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به نام معمار هستی

کتابخانه مجازی نودوهشتیا تقدیم می کند.
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نام کتاب  :توازکدامین دیار بمن رسیدی
نام نویسنده fatemeh zare :فاطمه زارع
موضوع  :عاشقانه ...
این رمانو تقدیم میکنم به کسی که باحمایت هاش و انگیزه ای که درمن به وجود اورد،باعث شد
در این راه قدم بردارم.تقدیم به دوست عزیزم فاطمه بذرگر(مرباجونم)
خالصه:چه کسی میداند درفردایش زندگی چگونه جریان می یابد؟ دختری ازجنس لطافت
مهتاب و به گرمای خورشید!! ازکجا باید میدانست که قرار است توسط گرگهای جامعه اش
دریده شود؟ داستان درمورد دختری از یه خانواده مذهبیه که به اصرار دوستش دریه مهمونی
حضور پیدا میکنه.در اون مهمونی مورد تجاوز سه پسر قرارمیگیره و کامال مسیر زندگیش عوض
میشه دیگه نمیتونه به اغوش گرم خانوادش برگرده وازعرش به فرش میرسه.این وسط خدا
میخواد که لذت مادربودن روشاملش کنه…ایا این بچه بدون پدر،بزرگ خواهدشد؟ چه کسی
مسئولیت ارزوهای بربادرفته دخترک هفده ساله داستان راعهده دارمیشود.درادامه رازهای
داستان اشکارخواهدشد……
سخن نویسنده؛ تلخ منم !!!..چای سرد که هیچکس ندارد هوسش را...

