حين کار کردن ترسيم کردم...
بحث،این نيست خواهر من...درست نيست یه دختر جوون تو خونه یه مرد غریبه باشه...ميفهميد منظورم رو؟!شما درست ميگيد ولي من که جایي رو ندارم...قول ميدم جلوتون روسري بپوشم...لبخندي رو لبام نشست و گفتم:
-خواهر من...
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خواهش ميكنم حرفي از رفتن نزنيد...شما هرجور که بخواین من رفتار ميكنم...خواهش ميكنم ازتون...حاج اقا...شما چطورميتونيد اجازه بدید یه دختر جوون و بي پناه تو کوچه و خيابون سرگردان بشه...اگه خواهر خودتون بود...
دستم رو باال اوردم و گفتم:
بنده خواهر ندارم خانم اگه هم داشتم اجازه...دوباره گارد گرفت و صداش رو باال برد و گفت:
اجازه چي؟!احترام خودت رو نگه دار اقا...درسته کارم بهت بدجور گيره ولي مطمئن باش اجازه نميدم نه تو نه گنده تر از توبهم توهين کنن...شير فهم شد؟!
جمله اخرش رو جيغ کشيد که یك لحظه احساس کردم شيشه هاي خونه لرزید...
با عصبانيت روسریش رو سرش کرد و چادر رو از رو صندلي برداشت و سمت در خونه رفت...
غيرتت کجا رفته مرد؟!چطور دلت مياد یه دختر پي پناه رو از خونت بيرون کني؟!
بهتره بذاري بره...دختره ي پرو...
برو دنبالش پسر...تو مرام تو نامردي نيست...بهش کمك کن...فكر کن این دخترم مثل همون بچه هاي بي سرپرست
پرورشگاهن...
با رفتن دنبالش ابروي خودت رو بردي...دیگه ابرو برات نميمونه...دیگه نمي توني سر بلند کني...کمك کيلو چنده؟! از کمك به
اون بچه ها چي گيرت اومد...
برو دنبالش...با اینكار هم رضایت خدا رو جلب کردي هم بنده ي خدا رو...اشك تو چشماش رو ندیدي...
در بسته شد و تازه به خودم اومدم...به سمت در حياط دویدم و در رو باز کردم...با قدم هاي بلند به سمتش رفتم و چادرش
رو کشيدم...
سرم رو پایين انداختم و گفتم:
لطفا برگردید...چادر رو با خشونت از دستم کشيد و به راهش ادامه داد...جلوش ایستادم و راهش رو سد کردم و گفتم:
مگه نگفتيد چطور ميتونم بذارم خواهرم شب رو تو کوچه ها بمونه..لطفا برگردید...دوست ندارم خواهرم بيرون از خونهبمونه...
به چشمام نگاه کرد و گفت:
-یعني...
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پلك هام رو بهم زدم و سرم رو به نشونه تایيد تكون دادم...با اینكه حس ميكردم تمام حرفاش دروغه ولي نميتونستم خودم
رو راضي کنم شب رو تو کوچه و خيابون بگذرونه...
لطفا...سالم حاج اقا...چشمام رو روي هم فشردم و به سمت زن فضول همسایه برگشتم...نميدونستم از من و زندگيم چي ميخواد که وقت و بي
وقت پيداش ميشه...
سالم حاج خانم...احوال شما...سالم...شما خوب هستيد؟!ممنون...جایي تشریف ميبردید؟!و نگاهش روي پاهاي بدون دمپایي ام خيره شد...سعي درکنترل خودم داشتم...نميدونستم باید چي جواب بدم....
بله ميخواستم برم خرید...کيف پولم رو جا گذاشته بودم حاج اقا زحمت کشيدن برام اوردنش...اها...خوب مزاحمتون نميشم...با اجازه...با اجازه...نفسم رو بيرون دادم و لبخندي زدم و اروم گفتم:
مرسي...نجاتم دادید...لبخندي زد و گفت:
حاال حاال با این خانم درگيریم...الزم به تشكر نيست...-بهتره بریم تو تا کس دیگه اي پيداش نشده...

***
چند هفته بعد...
علي امروز چه کاره اي؟!برگه ها رو جا به جا کردم و داخل کشوي ميز گذاشتم و کليد ها رو داخل جيبم انداختم...
-کار دارم باید برم خونه...
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رضا خودش رو روي صندلي پرت کرد و گفت:
حس مسئوليت پذیرت منو کشته پسر...تو که اینهمه براش خرج ميكني به کجا رسيدي؟!کالفه سري تكون دادم و گفتم:
بس کن رضا...ميفهمي بس کن...باشه بابا...من براي خودت ميگم عزیزم...تا کي ميخواي خودت رو درگير این دختر کني؟!دستي بين موهام کشيدم و گفتم:
نميدونم...این روزا هيچي نميدونم...چرا نميبریش دکتر؟!پوزخندي زدم و گفتم:
دکتر؟!ميفهمي چي ميگي؟! اون حتي به منم اعتماد نداره...چه برسه بخوام بهش پيشنهاد بدم بریم دکتر...نميدونم ولي باالخره باید یه راهي باشه...اگه به این وضع پيش بره افسردگيش حتميه...اون االنم افسردس...من ميترسم به جایي برسه که دست به خودکشي بزنه...بس کن پسر...جنایيش نكن...جنایي؟!هنوزم هستن کسایي که دنبالشن...ميترسم از روزي که دوباره گير اون ادما بيافته...چرا نميبریش یه کشور دیگه؟!با کدوم پول؟!پدرت...صحبت پدرم رو نكن...دلم نميخواد ازش کمك بگيرم...تنها را همينه علي...باید ببریش یه کشور دیگه...تا وقتي که اینجایي خطر هنوز اون دختر رو تهدید ميكنه...پوزخند عصبي زدم و گفتم:
باورت ميشه...من حتي هنوز اسمش رو نميدونم ولي جونم براش ميره...-علي به این فكر کردي...
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اره بهش فكر کردم...فكر کردم شاید کس دیگه اي رو داشته باشه...اگه ترکت کنه چي؟!رو به روي پنجره تمام شيشه ي اتاق ایستادم و گفتم:
ميدوني شانس بزرگي که دارم چيه؟!اون هيچ جایي رو نداره به غير از خونه من...***

ماشين رو جلوي در خونه پارك کردم و وارد کاخ پدریم شدم...کيسه داروها رو داخل دستم جا به جا کردم و از پله ها باال
رفتم...دستم رو روي دستگيره در گذاشتم و فشار ارومي بهش وارد کردم...دستام ميلرزید...پاهام به زمين چسبيده بود و
قدرت تكون خوردن نداشتم...کي فكرش رو ميكرد علي عاليخاني...پسر اردشير عاليخاني با اون همه دبدبه و کبكبه روزي
عاشق دختري بشه که حاضر نيست تو صورتش نگاهم کنه...قدم اول رو برداشتم و وارد اتاق شدم...اتاق تاریك بود و سكوت
وحشت اوري فضا رو دربرگرفته بود...چشمام به تاریكي عادت کرده بود...جسم نحيفش رو تونستم روي تخت تشخيص
بدم...به سمت پنجره هاي اتاق رفتم و پرده ها رو کشيدم...چراغ ها رو روشن کردم و به سمت تخت رفتم...پاهاش رو داخل
شكمش جمع کرده بود و به ارومي نفس مي کشيد...کنار تخت نشستم و با لذت به چهره رنگ پریده و معصومش نگاه کردم...تو
این مدت خيلي ضعيف شده بود ولي هنوزم زیبا بود...هنوزم نمكي بود...دستي روي گونه استخوني اش کشيدم و پتو رو روش
مرتب کردم...چراغ رو خاموش کردم و چراغ خواب روي پاتختي رو روشن کردم...دستي روي موهاي بلند و گره خورده اش
کشيدم و روي تخت نشستم...کتاب رو از داخل کشو برداشتم و عينك مطالعه ام رو به چشمم زدم...
دستي به چشم هاي سرخ شده ام کشيدم و کتاب رو بستم...تو اون تاریكي و با اون نور کم واقعا کتاب خوندن سخت بود...پتو
رو کنار زدم و اروم کنارش خوابيدم...تا خواستم پتو رو روش بكشم متوجه قوطي دستش شدم...چراغ رو روشن کردم و با
وحشت به قوطي خالي نگاه کردم...دستام ميلرزید و نميدونستم تو اون لحظه باید چيكار کنم...گيج بودم...منگ منگ...
زود باش علي داره ميميره...
به خودم اومدم و سریع به سمت تلفن رفتم و شماره دکتر رو گرفتم...
الو دکتر...چي شده علي جان...دکتر زودتر بياین اینجا...دکتر خواهش ميكنم بياین اینجا...باشه...باشه...اومدم...تلفن رو روي ميز پرت کردم و به سمت تخت دویدم...جسم بي جونش رو در اغوش کشيدم و گفتم:
پاشو...اشك هاي مزاحمم رو کنار زدم تا بتونم چهره اش رو به خوبي ببينم...
-چشمات رو باز کن...عزیز دلم چشمات رو باز کن...
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سرم رو روي قلبش گذاشتم...تپش قلبش رو احساس نميكردم...ریزش اشك هام شدید تر شد...
پاشو...عزیزم...توروخدا اینكار رو با من نكن...نفس بكش...نفس بكش...چي شده علي؟!!با گریه برگشتم سمت دکتر و گفتم:
-دکتر نفس نميكشه...کمكش کن...

دکتر کنارم زد و مشغول معاینه اش شد...با زانو روي زمين افتادم و با چشم هاي به اشك نشسته به جسم بي جونش خيره
شدم...
***
علي...ایران...
وسایل رو مرتب کردم و در کشو رو قفل کردم...کيفم رو از روي ميز برداشتم و از اتاق خارج شدم...هيچكس داخل شرکت
نبود...به عادت این چند هفته من اخرین نفر بودم...حداقل با کار کردن داخل شرکت ذهنم کمتر درگير ميشد و کمتر به مسائل
زندگيم فكر ميكردم...کيفم رو تو دستم جا به جا کردم و با قدم هاي ارام قدم برداشتم...
علي...لبخندي زدم و گفتم:
سالم مگه نرفته بودي؟!نه بابا...تو شرکت منتظرت بودم...چه بي سروصدا رفتي...انتظار داشتي هوار بكشم من دارم ميرم...خب بابا...ميري خونه؟!نه...اولش باید برم خرید بعدش ميرم خونه...امشب مياي خونه ما؟!سرم رو از خجال پایين انداختم و گفتم:
من که این چند هفته همش مزاحم تو و پدرو مادرت بودم...شرمندم بخدا شایان...ضربه اي به شونه ام زد و گفت:
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چي داري ميگي پسر؟!من که از خدامه...تازه مامان و بابا هم خيلي از تو خوششون مياد...فكر ميكنن کم کم دارم ارشادميشم...
لبخندي زدم و گفتم:
پسر به این گلي چه نياز به ارشاد داره؟!هندونه کيلو چند؟!خندیدم و سرم رو تكون دادم...
علي؟!جانم؟!تا کي ميخواي به این دختره سرویس بدي؟!فكر نميكني همسایه ها شك کنن؟!کالفه سر تكون دادم و گفتم:
بخدا نميدونم چيكار کنم...نه راه پس دارم نه راه پيش...وجدانم راضي نميشه بيرونش کنم...وجدانت نميذاره یا ترس از ابروت؟!چشم غره اي بهش رفتم و گفتم:
چي ميگي شایان؟!مگه دروغ ميگم علي...تو موقعيت خاصي داري و اون دختر گند زده به زندگيت و اگه اون همسایه ها بفهمن اون دختر زنتنيست ابروي روحاني جوونشون ميره...
خواهش ميكنم تمومش کن...نميخوام بهش فكر کنم...***
بشين االن ميام...باشه...کيسه هاي خرید رو از صندلي عقب برداشتم و در رو با پا بستم...
ميخواي منم باهات بيام...نه...تو همين جا منتظر باش...با قدم هاي ارام به سمت خونه رفتم...کوچه مثل هميشه ساکت و تنها صدایي که سكوت رو ميشكت صداي جيجرك ها بود...
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دلم براي خونه نقلي و کوچيكم تنگ شده بود ولي با وجود اون دختر...نفسم رو بيرون دادم و کيسه ها رو زمين گذاشتم و زنگ
رو فشار دادم...بعد از چند ثانيه در باز و چهره ي دختر نمایان شد...سرم رو پایين انداختم و زیر لب سالم کردم...
سالم...با شنيدن صداي لرزون دختر سرم رو باال اوردم و به چهره اي که استرس و نگراني درش موج ميزد خيره شدم...
به کيسه ها اشاره کردم و گفتم:
ميتونم بيام تو...بي حرف از جلوي در کنار رفت...با تعجب وارد خونه شدم و خرید ها رو روي تخت گذاشتم...مقداري پول داخل یكي از کيسه
ها گذاشتم و رو به دختر که هنوز دم در ایستاده بود گفتم:
با اجازتون من باید برم...تكوني نخورد و سرش رو بيشتر پایين انداخت...با تعجب به کارهاي دختر خيره شدم...
تا خواستم حرفي بزنم صدایي از پشت سر شنيدم که گفت:
-سالم حاج اقا قالبي...

این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتيا ( )wWw.98iA.Comساخته و منتشر شده است

با تعجب به عقب برگشتم و به چهره زن خيره شدم...با چشم هایي که بيش از حد گشاد شده بود به سر تاپاي او نگاهي انداختم
تا مطمئن شوم خودش است...باورم نميشد که او اینجاست...در کنار من...دلم برایش تنگ شده بود...سر باال اوردم و به چشم
هایش خيره شدم...در ان دو چشم ارایش شده چيزي جز برق عصبانيت ندیدم...این نگاه رو خوب ميشناختم...با این نگاه
بزرگ شده بودم...هيچ خبري از ان مهرباني هاي گذشته نبود...
از پله هاي پایين اومد و رو به رویم ایستاد...صداي بلند نفس هاش رو به خوبي ميشنيدم...پوست سفيد صورتش به سرخي
ميزد...نگاهم به دست هاي مشت شده اش افتاد...قدمي به جلو برداشتم تا بوسه اي بر دستانش زنم ولي همان دست ها
سيلي محكمي بر صورتم زد....برق از چشمانم پرید...این دومين بار بود که طعم سيلي او را ميچشيدم...
پوزخندي زد و گفت:
این بود همه ي ادعاهات...فكر نميكردم اینقدر عوضي شده باشي...اون لباسا...کتابا..کارا فقط به خاطر این بود که ما رو خرکني بياي اینجا به کثافت کاریت برسي...
سيلي بعدي رو به صورتم زد و گفت:
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-عوضي اونجا که همه چيز براي کثافت کاریت فراهم بود...فقط ميخواستي ابروي ما رو جلوي فاميل ببري...

سكوت کردم و سر پایين انداختم...اشتباه ميكرد...مثل هميشه...احساس ناتواني ميكردم...تنها زني که حرفایش هميشه
برایم مهم بود حاال کثيف خطابم ميكرد...دردي از این باالتر؟! که اعتماد عزیزترین کسي که داري از بين بره...
این هرزه رو از کجا اوردي؟!!صداي فریاد دختر بلند شد و گفت:
خودتي و هفت جد و ابادت...دادي کشيدم و با فریاد گفتم:
مواظب حرف زدنت باش...بفهم داري با کي حرف ميزني...دختر با تعجب نگاهي بهم انداخت...برق اشك رو تو چشماش دیدم ولي دليلي براي عذر خواهي نميدیدم...
***
علي...دبي...
روي صندلي جلوي شومينه نشستم و به شعله هاي اتش خيره شدم...یك ماه از اون روز شوم گذشته بود ولي حالش هيچ
تغييري نكرده بود...ساکت و افسرده تر از گذشته به گوشه اي خيره ميشد...حتي گریه هم نميكرد...از این ارام بودنش
ميترسيدم...ميترسيدم ارامش قبل از طوفان باشد ولي دکتر ميگفت طبيعي است و باید دوره درمان رو بگذروند...هنوزم هيچ
رد یا نشونه اي از خانوادش پيدا نكرده بودم...مطمئن بودم قاچاقي وارد دبي شده...هيچ اسمي یا عكسي تو سفارت نداشت و
این بيشتر از قبل نگرانم ميكرد...از شنيدن گذشته دختر وحشت داشتم...ميترسيدم از افكاري که در ذهنم بود...
بهزاد...با شنيدن صدا از جا پریدم...دختر بود که بي حال روي زمين نشسته بود و با موهاي پرشان و لباس خوابي که به تنش زار ميزد
اسم کسي را صدا ميزد...
جلو تر رفتم و با فاصله کنارش نشستم و گفتم:
حالت خوبه؟!!با چشم هاي بي روحش نگاهم کرد و گفت:
بهزاد خستم...سرش رو روي پاهایم گذاشت و بي حرف چشماش رو بست...انگشتام رو بي ارداه داخل موهاش فرو کردم...از لمس موهاش
لذت ميبردم و احساس ميكردم خون در رگ هایم دوباره جاري شده...سرم رو پایين اوردم و بين موهاش فرو کردم و نفس
عميقي کشيدم...
-بهزاد...

64

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان عروس هزار داماد

سرم رو نزدیك لب هاش بردم تا بهتر بشنوم...
بچم..بهزاد بچم...صورتم از شنيدن حرف هایش در هم کشيده شد...بچش؟!مگر بچه داشت؟! !ولي...شاید بهزاد هم همسرش بود...ناخوداگاه
احساس شرم کرد به همسري که تعلق به دیگري دارد دل بسته...چشم هاش رو بست و سعي کرد خودش رو قانع کند که او
چيزي از گذشته دختر نمي داند...
با دست هایي که لرزشش هر لحظه بيشتر ميشد دست زیر پاهاي دختر انداخت و در اغوشش کشيد و به سمت اتاق
رفت...اروم روي تخت گذاشتش و پتو رو مرتب کرد و با نگاهي که حسرت درش موج ميزد نگاه دیگري به دختر انداخت و
بيرون رفت...
تلفن رو برداشتم و با صدایي که سعي در کنترلش داشتم گفتم:
دکتر حرف زد...و تلفن رو بدون حرف اضافه اي قطع کردم و روي کاناپه دراز کشيده و به نقش و نگار سقف خيره شدم...احساس ميكردم
ماهيچه قلبم فشرده شده...احساس شكست ميكردم...ميترسيدم دختر لب باز کند و من را نخواهد...اگر من را نمي خواست
باید چه ميكردم؟!دیگر تحمل شكست دوباره رو نداشتم...ميخواستم زندگي رو با این دختر از نو شروع کنم ولي انگار...سرم
رو تكون دادم و سعي کردم افكار منفي رو پس بزنم...هنوز که چيزي معلوم نبود...
اقا دکتر اومدن...با صدایي که خودم هم به زور شنيدم گفتم:
راهنمایيشون کن...و خودم به سمت اتاق رفتم و روي کاناپه داخل اتاق نشستم...سعي کردم چشم از صورت دختر بگيرم ولي مگر ميشد...

سالم علي جان...سرم رو باال گرفتم و با چشم هایي که خستگي درش موج ميزد نگاهش کردم...
کنارم نشست و گفت:
االن که باید خوشحال باشي...لبخند مصنوعي زدم و گفتم:
-خوشحالم ولي...
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دستي بين موهام کشيدم و ادامه دادم...نميدونم چم شده...گيجم...تا امروز تنها چيزي که از خدا ميخواستم این بود که لب
باز کنه و حرف بزنه ولي االن...
دکتر دستي رو شونه ام گذاشت و گفت:
ميترسي بذاره بره؟!سرم رو پایين انداختم و نگاهم رو به تار و پود فرش دوختم...نميخواستم از احساسم دکتر چيزي بفهمه ولي انگار اون خيلي
زرنگ تر از من بود...
علي دوست دارم مثل هميشه محكم باشي...دوست ندارم یه وابستگي ساده از پا بندازت...با چشم هایي که حرف هاي ناگفته زیاد داشت نگاهش کردم و بي حرف از اتاق خارج شدم...بودن در اتاقي که ان دختر درونش
نفس ميكشد جان فرسا بود...
خدایا دیگه نميخوام بازنده باشم...علي هميشه بازنده بوده...هميشه راه رو براي دیگري باز کرده ولي...این بار نه...پا پس
نميكشم...مگه یك نفر چقدر ميتونه چشم هاش رو ببنده و به دیگري نگاه نكنه...مگه او نگاه نكرد؟! او هم به ناموس
من...عشق من نگاه کرد و تو اون رو تقدیمش کردي...پس اون دختر رو باید تقدیم من کني...دست هام مشت شد و با خودم
گفتم...من اومدم براي مبارزه...دیگه نميخوام چشم ببندم...نمي خواهم همه فكر کنند که بي عرضه ام...این بار اومدم که
ببرم...
با انرژي به سمت اتاق رفتم و در رو اروم باز کردم...تا اومدم حرفي بزنم دکتر با دست اشاره اي کرد...لب بستم و منتظر جلوي
در بستم...به شي داخل دست دکتر خيره شدم و به دنبال ان به مردمك هاي مشكي رنگش که با حرکت گوي از ان طرف به ان
طرف کشيده ميشد...داشت هيپنوتيزش ميكرد...به دیوار تكيه دادم و منتظر ایستادم...
اسمت چيه؟!صداي سردش داخل اتاق پيچيد...
مریم...لبخندي رو لب هام نشست...مریم؟؟چه اسم قشنگي داشت...اسمش هم مثل خودش معصوم بود...
چند سالته مریم؟!بيست و چهار...بهزاد کيه مریم؟!با این سوال نفس در سينه ام حبس شد...چشمام رو روي هم فشار دادم...دوست داشتم چيزي رو بشنوم که ميخواستم اما
انگار زندگي با من بازي اش گرفته بود...
-شوهرم...
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با این حرف روي زانو افتادم و چشمام رو محكم روي هم فشار دادم...دیگه نميخواستم حرفاش رو بشنوم...چيزي رو که باید
ميفهميدم رو فهميدم...ولي من به خودم قول داده بودم...این بار نميخواستم پا پس بكشم...این بار اومده بودم بجنگم...ان
هم تن به تن...
با کي اومدي دبي؟!نميدونم...دکتر نگاه نامحسوسي به من کرد و دو باره گفت:
ميدوني زخماي روي تنت براي چيه؟!مریم با شنيدن این حرف شروع به جيغ کشيدن کرد...با عجله به سمتش دویدم و سعي کردم در اغوشش بكشم ولي انقدر
زورش زیاد شده بود که با دو دستش به گوشه اي انداختم...از اون حالت خلسه بيرون اومده بود و مدام جيغ ميكشيد و
خودش رو ميزد...
علي بگيرش...به سختي دست هاش رو کنترل کردم و در اغوشش کشيدم...هنوز جيغ ميكشيد و به صورت و گردنم چنگ مي انداخت...دکتر
امپولي در بازویش فرو کرد و گفت:
اال اروم ميشه...بعد از چند دقيقه اروم شد و دست هاش بي حس شد و کنار بدنش افتاد...به ارومي روي تخت خوابوندمش و به همراه دکتر
از اتاق خارج شدم...
احساس ميكردم دکتر کالفه تر از هميشه بنظر ميرسه...به خودم جرات دادم و پرسيدم:
چيزي شده دکتر؟!دکتر روي مبل نشست و گفت:
نميدونم ولي احتمال ميدم...با ترس گفتم:
چه احتمالي دکتر؟!کالفه دستي به صورتش کشيد و گفت:
تجاوز...با شنيدن این حرف قالب تهي کردم و با خنده گفتم:
-دارید شوخي ميكنيد دکتر...اره...دارید شوخي ميكنيد...
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دکتر با ناراحتي سري تكان داد و گفت:
یادته گفتي اون شب با چه وضعي تو یكي از خيابون ها پيداش کردي؟! اونم خيابوني که کمترین تردد رو داره...یه دختر جوونبا اون لباس و سر و صورت خوني...
منطقي فكر کن...این دختر روحش اسيب دیده...افسردگي شدید داره...دست به خودشكي زده...ميفهمي این عالئم یعني چي؟!!
نه نميفهميدم...نميخواستم هم بفهمم...تنها چيزي که ان لحظه ميخواستم نگاه کردن به ان صورت سفيد و استخواني بود...
***
علي...ایران...
نگاه از چشم هاي اشكي دختر گرفتم و گفتم:
بریم داخل صحبت کنيم؟!!مادرم پوزخندي زد و گفت:
صحبت؟! !ما خيلي وقته حرفامون رو با هم زدیم...بهتره من برم تا راحت تر به کثافت کاریات برسي...و اشاره اي به دختر کرد...
دستش رو گرفتم و گفتم:
مادر خواهش ميكنم...این خانم...با عصبانيت گفت:
به من نگو مادر...تو شش ساله براي من مردي...درست از همون روزي که تو روم وایسادي و گند زدي به اینده و زندگيت...دست هام از دور مچش رها شد...با قدم هاي وارفته و شونه هاي خميده روي تخت نشستم و گفتم:
خوندن کتاب خدا مسخرست؟! نگاه نكردن به دختراي جورواجور مسخرست؟!غرق نشدن تو گناه مسخرست؟!سر باال اوردم و خيره در چشم هاي عصبي اش گفتم:
چي به سرت اومده مادر؟!تو که خودت براي اولين بار قران خوندن یادم دادي...خودت حروم و حالل رو یادم دادي...با صدایي که از بغض ميلرزید ادامه دادم...
-چرا اینجوري شدي مادر؟!مگه من چي کار کردم؟!
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تا خواست حرفي بزنه به سمت اتاقم رفتم...به سمت کمد چوبي گوشه اتاق رفتم و عمامه و ابا رو از داخل پارچه سفيد بيرون
کشيدم...دوباره وسط حياط ایستادم و رو به مادر گفتم:
مشكلت این لباسه؟! مشكلت این خونه ست؟!مشكلت چيه مادر من؟!نميخواستم صدام رو ببرم باال...مادرم بود...کسي که بي حد و اندازه مي پرستيدمش...ولي دل شكسته که این چيزها سرش
نميشد...با زبان بي زباني فریاد ميكشيد تا شاید کسي صدایش را بشنود...
وقتي این لباس رو پوشيدم تازه فهميدم زندگي یعني چي...فهميدم زندگي فقط پوالي بابام...پارتي هاي شبانه...دوستدختراي رنگارنگ نيست مادر من...وقتي این لباس رو پوشيدم تازه فهميدم مادر یعني چي...تازه فهميدم مادر کيه...
با بغض داد کشيدم و گفتم:
حاضر نيستم بخاطر تعصبات خانوادت این لباس رو بذارم کنار...حاضرم تو خيابون بخوابم ولي تو خونه شوهر تونخوابم...حاضرم کثافت صدام بزنن ولي ادماي دورم کثيف نباشن...
از پله ها باال رفتم و وارد خونه شدم...بدون اینكه برگردم گفتم:
این شش سال فقط یه درد داشتم...اونم نبود شما و دوري شما بود...ولي حاال...حرفم رو خوردم و وارد اتاقم شدم...لباس رو روي تخت گذاشتم و بدون لحظه اي تعلل قران رو از روي ميز برداشتم...به
سمت سجاده گوشه اتاق رفتم و قران رو روي رحل گذاشتم...تنها چيزي که ميتونست ارامم کند خدا بود بس...
قران رو بوسيدم و شروع به خواندن کردم...به دور از ناراحتي و بغض خودم رو رها کردم و زیر لب ایات عربي رو مدام زمزمه
ميكردم...
***
الله...
با سري به زیر افتاده به دیوار تكيه دادم...سعي کردم جلوي ریزش اشك هام رو بگيرم ولي...قطره اشكي رو گونه ام
چكيد...صورتم رو پاك کردم و سعي کردم مثل هميشه بي تفاوت باشم...انگار که هيج اتفاقي نيفتاده ولي این بار فرق
داشت...این مرد با همه فرق داشت...مواخذه نميكرد...داد نميزد...توهين نميكرد...ولي امشب...نفسم رو بيرون دادم و سعي
کردم بهش فكر نكنم ولي ذهنم بي اختيار اون صحنه رو مرور ميكرد...نمي تونستم ببخشمش...نباید سرم داد ميزد...
ميفهمي چي ميگي الله؟!!تو به مادرش توهين کردي...
اخمي بين دو ابروم نشست و با خودم گفتم...تقصير خودش بود...از لحظه اي که اومده هر چي که الیقه خودشه به من داره
نسبت ميده...تو بودي ناراحت نميشدي؟!
زود قضاوت نكن الله...تو هم اگه به جاي اون مادر بودي و ميدیدي که یه دختر جوون داخل خونه پسرته چه حالي بهت دست
ميداد؟!
مطمئنا بهش انگ خراب بودن نميزدم...
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مطمئن باش تو هم همين کار رو ميكردي...حتي شاید بدتر از این زن...

