
شهرزاد   بی شهر

مادر در حال جمع کردن سفره ی شام بود.از جایم بلند
شدم تا هم کمک مادرجان کنم،هم شکمم سبک شود.
به کمک همدیگر زودتر سفره را جمع کردیم و همه

ی ظرف هارو توی سینک گذاشتیم
به زور مادر را راضی کردم تا شستن ظرف هارا به

من بسپارد.
اورا به پیش پدر روانه کردم،دستکش هارا به دست
کردم و آب راگرم را باز کردم تا چربی ظرف ها

خیس بشود.
بعد از دقایقی که مشغول شستن ظرف ها بودم؛

آخرین بشقاب را هم آب کشیده ام و شیر آب را بستم.
سه تا استکان شیشه ای با طرح های قدیمی و طلیی
رنگ برداشتم و در سینی گذاشتم و مشغول ریختن

چایی خوش طعم مادر جان شدم.
سینی چای را برداشتم و ارام به سمت باباو مامان

رفتم و کنارشان جای گرفتم. تلفن همراه پدر شروع به
زنگ خوردن کرد که در حالی که چاییش را مزه مزه

میکرد جواب داد.
پدر تلفنش را جواب دادو بعد از سلم وعلیک کردنش

ناگهان استرس گرفت
-چی شده اکبرآقا.......
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-چرا؟خود بNNه خNNود آتیش گرفتNNه؟ همچین چNNیزی مگNNه ممکنNNه مNNرد
مومن؟!

رنگ صورت پدر هم با طوالنی شNNدن زمNNان مکالمNNه اش بNNه روی
سفیدی میرفت.

من و مادر نگران تر از هم ،منتظر بودیم تا پدر تماس را قطع کنNNد
و به ما بگوید چه چیزی به او گفتند که حالش را اینگونه تغییر داد.

بعد از چند دقیقه پدر با دستانی که آثار لرزش در آن
نمایان بود گوشی را قطع کرد. و با خود زیر لب زمزمه میکرد:

-چطور ممکنه؟حتما کار خود نامردشه.
مادر از ترس حال بد پدر زبانش انگار بند آمده بود که
با تکان دادن سرش میخواست بپرسد که چه شده است.

پدر با صدایی لرزان و آرام، زمزمه کنان یک کلمه
گفت:"چوب بری"

اینبار من سوالی نگاهش کردم که گفت:"آتیش گرفته"
شوکه و ناباور به پدر خیره شده بودم که با تکان های

مادر به خود آمدم و به سمت آشپز خانه رفتم
لیوانی برداشتم و از آب پر کردم و پیش آنها برگشتم.

لیوان آب را به دست پدر دادم و دوباره کنارش نشستم.
پدر وقتی آب را نوشید کمی حالش بهتر شد.

بعد از دقایق سختی که گذشت و من عاجز از توصیف
آن همه حال بد و ناراحتی بودم.
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با زمزمه هایی که از پدرم شنیده بودم، با خود فکر
میکردم که یعنی کسی با پدر دشمنی داشته و این کار

را کرده بود.
پدرم بیست سال است که در آن چوب بری کار میکند
و نان حلل در می آورد. برایم تعجب آور بود که در
این همه سال اتفاقی نیفتاده بود چرا باید یکدفعه آتش

میگرفت؟
پدر را به من و مادر گفت که باید برود به چوب بری

تا ببیند چه شده است.
مادر با بغضی که در گلو داشت ولی برای اینکه حال

پدر را بدتر نکند گریه نمیکرد، گفت:
-من هم همراهت می آیم حاج نادر
پدر نگاهی به من انداخت و گفت:

-پس شهرزاد را چه کنیم این موقع شب که نمی تواند
تنها در خانه بماند.

-شهرزاد را در خانه ی حاج سبحان می گذاریم،نمی
توانم تنها راهیت بکنم نادرجان

پدر ماشینش را از حیاط در آورد و در کوچه پارک
کرد تا من را به خانه حاج سبحان ببرد.

مادر در ماشین نشسته بود. زنگ در را به زدیم و
منتظر ماندیم تا در را باز کنند.
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در باز شد و چهره خندان حاج سبحان نمایان شد، با
پدر حال و احوالی کردند. لحن صمیمی که در بین
شان بود باعث شد تا لبخند کوتاهی بر روی لبانم

بنشیند.
لحن گرم و مهربانش من را یاد اخلق زهرا می

انداخت که از این پدر به دخترش ارث رسیده بود.
رو به من با بخندی بر روی لب گفت:

-حالت چطوره شهرزاد جان؟
-ممنون خوبم حاج سبحان با محبت های شما

پدر دستش را کشید و کمی از من دورتر شدند بعد از
چند دقیقه به سمت من برگشتند که دیگر از لبخند های

حاج سبحان خبری نبود.
به گمانم پدر ماجرای آتش سوزی چوب بری رو گفته

بود.
بمیرم برای پدرم که عاشق کارش بود، با جون و دل

کار میکرد. حتی پدری که هیچ وقت حرف او را
زمین نمی انداخت وقتی حاج سبحان از پدر خواست

که آنجا را بفروشد و با او در طال فروشی اش شریک
شود راهم قبول نکرده بود

با بوسه ای که پدر روی پیشونیم نشوند غرق آرامش
شدم راسته که میگن پدر یک نعمت بسیار فوق العاده
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اس، بعد رو کرد بهم و گفت:
-مراقب خودت باش دخترکم تا اخر شب برمیگردیم.

-چشم پدرجان شماهم مراقب خودتون باشید.
چون خانواده من تا حاال من را جایی تنها نگذاشته
بودند به همون خاطر این استرس ها را پای اون

میگذاشتم.
بعد به سمت ماشین پاتند کرد، وسط های راه برگشت

و به حاج سبحان گفت:
-بعد خدا شهرزادم به تو میسپارم سبحان...

نمیدانم من اشتباه متوجه شدم یا پدر همه این حرف
هارا با استرس و بغض گفت.

تا وقتی که ماشین پدر از دیدمون خارج بشه با حاج
سبحان کنار هم ایستاده بودیم و تماشا میکردیم.

یک دفعه دلشوره ای عجیب تمام وجود من رو در
برگرفت. کاش من هم همراهشان رفته بودم.

با صدای حاجی به سمتش برگشتم.
-باباجان، چند بار صدات کردم بیا بریم داخل

-ببخشید، چشم
مانند بود که وقتی وارد خانه میشدی ابتداLخانه شکل  

به اشپزخانه و اتاق ها دید داشتی.
با ورود ما همزمان زهرا از آشپزخانه خارج شد، با
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دیدن من اول تعجب کرد ولی بعدش با ذوق به سمتم
آمد و به آغوشش کشید، من هم دستانم را دورش حلقه
کردم تا به او بفهمانم که چقدر از دیدنش خوشحال شده

ام.
زهرا دختر دوم خانواده و دوست و همکلسی من

بود ولی چون با پسر عموی اش نامزد کرده بود دیگر
نمی خواست کنکور بدهد. به کنکور هم کم مانده بود
من زیاد اصرار کردم که بخواند ولی مرغش یک پا

داشت.
بعد از جدا شدن از زهرا سه تایی به سمت هال رفتیم

که حاج خانوم و یزدان خان هم آنجا بودند.
حاج خانوم با دیدن من نگران شد چون تا حاال شب به

اینجا نیامده بودم و با نگرانی لب زد:
-شهرزادجان، دخترم اتفاقی افتاده؟

به جای من حاجی جواب، سوالش را داد
-برای پدر و مادرش کاری پیش آمد از ما خواستند

مراقب شهرزاد باشیم تا برگردند.
حاج خانوم بعد از شنیدن حرف های حاج سبحان

انگار خیالش راحت شد که از من خواست بنشینم.
در این مدت سنگینی نگاه یزدان خان داشت ذوبم
میکرد، سرم را باال بردم و سلم آرامی کردم که
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سری تکان داد و دوباره به تلویزیون خیره شد.
همیشه اخم داشت، هر وقت که اورا میدیدم سرد و بی
روح نگاهم میکرد که باعث میشد تمام تنم از سرمای

نگاهش لرز به تنم بیفتد.
زهرا همراه ظرف میوه به سمت ما اومد و از همه
پذیرایی کرد. و در آخر خودش هم با برداشتن یک

موز و پرتقال کنار من جای گرفت.
حاج خانوم برای من چادر سفیدی اورد که با چادر
مشکی ایم عوضش کنم منم با دیدن خوشگلی چادر
بدون تعارف ازشون گرفتم وَ سر کردم.از من می

خواست که راحت باشم چون تا حاال موقعی که یزدان
خان خونه بوده باشه من اینجا نیومده بودم و حاج

خانوم معذب شدنم رو درک میکرد.
حاج خانوم یک زن مهربون و زیبا بود که هر سه

فرزندش زیبایی هاشون رو از اون به ارث برده بودن
به جز رنگ چشم که هرسه مثل پدرشون چشم رنگ

شون سبز بود. ولی وقتی توی چشم هاشون زل
میزدی متفاوت بودن رنگ سبز رو میشد تشخیص

داد.
زهرا خوب بلد بود آدم را از افکارش بیرون بکشد از
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همه جا برایت حرف میزد و در آخر به عشقهای خودش و نامزدش
علی میرسید که گند هم میزدند

و رسوا میشدند.
-شهرزاد چرا همش وایسادی من رو نگاه میکنی خب

میوه ات رو هم نوش جان کن به من هم گوش بده
-چشم میخورم، ممنون

-وای شهرزاد، اون دفعه که شب موندم خونه علی اینا
شب عمو به علی گفت که جدا از من بخابه فک کنم
شک کرده بود دفعه های قبلی علی پیش من اومدنی

خودش میگفت و از خنده ریسه میرفت، من هم
زیرزیرکی بدون جلب توجه به کارهایی که کرده

بودند میخندیدم.
-چون وقتی اون شب بعد خوابیدن همه اومد پیش من

خوابید، صبح عموجانم جلوی همه رسوامون کرد.
به اینجا که رسید قیافه اش را چنان آویزان کرد که
انگار همان روز است. این کارش باعث شد که من

یکم بلند بخندم. ولی آنقدر بلند نبود که توجه بقیه به ما
شود.

ولی سنگینی نگاه یزدان خان رو داشتم احساس
میکردم، و زیر اون نگاه ذوب می شدم.

به خودم جرعت دادم و سرم به چپ برگرداندم که با
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یزدان خان چشم توی چشم شدم...
چشم هایش من را مجذوب خود کرده بود، که می

خواستم نگاه از چشم های جنگلی اش بگیرم و سر به
پایین بیندازم ولی عاجز بودم از این کار،ولی وقتی

اخم در بین دو ابروهایش مهمان شد با ترس چشم از
چشم های براق و سبز رنگش گرفتم ونگاهم را هم

مثل گوش هایم به سمت زهرا سوق دادم.
بعد از گذشت سه ساعت هنوز خبری از بابا و مامان

نشده بود،گفته بودند دو ساعته برخواهند گشت.
برای چندمین بار با گوشی زهرا شماره پدر و مادر را

گرفتم ولی هیچ کدام پاسخ گو نبودند.
برای آخرین باز از زهرا خواستم تا دوباره شماره را
بگیرد ولی وقتی باز هم صدای بوق در گوشم پیچید،

دلشوره عجیب بدی در جانم نشست.
حتی حاج سبحان که همیشه صبور بود،حاال کسی

اضطراب در حرکاتش میدیدم.
زهرا و حاج خانوم هم دست کمی از من

نداشتند،یزدان خان هم نشان نمیداد که استرس دارد
ولی از نگاهش میشد فهمید اوهم نگران دیر آمدن پدر

شده است.
با حرف حاجی نگاهم را از انگشتان دستم که از
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استرس درهم پیچیده بودند گرفته و به او دادم
-شاید گوشی هاشون رو توی ماشین جا گذاشتن،

کارهاشون هم طول کشیده
-زهرا باباجان رخت خواب هارو بندازید تا بخوابیم

انشالل تا صبح میرسند
نتوانستم حرف روی حرف حاجی بیاورم و با اجبار

قبول کردم که باید امشب اینجا بخابم.
به زهرا کمک کردم تا رخت خواب هارا اماده کنه،

برای من هم خواستند در اتاق دیگری جا پهن ونند که
گفتم امشب میخواهم پیش زهرا بخابم اولین بار است

شب اینجا مانده ام، زهرا هم با خوش رویی قبول کرد.
زهرا آنفدر خسته بود که زود خوابش برد، ولی من

دل نگران شده بودم خدا کنه اتفاقی برایشان نیفتد.
دعا می خواندم و صلوات می فرستادم، که خواب بر

چشم هایم مهمان شد و به خواب عمیقی رفتم..
...............
•پارت هدیه•

مانند مNُرده های متحرک، سرگردان به آن طرف و
این طرف میرفتم بلکه کسی را در این باغ زیبا و

َدَ رنَ دشت پیدا کنم ولی هرچقدر فریاد میزدم و کمک
می خواستم کسی نبود.
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ترسیده بودم نمیدانستم کجام، با صدای بلند صدا زدم:
-مامان

-بابا، کجایید؟؟
خواهش میکنم جواب بدید من میترسم، لرز به جانم

نشسته بود.
ریختن اشک هایم دیگر در دست خودم نبود، به پهنای

صورتم داشتم گریه و ناله ولی نبود،کسی نبود.
خسته از آن همه تکاپو زیر درخت سیب نشستم تا

نفسی تازه کنم، چشم هایم را بستم تا از خستگی چشم
هایم ربوده شود.

-شهرزادم
با صدای بابا نادر چشم هایم را باز کردم، مامان هم

دست در دست بابا همراه او بود با صورت هایی
خوشحال و نورانی به من نگاه میکردند، دستم را تکیه

گاه کردم و از جایم بلند شدم.
با بغض لب زدم:

-باباجون، مامانی کجا بودید پس جواب من رو
نمیدادید ترسیدم

مامان سکوت کرده بود.
-دخترکم، شهرزاد بابا، من و مامانت اومدیم ازت

خداحافظی کنیم ما داریم میریم مراقب خودت باش راه
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سختی در پیش داری ولی من و مادرت به تو ایمان
داریم که همشون پشت سر میزاری و موفق میشی

شهرزاد من.
با ناباوری بهشون نگاه میکردم هیچی از حرف های
بابا رو درک نمیکردم یعنی چی که داریم میریم؟یعنی

چی راه سخت؟
من هنوز با افکارم درگیر بودم که با دور شدن باباو

مامان به خودم اومدم و دنبالشون دویدم.
ولی هرچقدر تند تر میرفتم تا بهشون برسم اونا از من

دور میشدند، با گریه و التماس داد زدم:
-نه، بابا، مامان تورو خدا وایسید، منم با خودتون ببرید

-دخترکم برو، تو باید زندگی کنی
از جلوی چشم هام ناپدید شدند که جیغ بلندی کشیدم.

با جیغ و نفس زنان از خواب بیدار شدم که در با
ضرب باز شد...

حاج خانوم و زهرا هراسان وارد اتاق شدند و پشت
بندشان حاجی نیز می خواست وارد شود که حاج

خانوم ازشون خواست صبر کند تا روسری ام را سر
کنم.

زهرا سرم را در آغوشش گرفت و گفت:
-جانم آبجی جانم،چت شده چرا نفس نفس میزنی؟
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یزدان خان لیوان آب به دست وارد اتاق شد و لیوان را
به دست زهرا داد تا به خوردم بدهد.

حاج خانوم موهایم را از روی روسری نوازش کرد و
لب زد:

-حالت بهتر شد؟خواب بد دیدی؟
سری تکان دادم و خواب ام را هم در حالی که همه

شان در اتاق بودند تعریف کردم.
نگاهم را به سوی حاج سبحان چرخاندم و به پیراهن
مشکی که بر تن کرده بود اهمیتی ندادم و لب زدم:

-بابام گفت راه سختی در پیش دارم
زهرا دستانم را که میان دستان خودش جای داده بود

را فشرد.
-حاج سبحان

-جانم، باباجان؟
-رسیدن؟بابام بهتون زنگ زد؟

نفسی بیرون فرستاد ودستی به ریش های جوگندمی
رنگ مرتب شده اش کشیدو از اتاق بیرون رفت،
یزدان خان که توی چارچوب در ایستاده بود نیز

همراه پدرش رفت.
از جایم بلند شدم و موهای بلندم را که دورم پخش شده
بود را جمع کردم و دوباره روسری ام را به سر کردم
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و چادر مشکی ام راهم سر کردم تا به خانه بروم حتما
تا  االن  دیگر رسیده بودند.

سمت زهرا و حاج خانوم که ناراحتی در حالت چهره
هایشان پیدا بود چرخیدم و لب زدم:

-اممم، حاج خانوم اتفاقی افتاده؟انگار حالتون خوب
نیست خدایی نکرده مریض شدید؟

-نه دخترم من یکم سرم درد میکرد، بیایین بریم
صبحانه مون رو بخوریم.

-نه، ممنون دیگه تا  االن  بابا اینا هم رسیدن بهتره دیگه
من برم زحمت دادم بهتون.