یبارگفتی گفتم نه بس کن دیگه چقدر اصرار میکنی.
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بابا چرا امل بازی درمیاری یه شبه دیگه کلی خوش می گذره بهمون،کمی نرم شده بودم  ،از این همه تکرار خسته بودم .برا همین گفتم:
+به بابا اینا چی بگم؟
خب خنگول،راه های زیادی وجود داره.اوم...اهان فهمیدم،مامانت با طیبه،رابطه خوبی داره.فردا بیا خونمون،عصر که شد میگم طیبه زنگ بزنه بهش و بگه ما تنهاییم و تو شب پیشمون میمونی،نمیتونه
که به طیبه نه بگه،خودشم باباتو راضی میکنه.
فکرخوبی بود،مامان ،طیبه خانم خدمتکار رها اینارو دوست داشت وقبول میکرد حرفشو.
لبخندی زدم ...
که گفت؛ افرین دخترخوب بزن قدش.
فردا شب یه مهمونی بود که رها بهش دعوت شده بود وتصمیم داشت منم با خودش ببره.شب باکلی فکر و
خیال خوابیدم و فرداش از عصر رفتم خونه ی رها اینا .رها تک فرزند بود و خانواده ی راحتی داشت و همیشه
آزاد بود ،طبق معمول مامان و باباش خونه نبودن.
با لبخند به چهرش تو اینه خیره شدم چشمای قهوه ای پوست برنزه و موهای مشکی داشت و حاال یه آرایش
غلیظ رو صورتش نشسته بود.
رها  ،بدو به طیبه خانم بگو زنگ بزنه دیگه. +باشه بیا بریم بهش بگم.
طیبه -نه خانم جان من نمیتونم دروغ بگم،مسئولیت داره  .شما که دارین میرین،من چجوری بگم خونه این.
رها-اه بس کن دیگه،سرمو بردی،کاری نکن اخراجت کنما.
طیبه زد زیر گریه وگفت:
اصال خانم  ،میخوای اجازتون و بگیرم و بگم میرید بیرون  ،که دیگه خیالتون راحت باشه؟ هان خانم؟رها سرشو تکونی داد و یهو با داد گفت :بگیرگوشی رو زنگ بزن ،تا نزدمش تو سرت.
گفتم:
_رها آروم  ،بزن دیگه طیبه خانم.
با گریه گوشی روگرفت و زنگ زد و بعد از ده دقیقه ی فوق العاده استرس زا  ،تلفن رو قطع کرد گفت:
_خانم جان  ،اجازه داد که بمونن.
بعد هم با گریه از پله ها باال رفت.حاال انگار چی شده!.
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صدای زنگ به صدا دراومد که سریع کیف هامون رو برداشتیم و رفتیم و سوار ماشین شدیم .هرچه به اون
خونه نزدیکترمیشدیم استرسم بیشتر میشد  .وقتی به محل مهمونی رسیدیم با یه خونه ی ویالیی بزرگ
مواجه شدم.ترس برم داشت
+رهاتادیر نشده بیا برگردیم من میترسم.
-.نترس بابا من پیشتم.
پول ماشین رو حساب کردیم و وارد حیاط بزرگ خونه شدیم رها دستم روکشید و سریع به سمت ورودی
برد .کنار در یه اتاقک کوچیک بود که رها منو برد داخلش! فهمیدم اتاق پروست ،اخه پرلباس بود.
مانتوهامونو دراوردیم.
من یه شلوار قهوه ای سوخته با یه بلوز استین بلند شکالتی پوشیده بودم و یه جلیقه همرنگ شلوارمم تنم بود
و رها یه تاپ دکلته قرمز با شلوارمشکی پوشیده بود.
وقتی لباسامو دید زیرلب املی نثارم کرد.
ازحرفش ناراحت شدم  .هرچی اصرارکرد ،راضی نشدم یه لباس بازتر بپوشم.اخه من که نمیدونستم اینجاچه
خبره .وقتی واردسالن شدیم یه عالمه دود همه جا رو پرکرده بود.صدای موسیقی کرکننده بود وعده ی زیادی
وسط میرقصیدن.
رهادستم روکشید و به سمت صندلی های گوشه خونه برد .وقتی نشستیم نگاه کنجکاوم رو نثارخونه کردم  ،یه
گوشه مشروب سرو می شد و یه طرف هم دی جی بودش.
رها بلندشد و گفت  :میخام برم قر بدم ،میای؟
+نه تو برو من حوصله ندارم.
وقتی رفت نگاهم رفت سمت پله هایی که به طبقه باال میرفت و هرازگاهی زوج هایی ازش باالمیرفتن .با
کنجکاوی از جام بلند شدم و از پله ها باال رفتم.
یه سالن به نسبت بزرگم باال بود که چهارتا اتاق دراون قرارگرفته بود ،یکی از درها قهوه ای سوخته و بقیه
قهوه ای روشن بودن .
آروم به سمت درتیره تر رفتم و دروبازکردم که یهو قفل در ازدستم در رفت و دراتاق کال بازشد.
نگاه ترسیده ام تو سه جفت چشم متعجب وخندون گم شد.
صدای پسری که موهای طالیی و چشمای سبزی داشت بلند شد:
-به به کجا بودی تو خاله ریزه؟
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باصدای یکی دیگشون که چشمای مشکی خیلی زیبا وموهای مشکی داشت  ،نگام بهش گره خورد که گفت:
ماکه مهمون دعوت نکرده بودیم!
ازلحن کشیده شون معلوم بود مست بودن .عقب عقب داشتم میرفتم که یهو یکی دستمو محکم گرفت
.سرمو که باال اوردم  ،نگاهم تو یه جفت چشم درشت قهوه ای افتاد که گفت:
حاال که مهمون ناخونده شدی نمی زارم بری...و دستم روکشید و انداختم رو تخت گوشه اتاق.
با وحشت بهش خیره شده بودم که چطور دکمه های پیرهنشو بازمیکرد ،اومدم بلند شم که دستش رو روی
سینم فشار داد و باز خوابوندم .
فقط نگاهش می کردم ،دهنم باز نمیشدتا حرفی بزنم .
روم خم شد و چنگ انداخت توموهام و باخشونت شروع به بوسیدنم کرد.
تازه فهمیدم چه بالیی داره سرم میاد! اشکام روانه صورتم شدن.
با مشت به سینش کوبیدم ولی اصال متوجه نبود .
چشمامو تو اتاق گردوندم و به اون دوتا نره غول که پیکاشون دستشون بود و سرخوش می خندیدن نگاه
کردم .داشتم بدبخت می شدم وهیچکس نبود به دادم برسه !
وقتی دستش به لباسم رفت ،شروع به ضجه زدن کردم .
ولی صدایی از گلوم در نمیومد ! یه لحظه وایساد و به چشمای اشکیم زل زد و بعد با خشونت بیشتری شروع
کرد.
انقدر گریه کردم و ضجه زدم که ازحال رفتم .
صداهای نامفهومی میشنیدم .
اروم چشمامو بازکردم که فهمیدم تو همون خونه کذایی ام  .متوجه نشده بودند که بیدارشدم همون پسر چشم
مشکی مدام تو اتاق راه میرفت و میگفت  :وای خدایا ما چه غلطی کردیم .اینکه خیلی بچه است.
اون یکی موطالییه میگفت  :بابا عجب تیکه ایه .چرا من هیچی از دیشب واین لعبت یادم نمیاد.
رذل عوضی صداش مثل ناقوس مرگ تو گوشم پیچید باورم نمیشد که مورد تجاوز سه تا پسر قرارگرفته باشم
صدای قاتل جونم بلندشد:
-پرهام بیا به تمرگ انقدرراه نرو رواعصابمی ،رضا توهم خفه شو کدوم ادم مستی خاطره هاش یادش میمونه.
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مکثی کرد و ادامه داد :میبرمش خونه بابا اینا ،مامانم چند روز پیش گفته بود که یه خدمتکار میخواد  ،نمیتونیم
بزاریم بره اگه بره ممکنه کار به شکایت بکشه که در اون صورت اقاجون پدرمونو درمیاره.
پسری که فهمیدم پرهامه گفت -پس خانوادش چی ؟ گناه داره بنده خدا  ،سعیدانقدر بیرحم نباش پای کارت
وایسا.
پس اون پسره اسمش سعیده!!
+اوال کارت نه و کارمون بعد از اون اگه خانواده داشت اینجاپیداش نمیشد.
خواستم بگم من خانواده دارم ،من دخترحاجی رحیمی ام ولی بیشعورم خرم  ،جهالت کردم  ،بچگی کردم،
گول خوردم ،رهای بی معرفت گولم زد .با دستای خودم زندگیم رو فنا کردم این بدبختی که داره روتخت
اتاق سه تا پسرمیلرزه دختر نجیب حاجی رحیمی هست  ،خواستم حرف بزنم ولی زبون لعنتیم نمی چرخید،
نمی فهمیدم چرا دهنم باز میشه ولی صدایی ازش بیرون نمیاد.
رضا گفت  :اگه بخواین این خوشگله میتونه کنیزی خودم روکنه.
صدای پرهام بلندشد :خفه شو رضا.
یهو صاف نشستم  ،نگاه سه تاشون به سمتم کشیده شد پتو رو سفت چسبیده بودم .
رضا :سالم بر زیبای خفته گشته بیدار،خوبی عمو؟
پرهام+دخترجون خونتون کجاست؟ اسمت چیه ؟چجوری دیشب اومد ی اینجا ؟
فقط نگاشون میکردم واشک میریختم.
رضا :بس کن دیگه عزیزم ببین گریه کردی سیاهی ها ریخته دور چشمت ترسناک شدیا این روکه گفت
ریزش اشکام بیشترشد.
 بچه ها جمع کنید بریم خسته شدم و لباسمو برداشت و پرت کرد جلومبپوش دخترجون باید باهام بیایبا چشمای درشت شدم زل زدم بهش نکنه توقع داشت جلوی اونا لباس عوض کنم  ،فکرکنم ازچشمام حرفم
روخوند! پوزخندمسخره ای روی لباش نشست و گفت  :بهتره از مسخره بازی دست برداری و حرف بزنی
بعدم گفت  :بچه ها بریم بیرون مادمازل لباس عوض کنه .
تا رفتن سریع از جام بلند شدم که زیردلم تیرکشید ازوضعیت خودم شرمم شد.
ولی سریع لباسام رو پوشیدم ،ترسیدم بازبیان سراغم.
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ولی قبل از اینکه برم پایین گفتم بزار یه تمرینی کنم و بهشون بگم که میخوام برم ولی هرکاری میکردم
نمیتونستم حرف بزنم.تعجبم توام با وحشت شده بود .نکنه الل شده بودم؟ فعال وقت این کارا نبود .
در رو باز کردم و اروم از پله ها رفتم پایین .بشکنه این پاها که منو از این پله ها باال برد  ،دوباره اشکام جاری
شد  .چطور باید ادامه میدادم  ،اگه اقاجون می فهمید اسمم رو از تو شناسنامش خط میزد مامان بیچاره ام دق
میکنه.داداشم چقدر غرورش خورد خواهد شد ،من خانوادم رو خرد کرده بودم .داداشم چجوری سرشو جلوی
همکاراش بلند میکرد؟ کاش هیچوقت دنبالم نگردن  ،نبودنم بهتراز مایه ننگ بودنمه از اخرین پله پایین
اومدم ،اشکامو پاک کردم و به سمت اونا که گوشه سالن رو کاناپه ها نشسته بودن رفتم اون عوضی که فهمیدم
اسمش سعیده ازجاش بلند شد و به سمتم اومد و مچ دستم رو محکم گرفت و همونطور که به سمت خروجی
میرفت منم دنبال خودش میکشید وسط راه گفت:
پرهام زنگ بزن سوسن خانم بیاد اینجا رو سر و سامون بده.+.باشه داداش کارت نباشه.
از سالن که بیرون رفتیم چشمم خورد به اتاقک کنار در و وایسادم اونم که دید حرکت نمیکنم وایساد و
دستمو ول کرد به سمت اتاقک رفتم و درش رو باز کردم همچنان همونجا وایساده بود فکرکنم فهمید میخوام
لباس بردارم .مانتوم هنوز به چوب لباسی نصب بود باورم نمیشد رها انقدر بی معرفت باشه و بدون من بره.
مانتوم رو پوشیدم رفتم بیرون تا منو دید راه افتاد و منم سربه زیر به دنبالش میرفتم که وایساد و به شیر کنار
باغچه اشاره کرد:
تا ماشین رو میارم صورتت رو بشور که دیگه رغبت نمیکنم نگات کنم.و بعدم عینه گاو سرش رو پایین انداخت و رفت .خواستم بگم مگه مجبوری خب نگاه نکن ولی اصال صدایی
ازگلوم خارج نشد نمیدونم چم شده بود که اصال نمیتونستم حرف بزنم  ،نشستم پای شیر و محکم صورتم رو
لبام رو چندبار شستم صحنه دیشب که منو بوسید اومد جلو چشمم  ،سرمومحکم تکون دادم و از جام بلندشدم
که یه سانتافه مشکی جلوپام ترمز کرد رفتم جلوتر و نگاه کنجکاوم رو به شیشه های دودی ماشین انداختم که
شیشه پایین کشیده شد و قیافه نحسش پدیدار:
استخاره میگیری سوارشو بچه.وقتی کلمه بچه رو شنیدم پوزخندی زدم که ازچشماش دور نموند و بعدسوار شدم و اونم باسرعت حرکت
کرد که صدای جیغ الستیک ها بلند شد.
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آروم صورتم رو چرخوندم و به نیمرخ صورتش خیره شدم موهاش بهم ریخته شده بود و همین جذابترش
کرده بود احساس تنفر در وجودم لبریز شد همش تقصیر اون بود اگه دستمو نگرفته بود حاال فرارکرده بودم
و خونه خوابیده بودم.
تموم شدما.باصدای نکره اش به خودم اومدم مثل اینکه بهش زل زده بودم سریع رومو برگردوندم که صدای پوزخندش
رو شنیدم پسره ی عوضی سرمو به شیشه تکیه دادم که خنکی شیشه حس لذت بخشی بهم القا کرد به آینده
ی نامعلومم فکر میکردم اینجور که شنیدم قرار بود کلفتی مادر آقا رو کنم .من دخترحاجی رحیمی که دست
به سیاه و سفید نزده بودم االن قرار بود کنیزی یکی دیگه رو کنم! خودم پام رو به این منجالب باز کردم پس
حق هیچگونه اعتراضی نداشتم.حس کردم ماشین متوقف شد نگاهی به اطراف انداختم که دیدم مقابل یه
رستوران وایسادیم،
 پیاده شو.من که نمیتونستم با این عوضی غذا بخورم پس چرا باید پیاده میشدم،دوباره صداشو شنیدم
با تو بودم دختره ی ابله پیاده شو.به روی مبارکم نیاوردم ولی خیلی گشنم بود ودلم میخواست بیشتر اسرار کنه ولی فقط محکم به فرمون کوبید
و زیرلب لعنتی گفت و پیاده شد .ناراحت و سرخورده سرجام تمرگیدم که یهو در محکم بازشد و من که به
درتکیه داده بودم نزدیک بودبیوفتم که بازوم رو گرفت و تقریبا پرتم کرد پایین .چه کاری بود تو که می
خواستی منو بندازیم پس چرا گرفتیم،دستم حسابی دردگرفته بود از الی دندون های قفل شدش غرید
 بهتره با اعصاب من بازی نکنی وگرنه بد میبینی راه بیوفت.منم که ترسیده بودم عینه جوجه اردک زشت پشتش شروع به حرکت کردم .وقتی وارد رستوران شدیم بوی
عطر غذا های مختلف رو استشمام کردم و اشتهام صدبرابرشده بود  ،دردبخورم که با اینکه زندگیم روفناکرده
بودم بازم فکر شکمم بودم.رفت سمت یه میزوپشتش نشست منم به طبعیت از اون نشستم.نگاهی بهم کرد و
بدون اینکه ازمن بپرسه یه پرس کوبیده وچندسیخ جیگرسفارش داد،خداخدا میکردم کبابه مال من باشه
عاشق کوبیده بودم و ازطرفی هیچوقت جیگر نمیخوردم چون دوست نداشتم.
تو همین حال و هوا بودم که یهو کمرم تیرکشید دستم روگذاشتم پشتم و صاف نشستم که نگاهش رو بهم
دوخت ولی هیچی نمیگفت از نگاه خیرش ترسیده بودم که خداروشکر گارسون غذا ها رو آورد و از شانس بد
اشاره زد تا جیگرا رو بزاره جلوی من.
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بعد از اینکه گارسون رفت ریلکس شروع به خوردن کرد و من بی میل زل زدم به غذام .همونطور که سرش
پایین بودگفت  :بخور برات خوبه من حوصله نعش کشی ندارم.
پس بگو اقا به فکر خودش بود ،یه لقمه از جیگرا تو دهنم گذاشتم که دیدم اونقدر را که فکر میکردم بد
نیست و خوشمزس،برای همین با ولع شروع به خوردن کردم بعد از اینکه تموم شدسرم رو باال آوردم که
دیدم با پوزخند بهم زل زده به غذاش نگاه کردم که نیمیش مونده بود.
شرمزده نگاهش کردم که نگاهش رنگ تعجب گرفت ولی سریع خودشو جمع و جورکرد وگفت:
 بلندشو بریم.بعد از اینکه پول غذا ها رو حساب کرد سوار ماشین شدیم وحرکت کردیم..
روبروی یه در بزرگ مشکی تویه کوچه ی پر دار و درخت توقف کرد و بوق زد در اروم بازشد و مردی که
لباس نگهبانی تنش بود براش دست بلند کرد اونم سری تکون داد و با گاز از سنگ فرش حیاط ویالیی خونه
گذشت و روبروی در وایساد وگفت:
پیاده شو.آروم در رو بازکردم و پریدم پایین که باز کمرم درگرفت ،یکم دستم رو پشتم فشار دادم و دنبالش راه
افتادم.وقتی داخل شدیم باصدای بلند گفت :
مریم بانو کجایی مامان خوشکلم.و من باتعجب به لحن صدای مهربونش گوش میدادم که یهو صدای پاشنه کفش تو خونه پیچید ،زنی بسیار
زیبا با کت و دامن ابی همرنگ چشماش از پله ها پایین اومد و از همون جا اغوشش روبرای این نره غول باز
کرد و اونم با شوق چند قدمی جلو رفت و بغلش کرد .اخی ناز بشی الهی گل پسر،تو عالم خیال سیرمیکردم
که صدای زنه بلندشد؛
خوش اومدی خوشکل خانم ،بجا نمیارم.و منم سربه زیر منتظر جوابی بودم که سعید بهش بده اخه تو ماشین گفته بود که حق اینکه یه کلمه حرف
اضافی بزنم رو ندارم و قرار نیست اینجا شست و شو کنم بلکه قراره تو کارای شخصی مامانش بهش کمک
کنم اخه ظاهرا کمی کسالت داشت .سعید:
مامان ایشون خدمتکار شخصی شماست و قراره از این به بعد اینجا زندگی کنه تا تمام وقت در اختیارتونباشه.
-اخه اینکه خیلی بچه است!
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-.خب مامان جان حتما الزمه که کار کنه ،از سویی دخترقابل اعتمادیه خیالت تخت.
بعد هم اومد سمت من و اروم در گوشم گفت:
خطایی ازت سربه زنه کشتمت.با صدای بلند با مامانش خداحافظی کرد و رفت .من موندم و نگاه های موشکافانه مادرش.
خب عزیزم بهتره بریم باال رو بهت نشون بدم .پشت سرش حرکت کردم ،طبقه ی باال یه راهرو بود که روبروی راهرو یه در بود و هر دو طرفش هم کال
چهارتا در .در یه اتاق و باز کرد و باهم رفتیم داخل .دکور اتاق کال سفید بود و قرمز.فرش قرمز تخت سفید و
روتختی قرمز.میز ارایش سفید و وسایل قرمزی که به زیبایی چیده شده بودند اشاره زد که رو تخت بشینم و
خودشم نشست.
اسمت چیه دختر خوب؟یکم نگاهش کردم و سرمو زیر انداختم .واقعا حرف زدن برام مقدور نبود،
دختر قشنگم چرا حرف نمیزنی؟ببین تو قراره حکم دختر نداشتم رو برام داشته باشی من حتی از انجامکارهای روزمره خودمم عاجزم پس تو باید همیشه پیشم باشی،پس چه خوبه که بامن صمیمی باشی.
دیدم اگه عکس العمل نشون ندم ممکنه بهش بر بخوره برا همین با سر و دست اشاره کردم که بهم دفتر و
خودکاربده.انگاری متوجه شد که گفت :دفتر میخوای؟
با شوق سرمو تکون دادم.بلند شد و سریع از تو کشویه دفترچه یادداشت و خودکار بهم داد.
نوشتم اسمم سارگله و هفده سالمه.
دفتروخوند و با تعجب گفت -تو که خیلی بچه ای!،نکنه اللی ،خانوادت کجان؟
اینو که گفت دلم گرفت،مجبور بودم بهش دروغ بگم اگه راستشو میگفتم سعید عوضی میکشتم.
نوشتم -پدرومادرم چند ماه پیش تو تصادف مردند و منم از همون روز نمیتونم حرف بزنم.
وقتی اینو خوند متاثر شد و گفت -بمیرم برات تو چی کشیدی.
مغموم سرمو پایین انداختم و از این مهربونیش دلم گرفت ،از این مادر یه همچین پسری بعید بود.
 اتاق روبرویی مال تو فردا می برمت دکتر ببینم چرا نمیتونی حرف بزنی و از همون راهم میریم برات خرید.امروز و فردا رو استراحت کن و از پس فردا کارتو شروع کن.
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قدردان سرمو تکون دادم و بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم و وارد اتاق روبرویی شدم.اتاق یه ست کامل بنفش
بود و حموم و دستشویی مجزا داشت.باهمون لباسا روی تخت گرم و نرم اتاق درازکشیدم و با هزار فکر و
خیال خوابم برد.
با احساس اینکه یکی داره در میزنه چشمو باز کردم اومدم بگم بیا تو که دیدم نمیتونم خواب آلود از جام بلند
شدم و درو باز کردم که دیدم مریم خانومه چشمامو کامل باز کردم و سرمو به نشونه ی سالم تکون دادم.با
خوشرویی گفت:
 وقت شامه بیا بریم پایین و باخدمتکار ها آشنات کنم .تو باید با اونا غذا بخوری.سری تکون دادم و دستی به شالم که دورگردنم پیچیده شده بودکشیدم،پس بگو چرا احساس خفگی میکردم
از دورگردنم بازش کردم و پوشیدمش .باهم از پله ها پایین رفتیم.وارد اشپزخونه شدیم که یه خانم فرز
درحال اماده کردن غذا بود.
 این زهرا خانمه مسئول آشپزیه.صدارو که شنید دست ازکار کشید و سالم داد حدودا چهل سالش بود و چهره ی مهربونی داشت.یهو مریم
خانم گفت:
ندا ،راضیه.دوتا دختر جوون وارد اشپزخونه شدن و سالم کردن که منم سر تکون دادم-ایناهم مسئول نظافت اینجا
هستند.
ندا دختری حدودا بیست ساله صورت گرد و چشمان درشت قهوه ای داشت و راضیه دختری تقریبا بیست و
هفت ساله که قد بلند و چشمان مشکی داشت.کنجکاوانه نگاشون میکردم که مریم خانم گفت.
اینم سارگله  ،پرستارمنه و فعال نمیتونه صحبت کنه مراقبش باشین.بعد هم از اشپزخونه خارج شد....زهراخانم:
خوش اومدی دخترم چرا نمیتونی حرف بزنی؟ندا -خاله وقتی نمیتونه حرف بزنه یعنی حتی نمیتونه دلیل حرف نزدنشم بگه.
از سادگی زن بیچاره خوشم اومد و لبخندی به صورتش پاشیدم.راضیه-از اشناییت خوشبختم و بعد هم
دستشو به سمتم درازکرد و من دستشو فشردم .ندا هم همینکارو کرد و بعد یهو گفت -
بهتره همه باهم سریع شامو بکشیم که االن اقا میان.
ندا همینطور که سریع بشقاب های چینی قشنگی رو ازکابینت بیرون میاورد حرفم میزد
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 +االن چهارسالی میشه که اینجا کارمیکنم ،پدر و مادرم رو طی یه اتش سوزی از دست دادم و یروز خانوم منو
گوشه ی خیابون دید و بهم جا داد،خیلی زنه گلیه.
بعد یهو برگشت سمت وگفت -چقدرخوشگلی بال،خیلی ناراحت شدم که نمیتونی حرف بزنی.از اول الل بودی؟
سرمو به عالمت نه تکون دادم ،که زهراخانم گفت:
ندا جون بجا وراجی برو ظرف ها روی میز بچین .بعد هم به من اشاره زد تا روی صندلی توی اشپزخونه بشینم.قابلمه ها رو ،روی میزگذاشت و سرشون رو
برداشت بوی عطرفسنجون وزرشک پلو همه جاپیچید با لذت بوکشیدم که یادمامان افتادم و اشکم چکید
سریع پاکش کردم که راضیه اومد و دیسای پرشده از غذا روبرد.بعد از چند دقیقه صدای نازک مریم خانم تو
خونه طنین اندازشد-خوش اومدی عزیزم
+.سالم خانومم ،امروزحالت چطوره خوبی؟-
از دیدن محبت های تو عالیم,غذا حاضره سریع دستاتو بشور و بیا.
حتما باید بابای اون عوضی می بود.میزغذاخوری روبروی اشپزخونه بود ازجام بلند شدم سرکی کشیدم که
چشمم به یه مرد قد بلند چارشونه خورد که موهای جوگندمی بلند و چشمای مشکی گیرایی داشت اومد و
پیشونی مریم خانوم رو بوسید وکنارش نشست.کوفتت بشه زن،چه شوهری!از فکر مسخرم خندم گرفت ،که
صدای زهراخانم بلند شد
اه اونجا چه میکنی دخترم؟ بیا غذاروکشیدم بیا شروع کن تا ندا و راضیه هم بیان.پشت میزنشستم و زیر نگاه های کنجکاو زهرا یه عالمه فسنجون خوردم اخه خیلی خوشمزه بود.دراخرهم
تازه ندا و راضیه اومده بودن پای میزکه مریم خانم صدام زد.
سارگل بیا اینجا عزیزم.وقتی رفتم خودش رو همسرش رو مبل های جلوی تی وی نشسته بودن .با دست به همسرش اشاره زد و گفت
کامران شوهرم .سرمو تکون دادم که برام لبخند زد و این یعنی اینکه میفهمه نمیتونم حرف بزنم.اینم سارگله،دخترخوب من.کامران+امیدوارم که مسئولیت پذیرباشی و بتونی به مریم عزیزم کمک کنی,میتونی بری دختر جون.
لبخندکم جونی زدم و راه پله ها رو درپیش گرفتم.ساعت توی راه رو ده رو نشون میداد برا همین به اتاق
رفتم و شیرجه زدم توتخت و به خواب عمیقی فرورفتم.
دانای کل::
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رهاجان،مامان،به خانوم رحیمی بگو باسارگل کجا رفتین اون شب.مگه نمیبینی چقدرنگرانن،سارگل کجاست؟
رها_من هیچی نمیدونم،ولم کنید..سرم درد میکنه،اه
خانم رحیمی_رهاجون ،دخترم،التماست میکنم بگو دخترم کجاست؟ سارگل من کجاست؟ ده حرف بزن
دختر.
رهاباگریه گفت :با سارگل رفتیم پارتی ،یه دقیقه رفتم جایی ،وقتی اومدم سارگل نبود،همه جا رو دنبالش
گشتم،ترسیده بودم،وقتی ندیدمش،برگشتم خونه.
خانم رحیمی_کجا؟...کجاست؟؟؟؟ اون خونه ای که رفتین کجا بود؟
رها_خیابون...
مامان سارگل ،بی هیچ حرفی ازجاش بلند شد و داشت از در بیرون می رفت که،طیبه رو دید.
طیبه_شیرین خانم شرمندم،مجبورم کردن.
_هیچی نگو طیبه،من جواب باباشو چی بدم؟ من بهت اعتمادکردم.
طیبه سرشو تکون داد و شیرین خانم از خونه بیرون رفت و سوار ماشین شوهرش که دم در بود ،شد.
حاجی_چی شد شیرین؟ این دخترکجا مونده پس؟ چرا نیاوردیش؟
شیرین_حاجی،اینجا نبود.
_پس کجاست؟ تو که گفتی اینجاست.
_چیزه ..حاجی،بوده ولی درحال حاضر اینجانیست.
_جون به سرم کردی زن،کجاست پس؟بگو بریم دنبالش.
شیرین خانم زد زیر گریه و دستاشو رو صورتش گذاشت وگفت_ این دختره ی عفریته ،دخترساده ی منو
برده پارتی،،سارگل نیست ،اینجا نیست ،از دیشب برنگشته.
_چی؟؟؟ سارگل کجا رفته بوده ؟ وای خدایا ! این بی ابرویی رو کجای دلم بزارم،،اخرم کارخودشو کرد این
دختر  ،ابرومو برد.
_بس کن حاجی،،بس کن..دخترمن ،نیست !!،تو به فکر ابروتی،،راه بیوفت ،راه بیوفت بریم خونه ای که دیشب