نگاهم بي اراده به سمت مادرش کشيده شد...با نفرت به صورتش زل زدم...وقتي سنگيني نگاهم رو حس کرد سر بلند کرد و
خيره نگاهم کرد...صورتش بي تفاوت بود یا شایدم من فكر ميكردم بي تفاوته...
ولي انگار اروم شده بود...دیگه از اون عصبانيت اوليه خبري نبود...نگاه ازش گرفتم و دوباره به نقش نگارهاي کاشي خيره
شدم...
اسمت چيه؟!با شنيدن صداش سر بلند کردم و با اخم گفتم:
الله...لبخند غمگيني زد و گفت:
من هميشه دوست داشتم خدا بهم یه دختر بده ولي خب قسمت نشد...زیر لب اروم گفتم:
همون بهتر که خدا بهت دختر نداد...انگار حرفم رو شنيد...
وقتي مادر شدي دليل رفتاراي امروز من رو ميفهمي...بدون هيچ حسي نگاهش کردم و گفتم:
هيچ دليلي براي این رفتارتون وجود نداره خانم...قطره اشكي رو گونه اش چكيد و گفت:
تو چه ميدوني از زندگي من و عليم...علي؟!پس اسمش علي بود...حس عجيبي داشتم...نميدونم چرا اینقدر خوشحال شدم از فهميدن اسم کوچيكش...
ميشيني؟!بي حرف با فاصله کنارش روي تخت نشستم...عكسي از داخل کيفش در اورد و به سمتم گرفت و گفت:
این عليه...اینجا تازه یك سالش شده بود...نگاهم رو به عكس پسر بچه داخل عكس دوختم...موهاي بور با پوست سفيد...لبخند نمكي زده بود که چند تا از دندوناي تازه
در اومدش رو به نمایش گذاشته بود...لبخند زدم و با خودم فكر کردم که چقدر ناز و ملوس بوده...انگار نه انگار این پسر بچه
خوردني همين روحاني االن بود...
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وقتي فهميدم علي رو باردارم خيلي ناراحت شدم...اون روزا کار و بار شوهرم خيلي کساد شده بود و پشت سر هم بدشانسيمي اورد...طلب کارها هم که پاشنه در رو از جا در اورده بودن...مهدي...پسر اولم تازه پنج سالش شده بود...تو اون اوضاع بي
پولي حال شوهرم روز به روز بدتر ميشد...اونقدر بد که روزي یه بسته قرص ارامبخش ميخورد تا بتونه لحظه اي اروم
بگيره...وقتي فهميدم علي رو باردارم ميخواستم سقطش کنم ولي شوهرم اجازه نداد...ميگفت بچه رحمته...شاید قدم این نو
رسيده رنگي جدیدي به زندگيمون بپاشه...
قطره هاي اشك حاال با سرعت رو گونه اش ميریختن و شونه هاش اروم ميلرزیدن...با صدایي که پر از بغض بود گفت:
یه هفته مونده بود به زایمانم که خبر مرگ شوهرم رو اوردن...باورم نميشد تو سن بيست و سه سالگي بيوه شدهبودم...اونم با دو تا بچه...به یاد همسرم اسمش رو علي گذاشتم...
لبخندي بين گریه زد و گفت:
کپ پدر خدا بيامرزشه...لبخندش...حرف زدنش...عصبانيتش...به خاطر شباهتش به شوهرم خيلي بهش توجه ميكردم و ميشد گفت مهدي خيلي بهش حساس شده بود...حتي بعضي وقتا که
من خونه نبودم یا وقتي داشتن تنها بازي ميكردن علي رو ميزد ولي خب علي از بچگيش مهربون بود...محال بود کسي رو اذیت
کنه...بچم ازارش به هيچكس نميرسيد...کسي هم اذیتش ميكرد سكوت ميكرد...
ناخوداگاه پرسيدم:
چرا طردش کردید؟؟!از سوال یكدفعه ایم خجالت کشيدم و زیر لب ببخشيدي گفتم...
چون روحاني شد...با بهت نگاهش کردم...اصال نمي تونستم حرفاش رو درك کنم...یعني فقط بخاطر اینكه پسرش پي عالقه اش رفت تردش
کرده؟! باورم نميشد...یه مادر هيچوقت اینقدر بي رحم نميشه...
ولي چرا مادر منم بي رحم بود...حتي خيلي بيشتر از این زن...
خيلي بي انصافيد...گوشه لبش باال کشيده شد و پوزخندي زد...
ميدونم ولي من چاره اي نداشتم...دستام رو بغل کردم و گفتم:
چرا داشتيد...ميتونستيد حمایتش کنيد نه اینكه تردش کنيد...با چشم هایي که دوباره شعله هاي خشم درش روشن شده بود نگام کرد و گفت:
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اصال تو کي هستي؟!چرا تو خونه پسر من زندگي ميكني؟!اخمي کردم و با همون زبون تيز و تندم گفتم:
-فكر نميكنم دیگه پسر شما باشه...شما تردش کردید...

از روي تخت بلند شدم و پله ها رو به ارومي باال رفتم...دستم رو روي دستگيره در فشار دادم...به سمتش برگشتم و گفتم:
من با اجازه علي وارد این خونه شدم...تا اون ازم نخواد بيرون نميرم...چه خودموني...علي...
با شتاب از روي تخت بلند شد و با صدایي که هر لحظه بلند تر از قبل ميشد گفت:
خفه شو دختره ي عوضي...به چه حقي اسم پسر من رو به زبونت مياري...ميدم مثل سگ از این خونه بندازت بيرون...پوزخندي به این همه اعتماد به نفسش زدم و بي خيال وارد خونه شدم و در رو بهم کوبيدم...شالم رو از روي سرم برداشتم و
روي زمين دراز کشيدم...
اگه بهش بگه بيرونم کنه چي؟!
اون این کار رو نميكنه...
اون مادرشه...دیدي چطوري ازش دفاع کرد؟!
دیدم ولي...
پاهام رو تو شكمم جمع کردم...
ولي چي؟!من جایي رو ندارم برم...واي خدا حاال چيكار کنم؟!
ميخواستي درست حرف بزني که حاال به چه کنم چه کنم نيافتي...
گره اي بين دو ابروم نشست...
ميدوني که من تحمل حرف ناحق رو ندارم...حرف زد منم جوابش رو دادم...
تو ادم نميشي الله...
تا خواستم جوابش رو بدم صداي جيرجير لوالي در بلند شد...درست نشستم و سر به زیر انداختم...
حالل کنيد خواهر...نمي خواستم ناراحتتون کنم...چقدر دلم براي خواهر گفتناش تنگ شده بود...

72

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان عروس هزار داماد
چي داري ميگي الله...از سر شب چت شده؟!
با اجازتون...خداحافظ...حتي توان این رو نداشتم سر باال بيارم...دوست نداشتم فعال ببينمش...اون سرم داد زده بود...

با صداي بسته شدن در از جا پریدم...نگاهم به در بسته افتاد...یعني رفته بود؟!!نفسم رو با اه بيرون دادم و با خودم
گفتم...کاش حداقل ازش خداحافظي ميكردم...
روسري رو روي صورتم انداختم و سعي کردم بخوابم...شاید ميشد با خواب به این شب پرماجرا پایان داد...
***
موهام رو مرتب کردم و دستي به لباسم کشيدم...حاال شده بودم یه دختر باوقار و کامل...روسریم رو شل بستم و به سمت
اشپزخونه رفتم...در قابلمه رو برداشتم و با قاشق کمي خورشت چشيدم...
اووم...عالي شده بود...درست همون چيزي که ميخواستم...
از صبح مشغول اشپزي و مرتب کردن خونه بودم...نميدونستم چرا دارم این کار ها رو مي کنم...فقط یه چيزي بهم ميگفت که
باید این کار رو انجام بدي...شاید هم این غذا یه نوع تشكر از روحاني بود...شاید هم ميدونستم ولي داشتم خودم رو گول
ميزدم...
بي خيال شونه اي باال انداختم و دستام رو خشك کردم و مشغول چيدن ميوه ها شدم...هر چقدر ذوق و سليقه داشتم تو
چيدن ميوه ها به خارج دادم...به سمت هال رفتم و با رضایت نگاهم رو داخل خونه چرخوندم...یه سري تغييرات جزئي انجام
داده بودم که به نظر خودم خيلي خونه رو قشنگ تر و دلباز تر کرده بود...
اخه جا به جا کردن چهار تا دونه شمعدون و قاب عكس هم شد کار...
به توجه به غرغراي وجدانم دوباره جلوي اینه ایستادم و دستي به روسریم کشيدم...چقدر خوب بود که امروز مادرش نيومده
بود...سرم رو تكون دادم و سعي کردم بهش فكر نكنم...نميخواستم روزم خوبم رو این چيزا خراب کنن...نگاهم به سمت
ساعت کشيده شد...عقربه هاي ساعت عدد هشت رو نشون ميدادن...وقتش بود...هميشه همين ساعت مي اومد خونه...
لبه پنجره نشستم و نگاهم رو به در اهني دوختم...هر لحظه منتظر بودم تا زنگ خونه بلند بشه و خبري از اومدنش بده ولي...
نگاهم رو به ساعت دوختم...نه و نيم بود...اهي کشيدم و با ریشه هاي شالم بازي کردم...ميدونستم مياد...تو این مدت ثابت
کرده بود که چقدر ادم مسئوليت پذیریه...نگاهم دوباره روي در اهني ميخكوب شد...
ساعت دوازده بود و هر لحظه بيشتر از قبل نگران ميشدم...پس چرا نيومد؟!نكنه براش اتفاقي افتاده باشه؟! نه..مطمئن چيزي
نشده وگرنه حتما به من خبر ميداد...
اخه مگه تو کي هستي که بهت خبر بده...
کالفه روسریم رو از سر برداشتم و مشغول راه رفتن داخل هال شدم...تمام ذهنم شده بود پر از سوال...اونم اینكه پس چرا
نمياد؟!
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با شنيدن صداي اذان سر بلند کردم و نگاهم رو به اسمون دوختم...سرم چرخيد و روي عقربه هاي ساعت ثابت موند...ساعت
پنج صبح بود...کي صبح شده بود؟!
انگار تازه پاهام داشت درد ایستادن سرپا رو حس ميكرد...چشمام از شدت بي خوابي ميسوخت...به پشتي تكيه دادم و سعي
کردم چشمام رو باز نگه دارم ولي قبل از اینكه بخوام خواب چشمام رو در برگرفت...
***
یك هفته بعد...
کالفه دور خودم ميچرخيدم و با در و دیوار حرف ميزدم...دیگه کم کم داشتم باور ميكردم که مشكل رواني پيدا کردم...ساعت
ها به در دیوار خيره ميشدم و باهاشون حرف ميزدم...دقيقه اي بلند ميخندیم و دور خودم ميچرخيدم...دقيقه اي از شدت
گریه تمام بدنم ميلرزید...نمي دونستم چرا اینجوري شدم...هيچ چيزي نمي تونست ارومم کنه...بعد از اون شب کذایي دیگه
مرد رو ندیدم...نه پيغامي...نه تماس تلفني...هيچي...دقيقه اي با خودم ميگفتم نكنه براش اتفاقي افتاده باشه...دقيقه اي
ميگفتم حتما مادرش نميذاره بياد اینجا...تمام ذهنم شده بود سوال...چراهاي بي جوابي که مثل خوره به جونم افتاده بود و
داشت ذره ذره از بين ميبردم...حتي خودم درست نمي دونستم این چراها چين...
از پله ها پایين رفتم و به سمت حوض وسط حياط قدم برداشتم...لبه حوض نشستم و با دست برگ هاي داخل اب رو جمع
کردم...کثيفي اب حسي بدي رو بهم منتقل کرد...
به سمت اشپزخونه رفتم و از داخل کابينت کاسه بزرگي برداشتم و پر از ابش کردم و به سمت حياط برگشتم...ماهي ها رو به
داخل کاسه منتقل کردم...پاچه هاي شلوارم رو باال زدم و مشغول تميز کردن حوض شدم...
ماهي ها رو به داخل حوض برگردوندم و با لذت به حرکت شون خيره شدم...دستي به کمرم گرفتم و صاف ایستادم...صداي
استخوناي کمرم بلند شد و از شدت درد لب گزیدم...کمي با دست کمرم رو ماساژ دادم و به سمت جارو گوشه حياط
رفتم...تمام برگ ها رو داخل نایلون سطل زباله ریختم و گوشه اي از حياط گذاشتم ...شلنگ رو برداشتم و مشغول اب پاشي
حياط شدم...شلنگ رو بيشتر کشيدم و داخل باغچه گذاشتم تا بعد از یك هفته گل هاي بدبخت یكم اب بخورن...از شدت بي
ابي خاك باغچه خشك شده بود...
دستي به صورت عرق کردم کشيدم و با رضایت نگاهم رو داخل حياط چرخوندم...از تميزیش سر ذوق اومدم و بعد از یك هفته
لبخندي روي لبم نشست...هيچ وقت فكر نميكردم از تميز کردن خونه اینقدر لذت ببرم...لب باغچه نشستم و دستم رو روي
گلبرگ گل محمدي کشيدم...
ميدوني من خيلي خوشبختم...
لبخندي زدم و گفتم...نميدوني چرا؟!!خب ایراد نداره من بهت ميگم...
راستش من تازه فهميدم که خدا چقدر دوسم داره...
چشمام رو گرد کردم و گفتم...ميپرسي از کجا فهميدم؟!
دستم رو روي ساقه تيغ دارش کشيدم و گفتم...
خدا من رو با صاحب این خونه و تو اشنا کرد...هيچوقت دوست نداشتم به این فكر کنم که اگه به این خونه نمي اومدم چه
اینده اي در انتظارم بود...خدا تو هم دوست داره که اون رو صاحبت کرده...
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دستام رو دور پاهام قفل کردم و گفتم...تو ميدوني اون کجاست؟!!یك هفته است که نيومده...ميدونم دل تو هم براش تنگ
شده...تو هم خيلي دوسش داري...مثل من...
چشمام گرد شد از حرفي که زدم...نميدونم این حرف چطوري رو زبونم جاري شد...
با لبخند گفتم...نخند...باور کن نميخواستم این رو بگم...کي تو این مدت کوتاه عاشق ميشه که من بشم؟! از روي زمين بلند
شدم و شير اب رو بستم و شلنگ رو جمع کردم و گوشه اي گذاشتم...
اون روز تو کجا بودي؟!من که کسي رو تو حياط ندیدم...پس تو کجا بودي اخه؟!هنوزم برام سواله که چطور اینقدر راحت با
حضورم تو خونه کنار اومدي...کاشكي ميشد ازت بپرسم...
نگاهم رو از پنجره اتاقش گرفتم و وارد خونه شدم...بي اراده به سمت اتاقش کشيده شدم و دستم روي دستگيره در
نشست...
الله اینكار رو نكن...بي اجازه نباید وارد حریم خصوصيش بشي...
من فقط ميخوام اتاقش رو ببينم...
فرقي نميكنه الله...این کار اشتباهه...
ولي من این اشتباه رو دوست دارم...دوست دارم اتاقش رو ببينم...خيلي دلم ميخواد ببينم اتاق یك روحاني رو ببينم...
دستگيره رو پایين کشيدم و در اتاق رو باز کردم و با اطمينان پا به درون اتاق گذاشتم...
اولين چيزي که نگاهم رو به خودش جذب کرد سجاده سبز رنگ گوشه اتاق و رحل قراني که کنارش گذاشته شده بود...روي
سجاده نشستم و دستم رو به سمت تسبيح مشكي بردم...بوي خوبي ميداد...مثل بوي همون چادر...بوي گل...یاس...
تسبيح رو بي اختيار دور گردنم انداختم و نگاهم رو کتاب هاي قطور داخل کتاب خونه اش دوختم...همگي کتاب هاي مذهبي
بودن...بعضي هاشونم اینقدر اسماشون سخت و مشكل بود که حتي نمي تونستم تلفظشون کنم...
با صداي بسته شدن در از جا پریدم...قبل از اینكه کاري انجام بدم در سمت حياط باز شد و چهره مرد نمایان شد...
با صداي بسته شدن در از جا پریدم...قبل از اینكه کاري انجام بدم در سمت حياط باز شد و چهره مرد نمایان شد...
از شدت ترس قدمي به سمت عقب برداشتم و با لكنت گفتم:
من...من نميخواستم بي اجازه وارد اتاقتون بشم...سر پایين انداخت و به ارومي سالم کرد...
با شنيدن صداش ارامشي بهم دست داد که تو تمام این سال ها حس نكرده بودم...ضربان قلبم کم کم به حالت اولش
برگشت...دیگه از اون ترس خبري نبود به جاش ارامشي وجودم رو پر کرده بود که تو تمام این یك هفته دنبالش ميگشتم...
لبخندي زدم و گفتم:
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سالم...تو این یه هفته کم کسري نداشتين؟!پس به فكرم بود هنوز...لبخندم عميق تر شد و گفتم:
نه...همه چيز بود...ممنونم...خداروشكر...هر دو ساکت وسط اتاق ایستاده بودیم و هيچكدوم حرکتي نميكردیم...به خودم اومدم و گفتم:
ببخشيد...من ميرم بيرون...منتظر شنيدن حرفش نشدم و سریع بيرون اومدم و در اتاق رو بستم...دستم رو روي قلبم گذاشتم و با شادي باال
پریدم...سریع به سمت اشپزخونه رفتم و بسته اي مرغ از داخل یخچال بيرون کشيدم و داخل سينك گذاشتم...ميوه ها رو با
عجله بيرون اوردم و داخل ظرف شویي ریختم و با عجله مشغول شستن شدم...با شنيدن صداي در سریع دستام رو خشك
کردم و وارد هال شدم...
با اجازتون خداحافظ...سریع به سمتش رفتم و گفتم:
ميشه امروز اینجا بمونيد؟!سرش و باال گرفت و با تعجب نگاهم کرد و گفت:
چي؟!با نگاهي که التماس درونش موج ميزد گفتم:
ميشه براي ناهار بمونيد...خواهش ميكنم ازتون...بي حرف نگاهم کرد...بعد از چند دقيقه به حرف اومد و گفت:
ولي...خواهش ميكنم ازتون...فقط براي ناهار...باشه...ميدونستم ناراضيه...حتي صداش هم نارضایتي رو فریاد ميزد ولي براي من این چيزي مهم نبود...مهم بودنش بود...
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سریع برنج رو بار گذاشتم و مرغ ها رو پاك کردم...راحت ترین غذا تو این مدت کم مرغ بود...نگاهم به سمت ساعت کشيده
شد...ساعت دوازده بود...
مرغ ها رو داخل مایتابه برعكس کردم و زیر گاز رو تنظيم کردم...خواستم سفره رو وسط هال بندازم ولي با خودم گفتم کمي
تحولم بد نيست...
سفره رو روي تخت داخل حياط پهن کردم...تمام وسایل رو سليقه چيدم و دیس برنج و مرغ رو وسط سفره گذاشتم و با
خوشحالي به سمت اتاقش رفتم...تقه ارومي به در زدم...
در باز شد و با همان سر به زیر افتاده گفت:
بفرمایيد؟!لبخندي زدم و گفتم:
غذا امادست...چشم...شما بفرمایيد منم ميام...من سفره رو داخل حياط پهن کردم فقط...تعجب رو از نگاهش خوندم اما حرفي نزد...
گره روسریم رو ازاد تر کردم و روبه روش نشستم و گفتم:
بفرمایيد...بخشيد اگه عجله اي شد...تعجب از تمام اجزاي صورتش ميبارید...بشقاب جلوي دستش رو برداشتم و براش برنج کشيدم و تكه رون و سينه اي کنار
بشقابش گذاشتم...
بفرمایيد...ممنونم...خودم ميكشيدم...لبخندي زدم و گفتم:
سرد ميشه بفرمایيد...بي حرف مشغول غذا خوردن شد ولي من به جاي غذا تمام مدت به صورت سفيدش نگاه ميكردم...اونقدر محوش شده بودم که
دیگه توجه اي به اطرافم نداشتم...
با شنيدن سرفه اش اش از جا پریدم...
با صورت سرخ شده گفت:
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شرمنده ميشه براي من یه ليوان اب بيارید؟!حتما...االن ميارم...به سرعت به سمت اشپزخونه دویدم و لبوان اب یخي داخل بشقاب گذاشتم و به سمت حياط برگشتم...

نگاهم به در نيمه باز افتاد...سر چرخوندم و متوجه جاي خالي اش شدم...بغضم رو قورت دادم و به سمت در رفتم و محكم
بستمش...با عصبانيت ليوان اب رو روي زمين پرت کردم...لبه پله ها نشستم و با بغض به ظرف غذاي نصفه و نيمه اش خيره
شدم...
چرا رفتي؟!
و با این حرف قطره اشكي روي گونه ام چكيد...
***
علي...
روي صندلي نشستم و چنگي داخل موهام زدم...احساس ميكردم هوایي براي تنفس نيست...نفس کم اورده بودم...دستم رو
به یقه لباسم گرفتم و پایين تر کشيدمش...سعي کردم بلند تر وعميق تر نفس بكشم...
دم...
بازدم...
دم...
بازدم...
با احساسي دستي روي شونه ام از جا پریدم...
شایان لبخندي زد و گفت:
داري تمرین تنفس ميكني تو این هواي الوده؟!!کالفه سر تكون دادم و گفتم:
شایان بد گير کردم...روي نيمكت نشست و خيره به نقطه نامعلومي گفت:
همش تقصير خودته...چقدر بهت گفت این کار رو نكن ولي تو لجباز گوش ندادي...براي من دم از وجدان زدي...انسانيت...چهميدونم کلي از این مزخرفات...
ابرویي باال انداخت و با چهره اي توبيخ کننده نگاهم کرد و گفت:

78

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان عروس هزار داماد

حاال چته؟!پشموني؟ البته اگه هم پشيمون باشي دیگه فایده اي نداره...خودت کردي که لعنت بر خود باد...با اخم نگاهش کردم و گفتم:
اومدي مرهم باشي یا سوهان روح...با پرویي تمام گفت:
سوهان روح...پوفي کشيدم و گفتم:
ما رو باش با کي اومدیم سيزده بدر...حرفي نزد و سكوت کرد...بعد از چند دقيقه صداش زدم و گفتم:
حاال ميگي االن چيكار کنم؟!بندازش بيرون...چي ميگي شایان...یه دختر رو اواره رو از خونم بندازم بيرون؟!کالفه دستي تو موهاش کشيد و گفت:
علي تو من رو اخر ميكشي با این حس انسان دوستانت...بابا تو این دوره زمونه کسي نگاه کسي هم نميكنه ...حاال تو به یهدختر یك ماهه پناه دادي...تا اینجا هم خيلي لطف در حقش کردي...
ولي...ولي و اما نداره...تا کي ميخواي کاسه چه کنم چه کنم دستت بگيري؟!سنگي از روي زمين برداشتم و همينطور که تو دستم ميچرخوندمش گفتم:
امروز خيلي عجيب شده بود...بي اراده لبخندي زدم و ادامه دادم...
جدیدا دیگه بدون روسري جلو نمياد...
شایان بلند خندید و گفت:
نه خوشم اومد...داري مياي تو خط اقا علي...ابرویي باال انداخت و گفت:
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نكنه خبریه به ما نميگي؟!ها؟؟مشتي تو بازوش زدم و گفتم:
خيلي نامردي شایان...چه خبري...باور کن اونطور که تو فكر ميكني نيست...شایان با چشماي شيطونش نگام کرد و گفت:
واقعا؟!ولي من که ميگم این دل سنگيت داره کم کم اب ميشه...و ضربه ارومي روي قفسه سينم زد...
نه شایان...اینطور نيست...من اون رو مثل خواهر نداشتم ميدونم...ميدوني یه احساس خاصي بهش دارم...حس ميكنم بایدازش محافظت کنم...
سري تكون دادم و ادامه دادم...
نميدونم چطور بگم...ولي یه حس برادرانه دارم نسبتش...ولي اگه نظر من رو ميخواي باید تمومش کني...اگه هم...با جدیت نگاهش کردم و گفتم:
بس کن شایان...گفتم که چيزي نيست...دستاش رو باال اورد و گفت:
باشه...تسليم...مامانت رفت؟!
سرم رو پایين انداختم و با صداي ارومي گفتم:
نه...درد من که یكي دوتا نيست...بعضي وقتا ميشينم با خودم فكر ميكنم که چرا باید زندگي من اینطوري ميشد...کجا اشتباهکردم که حاال باید از طرف مادرم بدترین حرف ها رو بشنوم...
علي نميخواي بگي چه اتفاقي برات افتاده؟!!ميدونم هيچوقت دوست نداشتي از گذشته ات حرف بزني ولي شاید با حرف زدنسبك بشي...
لبخند تلخي زدم و گفتم:
شنيدن زندگي نكبت بار من چه دردي رو دوا ميكنه...حوصله داري؟!!
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سري تكون داد و بدون حرف نگاهم کرد...
نفسم رو بيرون دادم و با صداي ارومي گفتم:
وقتي بدنيا اومدم پدر نداشتم...پدري نداشتم که دستم رو بگيره و راه رسم زندگي رو یادم بده...چيزي هم ازش زیادنميدونم...تنها چيزي که ازش برام به یادگار مونده یه قاب عكس و یه سنگ قبره که شده همدم من تو روزاي بي کسيم...ده
سالم شده بود که مامان ازدواج کرد...مرد خوبي بود...پولدار و از یه خانواده سرشناس...همه رو اسمش قسم ميخوردن ولي
من تو همون عالم و دنياي بچگيم حس بدي نسبت بهش داشتم...به من و مهدي خيلي ميرسيد...لب تر ميكردم بهترین چيزها
رو برامون فراهم ميكرد ولي خب بازم با این حال نتونستم دوستش داشته باشم...مهدي براش فرقي نداشت...تنها چيزي که
براش مهم بود پول بود...زندگي مهدي تو یه چيز خالصه شده...پول...
ده سالم بود که رفتيم امریكا...ميالد...همسر مادرم تو بهترین مدرسه نيویورك ثبت نامم کرد...هر چيزي رو که براي تحصيل
نياز داشتم در اختيارم ميذاشت...ماشين...پول...هر چيزي که فكرش رو بكني...
هميشه شيك ترین لباس هاي کمپاني هاي معروف اروپا براي سوگولي ميال خان خریده ميشد...هر چي بزرگ تر ميشدم بيشتر
تو مد و تجمالت غرق ميشدم...شده بودم یه اشراف زاده به تمام معنا...یه سوگولي واقعي...
ترم اول دانشگاه بخاطر دعوا شدید با یكي از بچه ها اخراج شدم...
لبخندي زدم و گفتم:
ميدوني سر چي؟!نه...سر صندلي...روي صندلي که من انتخابش کرده بودم نشسته بود...روي صندلي سوگولي ميالد خان...جوش اوردم...تحملنداشتم کسي چيزي رو که مال منه بدست بياره...اونقدر زدمش که یك ماه تمام گوشه بيمارستان افتاد...
ميالد با رشوه دادن تونست جلوي بازداشت شدنم رو بگيره ولي اخراجم رو نه...برام هم مهم نبود که درس بخونم یانه ولي
ميالد دوست داشت بفرستم یه کشور دیگه...ميگفت اونجا ميتوني راحت تر درس بخوني...
زیر بار نرفتم...یك هفته قهر کردم و از خونه زدم بيرون...مني که تا اون موقع فقط روي تخت خواب شاهانه خودم ميخوابيدم
مجبور شدم شب رو تو کوچه ها و کاباره ها بگذرونم...بعد از اون یك هفته دیگه حرفي از درس و دانشگاه نبود...ميالد رهام
کرده بود...دیگه نه از محبت هاي اوليه اش خبري بود نه قربون صدقه هاي مادرم...دیگه اشراف زاده نبودم...غرق شدم تو
باتالق بدبختي...
معروف بودم به قمار بازي و مشروب خوري...هر جور خالفي داشتم اال دختر بازي...با دخترا بودم ولي هيچوقت الشي بازي در
نياوردم...ميالد دله بودن رو بهم یاد نداده بود...
باورم نميشه...منم باورم نميشه...کي فكرش رو ميكرد علي بشه روحاني...بشه نماز خون...بشه پایه نماز جماعت مسجد...-چي شد که روحاني شدي...
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یه اتفاق...با ادمي اشنا شدم که زندگي کردن رو بهم یاد داد...نفسم رو بيرون دادم و از روي نيمكت بلند شدم و گفتم:
بهتره بریم...کم کم داره هوا سرد ميشه...شایان بي حرف بلند شد..ميدونستم حرفم مسخره بود...ازش ممنون بودم که سكوت کرد...ميدونست که دیگه دوست ندارم
از گذشته حرف بزنم...از گذشته اي که یاداوري هر لحظش برام عذابه...
نگاهم به پسر بچه هاي کوچولو و شيطون افتاد...به دور از هيچ غم و غصه اي مشغول بازي کردن با توپ پالستيكي کوچيكشون
بودن...چقدر دلم این روزا بچگي کردن ميخواست...مثل اون وقتا که تمام فكر و ذکرم بازي بچه هاي محله و اب بازي هایي که
هر بار باعث دعوا و توبيخ پدر و مادرا ميشد ولي باز از سر ميگرفتيم شيطنات ها رو...دلم ميخواست زندگيم رو بك کنم به
گذشته...اونم با دور تند...استپ رو بزنم و رو دوران خوش بچگي پلي کنم...
علي...نگاه از توپ پالستيكي گرفتم و گفتم:
بله؟شایان رد نگاهم رو دنبال کرد و روي توپ ثابت موند و گفت:
پایه اي بریم باهاشون بازي؟!ببين دقيقا دو یار کم دارن...لب هام کشيده شد و باالخره لبخندي روي لبم نشست...
بچه ها شما یار نمي خوایين...پسر بچه ها نگاهي بهمون انداختن و با رضایت سري تكون دادن...
عمو شما بایست تو دروازه...و دست شایان رو کشيد و گفت:
شما هم یار ما...با رضایت داخل دروازه کوچيكشون ایستادم و ابرویي براي شایان باال انداختم...
لبخند خبيثانه اي زد و قري به ابروهاش داد...
***
-اخ جون تو دارم مي ميرم...
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سرش رو از روي شكمم برداشتم و گفتم:
بلند شو یه جا دیگه خودت رو ولو کن...علي توروخدا اذیت نكن...همه بدنم درد ميكنه...ضربه اي به کمرش زدم و گفتم:
تو که جنبه نداشتي چرا بازي کردي...با صداي گرفته اي گفت:
من چه ميدونستم اینا اینقدر وحشي ان...ضربه اي رو پيشوني اش زدم و گفتم:
راجع به بچه ها درست حرف بزن...غرغري کرد و گفت:
چشم معلم اخالق...***
افراسياب...
با عصبانيت ليوان رو پرت کردم و گفتم:
پس شما اونجا چه غلطي ميكنيد؟!!اقا...به سمتش یورش بردم و مشتي داخل صورتش کوبيدم و گفتم:
خفه شو...اشغال عوضي...فكر کردین منم بهزادم که باهاتون مدارا کنم...پدر همتون رو در ميارم...نميذارم یه اب خوش ازگلوتون پایان بره...
لگدي محكمي داخل شكمش کوبيدم که صداي نعره اش رو بلند کرد...
سعيد...سعيــــد...در سریع باز شد...
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بله اقا...در حالي که سيگارم رو اتيش ميزدم گفتم:
-این اشغال رو از جلوي چشمم دور کن...