-تو رحمتی دختر خوشگلم، نه هنوز برنگشتن بریم
صبحانه بخوریم بعد، حاجی هم کار داره باهات

به ناچار قبول کردم و همراهشان به آشپزخانه راه
افتادم، ولی حاجی با من چه کاری می توانست داشته

باشد!
همگی سر سفره نشسته بودیم و مشغول صبحانه

بودیم، تا قبل از ندیدن سفره فکر میکردم گشنه نیستم
ولی وقتی بوی نیمرو و چایی های خوش بو را حس

کردم شکمم شروع کرد به قار و قور کردن.
برای خودم لقمه میگرفتم و مشغول خوردن صبحانه

بودم و حواسم به کسی نبود که با سنگینی نگاهی
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خجالت کشیدم حتما یزدان خان بود.
سرم را بلند کردم و زیر چشمی نگاهی بهش انداختم

که مشغول لقمه گرفتن شد.
با دیدن اینکه کسی چیزی نمیخورد فقط توی فکر

بودن متعجب شدم.
-ببخشید من گرسنه ام بود واسه اون تند تند خوردم

حاج خانوم لبخند بی جونی زد و گفت
-نوش جونت بخور دخترم

-شهرزاد
با صدای حاجی نگاهم به سمتشون گرفتم

-بله، حاج سبحان؟
-دخترم خودت خوب میدونی تو برای من فرقی با
مریم و زهرا نداری، هرسه تون رو به یک اندازه

دوست دارم
-شما لطف دارید، منم همیشه شمارو مثل بابانادرم

دوست دارم
سرش رو بلند کرد که نم چشم هاش رو دیدم و گیج

شدم، چرا بغض داشت!؟
نگاهی به زهرا و حاج خانوم انداختم که اوناهم

ناراحت بودن.
نگاهم دوباره به حاجی دوختم تا ادامه حرفش رو بزنه
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تا بفهمم چرا حالشون اینجوری شده
-شهرزادجان توی راه برگشت به خونه

لیوان آبی برداشت و سر کشید که احساس کردم آب
خورد تا بغضش رو بتونه قورت بده.

من هم داشتم به این فکر میکردم که چه کسی جز پدر
مادرم می خواستن برگردن خونه، با نگرانی زل زدم

به لب هاش تا ادامه حرفاشو بفهمم.
-ترمز ماشین پدرت بریده و...

دیگه نفهمیدم، نشنیدم، سرم داشت سنگین میشد ولی با
خودم تجزیه تحلیل میکردم توی اون راه خطرناک

ترمز بریدن چه عاقبتی داره
دیگه نفسم باال نمیومد دست انداختم به گلوم تا شاید

بتونم نفس بکشم زهرا لیوان آب به زور چسبونده بود
به دهنم تا ازش بخورم ولی دهنم باز نمیشد.

چشم هام همه چیز رو دوتا میدید و دیده ام تار شدو
بعد سیاهی مطلق

.................................................................
یک پارت طوالنی

آروم پلک هایم را از همدیگر فاصله دادم.با نوری که
روی چشم هایم افتاده بود. دستم باال آوردم تا جلوی

صورتم بگیرم ولی سوزشی توی دستم ایجاد شد.
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نیم نگاهی به سمتش انداختم که سوزن سُ رم را دیدم.
با حالتی که گیج و منگ میزدم به اطراف نگاه کردم

توی یک اتاق بودم. جز من کس دیگه ای نبود.
اخه من چرا اینجایم...

حرف های حاجی یادم افتاد. حرف هایش مثل پتکی
رویَ سرم بود.

حتما مامان و بابا خیلی بد زخمی شدند که حالشان
اونجوری بود.

هنوز توی فکر حرف های حاجی بودم که در باز شد
و خانومی با لباس سفید وارد اتاق شد.

با دیدن چشم های بازم لبخندی بهم زد و گفت:
-خوشگل خانوم همه رو که ترسوندی، حالت بهتره؟
سری به نشانه ی خوبم تکان دادم، خوبه ای زیر لب
گفت و به سمت زهرا و یزدان خان ای که تازه وارد

اتاق شده بودند گفت:
-آقای محترم لطفا دارو هاشون را هم بگیرید که در

خانه مصرف کنند.
-ممنون، بله گرفتم.

بعد از اینکه سرمشون تموم شد خبر بدید بیام سوزن
در بیارم.

-حتما
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در جایم نیم خیز شده ام و نگاهی به زهرا که چشمانش
قرمز شده بود انداختم.

-زهرا؟
-جانم آبجی جاییت درد میکنه؟

-نه، حالشون خیلی خرابه؟
زهرا نگاهی به یزدان خان که در سکوت به ما نگاه

میکرد، کرد و گفت:
-بریم خانه حرف میزنیم عزیزم.

با صدای بلندی گفتم:
-نه من جایی نمیام. من بابام می خواهم زهرا

یزدان خان که تا  االن  سکوت کرده بود قدم هایش را
به سمت انداخت و کنار تخت ایستاد.

زهرا که با حرف من گریه میکرد با تشر زهرا را
آرام کرد.

- االن  انگار بهتری اینم انگار تموم شده برم پرستار
صدا بزنم درش بیاره.

خواست حرکت کنه که دست انداختم و گوشه ای از
کتش را گرفتم.

با قیافه ای سوالی نگاهم میکرد ولی من بغض کرده
بودم نمیتوانستم باور کنم آنچیزی را که به ذهنم خطور

کرده بود
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-ی...یزدان خان
با صدایی که بخاطر بغض گرفته شده بود صدایش

زدم که خودم هم دلم به حالم سوخت
-بله

-من را میشه ببرید پیش خانواده ام، خواهش میکنم
با صدایی که کمی بلند شده بود و کلفگی ازش موج

میزد لب زد
-نشنیدی زهرا گفت بریم خونه حرف میزنیم

چرا نمیگفتند که حالشان خوبه و خیالم را راحت
نمیکردند. پس حالشان خوب نبود

چانه ام شروع به لرزیدن کرد، بغضی که داشت خفه
ام میکرد شکست، اشک هایم بی مهابا روی صورتم

میریخت.
تمام تنم از فکر اینکه دیگه پدر ومادرم پیشم نباشند به

لرزش افتاد.
کت یزدان خان هنوز توی دستم بود. آروم کت اش را

ول کردم و ملفه سفید را روی صورتم کشیدم و با
صدای بلندی زار زدم برای عزیزانم
زار زدم برای یتیم شدنم، تنها شدنم...

......................
پارت طوالنی تقدیم نگاهتون
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وارد کوچه شدیم. نگاهم به پرچم های سیاه و بنرهای
تسلیت که روی دیوار جا خوش کرده بودند افتاد.

بدنم از چیزهایی که میدیدم دوباره به لرزه نشست.
مگه من چند سال داشتم که باید تنها می شدم؟ یتیم

میشدم؟!
یزدان خان ماشین شاسی بلند مشکی رنگش را جلوی

خانه شان نگه داشت تا من و زهرا پیاده شویم.
به کمک زهرا از ماشین پیاده شدم ولی نمیتوانستم

روی پاهایم بایستم، کمرم شکسته بود از سنگینی این
درد.

یکی از همسایه های مان با قدم هایی تند خود را به ما
رساند و زیربغل دیگرم را گرفت تا راحت تر راه

بروم.
زیر لب ناله کنان بامن قدم برمی داشت

-بمیرم برات شهرزاد جان بی شهل )مادر(شدی
سرم را به سمت او چرخاندم و نگاهش کردم از چهره

اش معلوم بود که گریه کرده است.
ما همسایگی همه باهم خوب بودیم آنها مادرم را مانند

خواهرشان دوست داشتند.
دیگه تحمل وزنم را نداشتم بی توجه به زهرا و منیژه

خانوم، وسط حیاط روی دو زانو نشستم.
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بغضم با صدای بلندی شکست و من به بخت سیاهم
زجه زدم.

دیگر کنترل صدایم از دستم خارج شده بود
-بابا چرا من رو تنها گذاشتی؟نگفتی شهرزادت بدون

شماها میمیره
من که کسی رو ندارم تنهایی چیکار کنم ؟بیا منم ببر

بابا دلم می خواد بمیرم
گریه هایم از درد بدی که توی وجودم جمع شده بود به
جیغ تبدیل شده بود، هیچ کس هم نمیتوانست آرامم کند.
حاج سبحان رو به رویم ایستاده بود، دستم را از روی
زمین برداشتم و به سمت او دراز کردم و با مظلومیت

گفتم:
-ع..عمو، گفتی بابام صبح برمیگرده، چرا اینجوری

برگشت؟
من مامانم را میخوام...

همه خانوم ها هم با صدای من به حیاط آمده بودندو به
تنهایی من اشک میریختند.

به سمتم آمد و روی یکی از زانوهایش نشست اوهم
برای مرگ رفیق عزیزش داشت اشک میریخت.

گریه هایم همه را متوجه خود کرده بود حتی مرد ها
هم از جلوی در به حیاط آمده بودند و با ترحم و
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ناراحتی نگاهم میکردند.
-دخترم زشته نامحرم هست اینجا پاشو برو توی خونه

-بابام می خوام..
دوباره به گریه افتادم

آرام کردنش دیگر از پس کسی بر نمی آمد حتی حاج
خانوم هم نتوانست آرامم کند و من را به داخل ببرد.

آخر نمیدانستند درد من را!
خدا حتی نصیب گرگ بیابون هم نکنه یتیم شدن را.
زهرا هم پا به پای من اشک میریخت ولی برعکس

من او آرام بود. من جیغ میزدم چون داشتم از درون
آتش میگرفتم.

گلویم میسوخت از فرط جیغ و داد، خواستم دستم را
روی گلویم بگذارم و بفشارم تا از دردش کم شود که

دستی قدرتمند من را از روی زمین بلند کرد ، با
صورتی اشک آلودو چشمانی که از تعجب حتما گرد

شده بودند خیره به چهره غضب ناکش بودم.
با فکی قفل شده در حالی که از خشم صورتش به

سرخی میزد گفت:
-حالت خوب نیست درست، ولی بیا گمشو برو توی

خونه هرچقدر می خوای جیغ بکش
جلوی این همه مرد غریبه و نامحرم برای من صداتو
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نبر باال.
شوکه و مبهوت بهش زل زده بودم که با تشر بعدی به

خودم آمدم و دست زهرا را گرفتم و با کمکش به
سمت خانه قدم برداشتیم

بقیه مهمان ها هم به داخل آمدند.
عکس پدر و مادرم را روی میزی گذاشته، خرما و

حلوا را هم جلوی عکس هایشان گذاشته بودند.
باور نمیکردم روزی عکس هایشان را کنار خرما و

حلوا با روبان های سیاه ببینم دیگه گریه نمیکردم فقط
به عکس هایشان زل زده بودم.

داشتم خفه میشدم نفسم باال نمی آمد، مریم)خواهر
زهرا( را دیدم که لیوان آبی به دست نزدیکم شد.

زهرا به زور کمی از آب را به خوردم داد.
دعا خواندند، روضه گفتند، پذیرایی کردند، ولی من

چشم از آن دو عکس که تمام زندگی من بودند
برنداشتم.

شب شده بود. بعد از تمام شدن مراسم مهمان ها رفته
بودند، حاج سبحان گفت که به عمویم هموخبرداده

است. و او هم گفته که تا مراسم خاک سپاری خودش
را میرساند.

می خواستم مخالفت کنم ولی حاجی گفت که کار بدی
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است.
هرچقدر هم آن دو باهم بد بوده باشند ولی برادر و هم

خون یکدیگر هستند. من هم بخاطر احترامی که به
حاجی قائلم سکوت کردم و حرف روی حرفش

نیاوردم.
بعد از اتفاق ظهر یزدان خان را کل ندیده بودم حتی

برای شام هم به خانه نیامده بود.تعجب میکنم مردی به
تعصبی او به یک دختر نامحرم دست زده باشد، شاید

بخاطر حفظ آبرو ناچار شده است.
با تکان دادن سرم از افکارم بیرون آمدم و زل زدم به

عزیزانم که حاال فقط عکسشان بود نه خودشان.
دیشب کنارم بودند و امشب من را تنها گذاشتند.

چشمه ی اشکم جوشید. پاهایم را در شکمم جمع کردم
و سرم را روی پاهایم گذاشتم و به خودم تاب دادم و
برای از دست دادن پدر و مادرم آرام بی صدا اشک

ریختم.
نمی خواستم این خانواده را هم ناراحت کنم تازه
حالشان خوب شده بود،مگر چه گناهی کردند که

پاسوز من بشوند و نتوانند برای چند دقیقه هم که شده
آرامش داشته باشند.

حضور کسی را کنارم احساس کردم سرم را بلند
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کردم و زهرا را کنار خود دیدم. خواهرش مریم
بخاطر بچه اش نتوانست شب را بماند و با هزار عذر
خواهی راهی خانه اش شد و گفت فردا صبح خواهد

آمد.
زهرا در آغوشش کشید و نوازشم میکرد تا آرام

بشوم، گریه هایم به هق های ریزی تبدیل شده بود.
زهرا از کنارم رفت تا برایم چیزی بیاورد تا بخورم و

گلویم را َتر کند.
صدای پچ وارانه صحبت حاج سبحان را با حاج

خانوم که در سکوت کمی صدایشان به اینجا میرسید
را احساس میکردم. چند بارم اسم خودم را از زبانشان

شنیدم ولی اهمیتی ندادم.
زهرا با یک لیوان آب پرتقال در کنارم جای گرفت و
لیوان را به سمت دهانم برد، میلی نداشتم به خوردن و

نوشیدن، همین که خواستم سرم را به سمت مخالف
برگردانم زهرا با تشر اسمم را صدا زد:

-شهرزاد!
-زهرا جان میل ندارم خودت بخورش.

-میل ندارم دیگه چیه، بخور ببینم رنگ به صورت
نداری

-بعدا می...
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نگذاشت جمله ام را کامل کنم و بین حرفم پرید و
مجبور شدم که بخورمش

-مرگ زهرا نه نیار
زیر لب خدا نکنه ای گفتم و لیوان را از دستش گرفتم
و با گفتن خودم میتوانم باشه ای گفت و رفت تا آشپز

خانه را جمع کند.
لیوان را کنار خودم روی زمین گذاشتم، نتوانستم

بیشتر از نصفش را بنوشم.
دوباره سرم را روی پاهای جمع شده در شکمم گذاشتم

و زل زدم به دو چشم زیبا.
احساس میکردم عکس هایشان هم بامن حرف میزنند.
چقدر بخت شومی داشتم که هردوتاشون باهم از دست

دادم و یتیم شدم.
چشمه اشکم جوشید و بی مهابا روی گونه هایم به

رقص در آمده بودند.
در باز شد و بوی خنک عطرش قبل از خودش اعلم

حضور کرد.
نگاهش که به من افتاد اخم غلیظی بین ابروهایش جا

خوش کرد.
بدون توجه به من سمت اتاقش که قدم برداشت با

ساکی که در دست داشت به یقین رسیدم که باشگاه
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بوده است.
حوله به دست از اتاقش خارج شد و به سمت من که
در نزدیکی حمام نشسته بودم آمد و از کنارم بدون

هیچ توجه ای گذشت.
ولی چند قدم رفته را عقب عقب به آرامی برگشت و
جلوی من ایستاد. وقتی دید من تکانی نخوردم خم شد

و لب زد:
-علیک سلم

سرم را از روی پاهایم برداشتم و نگاه اشکی ام را به
جنگلی هایش که خستگی و کلفگی در آن موج میزد

دوختم.
-یزدان خان، مگه سلم دادن من دوایی برای درد هام

میشه!؟ من حوصله خودمم ندارم.
یک تای ابرویش را باال برد و انگشت شصت اش را

به گوشه ی لب اش کشید، خیره در چشم هایم نفس
عمیقی کشید و گفت:

-نه، من میدونم حالت خوب نیست.پدر و مادرت را از
دست دادی ولی این حرف من همیشه آویزه ی گوشت

کن شهرزاد.. خانوم
در سکوت منتظر بودم تا حرفش را تمام کند و برود

اصل حوصله بحث را نداشتم.
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-احترام به بزرگ ترت باعث میشه خودت مورد
احترام دیگران قرار بگیری، حاال توی هر شرایطی
قبل از بلند شدنش لیوان آب پرتقال را برداشت و به

سمتم گرفت.
مگر میشد با آن همه جذبه و اخم نگاهم کند و دست رد

به سینه اش بزنم.
لیوان را از او گرفتم و ممنونی زیر لب گفتم که از
جایش برخواست و حین رفتن به سمت حمام گفت:

-تا ته همشو میخوری ها.
در حمام را باز و وارد شد، بعد صدای آب آمد.

لیوان را به سمت دهانم بردم و یک نفس همه اش را
خوردم. از جایم بلند شدم تا پیش زهرا بروم که در

حمام باز شد.
حوله را دورش بسته بود و عضله های شکم و

بازوهایش که قطره های آب رویش بیشتر خودنمایی
میکرد.

سرم را پایین انداختم که بی توجه به من سمت اتاقش
رفت. من هم به سمت آشپزخانه رفتم.

زهرا کارهایش را تمام کرده بود، سرش را که
برگرداند من را دید به سمتم آمد و لیوان را از دستم

گرفت و شست.
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بعد صدای حاج خانوم که خطاب به زهرا میگفت که
رخت خواب هارا بیندازد تا بخوابیم.

با شبخیری به جمع شان آرام به سوی اتاقم رفتم.
در جایم خزیدم و موهایم را از گیره آزاد کردم و سر

روی بالش گذاشتم تا بتوانم کمی بخوابم. ولی نتوانستم.
صبح هنگام اذان، حاج خانوم به اتاقم آمد، وقتی من را

بیدار دید اولش تعجب کرد ولی بعدش با صورتی که
اخم و نگرانی در آن موج میزد به سمتم آمد و در

کنارم جای گرفت.
دستان یخ کرده ام را در دستان گرمش گرفت و فشرد.