مهمونی بوده..
_اون دیگه دخترمن نیست،پاکش کن از ذهنت.
_تو روح دخترم رو کشتی،زندانیش کردی ،خوشی هاشو ازش گرفتی،حاال که حتی نمیدونی برای چی
برنگشته،نمیخوای بری دنبالش؟ تو چطور پدری هستی؟
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_بس کن زن ،من میخواستم از همچی روزی جلوگیری کنم ،که این روزو نبینم ،که نیوفتم این خونه و اون
خونه دنبال بچم .میام..میام دنبالش،ولی بخدا که دلم ازش سیاه شده.
شیرین خانم،دیگه حرفی نزد و فقط بیصدا اشک میریخت.
صبح باتکون ها ی دستی بیدارشدم
-.دخترچقدر خوابت سنگینه هرچی در زدم متوجه نشدی.روتخت نیم خیزشدم و سرموبه عالمت سالم تکون
دادم و لبخندی به چهره ی مهربونش پاشیدم که
گفت_سالم عزیزم.بلند شو یه آبی به دست و روت بزنو بیاموهای منو صاف کن و کمک کن تا لباس بپوشم
بعدش هم با هم بریم دکتر و لباس بخریم.
بعد هم بلندشد و ازاتاق بیرون رفت،به گفته هاش عمل کردمو بعدشستن صورتم به اتاقش رفتم.متوجه شد و
گفت +اومدی عزیزم بیا برس رو برداروموها موصاف کن وببند.پشت سرش و ایسادم و شروع به شونه کردن
موهای مشکی لختش کردم
+.یه مدتیه که از کوچکترین کارها هم خسته میشم به اصرار سعید راضی به خدمتکارگرفتن شدم
.موهاشو بستم و کمکش کردم تا لباساش رو تن کنه بعد هم رفتیم پایین و صبحونه خوردیم و باهم سوار
سمند سفیدش شدیم و به مطب دکتری که ظاهرا دوست خانوادگیشون بود رفتیم.بعد از اینکه دکتر ماینه ام
کرد فهمیدیم که طی یه شک تکلمم رو ازدست دادم و احتمال اینکه باز بتونم صحبت کنم کمه.واقعاشوکه
بودم بیصدا تو ماشین اشک میریختم و به روبروم خیره شده بودم حاال چی قراره بشه،زندگیمو همه جوره
باخته بودم.یهو دیدم ماشین توقف کرد ولی اهمیت ندادم دیگه از این زنم خوشم نمیاد ،این زن مادر ویرانگر
زندگی منه.دستام گرم شد سرمو چرخوندم که دیدم دستامو گرفته و زل زده بهم.با چشمای اشکیم نگاش
کردم
+میدونم یه چیزی رو داری ازم پنهان میکنی،غم تو نگاهتو میبینم ولی تحمل کن دخترم و بعد دستامو به لبش
چسبوند و بوسید.
از فکر چنددقیقه پیشم خجالت کشیدم،اشکامو پاک کردم و لبخند بی جونی بهش زدم که گفت:
 +پس پیش بسوی خرید.
و بعد حرکت کرد،دم یه پاساژ بزرگ و ایساد و باهم رفتیم داخل.لباسای زیبایی برام خرید دیگه داشتیم برمی
گشتیم که نگام رو یه لباس شب بلند زوم شد.رنگ مشکی داشت و تا کمر تنگ بود و پارچش براق و استین
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های حریر و دامن ساتن مشکی کلوش داشت.خیلی شیک و زیبا بود .من همیشه تو مهمونی های فامیل به
خواست بابا کت دامن میپوشیدم.
ازش خوشت اومده؟صدای مریم خانوم بود به ناچارسرم رو به عالمت نفی تکون دادم که دستم رو کشید و برد داخل مغازه و به
دختره مغازدار گفت تا از اون لباس سایزمو بیاره ومنو فرستاد تو اتاق پرو تاامتحانش کنم.لباسو پوشیدم و
زیپ بغل لباسو بستم و تو اینه به خودم نگاه کردم.خیلی قشنگ بود و به زیبایی رو تنم نشسته بود
+سارگل درو باز کن ببینم.
درو باز کردم
+وای عزیزم معرکست خیلی بهت میاد،مبارکت باشه.
فقط لبخندخجولی زدم،تنهاکاری که ازم ساخته بود.
یک ماهی از اومدنم به این خونه میگذشت و من حسابی با مریم جون صمیمی شده بودم،باحرف نزدنمم تا
حدودی کنار اومده بودم و همیشه یه دفتر یادداشت کوچیک همراه خودم داشتم.تو این مدت فقط دوبار
سعید به اینجا اومده بود وکاری به کارم نداشت.امروز هم مریم جون طبقه پایین داشت تی وی نگاه میکرد و
من هم تو کتابخونه طبقه باال کتاب میخوندم.مریم جون که عالقم رو به کتاب دید،اجازه داد که از این
کتابخونه استفاده کنم.روی صندلی چرخ دار نشسته بودم و همینطور که می چرخیدم کتاب دستمم میخوندم
که یهو در به شدت باز شد.با صندلی به طرف در چرخیدم که ازچیزی که میدیدم رعشه به تنم افتاد.
سعید بود که با موهای ژولیده روبروی در وایساده بود و با اخم نگام میکرد یکم باصندلی خودمو عقب کشیدم
که این حرکت من تحریکش کرد و به سمتم حمله ور شد.به سمت منی که تو صندلی فرورفته بودم خم شد و
گفت _چطوری خوشکل عوضی،بمن خیانت میکنیا هان؟؟
از چی داشت حرف میزد چه خیانتی.صدای مریم جون رو می شنیدم که میگفت:
_سعید مامان جان نکن،این دختره طفل معصوم که پریا نیست.
و صدای تق تق پاشنه صندلش میومد که نشون میداد داره ازپله ها باال میاد.
چند بار دورم چرخید بعد ،یهو پشت صندلی قرارگرفت و صندلی رو محکم هل داد و من و صندلی از دراتاق
خارج شدیم صندلی داشت بسمت دیوار روبروی اتاق میرفت که باوحشت جیغی زدم وگفتم -خدا
و این همزمان شد با برخوردم به دیوار و دیگه هیچی نفهمیدم.
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اروم چشمام رو باز کردم که دیدم تو یه اتاقم که دیوارهای ابی رنگی داره ،دقت که کردم فهمیدم که
بیمارستانم.
ولی چرا سرم انقدر درد داشت دستمو باال اوردم و به سرم زدم که دیدم یه چیزی دور سرم پیچیده شده وکم
کم همه چیز یادم اومد و اشکام سرازیر شد چرا با من همچین میکرد ،صدای تق تق کفشی اومد و بعد از اون
مریم جون با یه پالستیک کمپوت داخل شد و منو که بیدار دید به سمتم اومد و با نگاهی شرمسارگفت:
،خوبی دخترم؟الل که از لطف پسرش شده بودم ،سرمم که ترک برداشته بود،چه خوبی چه کشکی؟.تو فکر بودم که یهو بی
هوا از دهنم خارج شد که_خوبم.
من و مریم خانم هردو متعجب بهم خیره شده بودیم،باورم نمیشد من حرف زده بودم.
برا امتحان گفتم_مریم خانم!.؟
که دیدم نه واقعا صدای خودمه
+.وای سارگل تو داری حرف میزنی وای خدای من.
بعد هم بلند شدو دکتر و صداکرد همزمان با ورود دکتر سعیدم داخل شد.نگاه بی تفاوتی بهم انداخت و گوشه
ی اتاق وایساد .بعدازاینکه دکترکامل چکم کرد گفت که قدرت تکلمم رو دوباره بدست اوردم و ضربه ی
سرمم سطحیه و مرخصم.
ازجام بلند شدم ودستی به تونیک کوتاه بنفشم کشیدم و شال مشکیمو رو سرم و باند پیچی هاش مرتب
کردم.منو باهمون لباس های راحتیم اورده بودن.وقتی گفتم بریم،لبخندی رو لبای مریم جون نقش بست
وگفت
+صداتم مثل خودت ناز و خوشکله
که این حرفش پوزخندی رو لباهای سعید نشوند.سرمو تکون دادم و پشت مریم جون راه افتادم.سعید رفت تا
پول بیمارستانو حساب کنه و ماهم رفتیم و سوارماشینش شدیم تا بیاد..
وقتی نشست گفت:
_پول بیمارستان از حقوقت کسرمیشه.
مریم جون_ سعید این چه حرفیه،مثل اینکه تو این بالروسرش اوردی.
_بهرحال من کاری رو که گفتم میکنم .دستامو مشت کرده بودم و چشمام رو بسته بودم خیلی عصبی بودم.
مریم جون+کمی ازخودت برام بگوسارگل جان.
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_چی بگم مریم خانم هرچی که بود رو براتون نوشتم،راستش االن حرف زدن واقعا سخته برام.
+باشه گلم پس تامیرسیم خونه بخواب.
به حرفش گوش دادم و چشمام رو بستم و سرم رو به پشتی صندلی تکیه دادم.یهوازخواب پریدم وسرم محکم
خورد به صندلی جلو و بی اخیارگفتم:
_اخ....
مریم جون+چخبرته سعید مثل اینکه تازه از بیمارستان مرخص شده ها یکم مراعات کن.
سعید_مامان خوب بود ترمز نمیکردم میخوردیم به در.
مریم_امان از دست تو،نمیای داخل
+ .نه شرکت کاردارم برین شما.
منو مریم جون پیاده شدیم و اونم دنده عقب گرفت و رفت.اصال نمیدونستم مشکلش با من چیه.
روزها میگذشت و من تمام وقتم رو بیهوده هدر میدادم.دیگه از همه چی خسته بودم نه خبری از دوستام
داشتم و نه خانوادم.تو اتاقم نشسته بودم و به در و دیوار نگاه میکردم که در اتاق رو زدند.بفرمایید ارومی
گفتم که خاله اومد داخل،از روزی که زبون بازکرده بودم به خواست مریم جون بهش میگفتم خاله
+.سارگل جان خواستم چندکلمه ای باهات حرف بزنم.ببین دخترم اینطور که توگفتی هیچکس رو نداری و
ازطرفی حیفی برای تو خونه موندن.من تصمیم گرفتم که تو رو تو یه اموزشگاه زبان که مال پسرخواهرمه ثبت
نام کنم و امیدوارم که تو هم موافق باشی
_.ولی خاله کی از شما مراقبت کنه؟
+..نگران نباش گل دختر ،اونقدرام از کارافتاده نشدم.
با ذوق همینطور نشسته دست دورگردنش انداختم و دوتابوس ابدارش کردم
_.مرسی خاله عاشقتم
+.خیلی خب دیگه ولم کن تا خفه نشدم،.عصری میریم و وسایل مورد نیاز تو می خریم و از فردا سرکالس ها
حاضرمیشی.
بعد هم بلندشد و از اتاق بیرون رفت.دیگه نمیتونستم با این شرایط ادامه بدم من که همه زندگیم رو باخته
بودم پس بهتر بود از نو شروع کنم و این سراغاز یک شروع برای من بود.بعدازاینکه ناهارم رو خوردم به
زهرا خانم کمک کردم و ظرفا رو شستیم ،بعد هم به اتاقم رفتم و یه حموم یک ساعته کردم که روحم تازه
شد.بعدش هم یه مانتو صورتی چروک و شلوار و شال سفیدی که با خاله خریده بودیم رو پوشیدم،لباسای
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جدیدمو خیلی دوستداشتم اخه بابا هیچوقت نمیزاشت رنگ شادبپوشم،کیف مشکیم رو برداشتم و دراخر هم
به اتاق خاله رفتم و به اونم کمک کردم تا لباسشو که یه مانتو بلند مشکی بود رو بپوشه بعدهم یه ارایش ملیح
رو صورتش نشوندم و برا خودمم یه رژ صورتی زدم دیگه اماده رفتن بودیم که خاله از توکشو کمد ده تا
پنجاه تومنی بهم داد و گفت:
اینم اولین حقوقت،البته هفتصدتومن بود که سعید دویست تومانش رو برا هزینه بیمارستان برداشت و منهم نتونستم جلوشو بگیرم.شرمندتم من نمیتونم مخالف خواستش کاری کنم و اونو مجبور به کاری کنم.
بعد هم سرشو پایین انداخت
_.خاله این چه حرفیه ،همینم خیلی زیاده شما بمن جا و مکان دادید و من قدردان شما هستم
+.شرمندم نکن دخترم بیا پولتو بگیر و هرچی دل خودت خواست بخر.
پولو ازش گرفتم و تو کیفم گذاشتم و باهم رفتیم و سوار ماشینش شدیم بعد هم به مرکزخرید شهررفتیم.
به خواست خودم و با پولی که براش زحمت کشیده بودم چنتا دفتر و کتابهایی که خواهرزاده خاله گفته بودوبه
همراه یه کوله پشتی بدون هیچ منتی خریدم.وخاله بدون هیچ حرفی همراهیم میکرد .دوتا مانتو و یه کیف و
کفش قرمزم خریدم که حداقل همش با یه لباس نرم اموزشگاه.دیگه شب شده بود که به خونه برگشتیم.
بدون اینکه شام بخورم خوابیدم،صبح ساعت هفت و نیم از ذوق بیدار شدم قرار بودساعت نه به اموزشگاه
برم .بلند شدم و دست وصورتمو شستم سری به اتاق خاله زدم که دیدم خوابه.به اشپزخونه رفتم و سالم
بلندباالیی دادم که راضیه وزهراخانم با خوشرویی جوابمو دادن.سریع یه لقمه نون پنیر با یه لیوان چایی
شیرین خوردم و به اتاقم برگشتم تاحاضرشم.یه مانتو تنگ و بلندسرمه ای پوشیدم و شال و شلوار مشکیمم
پوشیدم.دراخرکفش قرمزمو از جعبه دراوردم و چون نو و تمیز بود با دمپایی روفرشی عوضش کردم.کتاب و
دفترو مداد الزم رو تو کوله پشتی سفید و مشکیم گذاشتم و رفتم پایین که دیدم خاله داره صبحونه
میخوره.منو که دید گفت:
به به خانم خانما،خوشکل کردی+.خوشکل بودم
_.اونکه صدالبته،اژانس دم دره ،سفارشتم به سیاوش کردم.
سوالی نگاش کردم که گفت؛
سیاوش حسینی خواهرزدم،مدیر و استاد اموزشگاه.اهانی گفتم که گفت_راستی عزیزم،کالست تموم شد ،به منشی اونجا بگو برات اژانس خبرکنه
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 باشه.خاله یادت نره ساعت ده قرصات رو بخوریا،خدافظ.بعد هم با دو رفتم در حیاط و سوار اژانس شدم و ادرسو بهش دادم.به اموزشگاه که رسیدم اولین چیز جالبش
دربزرگ قهوه ای بود که اتاقک نگهبانی کنارش قرار داشت.و یه تابلو بزرگ سر درش بود که روش نوشته
بود ،موسسه اموزش زبان استادحسینی.اوه یکم برا خودت نوشابه باز کن ایکبیری.بیخیالش شدم و بعد اینکه
با نگهبان صحبت کردم درو بازکردتامن برم داخل،دوطرف سنگ فرش درخت کوچک و بزرگ بود،ورودی
ساختمان چندتا پله میخورد.پله ها رو رد کردم و از تو درشیشه ای نگاهی به خودم انداختم و وارد شدم.بعد از
رد کردن یه راهرو کوچیک یه سالن بزرگ بود که دورتا دورش کالس قرارداشت.و باجه هایی بعنوان
پذیرش نیز بود.پیش منشی بخش مدیریت رفتم...من_سالم خانم خسته نباشید با اقای حسینی
کارداشتم.منشی که یه زن چهل ساله شیک پوش بود گفت+وقت قبلی داشتی دخترم؟ _بله بگین رحیمی
اومده.سارگل رحیمی
برو تو دخترم.در زدم و بعد از شنیدن بفرمایید داخل شدم.دکور اتاق کال ابی کاربنی و سفید بود.یه اتاق بزرگ که دیوارها
همه کاربنی،مبل ها سفید با کوسن های کاربنی،میز کاربنی.و در اخریه میز مطالعه بزرگ سفید ،که پسری
چارشونه با پیرهن مشکی و عینک مطالعه در حال نوشتن چیزی بود.بعد ازاینکه چند دقیقه سر پا وایسادم
سربلندکرد و گفت:
_خب اگه دید زدنتون تموم شد،بفرمایید بشینید.
خیلی بهم برخورد ولی به روی خودم نیاوردم و گفتم+خاله جان گفتن باهاتون هماهنگ کردن یه تای ابروشو
داد باال که حسابی جذاب شد
_بله با من تماس گرفتن ولی شما ربع ساعت تاخیر داشتین و کالستون شروع شده،برید،فردا بیایند .
باتعجب گفتم_ولی اخه...
 +ولی واخه نداره باید قانون اینجا رعایت بشه.
دیگه موندن رو جایز ندونستم پسره ی عقده ای،با اجازه ای گفتم و ازجام بلند شدمورفتم پیش منشی تا برام
اژانس خبرکنه.همینجور بی حوصله منتظر اژانس تو سالن نشسته بودم که مثل اینکه یکی ازکالساتموم شد
چون چندتا پسرو دختر از ته سالن داشتن میومدن.نگاهاشون کنجکاو بود ولی بدون اینکه چیزی بگن
رفتن.منشی بهم گفت اژانس اومده،ازجام بلندشدم و بعدازحدافظی رفتم و سواراژانس شدم،ادرسو دادم و
چشمامو بستم و به پشتی صندلی تکیه دادم و به گذشته نه چندان دورم فکرکردم.داداشم با اینکه تحصیل
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کرده و پلیس بود نه اجازه داد که کنکور بدم و نه گذاشت به کالس زبان برم حتی وقتی عالقه ی شدیدم و
دید گفت ،کالس ها مختلطه و جای تو نیست.ولی یه روز که داشتم با خاله حرف میزدم از عالقم به زبان
خارجه گفتم و اون منو توی اموزشگاه به این بزرگی ثبت نام کرد.به اون خواهرزاده ی احمقش فکرکردم
چهره ی مردونه و گیرایی داشت موها و ریش قهوه ای که حسابی مرتب و کوتاه بود.چشمای میشی و پوست
برنزه.اینجور که فهمیدم کالسم ساعت نه ونیم شروع شده بود.اه چی میشد بزاره برم داخل مردک دیوانه.اصال
پارتی بازی نکرد نکبتی.
ازماشین پیاده شدم و پول کرایه رو دادم.با کلیدی که خاله بهم داده بود درو بازکردم و واردشدم که دیدم
سانتافه مشکی تو حیاط پارکه.اه برخرمگس معرکه لعنت،شونمو باال انداختم و وارد خونه شدم که دیدم ازطبقه
باالصدای فریاد میاد.با دو ازپله ها باالرفتم که دیدم صداها ازاتاق خالست ،اروم پشت درگوش وایسادم.صدای
سعید بود که فریاد میزد
_چرا بدون اینکه به من خبربدی گذاشتی بره مامان میفهمی چیکارکردی اگه برنگرده من چه غلطی کنم..
خاله+اونکه اینجا زندانی نیست میتونه مثل بقیه خدمتکارا ازخونه بیرون بره،بعدم خودش گفت کسی رو
نداره...
سعید_گفتم مراقبش باش گفتم امانته وای خدایاچیکارکنم از دستت مامان،میرم اموزشگاه اون قوزمیت
دنبالش و در پی این حرف دربازشد ومن خوردم تخت سینش.
اروم سرمو برداشتم و سربه زیر سالم دادم خاله سعید و کنارزد و گفت_بیا دیدی اومد...
سعید_ازاین به بعدحق نداری از خونه بیرون بری فهمیدی دختر.
خاله_یعنی چی اخه ؟اون فقط قراره دوساعت درروزکالس بره اینکارا برا چیه؟
سعید+همین که گفتم.
نه این دیگه خیلی خوش خوشانش شده بود هنوز منو نشناخته.داشت به سمت راه پله میرفت که باصدای
رسایی گفتم
ولی من میرم.رو پاشنه پاش چرخید وگفت+چی نشنیدم ،چی گفتی؟
بعد هم با خشونت به سمتم حرکت کرد ومن هم باسرعت به سمت اتاقم رفتم همین که خواستم درو ببندم
باپاش درو هل داد و اومد داخلو درو قفل کرد.انقدر عقب عقب رفتم که خوردم به تخت و ناخوداگاه روش
نشستم.دریک قدمیم وایساد و گفت
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+اگه میدونستم اون کارم زبونت و باز میکنه هرگز انجامش نمیدادم دختره ی ابله.مثل بید میلرزیدم و چونه ام
رو ویبره بود.چونمو گرفت و گفت
_هنوزم دلت میخواد بری کالس؟
ومن هم با ترس سرمو به عالمت مثبت تکون دادم که چونمو ول کرد و گفت
_که اینطور .
بعد هم با ارامش شروع به باز کردن دکمه های پیرهنش کرد خاطرات برام تداعی شد.سرمو تکون دادم و به
حالت شوک ازجام بلند شدم و دستشو رو دکمش گرفتم و جیغ کشیدم نه نه...
سعید_چی نه؟یعنی دیگه نمیخای بری اموزشگاه؟
گفتم_اره دیگه نمیرم.
منو هل داد رو تخت و با همون دکمه های باز از اتاق بیرون رفت و من مسخ شده رو تخت نشستم و به گوشه
ی اتاق خیره شدم که خاله باعجله وارد شد و گفت
_خوبی دخترم ؟چیشده چرا سعید انقدر عصبانی بود،چیزی بینتونه؟
و من همچنان به گوشه ی اتاق خیره بودم.وقتی جوابی دریافت نکرد بلندشد و از اتاق بیرون رفت.و با رفتن
اون اشکای من راه خودشو پیداکرد و هق هقم اتاقو پر کرد.
***
سه روزی میشد که لب به غذا نزده بودم.دلم خوش بودکه اگه شرف و ابرومو از دست دادم حداقلش میتونم
برا خودم کسی بشم و از این خونه برم .بدون اینکه هیچوقت با خانوادم روبروشم.اونا رو مسبب بدبختی خودم
میدونستم،اگه انقدربهم سخت نمی گرفتند،با این همه کمبود از جانب خودم روبرو نمیشدم.احساس میکردم
دیگه جونه اخرمه،لبام ازخشکی ترک برداشته بود،نازکش نداشتم ولی حداقل بازجر دادن خودم دلم اروم
میشد.بی حال رو تخت افتاده بودم که در به شدت بازشد...
سعید_دختره ی احمق داری چه غلطی میکنی؟ این مسخره بازیا چیه؟میخوای بمیری؟خب به جهنم بمیر
هممون رو خالص کن.
ومن همچنان بی حال افتاده بودم و به سقف چشم دوخته بودم.اومد و باالی تخت وایساد که سرمو چرخوندم و
نگاش کردم.چنددقیقه با تعجب نگام کرد و بعد با دادگفت
_مامان،مامان اب قندبیار
 .و خاله بعد ازچنددقیقه باعجله اومد و وقتی منو دید گفت
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_یاامام زمان،ببین چیکارکردی سعید.
بعدهم اومد و چند قلپ اب قند بهم داد که احساس کردم خون تو رگام جاری شد.خاله_بلندشو عسل خاله
بلندشو تا ببرمت بیمارستان.
خواستم بگم نه من خوبم که اصال لبام از هم باز نشد.سعی داشت زیربغلمو بگیره و بلندم کنه ولی بخاطربی
حسی،سنگینترشده بودم که یهو سعید مامانشو کنارزد و اومد که بغلم کنه،همین که دستش بهم خورد با
همون بی حالی شروع کردم به جیغ زدن که البته صدای جیغام کم بود.ولی اون اصال به روی خودش نیاورد و
منو رو دستاش بلند کرد و باعجله از پله ها پایین رفت و منم ازترس اینکه بیوفتم داشتم قالب تهی
میکردم.برای همین دستامو دور گردنش انداختم که یه لحظه متوقف شد و بازحرکت کرد.خاله هم داشت
پشت سرما می دوید که این همه فعالیت اصال براش خوب نبود.درماشینو بازکرد و منو خوابوند رو صندلی
عقب که البته یکم پاهام خم شده بود و خودشو خاله سریعا جلو سوارشدند.با ریموت درو باز کرد و بوقی
برای نگهبان زد و بعد باسرعت حرکت کرد.دم بیمارستان بازهم منو بغل کرد وسریع به اورژانس رسوند
ودکترا هم برام سوزن خوراک وصل کردن و من به خواب عمیقی فرو رفتم.وقتی بیدارشدم کسی تو اتاق نبود
و من احساس سرزندگی میکردم،حالم خیلی خوب بود و ازاون بی حسی خارج شده بودم.توحال و هوای خودم
بودم که یه مرد جوون با روپوش واردشد و بدون اینکه حرفی بزنه سرممو کشید و رفت.وقتی رفت ازجام بلند
شدم و لباسامو مرتب کردم.بازم با لباس خونه بودم.
همینکه اومدم درو باز کنم در خودش بازشد و سعید اومد داخل و من عقب عقب رفتم.
سعید-فقط بخاطر مامان و اسراراش راضی شدم که بری کالس اونم با راننده،فکرنکن با غذا نخوردن میتونی
چیزی روبه من تحمیل کنی،دفعه دیگه میزارم بمیری،راه بیوفت.خداروشکر که روشو برگردوند و لبخند
پیروز منو ندید.
یک ماهی از اون ماجرا میگذشت و من پیاپی در کالسها شرکت میکردم وخیلی هم راضی بودم البته اگه
سیاوش و بدخلقی ها وکارهای عجیبشو نادیده بگیرم .یجوری رفتار میکرد که انگار ازمن متنفره،کال پسرهای
این خانواده با من مشکل داشتن.با کسی رابطه ی صمیمانه برقرارنکرده بودم.اخه درمورد خودمومحل زندگیم
چی بهش میگفتم ولی یه پسر فوضول و پولدار تو کالس بود که خیلی پاپیچم میشد،امروزم طبق معمول کالس
تموم شده بود و من به سمت پرایدی که هرروز رانندش منو میاورد میرفتم که همون پسر فوضوله که اسمش
میالد بود صدای نکرش بلند شد_اگه انقدرسانتالی که راننده شخصی داری په چرا انقدر ماشین رانندت
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درپیتیه،و خودشو دوستای مزخرفش زدن زیر خنده ومن برگشتمو لبخندحرص دراری زدم که مطمعنم چال
گونم نمایان شد اخه یکی شون باصدای کشیده ای گفت جون.
و همین لحظه بود که سیاوش از راه رسید و گفت_میالد و تمدن از فردا سرکالس نبینمتون.
اون دوتا که از تعجب شاخ دراورده بودن،شاخ های منم وقتی بیرون اومد که گفت_رحیمی چرا وایسادی برو
دیگه.
و من هم سریع سوار ماشین شدم.تو راه بودیم که یهو حس کردم حالم داره بهم میخوره سریع به پشتی
صندلی راننده زدم که متوجه شدوگوشه ی خیابون نگه داشت و هرچی خورده و نخورده بودم باال
اوردم،نمیدونم چم شده بود که همش باالمیاوردم یاد دیروز افتادم که از بوی عطر خاله حالم بد شد و قرار بود
عصری بریم پیش دوست خاله که دکتر بود.راننده بطری ابی باز کرد ومن دست و صورتمو شستم و دوباره
سوارشدم.وقتی به خونه رسیدیم جریان رو برا خاله گفتم که گفت احتماال مسموم شدم و عصر مشخص
میشه....
دل تو دلم نبود االنا بود که نوبتم بشه،حدس میزدم چه بالیی سرم اومده.
_سارگل رحیمی.
به محض اینکه اسممو گفت ازجا پریدم که خاله هم بلندشد
_اروم باش عزیزم،خدابخواد مشکلی نیست.
وقتی وارد مطب شدیم و دکتربهم تبریک گفت،دنیاروسرم خراب شد.زیر نگاههای کنجکاو خاله داشتم اب
میشدم ،همه امیدم به ازمایشی بود که شاید مهررد میزد به حدس دکتر .ولی باگرفتن برگ ازمایش که بخاطر
دکتر سریعتر جوابشو بهمون داده بودن.دیگه مردم!!!..
***
تو کل راه خونه نه خاله حرفی زد و نه من چیزی گفتم،منکه مات و مبهوت سیخ سرجام نشسته بودم،پدر این
بچه کی بود؟ بچه ی من حرومزاده است؟؟ خدایا این چه زندگیه،چیکار باید میکردم.
به محض ورودمون به خونه خواستم به اتاقم برم که خاله مانع شد و اشاره به کاناپه های گوشه سالن کرد و
گفت که باید باهم حرف بزنیم.
خاله_میدونم که ازدواج نکردی و از طرفی هیچ دلم نمیخواد که تصوراتم از تو بهم بریزه،برا همین دلم
میخواد که بگی شوهر داری،بگو سارگل ،حقیقتو بگو...
مثل یک کوه اتشفشان فوران کردم ازجام بلندشدم و با جیغ شروع به حرف زدن کردم...