روي صندلي نشستم و پك محكمي به سيگار دستم زدم...شقيقه ام تير ميكشد و هر لحظه سردردم شدید تر از قبل ميشد...
دستم رو دایره وار روي شقيقه ام کشيدم و سعي کردم اروم باشم...این روزا تنها مسكنم شده بود کمد بطري هاي هفتاد
سالم...
بطري رو از روي ميز برداشتم و یك ضرب مایع داخلش رو باال کشيدم...دستي دور دهنم کشيدم و سعي کردم به ده روز اینده
فكر نكنم...به تاریخي که ميتونست روز مرگم باشه...فقط ده روز فرصت داشتم تا اون دختر و کيف رو پيدا کنم...فقط ده
روز...
نميخواستم به روز یازدهم فكر کنم...نميخواستم به نابودي خودم فكر کنم...نميذاشتم...نميذاشتم نابودم کنن...من به سختي
به این جا رسيده بودم...نميذاشتم...نميذاشتــم ...
***
پك محكمي به سيگار زدم و قدم بلندي به سمتش برداشتم...رو صورتش خم شدم و گفتم:
این اخرین فرصته بهزاد...حرف بزن...اون دختر کجاست؟!با چشماي سرد و بي روحش خيره نگام کرد...سردي نگاهش کالفم ميكرد...احساس ميكردم دماي بدنم رسيده به صد...
پوزخند عصبي زدم و گفتم:
باشه..خودت خواستي...نگاهم به سيگار دستم افتاد...باال اوردمش و چند بار بين انگشتام چرخوندمش...با دست ازادم دکمه هاي لباسش رو باز کردم
و گفتم:
ميدوني تو از همون اول هم شبيه مادرت بودي و این تنها چيزي بود که تو زندگيم ازارم ميداد...به چشمایش نگاه کردم...سعي داشت با نگاهش بهم بفهمونه که چقدر ازم متنفره...منم ازش متنفر بودم...به همون اندازه که
اون ازم تنفر داشت...
سرم رو پایين اوردم و لبم رو به الله گوشش چسبوندم و گفتم:
این هدیه من به تك پسرم...و سيگار رو با ضرب روي سينه عریانش گذاشتم...
صداي ناله اش بلند شد و سعي کرد بدنش رو کمي تكون بده ولي بي جون تر از اوني بود که بتونه کاري رو بكونه...
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سيگار رو داخل استكان روي ميز پرت کردم و دستي به زخم روي سينه اش کشيدم...از درد به خودش ميپيچيد...
فشار دستم رو بيشتر که کردم ناله هاش شدید تر از قبل شد...قطره اشكي از گوشه چشمش پایين چكيد ...پوست سفيد
صورتش از درد به کبودي ميزد و این بيشتر از هرچيزي تو دنيا خوشحالم ميكرد...صورت کبود شده اش رو بين دستام قفل
کردم و با صداي ارومي گفتم:
تا فردا بهت وقت ميدم به حرف بياي...ميدوني که اگه حرف نزني چه بالیي سرت مي یاد...با چشماي خيسش نگام کرد و سریع چشماش رو بست و سرش رو به طرف دیگه برگردوند...
از اتاق خارج شدم و وارد سالن شدم...دکتر با دیدن از جا بلند شد و گفت:
سالم افراسياب خان...کنارش زدم و روي مبلي نشستم...از داخل جيب کتم جعبه سيگارم رو بيرون کشيدم...سيگار رو گوشه لبم گذاشتم و تا
خواستم روشنش کنم...
سيگار رو از گوشه لبم برداشت و گفت:
براتون ضرر داره خان...بدون توجه به حرفش گفتم:
بهزاد چرا حرف نميزنه...افراسياب خان خيلي عوض شدید...بهزاد قبال براتون با ارزش تر بود...گره اي بين دو ابروم نشست...با صداي محكمي گفتم:
اندازه کپنت حرف بزن دکتر...سوالم رو با سوال جواب نده...چند بار بهتون بگم...بهزاد یك ماهه که سكته کرده...یك ماه خان...دستش رو دو طرف مبل گذاشت و کمي به طرفم خم شد و گفت:
مي دونيد سكته مغزي یعني چي؟!مي دونيد فلج کامل یعني چي؟!مي دونيد نداشتن قدرت تكلم یعني چي؟!نه افراسياب تو این چيزا رو نميدوني...نميخواي هم بدوني...خودت رو زدي به کري و کوري...نمي بيني پسرت ...پاره
تنت...کسي که از گوشت و خونه توئه یك ماهه که مثل یه تيكه گوشت روي تخت افتاده...
نمي شنوي وقتي ميگم پسرت...شيشه عمرت دیگه خوب نميشه...
دستش رو روي شونه هام گذاشت و فشار محكمي بهشون وارد کرد و گفت:
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از خواب بلند شو افراسياب...از این کابوس وحشتناك بلند شو مرد...تو حتي دیگه پسرت رو نميشناسي چه برسه به من کهدوست دوران کودکيتم...منم مجبورم مثل تمام نوچه هاي زیر دستت بهت بگم خان تا یه وقت ناراحت نشي...تا یه وقت خان
بودنت زیر سوال نره...
پس بشنو...
خان...پسرت داره ميميره...ميشنوي خان...ميفهمي؟!
با چشماي سرد و بي تفاوتم نگاهش کردم...دستاش رو پس زدم و با پوزخندي گفتم:
خفه شو رضا...پوزخندي زد و گفت:
عوض نشدي افراسياب...عوضي شدي...رضا...بدون اینكه به سمتم برگرده گفت:
بله...خان...فرصتي نداشتم به تمسخر پنهان شده داخل کالمش فكر کنم...االن وقت پيدا کردن اون دختر بود...
ميتوني کاري کني که بهزاد تا فردا به حرف بياد؟!رضا سریع به سمتم برگشت و با صداي بلندي گفت:
تو دیوانه شدي افراسياب...دیوانه...تازه به سميرا حق ميدم که چرا ولت کرد...تو الیق هيچي نيستي...هيچي...دندون قروچه اي کردم و با داد گفتم:
اسم اون اشغال رو به زبونت نيار...پوزخندي زد و گفت:
چيه؟!نميخواي ازش بشنوي؟!کيفش رو روي مبل پرت کرد و گفت:
بذار من برات بگم...االن تو انگليس با یه مرد دیگه خوشه...سري تكون داد و با لخند گفت:
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اخ ببخشيد یادم رفت بهت بگم...ميدونستي دختر دار شده؟!پنج سالشه...فتوکوپي خود سميراست...انگار ژن سميرا ازشوهراش خيلي قوي تره بود...اخه هم بهزاد به خودش رفته...هم دریا...اسم دخترشه...
به سمتش یورش بردم و دستم رو روي گردنش فشار دادم و از بين دندان کليد شده ام غریدم:
دهنت رو ببند عوضي...خفه شو...بدون حرکت با لبخند نگام کرد...
لبخندش بيش از هر چيزي عصبيم ميكرد...فشار دستام رو بيشتر کردم و گفتم:
ميكشمت...ميكشمـت...ضربه اي با پا تو شكمم کوبيد و به گوشه اي پرتم کرد...قبل از اینكه به خودم بيام مشت محكمي تو صورتم زد و گفت:
اینم به تالفي اولين مشتي که تو صورت پسرت زد...مشتي بدي رو طوري زد که احساس کردم دندونام کامال خورد شدن...
اینم به تالفي اولين مشتي که به زنت زدي...خون داخل دهنم رو روي زمين تف کردم...ضربش اونقدر کاري بود که دیگه نتونم از جا بلند شم...
اینو بگير بينيت رو پاك کن...دستش رو پس زدم و از جا بلند شدم...
دستمال رو روي ميز پرت کرد و زیر لب به جهنمي گفت...از بچگي هميشه به زور و بازوش حسودیم ميشد...هيچوقت حریفش
نبودم...نه تو بچگي...نه االن...با اینكه بچه اروم و سر به راهي بود ولي وقتي ميزد خوب بلد بود از پا بندازت...
تا خواست حرفي بزنه صداي شكستن چيزي از داخل اتاق اومد...
با چشماي نگران نگام کرد و گفت:
چه بالیي سرش اوردي...و سریع به سمت اتاق دوید...
صداي باال و پایين شدن سریع در رو به خوبي ميشنيدم...
بهزاد عزیزم خوبي...بهزاد جان...لبخندي زدم که باعث باز شدن دوباره زخم کنار لبم شد...یقم رو گرفت و با یه حرکت از روي مبل بلندم کرد...
-چرا در رو قفل کردي عوضي؟!کليد کجاست؟!
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درد زخم کنار لبم رو به جون خریدم و لبخندي پهني زدم که عصبانيتش رو تشدید کرد...
عوضي کليد کجاست؟!با صداي ارومي گفتم:
تو جيب کتم...دستش رو تو جيب کتم فرو کرد و کليد رو برداشت و به سمت اتاق دوید...
***
یك هفته بعد...
در ماشين رو باز کردم و روي صندلي نشستم...
سعيد از جا پرید و گفت:
سالم اقا...شما...اینجا؟!نگاهي به ساندویچ دستش انداختم و گفتم:
به جاي اینكه بشيني اینجا کوفت کني مراقب اطراف باش...ساندویچ رو از پنجره بيرون انداخت و گفت:
چشم اقا...چه خبر؟!هيچي...محله به این کوچيكي...چطور تا االن پيداش نكردید؟!اخه اقا...یكي دو تا نيست که خونه ها...اخه به چه بهانه اي وارد خونه مردم بشيم...نفسم رو بيرون دادم و سعي کردم مشتم رو داخل دهنش نكوبم...
اخرین اخطار رو بهت ميدم سعيد...تا فردا باید پيدا کني...فهميدي؟!با لكنت چشمي گفت و سر به زیر انداخت...
تا خواستم از ماشين پياده بشم نگاهم به زن چادري افتاد که داشت از داخل کوچه رد ميشد...با چادر صورتش رو پوشيده
بود...
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چيزي شده اقا؟!برو دنبالش...چي؟!احمق گفتم برو دنبال اون زن...فقط مواظب باش بهت شك نكنه...ولي اقا...گمشو پایين بهت ميگم...چشم...با نگاهم زن رو تعقيب کردم...سرش رو پایين انداخته بود و با قدم هاي بلند از داخل کوچه خارج شد...حس عجيبي بهم
ميگفت اون دختر همين جاهاست...همين نزدیكي ها...
***
با صداي بسته شدن در ماشين چشمام رو باز کردم...
چي شد؟!رفت تو یه خونه...کدوم خونه؟!تو یه کوچه بن بست...چهره اش رو دیدي؟!نه اقا...کاري نكردي که متوجهت بشه؟!نه اقا مراقب بودم...چرا گفتيد دنبال اون زن برم اقا؟!دستي روي لبم کشيدم و گفتم:
خودم هم هنوز نميدونم....***
الله...
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چادر رو از روي سرم برداشتم و سریع وارد دستشویي شدم...خدا پدر و مادرش رو بيامرزه که اینقدر با فكر
بود...نميدونستم اگه االن پول نداشتم باید چه گلي تو سرم ميریختم...
دستام رو شستم و با مانتوم خشكش کردم...چادر و بسته پد بهداشتي رو از روي تخت برداشتم و وارد خونه شدم...لباسم رو
عوض کردم و روي تشك پهن شده وسط هال خوابيدم...دستم رو پایين کمرم کشيدم و دایره وار شروع به ماساژ دادن
کردم...هر ماه این بساط مسخره رو داشتم...کمردرد...دل درد...حالت تهوع هاي وقت و بي وقت...
با درد از جا بلند شدم و شالم رو از روي چوب لباسي برداشتم و دور کمرم بستم...
اخي...این جوري بهتر بود...
به سمت اشپزخونه رفتم و کتري رو پر اب کردم و روي گاز گذاشتم...بسته کبریت رو برداشتم و یه کبریت رو اتيش زدم و
درجه گاز رو تنظيم کردم...سفره و ظرف باقي مونده غذا دیشب رو از داخل یخچال برداشتم و به سمت هال رفتم...نگاهم به
خونه اشفته افتاد...لباسا یه طرف...رخت و خواب یه طرف...
پوفي کشيدم و بيخيال سفره رو کنار تشكم پهن کردم...فعال وقت رسيدن به شكمم بود...
نميگي اگه علي بياد ميخواي چي کار کني؟!
اون که چند روزه اینجا نمياد...تازشم اگه بياد از در رو به حياط ميره تو اتاقش...حاال هم ساکت باش ميخوام
غذام رو بخورم...
لقمه اي براي خودم گرفتم و بيخيال مشغول خوردن شدم...
حوصله گرم کردن غذا رو نداشتم...سردش هم بد نبود ولي خوب هيچي غذاي گرم نميشه...
دو لقمه بيشتر نخوردم و روي تشك دراز کشيدم...دستي روي دلم کشيدم و با خودم گفتم...
درد تو هم گشنگي بود نه چيز دیگه..
صداي زنگ در بلند شد...طوري از جا پریدم که دوباره درد دلم برگشت...از درد لب گزیدم و چند ثانيه بدون حرکت
ایستادم...دستي به کمرم گرفتم و از جا بلند شدم...
چادر رو از روي چوب لباسي برداشتم و با صورتي قرمز شده از درد به سمت در حياط رفتم...
در رو که باز کردم مردي جلوي روم سبز شد...نگاهم از چشماي خندونش به پوزخند گوشه لبش کشيده شد...تا مغزم خواست
تصویر مرد رو پردازش کنه مرد در رو هل داد و وارد خونه شد...

در رو که باز کردم مردي جلوي روم سبز شد...نگاهم از چشماي خندونش به پوزخند گوشه لبش کشيده شد...تا مغزم خواست
تصویر مرد رو پردازش کنه مرد در رو هل داد و وارد خونه شد...
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عقب عقب رفتم با صدایي که سعي در کنترلش داشتم گفتم:
برید بيرون اقا...وگرنه اونقدر داد ميكشم که در همسایه بریزن تو...پوزخندش وسيع تر شد...قدمي به سمتم برداشت و گفت:
جيغ بكش...من اماده ام...اب دهنم رو قورت دادم و گفتم:
شما کي هستيد؟!!من...یكم فكر کن شاید یادت بياد...فشاري به ذهنم اوردم تا شاید تصویر مرد رو به خاطر اورم ولي...اشنا بود ولي هر چه فكر ميكردم نمي تونستم سيستم مغزم
رو باال بيارم تا به یاد اورم کيست...
بهزاد رو یادته؟!انگار اسم بهزاد جرقه اي بود که ذهن خواب رفته ام دوباره بيدار شود...با ترس تو خودم جمع شدم و با صداي لرزوني گفتم:
شما از ادماي بهزادین؟!سري تكون داد و قدمي دیگه اي به سمتم برداشت...
از ترس ميلرزیدم...قدرت تكلمم رو از دست داده بودم و نميدونستم باید چيكار کنم...تنها چيزي که اون لحظه به ذهنم رسيد
فرار بود...
بدون لحظه اي تردد چادر رو زیر بغلم زد و با عجله به سمت پله ها دویدم...
قبل از اینكه پام به پله دوم برسه از پشت به عقب کشيده شدم و روي زمين پرت شدم...از درد فریادي کشيدم و تو خودم
جمع شدم...
با قدم هاي بلند و محكم به سمتم اومد...
اینم براي اینكه یاد بگيري دیگه از دست من فرار نكني جوجه...و لگدي محكمي داخل شكمم کوبيد...
جيغي کشيدم و از درد مثل مار به دور خودم پيچيدم...از درد کمرم نميتونستم چشم باز کنم...از شدت ضربه گریه سر دادم و
زیر لب لعنتي نثار مردي کردم...
قبل از اینكه بفهمم مرد دستمالي جلوي بيني ام گذاشت...اونقدر ضعيف بودم که نتونم از خودم مقاومتي نشون بدم...
تنها چيزي یادم موند تصویر تار مرد بود...
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***
با برخورد جسم سهمگيني از خواب پریدم...
تا خواستم به خودم بيام و بفهمم دورورم چه خبره ضربه دوم تو کمرم کوبيده شد...
جيغي از درد کشيدم و از شدت ضربه بيهوش شدم...
***
بيدارش کن...االن اقا مياد...ناله اي از درد کشيدم و چشمام رو به زور باز کردم...چند بار پلك زدم تا تونستم اطرافم رو به خوبي ببينم...
بهتر صدات در نياد...اقا خيلي عصبيه...تا خواستم حرفي به مرد بزنم گره طناب رو طوري کشيد که جيغم دوباره بلند شد...
با گریه فریاد کشيدم:
عوضي پوست دستم رو کندي...پوزخندي زد و گفت:
حاال تازه اولشه...بدتر از اینه در انتظارته...با این حرفش به خودم لرزیدم...با ترس گفتم:
توروخدا بذار من برم...خنده بلندي سر داد و گفت:
چرا کوچولو؟!بهت بد گذشته اینجا؟!و دوباره خنده سر داد و از داخل اتاق خارج شد...
***
کسي اینجا نيست!؟کسي نيست...عوضي بيا دستام رو باز کن...کجا رفتي؟!
حتي نمي تونستم تكون بخورم...دستام رو محكم به ميله هاي تخت بسته بودن...خودم رو تكون دادم و با صداي بلند فریاد
کشيدم...
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عوضي بيا دستاي منو باز کن...در با صداي بدي باز شد...تمام جراتم فروکش کرد و جاش رو به ترس داد ...پاهام رو تو شكمم جمع کردم و لب گزیدم...
غزل گریز پاي من چطوره؟!همون مردي بود که وارد خونه شد...با دیدن لبخند چندش اور گوشه لبش حالت تهوع بهم دست داد...با داد گفتم:
براي چي منو زنداني کردي؟!صندلي رو جلو کشيد و گفت:
به این زودي از ما خسته شدي الله خانم...و دستش رو روي گونه ام کشيد...
صورتم رو عقب کشيدم و با عصبانيت گفتم:
به من دست نزن عوضي...لبخندش عميق تر شد...دستش رو پایين تر کشيد و روي لبام کمي مكث کرد...
اونقدر سفت به اون تخت بسته شده بودم که نمي تونستم تكون بخورم...اب دهنم رو جمع کردم و تفي تو صورتش انداختم...
به من دست نزن عوضي...صورتش رو پاك کرد و با چشم هایي قرمز شده خيره نگام کرد...سفيدي چشماش یكدست قرمز شده بود و این وحشتم رو
بيشتر ميكرد...اب دهنم رو قورت دادم و تا خواستم حرفي بزنم احساس کردم فكم جا به جا شد...
اخ...قطره اشكي از گوشه چشمم پایين چكيد...از شدت ضربه صورتم به طرف دیگه اي پرت شد...
دستش رو روي فكم گذاشت و گفت:
حاال حاال مهمون مایي خانوم کوچولو...فشار دستش هر لحظه بيشتر از قبل ميشد...احساس ميكردم استخون فكم داره ميشكنه...با چشم هایي خيس از اشك
نگاهش کردم و با صدایي که به زور شنيده ميشد گفتم:
ف...کم...دستش رو با مكث کوتاهي برداشت و گفت:
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-اگه با ما راه بياي کاري بهت ندارم ولي...

انگشتش رو باال اورد و با تهدید ادامه داد...ولي اگه بخواي دورم بزني یا کلك سوار کني بالیي به سرت ميارم که مرغاي اسمون
به حالت هاي هاي گریه کنن...شيرفهم شد؟!
حالت چشماش و صورتش اونقدر ترسناك بود که بدون لحظه اي فكر گفتم...
بله...لبخندي زد و گفت:
خوبه...حاال شدي دختر خوب...کيف کجاست؟
با تعجب نگاش کردم و گفتم:
کدوم کيف؟!کالفه سري تكون داد و گفت:
قرار شد اذیت نكني الله خانم...اب دهنم رو قورت دادم و با خودم فكر کردم که بهتره راستش رو بگم...شاید حرفم رو باور ميكرد و ميذاشت برم...
بنظرت اونقدر سادست که حرفت رو باور کنه؟!
من که دروغ نميگم...اون کيف رو از من دزدیدن...
نگفتي...کيف کجاست؟!من نمي دونم...دستش رو به زانوش زد و گفت:
باشه...یادت باشه خودت بازي رو شروع کردي...به سمت در رفت و در رو باز کرد...قبل از اینكه خارج بشه به سمتم برگشت و گفت:
اميدوارم بهت خوش بگذره...و لبخندي چاشني حرفش کرد...
با دیدن لبخندش از ترس به خودم لرزیدم...
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در با صداي بدي بسته شد...با رفتنش اشكام سرازیر شد...
سرم رو به ميله هاي تخت تيكه دادم و زیر لب گفتم...
خدایا صدام رو ميشنوي؟!نجاتم بده...
نجاتم بده...
چشمام رو بستم و قطره هاي اشك یكي پس از دیگري روي صورتم خط انداختن...
در با صداي بدي باز شد...تكون خفيفي خوردم ولي چشم باز نكردم...از درون داغون بودم ولي سعي داشتم خودم رو اروم
نشون بدم...شاید این ارامش ميتونست جایي به کمكم بياد...
صداي قدم ها رو ميشنيدم...پلكام رو روي هم فشار دادم...صداي قدم ها قطع شد...
دستي روي صورت نشست و در پي ان صداي کلفت مردي بلند شد...
چشم باز نميكني عزیزم...عزیزم رو با حالتي منزجر کننده اي گفت که تمام بدنم لرزید...
دستش روي رون پاهام رفت...فشار خفيفي به پاهام وارد کرد و دستش رو برداشت...
صندلي رو با صداي بدي روي زمين کشيد...
ميدوني کوچولو من صبرم خيلي کمه...خيلي...پس بهت یه دقيقه وقت ميدم که اون زبونت رو بچرخوني و همه چيز رو بگيوگرنه عاقبت بدي در انتظارته...
لب گزیدم و پلكام رو روي هم فشار دادم...نميدونستم دليل این مقاوت چيه...تنها کاري که اون لحظه مي تونستم انجام بدم
سكوت بود...
نفس هاش به صورتم ميخورد و این حالم رو خراب تر از قبل ميكرد...لباش رو به الله گوشم چسبوند و گفت:
بازي شروع شد کوچولو...یك...
دو...
سه...
و همزمان با سه گفتنش جسم نوك تيزي تو رون پاهام فرو کرد...
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از شدت درد جيغي کشيدم و چشم خود به خود باز شد...با بدني لرزان و چشم هاي گشاد شده به چاقو داخل پام خيره شدم...
از درد به خودم مي پيچيدم و فریاد ميكشيدم...پارچه سفيد تخت حاال یك دست قرمز شده بود...خون با فشار از محل زخم
بيرون ميزد و مرد حاضر به انجام هيچ کاري نبود...
با گریه جيغ کشيدم:
عوضي اشغال...عوضـي...
با شنيدن صداي گریه ام لبخندش بيشتر شد...
از درد به خودم مي پيچيدم و زیر لب التماس ميكردم...هر لحظه دیدم تار تر ميشد...احساس ميكردم بدنم یخ کرده...دیگه
حتي گریه هم نميكردم...سرم رو به سمتش برگردوندم و با التماس گفتم:
کمكم کن...لبخندي زد و گفت:
باشه...از شنيدن حرفش خوش حال شدم...با این حرف لبخند بي جوني زدم...
دستش رو روي چاقو گذاشت و سریع بيرونش کشيد...
دردش اینقدر زیاد بود که صدام تو گلوم خفه شد...سرم کج شد و روي شونه افتاد...دور شدن مرد اخرین صحنه اي بود که
قبل از بيهوشي به یادم موند...
***
افراسياب...
دستي تو موهام کشيدم و کالفه شروع به راه رفتن کردم...ثانيه ها یكي پس از دیگري ميگذشتن ولي هنوزم سر نقطه اول
بودم...اینبار بد رودست خورده بودم...فكر ميكردم این دختر هم یكيه مثل بقيه ولي انگار این بار فرق داشت...این یكي
اینقدر توان داشت که بخواد تا پاي مرگ منو ببره...سكوت اون دختره داشت به ضررم تموم ميشد...اگه لب باز نميكرد...سري
تكان دادم و سعي کردم به بعدش فكر نكنم...تا به حال تو این وضع و حال نبودم...هيچوقت فكر نميكردم روزي برسه که منم
بشم براشون یه مهره سوخته...یه مهره بي استفاده و بي کارکرد...دستام از عصبانيت مشت شد و شقيقه هام شروع به ضرب
گرفتن کردن...
با صداي باز شدن در سر برگردوندم و با بي حوصلگي گفتم:
چيشد؟!-حرف نميزنه اقا...خيلي چموشه...