با لبخند تلخی نگاهش را به چشمانم که گمان کنم پف
کرده بود دوخت و لب زد:

-دختر خوشگلم خودت را عذاب نده، پدر و مادرت هم
راضی نیستن تو با این کارهات به خودت و سلمتیت

ضرر برسونی.
وقتی جوابی از جانبم نشنید ادامه داد:

-دستات یخ کرده، رنگ صورتت هم با گچ دیوار
فرقی نداره فکر کنم فشارت افتاده.

پاشو دخترم بریم یه چیزی بخور بعد از نمازت هن
کمی بخواب.

از جایش بلند شد و خواست من راهم بلند کند که
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صدایش زدم
-حاج خانوم

-جانم شهرزاد
در صدایش رگه هایی از بعض معلوم بود.

شاید مسخره۱۸سالمه و چن ماه دیگه میشم  ،۱۷-من 
باشه ولی من تا به این سن تنها نخوابیدم همیشه پیش

پدر و مادرم بودم.
بغض راه گلویم را بسته بود آب دهنم را قورت دادم و

دوباره گفتم:
-اون ها من را حتی موقع خواب هم تنها نمیزاشتند

ولی  االن 
ترکیدن بغضم اجازه ادامه دادن را از من سلب کرد.

حاج خانوم دوباره کنارم روی زانوهایش نشست و من
را مهمان آغوش دلپذیرش کرد.

پا به پای من اشک میریخت، دستان پر مهرش را
روی کمرش به آرامی تکان میداد.

نمی خواستم فشار خونش باال برود، ازش جدا شدم و
دستانم را روی صورتم کشیدم و لبخندی که مصنوعی

بودنش معلوم بود به چهره زیبایش زدم و
-ببخشید که حالتون بد کردم، حواسم به فشار خونتون

نبود.
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-این چه حرفیه دختر، شهل برای من مثل خواهر بود
و حاج نادر مثل برادر

من خودم حالم اگه از تو بدتر نباشه بهتر نیست ولی
چه میشه کرد حکمت خداست.

چند تقه به در اتاق خورد و بعد صدای یزدان خان در
اتاق پیچید

چند تقه به در اتاق خورد، بعد صدای یزدان خان در
اتاق پیچید:

-حاج خانوم، اینجایید؟!
-جانم پسرم،آره اینجام،  االن  میاییم.

-حالتون خوبه؟
-آره خوبیم برو منم  االن  میام

-چشم.
با خودم گفتم همیشه با خانواده اش این همه خوب و

مهربونه به من که میرسه برج زهرمار انگار.
حاج خانوم از جایش بلند شدو بریمی زمزمه کرد که

دستانش را به گرمی فشردم و گفتم:
-چشم شما برید من لباسام درست کنم بیام
-زودتر بیا مادر حالت زیاد خوش نیست

با خروج حاج خانوم حرف های چند دقیقه پیشی که
بین حاج خانوم و یزدان خان رد و بدل شد افکارم بهم
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ریخت
یعنی منظورش از حالتون خوبه من بودم؟نگران من

شده بود؟
نمیدونستم به خودم چه جوابی بدم ولی اون چرا باید

نگران من بشه!؟
روسری ام را درست کرده و چادر نمازی که حاج

خانوم بهم داده بود را روی سرم انداختم و حین خارج
شدن از اتاق جواب سوالم راهم دادم؛ اون که همیشه

یجوری تورو نگاه کرده که انگار ازت متنفره حاال به
چه دلیلی بیاد نگرانت بشه!؟ اون داره فقط به من

ترحم میکنه.
به سمت سرویس رفتم، وضو گرفته و از سرویس

بیرون آمدم و به سمت اتاقم قدم برداشتم که یزدان خان
سینی به دست از آشپز خانه بیرون آمد

-صبحانه تون میزارم توی اتاق تون، همشو بخورید
فشارتون افتاده

کل من را میدید اخم میکرد یا همیشه اینجوری بود؟!
از افکار بچگانه ام بیرون آمده و ممنونی زیر لب

گفتم.
بعد از گذاشتن سینی از اتاق خارج شد،با دیدن

صبحانه از گشنگی دلم ضعف کرد و نشستم و همش
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رو با سرزنش خودم خوردم.
اخه یکی نیست بگه زل میزنی تو چشمش تویی که تا

حاال مرد غریبه ای را این همه نگاه نکردی نمیگی
فکر بد میکنه دختره خنگ.

سجاده ام را پهن کردم و نمازم را به جای آوردم.
کمی با مامان و بابا حرف زدم و ازشون گلیه کردم

که تنهام گذاشتن.
چشم هام از فرط خستگی به زور باز مونده بود. کنار

جانماز به خواب عمیقی فرو رفتم
با تکان های کسی از خواب بیدار شدم، چشمانم را

مالیدم تا کمی خواب از چشمانم ربوده شود.
زهرا با لباس هایی سرتاسرN مشکی و چادر ملی اش

در کنارم نشسته بود. از جایم نیم خیز شدم، هنوز
منگ خواب بودم. دستم را جلوی دهانم گرفته و

خمیازه ای طوالنی کشیدم.
-جانم زهرا، کاری داری؟!

همین طور که به سرم غر میزد که در جایم نخوابیده
ام و حتما بدنم درد خواهد گرفت جواب داد:

-اره پاشو آماده شو مهمون ها اومدند،تا تو حاضر
بشی منم رخت خوابتو جمع میکنم.

-نه خودم جمع میکنم دستت درد نکنه
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چشم غره ای به نشانه خفه شو بهم رفت و مشغول
کارش شد.بعد از اتمام کارش به سمت در رفت و در

همان حال لب زد:
-من برم چایی بریزم توام بیا خواهر

انگار که چیزی یادش آمده باشد دوباره به سمت من
برگشت و گفت:

-راستی عموت هم با خانواده اش اومدن منتظر بودن
ببیننت.

عمویم آمده بود، مگر او عموی من بود!
اون دشمنی بیش نبود، هیچ دلخوشی ازش نداشتم.

همیشه پدر را اذیت میکرد، حقش از باغ را میخورد و
یک سوم چیزی را که حق پدر بود به او میداد.

حرام و حلل سرش نمیشد بخاطر رفتار و کارهای
بدش پدر هیچ وقت اورا برادر خود نمیدانست و با او

سازش نداشت.
زن عموام هم دست کمی از شوهرش نداشت.

هرچقدر مادر بیچاره من مظلوم بود اون دو برابر
ظالم بود.

توی این دو روز که انگار برای من دو سال بود
احساس پیرشدن داشتم.زیر چشم هایم گود افتاده و

صورتم از گچ دیوار سفید تر شده بود.
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قطره اشک سمجی که از چند دقیقه قبل در چشم هایم
مهمان شده بود از روی گونه هایمُ سر خورد و تا بین

لب های نیمه بازم رفت.
یاد حرف های بابا که در خواب بهم گفته بود افتادم، او
از من خواسته بود قوی باشم و برای زندگی ام بجنگم.
همیشه آرزو داشت من معلم بشوم ولی من دل و دماغ

کنکور و دانشگاه را نداشتم.
برای شاد کردن کدام عزیزم میخواستم درس بخوانم،
من هم مرده بودم فقط فرق مان این بود که من عذاب

میکشم ولی آنها با خیال راحت در کنار هم خوشند.
نگاهم را از آینه گرفتم و به سمت در اتاق پاتند کردم.
همین که پاهایم را بیرون گذاشتم نگاه هایب که ترحم
از آنها میبارید به سوی من هجوم آوردند. این حسی
که در چشم های هر غریبه و آشنایی بود را دوست

نداشتم.
زن عموی حیله گرم تا چشمش به من افتاد گریه و

شیون کرد و از جایش بلند شد و به سمت من پاتند کرد
و حین آمدن به سمت من با صدای بلند ناله کنان حرف

میزد
-ای برات بمیرم شهرزادم، ای خدا... چه بدبختی

شدیم.
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اشک در چشم هایم حلقه شد ولی نمیخواستم همراه این
زن برای پدر و مادر مظلومم گریه کنم.

ولی چه میشد کرد بخاطر آبروی خودم و خانواده ای
که دیگر نداشتم سکوت کرده بودم و آرام اشک

میریختم.
از آغوش اش که نه لطافت داشت و نه مهربانی

بیرون آمده و به سمت جایی که خالی از مهمان ها بود
رفتم و در گوشه ای کز کردم.

پاهایم را در شکمم جمع کردم و نشستم، حاج خانوم را
دیدم که جلوی در ایستاده بود و از مهمان ها تشکر

میکرد.
مادر شوهر مریم هم که خانوم مهربون و خیلی

آرومی بود هم به همراه نوه یک ساله اش در بین
مهمان ها دیدم.

زهرا به همراه دختر خاله اش یلدا که چند سالی از ما
کوچک تر بود از مهمانان پذیرایی میکردند.

سرم را روی زانوهای جمع شده در شکمم گذاشتم و
آرام هقی زدم، این خانواده هم اسیر زندگی شوم من

شده بودند.
بعد از نیم ساعتی که گذشت حاج خانوم از مهمانان

خواست که آماده شوند تا به بهشت زهرا برویم.
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حاج خانوم را ایستاده در کنارم دیدم که با یکی از
همسایه هایمان صحبت میکرد، بعد ار اتمام حرفش نیم

خیز شد و کمکم کرد تا از جایم بلند شوم.
من چقدر بیچاره و بی نوا بودم که با این سن کم داشتم

به مراسم تشییع جنازه عزیزانم میرفتم.
با این فکر اشک هایم شدت گرفت. دستم را جلوی
دهنم گرفتم تا صدایم بلند نشود آخه یزدان خان گفته

بود با صدای بلند گریه نکنم.
روی خاک های سرد و نامردی که پدر و مادرم را از

اغوش من جدا کرده و به آغوش خودم مهمان کرده
بود نشسته بودم و اشک می ریختم.

هیچ وقت یادم نمیرود وقتی آنها را در قبر گذاشتند و
روی شان خاک انداختند اینقدر جیغ زده بودم که گلویم

پاره شده بود.
بعد از اتمام مجلس تشییع همه به منزل رفتند ولی من
نمیخواستم از پدر و مادرم جدا بشم. ای کاش آن شب

کذایی من هم باهاشون میرفتم و  االن  دیگه زنده نبودم.
بعد از اینکه بهشون گفتم میخواهم بیشتر بمانم و

ازشون خواستم که به خانه بروند ولی حاج سبحان
گفت که آنها هم میمانند و من را تنها نمیگذارند.

عمو و زن عمو به همراه پسر هیزشانN هم به اجبار
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توانستند بمانند ولی از چهره شان معلوم بود که
راضی نیستند بمانند، شاید هم از مرگ عزیزان من

خوشحال بودند من که ندیدم عمو یک قطره اشک هم
بریزد.

سرم سنگین شده بود و چشمانم تار میدید، سرم را
روی قبر پدرم گذاشتم و به اسم هایشان که روی یک

فلز مربعی شکل مشکی نوشته شده بود
-حاج نادر ملکی و شهل ملکی

اشک هایم مزاحم راحت دیدنم شده بودند دست هایم را
روی چشمانم کشیدم تا کمی بهتر بتوانم ببینم شان.

-بابا جونم.... چرا شهرزادت رو تنها گذاشتی؟
مگه نمیدونستی من بدون شما دق میکنم؟!

به هق هق افتاده بودم و از زهرا و حاج خانوم ممنون
بودم کاری باهام نداشاند و راحت میتوانستم گریه کنم
هنوز هم باور نمیکردم که برای همیشه من را ترک

کرده اند. با یاد یک ساعت پیش که وقتی تن عزیزانم
را در قبر گذاشتند و من یک باره زجه زدم و ناله و

شیون میکردم.
مگر وقتی که پدر و مادر من را دفن میکردن مگر

حرف یزدان مهم بود که حرف گوش کن بمانم و جیکم
در نیاید؟!
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با صدای الستیک ماشینی سرم را از روی خاک ها
برداشتم که ماشین شاسیN بلند مشکی رنگ یزدان خان

را دیدم.
حاج سبحان کنارم ایستاد و لب زد:

-دخترم بلند شو بریم خونه.
-حاجی من که گفتم مزاحم شما نمیشم، شماها برید من

میخام بمونم.
سنگینی نگاهی روی خودم احساس کردم، سرم که

بلند کردم با دوجفت چشم سبز که رگه هایی از خون
که معلوم بود از خستگی توش موج میزد.

حاجی به عمویم گفت که آنها راه بیفتند ماهم داریم می
آییم و او هم بدون هیچ حرفی با تکان دادن سرش و
نگاهی عجیب و ترسناک به من همراه زن و پسرش

به سمت ماشین شان حرکت کردند.
زهرا از بازوهایم گرفت و من را به زور بلند کرد که

با صدایی که کمی باال رفته بود گفتم:
-ولم کن زهرا، نمی خوام نمیام

دستانم را روی صورتم گذاشتم و هق زدم که نوازش
دستان زهرا را روی کمرم احساس کردم.عذاب

وجدان گرفتم که باهاش بد حرف زدم.
عذاب وجدان گرفتم که باهاش تند حرف زدم. مگه
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گناه اون چیه که پدر و مادر من فوت کرده.
اشک صورتم را با دستانم پاک کردم و زهرا را در

آغوش کشیدم و بهش گفتم:
-ببخشید عزیزدلم، حالم بد بود

-تو خواهر منی، مگه میتونم ازت ناراحت بشم
گونه ام را بوسید که حاج سبحان رو بهمون گفت که

به سمت ماشین برویم.
وقتی دید میخواهم دوباره پافشاریN برای ماندن کنم که

گفت:
-برو تو ماشین شهرزاد

جوری محکم و با قاطعیت لب زد که ترسیدم روی
حرفش نه بیارم. به سمت ماشین رفتیم و همگی سوار

شدیم.
سرم را روی شانه های زهرا گذاشته بودم و چشمانم

را به مدت چند دقیقه بسته بودم ولی وقتی دیدم نمیتوانم
حتی برای چند دقیقه هم که شده بخوابم چشمانم را باز
کردم که نگاه یزدان خان را که از آیینه به من بود را

شکار کردم.
چشمش را از آیینه گرفت و رو به خیابان دوخت و

اخم کرد.احساس میکردم از دستم عصبانی است، شاید
بخاطر اینکه حرفش را گوش نداده بودم و صدایم را
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بلند کرده بودم.
خب چه توقع ها داره! پاره های تنم من را تنها گذاشته

بودند و او به فکر صدای من بود..!!
بعد از چند دقیقه که به کوچه رسیدیم یزدان خان

ماشین را نگه داشت تا ما پیاده شویم بعد ماشینش را
گوشه ای پارک کند.

ولی وسط های کوچه همهمه ای ایجاد شده بود و مردم
در یک جا جمع شده بودند که یزدان خان زودتر پیاده
شد همین که خواست به سمت مردم برود حاج خانوم
صدایش کرد تا نرود ولی او با گفتن مراقبمی تند تر

قدم برداشت و خود را به کنار پدرش و مردم رساند.
مردم با دیدن یزدان خان کنار رفتند. دوتا از پسرای

الت محل باهم درگیر شده بودند که یزدان خان با یک
دستش یکی از آنها را و با دست دیگرش آن دیگری

را گرفت و از هم جدا کرد.
از چیزی که دیدم چشمانم گشاد شد هردوی آنهارا بلند
کرده بود. از ترسشان نزدیک بود خود را خیس کنند

که یزدان خان محکم آنها را روی زمین پرت کرد و با
صدای بلند وخشنی غرید.

-مگه این کوچه طویله است که دعوا راه انداختید اینجا
ناموس مردم رفت و آمد میکنن دیگه تکرار نشه.
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عقب گرد کرد و برگشت و کنار من ایستاد و رو به
همه مون گفت که داخل برویم.

مراسم سوم، اولین پنجشنبه باهم یکی شده بود.
یک هفته است که تنها شده ام و شب و روزم فکر

کردن به آینده نامعلومم است.
عالی برگزار شدن مراسم عزاداری پدر و مادرم که
به لطف حاج سبحان بود، کمی دلم را نرم میکرد من

همیشه تا عمر داشتم مدیون این مرد و خانواده اش
بودم.

مراسم عصر که اقایان در مسجد محله و خانم ها در
خانه حاج سبحان بود نیز برگزار شد و بعد از اتمام

مجلس حاج خانوم زودتر به آشپزخانه رفت تا شام را
آماده کند. چون هنوز عمو اینا برای شام مانده بودند.

در افکار خودم غرق میشوم. همیشه مادر به من
میگفت هر چقدر عمویت و پدرت باهم بد باشند تو به

عمویت بی احترامی نکن و عمو صدایش بزن.
مادر و پدرم دختر عمو و پسر عمو بودند. هردو تک
فرزند بودند و من از داشتن؛ عمه،خاله،دایی و عمو

عاجز بودم.
عمو فرشید هم از زن دوم اقاجان بود. او هم مانند

مادرش مارموز بود و از همان بچگی که پدر از او
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بزرگ تر هم بود اذیتش میکردند.
بعد از مرگ اقاجان هم، فرشید حلل و حرام را از یاد
برد و همه کار خلفی انجام میداد، پدر هم هرچقدر به
او گفته بود که کارش اشتباه است ولی او کار خود را

ادامه داده بود.
با صدا زدن های زهرا از افکارم خارج شدم و نگاهم

را به او که باالی سرم ایستاده بود دادم.
-جانم زهرا!؟

-کجایی یه ساعته دارم صدات میزنم؟!
پاشو بیا بریم شام آماده کنیم!