- 24 -

www.98ia.co

کتابخانه نودوهشتیا

توازکدامین دیار به من رسیدی  -فاطمه زارع -کتابخانه مجازی نودوهشتیا

_فکرکردی برا چی دختر حاجی رحیمی داره کنیزتو میکنه؟فکرکردی پسرت لطف کرده و بمن بیکس و کار
،جا داده؟ میدونی چیه ؟مسبب بی کس و کاری من،پسر توهه،،پسرت کسیه که منو بی عفت کرد.اونو دوستای
نامردتر از خودش،فرصتهای منو ازم گرفتن،راه برگشت به خانوادمو بستن.حاالم معلوم نیست،پدر این بچه
کیه؟با مشت به شکمم کوبیدم و گفتم_من این بچه ی حرومزاده رو نمیخوام،من همچنان خودزنی میکردم
وخاله مات و مبهوت نگاهم میکرد که نمیدونم چیشد که چشمام سیاهی رفت و سردی پارکت ها رو احساس
کردم.
اروم چشمامو باز کردم همه جا تاریک بود چنددقیقه گذشت تا چشمام به تاریکی عادت کرد.صدای جرو بحث
میومد ولی نمیشنیدم دقیقا چی میگن،بی حال بودم باز دوباره چشمام روی هم افتاد و به خواب فرورفتم.
صبح با ناز و نوازش های دستی بیدارشدم.چشمامو که باز کردم نگام تو نگاه خاله گره خورد
_...سالم عزیز خاله.
همین جمله کافی بود تا باز بغض کنم.با صدای لرزون ،گفتم
_حاال چیکار کنم تکلیف این بچه چیه.؟باشرمندگی سری تکون داد و گفت_سعید همه چی رو برام گفته،این
بچه منو روسیاه کرد،ولی جبران میکنم برات،تو قراره عروس این خونه شی
_.چی میگی خاله،اصال معلوم نیست این بچه پدرش کیه،هه اصال معلوم نیست باباش قبولش کنه.
خاله _راستش دخترم،یه اتفاقی افتاده که نمیدونم چجوری باید بگم،یعنی...چیزه.
+خاله مگه برا من چیزی هم مونده؟ بگو و خودتو خالص کن.
خاله_راستش سعید گفت که اون شب پرهام و رضا تو اون تجاوز نقشی نداشتن.و فقط کار خودش بوده .بعد
از این حرف خاله سرشو زیر انداخت و من با بهت گفتم.
_اخه چطور ممکنه؟
خاله_سعید از وسطای مهمونی هوشیاری شو بدست میاره ولی دیگه کار از کار گذشته بوده،برا اینکه اونا
سمت تو نیان حسابی مستشون میکنه و صبحش برااینکه اون دوتا خبرو به گوش اقاجون نرسونن،میگه که کار
هرسه مون بوده.اخه پرهام پسر عمو و رضا پسر عمه ی سعیده و هرسه شون تقریبا همسن هستند و تو
شرکت اقاجون ینی پدربزرگ پدری سعید کار میکنند.اقاجون فرد مستبدیه و اگه میفهمید قضیه از چه قراره
حتما مدیرت کارخونه رو از سعید میگرفت.
مثل بارون اشک میریختم،چقدرراحت داشت گناه بچشو پاک میکرد منو بگو فکر میکردم،پشتم وایمیسه.
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باپشت دست اشکامو پاک کردم و گفتم-من این بچه رو نمیخوام،از باباش متنفرم،یه حرومزاده است.و با جیغ
گفتم،نمیخوامش..
که یهو یه طرف صورتم سوخت،دستمو رو صورتم گذاشتم و باچشمهایی که هاله ای اشک درش بود به خاله
زل زدم..
خاله-دفعه ی دیگه این حرفو بشنوم جور دیگه ای باهات برخورد میکنم،این بچه نوه منه،بهتر دست از بچه
بازی برداری و برای زندگی جدیدی خودتو اماده کنی..
بعد هم از اتاق بیرون رفت و درو محکم بهم کوبید.
باصدای بلندی شروع به گریه کردم،برای باردوم سقف ارزوهام رو سرم فروریخته بود .همه ی امیدمو از
دست داده بودم یه لحظه از گریه دست کشیدم ،دستمو رو شکمم گذاشتم ،وجود چیزی رو حس نمیکردم
همش دوماهم بود ولی حتی اگه منم حسش نکنم وجود داره باید از بین بره،نه بخاطر من بلکه بخاطر خودش
 ،مطمعنا سعید پدر الیقی نخواهد بود،اون اصال تعادل روانی نداره.بی حال رو تخت دراز کشیدم ،تصمیم خودمو
گرفته بودم به هرقیمتی که شده از بین میبرمش.نگاهم رفت سمت ساعت روی دیوار که ساعت ده رو نشون
میداد،االن وقت خوبیه یا هردومون خالص میشدیم،یا حداقل یه بچه بی گناه پاش به این دنیا باز نمیشد.اروم از
روی تخت بلندشدم و با قدم های سست به سمت تراس گوشه اتاق رفتم،درشو که کمی هم زنگ زده بود به
زور بازکردم،دورتراس یه حصار حداقل یه متری بود که باید ازش خودمو رد میکردم و میپریدم پایین.وقتی از
حصار تراس اویز بودم یهو دیدم در حیاط بازشد و سانتافه مشکی اومدداخل برا همین معطل نکردم و
دستاموشل کردم و پرت شدم پایین و به کمر روی زمین افتادم،ارتفاع حداقل چهارمتری بود.
بادردناله میکردم،حالم خیلی بد بود کمرم خیلی دردمیکرد.صدای قدمهای کسی رو می شنیدم و در اخر هاله
ای از یه مرد چارشونه که باالی سرم نفس نفس میزد و کم کم از حال رفتم.
یهو صدای جیغم بلند شد،دکتر داشت کمرمو معاینه میکرد و سعید عینه میرغضب باالسرمون وایساده
بود.دکتر بعد از اینکه با چکشش چندضربه به قسمت های مختلف کمرم وارد کرد گفت چیزی نیست و فقط
یه کوفتگیه که بااستراحت و مصرف چندتا پماد تسکین پیدا میکنه.هنوز داشت حرف میزد و میگفت سرم هم
ضربه ندیده که یهو وسط حرفش پریدم_دکتر پس بچه چی؟
دکتر_مگه شما باردارید؟
_بله دوماهمه.
دکتر_پس برید تو بخش زنان پیش دکتر..
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سریع از جام بلند شدم و به سعید نگاه کردم که نگاهی گذرا بهم انداخت و از اتاق بیرون رفت و منم بعد
ازتشکر از دکتر همینطور که دستم به کمرم بود اروم پشت سرش حرکت کردم.وقتی پیش دکترزنان رفتیم
گفت بچه سالمه و من ناباور بهش خیره شده بودم و هی ازش میخواستم دقیق چک کنه که اخرش سعید
بازومو گرفت و از اتاق اوردم بیرون.وقتی سوار ماشین شدیم سرمو رو داشبورد ماشین گذاشتم و باصدای
بلندی شروع به گریه وناله کردم همش میگفتم_خدایا غلط کردم چقدرتقاص یه نافرمانی رو پس بدم،چرا
نخواستی این بچه از بین بره،مگه من چندسالمه که مادری کنم،به دادم برس خدا ..همه خانوادم شادن،دارن
بی من زندگی میکنن،هیچکس دنبالم نگشت،کسی منتظرم نیست،پس چرا بایدزنده بمونم .همینطور زجه
میزدم و کال حضور سعید رو فراموش کرده بودم که یهو حس کردم ماشین متوقف شد و پشت بندش صدای
سعید بلندشد.
سعید_بعدازاینکه کار از کار گذشت حالم جا اومد،باورم نمیشد همچین کارپستی از من سرزده باش وقتی
فهمیدم تو دختر بودی دنیا روسرم خراب شد،تو اولین تجربه ی من بودی من اینکاره نبودم ولی مست بودم .
اون شب حالم بد بود،نامردی دنیا روم فشار میاورد،مجبور به تحمل کسی بودم که دیدمو به زندگی و دنیا
عوض کرد،تو رو دختری میدیدم که از بچگیم تو تب عشقش سوخته بودم،اون شب من زخم دیده،زخم زده
بودم.تنهاکاری که تونستم برات کنم این بود که نزارم اونا بهت نزدیک شن ولی گفتم کارهرسه مون بود که
مبادا اون نامرد پیش اقاجون راهزنی کنه،من برا اون کارخونه زحمت کشیدم و حقمه .ولی حاال ازت میخوام
بمونی و برا بچت مادری کنی،همه چی رو در اختیارت قرار میدم فقط بمون و دیگه به خودکشی فکر نکن.
تو تمام مدتی که حرف میزد به نیمرخ صورتش خیره شده بودم و به غم توی صداش فکر میکردم.همه ی
احساسات بدم از بین رفته بود و یه کنجکاوی و دلسوزی نسبت بهش پیدا کرده بودم.
روکرد بهم و نگاهمو غافل گیرکرد و گفت_میمونی سارگل؟
ازاینکه به اسم صدام زده بودشکه بودم ولی گفتم_مگه راه دیگه ای هم دارم؟
_اگه بخوای برگردی پیش خانوادت،بچه رو میندازیم و میبرمت پیش بهترین دکترا برا ترمیم.
ازخجالت گر گرفتم،سرمو زیر انداختم و به خانواده ای فکرکردم که پی من نیومدن،اصال اگه برمیگشتم قبولم
میکردن؟.از طرفی خدا نمیخواست این بچه ازبین بره،من کی بودم که مخالف خواست خداعمل کنم.میمونم و
بچه ای تربیت می کنم که همه انگشت به دهن بمونن،زندگی من در فرزندم خالصه خواهدشد.
باصدای ضعیفی گفتم_میمونم.
که گفت_اگه تونستی دلتو با من صاف کن که کنار هم با ارامش زندگی کنیم.
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نمیدونم چرا غم عمیقی رو در وجود مسبب بدبختی هام حس میکردم،نمیدونم چرا نمیتونم ازش
متنفرباشم.هرچی باشه اون پسرخاله است و نمیتونه بد باشه.
وقتی جوابی ازمن دریافت نکرد ماشین رو روشن کرد و حرکت کرد و من اروم به پشتی صندلی تکیه دادم و
کم کم چشمام گرم شد و خوابم برد.وقتی چشمامو باز کردم رو تخت خودم بودم،یادم نمیادکی از ماشین پیاده
شدم و چجوری به اتاقم اومدم،بیخیال شدم و اروم از رو تخت بلندشدمو موهاموشونه کردم،ساعت چهار
بود.شالمو پوشیدم و تصمیم گرفتم یه سر به خاله بزنم.وقتی به اتاقش رفتم کسی نبود ولی از اتاق کار اقای
اریا صداهایی میومد پشت درکه رفتم شنیدم که اقای اریا میگه_این امکان نداره،چطور اقاجون و قانع
کنیم..خاله_میگیم پدر و مادرسارگل خارجن و یه رضایت نامه جعلی هم برا عقد درست میکنیم بعد از یه
جشن کوچیک میرن سر خونه و زندگیشون،.ظاهرا که دختر خوب و معقولیه و از همه دختر های طایفمون
خوشکلتره..اقای اریا_پس پریا چی میشه..خاله_ کامران دفعه اخرت باشه اسم اون دختره ی احمق و گستاخو
میاری،بعدم سعید حق انتخاب سارگلو گرفته،پس خودشم حق انتخاب نداره،خالص.
هه،چه زندگی خوبیه.من چقدرخوشبختم.
امروز قراره منو خاله به همراه سعید برای خرید عقد بریم ،من مخالفت خودم رو اعالم کردم ولی خاله راضی
نشد و گفت درسته نمیشه عروسی گرفت ولی عقد باید ابرومندانه باشه.
هر سه تو خیابونها قدم میزدیم و دنبال لباس مناسبی بودیم که سعید جلوی یه مغازه وایساد وبه لباسی اشاره
کردکه مشکی رنگ بود و نگین های نقره ای روی سینه و دنباله دامنش کارشده بود و استین مشکی بلندی از
جنس حریرداشت.لباس قشنگی بود،خواستیم واردمغازه شیم که خاله گفت_از همین حاال گفته باشم محاله
بزارم مشکی بخری ولی وقتی اسرار منو دید راضی شد،لباسو که پوشیدم خیلی ازش خوشم اومد کمرم رو
حسابی باریک و کشیده کرده بود و استینهاش جذب دستم شده بودن.قبل از اینکه خاله در اتاق پرو رو بزنه
لباس رو بیرون اوردم و مانتومو پوشیدم،خاله که این کارمو دید حسابی غر زد و جواب من فقط یه لبخند
محزون بود.بعد از اون به سلیقه خاله یه عالمه لباس رنگ روشن خریدم و همشون رو گشاد برمیداشتم که
مبادا بچم تو لباسا اذیت شه.سعید گفت که یه عالمه کت شلوار داره و احتیاجی نیست باز بخره ولی خاله راضی
نشدو گفت_کت شلوار دامادی فرق داره و بعدم یه کت وشلوار مشکی مارک رو براش انتخاب کرد.حدود
ساعت هشت شب رسیدیم خونه و من از خستگی بدون شام خوابم برد
لباسمو پوشیدم و رو صندلی نشستم و ارایشگر کار خودش رو شروع کرد،خاله هم باهام اومده بود و تو اتاق
دیگه ای درحال اماده شدن بود.اولین باری بود که به ارایشگاه میومدم و محیطش برام جالب بود،هیچوقت تو
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مهمونی ها اجازه ی ارایشگاه رفتن نداشتم و من چقدر حسرت میخوردم.ولی االن که ارایشگاه بودم دیگه دل
و دماغی برای شادبودن نداشتم.یادگذشته ی نه چندان دورم افتادم پدرم حجره فرش فروشی داشت و برادرم
سرگرد بود،از نظرمالی در رفاه بودیم ولی اجازه داشتن همه چیز رو نداشتم مثال گوشی یا لباس شب یا لوازم
ارایشی.با مامانم رابطه ی خوبی داشتم و تنها کسی بود که منو درک میکرد ولی زورش به بابا و داداش علی
نمیرسید،کال تو خونه ی ما مردساالری بود.گاهی اوقات با بابا رابطه ی خوبی داشتم و گاهی هم حسابی دلمو
میشکست تاجایی که حس میکردم از خوشحالی من اون ناراحت میشه_.ماه شدی عزیزم.صدای ارایشگر بود
که خطاب به من بود ازجام بلندشدم وتو اینه قدی به خودم خیره شدم .یه لحضه خودمو نشناختم،موهامو اتو
کرده بودو فقط پایینشو کمی فردرشت کرده بود و جلوشوفرق زده بودو در اخر هم یه حلقه گل سفیدروی
موهام کارگذاشته بود.ابروهامو پهن و زیبا برداشته بود و مداد قهوه ای توش کشیده بود سایه طالیی و سفید
پشت چشمام نشسته بودو رژگونه اجری برام زده بود ودراخر هم بایه رژ نارنجی کارشو تموم کرده بود .واقعا
معرکه شده بودم یه لحظه از این ریخت و قیافه که مال بدبختی مثل من بود حیفم رفت ولی سریع این افکار
رو کنار زدم و دامن لباسمو باالگرفتمو اروم به سمت اتاقی که خاله رفته بودرفتم.با اون کفشای پاشنه بلند راه
رفتن خیلی سخت بود.درو که بازکردم یه سالن بود که کل دیوارها اینه قدش بود و مشتری های زیادی در
حال سرویس گرفتن و ارایش شدن بودن،تشخیص خاله ازبین این همه زن سخت بود،همینطور دم درسالن
وایساده بودم که یهو خاله خودش به طرفم اومد.خیلی خیلی خوشکل شده بود موهاشو باال پیچیده بود سایه
ابی و مشکی که به چشماش خیلی میومد رژگونه صورتی و رژصورتی زده بود و یه لباس بلند بنفش تیره تنش
بود،ماه شده بود.
وقتی به من رسید شروع کرد به به به و چهچه کردن_
ماه شدی دخترم ،بخدا که مایه افتخارمی،ولی ای کاش یه جور دیگه باهم اشنا شده بودیم.
_بیخیال خاله گذشته ها گذشته،اینده رو دریاب
 .در همین حین بود که گوشی خاله زنگ خورد و فهمیدم سعید دم دره.خاله منو فرستاد و گفت که اون با اقای
اریا میاد شنلم رو دم درسرم کردم و رفتم بیرون که سعید از ماشین پیاده شد و بدون اینکه نگام کنه دسته
گلی از رز آبی به دستم داد و کمکم کرد که بشینم و بعدهم سریع حرکت کرد.قرار بود مجلس تو باغ اقاجون
،سعید باشه.
سعید_سارگل جان لطفا دست اقاجون رو ببوس و خیلی با احترام باهاش برخوردکن.
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از لحن خواهشی و درمانده اش جاخوردم ،از اون روزکه از بیمارستان برگشتیم سعید کال رفتارش عوض شده
و اروم تر با هام برخورد میکنه.وقتی به باغ رسیدیم همه دم درجمع شده بودند ودرمیان شادی بقیه به داخل
باغ رفتیم .اول از همه رفتیم پیش اقاجون سعید که با غرور باالی باغ نشسته بود و یه زن حدودا چهل ساله و
مرد چشم سبزی هم درکنارش بودن که بعدا فهمیدم عمه و شوهرعمه سعید و مادر و پدررضا هستند،حاال
میفهمم چراقیافه مرد چشم سبز برام اشنا بود.قیافه رضا دقیقا عینه بابا شه.رفتم جلو و دست اقاجون سعید رو
بوسیدم و سعیدم همینکارو کرد،از سعید خواست که شنل منو دراره تا منو ببینه وقتی سعید گره شنل و
بازکرد و چهرمو دید لحظه ای روم زوم شد ،لبخندی زدم که چال گونم نمایان شد چون نگاهش روی چالهام
ثابت مونده بود.برگشتم و جلوی اقاجون تعظیم کوتاهی کردم که لبخندی رو لبش اومدوگفت:
_به خانواده ما خوش اومدی،خوشبخت بشی.
اوه این پیرمرد اونقدرا هم که میگفتن بد نبود.
نمیدونم چرا احساس غرور میکردم،با هم به سمت سفره عقدی که چیده شده بود رفتیم و نشستیم که خاله
اومد و عسل و ماست رو هم تو سفره گذاشت و یه گوشه از تور رو باالی سرمون گرفت.ودوتا دختر جوان هم
یکی گوشه دیگه تورو گرفت و دیگری شروع به قند سابیدن کرد.جای مامانم خالی،مهریه ام تاریخ تولدم بود
که خودسعید اون رو انتخاب کرده بود،همون بار اولی که خطبه جاری شد بدون اجازه از هیچ بزرگتری بله رو
دادم که یه دختر با صدای نازکی
گفت_مثل اینکه عروس خانم خیلی عجله دارن.
نگاهش کردم چهره ی فوق العاده جذاب و گیرایی داشت .صورت گرد سفید چشمان مشکی گیرا ،موهای
لخت مشکی و لب و دهن متناسب ،ارایش ملیحی رو صورتش بود و یه لباس مشکی عروسکی تنش بود .
درجوابش فقط لبخندی زدم که خاله گفت_پریاجون،سارگل گوهر شناسه.
پس پریا اینه.نمیدونم تو حرف خاله چه چیزی نهفته بود که دلخور به سعید چشم دوخت،سعیدم که نگاه پریا
رو دید پاهاشو به حالت عصبی تکون میداد،نگاهش که کردم مشخص بود از یه چیزی ناراحته.بعد از اینکه
سعیدم بله رو داد و کلی امضا کردیم،خاله یه جعبه دست سعید داد،سعیدم درش روبازکرد و یه گردنبند
ظریف طالی سفید که پالکش یه خورشید بود رو از درونش بیرون اورد که صدای دست و جیغ دخترا بلند شد
خم شد به سمتم و دستشو از زیر موهام رد کرد و گردنبند رو برام بست که بخاطر نزدیکی زیادش حالم
دگرگون شد.صدای پسرا بلند شد که هی میگفتن؛عروس،دومادو ببوس یاال.
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نگاه ناچاری به سعید انداختم و جلو رفتمو گونه سمت چپشو بوسیدم که اونم نگاه گذرایی به جایی که پریا
وایساده بود انداخت .وقبل از اینکه سرموعقب ببرم پیشونیمو بوسید.
بعد از اون منو سعید در مقابل سیل تبریکات و کادوها بلند شدیم و من در مقابل حرفای بقیه فقط لبخند و
متشکرمی نثارشون میکردم.نوبت به پریا که رسید دست منو گرفت و انگشتر تک نگین برلیانی رو در انگشت
اشاره ام کرد و گفت:
_اینو یه روزی سعید برام خریده بود ولی پیش تو باشه بهتره.
به سعید نگاه کردم که دیدم با خشم به پریا زل زده،به روی خودم نیاوردم و با دریدگی به پریا گفتم
_مرسی عزیزم که امانتداری کردی و حق رو به حق دار رسوندی
اونم لبخند تصنعی زد و با اجازه ای گفت ورفت.دیگه مطمعن شدم که بینشون چیزی هست.نفرات بعدی پدر
و مادرپرهام و پری،یعنی عمو و زن عموی سعید بودند که عموش به گرمی برخوردکرد ومن فهمیدم که بچه
ها شباهت زیادی به باباشون دارند وزن عموشم تبریک سردی گفت و رفتند.و اخرین نفرات پرهام و رضا
بودند،پرهام سربه زیرتبریکی گفت ولی رضا باگستاخی تمام گفت_شیطون نگفته بودی چه نقشه ای برای این
پرنسس داری،بعدهم پوزخندی زد وگفت_باز هم سیب قنج زده من نصیبت شده.سعید که به زور خودشو
کنترل می کرد گفت_این دفعه رو تو ناکام موندی رفیق،من نزاشتم دست شماها به سارگل بخوره من مست
نبودم ولی انقدرشمار و مست کردم که اختیار همه چی از کفتون بره.هردو بهت زده به سعید خیره شده
بودند که سعید دست منو گرفت و به سمت اقاجون رفتیم ،ولی تو راه همش دستم رو فشارمیداد هرچی
خواستم خودمو کنترل کنم نشدو اخی ازدهنم خارج شدکه متوجه ام شد و گفت:
_ببخشیداصال حواسم نبود
_.بیخیال بابا دردم نیومد.
اره جون خودم اصال هم درد نداشت.پیش اقاجون نشستیم که عمه سعید باسوال بیجاش همه حواسا روسمت
من معکوس کرد
_دخترم کسی از اشناهاتون رو اینجا نمیبینم.داشتم فکر میکردم که چی جواب بدم که سعیدگفت
_اقوام سارگل همه هلند هستند.
عمه_اوا پس سارگل جان اینجا تنها چه میکنند؟
سعید_اومده که یه سری سند به نامش زده بشه که با اشناییمون همینجا موندگارشد.
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یهوخرمگس معرکه پریاخانم فرمودند_سعیدجان برام جالبه که با این همه حساسیت،دختری روکه بایه
فرهنگ ازاد بزرگ شده،انتخاب کردی؟!
ایندفعه من جواب دادم.
_عزیزم من دریه کشور دیگه بزرگ شدم ولی بافرهنگ ایران،کشور خودم تربیت شدم.ظاهراکه اونایی که
مقیم ایرانن بدترند.و با چشم به لباسش اشاره کردم.به سعید نگاه کردم که رضایت در چهره اش دیده میشد
و نگام به سمت اقاجون کشیده شد که انگار از این بحث لذت میبرد.
درهمین حین خاله و اقا کامران هم درحالی که نفس نفس میزدن اومدن،اخه از اول مجلس دارن میرقصن.خاله
گفت:
_جوونا بلندشید تخلیه انرژی کنید.
هنوز حرف از دهن خاله بیرون نیومده بود که پریا بلند شدو گفت
_سارگل جون،میتونم سعیدو برا یه دور رقص ازت قرض بگیرم؟
به ناچار لبخندی زدم که دست سعید و گرفت و رفتندوسط.نمیدونم چرا ناراحت شده بودم،هرچی باشه اون
دیگه شوهرمنه.
پریای من..پریاخانم..پریای من..پریاخانوم
پریای من..پریا خانم..پریای من..پریا خانوم
پریای من،نازنین عاشق.عزیزدلم،توهمه دقایق..پریاخانم،،که همیشه پاکه
اونی که براش..دل من هالکه..پریا خانوم..که دلش یه دریاست..جای دوری نیست..خیلی وقته اینجاست..بی
ریا وپاک..واسه من فرشته..وقتی بامنه..زندگی بهشته..پریای من..خوده سرنوشته
پریای من عزیزدلم میمونه..پریاخانم که متین و مهربونه..محرم دلم اگه نباشه نمیشه..
زنده باش این پریاخانم همیشه..
دو تاچشم داشتم و چهارتای دیگم قرض گرفته بودمو و زل زده بودم بهشون.
مطمعنم دختره ی نکبتی بادیجی هماهنگ کرده بود،همچین بانازوعشوه براش میرقصید،خدایی هم دل می
برد.
سعیدم فقط براش دست میزدوهرازگاهی که پریا میرفت تو سینه اش،دستشو می گرفت تا بچرخه.
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به غرورم بر خورده بود مثال من عروس بودم ،اومدم نگاهمو ازشون بردارم که دیدم پریا چونه ی سعید رو
بوسید،شیفتگی رو میشد تو نگاه سعید دید،رومو برگردوندم که بانگاه محزون خاله روبرو شدم.مثل اینکه
زیادی رفته بودم تو حس.یادم رفته بود که قرارنیست یه زندگی رویایی و عاشقانه رو تجربه کنم.خودمو
بیخیال نشون دادم و لبخندی برای خاله زدم که حس کردم دستی رو شونم قرار گرفت،سرمو که
برگردوندم،سعید بود
افتخار میدی خوشکل خانم.نگاهی به خاله کردم که بالبخند سرشو تکون داد.
گفتم_اخه من بلد نیستم برقصم که.
سعید_عیبی نداره یاد میگیری.
بعد هم با دست به دیجی اشاره کرد.
بقیه که مارو دیدن جایگاه روخالی کردن.
صدای سامان جلیلی بلندشد.
ومن و سعید شروع کردیم ،اون زنونه می رقصید و من هم هرکاری میکردو تکرار میکردم و از بعضی
حرکاتش وایمیسادم و غش غش می خندیدم .صدای جیغ و سوت کرکننده بود.همه چیز یادم رفته بود و االن
داشتم باشوق به همون پسرچشم ابی که تباهم کرد،نگاه میکردم.
« همه دنیای منی و دنیاتم...بیا دنیامو باقلبت یکی کن...میدونی عاشقت هستم بیش ازحد...کنارم عاشقونه
زندگی کن...اینکه میفهمی حرفامو از چشمام...چه حال خوبی به احساس من داده...نگاهمونو بر نداریم از
هم...حاال که چشمات به چشمام افتاده...من این عاشقی رو با تو دوستدارم...منو از دنیای عاشق نترسون...نگیر
لبخند شیرینت رو از من...انقدر فکروقلب منو نلرزون..همین ارامشی که از تو دارم...منو پابند این زندگی
کرده...اگه نباشی یک لحظه کنارم...دلم بی وقفه دنبالت میگرده....
((ارامش از سامان جلیلی))
وقتی اهنگ تموم شد،با تشویق بقیه داشتیم سرمیزمون برمیگشتیم که رضا جلو اومد
_بهت تبریک میگم،خیلی وقت بود این سعید و ندیده بودم ،درست از همون روزی که از پریا جدا شدی،
یادته چه روزهای سختی داشتی ،ولی باور کن پریا خودش خواست ،من خائن نیستم.
سعید_بس کن رضا.من همون روز همه حسم به پریا از بین رفت ،همون روزی که با اون حالت تو بغل رفیق
شفیقم ،پسر عمه ام دیدمش.
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بعد هم پوزخندی زد و تنه ای به رضا زد و از کنارش رد شد و منم نگاه متعجبی به رضا انداختم که یه تای
ابروشو باال داده بود و دنبال سعید رفتم.
دیگه تا اخرمهمونی سعید کال دپرس بود .اخر شب که از همه خدافظی کردیم و به سمت خونه خودمون راه
افتادیم،تازه به عمق ماجرا پی بردم .زندگی جدیدی انتظارمو می کشید....
خونه سعید یه اپارتمان دوطبقه بود که جای ساکتی ازشهر قرار داشت.طبقه اول خالی بود و دهتا پله میخورد و
به طبقه باال می رفت .المپ راهرو رو روشن کرد و کلید رو تو در انداخت ،درو باز کرد و به من که با استرس
لبمو میجویدم اشاره کرد داخل بشم.المپ خونه رو که روشن کرد با یه سالن روبرو شدم که یه گوشش مبل
های سلطنتی سفیدو طالیی بود .و قسمت دیگشم کاناپه های سرمه ای که کوسن های ابی روش چیده شده بود
و تی وی که به دیوار وصل بود .اشپزخونه اپن بود و من کابینتهای ام دی اف رو میدیدم.سعید کفششو در اورد
و تو جا کفشی گذاشت و منم به تبعیت از اون همین کارو کردم و دمپایی روفرشی که برا پام بزرگ بود رو
پوشیدم .سه تا در کنار هم بود و دوتادر که رنگاشون ،متفاوت از بقیه بود هم کنار اشپزخونه.
سعید اشاره ای به در اول زد و گفت_این اتاق کارمنه ،،اتاق کنارش مال ماست و اتاق بعدی هم مال بچه.اتاق
ما سرویس جدا داره ولی به هرحال اون دوتا در هم حموم و سرویس بهداشتیه.
بامن من گفتم_ من و شما تو یه اتاق،چیزه..
وسط حرفم پرید و گفت_ خستم و اصال حوصله این مسخره بازیا رو ندارم .من کاری باهات ندارم.میرم دوش
بگیرم .تو هم میتونی از حموم تو اتاق استفاده کنی.
و پشت بند حرفش تو اتاق مشترکمون رفت و بعد از چند دقیقه با حوله و لباس بیرون اومد و گفت
_راستی ،مامان لباساتو صبح منتقل کرده اینجا.
بعد از اینکه رفت حموم وارد اتاق شدم.دکورش کال سفید و سرمه ای بود.یه تخت دونفره یه کمد بزرگ و یه
میز ارایش .دوتا درم گوشه اتاق بود.درهای کمدا رو باز کردم و باالخره لباس وحولمو پیدا کردم و رفتم
حموم،زیاد طولش ندادم و سریع بیرون اومدمو لباسامو پوشیدم.یه شلوار و یه تونیک صورتی استین دار
پوشیدم.لباسمو تا کردم و تو کمد گذاشتم و جلوی میز نشستم و مشغول صاف کردن موهام شدم که سعید با
حوله ی کوچیکی که رو موهاش بود اومد داخل از تو اینه میدیدمش.نگاه بیخیالی بمن انداخت و گفت
_سشوار تو کشو هست،موهاتو خشک کن مریض نشی .
بعد هم رفت و یه گوشه از تخت خوابید .من هم به گفته اش عمل کردم و موهامو خشک کردم و با ترس و
لرز رفتم گوشه دیگه تخت خوابیدم و یه گوشه از پتو رو ،رو خودم کشیدم.خیلی خسته بودم ولی...
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باچشمایی که بیش از حد مجاز باز شده بود،زل زده بودم به سعیدی که ساعد دستشو روچشماش گذاشته بود
ودرازکشیده بود ،میترسیدم کاری کنه،بااسترس نگاهش میکردم و خمیازه های پی درپی میکشیدم.که یهو
دستشو برداشت و نشست رو تخت که منم پشت بندش باجیغ نشستم که دستاشو به نشونه تسلیم باالبرد
سعید-چته دختر؟چرا جیغ میکشی؟
با من من گفتم-چیزه خب اخه اخه،توچرابلندشدی؟
دوساعته زل زدی به من که چی بشه،گفتم کاریت ندارم،حالیت نیست؟ اون بار حالم خوش نبود دیگه اوناتفاق تکرار نمیشه ،حوصله این بچه بازیا رو ندارم بخواب.
بعدم بلند شد و از اتاق بیرون رفت از کار خودم ناراحت شدم ولی خوب چیکارمیکردم؟
بیخیالی گفتم و خوابیدم و نفهمیدم کی خوابم برد.
وقتی چشمامو باز کردم اولین چیزی که دیدم تخته ی وایت بردکوچیکی بود که روبروی تخت به دیوار زده
شده بود فکر نکنم دیشب اینجا بود،یکم که دقت کردم دیدم چیزی روش نوشته شده.رو تخت چاردست و پا
جلو رفتم و لبه تخت نشستم و خوندمش.
شب دورمیام خونه،نگران نباش..سعید
جونم دست خط،حاال کی نگرانت شه قوزمیت.با بیخیالی از تخت پایین اومدم و رفتم دستشویی بعدهم رفتم تا
یه صفایی به خودم بدم تا فضام عوض شه واسه همین یه دامن کوتاه مشکی..یه تاپ لیمویی استین دار که
روش قلب بود رو پوشیدم ..ساپورت مشکی کلفتی هم پام کردم .و در اخرموهامو دم اسبی بستم.یه عالمه
لوازم ارایشی تو کشو بود،همونی که همیشه ارزوشو داشتم.به لطف رها ارایش کردنو بلد بودم.
براهمین شروع کردم و از هرچی که بود برا خودم زدم.در اخر هم سه تا رژو رو هم زدم که ترکیب قشنگی
ایجادشد.نگاهی به خودم کردم،ازتیپ جدیدم خوشم اومده بود.
ازجام بلند شدم و با کنجکاوی به همه جای خونه سرزدم.ظرفا همه شیک و قشنگ بود.تلویزیون به ماهواره
وصل بود ویه دی وی دی وکلی فیلم هم بود .فلشی هم به تلویزیون وصل بود.بیخیال تی وی شدم و رفتم
سراغ اتاقی که قراربود برافسقلی من باشه.کامالخالی بود،دیوارهاسفیدو پرده ی حریرسفیدی هم به پنجره
اویز بود و کفش هم موکت شده بود.
در اتاقو بستم و رفتم سراغ اتاق کار سعید...اه لعنتی قفل بود.
بیخیال شدم و رفتم اشپزخونه تا یچیزی سرهم کنم و بخورم،دیگه براصبحونه خوردن دیر بود اخه ساعت
دوازده بود،براهمین تصمیم گرفتم ناهار درست کنم.
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به لطف عقاید احمقانه بابام،اشپزی بلد بودم.اخه معتقد بود حتی اگه کار خونه هم نتونم کنم باید اشپزی بلد
باشم.اصال ارزش زنو در موهای بلندش و دستپختش میدید.پوزخندی رو لبام نقش بست،چه راحت با دوری
شون زندگی میکردم و چه راحت نبودم رو پذیرفته بودند.
فقط بیچاره مامانم .حتم دارم اونم مثل من دلتنگه،هرچی باشه مادره..دستی به شکمم کشیدمبااینکه هنوزم
حسش نمیکردم ولی خیلی دوسشداشتم.
به خودم که اومدم وسط اشپزخونه وایساده بودم.دیونه نشم،صلوات.
سرمو تکونی دادم و از کنارمیزغذاخوری رفتم سر یخچال.اخ جون همه چی توش بود.یه نگاه گذرایی انداختم
که چشمم خورد به سوسیسهای تو فریز .بشنکی زدم و تصمیم گرفتم سوسیس بندری درست کنم.بامکافات
تابه رو پیداکردم و سوسیس درست کردم.گوجه و خیارشورم اوردم رو میزچیدم که هرچی گشتم نونو
ندیدم.تصمیم گرفتم برم نونوایی یه مانتو بلند مشکی انداختم رو همون لباس هایی که تنم بود،ساپورتمم که
کلفت بود شلوارالزم نبود ،یه شال خردلی هم انداختم روسرم از اتاق اومدم بیرون وخواستم درخونه روباز کنم
که دیدم هرچی دستگیره رو تکون میدم باز نمیشه.لعنتی فکر کنم درو قفل کرده بود.حسابی عصبانی بودم
یعنی چی این کارش،مگه من زندانی ام؟؟لگدی به در زدم.