96

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان عروس هزار داماد

پوفي کشيدم و خودم رو روي مبل پرت کردم و گفتم:
انگار خودم باید وارد عمل بشم...دستم رو به دسته مبل گرفتم و تا خواستم بلند بشم صداي سعيد بلند شد...
نميشه اقا...سرجام نشستم و با ابروهاي باال رفته گفتم:
منظورت چيه؟!اخه اخه...با فریاد گفتم:
بنال ببينم چه مرگته...احمد زده با چاقو ناکارش کرده...االنم بي هوشه...احمق گفتم ازش حرف بكشيد نه اینكه بزنيد بكشيدش...مرده اون دختر به چه درد من ميخوره؟!دیگه تكرار نميشه اقا...بي حوصله سري تكان دادم و گفتم:
دکتر رو خبر کن...خودت هم مراقبش باش...فهميدي؟!چشم اقا...مرخصي...تكيه ام رو به پشتي مبل دادم و عصبي دستم رو روي لبم کشيدم...اینطور نميشد پيش رفت...چاقو هم خورده لب باز
نكرده...چه دختر سرسختي...مشتي به کف دستم کوبيدم و با خودم گفتم...به حرف ميارمت دختره ي چموش...به من ميگن
افراسياب خان...
به حرف ميارمت...
***
در اتاق رو باز کردم و داخل شدم...فضاي اتاق نم دار بود و این حالم رو خراب ميكرد...به سمت تخت فلزي و کهنه گوشه اتاق
قدم برداشتم...رو صندلي کنار تخت نشستم و به چهره رنگ پریده اش خيره شدم...نگاهم به دستمال خوني پيچ شده دور
پاهاش کشيده شد...دستم رو به سمت دستمال بردم و گره اش رو سفت تر کردم تا یه وقت خون ریزي پيدا نكنه...با شنيدن
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صداش سر بلند کردم و چشم به لب هاي ترك خورده اش دوختم...صداي ناله اش هر لحظه بيش تر ميشد...سرنگ داخل
ظرف رو برداشتم و مایع داخلش رو داخل سرمش ریختم...چند دقيقه که گذشت صدا ناله هاش قطع شد...
به پشتي صندلي تكيه دادم و دستام رو بغل کردم...
تو ميتونستي یكي از بهترین ها بشي...ميتونستي جانشين من باشي ولي با اشتباهت زندگي هممون رو نابود کردي...اگه اون روز طمع نميكردي و اون کيف رو برنميداشتي هم تو االن تو بهترین موقعيت و جایگاه بودي و هم من دیگه ترس از
دست دادن ثروت و جونم رو نداشتم...من به خاطر کار تو تاوان سنگيني دادم...اعتبار و ارزشم در مقابل رئيسم از بين
رفت...کلي ضرر بابت اون محموله قاچاقي که تو بهمش زدي پرداخت کردم و مهم ترینش...
از روي صندلي بلند شدم و چرخي داخل اتاق زدم...
بهزاد فلج شده...فلج کامل...حتي دیگه نمي تونه حرف بزنه...فقط به یه گوشه خيره ميشه و با چشماي سردش نگاتميكنه...چشم هاي بهزاد پر از شور و شوق زندگي بود...از عشق مریم چشماش برق ميزد ولي حاال زندگي ههمون بهم
خورده...منه یه جور...تو یه جور...بهزاد هم...
چشم بهش دوختم و گفتم:
ميدوني چرا فلج شد؟!پوزخندي زدم و دوباره روي صندلي نشستم...
بهش گفتم مریم رو کشتن...بهش گفتم مریمش مرده...ميدوني واکنشش چي بود؟!!
سري تكون دادم...
خندید اونقدر خندید که خندش تبدیل به گریه شد و بعدش...نميدونم چي شد...نميدونم چطوري یكدفعه روي زمين افتاد و
بي هوش شد...سه هفته تو کما بود...وقتي هم بهوش اومد دکترش تشخيص فلج کامل رو داد...
شاید منم بهزاد بعدي باشم...اگه تا چند روز دیگه من اون کيف رو به باال دستي هام نرسونم قطعا زنده نميذارنم...هيچ راه
فراري هم ندارم...هر جا که برم باالخره پيدام ميكنن و سالخيم ميكنن...مثل من که تو رو پيدا کردم...
ولي من مثل تو شجاع نيستم...شاید با اولين چك وا بدم ولي تو...کاش طمع نميكردي...کاش با ما کنار مي اومدي...زود خوب
شو...تا وقتي که دهنت بسته است به درد من نميخوري...با من راه بيا...چاره اي هم نداري...باید با من راه بياي...باید...
***
الله...
با احساس دردي شدیدي تو رون پام چشمام رو باز کردم...گلوم خشك شده بود و سرم به اندازه یه توپ بسكتبال رو تنم
سنگيني ميكرد...چشمام رو به سختي باز کردم و کمي خودم رو جا به جا کردم...
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تكان خوردنم همانا صداي بلند شدن فریادم همانا...
دستم بي اراده روي رونم نشست...پاهام رو از شدت درد با احتياط تو شكمم جمع کردم و از درد لب گزیدم...

تازه داشت همه چيزي یادم مي اومد...همه اتفاقات مثل یه فيلم از جلوي چشمام گذشت...اومدن اون مرد غریبه به
خونه...کيف...تهدیدها و در اخر اون چاقو...چشمام رو با درد بستم و سعي کردم به درد پام فكر نكنم...
با صداي باز شدن در از جا پریدم...بدون توجه به شرایطم خودم رو به گوشه تخت رسوندم و تو خودم مچاله شدم...
با این کارم صداي خنده ي مردي بلند شد...
چشمام رو از ترس روي هم فشار دادم و با صدایي لرزون گفتم:
توروخدا به من کاري نداشته باش...با این حرفم خنده اش اوج گرفت...
بعد از چند لحظه دستاش رو دو طرف صورتم گذاشت و با صداي ارومي گفت:
به من نگاه کن...با شنيدن صداي ارومش ناخوداگاه سر باال اوردم و چشمام رو باز کردم...
چشمام با دوتا مردمك سياه و سرد رو به رو شد...از سردي چشماش به خودم لرزیدم...
من کاریت ندارم دختر...اروم باش...اب دهنم رو قورت دادم و با صداي ارومي گفتم:
ميشه دستات رو برداري...بدون حرف دستاش رو برداشت و کنارم روي تخت نشست...
اسم من افراسياب...منو ميشناسي؟!سرم رو به نشونه نه تكان دادم و مالفه رو بيشتر تو دستام مچاله کردم...
من پدر بهزادم...بهزاد؟!سرش رو تكان داد...
ناخوداگاه نگاهم روي صورتش ثابت ماند...هيچ وجه اشتراکي با بهزاد نداشت...
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من اومدم کمكت کنم...البته اگه خودت مایل باشي...از فكر بيرون اومدم و گفتم:
ميتوني من رو از اینجا ببري بيرون؟!پوزخندي زد و ضربه اي روي پاش زد و از جا بلند شد...
چه حرف احمقانه اي زدم...اونا خودشون من رو اوردن اینجا غير ممكن بود من رو از این جهنم خالص کنه...
قبوله...با این حرفش روزنه هاي اميد تو دلم زنده شد...
اما یه شرطي داره...چه شرطي؟!اون کيف رو بهشون بده...با بغض گفتم:
اون کيف پيش من نيست...باور کنيد...پس کجاست؟!دستي به صورت خيس از اشكم کشيدم و گفتم:
اون رو ازم دزدیدن...پوزخندش وسيع تر شد و گفت:
ميخواي باور کنم...با هق هق گفتم:
چرا باور نمي کنيد...اون کيف پيش من نيست...اون کيف پيش من نيست...کجا ازت دزدیدن؟!تو یه پارك...چشماش رو ریز کرد و گفت:
-کدوم پارك؟!
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نميدونم...فك کنم ساعي...چند لحظه خيره نگام کرد و سریع از اتاق خارج شد...
***
افراسياب...
در رو پشت سرم قفل کردم و به سمت اتاقم رفتم...
در شرکت رو باز کردم و قبل از اینكه وارد اتاق بشم رو به سعيد گفتم:
زود بيا کارت دارم...چشم اقا...کليد رو روي ميز انداختم و روي مبل نشستم...دستم رو عصبي روي لبم کشيدم و زیر لب اسم ساعي رو تكرار کردم...
بفرمایيد اقا...بچه ها رو جمع کن برو پارك ساعي...پارك؟!کالفه سر تكان دادم و گفتم:
از خبرچين ها درباره ي دزداي اون منطقه بپرس...اقا...اون دختر دروغ نميگه...کيف رو ازش زدن...شما از کجا اینقدر مطمئنيد؟!نگاهي بهش کردم که لب بست و سرش رو پایين انداخت...
با کيف برميگردي...فهميدي؟!چشم اقا...***
نگاهم رو عقربه هاي ساعت نشست...کارتابل ها رو داخل کمد گذاشتم...امروز حال هيچ کاري رو نداشتم...کيفم رو از روي
ميز برداشتم و از اتاق خارج شدم...
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روبه یكي از بچه ها گفتم:
سعيد اومد بفرستش ویال...چشم اقا...بدون حرف از شرکت بيرون زدم و به سمت پارکينگ رفتم...در ماشين رو باز کردم و کيف رو بغل دستم گذاشتم...تا استارت
زدم و خواستم حرکت کنم ضربه اي به شيشه ماشين خورد...
شيشه رو پایين دادم و گفتم:
بيا باال...رضا سري تكان داد و گفت:
نميام...کار دارم...ابرویي باال انداختم و گفتم:
پس براي احوال پرسي با دوست قدیميت اومدي؟!پوزخندي زد و برگه اي به سمتم گرفت...
بدون حرف برگه رو گرفتم و نگاهي بهش انداختم...
اینا یه سري امپوله که تو بازار پيدا نميشه...با این بازار خراب دارو هم کار هر کسي نيست پيدا کردنش...براي بهزاد ميخواي؟!اره...اینا رو تا شب برسون دستم...دارم ميرم سمت خونه...با من نمي یاي؟!جایي کار داشتم ولي خب به تو اطميناني نيست...ماشين رو دور زد و سوار شد...کيف رو برداشتم و صندلي عقب گذاشتم...
پام رو روي پدال گاز فشار دادم و از پارکينگ خارج شدم...
چطور دلت اومد سيگار رو روي بدنش خاموش کني؟!صداي ضبط رو بلند تر کردم و نگام رو به خيابون دوختم...
عصبي ضبط رو خاموش کرد و با صداي بلندي گفت:
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کري..دارم باهات حرف ميزنم...زیر لب اروم گفتم:
حرفي ندارم...عصبي سرش رو تكان داد و گفت:
نبایدم حرفي داشته باشي...تو حسرتش نسوختي که بدوني چه دردي داره...دکمه راهنما رو زدم و از اتوبان خارج شدم...
من بهزاد رو دوست دارم...اره زیاد شنيدم...دوست داشتن تو خاص خودته...خاص افراسياب خان...خان رو با لحني بدي ادا کرد...رضا بهترین دوستم بود...دلم نميخواست اینطور باهام صحبت کنه...
حال اون دختر خوبه؟!اره...زخم پاش زیادم کاري نبود...دستش رو پشت صندلي گذاشت و کامل به طرفم برگشت و گفت:
افراسياب ازت خواهش ميكنم با این دختر دیگه کاري نداشته باش...مواد رو پيدا کردي ازادش کن...نيم نگاهي بهش انداختم و زیر لب باشه اي گفتم...
***
علي...
امضایي زیر برگه ها انداختم و همه رو داخل پوشه گذاشتم...
مشغول جمع اوري برگه ها بودم که در با ضرب باز شد و شایان با صورتي خندان وارد اتاق شد...
پوفي کشيدم و گفتم:
در زدن بلد نيستي؟!بي توجه به حرف من روي مبل نشست و گفت:
-بریم خونه؟!
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اشاره اي به ساعت کردم و بي توجه به حضورش مشغول انجام دادن کارهاي باقي ماندم شدم...فرم هاي استخدام رو برداشتم
و شروع به خوندن کردم...تا ميخواستم کمي تمرکز کنم شایان صداي در مي اورد و تمرکزم رو بهم ميزد...
خودکار رو محكم روي ميز کوبيدم و گفتم:
برو بيرون شایان...امروز اصال حوصلت رو ندارم...ليوان ابش رو سر کشيد و گفت:
وا حاج اقا چرا عصباني ميشي؟! از شما بعيده...و مضحكانه دستش رو گاز گرفت و سري تكان داد...
چشم غره اي بهش رفتم و گفتم:
مگه نميخواستي بري خونه...برو بذار منم به کارام برسم...پاش رو روي ميز گذاشت و گفت:
مامان جانم دستور دادن بدون شما نرم...از روي صندلي بلند شدم و مقابلش ایستادم و گفتم:
حساب بچه ها رو تسویه کردي؟!بدون اینكه جوابي به حرفم بده لبخندي زد و مشغول ور رفتن با گوشيش شد...این موقع ها شدیدا ميل به کشتن شایان
داشتم...
پاهاش رو از روي ميز پایين انداختم و گوشيش رو گرفتم...
علي اون رو بدش من...گوشي رو روي ميز پرت کردم و گفتم:
خجالت نميكشي دختراي مردم رو ميزاري سرکار...اوال اون دختراي مردمن که من رو ميذارن سر کار...ثانيا تو این روزا چت شده؟!همش در حال پاچه گرفتني...شایان درست حرف بزن...باشه بابا...جون شایان چي شده؟!دستي به صورتم کشيدم و اروم گفتم:
-نگران اون دخترم...

114

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان عروس هزار داماد

لبخندي بزرگي رو صورت شایان نشست...به سمتم دوید وبغلم کرد و گفت:
مبارك باشه اقا...به سالمتي...پسش زدم و گفتم:
برو بتمرگ سرجات...صد بار گفتم چرت و پرت نگو...شایان با نيش باز گفت:
خوب اینكه ناراحتي نداره...یه سر برو خونه ببينش...

***
دستم رو روي زنگ گذاشتم و فشار خفيفي بهش وارد کردم...دستم رو داخل جيبم فرو کردم و کليدم رو بيرون کشيدم و
داخل قفل انداختم...در رو به سمت جلو کشيدم و کليد رو داخل قفل چرخوندم...
هميشه قبل از ورودم به خونه تك زنگي ميزدم و بعدش کليد تو قفل مي انداختم و در باز ميكردم...وارد خونه شدم و در رو
به ارومي پشت سرم بستم...نگاهم رو داخل حياط چرخوندم و به ارومي قدم برداشتم...برخالف هميشه حياط کثيف و پر از برگ
زرد درخت ها بود...با هر قدمي که برميداشتم صداي برگ هاي ریخته شده روي زمين بلند ميشد...
مردمك هاي چشمم روي خاك خشك شده باغچه نشست...به سمت باغچه رفتم و دستم رو روي گل برگ هاي خشك شده
کشيدم...
عزیزاي من چرا به شما کسي اب نداده...
دستم رو روي ساقه خشك شده اش سوق دادم...
خودم دوباره سرپات ميكنم...
دستم رو به زانو گرفتم و از جا بلند شدم...تا خواستم کليد رو داخل جيبم بذارم از دستم سر خورد و روي زمين افتاد...خم
شدم و کليد رو از روي زمين برداشتم...
اما لكه خشك شده روي زمين توجهم رو جلب کرد...
برگ ها رو کنار زدم و دستم رو روي لكه کشيدم...انگشتم رو باال اوردم و با دقت بهش خيره شدم...
انگار خون بود...
دلم ناخوداگاه شور زد...
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نگاهم به سمت خونه کشيده شد...
این دختر کجاست؟!
با عجله از پله ها باال رفتم و بدون اینكه در بزنم وارد خونه شدم...وضع نابسامان خونه بدجور به نگرانيم اضافه کرد...
تو این مدتي که این دختر اینجا بود محال بود خونه یك روز نامرتب ميشد...حتي بعضي وقت ها اتاق منم تميز ميكرد...
گوشيم رو از جيبم بيرون اوردم و شماره شایان رو گرفتم...
چي شد علي؟!شایان زود خودت رو برسون خونه...و تماس رو بدون ثانيه اي تعلل قطع کردم....
به سمت اشپزخونه رفتم...نبود...اتاقا...نبود...زي ر زمين...نبود...
همه جاي خونه گشتم ولي هيچ اثري از دختر نبود...
از غذاي فاسد شده داخل سفره هم ميشد فهميد چند روزه که خونه نيست...
پس کجاست؟!
این سوال تنها سوالي بود که ذهنم رو به خودش مشغول کرده بود و من هيچ جوابي نداشتم...
با صداي زنگ در سریع به طرف حياط رفتم و در رو باز کردم...
چي شده علي؟!با صداي ارومي گفتم:
علي نيست...شایان در رو پشت سرش بست و گفت:
حتما رفته بيرون...لبخندي زد...
حاال چرا قيافه این بيچاره ها رو به خودت گرفتي پسر...مياد...-نگرانم شایان...هيچ چيزي تو خونه عادي نيست...
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منظورت چيه؟!برو داخل خودت ببين...شایان چند لحظه مكث کرد و بدون حرف به سمت خونه رفت...لب حوض نشستم و سرم رو بين دستام گرفتم...
اینجا بمب منفجر شده؟!سرم رو باال گرفتم و گفتم:
رو زمين پر لكه خونه...شایان چادري رو باال گرفت و گفت:
معلومه بيرون هم نرفته...همه وسایلش داخله...از پله ها پایين اومد و گفت:
کجا لكه خون دیدي؟!بي حرف قسمتي از حياط رو بهش نشون دادم و دستم رو عصبي روي ابروم کشيدم...
دستش رو روي لكه ها کشيد و گفت:
یعني خون اون دختره؟!با نگراني که نميدونستم نشات گرفته از کجاست نگاهش کردم و گفتم:
نميدونم شایان...نميدونم...چادر رو روي تخت گذاشت و گفت:
علي...بدون اینكه نگاهش کنم گفتم:
بله...هيچي...ولش کن...سر بلند کردم و گفتم:
چيزي ميخواي بگي؟!با تردید نگاهم کرد و گفت:
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ميترسم ناراحت بشي...سر تكان دادم و گفتم:
راحت باش...شاید...شاید مادرت بيرونش کرده باشه...مگه نميگي اون دختر جایي رو به جز این خونه نداره..پس مطمئنا این گزینه حذف ميشه که خودش خونه رو ترك کرده باشه...
یعني ممكن بود کار مادر باشه؟!ولي این غير ممكن بود...مادر زبون تند و تيزي داشت ولي ازارش به مورچه هم
نميرسيد...محال بود اون دختر رو از خونه بيرون کرده باشه...
شایان کنار لب حوض نشست و گفت:
منظوري نداشتم...ببخشيد اگه ناراحت شدي...دستي روي شونه اش گذاشتم و فشار خفيفي بهش وارد کردم با لبخند نيم بندي گفتم:
ناراحت نشدم رفيق...شایان دهن باز کرد و خواست حرفي بزنه که صداي زنگ در حياط بلند شد...
لب هاي شایان به خنده باز شد و گفت:
باالخره زیباي خفته پيداش شد...ضربه اي به کمرم زد و گفت:
پاشو جناب عاشق پيشه...پاشو که ليليت رسيد...چشم غره اي بهش رفتم و به سمت درحياط رفتم...
سالم حاج اقا...بادم خالي شد و با صداي اروم و گرفته اي گفتم:
سالم حاج خانوم...خوب هستيد؟!ممنونم...رسيدن بخير...الله جان ميگفتن رفتين مسافرت...الله؟!منظورش ان دختر بود؟!
سریع به خودم امدم و گفتم:
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بله...چند روزي نبودم...ظرف اشي به سمتم گرفت و گفت:
بفرمایيد...کمي اش درست کرده بودم گفتم براي شما و الله جون هم کمي بيارم...دستم رو دراز کردم و ظرف داغ اش رو گرفتم و گفتم:
ممنون حاج خانوم زحمت کشيدید...هستن الله جون؟!نه...هنوز برنگشتن؟! اخه سه چهار روزه که ميام ولي کسي در رو باز نميكنه...نگرانيم به اوج خودش رسيد...سه چهار روز؟!
رفتن خونه پدرشون...زن همسایه چادر رو روي سرش کمي جا به جا کرد و گفت:
به هر حال سالم منو بهشون برسونيد...با اجازه...سري تكان دادم وگفتم:
با اجازتون...خداحافظ...در رو پشت سرم بستم و با صدایي که نگراني درش موج ميزد گفتم:
شنيدي چي گفت شایان؟!ميگه سه چهار روزه که خونه نبوده...شایان بي توجه کاسه اش رو از دستم گرفت و به سمت بيني اش برد و با لذت بو کشيد و گفت:
اوم...چه بوي خوبي ميده...اگه طعمشم مثل بوش باشه که عاليه...و ناخنكي به ظرف زد...
اوم...عاليه علي...ميخوري برم قاشق بيارم...لبه تخت نشستم و گفتم:
-شایان دارم با تو حرف ميزنم...بعد تو به فكر شكمتي؟

119

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان عروس هزار داماد
شایان کنارم نشست و گفت:
خب چيكار ميتونم انجام بدم؟!رفته که رفته...چه بهتر...توام راحت شدي...
سري به نشانه افسوس تكان دادم و زیر لب گفتم:
تو کز خاموشي امفهمي نداري
چه خواهي فهم کردن
از کالمم؟

به سمت اتاقم رفتم و در کمد رو باز کردم...از داخل صندوقچه داخل کمد مقداري پول برداشتم و در کمد رو دوباره قفل
کردم...
کمي خونه رو جمع و جور کردم و در رو قفل کردم...
بریم شایان؟!دور دهنش رو پاك کرد و گفت:
کجا؟!نميدونم...اگه تا شب پيداش نشد ميرم پاسگاه...شایان با چشم هاي گرد شده نگام کرد و گفت:
دیوونه شدي علي؟!ميخواي بري کالنتري چي بگي؟!ميگي همينطور دست رو دست بذارم...اخه مرد حسابي یكم با خودت فكر کن ببين داري چي ميگي...ميخواي بري اونجا بگي اقا یه دختر خانومي که چند ماهه تو خونه من زندگي ميكنه و من حتي اسمش رو هم نميدونم گم
شده...بهت نميخندن؟!تازشم نميگن شما دیگه چرا حاج اقا؟!یه دختر نامحرم و غربيه رو تو خونت نگه داشتي
اسمش الله ست...شایان ضربه اي به پيشاني اش زد و گفت:
انگار تو پاك خل شدي...اسمش االن به چه درد تو ميخوره؟!کالفه دستي به صورتم کشيدم و گفتم:
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پس چيكار کنيم؟!من دارم از نگراني به مرز جنون ميرسم...تو هم ولت کنن نگران این و اوني...اگه واقعا ميخواي پيداش کني باید خودت دنبالش بگردي...وضعيت ما جوري نيست کهبخوایم بریم کالنتري...
کجا رو باید دنبالش بگردیم تو این شهر بي در و پيكر؟!باالخره از یه جایي شروع ميكنيم...فعال بيا بریم...با سري به زیر افتاده دنبال شایان راه افتادم...احساس ميكردي یه چيزي داره رو شونه ام سنگيني ميكنه...من در برابر اون
دختر مسئول بودم...روزي که بهش جا دادم و بهش کمك کردم یعني مسئوليت همه چي رو در قبالش پذیرفتم...نميتونستم به
امان خدا رهاش کنم...یه چيزي داشت مثل خوره وجودم رو ميخورد...یه صداي بهم ميگفت تو که نمي تونستي ازش مراقبت
کني چرا قبولش کردي؟!
***
علي...دبي...
ليوان اب رو به سمت دهنم بردم و زیر چشمي نگاهي بهش انداختم...
دور دهنم رو پاك کردم و گفتم:
چرا نميخوري؟!با صداي ارومي گفت:
ميل ندارم...از روي صندلي بلند شدم و روي صندلي کنار دستش نشستم...
قاشق رو پر از سوپ کردم و به سمت دهنش اوردم...
بخور...با چشماني سرد نگاهم کرد...سعي کردم سردي چشماش رو نادیده بگيرم ولي نميشد...
چي باعث شده بود نگاه این دختر اینقدر سرد بشه؟!
قاشق رو به لب هاي بسته اش زدم و با چشم هایي که التماس درونش موج ميزد نگاهش کردم...
لب هاش ارام از هم باز شد و سرش کم کم جلو امد و تمام مایع داخل قاشق رو خورد....
لبخندي روي لب هایم نشست...این اولين قدم براي نزدیك شدن بود...نشان ميداد که خودش هم از این پيله تنهایي که به
دور خودش دوخته خسته شده...
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دوباره قاشق رو پر کردم...
دستش رو دستم نشست...از برخورد پوست لطيفش بي اراده لرزیدم و قاشق از دستم رها شد...
خودم ميخورم...دستم رو عقب کشيدم و از جا بلند شدم...
پشت بهش ایستادم بدون اینكه برگردم گفتم:
االن برميگردم...و با قدم هاي بلند خودم رو به اتاقم رسوندم...
در اتاق رو بستم و تكيه ام رو به در چوبي اتاق دادم...سينه ام از شدت هيجان باال و پایين ميرفت و نفس هام کشدار و بلند
شده بود...دستم رو روي قلبم گذاشتم و گفتم...
لعنتي اینقدر تند نزن...داري لوم ميدي...
دستم رو باال اوردم و اروم پوستش رو لمس کردم...
چقدر پوستش نرم بود...ميشد روزي برسه که اون دست ها رو بي واهمه بين دستام بگيرم؟!
اقا...با شنيدن صداش از فكر بيرون اومدم...دستي به صورتم کشيدم و با خودم گفتم...
اروم باش مرد...اروم...
دستم رو روي دستگيره در گذاشتم و اروم به طرف پایين فشارش دادم و در رو باز کردم...
به سمت ميز ناهار خوري رفتم و گفتم:
کاري داشتي...عزیزم؟!عزیزم رو با مكث گفتم...
ميشه بریم بيرون...ميخوام تو باغ قدم بزنم...با خوشحالي سر تكان دادم و گفتم:
حتما...با تردید دستم رو به سمتش دراز کردم و منتظر ایستادم...
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نگاهش چند ثانيه رو دستم ماند و بعدش روي صورتم نشست...باالخره دستش رو بين دستم گذاشت و از جا بلند شد...
با خوشحالي فشار خفيفي به انگشتاش وارد کردم و به سمت گل خونه هدایتش کردم...
در گل خانه رو باز کردم و دستي پشت کمرش گذاشتم و گفتم:
بفرمایيد خانمي...به ارومي وارد گل خونه شد و با دقت به گل ها خيره شد...
دستام رو بغل کردم و به در تكيه دادم و با لبخند نگاهش کردم...
یكدفعه به سمتم برگشت و براي اولين با ذوق و لبخند گفت:
ببين چقدر گل اینجاست بهزاد...لبخندم با شنيدن نام بهزاد جمع شد...تكيه ام رو از در برداشتم و قدمي به سمتش برداشتم اما اون قبل از اینكه من به
سمتش برم به سمت گل ها رفت...
بهزاد...بهزاد...بهزاد...
لعنت به این اسم...از این اسم متفر بودم...
چرا فكر اون دختر باید هنوز پيش اون مرد باشه؟! اون مرد اگه هنوزم دوستش داشت که به امان خدا تو کشور غریب رهاش
نميكرد...
ميبينم که حالش خوب شده...به سمت صدا برگشتم و گفتم:
شمایيد دکتر...سالم...دستش رو به طرف دراز کرد و گفت:
سالم پسرم...بهتري؟!دستش ر به گرمي فشردم و گفتم:
بله بهترم...ولي چشمات که خالف این رو ثابت ميكنه...سرم رو پایين انداختم و گفتم:
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مریم...-هنوزم بعضي وقتا بهزاد صدات ميكنه؟!