میترسم اینقدر تو فکر فرو بری دیوونه بشی؟!
لبخند بی جانی به شوخی بی مزه اش کردم و باهم به

سمت آشپز خانه رفتیم.
بعد از اتمام شام به کمک زهرا سفره را باهم جمع

کرده و ظرف هارا در سینک ظرف شویی گذاشتم. به
زور زهرا را راضی کردم تا من ظرف هارا بشورم.
بعد از گذشت چند مین کارهایمان تمام شد. من بشقاب
ها و زهرا ظرف میوه را برداشت و به سمت نشیمن

قدم برداشتیم.
اولین چیزی که با وارد شدن به جمع بیشتر به چشم
می آمد سکوت سنگینی بود که بین همه حاکم بود.
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نبود یزدان خان بهم دهن کجی میکرد. یعنی کجا رفته
بود؟!

ظرف هارا به دست زهرا دادم و در روبروی حاج
سبحانی که سرش را پایین انداخته و دستانش مشت

شده بود نشستم.
حاج خانوم هم حالت چهره اش نا آرام بود.

ولی چهره عمو فرشید و زن عمو،نمیتوانستم چیزی
از صورت شان بفهمم.

سرفه آرامی کردم و رو به حاجی لب زدم:
-حاج سبحان!؟ اتفاقی افتاده؟؟

وقتی حاجی سرش را بلند کرد و به من زل زد
ترسیدم، از نگاهی که ازش خشم میبارید ترسیدم!

با خودم تجزیه و تحلیل میکردم تا ببینم کار بدی کرده
ام که از دست من عصبانی شود یا نه!

با صدایش از افکارم دست کشیدم و حواسم را به او
دادم.

-شهرزاد، عموت میگه می خواد تو رو ببره پیش
خودشون.

همین جمله بس بود تا تمام تنم به لرزش بیفته و با
چشمانی که گشاد شده بود به حاجی نگاه کنم.

حاجی وقتی نگاه ترسیده من را دید نفسش را با
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کلفگی بیرون فرستاد و بقیه حرفش را زد:
-من هم به ایشون گفتم که هرچی شهرزاد بگه!

اینجا میمونی یا میری دخترم؟!
دهن باز کردم تا بگویم که مگر دیوانه شده ام که با
پای خودم به چنگ گرگ بروم. آنها من را دوست

ندارند و مطمعنم بخاطر نه گفتن به پسر هیزشان بدتر
به خون من تشنه اند.

که شخصی که نام عمو را یدک میکشید زودتر از من
با پوزخندی رو به حاج سبحان لب زد:

- بعد از مرگ برادرم و زنداداشم، شهرزاد کسی
نداره که کنارشون زندگی کنه و من به عنوان عمویش

قیم او هستم.
سالش هم نشده که بخواهد تصمیم۱۸شهرزاد هنوز 

بگیرد!!
دهانم با حرف هایش خشک شده بود تمام قدرتم را

جمع کردم و رو بهش گفتم:
ساله!۱۸-من سه ماه دیگه میشم  

می خوام اینجا بمونم.
لبخندی که هیچ شباهتی به لبخند نداشت زد و گفت:

-هنوز که نشدی عموجان!
با ما میای میریم شهرستان!
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حال و احوالتم عوض میشه!.
از کی حال و احوال من برای اینها مهم شده بود که

خودم خبر نداشتم. من از تنهایی با آنها هراس داشتم،
از پسرشان هراس داشتم که با نگاه هیز و کثیفش حال

من را بد میکرد.
حاال چگونه میتوانستم با پاهای خودم به آنجا بروم و

کنارشان زندگی کنم!؟
نگاه ملتمسم را به حاج سبحان دوختم که دستی به

ریش هایش کشید و ذکری زیر لب گفت.
در همان حال صدای زهرا توجه ام را به خودش جمع

کرد.
-اقای ملکی، شهرزاد جان کنکور دارند نمیتونند که

درسشون ول کنند.
زود به سمت عمو برگشتم و حرف زهرا را تایید

کردم که حاجی ازش خواست حداقل کنکورم را بدهم
بعدش من را همراه خودشان ببرند.

عمو بعد از چند مین فکر کردن لب زد:
-تا چهلم داداش و زنداداش بمونه ولی بعدش میبریمش

پیش خودمون حاجی!
غنیمت بود این چند مدت که کنارشان نباشم، من

خانواده ام را از دست داده بودم درست!
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ولی خانواده صالحی جوری با من رفتار میکردند که
احساس میکردم در خانه خودمان زندگی میکنم.

از زهرا ممنون بودم که در زمان خوبی به دادم رسیده
بود. تمام محبت درونم را در چشم هایم جمع کرده و

نگاهم را به نگاه زهرا دوختم و زیر لب آرام، جوری
که کسی جز خودمان نشنود ممنونی گفتم.
خنده ریزی کرد و چشمی حواله ام کرد.

این دختر هرچقدر هم بزرگ تر بشود از شیطنت اش
کم نمی شود.

یادش بخیر من هم شیطنت میکردم ولی به پای زهرا
نمیرسیدم. شیطنت های من ارام و کوتاه بود ولی

زهرا برعکس من بود. با پسر عمویش نامزد کرده و
درس را هم به امان خدا ول کرده بود.

دختر بزرگ شان مریم هم درسش را خوانده بود هم
ازدواج کرده بود ولی زهرا هیچ علقه ای به درس

خواندن نداشت درست نقطه مقابل من بود.
مریم بخاطر داشتن دوتا بچه و کارش و راه دوری که

داشت نمیتوانست زود به زود به اینجا بیاید ولی
روزی دو سه بار زنگ زدن یکی از عاداتش بود.

همسرش محمد وکیل پایه یک دادگستری بود.
چند باری که ملقاتش کرده بود جز ادب و احترام و
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نجیبی از او چیز بدی ندیده بودم.
با صدا زدن های حاج خانوم به خودم آمدم و گیج و

منگ بهش نگاه کردم که با مهربانی و لبخند بر لب که
بیشتر از هرموقع خواستنیش میکرد گفت:

-دخترم پاشو عموت اینا دارن میرن!
او با این حرفش خواسته بود من را از افکارم خارج

کند تا جلوی عمو اینا آبرویم را نبرم!
بعد از خداحافظی وارد حیاط شدیم و به سمت داخل

قدم برداشتیم، چقدر هوا دلگیر بود مثل دل من!
دلم نوازش های پدر را میخواست و نجوای الالیی

گفتن های مادرم را. دلتنگی ام درچشمانم جمع شد و با
یک قطره گونه هایم را نوازش کرد.
چقدر خوب بود نعمت داشتن خانواده.

چفدر بد بود حس تنهایی!
من عادت به تنهایی نداشتم، اما مجبورم که عادت کنم

وبا تمام مشکلت زندگی ام بجنگم.
احساس خستگی که ناشی از بی خوابی های این چند

روز بود باعث شده بدنم درد کند.
میخواستم زود تر بخوابم تا کمی از درد بدنم کاسته

شود ولی ابتدا باید از حاجی بخاطر برگزتری مجلس
باشکوهی که برای خانواده ام گرفته بود تشکر ویژه
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ای میکردم.
کلفگی و ناراحتی از چهره حاجی مشهود بود ولی

دلیلش را نمیداستم!
بعد از وارد شدن به هال، وقتی دیدم حاجی قصد دارد

به سمت اتاق خواب مشترک خودش و حاج خانوم
برود از پشت سر صدایش کردم که به سمتم برگشت

و بله دخترم آرامی زمزمه کرد:
-ببخشید میدونم خسته اید خوابتون میاد.

ولی میخواستم بابت برگزاری مراسم خوبی که گرفتید
ازتون تشکر کنم

-وظیفه بود دخترم ، تشکر نیاز نیست.
-شما لطف داری حاجی، پدر کمی پول در بانک

داشت که کم هم حساب نمیشد لطفا یه روز بریم من
بگیرمش و بدم به شما که شرمنده تون نباشم.

-این حرفا چیه نادر مثل برادر من بود.
ولی وقتی حرف پول را آوردم احساس کردم نگاه

حاجی تغییر کرد ولی نتوانستم بفهمم چه بود!!
خواستم دوباره اصرار کنم که با بسته شدن در هال و

پیچیدن عطر خوش بویی که تنها صاحب آن فقط
میتوانست یزدان خان باشد زودتر از خودش در خانه

اعلم حضور کرد.
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نگاهم را به پشت سرم برگرداندم که برای چند ثانیه
نگاهم در جنگلی های خسته اش گره خورد.

کسی که نگاهش را زودتر از چشمان بهم گره خورده
مان گرفت یزدان خان بود.

قدم هایش را به سمت مان برداشت و سلم بلندی کرد
که همگی جوابش را دادند و من از خجالت سرم را
پایین انداخته و ارام جواب سلمش را دادم که شک
داشتم بشنود.حاجی به سمت اتاقشان رفت تا بخوابد
کلفگی از چهره اش پیدا بود ولی نمیدانستم چه شده

است.
حاج خانوم در آغوش پرمحبت فرزندش قربان صدقه
او میرفت. زهرا هم که مثل همیشه با گوشی اش در

حال پیامک بازی با علی اقا بود و بدون توجه به ما به
سمت اتاقش رفت.

میخواستم به سمت اتاق مریم جان که تازگی ها به من
تعلق پیدا کرده بود بروم که حاج خانوم صدایم کرد:

-جانم!؟
-دخترم، من خسته ام سرم درد میکنه.

اگه زحمتت نباشه برای یزدانم چایی بیار!
نمیتوانستم که نه بیارم. به ناچار قبول کردم و لبخندی
به رویش زده و چشمی گفتم که از آغوش یزدان خان
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جدا شد و گونه اش را بوسید و به سمت من آمد،گونه
من را هم بوسید و به سمت اتاقش رفت.

همیشه به یاد دارم که مادر میگفت یک زن باید
اولویت اولش شوهرش باشد بعد بچه هایش، خودش

هم به پدر اهمیت میداد.
حاج خانوم هم مثل مادرم بود.

آب دهانم را قورت دادم و به سمت یزدان خان
برگشتم. زبانم را برای تر کردن لب هایم رویش

کشیدم و با صدای آرامی لب زدم:
-شما بشینید  االن  براتون چایی میارم.

بدون هیچ حرفی با آن اخم های بهم گره خورده اش
نگاهم میکرد. من علوه بر خجالت از این مرد

میترسیدم.
با آن هیکل بزرگ و تنومند و عضله های پیچ در پیچ
که جذابش میکرد کمی هم باعث میشد تا از او بترسم.
وقتی دیدم جوابی بهم نداد عقب گرد کردم و به سمت

آشپزخانه پرواز کردم.
پارت هدیه

به سمت کابینت ها رفتم تا استکانی بردارم. بعد از
برداشتن استکان به سمت سماور طلیی رنگ حاج

خانوم که همیشه آماده بود و نشانه از سلیقه اش در
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خانه داری را میداد رفتم.
قوری سفید رنگ را برداشتم و کمی چایی در آن

ریختم و آب جوش را باز کردم تا استکان پر شود.
با دیدن رنگ چایی یاد پدر افتادم که همیشه میگفت
دخترک بابا برای خودش کدبانویی شده، چایی هات

مثل چایی های مادرت خوش رنگه باباجان.
قطره اشک سمجی روی گونه هایم لغزید. سماور را

بستم. دستم را روی دهانم گذاشتم تا یزدان خان صدای
گریه هایم را نشنود.

کابینت باالیی را باز کردم تا قندان را بردارم که
دستانی بزرگ زودتر از من آنرا برداشت و توی

سینی گذاشت.
از تعجب و ترس، اشک هایم بند آمد و نفس ام تنگ

شد. سینه ام را در دستم گرفتم و فشارش دادم.
صدای نفس های کشداری که میکشید تمام تنم را به

لرز انداخته بود.
میترسیدم بخواهد کاری کند اما او خودش یک مرد

مذهبی بود که محکم روی اعتقاداتش ایستاده بود و به
ایمانش خراشی نمی انداخت.

دستانش را روی کابینت در دو طرف من جوری که
برخوردی با تن من نداشته باشد گذاشت و ایستاد.
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از ترسم نمیتوانستم تکان بخورم.
سرش را نزدیک گوشم آورد و آرام و با لحن عحیبی

لب زد:
- حرف های من دو بار نمیشه!

خوبه که بهشون گوش کنی!
آفرین خانوم کوچولو!!

تمام تنم از آن همه نزدیکی مور مور شده بود.
دست انداخت و سینی را برداشت و از آشپزخانه

خارج شد. خودم را به ظرف شویی رساندم و چند بار
به صورتم آب زدم تا حالم خوب شود.

بدون نگاه کردن به هال با قدم های تند خودم را در
اتاق انداختم و پشت درُ سر خوردم و روی زمین

نشستم.
از ترس و هیجان به نفس نفس افتاده بودم.دستانم را

روی سینه ام گذاشتم و نفس عمیقی کشیدم تا از هیجان
درونم کم کند.

با فکر کردن به دقایقی قبل از خجالت تنمُ گر میگرفت
و نفس در سینه ام حبس میشد.

توقع همچین کاری از شخصی مثل یزدان خان برایم
ناباور بود. او یک مرد معتصب و مذهبی بود که

چندین باری که اورا در بیرون از خانه دیده بودم هیچ
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نگاهی به زنان و دختران نامحرم نمی انداخت.
یک حس عجیبی که نمیدانستم چیست!از درون

خواستار آن بود که میگفت کاش من رابه آغوش
گرمش دعوت میکرد.

خاک برسری به خود گفته و افکارم را با تکان دادن
سرم از خود دور کردم.

خدا من را ببخشد با این افکار زشت و ناپسند، چشم
پدر و مادرم روشن که اگر بود  االن  میگفت دختر

حیات کدوم آبادی رفته؟!
با شنیدن صدایش از پشت در، در جایم پریدم و از در

اتاق فاصله گرفتم.
-المپ خاموش کن و بخواب.

از شوک دومی که بهم وارد شده بود، نتوانستم جوابش
را بدهم و گمان کنم که او هم منتظر جوابی از جانب

من نماند. پسره گوالغ زهره ترک شدم.
المپ را خاموش کرده و آباژور را روشن کرده و
رخت خواب هارا پهن کردم و در جایم خزیدم و به

دیوار تکیه دادم و پتوی گرم صورتی سفید دونفره ای
که حاج خانوم بهم داده بود را روی پاهایم کشیم.
دستانم را به سوی تنها همدم این روز های سختم

گرفتم و با پشیمانی لب زدم:
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-خدایا! من رو ببخش که همچین افکار زشتی به مغزم
هجوم آورده بود.خدایا هیچ وقت من را از یاد خودت
غافل نکن.خدایا من دیگه جز تو کسی ندارم خودت

مراقبم باش تا از آبروم خوب مراقبت کنم.
اشک هایی که صورتم را پوشانده را با پشت دستم

پاکیدم و زیر پتو خزیدم و با فکر کردن به اینکه
چگونه فردا با او روبه رو خواهم شد به خواب فرو

رفتم.
بعد از اینکه برای نماز صبح بیدار شده بودم، خستگی

اجازه نداد بیدار بمونم و دوباره خوابیدم.
با صدای در زدن های کسی گیج ومنگ از خواب

بیدار شدم و به سمت در رفتم.قفل را چرخاندم که با
باز شدن در جسم کوچکی به داخل اتاق پرتاب شد.

با چشمانی گرد شده به پسر بچه روبه رو ام که
دندانش را به نمایش گذاشته بود زل زده بودم.۳۲

ساله مریم۴با به یاد آوردن اینکه او، امیرعلی پسر 
است به این نتیجه رسیدم که مریم به اینجا آمده

است.عادتش بود زمان هایی که میخواست به اینجا
بیاید اول صبح که شوهرش به سرکار میرفت اورا به

اینجا میرساند و میرفت.
از حالت تعجب خود خارج شدم و لبخندی به روی
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پسرک بامزه روبه روام زدم و جلوی پاهایش روی
دوزانو نشستم و...

-سلم من اسمم شهرزاد،دوست خاله زهرا!
اسم تو امیرعلی درسته؟
-چلم،آله اچمم امیل علی

تو از چوجا میدونی؟)سلم،اره اسمم امیرعلی، تو از
کجا میدونی؟(

-گفتم که من دوست خاله اتم چند باری اینجا اومدنی از
دور دیده بودمت کوچولو!

اخمی کرد و دستان کوچکش را به کمرش زد و با
حالت طلبکارانه ای لب زد:

-هیجNم چوجولو نیشتمَ مشل دایی یژدانُ بُ زلگم)هیچم
کوچولو نیستم، مثل دایی یزدان بزرگم.(

به حالت ایستادنش و لهجه بامزه اش لبخندی نه چندان
بزرگ روی لب هایم نقش بست،که دستان کوچکش
را به سمت موهایمُ برد و َتره ای از موهایم را در

دست گرفت و تکان داد که باعش شد لبخندم به خنده
های ریزی تبدیل شود.