و خودمو رو کاناپه نزدیک در انداختم .حرصم

در اومده بود حاال همه چی به کنار،غذامو چجوری بخورم.فعال شکمم مهمتربود،بلندشدم و رفتم تو اشپزخونه
وهمه کابینتها رو دنبال نون گشتم که یه بسته نون تست دیدم.بهتراز بی هیچی بود با بستش اوردمش و رو
میز گذاشتمشو شروع به خوردن کردم.اوم..خوشمزه شده بود،وقتی کل سوسیسها رو خوردم نگاه کردم که
دیدم فقط چندتا نون دیگه مونده بود.نوش جونم.غلط کرده درو قفل کرده ،دیونه ی روانی..اصال هرچی که
باشه میخورم،دلم میخواد میخورم.
حوصلم سررفته بود ،ساعت هفت شب بود و سعید همچنان برنگشته بود ،این ماهواره لعنتی هم اصال جالب
نبود،یعنی حداقل اون چیزی که فکر میکردم نبود.بی حوصله کانال عوض میکردم،دلم برا مامانم تنگ شده
بود.چه بدبختی ام من،چه زود باهمه چی کنار اومدم،چقدرمطیع شدم.ولی همیشه همین بود،تو سرتاسر
زندگیم یه بار ،یه بار به خواست خودم،چیزی پیش نرفته بود  .همیشه،بقیه برام تصمیم گرفتن.همیشه ،همه
چی بهم تحمیل شد.شوهراجباری...زندگی اجباری.
تصمیمم روگرفته بودم،باید به دیدن خانوادم برم.وگرنه این دلتنگی منو میکشه.
صدای چرخیدن کلید توی در اومد.
با استرس سرمو به طرف دربرگردوندم که دیدم سعید،باقیافه ای که خستگی درش پیدا بود،اومدداخل.
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تادیدمش،نفس عمیقی کشیدم و ازجام بلندشدم که توجهش بهم جلب شد.
من-سالم،آقاسعید
سعید-سالم خوبی؟
یهوبا دادگفتم-این بود ،اون زندگی اروم و مسالمت آمیز که ازش دم میزدی؟،منو زندانی کردی؟ به چه
جرمی؟ چرا؟
با ارامشی که حرصمو دراورد،گفت
جایی میخواستی بری؟همچنان ولوم صدام باال بود -تو این خونه لعنتی نون نبود،فکرکردی من گشنم نمیشه؟ اونم با وجود بچه ی
تو،که توشکممه؟
پوفی کشید و کیفشو روکاناپه پرت کرد و خودشم نشست.
گفتم چیشده حاال،نون که تو یچخال بود.ولی ببخشید،اصالحواسم نبود که ادرس وسایل خونه روبهت بدم.اصال من...من میخوام به خانوادم سر بزنم.د نه د.قرارمون این نبود سارگل خانم.بهتره بشینی سرخونه و زندگیت و به فکرسالمتی بچهت باشی،مننمیزارم هوایی شی.
من قراری باکسی نداشتم.خانوادم نگرانمن،باید بهشون سربزنم،باید مامانمو ببینم.سعید درحالی که ازجاش بلند میشد،گفت
بهتره فکرشو ازسرت بیرون کنی،دیگم درموردش حرف نزنی.داشت می رفت تو اتاق که با جیغ گفتم؛
ولی من باید برم پیششون،اگه درو روم ببندی،از پنجره میرم.اونا خانوادمن،،میفهمی اینو؟پوزخندی زد و گفت -بس کن،چیه؟ از کدوم خانواده دم میزنی؟؟ همونایی که پیگیرت نشدن؟؟ فکر کردی
وقتی به خانوادت گفتم میخوام با دخترتون ازدواج کنم،عکس العملشون چی بود؟
مات و مبهوت بهش زل زده بودم -چی گفتی؟ رفته بودی پیش بابام؟ چرا؟..چرا اینکارو کردی؟
برا عقد شناسنامه الزم بود،رضایت پدرتو میخواست...چندشب قبل عقد رفتم سراغشون،داستان رو براشونگفتم،تنها جوابم کشیده ی برادرت بود و حرفی که پدرت توبهت و ناباوری من،بهم زد.باورم نمیشد به همین
راحتی کوتاه بیاد.میدونی چی بود جوابش؟ گفت من دیگه دختری به اسم سارگل ندارم.بعدهم از جاش بلند
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شد و رفت و بعد از چند دقیقه،از اتاق بیرون اومد و شناسنامت رو پرت کرد جلوم،روز عقدم اومد محضر و
امضا داد و بعد تو باغ ،عقدما جاری شد.
باورم نمیشد،با عجز بهش زدم و گفتم؛
مامانم...مامانم چی؟بنده خدا خیلی التماس بابات کرد که حداقل بیاد ببینت،ولی اون راضی نشد و منم از خونه بیرون کرد.اشکام مثل سیل روونه ی صورتم شدن.
یعنی،یعنی اصال دنبالم نیومده بودن؟چرا دو روز بعد از اون مهمونی اومده بودن دم خونه و از مهمونی اون شب از همسایه ها سوال کردهبودن،ولی هیچکس به خواست من نگفته بود که اونجامهمونی بوده.یکی رو گذاشته بودم دم خونه که اگه کسی
رو دیدکه دنبال مهمونی اون شب اومده بود،تعقیبش کنه و ادرسی که بهش برمیگردن رو بهم بده اینجوری
ادرس خونتون رو پیداکردم.
بعداز اینکه غرورمو کامل خرد کرد،احساس تنفر از بابام رو در وجودم شعله ورکرد،راهشو گرفت و به
اتاقمون رفت.
و من موندمو خودم.منی که کامل خرد شده بودم.
صدای هق هقم لحظه به لحظه بلندترمیشد،به حدی گریه کردم که سینم به خس خس افتاده بود،شروع به
مالش گلوم کردم ولی بازم راه نفسم باز نشد.همینطور بیحال رو کاناپه افتاده بودم که سعیدو دیدم که از اتاق
اومد بیرون و چشمش که بهم خوردباعجله به طرفم اومد
خوبی سارگل؟ چت شد یهو؟ غلط کردم ،چرا همچین شدی؟اب میخوام.باعجله رفت تو اشپزخونه و لیوان ابی برام اورد که همینکه بهم رسید،پاش گوشه کاناپه گیر کرد و یه
سکندری خورد که یکم از اب تو لیوان ریخت رو صورتم.
عجب دست و پا چلفتی بود .ببخشیدی گفت و لیوان رو ،رو لبم گذاشت که با خوردن اب ،راه نفسم بازشد و
شروع به کشیدن نفس های عمیق کردم.
سعید-خوبی؟ میخوای ببرمت دکتر؟ بخدا نمیخواستم ناراحتت کنم.
ازجام بلندشدم و گفتم -نه خوبم،فقط میخوام بخوابم.
بعد هم اومدم تو اتاق و بی توجه به سعید درو بستم.
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از همون دم در ریزش اشکام شروع شد،دستمو محکم رو دهنم فشارم میدادم و باچشمای باز اشک می
ریختم.پلک نمیزدم،اخه به محض بسته شدن چشمام چهره ی بابامو میدیدم.میفهمیدم،خودم میدونستم که
دیگه نمیزاره مامانمو ببینم.اروم سر خوردم و همون پشت در نشستم،غرورم خرد شده،دیگه احساس عزت
نفس نمیکنم ،دیگه چطور می تونم در مقابل سعید گستاخ باشم درحالی که تنها پناه باقی موندمه ،به امید کی
از سعید ناز کنم؟ مگه کسی هم هست که منو بخواد؟ منتظر من باشه؟یاد بچگی هام افتادم...اونموقع ها که بابا
باحرفاش،دلمو میشکست..یه عروسک داشتم..همیشه بغلش می کردمو باگریه بهش میگفتم هیشکی منو
دوستنداره .هه...توقع داشتم عینه برنامه های کودک،عروسکم زبون بازکنه وبگه که منو دوستداره.ولی حتی
اون عروسکم،دوستم نداشت..خداهم منو یادش رفته..خیلی بیحال شده بودم،ازجام بلندشدم و رفتم رو تخت
دراز کشیدم .چشمامو بسته بودم ولی خوابم نمی برد،همش به اینده فکر می کردم،به آموزشگاه ...ولی دیگه
واقعا حوصله درس خوندن نداشتم .تو افکارم غوطه ور بودم که در اتاق بازشد.
بلند شو بیا سارگل خانم..ببین اقاسعید چه کباب تخم مرغی برات درست کرده!وا،مگه تخم مرغم کباب داره؟ فوضولیم گل کرده بود..رو تخت نیم خیز شدم و گفتم
برو االن میام.بدون اینکه به خودم نگاهی بندازم رفتم و سر میز نشستم ومنتظر به سعید نگاه میکردم تاغذا رو بیاره که
گفت
 میگم اگه نمیزنی میخوای برو صورتتو بشور..+صورتم؟؟ مگه چیه؟
 خودت برو ببیننگاه چپ چپی بهش انداختم و از جام بلندشدم و به دستشویی بغل اشپزخونه رفتم..چه بزرگ و دلباز بود،
به به..به به
یهو چشمم به اینه خورد...یا خداوند عزوجل
این خون اشام کجا بوده؟!..واقعا این منم؟..یهوباصدای بلندی گفتم یا قران مجید
پشت بند این حرفم سعید اومد دم در و از اونجایی که من درو نبسته بودم ،سرشو اورد داخل و گفت
چیشده؟ چرا داد میزنی؟ +هی...هیچی نشده،برو نگام نکن...االن میام.
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بعد هم شیر ابو باز کردم و حسابی صورتمو سابیدم..اخه ارایشی که صبح کرده بودم در اثرگریه تو صورتم
پخش شده بود و صحنه ی حال بهم زنی به وجود اورده بود..
وقتی صورتم کامل تمیز شد،برگشتم سرمیزکه دیدم سعید ماهیتابه ای که توش نیمروبود رو،رو میز گذاشته و
خودشم رو صندلی نشسته و زل زده بهش..
باصدای بلندی گفتم
اینه کباب تخم مرغت؟باتعجب نگام کردو گفت
من شوخی کردم..مگه کباب تخم مرغ هم داریم؟بی اشتها سر میز نشستم که سعید نگاهی بهم انداخت و گفت -چه سرخ شدی!
+باید یه جوری اون همه سیاهی رو پاک میکردم یا نه؟
وقتی بی میلی مو دید گفت-ببخشید من اشپزی بلد نیستم..بعدش خواستم زودتر غذا بخوریم که حال و هوات
عوض شه وگرنه زنگ می زدم رستوران.
نه بابا این چه حرفیه..فقط االن اصال اشتهام باز نمیشه،میرم فیلم ببینم.روبروی تلویزیون نشسته بودم و بهش زل زده بودم.ولی اصال حواسم بهش نبود.به فکر اینده ی مبهمم
بودم.من باید برای این زندگی،یه فکری میکردم.برای اولین بار تو عمرم ،میخواستم یه قدم برا زندگیم
بردارم..فقط بخاطربچم،بخاطر بی پناهی و بیکس و کاری خودم.ازکجا معلوم بعد از به دنیا اومدن بچه،سعید
منو از خونه بیرون نکنه؟..اگه مجبور شم از این خونه برم،سرپناهی دارم؟کسی اصال منتظرمه؟ خب معلومه که
نه.پس باید هرجوری که شده،اساس و پایه ی این زندگی رومحکم کنم وتنها راهش اینه که سعید رو عاشق
خودم کنم.عاشقم که بشه،پناهمم میشه .
از این بدبختی درمیام...شاید اگه با سعید اینطوری اشنا نمی شدم،ارزوم بود زنش بشم.
پس باید این فرصت روقدر بدونم،ولی اخه چجوری،عاشق خودم کنمش؟ اهان...فهمیدم،بایدبهش نزدیک
شم،صمیمی برخوردکنم...اوم..اهان فهمیدم،براش غذا درست میکنم
اره همین درسته...
توهمین فکرا بودم که یهو دستی تکونم داد،نگاه که کردم،سعید بود..
کجایی خانم؟نیستیا؟-هان؟ کی؟،من؟ نه..نه همینجام .فقط خیلی خوابم میاد میرم بخوابم.
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وقتی رو تخت درازکشیدم،به سرعت برق و باد خوابم برد.
صبح که بیدارشدم ،سعید هنوز رو تخت خواب بود  ،به ساعت که نگاه کردم دیدم ساعت نهه.وا پس چرا
نرفته؟
بیخیال،فرصت برا من جور شده بود..سریع بلند شدم و رفتم دستشویی و اومدم لباسامو عوض کردم و ارایش
ملیحی هم رو صورتم نشوندم که بنظرم بهتر از دیروز شده بودم..
رفتم تو اشپزخونه و میز صبحونه ی مفصلی چیدم...از همون اشپزخونه صدا زدم.
سعید،سعیدجان،اقاسعید،بلندشو دیگه..بیا ببین صبحونه درست کردم.چنددقیقه بعد سعید با دست وروی نشسته و چشمایی که یکیش باز و یکی دیگش بسته بود،اومد و پای میز
نشست..گفتم
دست و صورتتو نمیشوری؟چشماشو کامل بازکرد،نگاهی به من و نگاهی به میز انداخت و بعد بلند شد و گفت
چرا االن میشورم.بعدم بی توجه به اعتراض من دست و صورتش رو توسینک ظرف شویی شست.
چه کردی! چه خبره! به به..بعدهم مثل قحطی زده ها شروع به خوردن کرد و من بهش زل زدم..رفتارهاش ضدونقیض بود،یجا اخمو و
بداخالق،یجا مهربون و دلسوز...یجا مغرور و از دماغ فیل افتاده و یجا هم مثل االن که داره خودشو خفه میکنه..
بابا نگاه کن چیکار میکنیسوالی نگاهش کردم که گفت
قرار بود صبحونه بخوری،نه منو..اولش نفهمیدم منظورش چیه،بعدش که گرفتم چی میگه اخمی کردم و گفتم
تحفه.اگه اش دهن سوزی هم بودی باز یه حرفی.. +این از همون موردهایی که،برام مثل جوک می مونه،اخه من تحفم؟
جوابشو ندادم و مشغول خوردن شدم.
بعدازچنددقیقه سربلندکردم وگفتم
مگه نمیری سرکار؟+چرا ،یه ربع دیگه میرم.
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مگه نباید صبح زود بری؟ +دست کم گرفتی مارو؟مثال من مدیرم.
بعدهم دستی تو موهاش کشید و ابرویی باالانداخت.نگاهم روش زوم شده بود...چه قشنگ بود این
حرکتش.دست پاچه نگاهمو ازش گرفتم وناشیانه گفتم
ساعت چنده؟سرشو باال اورد و لقمه تو دهنشو به زور جوید و متعجب گفت
مگه کاری داری؟یاد نقشم افتادم.باذوق گفتم
میخوام ناهاردرست کنم،میای خونه؟یه تای ابروش باالپریدوگفت
بچه مگه تو اشپزی هم بلدی؟بچه؟..این چی گفت؟..یعنی منو بچه میبینه؟دارم براش،همین بچه رامش میکنه.
چشمکی براش زدم و گفتم
چی دوستدارید جناب؟ +مطمعنی خودتو خونه رو اتیش نمیزنی؟بگم؟
بالحن التی گفتم-ببین عمو،بخاطر همین کاراته که جایی نمیبرمتا
اول باتعجب نگام کرد...یهو صدای قهقه اش پیچید..
 +چه باحال شدی...اوم..خب برا شروع یه قیمه درست کن ببینم،،منم سعی میکنم تا ساعت دو خودمو برسونم.
اگه غذا باب میلت بود،چی گیر من میاد؟ایندفعه دوتا ابروش باهم باال پرید و با پوزخندی که رو مخ بود،گفت
پس بگو،اینا هم شیوه های زنونته..بعد یهو عصبی بلند شد و دستاشو محکم رو میز کوبید که فنجون چایی ریخت رو میز
نمیزارم یبار دیگه،یه زن بازیم بده..فهمیدی بچه جون،راه فراری وجود نداره..من خوبم تا وقتی که نخوایدورم بزنی.
با وحشت از جام بلند شدم و گفتم
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نه ...نه،اینطورنیست.باورکن من جایی ندارم که برم ..بعدهم درحالی که یه اشک از گوشه چشمم چکید،گفتم
تو که خودت رفتی،دیدی،من چقدر بیکسم..کس وکار من فقط تویی..هرچند که خودت مسبب بی کسوکاریمی.
یکم اروم شده بود،صندلی رو کشید و روش نشست وگفت
پس منظورت از این حرفا چیه؟گفتم -میدونی من چند روزه اصال از خونه بیرون نرفتم؟ خب از این همه تکرارخسته شدم.
فقط مشکلت همینه؟ خیلی خب من عصر دیگه شرکت نمیرم..باهم میریم بیرونخیلی خوشحال شده بودم..
باذوق گفتم-مرسی خیلی گلی،
بعد هم لبخندی زدم که بازهم نگاش رفت سمت چال گونم..بعد از چند دقیقه ازجاش بلند شدوگفت
خب من دیگه میرم،پس قرارمون ساعت دو.چیزی نگفتم واونم رفت تو اتاق تا لباس عوض کنه ..چنددقیقه بعد در حالی که یه شلوارپارچه ای مشکی و یه
پیرهن جذب قهوه ای تنش بود از اتاق بیرون اومد،یه کت کرم هم انداخته بود رو دستش..جونم تیپ!!
اون تو سالن بود و من از اپن اشپزخونه اویزشده بودم و نگاهش میکردم..یهو فکرمو به زبون اوردم و گفتم
جونم تیپکه نگاهش سمتم کشیده شد و چرخی زد و گفت
می پسندی؟لبخندی زدم که گفت
چیزی الزم نداری؟نه مرسی..برو بسالمتساعت دوازده دیگه غذامو کامل پخته بودم..بوی عطرش که خوب بود،خداکنه طعمش هم خوب باشه.تصمیم
گرفتم یکم به خودم برسم،براهمین رفتم تو اتاق و یه جین ابی یخی پوشیدم که بعد هم با همین برم بیرون.از
فکر بیرون رفتن با سعید لبخندی رو لبم نشست،با ذوق یه تاپ سفیدم انتخاب کردم که استینش حریرو
گشاد بود و سر استین مچی میشد..نگاهی تو اینه به خودم انداختم،خوب شده بودم.حاال نوبت ارایش بود..یه
مداد مشکی تو ابروم کشیدم که کال قیافم تغییرکرد..ایول خالقیت.
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یه خط چشم نازکم کشیدم و یه رژنارنجی هم زدم.دیگه همین قدربس بود ،موهامو هم طبق عادتم دم اسبی
بستم..از این که موهام تو صورتم بریزه،خوشم نمیومد.
بعد از اینکه اماده شدم،نگاه به ساعت کردم.هنوز یک ساعت ونیم مونده بود تا سعیدبیاد،
حاال چیکارکنم من ؟..خب تی وی میبینم.از رو صندلی بلند شدم و رفتم تلویزیون رو روشن کردم،که چشمم
به فلش گوشه تلویزیون خورد،گفتم بزار ببینم چی توشه..رفتم تو پوشه و بازش کردم و یکی یکی اهنگا رو
گوش میدادم،همشون غمگین بودند ..ای بابا..اینا که خیلی فازشون سنگینه..همینطورمیزدم جلو..که یهو صدای
ارمین نصرتی تو خونه پیچید..ای جان من عاشقش بودم..از این دار دنیا یه پپسی و یه فلش داشتم که یه عالمه
اهنگ توش بود و اینم یکی از اون موردعالقه هام بود..با ذوق صداشو بلندبلند کردم و بلندشدم تا
برقصم..هرچندکه بلد نبودم و فقط ادا در میاوردم...
بیا بغلم...بیابغلم..بیا بغلم..
«بیاتو پیشم اره...دارم عاشقت میشم اره..میدونی دلم داره واسه تو میزنه
اره...بیابغلم...بیابغلم...بیابغلم...بیابغلم»...
اهنگ میخوند و منم با صدای بلند میخوندم باهاش و جفتک مینداختم..وقتی میگفت بیابغلم ...دستامو باز
میکردم و باجیغ میگفتم بیابغلم.خالصه که خیلی داشت بهم خوش میگذشت و حسابی تو حس بودم..
« خوش میگذره..بعله...بیا تو پیشم اره..دارم عاشقت میشم اره...میدونی دلم داره واسه تو میزنه اره..بیا
بغلم...بیابغلم...بیابغلم..بیابغلم..بیا بغلم...خوش میگذره..بعله...خوش میگذره..بعله..بیا بغلم..بیا
بغلم..بیابغلم...بیا بغلم
بیابغلم|ارمین نصرتی»
اهنگ که تموم شد اومدم یه چرخی بزنم..که همینکه برگشتم،سعیدو دیدم که دم در وایساده بود و تا دید،من
دیدمش شروع کرد به دست زدن..
خسته نباشی مادمازل.اینو که گفت با بهت گفتم؛
از کی اینجایی؟با لبخند گفت -از اولش...هنرمندی بودی واسه خود تا..
حتی چشماشم میخندید،پسره ی هیز چلغوز..
سرمو چرخوندم و به ساعت پایه دار بزرگی که کنار تی وی بود نگاه کردم،یک و نیم بود..
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 چه زود اومدی! دم در وایسادی چیکار؟اینو که گفتم،اومد رو کاناپه نشست و گفت
اخه وقتی اومدم داخل،با صحنه ی قشنگی مواجه شدم،دلم نیومد اعالم وجود کنم،این صحنه رو از دستبدم..
پررو،معلوم بود میخواد منو حرص بده.
نفس عمیقی کشید و گفت
به به عجب بویی راه انداختی،بریم غذا بخوریم؟سرمو تکون دادم و گفتم
تا غذا رو میکشم،لباستو عوض کن،بیاباارامش غذا رو کشیدم و رو میز چیدم،،کاسه ساالدم گذاشتم وسط میز..ظاهرا که همه چی خوب بود.
منتظر سعید نشسته بودم که اومدو نشست و برای هردومون غذا کشید..ولی من شروع به خوردن نکردم و
چهار چشمی به سعید زل زدم تاعکس العملش رو ببینم،قاشق اولو که خورد سر شو بلند کرد و به من نگاه
کرد و با تعجب گفت
چرا نمیخوری؟؟+چطوره؟
چی چطوره؟ +غذا دیگه،خوشمزست؟
اهان...غذا رو میگی،چی بگم واال..بد نیست.اینو که گفت سریع قاشقو برداشتم و یکم از غذاروخوردم،همه چیزش عالی بود..پس این چی میگه!
نگاش کردم که دیدم داره میخوره ..گفتم
یعنی خوب نیست؟+چرا،قابل خوردنه.
دیگه چیزی نگفتم و مغموم شروع به غذا خوردن کردم.یکی نیست بگه اگه بده چرا میخوری..
سعید کل بشقابشو خورد و تقریبا سه چهارم ساالدم خورد،بعد هم ازجا بلند شدوگفت
برا شام،کتلت درست کن.چی؟؟ چیشد؟؟...مگه قرار نبود بریم بیرون،پ این چی میگه!
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گفتم-ولی اخه قرار بود بریم بیرون.
 +قرار بود اگه غذا باب میلم بود بریم.
یعنی چی؟ من نمیفهمم..یعنی واقعا خوب نبود؟+نه خوب اون چیزی که من دوستداشتم نبود.
عصبی شده بودم،با پرخاش گفتم؛
اگه خوب نبود،پس غلط کردی خوردی.. +اه..اه ..این طرز حرف زدن،برا یه خانم متشخص نیستا.
ولم کن بابا...بعدهم از پشت میز بلند شدمو رفتم تو اتاق و درم محکم بستم...خودموپرت کردم رو تخت،پسره ی ایکبیری
..همه میزو جارو کرده،بعدم میگه باب میلم نیست..خب بدرک،میخوام هرگز تو سرت باشه.
نفهمیدم چیشد که خوابم برد...احساس کردم چیزی به شونه ام فشار میاره و تنم رو ویبره است،چشامو که باز
کردم..سعیدو دیدم
 بابا دختر چقدر خوابت سنگینه،هرچی صدات زدم بیدار نشدی..مجبور شدم تکونت بدم.با بدخلقی و صدایی که دورگه شده بود،گفتم
+چیه؟ چیکارم داری؟
میخوام ببرمت گردش.فکرکردم سرکارم گذاشته..
 +بس کن دیگه..اصال حوصله ندارم.
چی رو بس کنم؟ مگه قرارمون این نبود؟کال خواب از سرم پرید..بلندشدمو چهارزانو نشستمو گفتم
 +تو که گفتی غذاهه خوب نبود !
اره خب..خوب نبودعصبی شدم،اومدم دهنمو باز کنم چهارتا فحشش بدم که گفت..
خوب نبود..معرکه بود.بدو اماده شو تا ببرمت یه جای خوب.خیلی خوشحال شده بدم..
+برو بیرون تا اماده شم.از جاش بلند شد و رفت بیرون.
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منم سریع رفتم دستشویی و صورتمو شستم تا باز ارایش کنم،یه مانتو مشکی بلند و یه شال ابی
پوشیدم،شلوارم که پام بود..ایندفعه یه مداد قهوه ای تو ابروهام کشیدمو یکم رژ صورتی هم زدم ..دوست
نداشتم نگاه ها رو به سمت خودم جلب کنم،برا همین دیگه ارایش نکردم و بلندشدمو ازاتاق بیرون رفتم..
سعید رو کاناپه نشسته بود که با صدای در ازجاش بلند شد،نگاهی به سرتاپام انداخت،رضایت تو چهرش
کامال مشهود بود..خودشم یه شلوار لی ابی پرر رنگ و یه تیشرت طوسی تنش بود که خیلی بهش میومد..
من -بریم دیگه ،من امادم.
 +باشه بدو بریم.
از تو جا کفشی،کفش مشکی عروسکیم رو هم برداشتم و پوشیدم و با هم از خونه اومدیم بیرون..وقتی سوار
ماشین شدیم،ارامش به وجودم تزریق شد.
سعید -خب االن که زوده برا رستوران رفتن،پس کجا بریم بانو؟
اوم..خب بریم پارک.فکر خوبیه.بعد هم ماشین رو روشن کرد..تو راه نه من حرف میزدم نه اون..منکه محو خیابونها و مردم شده بودم.بعد از
یه ربع سکوت،ضبط ماشین رو ،روشن کرد.
چه اهنگی!!!..
«دیونه ی چشمای مشکیتم
دیونگی هم عالمی داره
چشمای تو افتاده به جونم
دست از سرمن برنمیداره
دور از تو قلبم خیلی اشوبه
بودن کنارت خیلی جذابه
اونقدرماهی که شبا مهتاب
وقتی تو میخوابی،نمیتابه
خوشبو ترین عطری که میشناسم
بوی نم بارون رو موهاته
دیونگی|حامدهمایون ».
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صدای ضبط رو کم کردم..یاد دخترچشم مشکی افتادم...پریا!!
مطمعن بودم بینشون یه چیزی بوده..اون انگشتر،مهراثبات همه چی بود..باید میفهمیدم چی بوده..چیشده
سعید؟+بله..
میگم بین تو و پریا چیزی بوده؟+چه فرقی به حال تو داره؟
خب میخوام بدونم.+اره بوده.
پس چرا باهم ازدواج نکردین؟به وضوح دیدم که سرعت ماشینو هی بیشتر میکرد..بعد از کمی مکث گفت
+چون یه عوضی رای پریا رو برگردوند..منو دور زدند.
وای انقدر با خشم اینو گفت که ترسیدم،الل بشم الهی..چنان گاز میداد و دستاشو رو فرمون فشار میداد،که
گفتم االن دوتامون شهیدگمنام میشیم.
باصدای ارومی گفتم-میشه یواشتربری؟ میترسم.
برگشت و نیم نگاهی بهم انداخت و کم کم،سرعتشو کم کرد..
ده دقیقه بعد ماشین رو روبروی پارک بزرگ و دلبازی نگه داشت..شب بود و چراغهایی گوشه
وکنارپارک،کارشده بودند و نمای زیبایی به وجود اورده بودند،با لذت به اطراف نگاه میکردم که گفت-
پیاده شو چند دقیقه همینجا وایسا ماشینو پارک کنم بیام،جایی نریا..+باشه زود بیا .بعدهم از ماشین پریدم پایین.
گوشه ی ورودی پارک وایساده بودم و بی توجه به رهگذرها،سرمو پایین انداخته بودم..چنددقیقه ای گذشت
که یهو دیدم یکی دستمو گرفت،باجیغ خفه ای سرمو بلندکردم که دیدم سعیده.
سعید-نترس بابا منم.
پوفی کشیدم.
همین طور که دستم تو دستش بود وارد پارک شدیم و یه گوشه رو چمنا نشستیم.
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دقیقا رو بروی هم نشسته بودیم و من با کنجکاوی به مردمی که اومده بودن نگاه می کردم...گروهی با
خانواده هاشون بودن،وخیلیا هم مثل ما زوج بودن..بعضی جاهاهم اکیپ هایی بودن که صدای خندشون پارکو
پر کرده بود .همینطور سرمو می چرخوندم و به همه جا سرک میکشیدم که سعید گفت
دخترم منو دریاب...بهش نگاه کردم لبخندی زدم..فرصت خوبی بودباید،اطالعات جمع میکردم.
خب....ازخودت برام بگو..خلق وخوتسعید-خب بگم که چی بشه؟
میخوام ببینم سر کدوممون کاله رفته ،من یا تو؟لبخندی زد و گفت -خب من رنگ ابی رو دوستدارم...غذاهم قیمه..گل نرگس..ماشینم که فقط شاستی
بلند....همینا دیگه .حاال تو بگو؟!
من...رنگ بنفش رو دوستدارم..غذا قورمه سبزی..گلم که تاحاال بهش فکر نکردم..ماشین که،بازم بهش فکرنکردم.
ازجواب احمقانه ای که بهش دادم خندید.
یهو گفت-تاحاال عاشق شدی؟
قیافش کامال جدی بود
من؟؟؟ نه..اصال مگه کسی رو میدیدم که بخوام عاشقش شم..اهان ولی دوسال پیش فکر میکردم پسرخالمعاشقمه..خیلی مهربون بود باهام ..ولی نامرد همین پارسال نامزد کرد.
بعد هم غش غش خندیدم..که دیدم همچنان جدیه.
سعید-ولی من از وقتی یازده سالم بود،عاشق پریای هفت ساله بودم که موهاشو خرگوشی میبست،اونموقع
نمیفهمیدم اسم احساسم عشقه.
از این حرفش با تعجب بهش زل زدم و آثار خنده از صورتم محو شد..
فکرکردم دیگه نمیخواد حرف بزنه چون سکوتش طوالنی شده بود ولی بازم افکارمو بهم ریخت و گفت
دوسال پیش با پریا نامزد کردیم...دوران خوبی رو داشتیم،من عاشقش بودم و هر چیزی می خواست بیچون و چرا براش تهیه میکردم،،ولی نفهمیدم که زمینه ی خیانتشو جور میکنم .تو ماشینی که من براش خریده
بودم،بایکی دیگه ل.ا.س میزد،با لباسی که من براش خریده بودم ،از یکی دیگه دلبری میکرد..و تیر اخرو
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وقتی زد که تو آپارتمان خودم،تو بغل یکی دیگه دیدمش ..از اون روز به بعد دیگه تو ،طبقه پایین اون
اپارتمان نرفتم .دیونه شده بودم..به لطف اقاجون باز سرپا شدم.پریا همه چیز من بود.
از حرفاش شوکه شده بودم،انقدر عجیب این حرفا رو ادا میکردکه نمیفهمیدم حسش چیه!
خبرمرگم خواستم بحث رو عوض کنم ،لبخندی زدم و گفتم-گذشته ها گذشته..
هنوز با لبخند نگاهش میکردم که یکم خودشو جلو کشید و دستشو به سمتم دراز کردو منم فقط نگاش
میکردم..یهو انگشت اشاره شو تو چال گونم فروکرد..داشتم ذوق مرگ میشدم،گفتم االن میگه عاشق اینم که
دست کنم تو چال گونت..ولی یه دقیقه بعدش دردی تو کل صورتم پیچید،نامرد انگشتشو محکم فشار داد تو
گونه ام وگفت
ازاین چاال متنفرم،اون بیمعرفت هم چال گونه داشت..صدای اخم دراومد تا باالخره دستشو برداشت  ،انگاری که به خودش اومده باشه نگاهی به صورت از درد جمع
شده ام کرد و گفت -ببخشید دست خودم نبود.
خیلی دردم گرفته بود،بی اختیار زدم زیر گریه.
دستمو از رو صورتم برداشت و نگاهی بهم کرد بعد هم،همونجایی که فشار داده بود رو بوسیدکه از شوکی که
بهم وارد شد،گریه ام بنداومد..
سعید-گریه نکن دیگه..ببخشید بخدا حواسم نبود.
اشکامو پاک کردم و لبخندی زدم که باز هم صورتم درد گرفت.فکر کنم متوجه شد،چون چشمام پر از شرم و
ناراحتی بود..
چنددقیقه بعد بلند شد و خودش رو تکوند و گفت-بهتره بریم شام بخوریم دیگه.
منم بلند شدم و پشت لباسمو تکوندم و باهم از پارک رفتیم بیرون .
وای از وقتی اومدیم مات و مبهوت بی توجه به چشمای خندون سعید،به دکور رستوران نگاه میکنم ..اصال بزار
بگه ندیده است..مگه من یه همچین جایی رو قبال دیدم،که حاال از ندیده بودنم خجالت بکشم..
باز دوباره با صدای کشیده ای گفتم -معرکست.
سعید با خنده گفت-این دهمین باریه که اینو میگی..ببین،زشته این کارا..اینجا منو میشناسنا
بالحن لوسی گفتم -خوب چیکار کنم اینجا خیلی خوشمله..
اونم با لبخند گفت -حس بابایی رو دارم که بچه شو اورده یه جای تازه،خانم کوچولو
از حرفش حرصم دراومد.
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یادت نره این خانوم کوچولو..خودش مامان یه بچه است.اینو که گفتم،یهو گفت
راستی سارگل،تو ویار نداری؟؟ هرچی خواستی تعارف نکنیا،بگو برات بخرم..وظیفه منه ،لطف نیست..گفتمبدونی
از این رفتارهای ضد ونقیضش تعجب کردم..همش تقصیر این جن و پریه که سعیدم جنی کرده.
بیخیال...گفتم تا تنور داغه ،نونو بچسبونم،یکم فکرکردم و گفتم
بستنی میخوام.خندید و گفت-یوقت رودروایسی نکنیا..باشه.فکر کنم جز دسرهای اینجا بستنی هم باشه.
به جرات میتونم بگم اون شب یکی از بهترین شبهای عمرم بود..غذامونو با شوخیهای سعید خوردیم..و بعدش
هم یه بستنی بزرگ برام خرید که هرکاری کرد،بهش ندادمو اونقدر دلشو اب کردم که برا خودشم خرید.
دیگه تو ماه های اخر بارداریم بودم...از زندگیم لذت میبردم..حتی تو خونه بابام هم انقدر راحت نبودم..سعید
و خاله،یه لحظه تنهام نمی زاشتن .بچه ام دختربود..یادمه روزی که فهمیدیم بچه دختره سعید کلی خوشحال
شد ویه دستبند طالی خوشکل برام خرید..قرار بود اسم نی نی مون سلین باشه..البته من دوستداشتم اسمشو
بزارم نازگل،ولی وقتی شورواشتیاق سعید رو دیدم گذاشتم خودش اسمشو انتخاب کنه و اونم سلین رو
پیشنهاد کرد.
زندگیمون غرق خوشی و لذت شده..من واقعاسعیدرو دوست دارم و احساس میکنم اونم منو دوستداره ،و
باهمین احساس خوشم.
امروز خاله به مناسبت برگشتن عمو کامران،یه مهمونی گرفته..قراره سعید زودتر بیادخونه تا کمکم کنه اماده
شم.اخه خیلی سنگین شدم و خیلی کارا برام سخت شده.
تو افکارم غرق شده بودم که یهو یکی بلند سالم داد ،،زهره ترک شدم..برگشتم دیدم این سعید خل دیونست.
باغرغر گفتم -چندبار بگم وقتی حواسم نیست منو نترسون...اخرش باعث میشی بچهم بیوفته..بدبختم
میکنی..اواره ام میکنی .
هنوز میخواستم فکر کنم و براش ردیف کنم که دستاشو به نشونه تسلیم باال اورد و گفت
بابا من تسلیم...بس کن دیگه غرغرو..شیرت خشک میشه ها.بی ادبی بهش گفتم و کوسن هم پرت کردم براش که جاخالی داد.
سعید اومد دستمو گرفت و بلندم کرد و گفت
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 تا من میرم دوش میگیرم تو هم برو تو اتاق یکم سانتال کن ..تا روم بشه ببرمت..اخه نه که شدیدزشتی،میترسم دخترها بگن پسره بی لیاقت کور بود مارو ندید این غوله رو گرفت..
با مشت زدم تو بازوش که غش غش خندید و رفت حوله شو برداشت و رفت حموم.
جلوی اینه نشستم و نگاهی به خودم کردم ..حسابی چاق شده بودم و صورتمم جاافتاده تر شده بود.
دست به کارشدم...یکم کرم مرطوب کننده زدم و یه خط چشم دنباله دار هم کشیدم که چشمامو خمار
ترنشون میداد ..ریمل و یه رژ قهوه ای هم زدم ودر اخر ابروهامو با مدادقهوه حالت دادم ...قیافم خیلی
معصوم و قشنگ شده بود...به قیافه خودم تو اینه زل زده بودم..که سعید درحالی که حوله تنش بود اومد
داخل...
سعید-او مای گاد...چه لعبتی! ،ببخشید خانم ،یه سارگل زشت غرغرو ندیدید؟
لبخندی زدم و گفتم -به جا مسخره بازی ..برولباس بپوش ..بیا موهامو اتو کن
لباس میخواد چیکار؟ من همینجوری راحتم،اتو رو کجا گذاشتی؟ +سرما میخوری دیونه.
تو نگران نباش..نگفتی اتو کجاستا؟!+بیا همینجاست..تو کشوهه
ده دقیقه بدون اینکه حرف بزنه موهامو اتو کشید.
اولین بار بود که با موهای صاف خودمو می دیدم.
فرق موهامو دراوردم و با تومویی گیرشون دادم و ازادانه رو شونه هام رهاشون کردم.
حسابی تغییر کرده بودم.این موهای صاف و باز...ارایش تیره..کال از من یه سارگل دیگه ساخته بود.
با ذوق به سعید که عمیق نگام میکرد  ،نگاه کردمو گفتم
خیلی خوشکل شدم نه؟ کاش همیشه موهام صاف باشه..دیگه نمیبندمشون باال،ببین..ببین چه قشنگ شدم!.+اره خوب شدی.ولی من اون سارگل موفرفری بارژ صورتی رو بیشتر دوستدارم...این نوع ارایش،سنتو بیشتر
نشون میده.
با سرکشی گفتم  -من که دیگه بچه نیستم..خودم دیگه االن بچه دارم.
خندید و چیزی نگفت..
من -اوم..حاال چی بپوشم؟
سعید +خب چرا اون لباسه حریرسفید روکه مامان برات خرید ،نمیپوشی؟
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 اه اره ،اصال یادم بهش نبود..پس از تو کمد اونو ساپورت رنگ پامو بیار. +امری باشه؟
بیار دیگه..نگفتم که کوه رو بکن.نگاه چپ چپی بهم انداخت و لباسمو اورد و انداخت رو تخت..بعد هم با همون حولهه رفت تو هال.
با زور ساپورتمو پوشیدم..هالک شده بودم و هی نفس های عمیق می کشیدم تا حالم جا بیاد.لباسم یه لباس
بلند بود که از همون باالی سینه گشاد میشد و حالت کلوش داشت و استینهاش هم تنگ و جذبون بود.کال مدل
خاصی داشت.
تونیکمو دراوردم و به سختی لباسو پوشیدم،ولی دستم نمیرسید زیپشو ببندم،با صدای بلندسعید رو صدا زدم
..
سعید-چخبره بابا؟! بلندگو قورت دادی دختر؟!
 +اه خب چیکار کنم؟ بیا زیپمو ببند دیگه..
وقتی میخواست زیپمو ببنده ،اخرین لحظه دستش گیر کرد به گردنم و من با صدای بلندی زدم زیر خنده
سعید اومد روبروم وایساد و به حالت با مزه ای سرشو جلو اورد و کل صورتمو نگاه کرد و سرشو برد عقب..
دیگه خندم ول شده بود و فقط اثارش تو صورتم بود
چته دیونه! چرا این جوری نگاه میکنی؟سعید +خواستم ببینم یه جات کج نیست..مثال اگه چشمت کج بود میفهمیدم عقب مونده ای..ولی کار سخت
شد،بدبختی اینه که همه جات راسته...چرا میخندی یهو؟! جنی شدی؟
باز دوباره به چرت و پرتاش خندیدم و گفتم
بابا دستت خورد به گردنم قلقلکم شد،خندم گرفت.لبخندی زدو نگاه به ساعتش کرد
 +اوه اوه داره دیرمون میشه..مامان راه مون نمیده ها،سارگل کدوم مانتوتو میخوای بپوشی برات بیارم؟
 خب اون گلبه ای رو بیار..با شال و کفش نقره ایم هم بیار.سعید خم شد وکفش نقره ای راحتیمو جلوی پام گذاشت..بعد هم کمکم کرد تا مانتو مو بپوشم.داشت شالمو
رو سرم مرتب میکرد و منم زل زده بودم بهش..یه لحظه دلم براش ضعف رفت،شوهرم بود..دوستش
داشتم..مردونگی کرده بود تا حاال دستم بهم نزده بود.
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همین که خواست بره عقب،دستامو دور گردنش حلقه کردم.با تعجب نگام میکرد،سرمو بردم جلو و لبمو رو
لبش گذاشتم ...بدون هیچ حرکتی وایساده بودم،فقط تا همینجاشو بلد بودم.بوسه کوچیکی به لبش زدم و
سرمو بردم عقب.داشت یه جور خاصی نگام میکرد..شرمزده سرمو پایین انداختم و با من من گفتم؛
 چیزه...من..یعنی..مرسی که هستی.بعد هم برا فرار از نگاهش خواستم برم تو هال که دستمو گرفت و منو تو بغلش گرفت.
حاال کمر من مماس با سینه اش شده بود.
همون جوری دستشو دور کمرم انداخت و کنار گوشمو بوسید و بعد هم زمزمه کرد؛
تو هم مرسی که هستی خانم گل.زندگی منو به کل عوض کردی و من از این تغییر راضیم.از این حرفش لبخندی رو لبم نشست.
بعد هم اروم ولم کرد و گفت -در ماشین بازه..تو یواش یواش برو،منم االن میام.
دیگه برنگشتم قیافشو ببینم و از اتاق اومدم بیرون...نفس عمیقی کشیدم و باارامش خاصی رفتم پارکینگ و
سوار ماشین شدم.
انقدر گیج بودم که حتی یادم نبود بخاطر پله ها غر بزنم.
سعید اومد سوار شد و سریع راه افتادیم.
توحیاط دلباز خونه عمو پارک کرد..حیاط پر از ماشینهای باکالس شده بود.یه لحظه یاد مهمونی های خونه
خودمون افتادم..انقدر پولدارنبودیم ولی تو همه مهمونیها جدا از سختگیریهای بابا بهم خوش میگذشت.
سعید پیاده شد و به منم کمک کرد پیاده شم.بعد هم دستمو گرفت و باهم رفتیم داخل،می فهمیدم اینجا دیگه
رفتارسعید به کل عوض میشه.دیگه از اون سعید خندون و شروشیطون اینجا خبری نیست..جاشویه پسر
اخموو مغرور میگیره.
به محض ورودمون تو سالن ،خاله و عمو به استقبالمون اومدن..خاله به گرمی بغلم کرد و عموهم پیشونیمو
بوسید...بازوی عمو رو گرفتم و با شوخی و چرم زبونی گفتم
 خب عمو میبینم که رفتی خارج ..اب اومده زیر پوستت ،اینا تاثیر اون حوریان خارجی نیست؟عمو قهقه ای زد و گفت -برو بچه..خانوم من خودش حوریه.
چشمکی زدم و گفتم -خاله اینجاست ،جرات نداری حرف بزنی؟
خاله گفت -سعید این ورپریده رو ببر..تا چشم وگوش شوهرم رو باز نکرده.
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سعید با لبخند اومد بازوموگرفت و داشت میبردم سمت میز اقاجون،که خطاب به عمو با صدای بلندی گفتم-
حداقل بگو برام سوغاتی اوردی،دلم شادشه.
اونم بالبخند گفت -اوردم..برو باباجان خیالت راحت..
وقتی میگفت باباجان..خود به خود یاد بابا میوفتادم،یاد وقتهایی که جلوی بقیه بهم میگفت..دخترم...
چه احساس لذت و غروری بهم دست میداد.هه ..حیف که فقط جلوی بقیه مهربون میشد.ولی من
دوستشداشتم،زیاد.
سعید-سارگلی ،کجایی؟ نگاه جلوت کن..میخوری زمینا.
سرمو تکون دادم و باهم رفتیم سر میز اقاجون.
بیخیال خاطرات شدم و به این پیرمرد مهربون که خیلی سعی داشت خشن جلوه بده،پر انرژی سالم دادم.
سالم بر بزرگ خاندان آریا.خوبی اقاجون؟ تا کسی حواسش بهمون نیست یه لبخندی برا دخملت بزن.خنده ی کوتاهی کرد و با عصاش زد رو دستمو گفت -دختره ی شیطون.بیا بشین سرپا واینسا..
رفتم جلو دستشو بوسیدم و بعد هم کنارش رو مبل نشستم.
سعیدم با لبخند با اقاجون احوال پرسی کرد و روی مبل دونفره ی روبرومون نشست.
اقا جون میدونی من قراره اولین نتیجتو به دنیا بیارم؟بالبخند برام سرتکون داد.
پ چرا شما برا من کادو نخریدی؟ نکنه نمیدونین چه کار بزرگیه؟با خنده گفت -تو که هنوز به دنیا نیاوردیش که کادو میخوای!
یکم فکرکردم و گفتم-راست میگینا..جوابتون قانع کننده بود..ولی ازبس این سعید برام کادو نمیخره ..عقده
ای شدم.
سعید جبهه گرفت و گفت -کوفتت بشه دختر،همین هفته پیش یه کیف برات خریدم
باچشم به دور و برمون نگاه کردم که کم و بیش پرشده بود،فکر کنم دوستای عمو بودن.
به سعید اشاره زدم وگفتم -مگه بقیه رو نمی بینی؟! هیچی نگو بی کالس میشیا.صاف بشین..اقاجونو ببین..فقط
در وصفش میشه گفت جونم ابهت.
اینبار اقاجون با صدای بلندی خندید،که عمو که سرمیز بغلی بود ،بلند شد و اومد
عمو -بابا ..این صدای خنده ی شما بود؟ چه عجب.بعد ازرفتن مامان ..دیگه ندیدم اینطوری بخندی!
اقاجون-اخه این دختر ،خیلی مهربون و سادست.من از همنشینی باهاش لذت میبرم.
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سعید گفت -نخیر.اقاجون ایشون زبون بازن.
چنان اخمی براسعید کردم که گفت-بنظرم حرف شما متینه اقاجون.
عمو و اقاجون با لبخند نگامون میکردن.
یهو دیدم داره هرج و مرج به پا میشه..نگاه کردم دیدم خانواده عمو و عمه سعید اومدن و دارن با بقیه احوال
پرسی میکنن..از جام بلندشدم و رفتم پیش سعید
اروم تو گوشش گفتم -میگم چیزه ،تو دایی و خاله نداری؟
اونم اروم جواب داد -چرا دارم خارج از کشورن
بااسترس داشتم نگاه میکردم ببینم پری اومده یا نه ،که قیافه نحسشو دیدم.
اه برخرمگس معرکه لعنت.
نامحسوس به سعید نگاه کردم که دیدم همچنان قیافش عادیه.
اومدن پیش ما که گوشه سالن رو مبال نشسته بودیم و منوسعید و عمو به احترامشون بلندشدیم.
کال این خانواده انگار با من ندار بودن.اخه عمه و زن عموش به حالت چندشی باهام بوس بوسی کردن و پریا
هم فقط دست داد.
شوهر عمش هم دست داد و عموش با مهربونی سرمو بوسید..جونم عمو.
دو نفر اخرم رضا و پرهام بودن..که زیاد بهشون محل ندادم .همه دور هم نشسته بودیم و عمه ی چاپلوسش
داشت با اقاجون حرف میزد.یهو این خرمگس معرکه جن و پر ی خانم گفت -سارگل جون چندماهته؟
انقدر بلند گفت که همه نظرها بهم جلب شد..اومدم بگم نه ماه..که یهو سعید گفت -هفت ماهشه.
یکم فکر کردم که دیدم اگه میگفتم نه ماهمه،همه میفهمیدن بچه ماله قبل از ازدواجه..ایول به هوش سعید.
پریا -اسمشو چی میخواین بزارین؟
بالبخند گفتم-سلین.
زنعمو -پس دختره.
سعید-بعله..لطف خدا شاملمون شده.
زن عمو پوزخندی زد.
ومن صدای اروم پریا رو که رو مبل تک نفره کنارسعید نشسته بود رو شنیدم.
پریا -اسمشو تو انتخاب کردی نه؟..یادمه همیشه میگفتی اسم دختر مون باید سلین باشه.چرا یه فرصت دیگه
بهم نمیدی؟ این دختره رو رد کن بره.خودم برا بچتم مادری میکنم.