هجوم اشك رو به چشمام احساس کردم ولي نمي خواستم جلوي دکتر خودم رو ضعيف نشون بدم...سرم رو تكون دادم و سعي
کردم از ریختن اشكام جلوگيري کنم...
اون دختر هنوز تو شوکه...باید بهش وقت بدي علي...نگاهم روي صورت مریم نشست...
سعي خودم رو ميكنم...مریم با لبخند مشغول ناز کردن گلبرگ گل ها بود...
ميبيني دکتر چقدر ناز ميخنده؟!سرم رو به سمت دکتر برگردوندم و گفتم:
این انصاف نيست که خدا بخواد از من بگيرش...دکتر دستي رو شونه ام گذاشت و گفت:
اینقدر نا اميد نباش پسر...باالخره اون دختر خوب ميشه و عشق تو رو مي پذیره...لبخند نا اميدي زدم و گفتم:
اميدوارم...بهزاد؟!چشمام رو روي هم فشردم...اروم باش پسر...اروم...مهم این بود که داره ميخنده...مهم این بود که داره باهات حرف
ميزنه...مهم این بود که خوشحاله...مهم این بود که بهت اعتماد کرده...مهم نبود که چي صدات ميزنه...مهم نبود که عاشق کس
دیگه ست...مهم این بود که فعال در کنار توئه...در کنار تو...
لبخندي زدم و با صداي خوشحالي گفتم:
جانم عزیزم؟!ميشه این گل ها رو با خودم ببرم تو اتاقم؟!حتما عزیزم...به بچه ها ميگم برات بيارنش...با ذوق گل ها رو برداشت و گفت:
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نه خودم ميخوام بيارمشون...دستم رو دور شونه اش انداختم و بوسه اي روي گونه اش زدم و گفتم:
هرجور که تو ميخواي عزیزم...سالم مریم جان...مریم دکتر رو خوب ميشناخت...براي همين هميشه با لبخند نگاش ميكرد...
سالم دکتر...بهتري دخترم؟!با دیدن این گل ها خيلي حالم بهتره...
دکتر لبخند زد و ارام در گوشم گفت:
برگرد کارت دارم...زیر لب باشه اي گفتم و مریم رو به سمت خونه همراهي کردم...
چيزي شده دکتر؟!یه سوالي ازت دارم علي...مي شنوم دکتر...تو مریم رو چقدر دوست داري؟!خب معلومه...خيلي...حاضرم جونمم بخاطرش بدم...یعني حاضري به خاطر خوشحالي اون از خودت و خواسته دلت بگذري؟!کالفه سري تكان دادم و گفتم:
منظورتون رو نمي فهمم دکتر؟!چي شده؟!من بهزاد رو پيدا کردم...***
افراسياب...
-اقا سعيد اومدن...بفرستمشون داخل؟!
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در گاو صندوق رو بستم و گفتم:
پنج دقيق دیگه بفرستش داخل...چشم اقا...و در رو پشت سرش بست...
قاب رو دوباره سرجاش گذاشتم و روي مبل نشستم...گيالسي براي خودم پر کردم و به ارومي لب زدم...
تقه اي به در خوردم و سعيد وارد اتاق شد...
سالم اقا...نگاهي بهش انداختم و گفتم:
شيري یا روباه؟!لبخندي زد و گفت:
شير شير اقا...کيف رو به سمتم گرفت و گفت:
اینم از کيف اقا...چشمام برق زد...گيالس رو روي ميز گذاشتم و از جا بلند شدم...
کيف رو گرفتم و با لبخند گفتم:
خودشه...ضربه اي به کمرش زدم و گفتم:
افرین پسر...افرین...ممنون اقا...فقط تمام پول ها رو برداشتن...دستم روي زیپ کيف نشست و گفتم:
موردي نداره...-اون منطقه فقط خورده دزد داره...با یه مقدار پول به راحتي جاي کيف قاپا رو پيدا کردم...
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یه چاقو بده...سعيد چاقو ضامن دارش رو از جيب بيرون کشيد و گفت:
بفرمایيد اقا...پارچه کيف رو پاره کردم و با لذت وصف ناپذیري مواد داخلش رو بيرون کشيدم و گفتم:
مواد رو پيدا نكردن...احمق تر از اوني بودن که بخوان مواد رو پيدا کنن...مواد رو نزدیك بينيم بردم و با لذت بو کشيدم...به من ميگفتن افراسياب خان...من هيچ وقت مهره سوخته
نميشدم...هيچوقت...
براي فردا قرار رو تنظيم کن...چشم اقا...اجازه مرخصي ميدید؟!اره ميتوني بري...قبل از اینكه از اتاق خارج بشه گفتم:
اون دزدا رو با خودت اوردي؟!نه اقا...ولي با اولين چكي که خوردن گفتن که از یه دختره دزدیدن...اون دختر بهمون واقعيت رو گفته بود...بهتره کلك اونا رو بكني...نميخوام ریسك کنم...هر جور که شما بخواین...فقط اقا...دیگه چيه؟!اون دختر...ميخواین ازادش کنين؟!روي مبل نشستم و مواد رو روي ميز گذاشتم...دستم رو به لبه چاقو کشيدم و گفتم:
بازي تازه شروع شده...تو که ميدوني من عاشق بازي ام...سعيد لبخند خبيثانه اي زد و گفت:
به بچه ها ميگم کلكش رو بكنن...لبخند مستانه اي سر دادم و سرم تكون دادم...
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***
الله...

زخم پام کمي بهتر شده بود...دیگه مي تونستم چند قدم رو بدون زمين خوردن بردارم ولي هنوز تو راه رفتن مشكل
داشتم...سه روز بود که کسي سراغم نيومده بود و این بهترین چيز براي من بود...
حداقل یه اوانسي بود بعد از اون همه شكنجه و کتك...
از تخت پایين اومدم و کمي داخل اتاق قدم زدم...این تنها کاري بود که ميتونستم براي سرگرم کردن خودم انجام بدم...اگر
این کار هم نميكردم دیوانه ميدم تو این اتاق ده متري و نمور...با دیدن سوسكي روي دیوار قدم به عقب گذاشتم و دوباره
روي تختم نشستم...مالفه رو دورم انداختم و پاهام رو با احتياط جمع کردم و به دیوار تكيه دادم...
یعني اون کيف رو پيدا کردن؟!چرا اینقدر اون پوال براشون مهمه؟!یك ميليون ارزش این همه تالش رو داشت؟!
دستم بي اراده روي گردنم نشست...انگشتام پایين تر اومد و روي تسبيح دور گردنم نشست...
تسبيح رو از دور گردنم در اوردم و تو مشتم گرفتم و بوسه اي روي مهره هاي مشكيش زدم...به سمت بيني ام بردم و عطرش
رو به ریه هام کشيدم...
روي تخت دراز کشيدم و تسبيح رو روي قلبم گذاشتم...
مواظب هستي دیگه...
دستم رو روي قلبم گذاشتم...ضربانش هر ثانيه باالتر ميرفت...
منو یادت هست؟!نگرانم هستي؟!
چشمام رو با ارامش بستم...
تا وقتي که تو با مني ارامش دارم...مطمئنم پيدام ميكني...مطمئنم...
در با صداي گوش خراشي باز شد...
چشمام رو اروم باز کردم و روي تخت نشستم...
با ارامش گفتم:
کيف رو پيدا کردید؟!مرد نزدیك تر اومد و روي صندلي کنار تخت نشست...تا به حال ندیده بودمش...
اره...عضله هاي صورتم کشيده شد و لبخندي روي لبم نشست...خدایا ممنونم...
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پس من ازادم؟مرد پوزخندي زد و گفت:
اینجا اینقدر بهت بد گذشته؟اب دهنم رو قورت دادم و گفتم:
منظورت رو نمي فهمم...دستاش رو زیر چونه اش گذاشت و گفت:
منظورم اینه که حاال حاال پيش مایي...با این حرف ادرنالين خونم باال زد...با صورتي برافروخته از عصباینت و صدایي که از زور حرص و بغض مي لرزید گفتم:
مگه دنبال اون کيف نبودید؟!دیگه چي از جون من ميخواین؟!مرد لبخند چندش اوري زد و گفت:
جونت که به دردم نميخوره ولي خب چيزاي بهتري داري که به دردم بخوره...و نگاهش مثل ليزر رو تمام بدنم چرخوند...
مالفه رو دورم خودم پيچيدم و گفتم:
ميخوام رئيست رو ببينم...نچ نميشه...دندونام رو با حرص روي هم فشار دادم و با داد گفتم:
ميخوام رئي..اخ...
قبل از اینكه حرفم رو کامل کنم با تو دهنيش ساکت شدم...
از درد گره اي بين دو ابروم نشست...دستم رو باال بردم و روي لب ضرب دیده ام گذاشتم...
این براي این بود که بفهمي دیگه نباید صدات رو براي اقا سعيد بلند کني...نگاهم رو به دست پر از خونم دوختم...
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از درد گره اي بين دو ابروم نشست...دستم رو باال بردم و روي لب ضرب دیده ام گذاشتم...
این براي این بود که بفهمي دیگه نباید صدات رو براي اقا سعيد بلند کني...نگاهم رو به دست پر از خونم دوختم...
صورتش رو تو یك قدمي صورتم اورد.جوري که نفس هاش به صورتم ميخورد...
به ارومي لب زد:
دختر خوبي باشي منم باهات زیاد کار ندارم...خون داخل دهنم رو جمع کردم و یك باره روي صورتش تف کردم...
صورتش از شدت چندش جمع شد و سریع عقب کشيد...

لبخندي روي لب هام نشست و با لذت به چهره اي برافروخته اش خيره شدم...ميدونستم کارم رو به بدترین شكل تالفي ميكنه
ولي خب ارزشش رو داشت...
با پشت دست صورتش رو پاك کرد و از بين دندان ها کليد شده اش غرید:
خودت خواستي دختره ي چموش...و قبل از اینكه بتونم از خودم واکنشي نشون بدم به سمتم حمله ور شد و روي زمين پرتم کرد...
فریادي از شدت درد کشيدم و زیر لب فحشي نثارش کردم...
موهام رو از پشت کشيد و گفت:
ميكشمت ماده سگ...و سرم رو محكم روي زمين کوبيد...
جيغي از درد کشيدم و سرم رو بين دست هام گرفتم...حرکت خون رو روي صورتم احساس کردم ولي بي توجه به خون ریزي
ام به سمتش حمله کردم و ضربه اي به صورتش زدم...
خم به ابرو نياورد و با لبخند به تقالي من خيره شد...
چشمام به خاطر ضربه تار ميدید...سرم رو چند بار تكون دادم تا بتونم بهتر ببينم...
دوباره به سمتش حمله ور شدم ولي با ضربه اي که به شكمم کوبيد به عقب پرت شدم...
فریادم یه لحظه ام قطع نميشد...احساسم ميكردم دارم نفس کم ميارم...
دستم رو که روي دنده هام گذاشتم جيغم بلند شد ولي بازم اجازه ریزش قطره اشكي رو به خودم ندادم...
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فاصله بينمون رو با دو قدم پر کرد...دستش رو روي موهاي بلندم گذاشت و داخل مشتش پيچيد...
-اخ...

این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتيا ( )wWw.98iA.Comساخته و منتشر شده است

دستم رو روي دستش گذاشتم و با صدایي که به زور در مي اومد گفتم:
ولم کن عوضي...فشار دستاش رو بيشتر کرد و موهام رو با فشار بيشتري کشيد...
با موهام روي زمين ميكشيدم و دور اتاق ميچرخيد...
احساس ميكردم ریشه موهام داره از جا کنده ميشه...سرم به شدت درد ميكرد و جيغ هام تبدیل به ناله هاي بي جون شد...
نميدونم چند دور دور اتاق چرخوندم...حساب دورهاش از دستم در رفته بود...
تنها چيزي که یادم موند سياهي مطلق بود...
***
با برخورد اب به صورتم چشم باز کردم...
اولين چيزي که دیدم چهره منفور مرد بود...
سطل اب رو زمين گذاشت و گفت:
چه زود خسته شدي...تازه داشتم گرم ميشدم...نفس هام بلند و کشدار شده بود و قفسه سينه ام سریع باال و پایين ميشد...
دیگه داشتم کم کم از این مرد ميترسيدم...ميدونستم با این مرد اینده اي خوبي در انتظارم نيست...
دستش رو که روي سرم گذاشت ناله اي کردم و به استين لباسش چنگ زدم...
با مالیمت موهام رو نوازش کرد و گفت:
-اخي دخملي...اوف شده موهات...
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حرکت دستاش اروم بود ولي براي من همون نوازش ها دردناك بود...
فشار دستم رو بيشتر کردم و با صداي ارومي گفتم:
ولم کن...دستش رو برداشت و گفت:
قرار نشد اینقدر زود جا بزني...از روي تخت بلند شد و به سمت کيفي که گوشه اتاق بود رفت و وسيله اي ازش خارج کرد...
وسيله رو پشتش قایم کرد و با لودگي گفت:
اگه گفتي بازي بعدي چيه؟!اب دهنم رو قورت دادم و خيره نگاهش کردم...
انبري رو از پشتش بيرون اورد و گفت:
اگه گفتي این چيه؟!و چند بار تكونش داد...

با ترس نگاش کردم و خودم رو به سمت عقب کشيدم...به خوبي مي تونستم حدس بزنم اون انبر رو براي چي ميخواد...
دستام رو اتوماتيك وار پشتم قایم کردم و گفتم:
خواهش ميكنم ازت...لبه تخت نشست و گفت:
بده من دستات رو...سرم رو به طرفين تكون دادم و گفتم:
خواهش...ولي قبل از اینكه حرفم تمام بشه به روي شكمم خوابوندم و مچ دست هام رو تو دست گرفت و گفت:
خودت خواستي با درد باشه...سعي کردم از زیر دستش فرار کنم ولي با فشاري که به بدنم وارد ميكرد قدرت تكون خوردن نداشتم...
تو یك لحظه ناخنم رو از ته کشيد...
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از ته دل فریاد بلندي کشيدم...اونقدر بلند که احساس ميكردم حنجره ام زخم برداشته...
انگشتام رو تكون ميدادم تا خالص بشم ولي ناخن دوم هم تو کسري از ثانيه کشيد...
دیگه حتي قدرت جيغ کشيدن هم نداشتم...سرم رو سينه ام افتاد و بي هوش شدم....
***
تو عالم خواب و بيداري بودم...نه قدرت تكان خوردن داشتم...نه حرف زدن...صداي حرف زدن دو نفر رو ميشنيدم ولي حتي
ذهنم قدرت پردازش کردن حرفاشون رو هم نداشت...گلوم خشك شده بود و حتي نمي تونستم ناله اي کنم...درد تو تمام
بدنم پيچيده بود...سعي کردم لبام رو تكون بدم ولي حاصلش صداي نامفهوم و ضعيفي بود که از اعماق حنجره ام در اومد...
بي هوشه؟!فكر کنم...دختر خيلي مقاوميه...مواظبش باش...بهش امان نده...چشم اقا...صداها هر لحظه گنگ تر ميشد...تنها چيزي که به یادم موند صداي بسته شدن در و تاریكي بود...
***
چشم هام رو از هم باز کردم و سرم رو به اطراف چرخوندم...نگاهم به سرم داخل دستم افتاد...نگاهم از سرم کنده شد و
روي دست هاي باندپيچي شده ام نشست...
با دیدن دست هام اشك تو چشمام حلقه بست و بي اختيار روي صورتم خط انداخت...
دردم دوباره داشت شروع ميشد و صداي ناله هام هر لحظه اوج ميگرفت...
انگشتام رو روي دست ضرب دیده ام فشار دادم تا شاید کمي از دردش کاسته بشه ولي دردش تا مغز استخونم هم داشت
نفوذ ميكرد...
صداي ناله هام تبدیل شده بود به جيغ هاي بلند و مكرر...
یكي به دادم برسه...خدایــا....کمكم کن...خـــدا...
در با شدت باز شد و در پي ان مرد با صورتي برافروخته وارد اتاق شد و گفت:
-چه مرگته...چقدر زر زر ميكني...
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باصدایي پر از درد گفتم:
یه مسكن...یه مسكن...لبخندي زد و به سمت اومد و گفت:
مسكن ميخواي کوچولو...سرم رو تكون دادم و گفتم:
خواهش ميكنم...دارم از درد ميميرم...دستش رو روي گونه ام کشيد و گفت:
االن مسكنت رو ميارم کوچولو...از روي تخت بلند شد و به سمت در رفت...
قبل از دور شدنش استينش رو کشيدم و گفتم:
نرو...لبخندي زد و گفت:
ميخوام برم برات مسكن بيارم...با شنيدن این حرف دستام از استينش جدا شد و کنارم افتاد...
به انگشتام فشار بيشتري وارد کردم و تو خودم جمع شدم...
بعد از چند دقيقه برگشت و گفت:
این از مسكن کوچولو...سریع سر بلند کردم و گفتم:
بده بخورم...کنارم نشست و گفت:
قرص نداشتم...برات امپول مسكن اوردم...سرم رو تكان دادم و گفتم:
-مهم نيست...هر چي که هست مهم نيست...
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استينت رو بزن باال...با عجله استينم رو باال زدم و گفتم:
خواهش ميكنم زود باش...دارم ميميرم...ضربه روي دستم زد و گفت:
باشه...عجله نكن...سوزن رو داخل دستم فرو کرد و به ته سرنگ فشاري وارد کرد و مایعش رو اروم اروم داخل رگم خالي کرد...
صداي ناله هام کم کم قطع شد...سرم سنگين شده بود...دیگه هيچ دردي رو احساس نميكردم...احساس بي وزني و خال
ميكردم...سرم رو بالشت افتاد و با چشم هاي خمار شده به چهره مرد خيره شدم...
بهتري؟!صداش مدام تو گوشم مي پيچيد و تصویرش هر لحظه تار تر ميشد...
سوزش سوزن دیگه اي رو تو دستم احساس کردم و خالي شدن مواد زرد رنگ داخلش تو رگ هاي منجمد و یخ بستم...
***
اینقدر زیاده روي نكن...دستور رئيسه...دستور رئيس باشه...حالش بد باشه ميخواي چه غلطي کني...بده من اون سرنگ رو امير...اینقدر من رو عصبي نكن...دیوانه بدن این دختر هنوز عدات نكرده...بذار کم کم عادتش بدیم...صداي مرد رو خوب ميشناختم...دیگه اون احساس بد رو نسبت بهش نداشتم...مسكنش کاري کرد که یه شب بدون درد
بخوابم...
چشمام رو باز کردم و به ارومي گفتم:
بازم مسكن ميخوام...اون مسكن حالم رو خوب ميكرد...تو یه خلسه شيریني فرو ميرفتم...یه جایي ما بين زمين و اسمون...یه جاي اروم و ساکت...
لبخندي زد و گفت:
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-تحویل بگير امير اقا...سرنگ رو رد کن بياد...

مردي که تا به امروز ندیده بودمش با چهره ناراحتي نگاهم کرد و سرنگ رو ناراضي به دست دوستش سپرد و گفت:
من ميرم بيرون...اسمت چيه؟!مرد لبخندي زد و گفت:
چيه...عاشقم شدي؟!پوزخندي زدم و گفتم:
نه...ميخوام اسم ناجيم رو بدونم...لبخندي زد و گفت:
سعيد...سرنگ رو داخل سطل خالي کرد و گفت:
هر وقت مسكن خواستي خودم رو صدا کن دخملي...و موهام رو با دست بهم ریخت...
تزریق کردي؟!اره...سرم رو بي طرف دیوار برگردوندم و چشم هام رو به ارومي بستم...
***
بيست روز بعد...
سرم رو محكم به ميله هاي تخت ميكوبيدم و با گریه فریاد ميكشيدم...
سعيد توروخدا مسكن منو بيار...سعيد...از تخت پایين اومدم و با بدني لرزان خودم رو به در رسوندم...با دستاي بي جونم به در کوبيدم...
-لعنتي کجایي...دارم ميميرم از درد...سعيد...
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دستام رو بغل کردم و از شدت سرما تو خودم جمع شدم...دندونام از شدت سرما به هم ميخورد....
با چشم هاي خمار شده و استخون هایي که از شدت درد در حال منفجر شدن بودن روي زمين دراز کشيدم و خودم رو بغل
گرفتم...
بعد از بيست روز به خوبي ميدونستم اون مایع زرد رنگ داخل سرنگ مسكن نيست...مخدري قوي بود که حتي اسمش رو هم
نميدونستم...یك هفته تمام در روز هفت هشت بار برام تزریق ميكردن...منم ساده لوحانه فكر ميكردم سعيد دلش برام
سوخته و ميخواد مراقبم باشه ولي اون مار خوش خط خال با اون لبخند هاي زیرکانه اش نابودم کرد...
هيچ وقت تصور همچين اینده اي رو نميكردم...
اینده اي تاریك و نا اميد کننده...
اینده اي که جز تباهي چيزي در انتظارم نداشت...
تو سن بيست سالگي تبدیل شده بودم به یه دختر معتاد و بدبخت...
چقدر دلم هواي اون اتاق کثيف و نه متري اقدس خانم رو ميكرد...اون حياط شلوغ و صداي خنده هاي همسایه هاي ریز و
درشت...
دلم هواي کاپشن پاره و کفش هاي وصله دارم رو کرده بود...گرم نبود...زنونه نبود ولي...
از روزي که دخترونه گشتم...دخترونه حرف زدم و از اون نقاب پسرانه ام پرت شدم تو دنياي دخترونه ام بيش از پيش
شكننده شدم...
یك روز بود که رگ هام رنگ اون مایع زرد رنگ رو ندیده بود...روي دستم پر از جاي سوزن و کبودي سرنگا بود...
این روزا به جز مواد چيزي نمي خواستم...حتي دیگه به ازادي و خالص شدن هم فكر نميكردم...
تنها نيازم تو یه کلمه خطم شده بود...
دوا...
***
علي...
شایان دستم رو کشيد و روي زمين نشست و با عصبانيت گفت:
یه لحظه بشين علي...بخدا دیوانم کردي...دستم رو زیر بغلش انداختم و گفتم:
-پاشو شایان...هنوز یه جا مونده که باید بهش سر بزنيم...
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شایان با درماندگي نگام کرد و گفت:
توروخدا بس کن علي...بيست روز گذشته..تمام کالنتري و سردخونه هاي شهر رو گشتيم...اقا جان نيست...از وري زمين بلند شد و با صداي بلندي گفت:
نيست...رفته به درك...به درك...و بي توجه به من به سمت ماشينش رفت....
با شونه اي خميده روي جدول کنار خيابون نشستم و سرم رو بين دست هام گرفتم...
به کي بگم دردم رو...به کي بگم نميتونم؟!
چرا کسي منو نميفهمه...عذاب وجدان داره ميكشم ولي حتي دوست صميميم هم نمي فهمم...
وقتي ميگم مسئوليت ميخنده...
وقتي ميگم عذاب وجدان پوزخنده ميزنه و دستم ميندازه...
خدایا این چه امتحانيه...تمامش کن...من نمي تونم تو این امتحان قبول بشم...تو این بيست روز کمر خم کردم ولي نذاشتم
کسي بفهمه...خون دل خوردن ولي نذاشتم بفهمن تا دستم بندازن...
شایان بهم ميگه دیوانه...ميگه دیوانه شدم...
خدایا من دیوانم؟!
من فقط نگرانم...من نگران اون دخترم...اون دختر به من پناه اورده بود...
خدایا خودت کمكم کن...خودت کمكم کن تا پيداش کنم...
خدایا نذار بيشتر از این بشكنم...خدایا نذار اون دنيا رو سياه باشم...
دستي رو شونه ام نشست...
سرم باال اوردم و گفتم:
تو برو...خسته شدي...خودم ميرم دنبالش...شایان کنارم نشست و گفت:
از اولش باهم بودیم...تا اخرش هم باهميم...دستش رو به سمتم دراز کرد و گفت:
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یا علي...لبخندي زدم و گفتم:
یا علي...حاال باید کجا بریم...فقط یه منطقه دیگه مونده...ميگم علي شاید دختره ثروت مند باشه...ما فقط داریم مناطق پایين شهر رو ميگردیم...وقتي جایي رو براي رفتن نداشته چطور ميتونه ثروت مند باشه؟!نميدونم...این روزا دیگه هيچي نميدونم...سوار ماشين شدیم و به سمت اخرین منطقه اي که حدس ميزدم محل زندگي دختر باشه حرکت کردیم...
ماشين رو همين جا نگه دار...کوچه هاي اینجا باریكه نميشه داخل برد...شایان با تردید از ماشين پياده شد و گفت:
اینجا که پاتوق خالف کاراست...یعني دختره همچين جایي زندگي ميكرده؟!
شونه اي باال انداختم و به بقالي اشاره کردم و گفتم:
بيا بریم از اون فروشنده یه سوالي بپرسم...شایان بي حرف دنبالم راه افتاد...
سالم حاج اقا...مرد نگاهي به ما انداخت و گفت:
سالم بابا جان...بفرمایيد...دستي به ریشم کشيدم و گفتم:
راستش ما دنبال کسي ميگردیم...مرد چشماش رو ریز کرد و گفت:
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مال این منطقه نيستيد نه؟!بله درسته...شما خانمي به اسم الله ميشناسيد؟!ابروهاي مرد باال پرید و گفت:
الله فرفره؟!نگاه گنگي به شایان کردم و گفتم:
نميدونم...مرد زیر لب استغفاري کرد و گفت:
چيزي رو که الله فرفره ميدزده باید فاتحش رو خوند...دنبالش نگرد بابا جان...نمي توني پيداش کني...شایان با صداي نيمه بلندي گفت:
دزد؟دست شایان رو کشيدم و قبل از اینكه مرد جواب دیگه اي بده از مغازه بيرون زدیم...
علي شنيدي چي گفت...دختره دز...به سمتش براق شدم و گفتم:
تو این شهر صد تا الله وجود داره...به مردم تهمت نزن...و بي توجه به قيافه بهت زده شایان به سمت ماشين رفتم...روي صندلي نشستم و در رو محكم بستم...
بعد از چند دقيقه شایان کنارم نشست و گفت:
علي...سرم رو به پشتي صندلي تكيه دادم و چشمام رو بستم...
هوم...بنظرت...بس کن شایان...خواهش ميكنم...بيا بریم مشخصات ظاهریش رو بپرسيم شاید...به سمتش چرخيدم و گفتم:
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تو چه پدر کشتگي اي با این دختر داري؟!من مشكلي با اون دختر ندارم فقط تو رو درك نميكنم...پوفي کشيدم و لبخندي زدم...
اینو صد بار ازت شنيدم...حاال ميخواي چيكار کني؟!بریم یا ميخواي بازم پرس و جو کنيم؟!دستم رو روي شقيقه هام فشار دادم و گفتم:
برو امروز اصال حالم خوب نيست...شایان بدون حرف حرکت کرد...چشمام رو بستم تا شاید بتونم بعد از بيست روز حداقل براي چند دقيقه هم که شده بخوابم...
***
الله...
سرم رو باال گرفتم و نفس عميقي کشيدم...لبخند کم کم روي لب هام نشست...بلند خندیدم و گفتم:
یكي دیگه...قهقه سعيد بلند شد و با بي رحمي سرنگ دیگه اي اماده کرد و تو رگ هاي مسوم شده ام تزریق کرد...
روي تخت طاق باز دراز کشيدم و دستام رو تو هوا تكون دادم و از خودم صداي هاي مختلف در مي اوردم و ميخندیدم...دستم
رو به سمت نورهاي رنگي باال سرم دراز کردم و با خنده گفتم:
سعيد نورا ببين...ميتونم تو دستم بگيرمشون...لب هاش رو کنار گوشم اورد و گفت:
ميخواي بریم پرواز کنيم؟!با چشم هاي خمارم نگاش کردم و گفتم:
پرواز؟!سري تكان داد و گفت:
هيچ چيزي به اندازه پرواز روح ادم رو جال نميده...با این حرف دستم رو به سمتش دراز کردم...دستم رو گرفت و براي اوین بار از اون اتاق ده متري پا بيرون گذاشتم...
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خودم رو به سعيد چسبوندم و با جيغ گفتم:
تو اب ها نرو...االن غرق ميشيم...سعيد قهقه ميزد و من پي در پي جيغ ميكشيدم...
به بازوي سعيد چنگ انداختم و گفتم:
اینجا کجاست سعيد؟!سعيد باال کشيدم و گفت:
نوبت پروازه دخمل کوچولو...خودم رو تو بغلش انداختم و گفتم:
از پرواز خوشم نمياد...چونم رو تو دستش گرفت و گفت:
خيلي باحاله...دستات رو باز کن و خودت رو بنداز پایين...خودت رو خالي کن...به پایين پاهام نگاه کردم...
اینجا که اسفالته سعيد...نه عزیزم...اشتباه ميكني...پایين پر از ابه...یه بار دیگه ببين...چشم ازش گرفتم و دوباره پایين پام رو نگاه کردم...
لبخندي رو لب هام نشست...
اره ابه...لب هاش رو به گوشم چسبوند و گفت:
بپر الله...بپر..و خودش پایين رفت و با لبخند نگاهم کرد...
دستام رو از هم باز کردم و با جيغي از ته دل خودم رو به سمت پایين پرت کردم...
***
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علي...