-موهات چَ قلد َنلمه َشژاد)چقدر موهات نرمه شهرزاد(.
لبخندی به طرز بیان کردن اسمم زدم و گونه اش را

آرام بوسیدم.
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حسرت نداشتن خواهر و برادر همیشه در سینه من
بوده و خواهد ماند.مادرم بعد از به دنیا آمدن من از
قرص های ضد بارداری که استفاده کرده بود، وقت

که من هفت ساله شده بودم و مادرم دوباره قصد داشت
که صاحب فرزندی شود.

که با مراجعه به پزشک فهمیده بود که بخاطر استفاده
زیاد قرص ضدبارداری، تخمدان هایش آسیب دیده و

دیگر نمیتواند باردار شود.
من با وجود حسرتی که در وجودم بود به روی هیچ

کدام شان نمی آوردم تا آنها را زیاد ناراحت نکنم.
حاالبا وجود نبود خودشان بدتر تنها شده بودم.

با شنیدن اسمم از زبان امیرعلی اورا از خودم جدا
کردم که دستان کوچکش را به گونه هایم کشید و
اشک هایی که نمیدانستم چه موقع روی صورتم

سرازیر شده اند را پاکید.
با ناراحتی لب هایش را جلو داد و لب زد:

-مامانی گفت بیدالت کنم بلیمُ شبانه بخولیم)مامانی گفت
بیدارت کنم بریم صبانه بخوریم(.

دستانم را به صورتم کشیدم و از جایم بلند شدم و ازش
خواستم چند دقیقه صبر کند تا لباس هایم را بپوشم بعد

برویم.
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پسر با ادبی بود پشتش را به من کرد تا راحت
باشم.لبخندی به درکی که داشت زدم و شلوار دامنی
توسی رنگم را پوشیدم و تاپ مشکی را در آوردم و

به جایش پیراهن مشکی رنگی که یک وجب از
زانوهایم کوتاه بود را پوشیدم و شالم را سرم انداختم.

بخاطر اینکه صبح دست و صورتم را شسته بودم
نیازی به سرویس رفتن نداشتن، به سمت امیرعلی

رفتم و از پشت قلقلکش دادم که بلند خندید و به سمت
در دوید و از اتاق خارج شد و هم پشت سرش از اتاق
بیرون آمدم و به خودم قول داده بودم جوری رفتار کنم

که انگار دیشب آن دختر در آشپزخانه من نبودم.
پارت هدیه

با خارج شدن از اتاق همراه شد با ورود حاج سبحان
به هال، با سنگگ هایی که در دست داشت و

بوهایشان هوش از سر آدم میپراند نشان از تازه و داغ
بودن نان سنگگ ها میداد.

به سمت حاجی قدم برداشتم و ...
-سلم حاجی، صبحتون بخیر

-سلم دخترم، صبح توام بخیر باباجان!
حالت خوبه؟!

-خوبم ممنون، سلمت باشید.
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-درمونده نباشی بابا جان.
-سنگگ هارو بدید به من

حاجی سنگگ هارا به دستم داد و با گفتن اینکه میرود
دست هایش را بشورد راهش را به سمت سرویس کج

کرد.
به سمت آشپزخانه قدم برداشتم، وارد آشپزخانه که

شدم حاج خانوم زودتر حضور من را متوجه شد و با
لبخندی به سمتم آمد

-سلم حاج خانوم
-سلم عزیزدلم خوب خوابیدی؟!

-بله، ممنون.
مریم از جایش بلند شد و به سمتم آمد و من را در

اغوش کشید و لب زد
-شرمندتم شهرزاد جان، بخدا نتونستم هرروز بیام

بخاطر امیرعلی ببخش توروخدا
-این چه حرفیه مریم جان زحمت کشیدی،راهت دوره

تقصیری نداری که عزیزم.
دستش را پشت کمرم گذاشت و به سمت میز هدایتم

کرد.
اما همه بهم توجه کرده بودند جز او.

نمیدانم چرا اما دلم گرفت از بی توجه ایش،جواب
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سلمم که سهله حتی نیم نگاهی هم بهم ننداخت.
امیرعلی را در اغوش گرفته بود و باهاش بازی

میکرد. از واکنش هایش حالم گرفته شد و حتی برای
چند دقیقه به امیرعلی حسادت کردم.

به خودم آمدم و توی دلم خاک تو سرت شهرزادی
گفتم و پشت میز نشستم.

با آمدن حاجی همه شروع به صبحانه خوردن کردند.
در حالی که لقمه های کوچکی برمیداشتم زیر زیرکی
حواسم به یزدان خان بود که به امیرعلی هم صبحانه

میداد.
درگیر افکاراتم شده بودم، آخر من چم شده که همش

باید به یک مرد نامحرم که از قضا پسر دوست پدرمم
هست.

با صدای امیرعلی از افکارم خارج شدم و با گیجی
نگاهم را به او دوختم

-شژاد چل شبونتو نمیخولی؟)شهرزاد چرا صبحانتو
نمیخوری؟!(

همه به صدا زدن اسمم توسط امیدعلی خندیدند اما او
فقط پوزخندی کنج لب هایش نشانده بود.

اهمیتی بهش ندادم و لبخندی زدم و با گفتن میخورم،
شروع کردم به لقمه گرفتن.
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بعد از خوردن صبحانه، تشکری کردم و نگاهم به به
سمت حاجی دوختم تا حرفی که تصمیم داشتم امروز

انجام دهم را بگویم.
-اممممم، حاجی میخواستم ازتون اجازه بگیرم که

دیگه برگردم خونه خودمون!
نگاه های همه شان به سمت من چرخید و نگاه

خشمگین یزدان خان هم این بار روی من بود،مگر
چی چیز بدی گفته بودم که اینجوری نگاهم میکرد!

نگاهم را دوباره به حاجی دوختم..
-باباجان از دست ما ناراحتی که میخوای بری؟!

با این حرفش دستپاچه شده سرم را تندتند به طرفین
تکان دادم و گفتم:

-این چه حرفیه، شما به من لطف کردید که این همه
مدت هم اجازه دادید اینجا بمونم!

ولی خب نمیشه که همیشه مزاحم شما بشم!
بخاطر همون خواستم اگه اجازه بدید برم خونه

خودمون.!
-شهرزاد باباجان، تو مزاحم نیستی و برکت این خونه

ای
لبخندی به حرفش که چون شهد عسل برایم شیرین

بود، زدم که ادامه داد
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-و اما باید یک چیزایی بهت بگم که حتی باورش
برای خودمم سخته

گیج نگاهش کردم که نفسش را سنگین به بیرون
فرستاد و لب زد:

-دخترم اون روز که عموت اینجا بود!
بهم گفت که پدرت یک ماه قبل از مرگش تمام دارایی

هاش بهش فروخته بوده چون قرض داشته
احساس کردم یک دیگ آب جوش روی سرم ریخته

شد، سرم سنگین شد
چشم هایم سیاهی رفت و تار دید

بقیه حرف های حاجی را نمیشنیدم.
یعنی چه که فروخته بود!؟

پس چرا من از چیزی خبر نداشتم!!؟
تا آخر ماجرا را خواندم:

یعنی شهرزاد علوه بر یتیم شدنت آواره هم شدی.یک
دختر تنهای یتیم و آواره.

از روی صندلی بلند شدم و هنوز چند قدم برنداشته
بودم که روی کف آشپزخانه سقوط کردم و سیاهی

مطلق..
پارت هدیه

با صداهای گنگ و نامفهومی که به گوشم میرسید،
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تمام تلشم را میکردم تا کمی پلک هایم را از هم
فاصله بدم اما سرم جوری تیر میکشید که اشک در

چشمان بسته را هم احساس میکردم.
به زور چشمانم را کمی باز کردم، همین که خواستم

دستم را تکان دهم سوزش دردناکی در تنم پیچید که آخ
آرومی از میان لب هایم خارج شد که توجه زهرا و
مریم را که در نزدیکی من روی مبل نشسته بودند

کرد.
زهرا با صدای بلندی گفت:

-حاج خانوم، شهرزاد به هوش اومد.
دیدم همچون مادر سراسیمه به سمتم پرواز کنان می

آمد.
اما حاجی نگاهش پر از ناراحتی و غم بود همچون

یک پدر.
گلویم خشک شده بود و همین باعث سوزشی در گلویم
شده بود. وقتی از زهرا آب خواستم به سمت آشپزخانه
قدم برداشت و بعد از چند دقیقه همراه با یک لیوان آب

باالی سرم ایستاد که حاج خانوم لیوان را از دستش
گرفت و کمکم کرد تا کمی نیم خیز بشوم.

خنکی آب از التهاب درونم که همچون کوره آتیش بود
کم نکرد فقط توانست گلویم را َتر کند.
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حاج خانوم دست یخ کرده ام را در دستان پر محبت و
گرمش گرفت و فشرد.

سکوت سنگینی خانه را فرا گرفته بود،سکوتی که پر
بود از درد و رنج، نمیدانم کدام پرنده شومی روی بام
خانه ام اشیانه ساخت که اینگونه روز به روز زندگی

ام در حال نابود شدن بود.
نگاه اشکی ام را از امیر علی که کنار یزدان خان به

خواب رفته بود گرفتم و رو به حاجی با صدایی که پر
بود از درد... رنج... غم...بغض لب زدم:

-حاج عمو....
لط..لطفا...بهم...بگ...بگید...همش..درو...دروغ بود!

یعN.....یعنی آواره هم شN...شدم؟!
بعضیم شکست و به هق هق افتادم، حاج خانوم و

دخترانش هم پابه پای من اشک میریختند، از صدای
گریه ام یزدان خان از خواب بیدار شد و با اخمی که

میان ابروهایش بود نگاهم کرد.
دستم را روی دهانم گذاشتم تا صدای گریه ام را خفه

کنم.
حاج خانوم آغوش پر محبتش را برای گشود و من از

خدا خواسته به آغوش مادرانه اش پناه بردم.
-مگه اینکه منُ مرده باشم بزارم شهرزادم آواره بشی،
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فهمیدی!
تو مارو داری، تو آواره نیستی عزیز دلم

با اشک هات دل من خون نکن!
حاج سبحان میخواست ادامه حرف هایش را بگوید که

حاج خانوم ازش خواست تا بمونه برای بعد، حاجی
سری تکان داد و به سمت اتاقش رفت و بعد از چند
دقیقه با لباس های بیرونش از اتاق خارج شد و گفت

که به مسجد میرود و از یزدان خان خواست تا به طل
فروشی برود خودش نمیتواند.

آرام گوشه ای از مبل نشسته بودم مریم ازم اجازه
خواست تا برود کمک حاج خانوم تا ناهار را آماده

کنند و زهرا هم علی نامزدش بهش زنگ زد تا آماده
بشود که به خانه آنها برود.

حاال او مانده بود و من!
با اخم نگاهم میکرد، از ترس و خجالت سرم را در

یقه ام پنهان کرده بودم.
تا حاال اینجوری توی صورتم زل نزده بود و این

ر گرفته است. ڱباعث میشد تمام تنم 
از جایش بلند شد و با چهره سرخ به سمتم آمد ولی دو
قدم باقی مانده را عقب گرد کرد و با حالت عصبی از

خانه خارج شد.
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این هم دیوانه بود انگار من خبر نداشتم. بیخیال شدم و
به زندگی ام فکر میکردم.

حاال دیگر، من مانده بودم و تنهایی
من مانده بودم و زندگی پر از تلخی.

........
یک پارت طوالنی

شهرزاد همچون ترقه ای از جایش پرید و بدون توجه
به سرگیجه اش به سمت اتاق خوابی که در اختیارش

بود پرواز کرد.
گوشی اش را از توی کیفش در آورد.وارد لیست

مخاطبینش شد.
جز چند تا از دوستانش و پدر و مادرش شماره کسی

را نداشت.
با دیدن شماره پدرو مادرش، قلبش به درد آمد و بغض

در گلویش نشست.
بعضش را به زور قورت داد. انگار زندگی اش داشت

سخت سخت تر میشد، اوهم باید سخت میشد تا بتواند
دوام بیاورد.

حتی شماره عمویش را هم نداشت، ولی آن روز
پنجشنبه عمویش شماره اش را به شهرزاد داده بود و

از او خواسته بود اگر کاری چیزی داشت از او کمک
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بخواهد.
شهرزاد هم به این فکر میکرد که شاید سرش به سنگ

خورده و میخواهد از تنها یادگاری برادرش مراقبت
کند یا هم از روی دلسوزی!

اما خودش بود که جوابش را میداد، آنها آنقدر بد هستند
که به کسی رحم نکنند و اما حاال میفهمید که چرا

شماره اش را داده است.
میخواسته نابود شدن بیشتر شهرزاد را ببیند.

میخواسته آواره شدن دوردانه حاج نادر را ببیند.
قطره اشک سمجی از گوشه چشمانش روی گونه اش

افتاد.با انگشت شصتش اشکش را پاکید و روی اسم
فرشید ملکی را لمس کرد و با او تماس گرفت.

هر بوق برابر بود با باال رفتن حرارت بدن شهرزاد.
بووق...بووق...بووق..بوو

بوق چهارم تمام نشده صدای کلفت مردی در گوشش
پیچید. صدای فرشید که اینگونه کلفت نبود!!

گوشی اش را جلوی صورتش گرفت تا مطمعن شود
که تا اورا گرفته است.

با صدای بله بله گفتن مرد به خودش آمد و جوابش را
داد:

-بله؟!
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-سلم، ببخشید اقای ملکی نیستن؟
-نخیر من همکارشونم، ایشون رفتن جایی برگشتن

بهشون خبر میدم.

-ممنون خداحافظ.
اجازه صحبت دیگه ای به شخص پشت تلفن نداد و
آیکون قرمز رنگ را لمس کرد.چقدر برایش سخت

بود صحبت مرد هایی که نمیشناخت.
وارد لیست مخاطبیش نشد و روی شماره پدرم نگه

داشت.
شماره اش را گرفت و اشک در چشمانش حلقه زد

صدای زنی که خبر از خاموش بودن گوشی میداد در
گوشش پیچید و بغضش ترکید.

روزگار با او چه بد تا کرده بود.
در نوجوانی یتیم و آواره شده بود، بدون داشتن هیچ

تکیه گاهی.
مانند دیوانه ها گوشه ای از اتاق روی زانوهایش افتاد

و نشست.شماره مادرش را گرفت نبود
نبود که جواب دهد، نبود که بگوید جانا منیم ناز

قیزیم)جانم دختر ناز من(
مادرش هراز گاهی بخاطر اینکه یادشان نرود اصالت

شان ُترک بوده است،بعضی اوقات جوابش را ترکی
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میداد.
دلش برای آن صدای نرم و لطیف مادرش تنگ شده

بود.
پدرش چه مهربانانه اورا همچون بچه ای پنج ساله در

اغوشش میکشید و میگفت، هرچقدر بزرگ هم بشی
برای من همون شهرزاد کوچولوی خودمی بابا جان.

با یادآوری خاطراتشان قلبش به درد می آمد.
مریم هراسان از شنیدن صدای شهرزاد وارد اتاق شد
و گوشی را از دستش گرفت و اورا به آغوشش کشید.

-مهربان بود اما نه مثل مادرش!
گرم بود اما نه مثل مادرش!

درد و دلتنگی بود که تمام وجودش را درَ بر گرفته
بود. مریم به او نمیگفت گریه نکن، فقط دستانش را

روی کمر شهرزاد به آرامی میکشید.
شهرزاد هم به گریه نیاز داشت، باید اشک میریخت تا

درونش کمی آرام شود.
حاج خانوم هاج واج وارد اتاق شد اما با اشاره مریم

از اتاق خارج شد تا شهرزاد راحت باشد.
تک تک شان میدانستند که سختی های زندگی
دخترک در آینده است. اما زندگی را به دست

سرنوشت سپرده بودند. حاج سبحان به حاج خانوم
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قول داده بود تا زمانی که شهرزاد راضی باشد
همچون پدرش پشتوانه او خواهد بود.

اما این را هم میدانستند شهرزاد از ترحم خوشش نمی
آید.

بعد از نیم ساعتی که گذشت گریه های شهرزاد به هق
های ریزی تبدیل شده بود.مریم اورا از خودش جدا
کرد و لیوان آبی را که حاج خانوم آورده بود را به

خورد شهرزاد داد.
گریه کار خودش را کرده بود و شهرزاد آرام شده

بود، سنگینی که روی قلبش بود حاال کمی سبک شده
بود.

مریم میخواست اورا از حال خودش خارج کند.
رو به شهرزاد با اخم الکی لب زد:

-ببینم دختر، تو مگه کنکور نداری!؟
زهرا میگفت کتاباتو تموم کردی ولی خب باید مرور

هم داشته باشی!
-مریم جان اصل حوصله اش ندارم.

-پاشو پاشو ببینم... حوصلشو ندارم دیگه چیه!
میرم چیزهایی که الزم داری برات میارم فقط تو بگو

چی میخوای!؟
انگار که میدانست دخترک چه میخواهد، دستش را به
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نشانه سکوت باال برد و لب زد:
-خودم تنهایی میرم

تورو هم اصل نمیبرم.
از تحکم صدایش شهرزاد دیگر چیزی نگفت، کتاب و
جزوه هایی که الزمش بود را به مریم گفت تا بیاورد.

پارت هدیه
مریم جزوه و دفترچه نکته هایش وارد خانه شد.