- 56 -

www.98ia.co

کتابخانه نودوهشتیا

توازکدامین دیار به من رسیدی  -فاطمه زارع -کتابخانه مجازی نودوهشتیا

احساس میکردم فلج شدم..همون چیزی که ازش میترسیدم...اوارگی..بی کس وکاری.
منتظر بودم سعید بهش بگه خفه شو..ولی صداش مثل ناقوس مرگ تو گوشم پیچید
سعید-اینجا جاش نیست..بعدا حرف میزنیم.
سرم داشت تیر میکشید..از جام بلند شدم که همه نگا ها بهم دوخته شد.
سعید -چیزی شده سارگل؟
من -هان؟ نه نه..چیزی نیست،میرم اب بخورم،
ازجاش بلندشدوگفت-خب تو بشین خودم میرم برات میارم.
برا کی داشت نقش بازی میکرد؟..منو میخواست گول بزنه یا حرص پری رو دربیاره؟!
از اصرارش عصبی شدم و با یه حالت پرخاشگرانه ای گفتم:
نه عزیزم میخوام یکمم راه برم،شما بشین.باحرص ولی قدمهای اروم رفتم تو اشپزخونه و رو صندلی نشستم..حاال باید چیکار میکردم؟ دستامو رو سرم
گذاشته بودم وسرمو رو میز.
حس کردم صدای پای کسی میاد،سربلندکردم دیدم رضا اومد تو آشپزخونه..
رضا -خوبی سارگل جان؟
محلشو ندادم..اصال حالم نرمال نبود،کاش بلند شه بره.
رضا-چیه نکنه توقع داشتی سعید،پریا رو پس بزنه؟ اون حتی با وجود اینکه پریا رو بامن دید،خیانتشو دید،
بازم نتونسته عالقشو کم کنه..
شوکه شده بودم..هم بخاطر اینکه فهمیده بود صداشونو شنیدم و هم اینکه اون نامردی که همیشه سعید ازش
دم میزد،رضا بوده...ولی خودمو نباختم و گفتم؛
فکر میکنی کارت خیلی قشنگ بوده..که همجا جارش میزنی؟ خجالت نکشیدی ..تو خونهرفیقت،پسرداییت..با زنش بودی؟
این دفعه اون بود که شوکه شد ،زمزمه وار گفت -تومیدونستی؟؟
قبل از اینکه من چیزی بگم،باز گفت؛
رضا -پریا با نیرنگ و نازوعشوه منو فریب داد و کشیدم تو اون خونه..وگرنه من نمیخواستم به رفیقم خیانت
کنم...بعد از اون ماجرا،دیگه تمایلی بهش نشون ندادم و اونم برگشت سمت سعید،ولی سعید بخاطر حفظ
غرورش ردش کرد ولی همچنان دوستش داشت،من میدونم.
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داشتم دیونه میشدم با یه حالت عصبی گفتم-اره تو استاد همه چی دانی.
خنده ای کردوگفت-بهتره خودت آروم از زندگیش بری،قبل از اینکه پرتت کنن بیرون...سعید هیچوقت رو
عشق بچگیش چشم نمیبنده.
با صدایی که از بغض میلرزید گفتم-ولی من مادربچشم.
رضا-پریا هم میتونه براش مامان باشه.
بعد از این حرفش لیوان ابی رو،روی میز گذاشت و از آشپزخونه بیرون رفت.
خدایا..من دارم میمیرم،به دادم برس.
کی قراره،دل سوخته ی منو مرهم بشه...
من چیکار کنم؟..من کجا رو دارم که برم خدا؟..اتاقی رو که با عشق برا دخترم درست کردم چی؟ یعنی قراره
یکی دیگه تو اون اتاق برا دخترم الالیی بگه؟
راست میگه رضا..سعید نمیتونه عشق بچگی شوفراموش کنه ولی،ولی پس من چی؟
کاش حداقل منو از خونشون نندازن بیرون..من نمیتونم کارتون خواب شم..کاش بمونم و براشون کلفتی کنم..
ولی من میتونم سعید رو کنار یکی دیگه ببینم؟؟..اخه من خیلی دوستشدارم..چطور اون منودوستنداره؟!،
چطور میتونه اینقدر نامرد باشه..نه..نه اینطورنیست.
همینطور سرمو به چپ و راست تکون میدادم و با خودم میگفتم نه..که سعید اومد تو اشپزخونه بادیدن من با
قدمهای بلندی خودشوبهم رسوند وگفت؛
حالت خوبه سارگل؟چیکار میکنی؟اومدم بلند شم که دستم خورد به لیوان روی میز و باصدای بدی شکست،سریع رو زمین نشستم که خورده
شیشه هارو جمع کنم که نزاشت و بلندم کرد..
همین که به صورتش نگاه کردم،قطره اشکی از گوشه چشمم چکید..
سعید -سارگل جان چته؟جایت درد میکنه؟بازوهاموتکون داد و گفت،حرف بزن دیگه .
باصدای که شدیدا میلرزید،گفتم؛
میشه منو دوستداشتی باشی؟انقدر باحالت سوزناکی این جمله به زبونم اومد،که دل خودم کباب شد.
سعید-چیشده سارگل؟کسی چیزی گفته؟
-نه فقط دوستم داشته باش.
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بااحتیاط از خورده شیشه ها ردم کرد و دستشو دور شونم انداخت و همینطور که منو با خودش به سالن میبرد
گفت؛،
دختره ی لوس..تو رو دوست نداشته باشم..پس کی رو داشته باشم؟تو دلم گفتم ..پریا رو داری..ولی فقط لبخندی به چهرش زدم.
تو جمعشون نشسته بودم ولی اصال حواسم بهشون نبود...فقط به این فکر می کردم که مگه میشه سعید،منو
دوست نداشته باشه؟؟
چطور من دوستش دارم ولی اون حسی بهم پیدا نکرده..
سعید-سارگل ..اقاجون با توهه..
سرمو بلندکردم و نگاه پرسشگرمو به اقاجون دوختم.
باصدایی که انگاری از ته چاه بیرون میومد گفتم؛
جانم اقاجون..چیزی گفتین؟اقاجون-دخترم انگاری حالت خوب نیست،چیزی شده؟
بقیه که از تن صدای مهربون آقاجون تعجب کرده بودن...مات به من نگاه می کردن
زیرچشمی نگاهی به پریا که از حرص لبشو می جوید کردم و با عشق به اقاجون چشم دوختم..نمیدونم چرا
اینقدر این پیرمرد رو دوستدارم....اره من مطمعنم اقاجون نمیزاره منو بندازن بیرون..همچنان به اقاجون زل
زده بودم که گفت؛
دخترم چرا اینجوری نگاه میکنی؟!قهقه ای از خوشحالی سردادم و گفتم:
اقاجون میدونی خیلی دوستدارم.؟سعید با دستش منو که به سمت جلو متمایل شده بودم عقب کشید و اروم گفت-هیس..چی میگی سارگل؟!
صدای جن و پری بلند شد-چیزی زدی سارگل جون؟..
بعد هم خودشو رضا به این شوخی مسخرش خندیدن.
ولی این صدای اقا جون بود که لبخند اونا رو خشک و لبخندمنو پدیدارکرد..
اقاجون-منم دوستدارم دخترم.
صدای یواش پریا رو شنیدم که خطاب بهم گفت،چاپلوس ..ولی به روی خودم نیاوردم
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شام که صرف شد...دیگه واقعا حس کردم تحمل نگاهای مرموز پریا به من و چشم و ابرواومدن سعید برا
پری رو ندارم..
انقدر دم گوش سعید نق زدم که بلند شد و اواز رفتن سرداد.
با همه خدافظی کردیم ولی حرفی که اقاجون لحظه اخر بهم زد قدرتمو ازم گرفت...پس اونم فکر میکرد
قراره یه اتفاقی بیوفته...اونم میدونست که خوشبختی با من غریبه است...میدونست که دوران من رو به
اتمامه...وگرنه چه دلیلی داشت بهم بگه میدون روخالی نکنم!...؟؟
ولی اخه آقا جون مگه تو نمیدونی حریفم چقدرقدره؟؟ دیگه جایی واسه من نیست.
با چشمهای محزونم از اقاجون خدافظی کردم و باکمک سعید رفتم و سوار ماشین شدم.
هنوز چند کیلومتری بیشتر از خونه دور نشده بودیم که سعید شروع کرد
اون چه کاری بود کردی؟  ...تونمیدونی باید به بزرگ ترت احترام بزاری؟ این چه طرز حرف زدن بااقاجون بود..مگه مریضی الکی میخندی؟..پوزخند زن عمو رو دیدی؟؟ ابرومو جلو همه بردی..و...
هنوز داشت حرف میزد و من سرمو گرفته بودم بین دستام وباحالت زاری میگفتم بس کنه...ولی اون بس
نمیکرد ..نمیدونم چرا یهو کنترلمو از دست دادم و شروع کردم با صدای بلندی جیغ زدن...
بس کن....حرف نزن...ولم کن...بس کن...بس کن.سعید که از این حرکتم جا خورد،سریع ماشینو گوشه خیابون نگه داشت و گفت؛
خیلی خب..خیلی خب..اروم باش..ببخشید منظوری نداشتم.دلم خیلی پر بود..داشتم میمردم ..بلندی زدم زیر گریه و میون هق هقام گفتم؛
من...من دلم مامانمو میخواد ،خیلی تنها شدم ..تو هم می خوای منو تنها بزاری...مثل بابام...مامانم...دلم براشتنگ شده. .
نفس کم اورده بودم،سعید اشکامو با کف دستش پاک کرد و گفت؛
 تو اروم باش..قول میدم فردا ببرمت دم خونتون مامانتو ببینی..گریم بند اومده بود ولی همچنان سق سق میکردم..با لکنت گفتم؛
راست میگی؟؟معلومه که راست میگم.با لحن مظلومی گفتم:
-منو دوستداری که دلت نمیخوادگریه کنم؟..برا همین میخوای ببریم پیش مامانم؟
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با چشمهایی که نمیدونم چه حسی داشتن بهم زل زدو با لحن خاصی گفت؛
اره دوستدارم...بعدهم ماشین رو روشن کرد و حرکت کرد.
شب با هزارتا فکر و خیال خوابم برد...
صبح به زور ارایش پخش شده تو صورتم رو شستم،اخه دیشب اصال حالشو نداشتم..
بدون اینکه سعیدو از خواب بیدار کنم خودم به زور اماده شدم و ساعت ده بود که سعید رو صدازدم...
بیدار شو دیگه..تو قول دادی.یکی از چشماشو بازکرد و گفت
+بزار یکم دیگه بخوابم.
اه مامانم ساعت یازده از کالس قران برمیگرده،بیا بریم دیگه..به زور ازجاش بلندشدو با چشمای بسته رفت تو دستشویی...
بعد از چنددقیقه اومد بیرون وگفت:
اگه لطف کنی بری بیرون لباس عوض کنم ممنونت میشم..بعدم با شیطنت اضافه کرد،
هرچند برا من فرقی ندارههاحوصله کل کل نداشتم..بی هیچ حرفی بلند شدم و ازاتاق رفتم بیرون.
بااسترس به اول کوچه زل زده بودم...
سعید-اروم باش دیگه..االن میبینیش
کوچه خلوت بود..
همین که حرف از دهن سعید بیرون اومد،زن چادری از اخر کوچه نمایان شد..
بااسترس گفتم خودشه.
بعد هم منتظر عکس العمل سعید نشدم و از ماشین پریدم پایین که کمی پاهام درد گرفت..
تندتند قدم برداشتم و به مامان که با سری افتاده جلو میومد،خودمو رسوندم و باعشق بغلش کردم..اون که
تعجب کرده بود،بازور منو به عقب هل داد و خودشو از من جدا کرد..وقتی قیافمودید..مات و مبهوت نگام
میکرد.
یه نگاه به صورتم و یه نگاه به شکمم..که البته نگاهش به شکمم با مکث طوالنی تری همراه بود ..
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بعد از چند دقیقه ،پا تند کرد و با عجله به سمت در خونه رفت..
منم هلک و هلک خودمو بهش رسوندم و گوشه چادر شو گرفتم...پشت به من بود.
باگریه گفتم -مامان..شیرین جون..نمیخوای منوببینی؟..مگه من بچه شماها نبودم؟؟..چرا ازم رو
برگردوندین؟ ..مگه من میدونستم اینطوری میشه؟ ..منو نگاه کن...نگام کن مامان...ببین دارم مامان
میشم..مگه همیشه نمیگفتی بچم؟؟...حاال ببین بچه خودم تو راهه...
هق هقم هرلحظه بیشتر میشد...
حس کردم شونه های اونم میلرزه ،و این حس وقتی به یقین تبدیل شد که صداشو شنیدم..معلوم بود داره
گریه میکنه..
مامان -از اینجا برو..
بعد هم چادرشو کشید و رفت تو خونه و درم محکم بست .. .و این من بودم که پشت در خونه زانو زدم...
من دختر طرد شده ی این خونه بودم...از اولم طرد شده به دنیا اومدم..
حس میکردم مامان پشت دره..
برا همین درحالی که چشمه اشکام خشک شده بود به در خونه زل زدم و با صدای دورگه ای گفتم
من میرم...ولی به بابا بگو نمیبخشمش ..تو هم نمیبخشم..شما مسبب بدبختی های منید..مسبب این بی کس و کاری...این خواری و حقیری...
بعد هم بی هیچ حرف دیگه ای بلند شدم و لباسامو تکوندم...دستی به صورتم کشیدم و اشکهای خشک شده
رو صورتمو لمس کردم...اروم و شکست خورده به سمت ماشین حرکت کردم...چه خوب بود که سعید
بیرون نیومد..
دلم نمیخواست بار دیگه خوردشدنمو ببینه..
بی هیچ حرفی سوار ماشین شدم..سعید برگشت و چند لحظه به نیمرخ صورتم خیره شد ولی اونم حرفی نزد و
ماشین رو روشن کرد.
توراه ضبط ماشین رو روشن کرد...آهنگ زیاد از حد غمگین بود..خواست عوضش کنه که دستشو گرفتم و
بهش اجازه ندادم...مسخ شده به اهنگ گوش میکردم...
« خاکم نکنید  ...بزارید اونم برسه...
خاکم نکنید...بزارید اونم برسه..
بزارید اونو ببینم وقتی به حرفم میرسه...
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خاکم نکنید..هنوز عشقم رو ندیدم...
این همه اماده شدم...هی کفن دورم کشیدم...
تابوت منو بزارید اونم بگیره...حس کنم عاشقمه وقتی که گریش میگیره...
به اینجای اهنگ که رسید،حس کردم اشکام جاری شد.دیگه سعی نکردم جلوشونو بگیرم.
اشکهای اونو کی به جای من کنه پاک....
خداحافظ عشقم...که منو بردند زیرخاک...
خاکم نکنید...بزارید اونو ببینم...
پیکر اشفته ی من...بی رمق روی زمینه...
خاکم نکنید بش بگید حاال که مردم..
خاکم نکنید|مجید خراطها»
دیگه نتونستم به ادامه اهنگ گوش بدم ،دست بردم و خاموشش کردم...
احساس درد تو ناحیه ی کمرم و زیر دلم می کردم ،هر لحظه دردم بیشتر میشد ..به حدی رسیدکه صداهای
خفه ای داشت از گلوم بیرون میومد..یهو حس کردم دیگه درد داره به مغز استخونم میرسه..شروع کردم به
جیغ زدن..
سعید با وحشت روشو برگردوند و نگام کرد
سعید -چی شده؟
فقط تونستم بگم بچه ...فکر کنم فهمید چون به سرعت پیچید و مسیر و عوض کرد.
دم بیمارستان با شدت ترمز کرد که نزدیک بود سرم بخوره به شیشه..
مثل مار به خودم می پیچیدم ...چنددقیقه بعدبا ویلچر اومد و کمکم کرد سوارش شم..
دیگه هیچی متوجه نشدم....
به سختی پلکهای سنگینمو باز کردم ..بیمارستان بودم ولی کسی تو اتاق نبود ،خود به خود باز چشمام بسته
شد...
صداهای مبهمی مثل گریه بچه میشنیدم...
چشمامو باز کردم ،اولین چیزی که دیدم قیافه خاله بود که نوزادی رو در اغوش داشت.
سعید -خوبی سارگل؟
اروم سرمو برگردوندم و به سعید که اون طرف تخت وایساده بود ،نگاه کردم.
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باسر جوابشو دادم...
خاله -سالم عزیز دلم...خسته نباشی مامان خانم..چه عجب بیدارشدی،این فسقلی حسابی گرسنه است...
بعد هم رو کرد به سعیدو گفت -کمکش کن بشینه..
نشستم و بچه امو تو بغلم گذاشت..
با چشمهای بی روحم به دخترم زل زدم،خسته بودم ...از این که یه سارگل دیگه متولدشده بود،ناراحت بودم.
خم شدم و صورت مثل ماهشو بوسیدم ...که این خم شدن باعث دردم شد.
به کمک خاله شروع به شیر دادنش کردم.
اون لحظه حس خاص و نابی داشتم...
لذت ...ترس ..دلهره ...نگرانی برای اینده ای مبهم ،همه با هم به سراغم اومده بود.
یه روز بعدش مرخص شدم ...و اولین کسایی که به دیدنم اومدن اقاجون و عموکامران بودن.
اقاجون یه گردنبند زیبا برامن خریده بود و عمویه جفت گوشواره برا نوش...
و من مات نظاره گره خوشحالی اونها بودم..
یه هفته از تولد دخترم گذشته بود..چشمای درشت سبزش منویادمامانم مینداخت...شیرینی که عجیب تلخ
شده بود ،شایدم واقعا همه چی تقصیر منه.
سلین رو  ،رو پام گذاشته بودم و تکونش میدادم .چشماش باز بود ولی معلوم نبود اصال چیزی از اطراف
میفهمه یا نه...
تقه ای به در اتاق خورد و سعید اومد داخل..
از همون دم در شروع کرد به شعر خوندن برا سلین..خیلی خیلی دوستش داشت،کمتر می رفت شرکت و
بیشتره وقتشو با دخترمون میگذروند..
 بده من قندعسلمو..بی هیچ حرفی بچه رو تو بغلش گذاشتم و رفتم تو اشپزخونه...دوستنداشتم این همه عالقه سعید به سلینو
ببینم ...از این که یه بچه که از حضورش یه هفته میگذره عزیزتر از منه...حرصم می گرفت..
دخترم بود ولی حسامو نسبت بهش درک نمیکردم ..من از این زندگی چی میخواستم؟!
هدفم چی بود؟؟!!!..
چراباید زندگی میکردم؟
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بعد از دوهفته باالخره سعید امروز درست و حسابی رفت سرکار ...دیگه داشتم از دست خودش و کاراش
سرسام میگرفتم.
سلین خوابیده بود و من روبروی تی وی نشسته بودم و همینطور که ساالد درست میکردم  ،فیلم هم میدیدم.
سلینو دوستداشتم و این یه چیز طبیعی بود..وقتی به چهرش نگاه میکردم ،ارامش صورت شیرین نامهربونم
برام تداعی میشد ...مگه اون نسبت به من احساس مادرانه نداشت؟ ...پس چرا بابامو راضی نکرد که منو به
خونه راه بده؟؟؟!!..
تو فکر گذشته ها بودم که صدای گریه ی دخترکم بلند شد....سریع اخرین خیار :رو خوردکردم و ظرفو بردم
تواشپزخونه..دستامو شستم وهمینطور که بالباسم خشکشون میکردم به اتاق سلین رفتم ،بغلش کردم و شروع
به قربون صدقه رفتنش کردم ولی همچنان گریه میکرد...
روتخت نشستم و بهش شیردادم که ساکت شدو باولع شروع به خوردن کرد.
بعد از شیر خوردنش،حسابی باهم بازی کردیم.
هر ازگاهی نیمچه لبخندی میزد وبه دل داغدیده من نشاط میبخشید.
تازه می فهمیدم که چقدردوستشدارم.
احساس کردم از تو راهرو صدای قهقه میاد...
براهمین سلین رو بغل کردم وباکنجکاوی از اتاق بیرون اومدم که همزمان کلید تو درخونه چرخید،از چیزی
که میدیدم وحشت وجودمو پرکرد.....اینجا چه خبربود؟؟؟!!!...
سعید دستشو پشت کمر پریا گذاشته بود و به سمت داخل هدایتش میکرد و اثار خنده تو صورت هردوشون
مشخص بود...
هنوز متوجه حضور من نشده بودن،یه لحظه پریاسرشو باالگرفت و منو دید وگفت
 اه سالم سارگل جون..خوبی؟..قدم نورسیده ات مبارک..و من هنوز محو دستی بودم که پشت کمر پریا بود.
با گیجی فقط سالم کردم و بفرماییدی گفتم.
پریا با همون کفشهای پاشنه بلندش اومد داخلو روکاناپه نشست و سعید بعد از مکث کوتاهی رفت دستو
صورتشو بشوره.
ومن هنوز درحالی که سلین تو بغلم بود ،دم دراتاق وایساده بودم.
پری با پرویی بهم گفت
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اه عزیزم چرا نمیای بشینی؟ وای خدایا..کوچولوتو میاری ببینم..؟دلم می خواست داد بزنم و بگم نه ...از خونه ی من گمشو بیرون....خانم این خونه منم.
ولی فقط لبخند مضحکی زدم و به سمتش رفتم و سلین رو تو بغلش گذاشتم و خودمم روبروش نشستم.
خیلی خیلی جذاب بود و همه حرکاتش قشنگو تحریک کننده بودند ...من کجا و این کجا..
پریا -وای عسلم..چقدر نازه..این چشمای سبزو از کی به ارث برده؟؟؟ ..چقدرشبیه چشمهای رضاست
چشماش..
منظورش چی بود...؟؟؟
نکنه فکر کرده منم مثل خودش با رضا ریختیم رو هم؟؟؟
یا...یا شایدم جریان اون شب کزایی رو میدونه...ولی سعید که گفت فقط اون با من رابط داشته...
یه لحظه از فکرهای احمقانم خندم گرفت...خب مامانمم چشمهاش سبزه ..داداشمم همینطور..
فکر کنم سکوتم طوالنی شده بود که گفت
 کجا سیر میکنی خانم گل؟؟شیطونه میگه بلند شم باموهای افشونش بلندش کنم بکوبمش تو دیوار ..
فقط یه کلمه گفتم مامانم...
که گفت -چی؟؟؟
سعید درحالی که لباس عوض کرده بود از اتاق بیرون اومدو گفت
 مامان سارگل چشماش سبزه..پریا  -اهان  .سعید بیا ببین این وروجکو چقدر ساکته..
برا منم عجیب بود که چطور سلین اصال گریه نمیکرد تو بغلش.
سعید رفت و کنار پریا که رو مبل سه نفره نشسته بود ،بافاصله ی کمی نشست.
بعدهم سلین رو از بغلش گرفت و شروع به ناز کردنش کرد.
سعید -سارگل خانوم ،نمیخوای یه ناهار به ما بدی؟
درد بخوری کثافت...من برم که شما دوتا ابله تنها باشین...
بی هیچ حرفی از جا بلند شدم و رفتم و میز رو چیدم ..از زور حرص و عصبانیت بشقابها رو محکم رو میز می
کوبوندم.
ناهار عدس پلو درست کرده بودم...فکر کنم به اندازه هرسه نفرمون می رسید .
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از اشپزخونه اومدم بیرون که بگم بیان برا ناهارکه از چیزی که دیدم پلکم شروع به لرزیدن کرد ...پریا خم
شده بود رو پاهای سعیدو برا سلین ادا درمیاورد و سلین و باباشم با لبخند نگاش میکردن.
هه ...انگاری دخترمم میفهمه که قراره اون مادرش باشه ...وگرنه چرا برا من نمیخنده ،چرا؟؟
مگه من به دنیاش نیاوردم؟؟ ...پس چرا منو دوست نداره؟؟...
یه قطره اشک از گوشه چشمم چکید که سریعا پاکش کردم و قبل از اینکه متوجه حضورم شن ،برگشتم تو
اشپزخونه.
چقدر بهم میومدن ...چه خانواده سه نفره ی گرمی.
هرچی باشه اون بچه هم ،بچه سعیده ...پس عشق به پریا تو خونشه...
باحال زاری پشت میز نشستم و از همونجا صداشوزدم که بیان .
سعید ،سلین رو تو بغلش خوابونده بود و یه دستی غذا میخورد .پریا هم با ناز و ادا داشت کوفت میکرد و
من ...محکم چنگال رو تو بشقاب میزدم و اگه عدسی بهش گیر میکرد ،همونو میخوردم ...حرکاتم کامال عصبی
و خشن شده بودند...صدای بر خورد چنگال با بشقاب حسابی گوش خراش بود و هر دفعه که چنگالو به
بشقاب میزدم ،سنگینی نگاهای زیر چشمی سعید رو حس میکردم....
پریا -سارگل نمیدونی امروز چقدر تو شرکت اصرار کردم تا سعید راضی شد منو بیاره دیدن سلین..اخه خیلی
مشتاق دیدارش بودم.
یبار هردو چشموباز وبسته کردم ویه تای ابروم باال پرید
 شرکت؟؟؟ شما شرکت بودی؟پریا -وا من محل کارم تو شرکته سعیده..اونجا نقشه کشی میکنم .مگه تو نمیدونستی؟
هان..نه خوب.باز نوک چنگالو محکم تو بشقاب کوبیدم که اینبار سلین زد زیر گریه..
هردو چشممو بهم زدم و باز کردم و به سعید خیره شدم.
سعید -اروم تر ،چه خبرته ...اگه میل نداری ،پس سلینو ببر بهش شیر بده
اره من تو این خونه حکم گاو شیرده رو دارم.
باز دوباره چشمامو سریع بازوبسته کردم ...نمیدونم چرا هی اینکارو تکرار میکردم.
یهو از جا بلند شدم  ...که صندلی افتاد و صدای بدی داد...
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اینبار نگاه هردوشون رنگ تعجب گرفته بود ...ریلکس نگاهی بهشون انداختم و اروم سلین رو از بغل سعید
گرفتم و به اتاقش بردم....بعد از ربع ساعت شیر خوردن باالخره خوابید و من تو این مدت کل پوست لبمو
کندم.
اصال صداشونو نمیشنیدم.
سلین رو رو تخت خوابوندم و یواش از اتاق اومدم بیرون ...رو کاناپه ها روبروی هم نشسته بودند ،سعید به
طرف جلو خم شده بود و با دستاش سرشو گرفته بود و پری هم اروم اروم باهاش حرف میزد .
بی سروصدا کمی جلوتر رفتم تا صداشو بشنوم...
پریا -عشقم تو روخدا...باور کن من گول حرفاشو خوردم...این بچه زود با من کنار میاد .
دیگه نزاشتم ادامه ی حرفشو بزنه و با قدمهای بلندی بهشون نزدیک شدم.
و وقتی به کاناپه رسیدم درحالی که هردوشون بهم نگاه می کردن ،پامو محکم زدم به قسمت پایین کاناپه و
بعدش خودم از درد جیغی کشیدم.
سعید متعجب و حیرت زده از جاش بلند شد و به سمت منی که رو زمین نشسته بودم و انگشت شصت پای
چپمو تو دستام گرفته بودم  ،اومد.
کنار م نشست و اروم در گوشم گفت -این چکاری بود عزیزم؟
ولی من بلند زدم زیر خنده و گفتم -دردم نگرفت.
بعد یهو اشکام جاری شد و دست خونیمو از رو انگشت پام که ناخنش شکسته بود و تو گوشتش فرورفته بود
برداشتم.
با صدای ضعیفی گفتم -خون میاد...بعد یهو جیغ زدم -من از خون میترسم.
به خدا که هیچ یک از کارام دست من نبود...همه و همه غیر ارادی شده بودن.
سعید که داشت از کارای من کالفه میشد به زوربلندم کرد و ببخشیدی به پریا که ازجاش بلند شده بود و
باحالت خاصی بهم نگاه میکرد،گفت.
بعد هم دستمو گرفت و کشون کشون به اتاقمون برد ...هلم داد و رو تخت نشوندم ،بعد هم بی هیچ حرفی
درحالی که اخم عمیقی رو صورتش بود جعبه ی کمک های اولیه رو اورد و جلوی پام زانو زد...
اروم اضافه های ناخنم رو کند و بعد هم ضدعفونی به پام زد.
خیلی می سوخت ...ولی من فقط نگاش میکردم....من دوستش داشتم جای انکار نبود.
اونم دوستم نداشت و انکار هم نمیکرد.
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اشک تو چشمهام جمع شده بود...یاد حرف تو هالش افتادم ،به من گفته بود عزیزم!!.
با صدای پر از بغضم گفتم -عزیزت کیه؟
درحالی که باند رو با حرص رو انگشتم می پیچید ،سرشو بلند کردو با اخم نگاهم کرد..
ولی چیزی نگفت..
باز گفتم -عزیزت کیه؟
بازم جواب نداد و وسایال رو تو جعبه گذاشت و بلندشد که بره ...که با جیغ گفتم
 عزیزت کیه؟؟؟ ،پریاست؟سریع به سمتم اومد و دستشو رو دهنم گذاشت.
سعید -هیس .میشنوه ...چت شده امروز؟
اون مهمون ماست..این کارا چیه؟
همینجا بتمرگ  ،الزم نکرده بیای بیرون.
بعد هم باعجله از اتاق بیرون رفت.
رو تخت دراز کشیدم و با لبخند اشکامو پاک کردم...منو دوستن داره..زدم زیر خنده...
خب نداره دیگه چه میشه کرد؟..بازم یواش یواش خندیدم ...ولی یهو این خندهه به یه بغض گنده تبدیل
شد...و اشکایی که سرازیر شدن...
انقدر گریه کردم تا خوابم برد...با صدای گریه سلین بیدار شدم.
به ساعت رو دیوار نگاه کردم ،ساعت پنج بود.
با عجله ازجام پریدم و رفتم تو هال ،سعید سلین رو بغل کرده بود و تو هال راه می رفت و سلینم گریه
میکرد.
یه لحظه که نگاشون کردم ،از دوتا شون بدم اومد..اونا که منو دوست ندارن،منم نمیخوام دوستشون داشته
باشم.
اومدم برگردم تو اتاق که سعید صدام زد.
چرا وایسادی؟؟...ساعت خواب...مگه نمی بینی بچه داره گریه میکنه ،بیا شیرش بده دیگه.با اخم نگاش کردم و با صدای بلندی گفتم
 دلم نمیخواد شیرش بدم...بمنچه!.سعید-سارگل دیونم نکنا..این بچه بازیا چیه..؟ اعصابمو متشنج نکن ،تحمل گریه سلین رو ندارم.
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دوباره داد زدم -دلم نمیخواد شیرش بدم..از جلو چشمام دورش کن.
سلین از صدای داد من ترسید و شدت گریه اش بیشتر شد.
سعید با خشم و قدمهای بلندی به اتاق سلین رفت و یه دقیقه بعد بدون سلین از اتاق اومد بیرون.
دم اتاق یه لحظه چشماشو بست و نفس عمیقی کشید و به سمت من اومد.
ترسیده بودم به دیوار تکیه زدم ،اومد و بازومو گرفت و به سمت اتاق کشیدم و پرتم کرد تو اتاق..با زور
تعادلمو حفظ کردم.
سعید -شیر بده بهش..االن بچه از حال میره.
به سلین که داشت گریه می کرد  ،نگاه کردم.
دست خودم نبود..نمیدونم چم شده بود..دلم برا بچه خودم نمی سوخت...اصال مگه من مامانشم؟؟...مگه یکی
دیگه قرار نیست بزرگش کنه؟؟..خودشم بیاد بهش شیر بده.
 نمی خوام...من گاو شیرده نیستم که هی میگی شیربده..شیربده .اومد جلو و روبروم وایساد.
یه دفعه دستشو باال برد و با شدت تو صورتم کوبید.
با وحشت نگاش کردم و دستمو رو گونه چپم گذاشتم .دردش برام مهم نبود..ولی ،ولی چرا زد؟؟ بخاطر این
بچه؟؟؟
دیونه شده بودم...با جیغ گفتم -چرا میزنی؟
دستشو باز برد باال
سعید-اگه بهش شیر ندی بازم میزنم.
رفتم تو سینه اش
بزن ببینم چجوری میرنی!!..بازم زد..دقیقا همون جای قبلی..با عجز نگاش کردم.
دستشو رو شونه ام فشار داد و رو زمین نشوندم ،سلین روبغل کرد و اورد و با یه دستش لباسمو باال زد .
سلین دیگه داشت نفسش میرفت .تو بغلم خوابوندش و سینه مو تو دهنش گذاشت.
سلین شروع به مکیدن کرد.
سعید درحالی که همچنان نگاهش خصمانه بود ،روبروم نشست که مبادا دست از شیر دادنش بکشم.
انقدر بی حال شده بودم که دیگه حوصله جنگ نداشتم ...ولی از این بچه متنفر بودم.