انگشتاي بي حسم روي شقيقه ام نشست و دایره وار شروع به حرکت کرد...سرم رو فشار دادم و از درد لب گزیدم...
شایان وارد اتاق شد و دستاش روي کليد برق نشست...
دستم رو سریع جلوي چشمام گرفتم و با صداي خفه اي گفتم:
خاموشش کن...صداي باال رفتن کليد رو که شنيدم دستم رو به ارامي برداشتم و دستم رو به سمت بسته قرص دراز کردم...
بسته قرص رو داخل دستم گذاشت و بي حرف پارچ اب روي پاتختي رو برداشت وليوان ابي پر کرد...
در جعبه قرص رو باز کردم و دوتا قرص داخل دستم انداختم...قرص ها رو داخل دهنم انداختم و سرم رو کمي به عقب
متمایل کردم و بدون اب قورت دادم...
شایان ليوان اب رو به سمتم گرفت و گفت:
بخور...بدون هيچ مقاوتي ليوان اب رو گرفتم و یك ضرب باال فرستادم...
دراز کشيدم و سرم رو به متكا سرد و نرم فشار دادم و پلك هام رو روي هم گذاشتم...
نميخواي بریم دکتر؟!نه...یكم بگذره بهتر ميشم...دستش روي شونه ام نشست و فشار خفيفي وارد کرد و گفت:
من ميرم پایين...کاري داشتي صدام کن...زیر لب باشه ارومي گفتم و سرم رو بيشتر داخل متكا فرو کردم...
با صداي لرزیدن گوشي چشم باز کردم و دست هام رو به طرف پاتختي دراز کردم و گوشي رو از روي ميز برداشتم...
نگاهم به صفحه گوشي افتاد...شماره ناشناس بود...
دکمه اتصال رو فشار دادم و با تك سرفه اي صدام رو صاف کردم و گفتم:
بفرمایيد؟-اقاي علي نيازي؟
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بله خودم هستم...اگه دنبال الله ميگردي بهتره یه سر به بيمارستان...بزني...با شنيدن اسم الله روي تخت نيم خيز شدم و گفتم:
بيمارستان؟!بهتره عجله کني...و بدون مكثي تماس رو قطع کرد...صداي بوق ازاد تو گوشم پيچيد...
گوشي رو از گوشم فاصله دادم و شماره مرد رو گرفتم...
مشترك مورد نظر خاموش مي باشد...
گوشي رو روي تخت پرت کردم و پتو رو کنار زدم و با عجله از اتاق بيرون زدم...
شایان...شایان...شایان سراسيمه از اشپزخونه خارج شد و گفت:
چي شده؟!چرا لباس پوشيدي؟باد بریم بيمارستان؟بيمارستان؟!الله بيمارستانه...شایان با گفتن االن اماده ميشم سریع به سمت اتاقش رفت...
سویيچ رو از روي کنسولي برداشتم و از خونه بيرون زدم...
***
جلوي در بيمارستان پارك کردم و گفتم:
بدو شایان...شایان دستم رو کشيد و گفت:
صبر کن علي...نگاهي بهش انداختم و گفتم:
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چي شده؟!شایان دستي به صورتش کشيد و گفت:
ميخواي بري اون تو چي بگي؟!ما نه فاميل اون دختر رو بلدیم...نه ميدونيم چرا اوردنش بيمارستان...شایان راست ميگفت...باید چي ميگفتيم...
با صداي گرفته اي گفتم:
پس باید چيكار کنيم؟!شایان سري به نشونه نميدونم تكان داد و گفت:
حاال بيا بریم داخل یه کاریش ميكنيم...با این حرف از ماشين پيدا شدم و به دنبال شایان به سمت اوژانس رفتم...
نگاه کالفه ام رو به شایان دوختم و گفتم:
چطوري بين این همه مریض پيداش کنيم؟شایان شونه اي باال انداخت و گفت:
نميدونم...بيا از همين جا شروع کنيم...پا به پاي شایان همه ي اتاق هاي اوژانس رو چك کردیم ولي هيچكدوم از مریضا الله نبودن...کم کم داشتم به این باور
ميرسيدم که اون مرد سر کارم گذاشته...
از اوژانس خارج شدیم و روي نيمكتاي بيمارستان نشستيم...
شرمنده شایان...تو هم از کار و زندگي انداختم...بهت گفتم بودم تا اخرش باهاتم...ضربه اي رو پاش زدم و گفتم:
بلند شو بریم...انگار سرکار بودیم...تا خواستم بلند شم صداي گوشيم بلند شد...دوباره روي صندلي نشستم...
بله؟-بهتره یكم بيشتر بگردي...
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با شنيدن صداي مرد سيخ نشستم و گفتم:
من االن تو بيمارستانم..فقط بگو باید کجا برم...مرد بلند خندید و گفت:
بهتره یه سر به سردخونه بزني...البته فكر نكنم هنوز منتقلش کرده باشن...سقوط از یه ساختمان چهار طبقه مساویه با مرگ نه؟!
و تلفن رو سریع قطع کرد...
شایان فشاري به دستم اورد و اروم گفت:
چي ميگفت؟با بهت زمزمه کردم:
ميگه از ساختمون پرت شده پایين...بي توجهه به شایان به ست اوژانس دویدم...
جلوي ایستگاه پرستاري ایستادم و با نگراني پرسيدم...
عذر ميخوام خانوم...یه دختر جوون که از ساختمون پرت شده اینجا اوردن؟؟پرستار از زیر عينك مستطيل شكلش نگاهي بهم انداخت و گفت:
شما چه نسبتي باهاش دارید؟بدون فكر گفتم:
برادرشم...پرستار سري به نشانه تاسف تكون داد و گفت:
برادرشي بعد نميدوني خواهرت خودکشي کرده نه اینكه از ساختمون پرت شده...با شنيدن اسم خودکشي قدم به عقب برداشتم و اروم گفتم:
خودکشي...شایان زیر بغلم رو گرفت و روي صندلي نشوندم...
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شایان با نگراني گفت:
االن حالش خوبه خانوم؟!فعال که تو اتاق عمله...براش دعا کنيد...سرم رو به دیوار تكيه دادم و زیر لب شروع به ذکر دادن کردم...
علي بهتره بریم سمت اتاق عمل...با سري به زیر افتاده و شونه هاي خميده از جام بلند شدم و به دنبال شایان کشيده شدم...
نگاهم روي ساعت ثابت موند...
سه ساعت گذشته بود ولي دریغ از یه خبر...داشتم تو دلواپسي و نگراني غرق ميشدم...
هيچوقت انتظار کشيدن رو دوست نداشتم ولي االن جز انتظار کاري نمي تونستم بكنم...
باالخره بعد از چند ساعت انتظار کشنده در اتاق باز شد...به سمت دکتر دویدم و با نگراني گفتم:
دکتر حالش خوبه؟!دکتر دستي به صورت خسته اش کشيد و گفت:
شما چه نسبتي باهاش دارید؟برادرشم...ما هر کاري از دستمون براومد انجام دادین...بقيش باخداست...خداروشكر که زندست...نگاه خستم رو به شایان دوختم و حرفش رو با تكون دادن سر تایيد کردم...
بهتره بریم با دکترش حرف بزنيم...بي حرف دنبال شایان راه افتادم و به سمت اتاق دکتر رفتيم...
ضربه ي ارومي به در زدم و با صداي بفرمایيد دکتر اروم در رو باز کردم...
اجازه هست؟!دکتر بلند شد و با لبخند گفت:
-بفرمایيد...
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با شایان روي مبلي نشستيم و منتظر به دکتر چشم دوختيم...
دکتر دستاش رو تو هم قفل کرد و گفت:
مي تونم راحت حرف بزنم؟سري به نشونه تایيد تكون دادم و به لب هاي دکتر چشم دوختم...
دکتر برگه ازمایشي از داخل پوشه جلوي دستش خارج کرد و گفت:
این ازمایش خون خواهر شماست...این ازمایش ميگه خواهر شما معتاد به مواد مخدره...با صداي نيمه بلندي گفتم:
معتاد؟!اروم باشيد لطفا...متاسفانه مصرفش هم زیاد بوده و این درمان روي براي ما خيلي سخت ميكنه...ولي تا بهوش اومدنخواهرتون نميشه نظر قطعي رو گفت...
سرم رو بين دستام گرفتم و اروم گفتم...
چه بالیي سر خودت اوردي دختر؟!***
یك هفته بعد...
پشت پنجره اتاقش ایستادم و به صورت کبود و باند پيچي شده اش خيره شدم...بين یك عالمه سيم و و دستگاه محاصره شده
بود...تو این یك هفته زخماش بهتر شده بود ولي هنوز بدنش پر از جاي زخم و کبودي بود...پاي گچ گرفته اش به وسيله وزنه
اي به ميله باالي تخت اویزون شده بود...
دست هام مشت شد و دندون هام از حرص روي هم چفت شدن...
چطور دلشون اومده بود با یه دختر همچين کاري کنن؟!!
اینقدر وضع صورتش وخيم بود که لحظه اول نتونستم بشناسمش...صورتي یكدست کبود و پر از خون...
تنها دل خوشيم این بود که خودش نفس ميكشيد و نيازي به اون لوله ها و دستگاه ها نداشت...
اهي کشيدم و نگاه از صورتش گرفتم و روي صندلي نشستم و دستام رو تو هم قفل کردم...
ميدونستم این بالها رو کسي سرش اورده...این کبودي ها...اعتياد...نميتونست کار خودش باشه...

138

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان عروس هزار داماد

از هر راهي که ميشد دنباله کارش رو گرفتم ولي دریغ از یه سرنخ و ردي...بارها با اون شماره تماس گرفتم ولي تنها چيزي که
نصيبم شد صداي ضبط شده ي مخابرات بود...
این روزا از کار و زندگيم افتاده بودم...کارم شده بود مسير خونه تا بيمارستان رو گز کردن و بالعكس...
نه ميتونستم به کاراي شرکت برسم نه حوزه و نه مسجد...
اقاي نيازي؟!با شنيدن صداي پرستار از جام بلند شدم و گفتم:
چيزي شده؟!پرستار لبخندي زد و گفت:
خواهرتون بهوش اومده...من ميرم دکترش رو صدا بزنم...بعد از چند وقت لبخندي روي لب هام نشست...سرم رو به سمت شيشه اتاق برگردوندم و گفتم:
ميتونم برم ببينمش؟!فقط چند دقيقه...سري به نشانه تشكر تكون دادم و سریع وارد بخش شدم...به کمك مسئول بخش لباس مخصوصي پوشيدم و به سمت تخت
دختر راهنمایيم کرد..
دستم رو دور ميله تختش مشت کردم و سرم رو کمي به سمتش خم کردم و به ارومي گفتم:
صداي منو ميشنوي؟!زیر لب ناله اي کرد و چشماش رو به ارومي باز کرد...
تا خواستم حرفي بزنم دستي رو شونه ام نشست...سرم رو به سمت دکتر برگردوندم و به چهره خندونش چشم دوختم...
تبریك ميگم جوون...باالخره بهوش اومد...لبخندي زدم و گفتم:
خداروشكر...من بيرون منتظر ميمونم...ميتوني همينجا هم بموني...لبخندي از سر تشكر زدم و عقب ایستادم تا پرستارا به کارشون برسن...
دکتر چراغ قوه اي به دست گرفت و نورش رو تو چشماي به زور با مونده الله انداخت و گفت:
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سطح هوشياریش چقدره؟!پرستار دستگاه رو چك کرد و عددي رو به دکتر گفت...
اگه صداي منو ميشنوي دستاي منو با انگشتات فشار بده...و دستش رو بين انگشتاي الله قرار داد...
دکتر دستش رو که بلند کرد ناله اش بلند شد...دکتر کمي با انگشتاش بازي کرد و دوباره گفت:
سعي کن دستاي منو فشار بدي...الله دوباره ناله اي کرد و چشم بست...
دکتر داخل پروندش چيزي یادداشت کرد و رو به پرستار گفت:
عالئمش رو هر ده دقيقه یك بار چك کنيد...پرستار پرونده رو گفت:
چشم دکتر...چشم از الله گرفتم و به دنبال دکتر رفتم...
دکتر حالش چطوره؟!فعال نمي تونم نظري بدم ولي انگشتاش هيچ حسي نداشتن...با نگراني گفتم:
این خيلي بده دکتره؟!در بعضي موارد با چندین جلسه فيزیوتراپي خوب ميشه ولي...اب دهنم رو قورت دادم و گفتم:
موردي داشتيم که خوب نشه؟!متاسفانه بله...ولي شما نباید اميدتون رو از دست بدید...با مقاوتي که خواهر شما از خودش نشون داده مطمئن باشيد از اینمرحله هم عبور ميكنه...
لبخند نيم بندي زدم و گفتم:
-اميدوارم...
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***
دوماه بعد...
خانم سعيدي با لخند به استقبالمون اومد و گفت:
سالم الله خانم گل...خوبي عزیزم؟و خم شد صورتش رو بوسيد...
دستم رو از روي دسته هاي ویلچر برداشتم و گفتم:
روزتون بخير خانم سعيدي...من باید برم جایي کار دارم...امروز شایان مي یاد دنبالش...خانم سعيدي لبخندي زد و گفت:
من مواظبش هستم...شما مي تونيد برید...کمي خم شدم تا راحت تر ببينمش...
تا شما باهاش خداحافظي ميكنيد من یه سر ميرم تو اتاقم...سري به نشونه تایيد تكون دادم و چشم به الله دوختم...
امروز شایان مياد دنبالت...ایرادي که نداره؟!با چشماي سرد و بي روحش نگاهم کرد و سري به نشونه نه تكون داد...
لبخندي زدم و گفتم:
چيزي خواستي بگو شایان برات بگيره...ناهارتم اوردم ميدم به خانوم سعيدي باشه؟!سرش رو پایين انداخت و به کفش هاي عروسكيش خيره شد...
اهي کشيدم و گفتم:
خداحافظ...به سمت اتاق خانوم سعيدي رفتم و گفتم:
من دارم ميرم...جون شما و جون الله...-خيالتون راحت اقاي نيازي...
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***
الله...

به کمك خانم سعيدي روي تخت خوابيدم...اینقدر علي خانوم سعيدي خانوم سعيدي ميكرد که اسمش رو پاك فراموش
کردم...البته مهم هم نبود...این روزها دیگه هيچ چيز مهم نبود...
خانوم سعيدي کنارم نشست و مشغول ماساژ دادن پاهام شد...به دستاي کوچيك و ظریفش نگاه کردم...چه پوست صافي
داشت...بدون هيچ زخم و لكه اي...نگاهم روي دست هاي خودم سر خورد...از مقایسه دستامون پوزخندي تو دلم زدم...دستاي
من پر از جاي سيگار و زخم هایي که دیگه بعد از دوماه هيچ اميدي به خوب شدنشون نداشتم و دستاي اون...
دوماه بود که براي فيزیوتراپي زیر نظرش بودم ولي دریغ از کمي بهبودي...دست و پاهام بي حس بودن و قدرت تكون
دادنشون رو نداشتم...دکتر ميگفت همين که زنده موندم خودش معجزست...
اوایل خيلي درد داشتم...نه موادي بود که مصرف کنم نه دستي داشتم که سرنگ رو تو رگ هاي الوده ام خالي کنم...روزهاي
اول وقتي از درد به گریه مي افتادم کمي بهم مرفين تزریق ميكردن ولي دیگه علي اجازه مرفين زدن رو هم نداد...ميگفت
معتاد ميشه...جالب بود نه؟!به من معتاد ميگفت ممكنه معتاد بشي؟!تو یه کمپ مجهز بستریم کرد...خيلي سخت بود ولي باالخره
تونستم...علي مثل یه برادر...مثل یه حامي در کنارم موند...
عالقه ام هر روز بيشتر از قبل ميشد...جوري که اگه یه روز نميدیدمش دلم سر ناسازگاري کوك ميكرد و شروع ميكرد به بي
قراري...
ولي اون هنوز برادر بود...هنوز نگاهاش برادرانه بود...هنوز نگاهاش حجاب داشت...
بعضي وقتا دلم ميخواست فریاد بزنم من از این نگاه متنفرم...من این نگاه رو نميخوام...این نگاه مال من نيست...من نگاه پر از
عشقت رو ميخوام ولي امان از این لب هاي ناتوان...
تشنه نيستي عزیزم؟با صداي خانم سعيدي از فكر بيرون اومدم و سرم رو به نشونه نه تكون دادم...
دستي به صورتم کشيد و گفت:
نميدوني چرا امروز علي نمياد؟!اخم هام ناخوداگاه تو هم گره خورد...اوایل اقاي نيازي بود...کم کم شد اقا علي...حاال هم...
ميدوني الله من خيلي وقته تنهام...وقتش رسيده یه سرساموني به زندگيم بدم...دلم ميخواست اونقدر توان داشتم که با ناخن هام چشماش رو از تو حدقه در مياوردم و مينداختم جلوي سگا...
دستاش رو روي تخت گذاشت و به سمتم خم شد و گفت:
-خوش به حالت که داداش به این خوبي داري...ميتوني هر ساعت ببينيش...
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از شدت خشم مدام پلك ميزدم و لب ميگزیدم...ميخواستم کله علي رو بكنم که من رو خواهرش معرفي کرده بود...
حتما توقع داشتي همسرش معرفيت کنه؟!
نه ولي...
ولي چي؟!
ازدواج که نكرده؟!من حلقه اي دستش ندیدم...با چشم هاي باریك شده نگام کرد و گفت:
ازدواج نكرده نه؟!باالجبار سري به نشانه نه تكان دادم و سرم رو به طرف دیگه اي برگردوندم...
***
با اومدن شایان نفس راحتي کشيدم و خداروشكر کردم...دوست داشتم زود از این محيط بيرون بزنم...دیگه تحمل چرت و
پرتاي سعيدي رو نداشتم...
سالم اقا شایان...یكم زود اومدن...هنوز نيم ساعت از وقتش مونده...سالم خانم...موردي نداره...منتظر ميمونم...لبه تختم نشست و عينكش رو با خنده روي چشمم گذاشت و گفت:
چطوري خاله سوسكه؟!سرم رو تكون دادم و عينك رو انداختم...اخمي کردم و نگاهم رو به طرف دیگه اي برگردوندم...
شایان عينك رو برداشت و دوباره باالي سرش گذاشت و گفت:
حاال قهر نكن...دیگه بهت نميگم خاله سوسكه...تو دلم به حرف ها و کاراش خندیدم...ميخواستم بگم این صدمون قوليه که دادي...سرم رو به سمتش برگردوندم و چشم به
صورتش دوختم...
اي بابا بخند یكم دلم خوش بشه...تو از دل من چه خبر داري شایان...ميدوني چقدر دلم براي خندیدن تنگ شده؟!
سعي کردم لب هام رو تكون بدم ولي تالشم بي فایده بود...
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با چشم هایي خيس از اشك نگاهش کردم و تنها صدایي که تونستم از خودم در بيارم ناله ارومي بودم که خودم هم به زور
شنيدمش...
شایان چشم هاي پر ابم رو که دید با ناراحتي سري تكان داد و ناراحت به سمت حياط رفت...
با نگاه تارم دنبالش کردم تا اینكه تو پيچ راهرو از جلوي نگاهم محو شد...
حتي نگاه هاي شایان هم بعضي وقت ها ترحم انگيز بود...هرکي با این وضع روي ویلچر ميدیدم با ترحم نگاهم ميكرد یا در
گوش کنار دستيش چيزي ميگفت...تنها نگاه یك نفر ترحم اميز نبود...فقط علي بود که هميشه با لبخند نگاهم ميكرد...
بي واهمه از فردا
امروز خوشم،خوبم
از مرگ نمي ترسم
از غصه نياشوبم...
چند دقيقه بعد شایان با چشمایي سرخ وارد اتاق شد...از چشماش خوب ميشد فهميد گریه کرده...
براي کي گریه کرده؟من؟!
با کمك خانم سعيدي روي ویلچر نشوندم...کتش رو روي پاهام گذاشت و گفت:
اماده اي الله جان؟!سرم رو تكون دادم و با نگاه از خانم سعيدي خداحافظي کردم...درست بود ازش خوشم نمي یاد ولي این مدت خيلي برام زحمت
کشيده بود...
ميخواي امروز قيد غذاي خودمون رو بزنيم بریم رستوران؟!سرم رو به نشانه نه تكان دادم و به جاي کلمه نه اصوات نامفهمومي از گلوم خارج شد...
چرا؟!چرا؟!ميپرسي چرا؟!تو هم بودي خوشت مي اومد تمام مدت نگاه ترحم اميز یه مشت ادم عوضي رو روي خودت تحمل کني؟
***
علي...
وليچر رو داخل سالن بردم و رو به الله گفتم:
-بمون االن ميام...
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و سریع به سمت در ورودي رفتم...تكيه ام رو به در دادم...
چرا نمياي داخل شایان؟!شایان کتش رو روي دستش انداخت و با دست دیگش در ماشين رو بست...از پله ها باال اومد و گفت:
بروپيش الله...حالش امروز زیاد خوب نبود...با این حرفش اخمي کردم و تكيه ام رو از در برداشتم و گفتم:
چرا؟!اتفاقي افتاده؟شایان کفش هاش رو در اورد و گفت:
نميدونم...نه ناهارش رو خورد نه گذاشت ببرمش بيرون...هر چي بهش ميگفتم مخالفت ميكرد...پوفي کشيدم و گفتم:
امروز زنگ ميزنم ميگم دکترش بياد...شایان ابرویي باال انداخت و گفت:
امروز نبودي حال این خانوم دکتر ما زیاد خوب نبودا...اخمي کردم و گفتم:
منظورت چيه؟!شایان با خنده شونه اي باال انداخت و گفت:
نميدونم...و به سمت الله ررفت...

با اخم نگاهش کردم و به سمت اتاقم رفتم...از کشو ميزم دفتر تلفنم رو خارج کردم و دنبال شماره دکتر الله گشتم...
دکتر کيارش اميني...خودشه...
شماره رو گرفتم و روي صندلي نشستم...
دکتر اميني......
-سالم دکتر...ميخواستم ببينم امشب وقت دارید یه سر بياید خونه ما...
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...
ممنونتون ميشم...فقط دکتر من خونه مامان اینا هستم......
پس من منتظرتون هستم...خدانگهدار...تلفن رو قطع کردم و به سمت پذیرایي رفتم...صداي خنده ي شایان تو کل خونه پيچيده بود...معلوم نبود باز چه جك بي مزه اي
تعریف کرده که داره اینجوري ميخنده...
از دور نگاهي به چهره گرفته الله انداختم...انگار اصال حرفاي شایان رو نمي شنيد...با اخم هاي درهم به گوشه اي خيره شده
بود و توجهي به شایان نميكرد...
به سمت اشپزخونه رفتم و سه تا ليوان داخل سيني گذاشتم...از داخل یخچال پاکت ابميوه رو برداشتم و ليوان ها رو لب تا لب
پر کردم...پاکت خالي ابميوه رو روي ميز گذاشتم و سيني به دست به سمت هال رفتم...
شربت شایان رو جلوش گذاشتم و شربتي براي الله برداشتم و روي صندلي کنارش نشستم و گفتم:
حتما تشنه اي...و ليوان رو نزدیك لبش بردم...
با چشم هاي خيس نگاهم کرد و سرش رو به طرف مخالف برگردوند...
***
الله...
سعي کردم دست هاي بي جونم رو باال بيارم و چرخ این صندلي لعنتي رو راه بندازم ولي...
خودم رو تكون دادم و به تالش بي فایدم ادامه دادم ولي همه چيز بي فایدست...بي فایده...
تنهام تو این سالن بي در پيكر خانه ابااجدادي ولي خيرگي دو جفت چشم رو روي خودم به خوبي احساس مي کردم...
پچ پچ ها و افسوس هاشان رو به خوبي مي شنيدم ولي این حرفا دردي از من دوا نمي کرد...گوشم دیگر پر از اه شده بود...
درد اینجاست....
که درد را نمي شود...
به هيچكس حالي کرد...

146

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان عروس هزار داماد

بي خودم ميپيچم و بدنم رو به سختي تكون ميدم...نگاهم رو به چرخ هاي ویلچر ميدوزم و باز این کار رو تكرار ميكنم...انقدر
این کار رو تكرار ميكنم که نفس هام بریده بریده شد...
تن خستم رو به پشتي صندلي چسبوندم و سرم رو به طرف پایين خم ميكنم...وارونه به وسایل خيره ميشوم و سعي ميكنم با
سرگرم کردن خودم خيسي چشمام رو از بين ببرم...
اما تالشم بي فایدست...قطره اشك از گوشه چشمم سرازیر شد و روي گونه هاي عرق کرده ام سر خورد...شوري اشك رو روي
زبونم احساس ميكنم و ریخته شدن قطره اي بر روي پارکت هاي براق و تميز شده...
الله...سر باال نمي یارم...اب دهنم رو سریع قورت ميدم و دعا ميكنم هر چه زودتر برود...دلم مامان سوسن رو ميخواد...دست هاي
مهربانش...
الله...برو لعنتي...برو...چي از جون من ميخواي؟!ميخواي بدبختي و بيچارگيم رو ببيني؟!ميخواي صورت خيس از اشكم رو ببيني؟!
الله...سوز کالمش اتش ميزند به قلب شكسته ام...با هر الله گفتنش قلبم سریعتر خون رو به رگ هایم پمپاژ ميكند...
سر باال مي اورم و با چشم هایي خيس و تار نگاهم رو به نگاه مات و غمگينش مي دوزم...
روي پارکت ها چهار زانو نشسته و با اضطراب یكي یكي انگشت هاي دستش رو ميشكند...
حالت خوبه؟!حال من خوش نيست...
تا تو نيایي و مرا در اغوش نگيري
و واژه غریب دوستت دارم را
چون تيك تيك ساعت
روزي هشتاد و شش هزار و چهارصد بار
در گوشم نخواني
حال من خوب نخواهد شد
بيا که به امدنت
بيش از پيش
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نياز دارم
زنگ زدم به دکترت...تا یك ساعت دیگه مياد...چيزي ميخواي برات بيارم؟!سرم رو به نشونه نه تكان ميدم...
غذا ميخوري؟!شایان ميگفت ظهر غذا نخوردي...غذا؟!ميلي نداشتم ولي خوب براي در کنار علي بودن بهترین راه بود...انگار امروز مامان سوسن نبود...
سرم رو به نشونه مثبت تكان ميدم و دماغم رو پر سروصدا باال ميكشم...
لبخندي زد و سریع از جا بلند شد...
االن ميام...و به سمت اشپزخونه دوید...
***
قاشق اول رو که به سمت دهانم اورد بوي غذا به بيني ام خورد و مشمامم رو تحریك کرد...
با اشتياق دهن باز ميكنم و غذا رو مي بلعم...
از هولم مقداري غذا روي زمين و پام ریخت...دستپاچه شدم و غذا در گلوم پرید...از شدت سرفه سرخ ميشم و کمر خم
ميكنم...
ليوان رو با عجله پر کرد و به سمت دهنم گرفت...
لبم رو روي ليوان ميذارم و اروم اروم اب رو ميخورم...سرفه ام که قطع شد نفس راحتي کشيد...دستمال داخل سيني رو
برداشت و با خجالت به سمت دهنم اورد و با سري به زیر افتاده دور دهنم رو پاك کرد و سریع دستمال رو پایين انداخت...
لبخندي زدم و با اشتياق به حرکات دستپاچه اش خيره شدم...
صورتش سرخ شده بود و دستاش به شدت ميلرزید...با دست هاي لرزون قاشق رو باال اورد و سرش رو پایين انداخت...
لبخندي عميقي روي لبم نشست...تازه داشتم ميفهميدم که من عاشق همين سر به زیري و خجالتش شدم...
باالخره بعد از نيم ساعت غذا خوردنم تمام شد...تو تمام این مدت علي عرق ميریخت و من لبخند ميزدم...
به عمد ارام ارام غذا ميخوردم تا بيشتر شاهد خجالتش باشم...
الله بودم دیگه...کاریش نميشد کرد...
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ميخواستم بخاطر غذاي خوشمزه و زحمتش تشكري کنم ولي امان از بي زباني...کم کم خودم هم داشتم از این بي زبونيم خسته
ميشدم...نميدونستم علتش چيه...دکتر هم که هيچ نظري نداشت...بعضي وقتا اونقدر زور ميزدم تا یه کلمه به زبون بيارم ولي
تنها نتيجش اصوات بي معني بودن که از گلوم خارج ميشد...
زیر لب نوش جان ارومي گفت و سيني رو بلند کرد و به سمت اشپزخونه رفت...شایان با لبخند به سمتم اومد و گفت:
غذا خوردي شارژ شدي الله خانوم...لبخندي ميزنم و پلك هام رو به نشونه تایيد مي بندم...بذارم فكر کند بخاطر غذا خوشحالم...
ویلچرم رو حرکت ميده و جلوي تلویزیون کنار صندلي خودش برایم جا باز ميكند...
صداي مواخذه کننده علي بلند ميشود...
اینقدر جلوي تلویزیون نبرش...چشماش ضعيف ميشه...شایان با حرص دکمه قرمز کنترل رو فشار داد و گفت:
فقط الله چشماش ضعيف ميشه...ما اینجا بوقيم...این بار شيطنت در صدایش موج ميزند...
اي همچين...براي اولين بار اونقدر بلند ميخندم که شایان از شدت تعجب کنترل از دستش رها شد و روي زمين افتاد...علي با عجله از
اشپزخونه بيرون اومد و با چشمایي گشاد شده خيره نگاهم کرد...
با دیدن چشم هاي متعجبشان خنده ام قطع شد اما هنوز لبخندي بر لب داشتم...
شایان زودتر به خودش اومد و گفت:
هميشه به خنده الله خانوم...نامرد تو هم رفتي تو جبهه ي علي؟!با شيطنت سري تكون ميدم و نگاهش ميكنم...
حالت غمگين و بامزه اي به خودش گرفت و گفت:
باشه...بهم ميرسيم خاله سوسكه...ميدونم ميخواد حرصم بده براي همين لبخندم وسيع تر شد و این تنها چيزي بود که حرص شایان رو اون لحظه در مياورد...
***
-سوسن خانم امادش کردي؟!
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مامان سوسن زیر لب غرغري کرد و با توپ پر گفت:
مگه شش ماهه بدنيا اومدي پسر...چند دقيقه وایسا...شایان ضربه ي ارومي به در زد و گفت:
-پس من پایين منتظرم...