به سمت مریم رفت و جزوه ها را از دستش گرفت با
یاد لحظه هایی که هنگام نوشتن مادرش هم برایش

تنقلت می آورد بغض در گلویش چنبره زد.
جزوه هایش را به بینی اش نزدیک کرد و عمیق نفس

کشید. شاید هرکسی بود فکر میکرد دخترک دیوانه
شده است اما آن دفترو جزوه ها بوی محبت های

مادرش را میداد!
بوی حمایت های پدرانه اش را میداد!

بوی گل هایی که مادرش در باغچه میکارید را میداد!
بوی خانه شان را میداد!!

مریم وقتی اشک های جمع شده در چشم هایش را دید
کتاب هارا از دستش گرفت و به سمت اتاق رفت و

آنهارا در آنجا گذاشت و پیش شهرزاد برگشت.
شهرزاد هنوز سرجایش ایستاده بود و اشک هایش
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همچون نم نم باران روی گونه هایُ سرخش فرود می
آمد.

مریم دست روی شانه اش گذاشت و اورا از
خاطراتش بیرون آورد و همراهیش کرد تا در کنار هم

بنشینند و صحبت کنند.
حرف های مریم مثل مانند خودش آرامش بخش بود و
کارساز، با حرف هایش شهرزاد را مجاب کرد تا در

این فرصت کوتاه درس هایش را بخواند. شهرزاد
خوب میدانست که اگر چیزی از دست عمویش بیفتند

دیگر پس گرفتنی نبود حاجی گفته بود همه اموالش را
پدرش فروخته حتی باغش در روستارا ولی کسی از

وجود خانه ای آپارتمانی شان که به اسم خود شهرزاد
بود خبر نداشت و تصمیم نداشت به کسی بگوید.

پس اگر این هفته هم تلش میکرد میتوانست از دبیری
قبول بشود و کمی بقول مریم آسوده خاطر میشد.

با صدای مریم که میگفت حاجی اومده از افکارش
خارج شد و به سمت آنها رفت و بعد از سلم گفتنش

حاج خانوم از همه شان خواست تا برای ناهار بروند.
مریم از شهرزاد خواست تا امیرعلی را برای ناهار
بیدار کند و شهرزاد بدون توجه به نگاه های عجیب

یزدان به سمت امیرعلی رفت و بیدارش کرد.
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وقتی به همراه امیرعلی وارد اشپزخانه شدند امیرعلی
خواب آلود بود، به سمت مادرش رفت ودرحالی که

نق میزد کنارش نشست.
تنها جای خالی که برایش مانده بود کنار یزدان خان

بود. با صدای حاج خانوم به خودش آمد و دست پاچه
مینشینمی زمزمه کرد و معذب نشست.

یزدان با دیدن حرکات شهرزاد پوزخندی زد که از
چشم شهرزاد و بقیه نیز دور نماند.

شهرزاد از رفتار ها و حرکات یزدان پی به این که او
ناراضی از ماندن او در این خانه است برده بود. او

نمیخواست سربار کسی بشود، باید فردا بعد از
برگشتن از سرخاک به خانه خودشان میرفت و تا
زمانی که عمویش به تهران می آمد در آنجا بماند.
دیگر تصمیم گرفته بود که مزاحم خانواده صالحی

نشود، مجبور بود همراه عمویش به شهرستان برود و
در آنجا کنار آنها زندگی کند. اما این را هم خوب

میدانست که جانش در آنجا مانند خانه حاج سبحان امن
نخواهد بود، اما مگر چاره دیگری هم داشت!؟

این روز ها عجیب قلبش شکننده تر شده بود و منتظر
یک حرکت بود تا بشکند و از هم بپاشد.

بغضی که ناشی از رفتار یزدان در گلوی دخترک
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نشسته بود اجازه خوردن زرشک پلوی حاج خانوم را
به او نمیداد.

به زور خود را نگه داشته بود تا اشک هایش روی
گونه هایش فرود نیاید. صندلی را عقب کشید و جایش

برخاست که نگاه بقیه به سمت او کشیده شد لبخند
تلخی که مصنوعی بودنش را خودش فقط میدانست زد

و
-خوشمزه بود... دستتون درد نکنه

-توکه چیزی نخوردی شهرزاد!
رنگ به صورت نداری بشین ناهارتو تموم کن.

-میل ندارم حاج خانوم.
بعد از تموم شدن ناهار میام کمک جمع کردن سفره!

بدون فرصت دادن به آنها تند از آشپزخانه خارج شد و
وارد اتاقش شد. اشک سمجی که میخواست رسوایش

کند حاال روی گونه هایش فرود آمد.
دیگر تصمیم گرفت در بین جمع خانوادگی شان نباشد
و فردا به خانه خودشان برود. همه این خانواده به او

لطف کرده بودند ولی او حتی راضی نبود یک نفر را
ناراحت کند.

بعد از وارد شدن به اتاقش گوشی را برداشت و در
گوشه ای نشست و رمزش را زد و وارد گالری شد و
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روی عکس سه نفره ای که در شمال و کنار ساحل
انداخته بودند زوم کرد.

پدر و مادرش یک گل رز پرپر شد و با خود هی
میگفت کاش من هم آن شب کذایی همراه شان میرفتم

تا  االن  کنارتون بودم.
#یزدان

بعد از خروج شهرزاد از آشپزخانه، نگاه های
خشمگین و دلخور حاج آقا و حاج خانوم رو احساس
میکردم. نگاه هاشون آنقدر سنگین بود که باعث شد

دست از غذا خوردن بکشم، قاشق توی بشقاب انداختم
که صدای بلندش باعث باال پریدن شانه های امیرعلی

شد.
همین که خواستم از جایم بلند شوم با صدای محکم و

بلند حاجی دوباره سرجایم نشستم.
-بشین

کارت دارم!
صدایش هنوز هم خشم داشت اما حرف آخرش را

آرام گفت.
-جانم، شما امر کن!

-این چه رفتاری بود!؟
پوزخند به چی میزنی!؟
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به حجب و حیاش!؟
جوری رفتار نکن که فکر کنه توی این خونه اضافه

اس یزدان، وگرنه با من طرفی!!
نفس ام را صدا دار بیرون فرستادم و با پوزخندی لب

زدم:
-برام مهم نیست چه فکری از برخوردم میکنه!

اره با حیا تر از اون ندیدم.
حاج خانوم روی گونه اش زد و خاک بر سرمی زیر

لب گفت و رو به من
-دستم درد نکنه با پسر بزرگ کردنم!

به دوردونه حاج نادر اینجوری میگی یزدان!
کلفه دستی به پشت گردنش کشید و نفس هایش را

بیرون فرستاد. در دل با خود میگفت چگونه میتواند
اینگونه دو رویی کند!

حاجی رو به مادر کرد و ازش خواست که ظرف
غذای شهرزاد رو توی سینی بزاره که مادر از جایش

بلند شد وبعد از آماده کردن سینی آن را روی ُاپن
گذاشت. حاجی در حالی که ناهارش را میخورد لب

زد
-پاشو سینی رو براش ببر!

میشینی اونجا تا همش بخوره!

  77                       



شهرزاد   بی شهر

ازش هم عذر خواهی کن نمیخوام دلش ازت بشکنه!.
اخم بین ابرو هایش نشست اما نتوانست حرف روی
پدرش بیاورد، با عصبانیت سینی را برداشت و در

حالی که از عصبانیت نزدیک بود سرش را به دیوار
بکوبد از آشپزخانه خارج شد.

پارت هدیه
سینی را با یک دستش برداشته بود، بدون در زدن

دست آزادش را روی دستگیره در فشرد و وارد اتاق
شد. شهرزاد شوکه شده نتونست کاری کنه با موهایی
که دورش ریخته بود با دهانی باز و چشمانی که از

تعجب گشاد شده بود خیره یزدان شده بود، اما یزدان
گم شده بود در میان خرمن موهای دلبر.

شهرزاد به خودش آمد و زودتر روسری اش را روی
سرش انداخت که یزدان نزدیک تر رفت و سینی را

بدون حرفی جلویش گذاشت و خودش هم نشست.
تمام تنش با دیدن دخترک گر گرفته بود و گرمش شده
بود، دوتا از دکمه های باالیی پیراهنش را باز کرد اما

باز هم بی ثمر بود.
چشمانش و لب هایش از اشک به صورتی میزد که

نگاه یزدان را به سمت خود میکشید.
شهرزاد بدون هیچ حرفی نشسته و زل شده بود به
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سینی غذا، که با تشر یزدان شانه هایش باال پرید.
-غذا تو بخور!

-مNN..من که گفتم میل ندارم یزدان خان!
نگاه چپی به دخترک انداخت که قالب تهی کرد

یزدان با خود فکر میکرد چجوری میتونه اینجوری
خوب نقش بازی کنه ولی نمیدونه دیگه حناش جلوی

من یکی رنگی نداره.
دلش میخواست که از گردنش میگرفت و آنقدر

فشارش میداد تا جان بدهد تا دیگر اینگونه نقش بازی
نکند. ال اله اال الل ای زیر لب زمزمه کرد تا خشم

درونش را کم کند.
از پشت دندان های بهم چفت شده رو به شهرزاد لب

زد:
-یا همین  االن .... همش رو تموم میکنی

یا به زور به خوردت میدم!
حاال انتخاب با خودته!؟

کدومش؟؟
شهرزاد باصدایی که لرزش در آن پیدا بود خودم

میخورمی گفت و قاشق را برداشت.
نمیدانست چرا یزدان با او اینگونه رفتار میکنید مگر
چه کار خطایی انجام داده بود که یزدان ازش اینگونه
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نفرت داشت.
دخترک بغضش را همراه غذایی که میخورد قورت

میداد، اما تلشش بی فایده بود.
سرش را در اخرین حد پایین انداخت تا یزدان اشک

هایش که قطره قطره همچون باران روی گونه هایش
مینشست را نبیند.

نگاه خیره یزدان را روی خودش احساس میکرد اما
اونقدر از دستش ناراحت بود که سرش را هم بلند

نکرد.
با تموم شدن غذاش یزدان بدون اجازه حرفی یا

حرکتی سینی به ضرب از روی زمین برداشت که
شهرزاد هینی از ترس کشید، اما یزدان فقط خیره

نگاهش میکرد به آن قهوه ای های گیرایش که در آن
غرق میشد.

با خروج یزدان از اتاق هق هق های شهرزاد بلند شد
و از ته دل زار زد، برای نبود مادر و پدرش

برای رفتار های بد یزدان که نمیدانست روی چه
حسابی بگذارد رفتارهایش را.

یزدان با حال خراب و عصبی از اتاق شهرزاد خارج
شد، تمام خشمش را روی سینی ریخت و آنرا با تمام

وجود محکم روی میز کوبید.
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شانه های مریم و حاج خانوم باال پرید وهینی کشیدند،
یزدان از این که مادر و خواهرش را ترسانده بود بدتر

کلفه شد و رو بهشون ببخشیدی زمزمه کرد و دستش
را به پشت گردنش کشید.

اما حاج سبحان صبور نشسته بود و هیچ واکنشی به
رفتار یزدان نشان نداد. حاجی از جایش برخواست و

از مریم و حاج خانوم تشکری بابت ناهار کرد.
همین که خواست از آشپزخانه خارج شود پشیمان شد
و برگشت و روبه روی یزدان ایستاد که یزدان سرش

را پایین انداخت بخاطر خشمی که نتوانسته بود
کنترلش کند خجالت میکشید، میدانست پدرش چقدر

مادرش را میخواهد و او باعث ترس حاج خانوم شده
بود.

اما بر خلف فکرش حاجی دست برد و دکمه ی
بازش را بست و لب زد:

-دستت درد نکنه که حرفم زمین ننداختی!
لبخندی به یزدان زد و رفت.

یزدان به سمت اتاقش رفت و خودش را روی تختش
پرت کرد.

تمام هوش و حواسش پی دخترک بود. وقتی وارد اتاق
شد و موهای دورش ریخته و گردن سفیدش را دید
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تمام تنش آتش شد و زبانه کشید.
نیم خیز شد و پیراهنش را از تنش خارج کرد.

باخود زمزمه کنان میگفت:
-یزدان نباید... نباید خواستارش باشی.

وقتی آن روز ظهر تابستانی را به یادش می آورد دلش
میخواست گردن کوچک دخترک را در دستش بگیرد

و بشکند.
موهای پریشان شهرزاد از جلوی چشمانم کنار

نمیرفت. تمام هورمون های مردانه اش با دیدن و فکر
کردن به دخترک فعال شده بود و طالب دخترک ریزه

میزه بود.
از روی تخت پایین آمد و حوله اش را از کمد دیواری

برداشت و از اتاق خارج شد و به سمت حمام رفت.
شیر را روی آب سرد تنظیم کرد و دوش را باز کرد.

برای چند ثانیه احساس کرد نفس اش رفت، تمام
عضلت بدنش از برخورد آب سرد با بدنش منقبض

شده بود. باید اورا از فکرش خارج میکرد نمیخواست
گناه کند، نامحرش بود.

بعد از چند دقیقه بدنش به دمای آب عادت کرد و
عضلتش از حالت انقباض خارج شد. شیر را بست و

حوله اش را برداشت و دورش بست.
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همین که از حمام بیرون آمد چشمش به دخترک که
چادر و کیف در دست میخواست از خانه خارج شود

افتاد.
کجا میخواهد برود؟!

خشم در جانش افتاد و با صدای بلندی بدون توجه به
این که بقیه هم در خانه هستند داد زد که شانه های

دخترک از ترس باال پرید و با چشمانی گشاد به
سمتش برگشت.

-کجااا؟؟؟!!
کجا داری میری هااان؟!

از صدای بلندش مریم و حاج خانوم به هال آمدند،
مریم به سمت شهرزاد رفت و از او پرسید که چی

شده کجا داری میری؟!
با بغض گفت:

-میخواستم...برم..... خو...خونمون!
بغضش با صدای بلندی شکست که حاج خانوم از او

خواست به اتاقش برود.
یزدان در جوابش را داد:

-برو تو اتاقت، عموت اومد هرجا خواستی برو.
نگاه اشکی اش را به جنگلی های یزدان که مانند
جنگلی پرخون شده بود دوخت و چانه اش لرزید.
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یزدان وقتی دید شهرزاد به اتاقش برنمیگردد این بار
با صدای بلند تری داد زد که دخترک با قدم های بلند

خودش را در اتاق انداخت.
هیچ کس جلودار یزدان نبود زمانی که عصبی میشد

حتی مادرش هم به او چیزی نمیگفت.
مریم و مادرش به آشپزخانه رفتند.

اما شهرزاد در اتاق زجه میزد اما صدایش را با گاز
گرفتن دستش نمی گذاشت به بیرون از اتاق برود.

مگر چه کار کرده که اینگونه با او میکند!؟
پارت هدیه

شهرزاد همچون کودکی خود را در آغوش گرفته
بودو اشک هایش همچون سیل روی گونه هایش

سرازیر میشد. از چانه اش روی لباس هایش میفتاد و
خیس میکرد.

دلش نمیخواست محتاج کسی باشد و مزاحم زندگی
دیگران بشود، اما انگار زمانه با او لج کرده بود که

زندگی اش روز به روز به سمت تاریکی فرو میرفت.
بیشتر از هردردی حرف ها و یزدان بود که قلبش را
تیکه تیکه میکرد، مگر کاال بود که به او میگفت باید

نگهش دارند تا عمویش بیایید و تحویل او بدهند. با این
حرفش انگار در قبل دخترک خنجر فرو کرده بود اما
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باز هم دخترک دلش میخواست بشیند و به چشم های
زیبایش زل بزند.

ممنون مریم بود که دنبالش نیامد و راحت توانست
اشک بریزد و دل بی قرارش را آرام کند.

بعد از یک ساعتی که پشت در نشسته بود و تازه به
خواب رفته بود با صدای در تکانی به خودش داد که

تمام تنش خشک شده بود و درد میکرد.
به زور از جایش بلند شد و در را باز کرد. حاج خانوم
با ناراحتی پشت در ایستاده بود که با دیدن شهرزاد لب

زد:
-بمیرم برات مادر، از یزدان دلگیر نشو!

اخلقش چند روز تلخ شده!
بخاطر من تو ببخش!

از این زن رو به رو اش جز محبت چیز دیگری ندیده
بود مگر میتوانست از آنها ناراحت باشد.

لبخند تلخی زدو لب زد:
-نه حاج خانوم من نمیتونم از خانواده شما ناراحت بشم

شما به من پناه دادید ابروی پدرم خریدید.
براشون مراسم گرفتید من تا عمر دارم مدیون شماو

حاج سبحانم.
با اشک من را در آغوش کشید که مریم با چادر
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مشکی به سر کنارشان آمد و گفت:
-با مادر داریم میریم به مراسم ختم قرآن پسر همسایه

که سربازی رفته بیا توام بریم!
شهرزاد سردرد و خستگی را بهانه کرد تا از نگاه

های همسایه ها و ترحمی که از نگاهشان می بارید
دور باشد.

بعد از اینکه حاج خانوم و مریم را همراهی کرد و از
خانه خارج شدند، به مریم اطمینان داد مراقب

امیرعلی باشد و وقتی بیدار شد با او بازی میکند.
امیرعلی را دوست داشت پسرک شیرین زبان.

با ورودش به خانه با دیدن یزدان خان و پوزخندی که
بر لب داشت روح از تنش پر کشید.