- 70 -

www.98ia.co

کتابخانه نودوهشتیا

توازکدامین دیار به من رسیدی  -فاطمه زارع -کتابخانه مجازی نودوهشتیا

احساس خفگی میکردم با وجودش.
به سعید که با لذت به سلین زل زده بود ،نگاه کردم .حالم از این محبتهاش بهم میخورد..
میفهمم باید چیکار کنم....
شیرش رو کوفت کرد و ازبس گریه کرده بود،خوابش برد.
سعید از تو بغلم برش داشت و سرجاش خوابوندش.
منم همون کف اتاق رو موکت دراز کشیدم.
احساس کردم سعید از اتاق بیرون رفت.
یکی از چشمامو باز کردم که دیدم بله اقا رفته.
داشتم فکر میکردم که باید چیکارکنم ولی اون لحظه نه حوصله داشتم و نه فکرم میومد .بیخیال فکر کردن
شدم و تصمیم گرفتم برم پیش سعید.
رو کاناپه دراز کشیده بود ودستشم رو پیشونیش گذاشته بود.همین که اومدم بشینم تلفن خونه زنگ
خورد،یادمه چقدر اصرار کردم تاتلفن خونه رو وصل کرد.
بیخیال نشستن شدم و رفتم تلفن رو جواب دادم.
خاله بود.
خاله-سالم دختر قشنگم.
حوصلشو نداشتم.این نونی بود که اون تو کاسم گذاشته بود.
سالم ارومی دادم که گفت
چیزی شده مادر؟ سلین خوبه؟اه همش سلین .پس من چی؟ من مهم نیستم؟
با تندخویی گفتم -سلین خوبه،شیرم خورده،بازیشم کرده ،االنم خوابه.
معلوم بود از لحنم تعجب کرده ولی چیزی نگفت.
خاله -دلم براتون تنگ شده ،حتما همین روزا میام بهتون سرمیزنم.
باشه،خدافظ.حتما توقع داشت من حسابی تحویلش بگیرم و کلی از اومدنش خوشحال شم ولی دیگه از اون سارگل خر و
ساده خبری نیست.
همین که رو کاناپه نشستم،سعید هم نشست .
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سعید+مامان چی گفت؟
 ور مفت. +سارگل ! این چه طرز حرف زدنه ؟ تو چت شده؟ مشکلت چیه؟
باز داشت حالم بد میشد ،نمیدونم این کارا چی بود ،چرا ازم سر میزد!
با پرخاش گفتم -مشکلم تویی عوضی.
اونم عصبی شده بود.
 +اره من عوضی ام .من عوضی ام که تو رو گرفتم  ،که مثل یه اشغال پرتت نکردم بیرون.
اومدم جیغ بزنم که فکر کنم متوجه شد که گفت-صدای نکره تو ببر .دلم نمی خواد سلین بیدار شه،به حد
کافی امروز اذیت شده.
چنگ زدم تو موهام و گفتم -اه .همش سلین ،سلین .حالم ازش بهم میخوره.
 +بدبخت تو داری به بچه خودت حسودی میکنی؟
میل شدیدی به کندن موهام داشتم،برا همین شروع به کشیدن موهام کردم.
اشک پشت پلکام جمع شده بود ولی هم چنان چشمامو بسته بودمو موهامو با ضرب می کشیدم که دستی ،
دستامو گرفت.
سعی کردم دستامو ازتو دستاش دربیارم ولی نزاشت.
ولم کن .حق کندن موهای خودموهم ندارم.ولم کن دیگه+اروم باش.ببخشید خانومم ،هرچی تو بگی
ولم کن  ،منو به بازی نگیر.باحرفهای قشنگت گولم نزن.+بازی چیه؟ ببین دستاتو ،ببین چقدر از موهاتو کندی! حیف نیست؟
بعد هم دستمو ول کرد.
به دستام نگاه کردم.بین انگشتام کلی مو بود.
خواستم گریه کنم ولی نکردم.
بی حرف از جام بلندشدم و رفتم از تو یخچال یه ژلوفن برداشتم.
سرم خیلی خیلی درد میکرد.
کپسول رو خوردم و همینطور که پاهامو رو زمین می کشیدم به سمت اتاق رفتم.
فقط یه کلمه گفتم میرم بخوابم.
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فکر کنم نیمه های شب بود که حس کردم کسی داره به لباسام دست میزنه.
وحشت زده چشم باز کردم که دیدم سعید،سلین رو کنارم خوابونده و سعی داره لباسمو بده باال تا سلین شیر
بخوره.
خودم لباسمو باال کشیدم و همونطور خوابیده بهش شیر دادم.سعید هم اون طرف سلین خوابید.
نمیدونم چقدر گذشت که باز خوابم برد.
چشمامو که باز کردم ،سلین کنارم خوابیده بود و داشت شیر می خورد .
سعید تو اتاق نبود .حاال که اون نبود ،دلم نمی اومد بچه مو اذیت کنم .من دوستشدارم.
گذاشتم هرچی دلش می خواست شیر بخوره و خودمم بهش زل زدم.
انقدر خورد که خوابش برد  .اروم سینه مو از تو دهنش بیرون کشیدم و بلند شدم و لباسامو مرتب کردم و
رفتم تو هال .
سعید داشت با تلفن حرف می زد ،صداشو می شنیدم.
سعید -پس میای دیگه؟
....
سعید-باشه پس می مونم تا بیای.
کی بود؟برگشت و نگام کرد
 +سالم .صبح شمام بخیر.
 گفتم کی بود؟ مهمون دعوت کردی؟ +من که نمی تونم لحظه به لحظه کنارتون باشم ،از طرفی نگرانتونم.
 برو سر اصل مطلب. +پریا کاراش تو شرکت کم شده  .چندروزی میاد پیشتون که تنها نباشید .
چی گفت؟؟ این بشر می خواد منو دق مرگ کنه؟ یعنی چی ؟
فکرمو به زبون اوردم.
 یعنی چی؟ +یعنی اینکه با کار دیروزت می ترسم سلین رو باهات تنها بزارم،خالص.
امپرم باال زده .
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با پرخاش و یه حالت مضحک گفتم؛
 جالبه.بعدم زدم زیر خنده .باز گفتم
 جالبه نه؟ پری خانم شده دایه بهتر از مادر .رو زانوهام نشستم و دستامو به حالت شکر رو به اسمون گرفتم و گفتم؛
 خدایا! .خدای مهربونم ،شکرت که این پری مهربون رو فرستادی تا دخترمو ،دختر خودمو از چنگ منه دیو،دربیاره.
بعد هم سجده کردم و تو سجده ام زدم زیر خنده .از حالت سجده خودمو در اوردم و روی پارکت های سرد
خونه خوابیدم.
پاهامو تو سینه ام جمع کردم .دلم گرفته بود ولی نمی دونم چرا گریه ام نمیومد.
سعید با صدایی که بهت و ناباوری توش بی داد می کرد ،گفت
 چت شده سارگلم؟ چرا همچین میکنی؟از" م "اخر سارگل حالم بهم خورد .تو چت شده سعید ،هدفت چیه؟ چرا با من،با زندگی شیرینمون همچین
کردی؟
ولی هیچ کدوم از این حرفا رو به زبون نیاوردم.
بس بود ،مگه خوبه چندبار غرورمو له کنم؟
باید برگردم پیش خانوادم ،هرطور که شده.
اومد دستمو بگیره بلندم کنه ،که با صدای بلندی گفتم -به من دست نزن  .برو ولم کن.
 +الاقل بلند شو یه چیزی بخور .دیشبم شام نخوردی ،از حال میریا
 چقدرم که برات مهمه.یهو یاد اون روز افتادم که بهم گفته بود حوصله نعش کشی ندارم.
باصدای آرومی گفتم
اره می دونم که تو حوصله نعش کشی نداری ،مخصوصا اگه من باشم.فکر نمی کردم شنیده باشه ،ولی شنیده بود چون گفت:
 این چه حرفیه دخترخوب.من برا خودت میگم ،بلندشو عزیزم  .می خوای به سلینم شیر بدی ضعف می کنیا.اه پس بگو ،می ترسه شیرم خشک شه.دخترخانومش گرسنه بمونه.
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عصبی شدم و سرمو بلند کردم و کوفتم به پارکت .دردم اومد ولی فکر نکنم خون اومده باشه .سعید سریعا
بلندم کرد و نشوندم.
دستشو برد باال که بازم منو بزنه .با چشمهایی که نم اشک درش نشسته بود ،بهش زل زدم و منتظرشدم تا
دستش فرود بیاد.
نمی دونم چی تو صورتم دید که دستشو اورد پایین و سرشو رو شونم گذاشت .
صدای زمزمه شو شنیدم.
 +نکن سارگل .تو رو قران نکن .صبرکن تا همه چی رو درست کنم .منو شرمنده خودم نکن.
پس عذاب وجدان گریبان گیرش شده بود.
دستمو باال اوردم و تو موهاش بردم.
اولش خواستم نوازشش کنم ولی نمیدونم چیشد که به خودم که اومدم داشتم موهاشو می کشیدم.
سر سعید به عقب متمایل شده بود و از دردچشم هاشو بسته بود ولی تالشی برای رهایی از چنگم نمی کرد.
دلم سوخت .برا خودم برا خودش.
حالم خیلی بد بود ،هیچ یک از کارام دست خودم نبود .این سارگل وحشی و اماده ی حمله من نبودم.
اروم موها شو ول کردم و دستمو پایین اوردم.
با چشمهای بی روحم بهش زل زدم.
چند دقیقه ای اونم بهم زل زد و ازجاش بلند شد و رفت تو اشپزخونه.
منم همونجا رو پارکتا دراز کشیدم.
یکم که گذشت سعید با یه لقمه نون برگشت و کنارم نشست.
 +بیا دختر کوچولو.بدو بیا لقمتو بخور.
از گوشه چشم نگاش کردم ،پیشونی و شقیقه هاش قرمز بود .حتما مال اینه که موهاشو کشیدم.
بلند شدم و چهارزانو نشستم.
انگشت اشاره مو به پیشونیش زدم و گفتم
 قرمز شده .چون من موهاتو کشیدم اینجوری شده. +مهم نیست.
با حالت تهاجمی گفتم -خوب کاری کردم.
 +من که چیزی نگفتم .بیا بگیر بخور.
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در عینه ناباوریش ،لقمه رو از دستش گرفتم وگاز محکمی بهش زدم.
درحالی که بااخم بهش زل زده بودم،عینه یه گربه وحشی به لقمه ام گاز میزدم.
اخرای لقمه رو چپوندم تو دهنم و با بدبختی شروع به جویدنش کردم.
سعیدم هم چنان روبروم نشسته بود ،یهو زنگ در به صدا دراومد.
خودم فهمیدم کی اومده.
لقمه تو دهنموبا سروصدا قورت دادم.
سعید رفت درو باز کنه ،صدای نازکش تو خونه طنین انداز شد.
به سعید من می گفت عزیزم.هه!
چه جالب ،شوهرت ،همه کست ،عزیز یکی دیگه باشه!
از رو زمین بلند شدم ،نمی خواستم ضعفمو ببینه.
اومد داخل و با خوشرویی سالم کرد ،منم جوابشو مثل خودش دادم.
مانتوشو دراورد و اول سالن به چوب لباسی اویز کرد.یه تی شرت صورتی تنش بود که روش یه دخترکشیده
بود با یه ابنبات چوبی!.
دختره احمق .فکر کرده بچه است.
بازوهاش از سفیدی برق می زد.
هم من هم سعید محو کاراش بودیم.
شالشو ازاد رو موهاش گذاشت.رو کاناپه نشستم  ،اونم اومد نشست.
سعیدم که از اول اومده نشسته.
پریا -خوبی هانی؟
من فکر کردم با منه.
 ممنون گلم.شکر خوبیم.پریا با ناز خندید.
پری -عزیزم ،منظورم سعید بود.
یعنی ادم با افتابه نوشابه بخوره،این جوری ضایع نشه.
دختره چندش ،هانی! عوق،حالم بهم خورد.
خودمو نباختم و گفتم -اخه مگه به پسرام میگن عسل؟
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پری -مطمئنی اون ور بودی؟ چندان بروز نیستیا!
نه من از این ور اومدم.بعدم هرهرخندیدم.
سعید که دید هوا پسه یهو از جاش بلندشد.
سعید -خوب دیگه من می رم .زود برمی گردم.
بعد هم سریع از خونه بیرون رفت.
پری -خوب .بلدی غذا درست کنی؟
بی حوصله جواب دادم-بلدم.حوصلشو ندارم.
یه تای ابروشو داد باال.
پری +این جوری شوهرداری می کنی؟
اصال شدید رو مخم بود!
بی توجه بهش گفتم -می رم بخوابم.
 +تازه صبح شدهها.چقدر می خوابی  ،خرسی مگه؟
 دنبال فضولش می گردم. +دختره ی بی ادب.
ازجام بلند شدم ،دم اتاق یه لحظه وایسادم و گفتم -ببر بابا .سلین رو داشته باش هانی.
بعد هم حالت عوق زدن دراوردم.
رفتم تو اتاق و دروبستم که صدای جیغ جیغوش بلندشد.
 +دختر بچه ی لوس.
حاال بازم خوبه فهمید من بچه ام.
رو تخت دراز کشیدم و چشمامو بستم.
انقدر بهم فشارشون اوردم تا خوابم برد.
چشمامو باز کردم و تو جام چرخی زدم .یهو سیخ سرجام نشستم .اصال هیچ صدایی توخونه نمی اومد .نکنه...
نکنه سلین رو برده باشه!.
باعجله اومدم از تخت پایین بیام که پام به لبه تخت گیر کردو پخش زمین شدم.
همه جام دردگرفته بود ولی اون لحظه درد برام اهمیتی نداشت.
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ازجام بلندشدم و به سمت در رفتم و باشدت بازش کردم.
بنظر میومد تو اتاق سلین باشه.
وقتی در اتاق سلین رو بازکردم ،روانم بهم ریخت.
من چی می دیدم!
چرا من کور نشدم؟
این حق منه؟ پری خوشکل عوضی ،ازت متنفرم.
سعید و پریا رو تخت نشسته بودن.سلین تو بغل پری بود و پریا هم داشت با شیشه بهش شیر می داد.
وجالبتراز همشم این بود که دست سعید دور کمر پریا حلقه شده بود.
وسط چهارچوب در ایستاده بودم.
سعید با استرس نگاهم می کردو پریا هم با یه لبخند موزی!.
قبل از اینکه کسی حرفی بزنه  ،با صدای بلندی گفتم
کی گفته به بچه من شیر خشک بدید؟ مگه من مردم که نتونم به بچه خودمم شیر بدم؟سعید از جاش بلند شدو خواست حرفی بزنه که نزاشتم و گفتم
تو خفه شو ،همش کار توهه.با قدمهای بلندی جلو رفتم و شیشه شیر رو از تو دست پری کشیدم که با ضرب از دهن سلینم بیرون اومد.
سلین زد زیر گریه .اعتنا نکردم و شیشه رو پرت کردم اونطرف.
بعد هم سلین رو با یه حرکت سریع از توبغل پری برداشتم.
کف اتاق چهارزانو زدم و سینه مو تو دهن سلین گذاشتم .شروع به خوردن کرد.
با صدای بلندی گفتم -می بینید،می بینید داره می خوره.
هردوتاشون بهم زل زده بودن .منم باحالت تهاجمی نگاهم بینشون درچرخش بود.
بعد از چند دقیقه سینه مو از تو دهن سلین در اوردم.بدون اینکه لباسمو بدم پایین  ،بلند شدم و دادمش به
سعید.
بعد لباسمو کشیدم پایین .بازوی پریا رو گرفتمو گفتم
 دیگه مهمونی تموم شد ،هری.بعد هم به سمت در هلش دادم.
پریا-سعید!
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سعید -سارگل تو اروم باش.این چه کاریه؟
 یا این بره ،یا من می رم.پریا -کجا رو داری بری اخه دختره ی اویزون؟ خیال کردی نمی دونم چجوری سر از اینجا در اوردی؟ رضا
همه چی رو بهم گفته.
وقتی گفت رضا  ،حالت چهرش دیدنی بود.
معذب به سعید نگاه می کرد.
دیگه هیچی برام مهم نبود .به غرورم بر خورده بود .تحمل این جا واقعا برام سخت بود .بهتره برم.
اره می رم.
پس بی سروصدا از اتاق رفتم بیرون و به اتاق خودمون رفتم.
سریع مانتو و شلوارمو پوشیدم و بی تفاوت یه شالم روموهام انداختم.
در خونه رو باز کردم و یه نگاه سطحی به خونه انداختم .هه ،سعید نیومده اصال ببینه کجا رفتم ،چی شدم!
چه حرفا می زنما ،هرچی باشه عشق زندگیش االن اینجاست ،بچشم که هست ،شیشه شیرم که هست .من
اینجا چیکارم پس؟
اشکای سمجی که سرازیر شده بودن رو با پشت دست ،پس زدم.
اروم کفشامو پام کردم و از خونه اومدم بیرون.
به خودم امید واهی دادم که شاید سعید بیاددنبالم  ،برا همین با عجله از پلها پایین رفتم و تا سر خیابون رو
دویدم.
برا اولین تاکسی دست بلندکردم و سوارشدم.
فقط گفتم مستقیم برو.
مقصدم مشخص نبود! کجا باید می رفتم؟
باید برگردم خونمون.
حدودا ساعت یک بعد ازظهر بود .آدرس خونمون رو به راننده دادم.
استرس داشتم...حالت تهوع هم به سراغم اومده بود.
تا رسیدم خونه بابا ،هزار بار مردم و زنده شدم.
وقتی خواستم پیاده شم ،صدای راننده که حدودایه مرد چهل ساله بود ،بلندشد.
راننده -خانم کرایتون رو نمی دید؟
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البته قابل ندارهها مهمون ما باشید.
بدنم مثل بید می لرزید .حاال چیکار کنم ،من که پولی نداشتم.
شروع به من من کردم ،راننده که فهمیده بود پول ندارم ،باعصبانیت گفت
ای بابا ،خانم تو که پول نداری غلط می کنی سوار تاکسی میشی.می ترسیدم صداشو در و همسایه بشنون.
به استرسم دامن زده بود ،اگه یه دقیقه دیگه نمی رفت حالم بد میشد.
خم شده بود طرف شیشه و بربر با چشمهای ترسناکش نگام می کرد.
فکر کنم فهمید حالم بده که گفت -خانم چته؟ نخواستم بابا ،نمیری! اصال ما رفتیم.
بعدهم ماشین رو روشن کرد و باسرعت زیادی حرکت کرد.
وقتی رفت ،نفس عمیقی کشیدم و نگاهی به اطراف کردم.
مثل همیشه کوچه در سکوت کامل بود.یکی از دالیل سکونتمون در اینجا،همین بود.
به طرف در حیاطمون رفتم.با دستای لرزونم زنگ رو زدم و از جلوی ایفون کناررفتم تاتصویرمو نبینن.
صدای بابام بود که می گفت
کیه؟ بفرمایید.وقتی جوابی دریافت نکرد،گفت
 مگه ازار دارین؟بعد هم صدای خش خشی اومد که نشون می داد اف اف روگذاشته.
از شنیدن صداش،اشکام سرازیرشد.
چقدر دلم تنگ شده بودبراش.
باز زنگو زدم و رفتم کنار.
منتطر بودم که صداشو بشنوم که یهو درحیاط بازشد.
اون بهت زده نگاهم می کردو من بااشتیاق نگاش می کردم.
اشکام بدون پلک زدن میومدن ولی اشک شوق بودن.
دانای کل:::
صدای گریه سلین،سوهان روحش شده بود.
هرچقدر تکونش می داد اروم نمی گرفت.
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بافکر اینکه سارگل رفته تو اتاق کناری ،بدون اینکه پی اون بره،شیشه شیر رو برداشت و سلینو،روتخت
گذاشت و شیشه شیرم گذاشت تو دهنش.
خودشم لبه تخت نشسته بود و شیشه رو گرفته بود.
پریا در حالی که باموهای جلوش بازی می کرد ،اومد و کنار سعید نشست.
سربسته شروع به حرف زدن کرد.
پریا -باور کن...باورکن منو رضا فقط درحد دوتا همکار باهم رابطه داریم.
سعید دستی تو موهاش کشید.
این دختر واقعا خر فرضش کرده بود! دیگه از اون عشق اتشین دروجودش خبری نبود.
فعال ،ذهنش زیاد از حد درگیر بود.
یه بار دیگه ،این عشق ابلهانه کار دستش داده بود!
یه بار دیگه به بازی گرفته شده بود!
از خودش حالش بهم می خورد ،حاال که فهمیده بود پریا با نقشه ی قبلی جلو اومده،از این نفهمیش حرصش
گرفته بود.
بیاد چند ساعت پیش افتاد.اتفاقی تو شرکت ،مکالمه رضا رو با زن عموش شنیده بود.
فهمیده بود که عشق پریا به رضا عمیقتر از این حرفاست.
به حدی که راضی شده به اون نزدیک شه وراپورت کاراشو به رضا بده! اونا دنبال آتو بودن ازش!
سعید برا پریا هم تاسف می خورد ،بااینکه رضا یه بار مثل اشغال رهاش کرده بود،بازم همش دنبالش بود..
بااحساس اینکه شیشه شیر رها شده ،از فکر بیرون اومد.سلین خوابش برده بود و سرشیشه رو هم رهاکرده
بود و دیگه نمی مکید.
نیم نگاهی به پریا که با استرس نگاش می کرد ،کرد .بهش اشاره زد که بیاد تو هال.
خودشم از جاش بلندشد و زودتر از اون رفت وروکاناپه ها نشست.نگاهی به در بسته اتاق مشترکشون
کرد،غم وجودشو فراگرفت.
چطور دلش اومد سارگلو انقدر زجر بده!
اصال مگه سارگلو دوست نداشت؟! پس چرا این کاروکرد؟
تنها جوابی که در ذهنش پیدا شد،عشقش به پریا بود.که جدیدا به این باور رسیده بود که خودش،این عشقو
به خودش تحمیل کرده بود!
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نگاهش به سمت پریا کشیده شد که خرامان خرامان اومدو نشست.
همونطور که بهش زل زده بود،رفت سر اصل مطلب.
سعید -حالم ازت بهم می خوره.
مکث کوتاهی کرد ،همین یه جمله باعث بهت پریا شده بود.
سعید -فکر کردی نفهمیدم با رضا نقشه کشیدید؟
تن پریا یخ بسته بود!
سعید -چی تو خودت دیدی که فکر کردی یه بار دیگه به توی هرزه دل می بندم؟ واقعا فکر کردی من تا
قیامت عاشق تو می مونم؟
اشکای پریا شروع به ریزش کردن ،نه به خاطراینکه سعید دوستش نداشت،نه!
از اولم عشق سعید براش ارزشی نداشت ولی حجم تحقیرهای سعید براش زیاد بود.
سعید ازجاش بلندشدو رفت مانتوشو از چوب لباسی کند و پرت کرد جلوش و گفت
 از خونه من گمشو بیرون.دیگم تو شرکت نبینمت،تواخراجی.به رضاهم بگو با اقاجون صحبت می کنم ،بهاین راحتیا ازکارش نمی گذرم.هری...
پریا دیگه موندن رو جایز ندونست،حتی نتونست بخاطرموفقیت عشقش همه چی رو انکارکنه !
با دستای لرزونش اشکاشو پاک کرد و بلندشدو مانتوشو پوشید و باعجله از خونه بیرون زد.
سعید چنددقیقه ای به دربسته اتاق خیره شد و بعد به سمت اتاق رفت.
تقه ای به در زد و وارد شد.
باتعجب دورتا دوراتاق رو نگاه کرد ولی خبری از سارگل نبود!
باعجله کل خونه رو گشت ،بازم نبود.
مدام به موهاش دست می کشید ،یعنی سارگلش کجا رفته بود؟ کجا رو داشت که بره؟
ذهنش فقط حول خونه ی پدرسارگل می چرخید.
تنهاجایی بود که داشت و می تونست رفته باشه...
هنوز لباس های بیرون تنش بود ،به اتاق سلین رفت و چنددست لباس به عالوه ی شیشه شیر و شیرخشک
سلین رو تو ساکش گذاشت،تصمیم گرفته بود سلین رو ببره پیش مادرش!
نیاز داشت یه مدت برا ترمیم رابطه شون،با سارگل تنها باشه.
سلین رو تو پتو پیچید و بغلش کرد و از خونه خارج شد.
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به سرعت به سمت خونه پدریش روند.
بعداز توضیح مختصری،سلین رو تحویل مامانش داد و با سرعت سرسام اوری به سمت جایی که حدس می زد
سارگل رفته باشه،حرکت کرد.
سارگل::؛؛
از فرصت پیش اومده استفاده کردم.
بابام بود ،دل تنگش بودم ،بااینکه رام نداده بود،بااینکه بهم ظلم کرده بود،بازم دوستش داشتم!
خجالت و حیا رو کنارگذاشتم ،چندقدم جلو رفتم و بغلش کردم.
باالخره به ارزوم رسیده بودم،همیشه تو حسرت اغوشش می سوختم.باهمه بدخلقی هاش ،عاشقانه می
پرستیدمش!
بی حرکت وایساده بود و من شونه هاشو می فشردم.
بعد از چنددقیقه ،کمی به عقب متمایلم کرد.
فهمیدم که باید ازش جدا بشم.
آروم دستامو شل کردم و ولش کردم و چندقدمی،عقب عقب رفتم.
سرمو زیر انداخته بودم،روی نگاه کردن بهشو نداشتم.
بعد از اون شب،این اولین باری بود که باهم بر خورد داشتیم.
منتظر حکمش بودم! سنگینی نگاهشو حس می کردم .سکوت سنگینی برفضا حاکم بود!
بعداز مکث طوالنی بهم گفت بیا داخل و خودش زودتر از من رفت داخل.
اروم قدم تو حیاط خونه ای گذاشتم که توش بزرگ شده بودم.سربلندکردم و با نگاه مشتاقم ،حیاط رو نگاه
کردم.
هنوزم حیاط،به زیبایی و تمیزی گذشته بود.
بابا روی صندلی تو حیاط نشست و از منم خواست که بشینم.
 +اینجا چیکار داری؟ چرا برگشتی؟
مبهوت بهش زل زدم! این یعنی..یعنی اینکه نمی خواد منو راه بده؟ چشمه ی اشکم جوشید.
بجا جواب سوالش با لکنت گفتم
 م ...مامان...نیست؟نفس عمیقی از سر اشفتگی کشید و گفت
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 +نه ،هیچکس خونه نیست.
 من...من دخترتم!با پوزخند بهم زل زده بود .ادامه دادم..
 چطور تونستی؟ چطور می تونی منو از خونت ،از خونم بیرون کنی؟از سکوتش دیونه شدم
می دونی من چقدر زجر کشیدم؟ از بچگیم زندگیمو جهنم کردی..بهم تجاوز شد ،من مقصر نبودم ولی چونبی کس وکار بودم سوختم و ساختم .کجا بودی تو اونموقع؟ منو پیشکش کردی هان بابا؟! منو؟ مگه من بچه
تو نیستم؟
بازم سکوت...
مجبور شدم ،مجبورشدم بشم زن کسی که خونمو ویرون کرده بود،میدونی چرا؟ چون توی خودخواه قبولمنکردی ،از بچگی منتظریه نیم نگاه از سوی تو بودم ولی همیشه نادیده ام گرفتی،چرا ؟
بچه ام به دنیا اومد ،ولی هیچ همراهی باهم نبود.مادری نبود که مادرب ودن رو بهم یاد بده!
تو نزاشتی که باشه ،چرا بابا؟
صدای هق هقم بلندشده بود.
احساس کردم شونه های بابا می لرزیدن ،صدای محزونش بلندشد
 +یادته بچه بودی ،تو کوچه با پسرا بازی می کردی؟
اره،خوب یادم بود!
مگه اون حقارتو هیچ وقت یادم میره.بابام جلوی همه ی بچه های محل کتکم زد ،از اون روزبه بعد،دیگه هیچ
وقت برای بازی تو کوچه نرفتم.
 +اون روز کتکت زدم،تا یاد بگیری ،دخترنباید نخودی بازی پسرا بشه.زدمت تا دیگه مجبورنباشم سراغ
دخترکمو از پسرای کوچه وخیابون بگیرم!
ولی تو چیکارکردی؟ روسیاهم کردی..
سرپیری مجبورشدم دنبال دخترم تو خونه ی پسرغریبه بگردم.
من شکستم دخترجون ،یه عمر زحمتم بی نتیجه شد!
برو ،بلند شو برو پی زندگیت .دورادور هواتو دارم.
با صدای بلندزدم زیرگریه.میون گریه هام گفتم
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زندگی؟ من،تو اون خونه هیچ جایی ندارم. +باعث و بانی همه چیز خودتی ،دیگه از دست کسی کاری ساخته نیست!
بعد هم بلندشد و رفت توخونه و درم بست.
سرمو رو میز گذاشتم و صدای ضجه هام بلندشد.
نمی دونم چقدر گذشت که احساس کردم یکی داره به در ضربه می زنه.
بلندشدم و اشکامو پاک کردم و بدون اینکه حتی نیم نگاهی به خونه بندازم،مسخ شده به سمت در حیاط رفتم.
چشمام از زور گریه می سوخت ولی اعتنایی نکردم.
درو که باز کردم،سعید پشت در بود.
به محض دیدنم گفت
چجوری اومدی اینجا؟ می خوای منو دق بدی؟فقط گفتم بریم و خودمم جلوتراز اون به سمت ماشین حرکت کردم.
قفل درو زد و هردومون سوارشدیم.
چنددقیقه ای به نیمرخ صورتم زل زد.
و من هم چنان به جلوخیره شده بودم.
بعد از چنددقیقه بی حرف ماشین رو روشن کردو حرکت کر.
چهره ی بابا یه لحظه از جلو چشمام محو نمی شد .نمی تونستم باور کنم که این موضوع تااین حد برای بابام
گرون تموم شده باشه!
پای منم گرون تموم شد! به قیمت همه زندگیم!
زیرچشمی نگاهی به سعید کردم،یهو یاد سلین افتادم،پس دخترکم کجاست؟
نکنه بچمو سپرده به پریا،نکنه پریا،سلین رو باخودش ببره!
بااین فکرا،بی اختیار و باصدای بلندی گفتم؛
سلین!سعید که اصال توقع همچین چیزی رو نداشت،بانگاه گذرایی به من گفت؛
گذاشتمش پیش مامان.یه چندروزی پیش اون باشه بهتره!بااین حرفش،خیالم راحت شد.می دونستم خاله به خوبی از سلین مراقبت می کنه،حتی بهترازمن!
سرمو به پشتی صندلی تکیه دادم و دیگه تا خونه هیچ حرفی بینمون ردوبدل نشد.
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به محض رسیدنمون،لباسامو عوض کردم وبی توجه به سعید،به اتاق سلین رفتم و درم قفل کردم.
حوصله کسی رو نداشتم.خسته بودم! خسته از این زندگی اسفبار!
روتخت سلین دراز کشیدم.احساس ازادی می کردم ،شاید این ازادی همون تنهایی باشه و من به ازادی ربطش
داده باشم.
هرچی که بود،ارامش عجیبی روبه وجودم القامی کرد .به نقطه ی خأل رسیده بودم!
رو تخت چرخی زدم و مثل یه جنین توخودم جمع شدم.
چشمامو بستم .چنددقیقه ای نگذشته بود که دستگیره در چرخید.
وقتی در باز نشد،صدای سعید از پشت دربلندشد...
سعید -سارگل جان این چه کاریه اخه؟
بیا باهم ناهار بخوریم،نظرت چیه؟هوم!
سکوت کرده بودم،حس جواب دادن نبود.
سعید-می دونم این مدت خیلی اذیت شدی،من شرمنده ی روی ماهتم.جبران می کنم خانومم...
حرف از جبران می زد؟!
چی رو می خواد جبران کنه؟ نکنه می خواد بابامو ببره تا پوست چروکیده شو بکشن!
یاشایدم می خواد دل شکسته منو بند بزنه!
اصال حوصله اراجیفشو نداشتم،برا اینکه صداش بریده شه،گفتم؛
خسته ام.برودیگه صدایی ازش نیومد و این نشان از بیخیال شدنش بود .چقدرم که برا جبران کردن مقاوم بود!
با بی تفاوتی چشمامو بستم و خوابم برد،خوابی سرشار از حس ارامش!
این بی تفاوتی تو وجودم رخنه کرده بود.
دیگه مطمئن شده بودم که کسی روندارم.
براهمین سکوت رو ترجیح دادم!
سکوتی به وسعت تمام ناگفته های قلبم! .
دانای کل؛؛؛؛
ارامش عجیب سارگل،سعید را به تعجب وا می داشت!
باورش نمی شد سارگل همان دخترک عصبی چندروز پیش باشد!
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شرمنده بود،اونقدری که روی نگاه کردن به سارگل را نداشت.
زیرچشمی به دختر روبرویش نگاه کرد،بیخیال و فارغ از دنیا غذا می خورد.ناهاری که داشت ساعت پنج
عصرصرف می شد.
دیگه داشت نگران می شد ،این سکوت و ارامش عجیب بود! باید می فهمیدکه رفتن سارگل به اون خونه،باچه
چیزی همراه بوده...
همونطور که با غذاش بازی می کرد،سعی کرد سره صحبت روبازکنه،براهمین گفت؛
مامان و بابا خوب بودن؟سارگل دست از غذا خوردن کشید و متعجب سر شو باالاورد و گفت؛
مامان و بابا؟! اینا کین دیگه؟تعجب سعید،لحظه به لحظه بیشتر میشد
با بهت گفت-پدرو مادرتو میگم...
سارگل دوباره مشغول خوردن شده بود و بادهن پرگفت؛
اهان اره خوب بودن.سعید بامن من گفت؛؛
می خوای برگردی خونتون؟سارگل که از این بیست سوالی خسته شده بودبا بی حوصلگی گفت؛
کدوم خونه؟ مگه خونه من اینجا نیست؟من که جایی رو جز اینجا ندارم برم ،مگه قراره بیرونم کنی؟
سعیدگفت-هان؟ نه ،نه! این چه حرفیه؟! جای تو همین جاست ،پیش من،پیش سلین!
هردودرسکوت بهم خیره شده بودن.
پس چند دقیقه،سعید احساس کرد دیگر تحمل ان نگاه ازرده و بی روح را ندارد،برای همین از جا برخاست
واز آشپزخونه بیرون رفت ودر همان حین گفت -ظرفها رو بریزتوماشین،نمی خواد با دست بشوری.
سارگل شانه ای باال انداخت و پس از اینکه کامل غذاشو خورد،بی توجه به حرف سعید خودش ظرفها
راشست،معتقد بود الاقل بهتر از بیکاریه!
همان طور که باگوشه لباسش دستاشو خشک می کرد،به اتاق سلین که جدیدا آن را اتاق خودش می دانست
،رفت.
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نیم ساعتی می شد که خودش را با جوجه ی کوکی سلین سرگرم کرده بود.
از روزگارش خنده اش گرفته بود!
سنگینی نگاهی راحس می کرد،سرش را باالگرفت و باسعید که در چهار چوب در ایستاده بود،مواجه شد.
بانگاه پرسشگرش به سعید زل زد ،منتظر بود دلیل حضورش رابگویدکه سعید لب بازکرد
سعید-خب خانم خانما،بهتره اماده شی باهم بریم بیرون.
سارگل اخرین باری را که باهم بیرون رفته بودن،به خاطر نمی اورد.
از این تصمیم ناگهانی سعید،لبخند به لبش اومد.
ناامیدتر از این حرفها بود که بخواهد ناز کندو مخالفت کند!
براهمین باچهره ای که کامال شادی دران مشهود بود گفت -راست میگی؟
سعید که از خوشحال کردن سارگل،به وجد اومده بود،گفت
بعله!سارگل قهقه ی شادی از سرداد.نمی خواست به چیزای منفی فکر کنه...
نمی خواست بدونه بین پریا و سعید چی می گذره!
نمی خواست بدونه که سعید دوستش نداره!
به خودش امید واهی می داد...
منتظر بود زندگی روی خوش بهش نشون بده!
واما سعید،به بخشش امیدوار شده بود...
احساس اعدامی را داشت ،که حکم اعدامش فسخ شده بود و حاال معلوم نبود،حکم جدیدش چیست؟!
حبس ابد؟؟؟!!!
سارگل؛:
دست تو دست هم وارد شهربازی شدیم.
شوروشوق خاصی داشتم ،بالذت به نیمرخ سعید نگاه کردم.
فکرکنم متوجه نگاهم شد که اونم صورتش وبرگردوندونگاهم کرد
سعید-چیزی می خوای خانومم؟
فقط یه چیز می خواستم.از کل این زندگی فقط همین یه چیزو میخوام...
چیزی که برای منه تنها،همه چیز بود!
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بین این همه جمعیت و سروصدا،درسکوت بهم زل زده بودیم.گفتم
اره یه چیزی می خوام. +چی می خوای خانوم خوشکله؟
با صدای لرزونم گفتم
میشه دوستم داشته باشی؟نگاه سعید محزون شد ،روشو ازم گرفت و درحالی که دستمو به سمت باجه فروش بلیط می کشید،گفت
چرا فکرکردی دوست ندارم؟بچه بودم دیگه! بچه و ابله .ترجیح می دادم باهمین محبتاش شادباشم.
ولی بازم نتونستم جلوی زبونمو بگیرم
ولی اخه پریا...نزاشت ادامه ی حرفمو به زبون بیارم.
سریعا گفت-سر فرصت همه چی روبرات توضیح میدم.
دیگه حرفی نزدم،نمی خواستم امشب خراب شه!
+خب سارگل خانوم،دوست داری سوار چی شی؟
نگاهی به اطراف کردم،که چشمم به استخر ابی افتاد که چندتا قایق به شکل مرغابی هم توش بود.
باذوق به قایقا اشاره کردم و گفتم -وای چه باحالن،منم ازاونا می خوام.
سعید لبخندی زد و به فکر فرو رفت...
بعداز چند دقیقه دستموبه سینش زدم و بالحن التی گفتم
هوی،کجایی عمو؟لبخندنصفه و نیمه ای زدوگفت -بمون االن بلیطشو بگیرم بیام.
بالبخندکنار باجه وایسادم و اونم رفت توصف که بسی هم شلوغ بود.
کم کم لبخندم محو شد،یه احساس خاصی داشتم ،یجور دلتنگی عجیب!
شاید ،شاید دلم برا دخترم تنگ شده بود.
بمیرم براش،من اصال مادر خوبی نبودم.
با یاد سلین اخمام توهم رفته بود.
با اخم به زمین زل زده بودم که دستی دور کمرم حلقه شد.
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باوحشت سرمو باال اوردم که با چهره خندون سعید مواجه شدم.
اختیار زبونمو از دست دادم
چلغوز،مگه تو عقل نداری؟ ترسوندی منو نکبت.نمیگی سکته می کنم بیشعور،مغز داری تواخه،فندقی...هنوز می خواستم ادامه بدم که دستشو دم دهنم گذاشت.
 +غلط کردم بابا،چه خبرته!
دستشو کنار زدم و گفتم
منو می بری پیش سلین؟نگاه مهربونی بهم انداخت
 +االن؟
 اره االن،دلتنگشم +نمی خوای سوار مرغابیا شی؟
نگاهم به سمت استخر کشیده شد
 نه دیگه ،حاال دفعه بعد +باشه پس بزن بریم.
با خوشحالی به سمت ماشین رفتیم.
نمی دونم دلیل خوشحالی سعید چی بود!
شاید اونم دلش تنگ شده باشه.
شاید...
دخترکم تو آغوشم بود.
با لذت نگاهش می کردم و می بوسیدمش
چطور انقدر ازش غافل شده بودم
با صدای خاله سرمو باال اوردم
خاله -سارگل جان،تحویل نمی گیری مارو!
نکنه دیگه دوستمون نداری؟
شرمنده لبخندی زدم و گفتم
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ببخشید خاله ،یه مدت حالم خیلی خراب بود.خاله -چرا مادر؟ چیزی شده؟ مشکلی پیش اومده؟ چرا به من چیزی نگفتید؟
سعید،نخود بازی در اورد و پرید وسط
نه مامان جان ،همه چی خوبه .فقط سارگل کمی دلتنگ خانوادش بود وهمین ناراحتش کردهبود.اره جون عمت...
این دفعه خاله بود که شرمنده سرشو پایین انداخت.
ترجیح دادم بحثو عوض کنم.
حتما سلین حسابی اذیتتون کرد؟خاله-نه عزیزدلم.چه اذیتی! انقدر شیرینه که کامران هرشب زودتر میاد خونه ،برا دیدن این خانم کوچولو.
بالبخند به سلین نگاه کردم .داشت نق نق می کرد .
گفتم شاید گشنش باشه.
لباسمو باال دادم و سینمو تو دهنش گذاشتم
اولش نمی گرفتش،ولی بعد شروع به خوردن کرد.
واین من بودم که با لذت خوردنشو تماشا می کردم.
یه لحظه سرمو باال اوردم که دیدم خاله نیست و سعیدم نگاهش بدجاییه.
 هوی اقا ،درویش کن..سعید نگاهشو باال کشید و نیششو برام باز کردوگفت
زنه خودمه،دوستدارم نگاش کنمکوسن مبلو پرت کردم براش که توهوا گرفتش و باخنده گفت
بخور بابا جون ،نوش جونت.خودمم خندم گرفته بود ،ولی با زور جلوشو گرفته بودم.
نمی خواستم پرو شه!
الکی مثال من نمی دونم داری از خنده می ترکیراحت باش بابا،خودمونیم دیگه!
این دفعه با صدا خندیدم که همون لحظه خاله اومد
خاله -ایشاال همیشه شادباشید عزیزای من
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منو سعید هردومون بهم زل زدیم و بازم خندیدیم.
خنده ای بی دلیل!
شاید هم دلیلش ،،شکستن این طلسم بود!
دانای کل؛:؛
سلین رو کنار خودش یه گوشه از تخت خوابوند.
سعیدم اومد و گوشه ی دیگه تخت دراز کشید.حاال وسط سلین و سعید قرارداشت.
به طرف سعید چرخید و به نیمرخش زل زد.
انگار که سنگینی نگاهشو حس کرده باشه اونم به طرفش چرخید.
حاال هردوبهم خیره شده بودن.
سعید با دقت به صورت سارگل نگاه کرد.
شاید از پریا زیباترنبود ولی خیلی چهره ی مهربونی داشت.
یه لحظه دلش برای چشمهای به رنگ عسل سارگل ضعف رفت.
به خودش این اجازه رو داد و کمی خودشو پایین کشید و چشمان سارگل رو بوسید.
وقتی دید سارگل همچنان اروم و بی حرکته بازم پیشروی کرد و تمام صورتش را غرقه بوسه کرد.
بعد هم دستانش رادورکمرش حلقه کرد و او رادراغوش کشید
ولی بازهم ارام و قرار نداشت.
انگار دلش چیزی بیش از اینها را طلب می کرد .حاال که می دانست تکلیفش چیست و ازعالقه اش به سارگل
آگاه شده  ،دوست داشت بیشتر به او نزدیک شود.
واما سارگل ،قلبش ناارامی می کرد .تمام وجودش تمنای سعید را داشت.
ولی نمی توانست کاری کند ،دوست نداشت با یک بوسه خودش را ببازد.
سعید دیگر تاب نداشت .ترجیح دادهمه چیز را همان لحظه برای سارگل بگوید ،برای همین بلندشد و از
سارگل هم خواست که با او به هال بیاید.
حال روبروی هم نشسته بودند.
سارگل منتظر به سعید چشم دوخته بود.
وقتی دید چیزی نمی گوید،متعجب گفت
-چیزی شده؟
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سعید دیگر وقف را جایز ندانست و با سری افتاده شروع به حرف زدن کرد...
 +زندگیم تو یک کلمه خالصه می شد،پریا!
ازبچگی باهم بودیم ،من عاشق اون و اون عاشق رضا!
نخواستم بپذیرم،با هم نامزدکردیم.همه ی زندگی مو دراختیارش گذاشتم،بازم چشمشونگرفت .بهم خیانت
کرد .غرورمو شکست  .خیلی برام سخت بود خیلی روز های بدی بود.
ولی با این وجود همچنان به حس احمقانم ادامه دادم ،انقدر به خودم تلقین کردم که هنوزم دوسشدارم،که
خودمم باورم شد.
تااینکه پای تو به زندگیم باز شد.تفاوتاتون کامال مشهود بود...
تویه دخترشادوسرزنده و اون یه دختر مغرور و افاده ای!
روزهای خوبی باهم داشتیم.حس می کردم دارم عاشقت میشم تا اینکه باز سروکله ی پریا پیدا شد.
نتونستم بهش نه بگم.تا اینکه فهمیدم با نقشه پیش اومده،می خواستن با رضا منو از شرکت خودم بیرون کنن!
عشقم به تنفر تبدیل شده بود ولی صبر کردم تا اون روزی که رفتی خونه پدرت،مثل یه اشغال بیرونش کردم.
من دوست دارم سارگل ،می خوام باهم باشیم تا اخر عمر ،توهم منو دوست داری؟
سارگل تو بهت حرفای سعید بود.
هم خوش حال بود هم ناراحت!
ولی دنبال یه زندگی اروم بود ،اونم سعید رو دوست داشت.
از این جدال خسته شده بود.
دیگه تعلل نکرد،به سمت سعیدرفت ،سعید هم متعجب ازجاش بلندشد.
اروم دستشو دور گردنش انداخت و لباشو رو لبای شوهرش گذاشت و این استارت یه شروع دوباره بود...