لبخندي به حرص خورن مامان سوسن زدم و تو دلم قربون صدقش رفتم...از روي تخت بلند شد و از روي ميز ارایشي کرم نرم
کننده رو برداشت و مقداري کف دستش ریخت و اروم اروم شروع کرد به زدن به دستاي بي جونم...
با اشتياق نگام رو به چهره مهربونش دوختم و خداروشكر کردم بخاطر بودن در کنار همچين فرشته اي...
کنار چشماش چين چروك هاي زیادي افتاده بود ولي هيچي نمي تونست از مهربونيش کم کنه...از وقتي که علي اوردم خونه
مادرش اینا با مامان سوسن اشنا شدم...با تنها پسرش اینجا زندگي ميكرد...یجورایي سرایدار خونه محسوب ميشد ولي علي
درست مثل مادرش باهاش رفتار ميكرد...الحق والنصاف مامان سوسن هم کم براش مادري نكرده بود...جوري که خودش
تعریف ميكرد از بچگي اون بهش ميرسيده و هميشه مراقبش بوده...بعد از مرگ شوهرش پسرش شده بود تمام
زندگيش...البته پسرش رو تا حاال درست و حسابي ندیده بودم...فقط روز اول بود که اونم اینقدر حالم خراب بود که نميدونم
اصال چه شكلي بود...مامان سوسن هم کيومرث کيومرث از دهنش نمي افتاد...یه دنيا بود و کيومرث مامان سوسن...بعضي وقتا
اینقدر از خوبي هاش برام ميگفت که دلم ميخواست ببينم این عجوبه کيه که اینجوري مامان سوسن چپ و راست ازش تعریف
ميكنه...البته مادر بود دیگه...از پسرش تعریف نميكرد ميخواست از کي تعریف کنه...
حواست کجاست دختر؟!پلكي زدم و به چهره خندوش خيره شدم...
چيزي ميخواي؟!سرم رو به نشونه نه تكون دادم و اشاره اي به دستش کردم...
دستش رو باال اورد و گفت:
چيكارش کنم...سعي کردم خودم رو به طرفش بكشم که خودش فهميد و خودش رو جلوتر کشيد...لب هام روي دست هاي مرطوب و پينه
بسته اش گذاشتم و بوسه ارومي روش زدم...
سرم رو سریع باال اورد و گفت:
این چه کاریه که ميكني دخترم؟!گونم رو به دستاش فشار دادم و چشمام رو بستم...
دستي روي موهاي خيسم گذاشت و گفت:
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قربونت برم مادر...ایشااال زودتر خوب بشي...دیدن سالمتي تو ارزوي منه...دستاش رو دو طرف صورتم گذاشت و بوسه اي روي پيشوني ام زد...
پير شي دخترم...مامان سوسن با حوصله موهام رو خشك و شونه کرد و با گيره باالي سرم جمع کرد...
به سمت کمد رفت تا روسري برام بياره که یكدفعه شایان وارد اتاق شد و گفت:
اماده نشدي؟!مامان سوسن جيغي کشيد و گفت:
برو بيرون پسر...مگه نمي بيني روسري سرش نيست؟!شایان دستي تو هوا تكون داد و گفت:
حاال گفتم چي شده...ما رفتيم...مامان سوسن به سمت در رفت و درو قفل کرد و زیر لب پرویي نثار شایان کرد...
لبخندي به کاراي شایان زدم و تو دلم دیوونه اي بارش کردم...

یه چيزي مخالف علي بود...اونقدري که اون به این چيزا اهميت ميداد اون بي خيال بود...من نميدونستم این دوتا چطوري باهم
دوست شده بودن...درست مثل روز و شب بودن...علي یجور...شایان یجور...
مامان سوسن روسریم رو گره زد و در اتاق رو باز کرد و شایان رو صدا کرد...
شایان با کمك مامان سوسن ویلچر رو پایين بردن و دم راه پله ها گذاشتن...
شایان نفسي کشيد و گفت:
مرسي سوسن خانم...خودم ميبرمش...مامان سوسن باشه اي گفت و صورتم رو بوسيد و به سمت اشپزخونه رفت...
کجا به سالمتي؟!سرم رو به طرف صدا برگشتم و به علي چشم دوختم...تو اون لباس ورزشي مشكي درست مثل ستاره ها مي درخشيد...
دارم الله رو ميبرم فيزیوتراپي...یك ساعت دیگه نوبت داره...علي با حوله داخل دستش صورتش رو خشك کرد و گفت:
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نميخواد...شایان ابرویي باال انداخت و گفت:
چرا؟!دکترش یه فيزیوتراپ جدید براش فرستاده...االنم داخل پذیرایي نشسته...با شنيدن این حرف ميخواستم از خوشحالي جيغ بكشم...این یعني دیگه اون دختره ي پرو رو نمي بينم...
اخه...دیگه اخه ماخه نداره...الله رو ببر تو پذیرایي تا دکتر ببينش...شيان با گيجي سري تكون داد و ویلچرم رو به سمت پذیرایي حرکت داد...

از خوشحالي یه لحظه هم لبخند از روي لبم کنار نمي رفت...باورم نميشد...یعني علي فهميده بود؟! اخه چطوري؟!دليلش زیاد هم
مهم نبود برام فقط کنجكاو بودم...تنها چيزي که اون لحظه برام مهم بود از دست ندادن علي بود...

***
یك ماه بعد...
بعد از یك ماه به خوبي ميتونستم دستام رو تكون بدم...بعد از یك ماه تمرین هاي فشرده باالخره تالشم جواب داد...هيچوقت
روزي رو که تونستم دستام رو دوباره تكون بدم و ليوان اب رو با دستاي خودم بگيرم یادم نميره...از خوشحالي به گریه افتاده
بودم و نمي تونستم خودم رو کنترل کنم...اون روز علي همه رو شام دعوت کرد بيرون...هيچوقت اون شب به یاد ماندني رو
یادم نميره...بهترین شب زندگيم بود...شوخي هاي شایان...خنده هاي از ته دل مامان سوسن...سرخ و سفيد شدن علي از
دست کاراي شایان...همه ي اینا باعث شد که بدونم خدا هنوز به فكرم هست...هنوز اونقدرا دوستم داره که علي رو سر راهم
قرار داده...هنوز اونقدر دوستم داره که برادري مثل شایان و مادري مثل مامان سوسن نصبيم کرده...هنوز اونقدار دوستم
داره که با جوونه زدن عشق علي تو قلبم سرپا نگهم داره و من چقدر ممنون بودم ازش بخاطر این دیده شدنم...بخاطر
بزرگيش...بخاطر مهر و کرمش...
یاد گرفتم که بگم...
به خداوند نگوئيد
مشكالت بزرگي دارید
به مشكالت بگوئيد
خداي بزرگي دارید
***
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مشغول پاك کردن ظرفا بودم که شایان وارد اشپزخونه شد و گفت:
به به خاله سوسكه...چه عجب شما دارید کار ميكنيد...مامان سوسن اخمي کرد و گفت:
شایان دخترم رو اذیت نكن...مامان سوسن بشقاب خشك شده رو از دستم گرفت و گفت:
دستت درد نكنه الله جون...سرم رو تكون دادم و دور از چشم مامان سوسن براي شایان زبوني در اوردم و لبخند زیرکانه اي بهش زدم...
شایان تكيه اش رو به یخچال داد و زبونش رو برام بيرون اورد و شروع کرد به در اوردن شكلكاي مختلف...
از خنده روده بر شده بودم...دستم رو روي دلم گذاشتم و از شدت خنده خم شدم...
واي پسر...دیوونه شدي؟!شایان با دیدن صورت متعجب مامان سوسن ليوان از دستش افتاد و من مني کرد و سریع از اشپزخونه بيرون زد...
این کارش خندم رو بيشتر کرد...پسره ي خرس گنده...
***
یه مدت بود که علي خيلي کالفه بود...صبحا سحر نشده از خونه ميزد بيرون و بعد از نميه شب برميگشت...همه نگرانش بودن
ولي هرچقدر مامان سوسن و شایان ازش ميپرسيدن جواب درست و حسابي نميداد...
کم غذا شده بود و دیگه زیاد با کسي حرف نميزد...بعضي وقتا یه گوشه مينشست و تا ساعت ها به نقطه نامعلومي خيره
ميشد...
وقتي تو این حال ميدیدمش اتيش ميگرفتم...نميخواستم علي رو به این وضع و حال ببينم...
بعضي شبا صداي ناله هاش رو از اتاق ميشنيدم...صداي خدا خدا کردنش سر نماز...
تو دلم اشوب به پا شده بود...هر لحظه منتظر شنيدن یه خبر بد بودم...انگار خوشبختي با من ميانه ي خوبي نداشت...
روز اولي که صداي گریه کردنش رو سر نماز صبح شنيدم دلم ميخواست جونم رو فدا کنم تا یه لحظه گریش رو نبينم...اون
شب خوابم نميبرد براي همين از اتاقم بيرون اومدم تا از علي بخوام برام قرصي چيزي بياره...اتاقش کنار اتاق من بود ولي یه
حموم بين اتاقا فاصله انداخته بود...دم اتاقش که رسيدم صداي گریش رو شنيدم...با سوز قران ميخوند و گریه ميكرد...
دستم روي دستگيره ي در خشك شده بود و نميدونستم چيكار بكنم...ميخواستم برم داخل و بهش بگم گریه نكن...من کنارتم
ولي...
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***
در اینه
مردي دارد بغض مي کند
بيایيد بغلش کنيد
پشتش را بماليد
به او بگویيد همه چيز درست مي شود
دلش ميخواهد کمي دروغ بشنود
اینه را پایين تر نصب کنيد
گمانم دیگر به زانو در امده
همه چيز خوب بود...من خوب بودم...شایان خوب بود..علي خوب بود...زندگي خوب بود...روزگار لبخند ميزد و من خام این
روزها شدم...یادم رفته بود که زندگي روي دیگري نيز دارد...یادم رفته بود که من محكوم شده ام به بدبختي و
بيچارگي...یادم رفته بود که من بدنيا امده بودم تا در مرداب زندگي دست و پا بزنم و هر لحظه بيشتر از قبل غرق شوم...
ورق برگشت و این بار قرعه به نام علي افتاد...
قرعه به نام مردي که این روزها اسطوره زندگي ام شده بود...
با ترس از خواب بيدار شدم و نگاهي به اطرافم انداختم...نفسم رو بيرون دادم و خداروشكر کردم که خواب بود...دستي به
پيشاني ام کشيدم و بدنم رو به سمت پاتختي کشيدم...با دست هاي لرزان ليوان را پر کردم و به لب هاي خشكيده ام نزدیك
کردم و الجرعه سر کشيدم...
سرم رو داخل بالشت نرمم فرو کردم و سعي کردم دوباره بخوابم ولي نگراني مانع ميشد...نميدانستم چم شده است ولي
ترسي تمام وجودم رو فرا گرفته بود و ضربان قلبم را هر ثانيه باالتر مي برد...
پتو را کنار زدم و به سختي خودم را به ویلچر رساندم و روي ان نشستم...این روزها عجيب خوشحال بودم و اميد به اینده
داشتم...پاهایم بعد از مدت ها حرکت ميكرد و من با خوشحالي چشم به ان حرکت هاي خفيف داشتم...دستم را روي چرخ هاي
ویلچر حرکت دادم و به سمت در رفتم...در اتاق را که باز کردم مامان سوسن جلوم ظاهر شد...
لبخندي روي لبم نشست و سرم را به نشانه سالم برایش تكان دادم...
خم شد و صورتم را بوسيد...
-سالم به روي ماهت دخترم...اومده بودم که بيدارت کنم...بيا بریم پایين تا صبحانه ات رو بدم...
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سري به نشانه موافقت تكان دادم و به کمك سميه خانم از روي ویلچر بلند شدم و به ارامي از پله ها پایين رفتم...زیر بغلم را
محكم گرفته بود تا یك وقت زمين نخورم...
روي اخرین پله نشاندم و گفت:
بشين تا برم ویلچر رو بيارم...نفسم به شماره افتاده بود و به سختي نفس ميكشيدم...پایين امدن از ان پله ها ان هم بعد از مدت ها با پاهاي خودم کاري
زجراور و دردناك بود...هر روز مجبور بودم روزي چند بار ان پله ها را باال و پایين کنم...دکتر گفته بود باید کم کم ویلچر را
کنار بگذارم و به کمك عصا راه بروم...
هفته اي دو و سه بار علي شخصا به کلينيك گفتار درماني ميبردم تا روند بهبودیم هر چه سریع تر رخ بده...
با برخورد دست مامان سوسن از فكر بيرون امدم و سعي کردم کمتر به ان پيرزن تكيه دهم...بنده خدا هر بار که من را به این
ور و ان ميبرد زانو درد و کمر درد تا چند هفته امانش را ميبرید و تا مي امد کمي حالش بهتر شود دوباره از نو شروع
ميشد...هر چي باشد سني ازش گذشته بود و براي حرکت دادن من باید انرژي زیاد مصرف ميكرد...
مامان سوسن ویلچر رو به سمت اشپزخونه حرکت داد و مشغول امده کردن ميز شد...
ليوان شيرم را سر کشيدم و دهنم را با دستمال گوشه بشقاب پاك کردم...
امروز خونه زیادي ساکت بود...علي را که از صبح ندیده بودم...شایان هم که امروز کال پيداش نبود...پشت پنجره سرتاسري
پذیرایي ایستادم و چشم به حياط درندشت خونه دوختم...پسر مامان سوسن مشغول اب دادن به گل ها و حرص کردن درخت
ها بود...چقدر دلم ميخواست برم داخل حياط و با گل هاي باغچه درد و دل کنم...طراوت و شادابيشان روحيه عجيبي را درونم
زنده ميكرد...
با صداي بسته شدن در از جا پریدم و سرم رو به پشت برگردوندم...شایان بدون توجه به مامان سوسن عصبي از پله ها باال
رفت و در اتاق را انچنان محكم بست که من و مامان سوسن از ترس از جا پریدیم...
دوباره همان استرسي که از صبح داشتم در وجودم بيدار شد...اینطور خانه امدن شایان و صورت قرمز و عصبي اش نشان از
خبرهاي بدي ميداد...در دل اسم خدا را بردم و دعا کردم که چيز مهمي نباشد...
شایان از پله ها پایين امد و تازه متوجه من شد...من را که دید صورتش کبود شد و با قدم هاي بلند به سمتم امد و قبل از
اینكه چيزي بفهمم صورتم به سمت راست پرتاب شد...
مامان سوسن جيغي کشيد و گفت:
چيكار ميكني شایان...شایان چونه ام را محكم در دستش فشرد و گفت:
شانس بياري همه چيز به خوبي تمام بشه...با چشم هاي خيس به چشم هاي به خون نشسته اش خيره شدم...ميخواستم دليل این همه خشم و نفرت صدایش را از
چشمانش بخوانم...
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شایان پوزخندي بهم زد و چانه ام را ول کرد و سریع از خونه خارج شد...
با بسته شدن در دستم را روي گونه ام کشيدم و به اشك هام اجازه باریدن دادم...
مامان سوسن با دیدن گریه ام بغلم کرد و بوسه اي روي موهایم کاشت و به ارامي کمرم را نوازش کرد...

***
علي...
به مرد جوان خيره شدم که کارتن به دست از پله ها پایين امد...دست هایم را داخل جيب شلوار فرو کردم و نگاه بي قرارام
را داخل حياط چرخاندم...حوض پر از برگ...باغچه خشك شده...همه همه بهم دهن کجي ميكردن اما باز هم این خانه براي من
عزیز و دوست داشتني بود...این خانه کلنگي با حياط کوچك و دوست داشتنيش بخشي از بهترین روزها زندگيم رو تشكيل
ميدادند...روزهایي که از درد تنهایي و بي کسي این خونه با اون باغچه دوست داشتنيش تنها یار و همدمم بودند...
اقا همه وسایل رو بار زدیم...نگاه از خانه گرفتم و اهم رو در سينه حبس کردم و با سري به زیر افتاده به سمت در حياط رفتم...دستم را داخل جيبم فرو
کردم و کليد را خارج کردم و با لبخند به سمت اقاي مهدوي رفتم...
تو این مدت خيلي بهتون زحمت دادم...حالل کنيد...اقاي مهدوي دستي روي شانه ام گذاشت و گفت:
خيلي ناراحتم از اینكه مستاجر خوبي مثل شما رو دارم از دست ميدم...حالل کنيد حاج اقا...لبخندي زدم و گفتم:
شما باید حالل کنيد...دست حق نگهدارتون...با اجازه...روي صندلي شاگرد نشستم و رو به راننده گفتم:
حرکت کنيد اقا...تو طول مسير چشم بسته بودم با خودم فكر ميكردم که چيشد که به این جا رسيد...اومدن الله...ترسش از مردهایي که
هيچوقت نفهميدم کي بودن و با او چيكار داشتن...ناپدید شدن ناگهانيش و بعد از اون جسد غرق خونش تو بيمارستان...
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واقعا چيشد که به اینجا رسيد؟!
کمك به اون دختر به این همه دردسر مي ارزید؟به نابودي و تباه شدن زندگيم مي ارزید؟
من فقط نميخواستم اون تباه بشه...نميخواستم جواني و ایندش تو کوچه و خيابون بگذره...نميخواستم فردا روزي به خودم بيام
و بگم خوشا به غيرتت مرد که یه دختر بي پناه رو بدبخت کردي...
من فقط قصدم کمك بود...

***
الله...
باالخره چيزي که نباید ميشد...شد...
افراسياب انتقام گرفت...انتقامي سخت...
اون به خواستش رسيد...اون ميخواست من رو نابود کنه و با اینكار مرهمي روي زخم خودش بذاره...ميخواست ثابت کنه یكي
مثل من نميتونه دورش بزنه و موقعيت و جونش رو به خطر بندازه...
علي من...مردي که تو تمام این مدت یار و یاورم بود...مردي که جونم رو نجات داد حاال داشت تقاص کاراي من رو پس ميداد...
چون جرمش فقط یك چيز بود...
کمك به من...
علي هيچي نميگفت...مثل قبل رفتار ميكرد...همانطور سربه زیر و اروم...ولي ساکت تر شده بود...مثل قبل باهام حرف ميزد تا
زودتر زبون باز کنم...برام قران ميخوند...حرف از اینده و روزاي خوب ميزد...
علي سربه زیر من از هميشه سر به زیر تر شده بود...
و این رفتارش من رو از هميشه بيشتر ازار ميداد...
دوست داشتم داد بزنه...فریاد بزنه...از خونش بندازم بيرون...
ولي علي فقط یك کار ميكرد...
تو چشمام نگاه ميكرد و لبخند ميزد...
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نميدونست این لبخندش دست مثل خنجري ميمونه که قلبم رو به هزار تيكه تقسيم ميكرد...
شایان هنوزم با من حرف نميزد...هر روز با علي جر و بحث ميكرد که من رو باید از خونه بندازن بيرون...
ولي علي حرفش یك کالم بود...
نه...
شایان با فریاد همه چيز رو برام تعریف ميكرد و من در سكوت اشك ميریختم براي مظلوميت علي...
ميگفت یه روز یكي زنگ زد و علي رو تهدید کرد...ميگفت تقاص پس ميده...تقاص نجات دادن و مخفي کردن الله رو پس
ميده...
شایان ميگفت ولي من هيچي نميشنيدم...من فقط به یك چيز فكر ميكردم...
خلع لباس شدن علي...
افراسياب براش یه پرونده قطور فساد اخالقي جور کرده بود...چطورش رو نميدونستم ولي ميدونستم افراسياب هر کاري که
ميخواست ميتونست انجام بده و اب از اب تكون نخوره...
***
دوماه از اون شوك بزرگ گذشته بود...کم کم همه چيز داشت به روال عادي برميگشت...علي این روزا سر خودش رو با کار
کردن تو شرکت گرم کرده بود...شایان هم نرم تر شده بود...دیگه از اون نگاه هاي خصمانه و عصبانيت خبري نبود ولي هنوزم
در مقابلم گارد ميگرفت...
تنها اتفاق خوب این دوماه راه رفتن مجددم بود...
بعد از ماه ها تمرین سخت تونستم ویلچر رو کنار بذارم و رو پاهاي خودم بایستم...هيچوقت اون روز رو یادم نميره...علي شب
بردمون بيرون...شام داد...خاطره تعریف کرد...تو شهر چرخوندمون...
بعد از مدت ها ميتونستم ارامش رو داخل چشماش ببينم...
با این کاراش کم کم داشتم اميدوار ميشدم این احساس دو طرفست...احساس ميكردم علي هم به من بي ميل نيست...بعضي
روزا تو خياالت دخترونه خودم غرق ميشدم و علي رو شيفته و واالي خودم فرض ميكردم و چه لذتي داشت غرق شدن تو این
خلسه شيرین...
صبح وقتي از خواب پاشدم هيچكس تو خونه نبود...مامان سوسن برام یاداشت نوشته بود که امروز نوبت دکتر داره و
منتظرش نباشم و خودم غذام رو بخورم...
علي هم طبق عادت دو ماهش صبح ها ساعت هفت از خونه ميزد بيرون و تا ساعت نه تو شرکت ميموند...
در یخچال رو باز کردم و پنير رو از داخلش بيرون کشيدم...لقمه بزرگي براي خودم درست کردم و ليواني چایي براي خودم
ریختم و از اشپزخونه بيرون زدم...
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در ورودي رو باز کردم و قدم زنان به سمت االچيق وسط باغ رفتم...
چاي رو روي ميز گذاشتم و گاز بزرگي به لقمه داخل دستم زدم...ليوان رو جلوي دهنم گرفتم و اروم شروع به فوت کردن
کردم و زیر چشمي به حياط پر از گل خيره شدم...
از خيسي باغچه ها وزمين کامال پيدا بود که تازه اب داده شدن...یعني پسر مامان سوسن خونه بود؟!
راستي اسمش چي بود؟!
نميدونستم چرا این روزا اسمش برام اینقدر مهم شده...
بيخيال شونه اي باال انداختم و باقي مونده لقمم رو داخل دهنم جا دادم و چایم رو تا نصفه سر کشيدم...
ليوان رو همينطور روي ميز رها کردم و دستام رو بغل کردم و شروع به قدم زدن تو چمن هاي تازه اب خورده کردم...هر چي به
باغچه ها نزدیك ميشدم بوي خاك خيس خورده بيشتر مشامم رو پر ميكرد...دستم رو چند بار روي بازوم کشيدم و با لذت
نگاهم رو روي گل هاي رنگي سوق دادم...
با صداي شكستن چيزي هراسان به سمت عقب برگشتم...نگاهم رو داخل حياط چرخ دادم...چشمام رو ریز کردم و چند قدم به
سمت جلو برداشتم...
چرا اینقدر ترسيدي الله؟!شاید گربه اي چيزي بوده...
نه احساس ميكنم کسي پشت اون دخترتاست...
خب برو جلو ببين کي هست...
تا خواستم قدمي به سمت درخت بردارم یكدفعه یه گربه سياه از پشت درخت بيرون پرید...
جيغي کشيدم و به سمت خونه دویدم...
در رو پشت سرم بستم و نفس زنان به سمت اتاقم دویدم...
خودم رو روي تخت پرت کردم و تند تند شروع به نفس کشيدن کردم...
قفسه سينم از شدت هيجان باال و پایين ميرفت و به خوبي ميتونستم از روي لباس ضربان تند قلبم رو ببينم...
گربه سياه بدشگونه نه؟!
چي ميگي الله...باز خرافاتي شدي؟!
روي پهلو چرخيدم و سرم رو داخل بالشت مخفي کردم...
ولي قدیمي ها هميشه راست ميگفتن...
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اخه دختره ي دیوونه مگه قراره چي بشه که تو اینقدر خودت رو باختي؟!!یه گربه اینقدر ترس داره...
چشمام رو روي هم فشار ميدم و زیر لب ميگم...
سياه بود...
با صداي بسته شدن در اتاق سرم رو سریع باال مي یارم و چشمام تو دو جفت تيله مشكي قفل ميشه...
چشمام رو روي هم فشار ميدم و زیر لب ميگم...
سياه بود...
با صداي بسته شدن در اتاق سرم رو سریع باال مي یارم و چشمام تو دو جفت تيله مشكي قفل ميشه...
اب دهنم رو قورت ميدم و روتختي رو تو دستم مشت ميكنم و خودم رو به تاج تخت تكيه ميدم...
لبخندي ميزنه و اولين قدم رو به سمتم برميداره...

سفيدي چشماش به قرمزي ميزنه و این وحشتم رو چند برابر ميكنه...مالفه رو سفت فشار ميدم سعي ميكنم خودم اروم نشون
بدم...
رو تخت ميشينه و با صداي ارومي ميگه...
نترس کاریت ندارم...از کشدار بودن کلماتش و بوي دهنش ميفهمم که چيزي خورده...
اب دهنم رو با ترس قورت ميدم و تا ميخوام جيغي از ترس بكشم سریع به سمتم حمله ميكنه و با دستاي بزرگ و زمختش
دهنم رو ميبنده...
با احساس دردي شدیدي زیر دلم از ته دل فریاد کشيدم...
علـــي....در با صداي بدي باز شد و در پي ان صداي جيغ مامان سوسن و فریاد علي بلند شد...
سرم سنگين شده بود و چشمام از شدت گریه همه جا را تار ميدید...اخرین چيزي که یادم موند صداي جيغ مامان سوسن و
دویدنش به سمتم بود...
***
ميخواي باهاش چيكار کني؟!اگه دست خودم بود که ميكشتمش...فعال بخاطر مامان سوسن تحویل پليس ندادمش...صبر ميكنم تا الله بهوش بياد...اونه کهباید تصميم بگيره...
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اصال باورم نميشه کيومرث این کار رو کرده باشه...خيلي اروم و سربه زیر بود...شایان بخدا دارم دیوانه ميشم...تو این مدت یك لحظه هم اسایش نداشتم...واقعا کم اوردم...با شنيدم این حرف علي چشمام رو باز کردم و سعي کردم خودم رو کمي باال بكشم...
شایان که متوجه بيدار شدنم شد...سریع به سمتم اومد و گفت:
حالت خوبه الله جان؟!نگاهم رو از انژوکت دستم کندم و به چشم هاي نگران شایان دوختم...
لبخند خسته اي زدم و گفتم:
ميشه کمي بهم اب بدین؟!شایان بدون لحظه اي تعلل پایين رفت...
تشنه ام نبود...فقط ميخواستم با علي تنها باشم...پشت به من رو به روي پنجره سرتاسري اتاق ایستاده بود و هر چند ثانيه یك
بار عصبي دستي تو موهاش ميكشيد...
علي...خواهش ميكنم چيزي نگو...خواهش ميكنم...با شنيدن این حرف بغض کردم و تو خودم جمع شدم...
شایان وارد اتاق شد و کنارم نشست و ليوان اب رو به سمتم گرفت...ليوان را از دستش گرفتم و کمي ازش خوردم...
شایان من مني کرد و با سري پایين افتاده گفت:
درد نداري؟!درد؟! اصال درد را چطوري مينویسند؟!
سر بگذار بر درد بازوان من
دست نگاهم را بگير
مرا دچار حادثه اي کن که با عشق نسبت دارد
من عجيب از روزگار رنجيده ام...
سري به نشانه منفي تكان دادم و انگشت هاي داغم لوله سِرُم را به بازي گرفتند...
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شایان دستش را به طرفم دراز کرد و گفت:
تو خودت نریز...هر وقت خواستي باهم حرف ميزنيم...دست لرزانم را داخل دست هاي بزرگ و سفيدش گذاشتم و لبخندي به این همه مهرباني زدم...
با اشاره علي شایان از جا بلند شد گفت:
ما ميریم پایين کاري داشتي صدامون کن...باشه؟!!سري تكان دادم و زیر چشمي رفتن علي را تماشا کردم...کجا داري ميري بي وفا...من االن به تنها چيزي که نياز دارم بودنه
توئه...
دردِ هجوم یك اتفاق خودش را مي پيچاند به پهلوهایم
نميخواهم بترسم
نميخواهم گریه کنم
ولي نبودنت عجيب سوراخ ميكند
تقویم روزهاي بودنم را
هنوز هم نميخواهم گریه کنم
اتفاق که ميخواهد بيفتد
اختيارِ اشك
و چشم
و دل
و شب
و فریاد
از دست ميرود
تو از دست رفته اي
من...از دست ميروم
اه تو از دست رفته اي...
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***
علي...
چرا اینجوري باهاش حرف زدي؟1اون االن تو شرایط خوبي نيست...دستي روي پيشوني ام کشيدم و ارام گفتم:
خواهش ميكنم تمومش کن شایان...خودم به اندازه کافي کالفم...شایان پوفي کشيد و گفت:
زنگ زدم به یه دکتر روانشناس خوب...تا یك ساعت دیگه مياد اینجا...نگاه قدرشناسانه اي بهش انداختم و گفتم:
مرسي رفيق...ولي من هنوزم ميگم بهترین مرهم و دکتر براي الله توئي...ندیدي چطوري نگات ميكرد و قتي داشتي از اتاق بيرون ميرفتي؟!شایان...ضربه اي به بازوم زد و گفت:
من ميرم پایين...تو هم وقت داشتي برو پيشش...با بسته شدن در سرم رو روي ميز گذاشتم و انگشتام رو محكم روي شقيقه ام فشار دادم...
الله و من؟!
خنده دار بود...شایان حتما دیوانه شده بود...چطور ممكنه اون عاشق من شده باشه؟!
تو چي علي؟!تو دوستش نداري؟!
نه ندارم...من اون رو مثل خواهرم ميدونم...دلم براش ميسوزه...نمي خوام بذارم یه دختر به این سن اینطوري تباه بشه...من
فقط ميخوام کمكش کنم...
مطمئني ربطي به گذشته الله نداره؟!مطمئني گذشتش نميذاره که بهش فكر کني؟!
دستم رو روي لبم کشيدم و زیر لب زمزمه کردم...
گذشته...
بعد از پيدا شدن الله و طي کردن دوره بهبودیش هر وقت نگام بهش مي افتاد حرف پيرمرد تو ذهنم بيدار ميشد...
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الله فرفره؟!
چي ازتون دزدیده؟!
هر چقدر سعي کردم این حرف رو پس بزنم بي فایده بود...
الله دختر کله شق و لجبازي بود ولي نمي تونستم بارو کنم که دزد باشه...اصال به سر و وضعشم نميخورد که یه دزد باشه...اون
لباسا...
الله هيچ نشونه اي از یه دزد رو نداشت...
***
اخرین روزایي بود که الله تو کمپ اعتياد ميگذروند...بعد مدت ها اب زیر پوستش رفته بود و نسبت به قبل خيلي سرحال تر
شده بود...
نگاهم به الله افتاد که روي تاپ فلزي گوشه حياط نشسته بود و با لبخند به پرستارش نگاه ميكرد...
ناخوداگاه دوربين دستم رو باال اوردم و روي صورتش زوم کردم...
ميدونستم این کار درست نيست ولي تنها راهي بود که ميتونستم از این خود درگيري ذهني خالص بشم...
بدون اینكه بذارم الله متوجهم بشه از کمپ بيرون زدم و به سمت همون محله قدیمي پایين شهر رفتم...
وقتي نگاهم به بقالي کوچيك افتاد لبخندي زدم و دوربين رو از روي صندلي برداشتم و با اطمينان به سمت بقالي رفتم...من
مطمئن بودم الله دزد نيست...
پيرمرد نگاهي بهم انداخت و گفت:
چيزي ميخواي بابا جان؟!لبخندي زدم و به سمتش رفتم و گفتم:
ميشه یه لطفي بهم بكنيد...پيرمرد سري تكان داد و گفت:
حتما پسرم...دوربين رو روشن کردم و عكس ها رو یكي یكي جلو زدم تا به عكس الله رسيدم...
دوربين رو به سمت پيرمرد برگردوندم و گفتم:
-این خانم رو ميشناسيد؟!