اصل چرا حواسش نبود که یزدان در خانه است وحاال
تنها هستند.اما بعد با خود میگفت هرچقدرم ازم بدش

بیاد اون هیچ کار اشتباهی نمیکنه.
با قدم برداشتن یزدان به سمتش رنگش همچون گچ شد

و قدم قدم به عقب رفت..
یزدان از قصد قدم هایش را آرام به سمت دخترک بر
میداشت تااو را اذیت کند. شهرزاد دیگر جایی برای
عقب رفتن نداشت، تکیه به در تمام تنش لرز میکرد.

یزدان از لرزش شهرزاد خوشش می آمد، همین را
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میخواست، از او بترسد.
در چند سانتی شهرزاد ایستاده بود جوری که نفس

هایش روی دخترک پخش میشد. اورا میان خود و در
نگه داشته بود.

لرزش تنش اجازه حرف زدن را ازش دریغ کرده
بود.اشک در چشمانش جمع شده بود.

یزدان یک دستش را روی در گذاشته بود و عمیق و
ذوب کننده دخترک را مینگریست.

پوزخندی به شهرزاد که چهره اش مثل گچ شده بود
زد که دخترک سرش را باال آورد و نگاه اشکی اش

را به جنگلی های یزدان دوخت.
با چشمانش التماسش میکرد که کنار برود.نفس های
یزدان عمیق و خش دار شده بود و باعث میشد سینه

اش باال پایین شود و این شهرزاد را میترساند.
تنش برخلف خودش خواستار دخترک بود، اما با یاد

آوردن آن روز خشم تمام جانش را در بر گرفت.
دلش میخواست این فنچ کوچک را در آغوشش بگیرد

و  ببوید، اما آن روز با دیدنش آن هم آنگونه
دست و دلش سستN میشد.

دست آزادش را بند گره روسری اش کرد که دستان
کوچک شهرزاد مچش را گرفت و با صدایی که از
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بغض و لرز نشعت گرفته بود ملتمسانه لب زد:
-ی...یزدان..خان...توروخدا....دست به من...نزن.

آرام و شمرده شمرده لب زد:
-من به دخترایی مثل تو دست نمیزنم!

جایگاه تو همون پسرایی که باهاشونی!
شهرزاد از حرف هایی که از زبان یزدان شنیده بود
چشمانش در حدی گشاد شد که نزدیک بود چشمانش

از حدقه بیرون بزند.
باورش نمیشد یزدان این حرف هارا به او بگوید!

مگر چه کاری کرده بود!
حرف از کدام پسرها میزد!

تنها پسری که با او حرف میزد خود یزدان بود!
حاال او اینگونه به او تهمت و انگ هرزگی میزد!؟

حرف های شخصی مثل یزدان که آن را میشناخت و
دیده بود که چگونه مراقب آبروی خودش هست

برایش سنگین بود!
او نباید بخاطر اینکه از او بدش می آمد به او همچین

تهمت هایی میزد.
لرزش جانش دیگر از ترس نبود بلکه از خشمی بود

که با حرف های یزدان جایگزین ترس شد.
زمانی به خودش آمد که دستان کوچکش با تمام توان
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روی گونه یزدان نشست. یزدان ابتدا با تعجب نگاهش
کرد اما بعد چشمانش شد کاسه خون،شهرزاد از

جنگلی های یزدان که خون شده بود ترسید و دستانش
را در هم قفل کرد.

عربده یزدان همراه شد با صدای گریه امیرعلی و بلند
شکستن بغض شهرزاد که در خانه پیچید.

بدون توجه به صدای گریه های امیرعلی رو به
شهرزاد که از ترس نزدیک بود از حال برود کرد با

فکی که از خشم قفل شده بود لب زد
-ازجلوی چشمام گمشو تا گردنت نشکستم.

شهرزاد با شنیدن حرف یزدان آرام آرام از کنارش
گذشت و بعد با قدم های بلند خود را به پیش امیرعلی

رساند.
امیرعلی را در آغوشش کشید، آرام شد و دوباره به

خواب رفت.
جیگر شهرزاد از رفتار ها و حرف های عذاب دهنده
یزدان خون میشد. دیگر تا خرخره پر بود تحمل این

را دیگر نداشت. با صدای بسته شدن در فهمید که
یزدان از خانه خارج شد.

حاال با صدای بلند گریه میکرد برای تنهایی اش!
برای مادرش!
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پدرش!
خودش!

نفس میکشید اما مرده بود!
پارت هدیه

تمام تنش مثل کوره آتش بود.اشک هایش بی مهابا
روی صورتش فرود می آمد و هیچ تلشی هم برای

منع کردن شان انجام نمیداد.
احساس میکرد درونش گر میگیرد انگار که هیزم

آتش درونش را زیاد میکردند که هر دقیقه تبش زیادتر
میشد.

روسری اش را از سرشَ کند و موهایش را از گیره
جدا کرد، پیراهن بلندش را هم در آورد.

دمای بدنش باالتر میرفت و حساس تشنگی میکرد اما
خواب هم عجیب بر چشمانش آمده بود.

بدنش سنگین شده بود و نمیتوانست از جایش بلند شود
تا تشنگی اش را رفع کند برای همان بیخیال آب شد و
کنار امیرعلی دراز کشید، زودتر از همیشه به خواب

عمیقی فرو رفت.
از بس گریه کرده بود که در خواب و بیداری هم هق

میزد.
حاج خانوم و مریم وارد خانه شدند با دیدن شهرزاد و
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امیرعلی که به خواب عمیقی فرو رفته اند لبخندی
زدند. حاج خانوم میخواست برای شهرزاد مادری

کند، ای کاش شرمنده شهل نمیشدو میتوانست خوب
از تک دخترش نگه داری کند.

موبایل مریم به زنگ در آمد که با دیدن اسم محمد
زودتر جوابش را داد.

-سلم محمد جان، خوبی؟
-سلم خانومم خوبم،حال شما خوبه؟

-خوبیم عزیزم،کجایی؟!
-نزدیک خونه حاجی اینام آماده بشید دارم نیام دنبالتون

خستم زودتر بریم خونه.
-باشه چشم تا تو برسی ما هم آماده میشیم.

-مرسی خانوم خدانگهدارت.
-خدافظ.

مریم بعد از گفتن اینکه محمد دارد می آید تا به خانه
شان برود اصرار کرد تا شام را بمانند ولی مریم گفت

که محمد خسته هست و به دوش گرفتن و خواب
احتیاج داره  االن .

حاج خانوم غذایی که از ناهار مانده بود را برای
محمد در ظرفی گذاشت و به مریم داد.

با صدای بوقی که از کوچه می آمد و نشان از آمدن
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محمد میداد، عادتش بود وقتی میرسید اول بوق میزد
بعد زنگ خانه را.

مریم بخاطر اینکه شهرزاد و امیرعلی از خواب نپرند
زودتر به سمت آیفون رفت و قفل در را فشرد.

حاج خانوم به حیاط رفت تا با دامادش حال و احوال
کند، مریم بعد دادن وسایل هایش به دست شوهرش به
خانه برگشت تا امیرعلی راهم بدون اینکه بیدارش کند

بغل کند.
وقتی در کنارشان روی زانوهایش نشست، صورت

سرخ شهرزاد و هزیان هایی که زیر لب زمزمه
میکرد را شنید ترسید.

مادرش را صدا زد که زود خودش را به پیششان
رساند.

-چته مریم چیشده مادر!؟
-مامان، شهرزاد ببین!

صورتش سرخ شده!
نگاه نگرانش را به صورت شهرزاد انداخت و کنارش

نشست، دستش را روی پیشانی گرم و قرمز شده
دخترم که گذاشت تمام تنش از گرمای تن شهرزاد

انگار سوخت.
خاک به سرم، مریم پاشو به محمد بگو شهرزاد ببریم
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بیمارستان بچه ام  االن  تلف میشه.
روسری شهرزاد را در سرش مرتب کرد بخاطر

اینکه دخترم بیدار نمیشد مجبور شد فقط چادرش را
سرش کند تا دستانش را بپوشاند.

به کمک مریم به زور شهرزاد را در ماشین
گذاشتند.مریم پیش امیرعلی در خانه ماند و حاج خانوم

و محمد به سمت بیمارستان حرکت کردند.دربین راه
به حاج سبحان زنگ زد و خبر داد که گفت خودش را

زودتر میرساند.
بعد از معاینه، وقتی دکتر پیش شان آمد و گفت:

-خدارو شکر خطر رفع شد.
اما اگه یک ربع دیرتر میاوردینش احتمال تشنج خیلی

باال بود،ولی خداروشکر خطر رفع شد.
حاج سبحان تسبیح به دست ذکر میگفت، حاج خانوم

رو به دکتر گفت:
-ما وقتی رفتیم بیرون حالش خوب بود، چرا یک دفعه

اینجوری تب کرده!؟
-حاج خانوم انگار از چیزی عصبی و ناراحت بودن

که اینجوری شده چون فشار عصبشون بوده.
با رفتن دکتر روی صندلی ها نشستند، حاج خانوم هی

خودش را سرزنش میکرد که چرا اورا تنها گذاشته

  93                       



شهرزاد   بی شهر

است.
با ورود یزدان نگاه شان روی او افتاد.

پارت هدیه
با دیدن پدر و مادرش به همراه محمد، با نگرانی به

سمت شان قدم برداشت، در حالت نگرانی هم ابهت و
غرورش را به رخ میکشید.

سلمی کرد که جز محمد کسی پاسخ گو نبود، مادرش
بی قرار زیرلب ذکر میگفت، شانه هایش را گرفت و

رو به مادرش گفت:
-دورت بگردم حاج خانوم

چته!؟
چرا پریشونی؟!

انگار که منتظر بود تا ازش سوالی شود تا اشک
هایش روی صورتش بریزد با گریه لب زد:

-بچه ام یزدان!
کاش پام میشکست و نمیرفتم!!

نزدیک بود بچه ام از دست بدم!
به هق هق افتاد که دستانش را از شانه مادرش جدا

کرد.
منظور از بچه ام کسی غیراز مریم و زهرا میتوانست

باشد!؟
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فقط میدانست وقتی به طلفروشی رسید و با مغازه
بسته روبه رو شد، طلفروشی روبه رو که با پدرش

هم دوست بود با دیدنش از مغازه اش بیرون آمد و با
دیدنش از او پرسید که پدرش کجاست و چرا مغازه

بسته است که اوهم در جوابش گفته بود به حاجی
زنگی زدند، انگار حالت دخترش بدشده بود و اورا به
بیمارستان نزدیک محله برده بودند که حاجی مغازه را

بست و رفت.
با یک خداحافظی مختصری سوار ماشینش شد و با

سرعتN راه بیمارستان را پیش گرفته بود.
با دلواپسی تا بیمارستان خودش را رسانده بود

هرچقدر فکر میکرد که چرا باید خواهرانش حالشان
بدشود درحالی که هردو را سالم دیده بود.

تازه فهمید وجود محمد نشان از مریم میداد.
او مریم را مثل مادرش دوست داشت. فرقی بین

خواهرانش برایش وجود نداشت اما مریم همبازی
دوران کودکی اش بود، به او وابسته تر بود.

بازهم مطمعن نبود که مریم باشد هزار جور فکر در
سرش جوالن میدادند. رو به محمد لب زد:

-اقا محمد، مریم چرا باید حالش بد بشه!؟
اتفاقی در نبود من افتاده!؟
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حاال سوالی رو به مادرش کرد.
آنها هرسه با تعجب نگاهش کردند و متوجه نمیشدند

چرا باید مریم مریض شود.
محمد زودتر پی به افکار یزدان برد و لبخند بی جانی

زد و لب زد:
-مریم حالش خوبه یزدان جان!

حال شهرزاد خانوم بد شده!
حاال هم تعجب و ترس در جانش افتاد اما در ظاهر
نشانش نداد و سرش رابه معنای فهمیدم تکان داد و

نفس را پرحرص بیرون فرستاد.
حاج سبحان حرکات پسرش را زیر نظر گرفته بود،

حاج خانوم گفته بود که شهرزاد در خانه تنها بوده و...
با جرقه ای که در مغزش زده شد جوری از جایش

بلند شد که حاج خانوم ترسیده هینی کشید اما توجهی
نگرد و بازوهای یزدان را گرفت و با عصبانیت لب

زد:
-تو پیشش بودی!

تنها بودید!
شهرزاد افت فشار داشته!

تب داشته!
ترسیده!
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چیکارش کردی یزدان!؟
یزدان تاجایی که یادش بود او کمی ترسیده بود باورش
نمیشد در این حد بترسد که کارش به بیمارستان بکشد.

بازوهایش را از دست پدرش خارج کرد و گفت:
-من وقتی داشتم میرفتم بیرون کمی زنگش پریده بود

و پیش امیرعلی بود. من کاری باهاش نکردم.
دروغ نگفته بود، چون کاری با او نکرده بود فقط به
شیوه خودش اورا ترسانده بود تا پایش را از گلیمش

دیگر درازتر کند.
مادرش با شنیدن اینکه یزدان کاری با او نداشته کمی

آرام شد، نمیخواست شرمنده دخترک باشد.
نگران حالش شده بود، پشیمان و نادم به سمت

خروجی رفت تا کمی نفس بگیرد.
کسی در سرش میگفت که حقش بود تا بترسد باید بدتر

میترساند، اما دیگری میگفت حقش نبوده که اورا
اینگونه آزار دهد.

با جدالی که با خود داشت، دستش را به پشت گردنش
کشید و با کلفکی شروع به قدم زدن در حیاط

بیمارستان شد.
عذاب وجدان داشت که عروسک زود رنج را اذیت

کرده بود.
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پارت هدیه
با شنیدن صدای گوشی اش از افکارش خارج می

شود و دستش را در جیبش میکند تا گوشی را
بردارد.با دیدن اسم محمد بدون تلف کردن وقت

شصتش آیکون سبز را لمس میکند.صدای محمد در
گوشش میپیچد.

-هی پسر، کجا رفتی تو!؟
خواستم بهت خبر بدم شهرزاد خانوم به هوش اومده!!

-باشه، میام باال.
بدون خداحافظی تماس را قطع میکنید و گوشی را

داخل جیبش سر میدهد، به سمت ورودی بیمارستان
قدم های بلند برمیدارد.

خداشاهد است قلبش با شنیدن خبر محمد کمی آرام شد،
عذاب وجدان گرفته بود که بیش از حد دخترک را

ترسانده بود.
با رسیدن جلوی در اتاقی که شهرزاد در آنجا بود

ایستاد، با خودش گفت اورا ترسانده که ازش بترسد و
کار خطایی دوباره انجام ندهد، حاال با آشفتگی پیشش

میرفت او میفهمید نگرانش شده و دیگر به حرفم گوش
نمیدهد.

چند دقیقه بود که با خودش داشت کلنجار میرفت که از
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پشت دستی روی شانه اش نشست، به خودش آمد و
محمد را دید که کیک و آبمیوه خریده بود.

-چرا اینجا وایسادی خان داداش!
خنده ای کوتاه به طرز بیان کردن خان داداش کرد و

با اشاره به خوراکی های دردستش گفت:
-میگفتی من میخریدم!

زحمتت شد!
-چه فرقی داریم برادر من!

هردو وارد اتاق شدند. حاج سبحان پشت پرده روی
صندلی نشسته بود، محمد با دادن خوراکی ها به دست

حاج خانوم پیش پدرخانومش رفت.
اما یزدان پرده را دور زدو در کنار تخت شهرزاد

ایستاد. شهرزاد با دیدن یزدان انگار که داغ دلش تازه
شده باشد هاله ای از اشک در چشمانش جمع شد.

سرش را به سمت مخالف برگرداند تا یزدان اشک
هایش را نبیند. از او دلخور بود تهمت بدی به او زده

بود. تهمتی نابخشودنی!
یزدان نگاهش را از صورت زیبای دخترک گرفت که

نگاهش به بازوهایش که معلوم بود دوخت.
نگاهش را دزدید و "ال اله الل اله" ای زیر لب زمزمه

کرد. رو به مادرش با خشمی کنترل شده لب زد:
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-حاج خانوم!
چرا لباس درست و حسابی تن این دخترک نیست!؟

اینجا این همه پرستار ودکترَ مرد هست اخه!
حاج خانوم چادر شهرزاد را روی برهنگی های

بازوهایش کشید و در ظاهرش نمایان نمیکرد اما از
غیرتی شدن یزدان برای شهرزاد خوشحال بود.

-ایناها پوشوندم، تو عصبانی نشو مادر قربون قدو
باالت بره عزیزدل مادر.

قربان صدقه های مادرش را با بوسه ای روی
پیشانیش جبران کرد و گفت:

-خدا نکنهُ عمریزدان!
من میرم هم داروهاشو بگیرم، هم توی ماشینم پیرهن

دارم میارم حداقل رفتنی تنش کنه!
با خارج شدنش از اتاق، شهرزاد که خودش را به

خواب زده بود چشمانش را باز کرد و لبخند تلخی زد.
به سمت حسابداری رفت و بعد از پرداخت هزینه

بیمارستان،قدم هایش را به سمت داروخانه برداشت.
ربع ساعت در نوبت ایستاد و بعد از گرفتن داروها به

سمت خروجی بیمارستان رفت.
بعد از برداشتن پیراهن طوسی رنگش، با فکر اینکه

شهرزاد این را می پوشید در آن گم میشد تک خنده ای
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کرد و در را بست و بعد از قفل ماشین دوباره به
داخل بیمارستان برگشت.

حاج سبحان و محمد را در مابین راه دید که گفتند حاج
سبحان به بازار میرود، محمد هم گفت میرود مریم و

امیرعلی را بردارد تا به خانه شان بروند. از محمد
تشکر کرد و با خداحافظی از آنها جدا شد.