سه سال بعد...
بااسترس از روی صندلی ارایشگاه بلندشدم.
امروز سالگرد ازدواج من و سعید بود.
اون روزی که عقدکردیم،هیچوقت فکر نمی کردم یه روزی برسه که من این سالگرد رو جشن بگیرم.
به خودم تو اینه نگاه می کنم.

- 93 -

www.98ia.co

کتابخانه نودوهشتیا

توازکدامین دیار به من رسیدی  -فاطمه زارع -کتابخانه مجازی نودوهشتیا

زیباتراز هر زمان دیگه ای شده بودم.
از اینکه این لباسو پوشیده بودم،خجالت می کشیدم.
یه تور به رنگ طالیی که واقعا قشنگ بود.
مدل ماهی داشت و روی لباس تا زانو سنگ دوزی شده بود و از زانو به بعد ازجنس حریر بود.استین هاش
بلند بود و سراستینش حالت کلوش و گشاد داشت.
این لباس رو به اصرارسعید پوشیدم.
می خواست بااین جشن،نداشتن عروسی رو برام جبران کنه.
هرچندکه من راضی به این کار نبودم و تو این چندسال،بهترین دوران زندگیمو گذرونده بودم.
باصدای ارایشگر از نگاه کردن به خودم دست کشیدم.
 +عروس خانم،داماد دم در منتظره ها!
از لفظ عروس خندم گرفته بود ولی چیزی نگفتم.
شال سفیدی رو سرم کردم و بعد از خدافظی باارایشگر،از آرایشگاه که حسابی شلوغ بود،بیرون زدم.
سعید تو ماشین منتظر من بود،بی سروصدارفتم و سوار ماشین شدم.
وقتی درماشینو بستم،بانگای مشتاق سعید مواجه شدم.
 اگه می دونستم عروس بشی انقدر خوشگل میشی ،زودتر عروسی می گرفتم.مشتی به بازوش زدم و گفتم
خجالت بکش ،تو بابای دوتا بچه ایا...من روم نمیشه اینجوری بیام.
سعید -اه سارگلی ضدحال نشو دیگه! بزن بریم.
دیگه حرفی نزدم و سکوت کردم.
به گذشته ام سفرکردم.
بعد از اون شب ،زندگی من زیرو رو شد!
خوشبختی نصیبم شده بود و من با لذت درکنارشوهر و فرزندانم زندگی می کردم.
بدون اینکه سایه کسی روی زندگیم باشه!
به تالفی همه ی نامهربونی هام،سلین رو باعشق بزرگ کردم.
حتی با یاد سلین،دلم براش اب شد.
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دخترشیرین زبون من!
با سعید ،هیچ مشکلی نداشتم .انگار ما برای هم ساخته شده بودیم.
دیگه سراغ خانوادم نرفتم.
اونا هیچ وقت پذیرای من نخواهند بود.
همیشه دراعماق وجودم،دلتنگی رو حس می کنم!
و اما یه اتفاق دیگه....
من برای باردوم
مادرشدم .فرزند دومم هم دختر بود.
قیافش دقیقا شبیه خاله بود.
اسمشو هلن گذاشتیم .سعید انتخاب اسم رو برعهده ی من گذاشت و منم هلن رو انتخاب کردم.
با بشکن سعید،نگاهمو بهش دوختم.
+دریاب منو..
بی هوا گفتم-خیلی دوست دارم.
 +چیزعجیبی نیست!
از پرروییش لبخندی رو لبم نشست.
بعداز پنج دقیقه گفت
+من عاشقتم.
وصدای قهقهه ی مستانه ی من ماشین رو پرکرد.
باحضورمون داخل خونه عمو کامران،
همه به احتراممون بلندشدند.
شب خیلی خوبی بود.مخصوصا باشیرین زبونیهای سلین!
درحالی که تورپوشیده بود،یه لحظه هم منو سعید رو تنها نمی زاشت.
وهلن یه ساله هم،همش پیش خاله بود.
اون شب یکی از زوج های مجلس،تضادجالبی داشتند.
اون زوج هم رضا و همسرش بودند.

- 95 -

www.98ia.co

کتابخانه نودوهشتیا

توازکدامین دیار به من رسیدی  -فاطمه زارع -کتابخانه مجازی نودوهشتیا

هیچکس باورش نمیشد رضا،همچین دختری رو بپسنده .یلدا همسر رضا ،دختری بسیارمذهبی و پاک بود که
رضا عاشقش شده بود.
و یه قیافه کامال عادی داشت.
و اما پریا وخانواده اش به آلمان رفتند.
پریا بعداز ازدواج رضا افسردگی گرفت و درنهایت باعث مهاجرت خانواده اش شد.
زندگی اروم و عادی داشتم.
همه چیزبر وقف مرادم بود و ازخدا استقرار زندگیم روطلب می کردم.
امشب قرار بود با سعید دونفری بریم بیرون.
ازعصرخاله اومده بود و بچه ها رو برده بود.
یه مانتو بلندابی کاربنی پوشیدم .شال و شلوار وکیف سفید انتخاب کردم و بایه ارایش ملیح کامال اماده شدم.
سعیدکه تک زد،کفش های عروسکی سورمه ایم هم پوشیدم و رفتم پایین.سوارماشین شدم...
سالم اقا،احوالتون؟خم شدپیشونیمو بوسید و ماشین رو روشن کردوحرکت کرد.
 +چطوری گلم؟
مگه میشه با وجودتوی چلغوز خوب بود؟چنان نگاهی بهم انداخت که تندی حرفمو برگردوندم
منظورم اینه که توکه باشی من همیشه خوبم .و لبخنددندون نمایی زدم. +خوشم میادکه خیلی پررویی..
دیگه حرف خاصی بینمون زده نشده.
شام پیتزا خوردیم .قرارشد بریم قدم بزنیم.
ساعت حدود دوازده شب بود.
بعد از کمی راه رفتن،شروع به حرف زدن کردم.
اوم ،من حوصلم سریده. +جون من شروع نکن.چقدر نق میزنی..
 اه همچین بدم میاد ازت ،همش منو دعوا کنباصدای بلندی گفت
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 +من؟ من کی دعوات کردم.
با پررویی لب ورچیدم و گفتم-همیشه!
 +خیلی نمک نشناسی...
 خیلی اشکول تشریف داریباصدای دادمانندی گفت+سارگل
ومن غش غش خندیدم.
 خواستی خنگ نباشییه نگاه زیرچشمی بهش انداختم که دیدم اماده حمله است.
پا گذاشتم به فرار...
تو اون خیابون خلوت...زیر نورچراغهای برق...من باشادی می دویدم و اونم دنبالم بود تا بگیرتم.
هرازگاهی باصدای بلند می گفتم ریز می بینمت...و همین یک کلمه،سرعتشو می افزود
وصدای خنده منو بلند می کرد .از این که مثل بچه ها حرص می خورد،لذت می بردم.
با یه جهش از روی جوی کنار خیابون پریدم
با دو رفتم توخیابون اصلی و وسط خیابون که خلوتم بود وایسادم و باصدای بلند به سعید که تو پیاده رو
وایساده بود و نفس می گرفت گفتم:
اهای اقاهه،ریز می بینمت.و قهقه زدم .که یهو دیدم یه ماشین باسرعت زیاد داره به طرف من میاد.
صدای دادسعیدرو می شنیدم که می گفت سارگل برو اون ور.
ولی من بهت زده سرجام وایساده بودم و به این فکر می کردم که این ماشین،چقدر اشناست.
سعید همچنان داد میزد،لحظه اخر به خودم اومدم و خواستم برم کنار که احساس کردم توهوام و بعد
برخوردم بازمین رو حس کردم.
صداهای مبهمی رو می شنیدم.لحظه اخر چشمم به یه جوون قدبلند افتاد.
چقدر دوستش داشتم.چقدر دلم می خواست اونم منو دوست داشته باشه!مثل تو فیلما..
پلکام خودبه خود روی هم افتاد و...
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دانای کل::
جوانی باقدی خمیده ارام ارام وارد ارامستان شد  ،به تقلید از این یک سال بازهم به دیدارش امده بود.
درست همان جای قبلی می نشیند و لب باز می کند؛
زود نبود بی معرفت؟ چرا رفتی چرا؟کی گفت منو تنها بزاری؟ اونم االن..
مگه نمی دونستی چقدر دوست دارم! نگفته بودم ارامش من تویی؟ خاکبسرم که نگفتم بهت خانومم،اگه گفته
بودم میموندی نه؟ معلومه که می موندی،تقصیرمنه..منه ابله
باید بیشتر بهت خوبی می کردم.
و کم کم اشکاش روون شد .هنوزم نمی توانست این تقدیر تلخ را باورکند.
یهو سیخ سرجاش نشست و اشکاش رو پاک کردوگفت
 نمی زارم برادرت از زندان بیاد بیرون .زجرشون میدم،همونطوری که تو رو زجردادن ...نمی دونی مادرتچقدرگریه می کرد ولی من دلم براش نسوخت.
مگه اونا تو رو قبول کردن؟ تازشم خودت گفتی داداشت باهات خوب نبوده!
من ازش نمی گذرم..دخترای منو بی مادر کرده،زندگی منوتباه کرده...باید تباه بشن...
همین لحظه بود که اقاجون به همراه سلین و مادرسعید اومدن.
اریای بزرگ بادیدن قبر این دختر مظلوم گریه کرد .دیگر تحملش تمام شده بود .حاال که کسی نبود،این
راحق خودش می دانست که گریه کند و اما سلین چهارساله!!
سلین-بابا مگه نگفتی مامان پیش خداس؟
پس چرا مادرجون میگه مامان اینجاخوابیده؟
سعید که از جواب دادن عاجزشده بود،به مادرش چشم دوخت.
مادرش هم سلین رو بغل کرد و به سمت ماشین رفت.
باردیگرخم شد و قبر دلبرش را بوسید.
بلند شد و به همراه اقاجون از انجا رفت....
هه...انگار دورشدن سارگل عزیزش کرده بود
که این همه مالقاتی داشت.
پدری که از خانه اش بیرونش کرده بود،های های برسرقبرش می گریست...
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و مادرش ،مادرش تحمل مرگ فرزند دیگرش را نداشت...
چه کسی طالع سارگل را اینطور می دید،که به دست برادرش کشته شود....هرچند غیر عمد!!!
حسرتهای زیادی بردل دخترک قصه ماند....
چه سخته!!!! چه سخته مادرباشی و بزرگ شدن بچه هات رو نبینی....
چه سخته!!! چه سخته زن باشی و هنگام به ثمررسیدن زندگیت دیگه نباشی...
چه سخته!!!! چه سخته دخترباشی و عزیزشمرده شدن توسط خانواده ات رو نبینی....
چه سخته!!! چه سخته انسان باشی و توسط هم خونت زندگیت تموم شه....
چه سخت بود!!! چه سخت بود سارگل بودن....
*******
پایان1396|1|18:
از اینکه رمانمو خوندید کمال تشکر رو دارم...
با ارزوی موفقیت برای همه....
با کار بعدیم به اسم(جراحت) منتظرم باشید
یه کار کامال متفاوت از دیگر رمانها...
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کتابخانه مجازی نودوهشتیا
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