164

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان عروس هزار داماد

عينك روي چشمش رو جا به جا کرد و گفت:
این اللست...اب دهنم رو قورت دادم و گفتم:
شما ميشناسيدش؟! االن ميدونيد کجاست؟!واال پسرم من فقط شنيدم...خودم که چيزي ندیدم...ميگن دختره دزده...راست و دروغش پاي خودشون ولي خب من خودمزیاد دیدم با پسراي نااهل محل ميگرده...
نفس حبس شده تو سينه ام رو به سختي بيرون دادم و با تشكري اروم از مغازه خارج شدم.
علي...با ضربه اي که به در خورد از فكر بيرون اومدم و گفتم:
بيا تو...شایان نگاهي به صورت کالفه ام انداخت و گفت:
دکتر اومده...نميخواي بياي؟!سري تكان دادم و گفتم:
چرا االن ميام...***
دکتر خودکارش رو داخل جيب کتش فرو کرد و گفت:
شما چه نسبتي باهاش دارید؟!با گيجي نگاهي به شایان انداختم و پس از چند ثانيه گفتم:
برادرشم...دکتر سري به نشانه تاسف تكون داد و گفت:
اینجوري باید مراقب خواهرت باشي؟!ميدوني با این سهل انگاري شما چه ضربه اي به این دختر وارد شده؟!عصبي دستم رو داخل موهام کشيدم و با صداي که سعي در باال نبردنش ميكردم گفتم:
-دکتر حالش چطوره؟!
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انگار فهميد حوصله پند و اندرزهاي بيخودش رو ندارم...
حالش خوبه..خوب خوب...نفس حبس شده ام رو بيرون دادم و لبخندي روي لبم نشست...شایان شونه ام رو فشرد و با خوشحالي سري تكون داد...
ولي این خوب بودن من رو ميترسونه...با تعجب نگاش کردم و گفتم:
منظورتون رو نمي فهمم...من احساس ميكنم داره وانمود ميكنه که حالش خوبه...این خودخوري کردن خيلي بده...شایان سریع پرسيد...
خوب دکتر االن ما باید چيكار کنيم؟!من بهتون توصيه ميكنم یه مدت ببریدش سفر...نزارید دورش خالي باشه...هرکاري که فكر ميكنيد براش بهتره و ميتونه ازتنهایي درش بياره انجام بدید...
شایان که براي بدرقه دکتر پایين رفت روي پله ها نشستم و به حرفاي دکتر فكر کردم...
یعني ممكنه فكر احمقانه اي به سرش بزنه؟!
چه فكري؟!الله محكمتر از اونيه که فكرش رو ميكني...
ناخوداگاه نگاهم روي در اتاقش ثابت شد...سریع بلند شدم و به سمت اتاقش رفتم...دستم رو روي دستگيره سرد اتاق
گذاشتم و به ارامي به سمت پایين فشارش دادم...
الي در رو کمي باز کردم و نگاهم روي چهره الله ثابت موند...به پهلو خوابيده بود و موهاش روي صورتش پخش شده بود...
لبخندي زدم و در اتاق رو به ارومي بستم...
خوب نيست یواشكي دختر مردم رو دید ميزني...از جا پریدم و سریع به عقب برگشتم...
شایان خندون به دیوار تكيه داده بود و با شيطنت ابرو باال مي نداخت...
ابروهام رو تو هم کشيدم و گفتم:
-خيلي منحرفي شایان...بيا بریم تو اتاقم کارت دارم...
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شایان خندون سري تكان داد و گفت:
باشه ما منحرف...***
من ميگم یه چند روزي بریم شمالي جایي تا حالش بهتر بشه...شایان با موافقت سري تكان داد و گفت:
فكر خوبيه...منم الناز رو ميارم...اخمي کردم و گفتم:
اون رو براي چي ميخواي بياري؟!اي بابا مثل اینكه زنمه ها...پس همه چيش پاي خودت...شایان تكيه اش رو از روي مبل برداشت و گفت:
بخدا الناز دختر خوبيه...فقط یكم دیر با بقيه جور ميشه...زبونشم یكمي تنده...ابرویي باال انداختم و گفتم:
یكمي؟!خب حاال...پس من زنگ ميزنم ویال شمال رو اماده کنن...باشه...راستي کاري شرکت رو به کي ميخواي بسپري؟!رضا و امير هستن...ميتونن کارا رو تو این مدت سروسامان بدن...باشه...پس بهشون زنگ بزن...انگار ميخواستن اخر هفته برن مرخصي...باشه بهشون زنگ ميزنم...***
الله...
سرم رو به شيشه سرد پنجره تكيه دادم و به جاده سرسبز خيره شدم...
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دستي روي شونه ام نشست و در پي اون صداي نازك الناز بلند شد...
چاي ميخوري الله جون؟!لبخندي زدم و گفتم:
ممنون ميشم...با لبخند ليوان یه بار مصرف رو به سمتم گرفت و گفت:
نوش جان...شایان سرش رو به عقب برگردوند و گفت:
پس من چي عيال؟!الناز ضربه ارومي تو سرش زد و گفت:
عيال و زهرمار...صد دفعه گفتم نگو عيال...باشه...ميگم منزل...بعد صداش رو کلفت کرد و گفت:
منزل یه ليوان چاي رد کن بياد...الناز اخمي کرد و گفت:
این حرفا رو هم از دوستات یاد گرفتي دیگه...کمال هم نشين درت اثر کرده...نگاهم به علي افتاد که با این حرف اخماش رو تو هم کشيد و سري به نشونه تاسف تكون داد...
شایان اخمي به الناز کرد و بدون حرفي برگشت و به صندليش تكيه داد...
نميدونستم مشكل علي و الناز چي بود...الناز از اول سفر همش به علي تيكه مينداخت و اخم هاي شایان هم هيچ تاثيري رو
حرفاي تند و تيزش نداشت...
الناز بق کرده به صندلي تكيه داده بود و صورتش رو به طرف پنجره برگردوند...
یعني از اخم شایان ناراحت شد؟!
چقدر زندگي این پولدارا با ما فرق داره فرفره...تو عشق ميكني که علي بهت بگه عيال...اونوقت این دختره بهش برخورده...
از فكر اینكه علي یه روز بهم بگه عيال قند تو دلم اب شد...
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خاك برسرت دختره ي ندید بدید...اخه ادم براي یه عيال گفتن اینقدر ذوق ميكنه...
تو که نميدوني شنيدن این حرف از زبون علي چه لذتي داره...
تو ادم بشو نيستي الله...
همينه که هست...
علي گوشه اي نگه داشت و گفت:
پياده بشيد اینجا ناهارمون رو بخوریم بعد دوباره حرکت ميكنيم...الناز به رستوران نگاهي انداخت و با انزجار صورتش رو جمع کرد و گفت:
شایان من اینجا غذا نميخورم..علي نفسش رو با عصبانيت بيرون داد و گفت:
الله بيا پایين...با شنيدن این حرف سریع از ماشين بيرون پریدم و مثل جوجه اردکا دنبال علي راه افتادم...
علي در رستوران رو باز کرد و گفت:
برو تو...از این همه احترامي که بهم ميذاشت غرق لذت شدم...
روي صندلي چوبي نشستم و با لذت نگاهم رو به اطراف دوختم...الناز چطور رو همچين جایي عيب ميذاشت...
تا حاال تو عمرم رستوران به این خوشگلي ندیده بودم...
مگه تو تا حاال چند بار رستوران رفتي که این رو ميگي؟!
اخمام رو تو هم کشيدم...
حاال هر چند تا ولي اینجا خيلي خوشگله...چي ميخوري؟!نگاهم رو به صورت سرخ علي دوختم و بدون توجه به سوالش گفتم:
-ناراحتي؟!
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نباید باشم؟!چرا ولي...اون دختر فكر ميكنه من یه بدبخت گداگشنم و بخاطر فقر با شایان دوست شدم...-بذار هرجوري که دوست داره فكر کنه...مهم تو وشایانيد...

بيش از صد بار دیدمش ولي هنوز نميتونم این حرفاش رو هضم کنم...واقعا شنيدن همچين چيزایي برام مشكله...روي ميز خم شدم و گفتم:
تو دیگه چرا این حرف رو ميزني علي...بهتره همه چيز رو فراموش کنيم...ما اومدیم سفر که خوش بگذرونيم...دستام رو با شادي بهم کوبيدم و گفتم:
من جوجه ميخوام...مكثي کردم و اروم گفتم:
برادر...علي با شنيدن این حرف اخماش از هم باز شد و لبخند دلنشيني زد...
دلم براي برادر گفتنات تنگ شده بود...با لذت خندیدم و گفتم:
از االن هر چقدر که دوست داشته باشي بهت ميگم...علي با خنده سري تكون داد و به سمت مردي که پشت ميز نشته بود و مسئول گرفتن سفارش ها بود رفت...
با نگاهم دنبالش کردم و از ته دل ارزو کردم که حرفاي مزخرف الناز رو فراموش کرده باشه...
وقتي غذا ها رو روي ميز چيدن و نگاهم به غذاي علي افتاد از شدت ذوق لبخند بزرگي روي لبم نشست...
علي هم براي خودش جوجه سفارش داده بود...
با این کارش تو دلم هزار تا فكر دخترونه کردم...
***
افراسياب...دو ماه پيش...
بدون اینكه سرم رو بچرخونم گفتم:
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تمام شد؟!با اینكه نمي دیدمش ولي به راحتي ميتونستم پوزخند روي لبش رو احساس کنم...
سرم رو به ارومي به پشت برگردوندم و به چشم هاي خيس از اشكش خيره شدم...
حاال نوبت من بود که پوزخند بزنم...
اشك؟!
اون هم رضا؟!
اخرین باري که اشك رضا رو دیده بود کي بود؟!
کمي به ذهن خسته اش فشار اورد و پرنده خيالش پر کشيد به دهسالگيشان...تو یه روز برفي سرد زمستون شاهد اشك
ریختناي رضا براي مادر تازه به خاك سپرده اش بود...اون روز او هم پا به پاي رفيقش..برادرش اشك ریخت...غصه
خورد...دلداري دارد...
دست هایش با به یاد اوردن ان خاطرات مشت شد...
اون افراسياب مرد...سال هاست که کشتمش...این افراسياب رو بيشتر دوست دارم...قوي...ثروت مند...اون افراسياب
ضعيف بود...تو سري خور بود ولي این افراسياب همه چي تمام بود...همه چي تمام...
پوزخندش کم کم به لبخند بزرگي تبدیل شد...
چرا گریه ميكني مرد گنده؟!رضا با نفرت نگاهي بهش انداخت و به سمت کيفش رفت...
از شدت نفرت النه کرده داخل چشم هاي دوستش ترسيد...از عمق نفرت رفيقش ترسيد...
ولي به یك ثانيه هم نرسيد که این ترس رو پس زد...
اخمي بين دو ابرویش نشست...چشم هایش رو ریز کرد و با صدایي که سعي در ارام نگه داشتنش ميكرد گفتم:
بهت گفتم تمام شد؟!بدون اینكه برگردد گفت:
اره...تمام کرد...بدون هيچ تغييري داخل صورتم روزنامه رو روي ميز گذاشتم...از روي صندلي بلند شدم و با دو قدم خودم رو به رضا
رسوندم...دستي رو شونه اش گذاشتم و گفتم:
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راحت شد رفيق...رضا به خشونت به عقب برگشت و دستم را پس زد...
ضربه محكمي تخت سينه ام زد و گفت:
اره..راحت شد...بهزاد تمام کرد افراسياب خان...حاال برو با خيال راحت بخواب...عصبي دستي بين موهاي جوگندمي ام کشيدم و گفتم:
یجوري داري براش دل ميسوزني که انگار جوان پاك و ناکامي بوده...رضا پوزخندي زد و گفت:

نه بهزاد کثيف بود...خيلي هم کثيف ولي این کثافت بودن انتخاب خودش نبود...انتخاب پدرش بود...افراسياب خان...اون باطناب تو تو این چاه کشيده شد...
چنگي به کت روي مبل زد و گفت:
اميدوارم روزي برسه که بهزاد ببخشت...قدمي به سمت در برداشت ولي انگار پشيمان شد...بعد از چند ثانيه با مكث برگشت و نگاهش کرد...
این بار دیگر نه خبري از پوزخندش بود نه ان چشم هاي نمناك...
لبخندي زد و گفت:
راستي یادم رفت بهت بگم...مریم زندست...حالشم خيلي خوبه...مواظب باش به اتيشت نكشه...و رضا در دل خدا خدا کرد که مریم واقعا حالش خوب باشد...
با شنيدن اسم مریم رعشه اي به تنم افتاد...مریم؟!مریم زنده بود؟!ولي قرار که این نبود...روي دو زانو نشست و چنگي بين
موهاش زد...
حاال باید چيكار ميكرد...
چطوري؟!رضا شانه اي باال انداخت و گفت:
همون موقع که تو دبي داشت زیر دست و پاهاي نوچه هات جون ميداد فراریش دادم...با شنيدن این حرف دست هایش مشت شد...
او رکب خورده بود...
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ان هم از رضا...
***
علي...دبي...
نگاهي به زن رو به رویم انداختم...این دختر هيچ شباهتي به مریمي که مي شناختم نداشت...این دختر سرِحال وزیبا همان
دختري بود که جسد نيم جونش را پيدا کرده بودم؟!
مریم موهاي خوش رنگش را پشت گوش زد و گفت:
تو کمك بزرگي به من کردي...هيچوقت لطفت رو فراموش نميكنم...پلك زدم و سعي کردم ذهن اشفته ام را کمي مرتب کنم...
ميخواي کجا بري؟!این تنها چيزي بود که اون لحظه تونستم به زبون بيارم...
مریم نگاه غمگينش را به او دوخت و گفت:
من یه عالمه مدارك از افراسياب دارم...ميخوام برگردم ایران و اونا رو به پليس بدم...با بي تابي روي مبل جا به جا شدم و گفتم:
ولي این کار ممكنه برات گرون تمام بشه...مریم سري تكان داد و گفت:
ميدونم ولي باید تقاص خون بهزاد رو بگيریم...به چشم هایش دقيق خيره شدم...هنوزم وقتي اسم بهزاد رو مي اورد چشم هاي خيس ميشدن و اماده باریدن...
مریم دستي به چشم هاي نمناکش کشيد و گفت:
ميدونم خواسته زیادیه ولي شما تنها کسي هستيد که من اینجا دارم...ميخوام ازتون بخوام کمكم کنيد برگردم ایران...با شنيدن این حرف سرم رو پایين انداختم و گفتم:
قبوله...مریم با خوشحالي پلكي زد و گفت:
-اميدوارم بتونم جبران کنم...
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اما شرط داره...دوماه پيش...
من بهزاد رو پيدا کردم...با شنيدن این حرف تمام انرژي ام به یك باره از بين رفت...
روي زمين نشستم و گفتم:
چطوري؟!از داخل کيفش روزنامه اي بيرون کشيد و گفت:
بگير بخونش...با دست هایي بي جون روزنامه رو ازش گرفتم و به تيتر اولش چشم دوختم...
"بهزاد بهادري...سهام دار بزرگ و صاحب کارخونه هاي زنجيره اي بهادري درگذشت"...
چشماش روي عكس کوچك کنار تيتر زوم شد...پسر جوان و خوش قيافه اي که بهزاد نام داشت...بهزادي که این روزها بنظرش
منفور ترین اسم دنيا بود...
سرم رو باال اوردم و به دکتر خيره شدم...
از کجا ميدونيد این شوهر مریمه؟!عكس مریم رو براي یكي از دوستام که داخل ایران زندگي ميكنه فرستادم...به هر ضرب و زوري که بود فهميد کهچيكارس...یه سابقه کوچيك بخاطر حمل مواد داشته...از اونجا به راحتي تونست بهزاد رو پيدا کنه...
مواد مخدر؟!
زندان؟!
باورش نميشد مریم همچين دختري باشد...
با ناراحتي موهام رو به عقب راندم و گفتم:
االن ما باید چيكار کنيم؟!تنها کاري که الزمه ما انجام بدیم انتظاره...باید منتظر خوب شدن مریم بمونيم...باید داستان رو از زبون اون بشنویم...حاال مریمش بعد از دوماه صحيح و سالم جلوش نشسته بود و حرف از رفتن ميزد...حرف از ترك کردنش ميزد...
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مریم با نگراني نگاهش کرد و گفت:
چه شرطي؟!منم باهات ميام...مریم با خودش فكر کرد که بد هم نيست مردي مثل علي درکنارش باشد...اما حرف بعدي علي او را شوکه کرد..
-البته قبلش باهم ازدواج ميكنيم بعدش ميریم ایران...

***
علي و مریم...ایران...
نگاهي به سمتم انداخت و گفت:
خوبي عزیزم؟!عزیزم؟!چقدر براش این لفظ گنگ بود...حتي بهزاد هم اینطور صداش نكرده بود...اون همه چيزش با خشونت بود...حتي
عشقش...
سرم رو تكون دادم و سعي کردم این افكار مزاحم رو از ذهنم دور کنم...من االن یه زن شوهر دار بودم...نباید راجع به شوهر
مرحومم فكر ميكردم...نباید...
دستپاچه لبخندي زدم و گفتم:
خوبم...سعي کردم مثل خودش با مهر جوابش رو بدم ولي...
دستام رو محكم تر فشرد و گفت:
باید کجا بریم؟!پاسداران...سري تكون داد و گفت:
مطمئني هيچ خطري متوجه ات نيست؟!سري تكان دادم و گفتم:
-از اون خونه هيچكس خبر نداشت جز من و بهزاد...
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اهاني گفت و داخل کوچه اي پيچيد و گفت:
ميشه یه سوالي بپرسم؟!بدون اینكه نگاهم رو از روي درخت ها بگيرم گفتم:
اره...چي شد که بچه ات مرد؟!با شنيدن اسم بچه فكم منقبض شد...لب زیرینم رو گاز گرفتم و گفتم:
افراسياب کشتش...نگاهي به نيم رخم انداخت و گفت:
براي چي ميخواي اون اسناد رو به پليس برسوني؟!به خاطر بچه ات یا...مكثي کرد و اروم گفت:
بهزاد؟!هر دو...نگاه نامحسوسي به علي انداختم و گفتم:
درسته بهزاد مرد خشني بود ولي من ميتونستم عشق رو از تمام کاراش احساس کنم...اون بچه ناخواسته بود ولي خوب مگهميشه مادري از جون بچش بگذره؟!من اینجام تا خون بهاي اونا رو بگيرم...
پس براي همينه که درخواست منو قبول کردي؟!نگاهم کامال سر خورد روي صورت کبودش و رگ برجسته پيشونيش...
به این حسادت خندید...
ميشه بگي چرا ميخندي؟!لبخندم رو حفظ کردم و گفتم:
خيلي بچه اي...تو منو دوست داري؟!دوستش دارم؟!نميدونم...دستم رو روي قلبم گذاشتم و سعي کردم از اون پيروي کنم...
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ناخوداگاه گفتم:
اره...***
الله...
دوماه بعد...
شالم رو از روي سرم برداشتم و روي مبل نشستم...چنگي بين موهام زدم و سرم رو با کف دست مالش دادم...پس کي
ميخواست این سردرد لعنتي تمام بشه...
با خستگي چشمام رو از هم گشودم و به سمت اشپزخونه رفتم...
در یخچال رو باز کردم و پارچ اب رو بيرون کشيدم...ليوان رو پر از اب کردم و از پله ها باال رفتم...
حاال ميخواي جواب مامانت رو چي بدي؟!بخدا خودم هم نميدونم...الله چي؟!با شنيدن اسمم سيخ وایسادم...کفشم رو از پا بيرون کشيدم و پشت در ایستادم و سرم رو به در چسبوندم...
صداي شایان دوباره بلند شد...
نگو از عالقه الله نسبت به خودت بي خبري که باورم نميشه...با شنيدن این حرف از خجالت اب شدم...شایان هم فهميده بود...
شانه اي باال انداختم و باخودم گفتم...
چه بهتر...اینجوري کار من هم راحت تر ميشه...
با این حرف لبخند خبيثي روي لبم نشست...گوشم رو تيز تر کردم تا بهتر حرفاشون رو بشنوم...
چرا ولي...ولي چي؟!من به الله عالقه اي...عالقه اي چي؟!حرف بزن علي؟!
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ضربان قلبم به اوج خودش رسيده بود...دستاي عرق کردم رو مشت کردم و چشمام رو بيشتر روي هم فشار دادم...
ولي تو بهش بي احساس هم نيستي؟!از کجا معلوم اون منو بخواد؟!زیر لب گفتم...
بخدا ميخوام علي...ميخوام...
شایان بشكني زد و گفت:
اها حاال شد...پس نشون ميده علي خان ما هم بي ميل نيست...چرت نگو شایان...تو با سارا هيچ اینده اي نداري...شاید اون دختر تو زماني که امریكا بودي برات بهترین انتخاب بود ولي االن با این افكاري کهتو باهاش داري زندگي ميكني الله بهترینه...الله دختر خوبيه...مهربونه...دلسوزه...از همه مهم تر دوست داره...تو هم که
نسبت بهش بي ميل نيستي...
ولي...ولي دیگه نداره...فكر کنم تا چند دقيقه دیگه الله پيداش بشه...من ميرم پایين باهاش حرف بزنم...شایان...شایان و درد...من رفتم...با شنيدن این حرف از در سریع فاصله گرفتم و سریع از پله ها پایين رفتم...
اِ تو اینجایي؟!اب دهنم رو قورت دادم و به ارومي به سمت شایان برگشتم...
اره تازه اومدم..ليوان دستم رو باال اوردم و گفتم:
داشتم اب ميخوردم...شایان ابرویي باال انداخت و گفت:
-حرف بزنيم...
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لخبند گشادي روي لبم نشست
بزنيم...***
چهار ماه بعد...
علي روزنامه دستش رو روي ميز گذاشت و گفت:
الله کجایي؟!از پله ها سریع پایين اومدم و خودم رو تو اغوشش انداختم...
اینجام...خندش تو کل خونه پيچيد...
دستش رو دور کمرم محكم کرد و روي اپن نشوندم...نك بينيم رو بين دو انگشتش گرفت و فشار خفيفي بهش وارد کرد...
حالت خوبه خانمي؟!سرم رو روي شونه اش گذاشتم و گفتم:
االن خوبم...صداي خنده اش دوباره بلند شد...
امتحانت رو خوب دادي؟!از روي اپن پایين پریدم و گفتم:
عالي بود...اخم شيریني کرد گفت:
صدبار گفتم اینجوري پایين نپر...سري به نشونه باشه تكون دادم و گفتم:
علي امسالم که تمام شد بيخيال درس خوندنم بشو...علي تيكه اش رو از روي اپن برداشت و گفت:
-ما حرفامون رو راجع به این موضع زدیم...پس بحث نكن لطفا...
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اخمي کردم و گفتم:
اخه با این وضع...علي ابرویي باال انداخت و گفت:
کدوم وضع؟!لب گزیدم و گفتم:
هيچي...روزنامه روي ميز رو برداشتم و تير اولش چشم دوختم...
سالخي زن و شوهر جوان در اپارتماني در پاسدارن...
نگاهم رو از روي جنازه هاي غرق خون برداشتم و با انزجار صورتم رو جمع کردم...
***
دستي روي شيكمم کشيد و گفت:
دوست داري اسمش رو چي بذاریم؟!شونه اي باال انداختم و پشتم رو بهش کردم...
سرشو نزدیك صورتم آورد و گفت:
قهري؟!شونه ام رو به صورتم چسبوندم و گفتم:
نكن...با شيطنت سرش رو نزدیك صورتم اورد و بوسه اي روي گونه ام زد...
با اخم به سمتش برگشتم و گفتم:
گفتم نكن...با لبخند به چهره اخم الودم نگاه کرد...
-فقط بخاطر یه لبخند؟!
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ناخوداگاه کاسه چشمام پر از اب شد و گفتم:
دلم نميخواد به کسي جز من لبخند بزني...ميفهمي؟!چشم دیگه چي؟!دستي روي چشماي نمكناکم کشيدم و با بغض لب برچيدم و گفتم:
-بغلم کن...

با لبخند دستاش رو از هم باز کرد و منتظر روي تخت نشست...خودم رو با اون شكم بزرگ تو بغلش جا دادم و سرم رو روي
سينه اش گذاشتم...
انگشت هاش موهام رو به بازي گرفت و من رو در شيرین ترین خلسه زندگيم فرو کرد...
مينویسم تو
و تمامِ من
در این کلمه
شروع و تمام ميشود

سخن نویسنده:
عروس هزار داماد داستان سرنوشت دختر جواني به اسم الله بود که طي ماجراهایي با گروهي اشنا شود که داشت به سمت
بدبختي اون رو سوق ميداد
وجود دو علي در داستان شاید باعث گيج شدن خواننده ها شده باشه ولي در اخر اعالم ميكنم که این دو علي دو شخصيت کامال
متفاوت از هم بودن.
افراسياب مردي که پر از بدي و خشونت بود به درك واصل نشد
هميشه ادم هاي بد زود از ميدون به در نميشن.
تيتر روزنامه گواه این حرف بود که افراساب هنوزم هست و هنوزم به کارهاي کثيفش ادامه ميده
این بار با قرباني کردن مریم و علي جوان
پایان
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