پیراهن را به دست مادرش داد تا در تن دخترک کند،
حاج خانوم با گفتن هنوز سُ رمش تمام نشده است نگاه
یزدان را به آن سو انداخت. دخترک خوابش برده بود.

-آخراشه مادر، میرم به پرستار اطلع بدم.
-دستت درد نکنه پسرم.

در بخش پرستاری دختری جوان نشسته بود. رو بهش
تمام شده است که۵با گفت که سُ رم بیمار شماره 

پرستار با دیدن یزدان چشمانش برقی زد و با عشوه
شروع به حرف زدن کرد، یزدان یک کلمه هم

نمیگفت و فقط به حرف های تکراری که از زبان
پزشک شنیده بود حاال این پرستار تکرار میکردگوش

میداد. صبرش به اتمام رسید که با پوزخندی بر لب
رو به پرستار گفت:

-نخ دادنت تموم شد!؟
بیا حاال کارت رو انجام بده.!
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دخترک جوری ضایع شده بود که مانند ماهی دهانش
باز مانده بود و حرکت میکرد اما هیچ صدایی ازش

خارج نمیشد.
عقب گرد کرد تا به اتاق برود. تکیه داده بود به دیوار

و ایستاده بود تا پرستار بیایید کارش را انجام دهد تا
بروند اعصابش به اندازه کافی امروز خرد شده بود.

با ورودَ مرد جوانی که انگار پرستار بود ابتدا با
گیجی نگاهش کرد اما وقتی دید رفت تا سُ رم شهرزاد

را در بیاورد چنان عربده ای کشید که چند نفر وارد
اتاق شدند و پرستار بیچاره از ترس رنگش پریده بود،
شهرزاد از خواب پرید و با گیجی و نگرانی نگاهی به

اطرافش کرد.
از اتاق خارج شد و به پرستاری که چند دقیقه قبل

مغزش را میخورد کرد و با صدای بلندی گفت:
-مگه من به شما نگفتم بیای!؟

چرا پرستار آقا فرستادی!؟
هان!؟

پرستار زود به سمت اتاق رفت دا قاعله را ختم بخیر
کند وگرنه اینگونه که یزدان داد میزد نزدیک بود

رییس بیمارستان را هم به اینجا بکشاند.
پرستار بعد از اینکه کارش تمام شد رو به شهرزاد که
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ترسیده بود و حاج خانوم با او حرف میزد تا نترسد.
بعد از رفتن حاج خانوم رو به شهرزاد با لحنی که

حسادت در آن موج میزد لب زد:
-انگار شوهرت خیلی دوست داره!

خوشبحالت!!
شهرزاد را به چشمانی که از تعجب گشاد شده بود تنها

گذاشت و با چشم غره ای به یزدان که جلوی در
ایستاده بود از اتاق خارج شد.

شوکه از حرف های پرستار با دهانی باز مانده بود و
به این فکر میکرد که شوهرش کیست!؟

مگر ازدواج کرده بود که شوهر داشته باشد!؟
نکند یزدان را میگوید!؟

با فکر آخرش گونه هایش رنگ گرفت، یزدان به من
تهمت خراب بودن بزند حاال بیایید با من ازدواج کند!؟

هیچ خودمم راضی نیستم زن کسی بشوم که به چشم
یک دخترَ بد بهم نگاه میکند.

با آمدن حاج خانوم از افکارش خارج شد.
حاج خانوم پیراهن را به دستش داد و با خنده بامزه لب

زد:
-خانوم کوچولو، فقط مراقب باش تو پیرهن گم نشی!!

شهرزاد خنده کوتاهی کرد و پیراهن را گرفت. از
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تخت پایین آمد پیراهن را به تن کرد.
بوی عطرش هنوز روی پیراهن بود، نفس عمیقی
کشید، بوی تلخ اما خنکی که هوش از سرشُ برد.

این بو را خوب میشناخت، وقتی امروز یزدان بهش
نزدیک شده بود بوی عطرش را شناخته بود.

از این کار های خود زیرلب با غرزدن لباس هایش را
میپوشید.

پیراهن برایش هم گشاد بود هم بلند، دو طرف پیراهن
را گرفت روی هم گذاشت، خنده ای کرد اگر یک نفر

دیگر به اندازه خودش بود میتوانستند هردو در آن
جای بگیرند.

وقتی به ماشین رسیدند، یزدان درب عقب را باز کرد
و با کمک حاج خانوم روی صندلی های عقب جا

گرفت. از سرگیجه و حالت تهوع ای که داشت
سرمشق روزهایی بود که لب به غذا نمیزد و معده اش

را خراب کرده بود.
با تکان خوردن تنش به حرکت در آمدن ماشین را
فهمید. سنگینی نگاهی را احساس میکرد،مگر جز

یزدان کسی دیگری اینجا بود!؟
خسته از این که خودش را الکی به خواب زده، پلک
هایش را از هم جدا کرد که نگاهش به دو گوی سبز

  104                       



شهرزاد   بی شهر

رنگ که در آیینه قاب شده بود افتاد.
جنگلی هایش عجیب بود جوری که تورا در خودش

غرق میکرد مانند دریا.
شهرزاد نگاه دلخورش را از یزدان گرفت و به این

فکر کرد چرا نتوانسته تا حاال چیزی از نگاهش
بفهمد!؟

چیزی از نگاهش عایدش نمیشد چون خنثی نگاهش
میکرد.

در بین راه مریم زنگ زد و خبرداد که بخاطر شدت
خستگی محمد نتوانستند منتظر بمانند تا برسیم و

میخواست از من عذر خواهی کند که منتظر نمانده بود
تا ببینتم. از او خواستم تا از آقا محمد تشکر فراوانی

بکند که با خستگی زحمت کشیده بود و من را شرمنده
خود کرده بود.

هنوز چند دقیقه از پایان مکالمه با مریم نگذشته بود که
صدای زنگ موبایل یزدان در ماشین پیچید. زهرا بود

انگار به خانه برگشته بود وبا فهمیدن اینکه حال
شهرزاد بد شده، با نگرانی جویای حالش بود.

یزدان اورا توجیه کرد که حال شهرزاد بهتر است و
در راه خانه اند و بعد تماس را قطع کرد.

شهرزاد از اینکه نگران او بودند خوشحال اما ناراحت
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بود، خوشحال بخاطر اینکه بعد از مرگ خانواده اش
احساس میکرد دیگر وجودش برای کسی مهم نیست

اما حاال میفهمید که چقدر این خانواده اورا دوست
دارند.

ناراحت از اینکه نمیتوانست زیاد مزاحم این خانواده
بشود و شرمنده شان شود، وقتی به این فکر میکرد که

باید همراه عمویش به شهرستان برود و کنار آنها
زندگی کند تمام تنش از وحشت یخ می کرد.

پسرعمویش که تک پسرعمویش هست جوری در
کنار دیگران اورا نگاه میکرد که شهرزاد احساس

میکرد 
یادش می آید که وقتی پدر و مادرش آرام در مورد آن
پسرک که یک سال از خودش بزرگ تر هست حرف

میزدند حرف هایشان را میشنید که میگفتند به یک
دختر کوچک دست درازی کرده اما با پول پدرش پدر

آن دختر بچه را راضی کرده بود تا شکایت نکند.
واقعا ترسناک بود کنار آنها زندگی کردن برای من!
یکی از قوانین خوب این خانه، این بود که سر سفره

همه باید می بودند، قوانین شان را دوست دارم اما
همانگونه که از وجود یزدان خان ناراحتم او هم انگار

اینگونه است.
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در دل گفتم، تو فقط مهمونی نمیتونی به صاحب خونه
بگی توی جمع نباش، خودت نباید باشی.از فکر اینکه
چند روز دیگر کنکور دارم و بعدش عمویی که از آن
روز منتظرم زنگ بزند، حتما به دنبالم خواهد آمد تا

من را به جهنم خودشان ببرد ناراحتم میکرد.
همیشه بابا به مادر میگفت، اگر اختلف سنی یزدان و
شهرزاد زیاد نبود خودم میرفتم به او میگفتم تا دامادم

شود، مثل که میخواست دخترش را به دست آدمی
بسپارد که از او مراقبت کند، اما حاال نیست ببیند کسی

که به دخترش زخم های عمیق میزند کسی نیست جز
خود یزدان خان!

بعد از خوردن شام و تمیز کردن آشپزخانه به همراه
حاج خانوم و زهرا به حاج سبحان و یزدان خان که
در هال به تماشای اخبار نشسته بودند پیوستند. حاج

سبحان لبخندی به رویش پاشید و دوباره حالش را
پرسید تا مطمعن شود حال دخترک خوب است، دلش

نمیخواست در امانت داری کم کاری کند برای
دوردانه رفیقش!!

یزدان خان از جایش بلند شد و در نزدیکی دخترک
نشست، آرام لب زد:

-برام میوه پوست بَ کن!!

  107                       



شهرزاد   بی شهر

شهرزاد احساس کرد اشتباه شنیده که با تعجب به او
که در نزدیکی اش نشست و حاال هم میوه میخواست
نگاه کرد! همه در حال تماشای فیلم سریالی بودند و

اصل حواس شان به آنها نبود، یزدان با سر دوباره به
میوه ها اشاره کرد که شهرزاد ناچار شروع به پوست

گرفتن میوه های خودش شد.
در بشقاب آنها را خرد کرد و جلوی یزدان خان

گذاشت، اما با حرفی که این بار یزدان زد نزدیک بود
دوتا شاخ در سرش در بیاورد.

-خودت بزار توی دهنم!
من خسته ام!

اگر کسی آنها را نمیشناخت و در این حال آنها را
میدید فکر میکرد یک زوج خوشبخت هستند که در

کنار هم در کمال آرامش اند اما
شهرزاد فهمید که دارد اذیتش میکند اشک در

چشمانش جمع شد اما خودش را کنترل کرد تا دوباره
نبارند، چنگال را در میوه ها فرو کرد و به سمت

دهان یزدان برد. یزدان جوری آرام میوه ها را میجوید
که شهرزاد از آرام بودن او حرصش میگرفت، انگار

مرد گنده خودش دست ندارد که من را کنیز خودش
کرده است.
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بعد از تمام شدن میوه ها که خودش اصل نخورده
بود،کمی در جایش تکان خورد تا از آن مرد روانی

که با لبخند پیروزی اورا نگاه میکرد دور شود.
از خجالت تمام تنش گر گرفته بود، گرمش بود، از

جایش بلند شد که توجه بقیه به سمت او کشیده شد. با
گفتن اینکه میرود تا استراحت کند از پیش آنها و البته

از نگاه های پیروزمندانه یزدان دور شد.
عجیب دلش میخواست به جای میوه انگشتان دخترک
را می بلعید که انگونه با اجبار و لرزش دستانش باز
هم نتوانست از او سرپیچی کند خوشحال بود. بعد از

رفتن شهرزاد او هم بخاطر خستگی اش به سمت
اتاقش رفت تا بخوابد.

دخترک خجالت میکشید با یزدان رو به رو شود،
احساس میکرد بقیه هم متوجه شده اند اما به روی
خودشان نیاورده اند. شب با افکار های عحیب و

غریبی که در ذهنش خطور میکرد به خواب رفت.
موقع نماز بود که زهرا وارد اتاقش شد تا او را برای

نماز بیدار کند.
با تکان های زهرا چشم هایش را باز کرد و با گیجی

نگاهش کرد.
-پاشو دیگه شهرزاد، وقت نمازه!
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عینه منگوال نشسته من نگاه میکنه!
با حرف زهرا،شهرزاد از گیجی خود در آمد و خنده

ای به حرکاتش موقع حرف زدن کرد که باعث شد
زهرا

-زهرمار؛ چه میخنده گمشو نکبت!
خنده شهرزاد بلندتر شد که زهرا مشتی به بازویش زد

که صدای آخ گفتنش در اتاق پیچید.
زهرا هم خواست اورا بچزاند که با چشمکی گفت:

-ها چته، کبکت خروس میخونه!
شب خوب میوه به خورد داداشم دادی ها نگو ندیدم!

خنده از لب های شهرزاد پر کشید. ابرویش رفته بود،
حاال فکر میکردند با این کار ها میخواهد خود را به

یزدان بیندازد.
-نه به خدا، خودش گفت!

زهرا که ناراحتی و دست پاچگی شهرزاد را دید خنده
ای کرد و گفت:

-دختر دیدم خودش گفت چرا مضطرب میشی!؟
اشکالش چیه!؟

حتما خسته بوده ازت خواسته که بهش میوه بدی!
شهرزاد بغضش را قورت داد و سری تکان داد.

-باشه برو نمازت بخون منم  االن  میام.
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-زود بیا!
نمازت غذا میشه ها!!!

بعد از رفتن زهرا، حالش بدتر شد. نمیخواست انگونه
که خود یزدان گفته بود باشد.

او تا حاال با نامحرمی خوش و بش نکرده بود دیشب
خود یزدان در کنارش نشست و از او خواست تا میوه
پوست بکند. او هم از ترسش نتوانسته بود نه بگوید.

نمیخواست حاج خانوم و حاج سبحان به او با دید
یزدان نگاه کنند.

در دل یزدان را فحش میداد که به او چنین تهمتی زده
و حاال با رفتارهایش میخواهد ابرویش را ببرد.

بعد از خواندن نماز صبح بدون اینکه حرف اضافه ای
به اتاق امد. دیگر نمیخواست در جمع خانوادگی شان

باشد که فکر نا مربوطی کنند.
خواست به رخت خوابش برود که درد وحشتناکی در

شکمش پیچید. درد آنقدر وحشتناک بود که روی
دو زانو افتاد و اشک هایش از چشمانش لغزیدند.
نفسش باال نمی آمد تا کسی را صدا کند، احساس

میکرد اگر اینجا تنها با این درد بماند خواهد مرد.
دردی طاقت فرسا که اولین بار بود که در جانش

رخنه کرده بود.
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عرق روی تیره کمرش نشسته بود. تمام تنش از درد
در هم پیچیده بود. پاهایش را در شکمش جمع کرده

بود و ناله میکرد.
کاش صدایش را میشنیدند، دخترک انگار که در حال

جان دادن بود. صورتش سفید شده بود و میلرزید.
با خیس شدن شلوارش چشمانش از ترس گشاد شد.باید

از جایش بلند میشد تا بتواند کسی را صدا بزند.
روی زمین خودش را به سمت در کشاند. انگار که
کوه کنده بود خسته از نیم خیز رفتن کنار در نفس

زنان ایستاد و مشت هایش را روی در فرود آورد.
یزدان بعد از نمازش عادت داشت چند لقمه بخورد و

بعد بخوابد، امیدوار بود مرد ترسناک صدای مشت
زدن هایش را بشنود.

دستش را به دست گیره در رساند و در را باز کرد، با
صدایی که از ته چاه انگار در می آمد خواست

صدایشان کند که دوباره درد در  شکمش پیچید که
جیغش به هوا رفت.

یزدان هراسان از آشپزخانه و بقیه از اتاق هایشان
خارج شدند و سمت اتاق دخترک پا تند کردند.

یزدان در را باز کرد که نگاهش به شهرزاد که در
خود جمع شده بود و صورتش مثل میت سفید شده بود
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افتاد بعد خون هایی که روی فرش بود.
حاج خانوم و زهرا خواستند تکانش دهند که جیغ بلند

تری کشید.
هر سه گیج هم دیگر را نگاه میکردند و نمیدانستند چه

کار کنند، اما نگاه یزدان به چشم های دخترک بود.
چشم هایی که از گریه صورتی شده بود.

فقط توانست وارد اتاق شود و پتوی مسافری که در
اتاق بود را برداشت و بدون توجه به جیغ های پی در
پی شهرزاد پتو را دورش پیچید و با یک حرکت اورا

در آغوشش گرفت.
شهرزاد خجالت میکشید اما درد امانش را بریده بود،
خودش هم نمیفهمید چه مرگش شده است فقط از درد

مثل مار به خودش میپیچید.
خونی که از شهرزاد میرفت لباس های یزدان را هم
خونی کرد، اما به سمت ماشینش قدم برداشت بدون
منتظر ماندن مادرش دخترک را روی صندلی جلو

گذاشت و به سمت بیمارستان با سرعت زیاد حرکت
کرد.

سرعتN اش زیاد بود و نزدیک بود چند بار تصادف
کند. صدای جیغ و گریه های شهرزاد حالش را بدتر
کرده بود. ناله هایش قلب یزدان را به درد می آورد.
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ترسیده بود و فکر میکرد که چرا باید حالش اینگونه
شود. صندلی ماشین خونی شده بود و شهرزاد نم بودن

زیرش را احساس میکرد و بدتر خجالت میکشید،
هرچقدر تلش میکرد تا صدایش را کنترل کند و جیغ

نزند اما نمیتوانست.
لب هایش بخاطر گاز گرفتن هایش پاره شده بود.
احساس میکرد تمام عضلت شکمش در حال پاره

شدن هستند.
به سرعت وارد حیاط بیمارستان شد و پیاده شد و به
سمت شهرزاد رفت و بعد از باز کردن در، نگاهش

تازه لب های پاره شده دخترک افتاد، انگشتش را
روی لبش کشید و خونش را تمیز کرد.

با اثر برخورد انگشتش با لب هایش، روح از تن
شهرزاد جدا شد.

با صدای اخ گفتن شهرزاد به خودش آمد و دست
انداخت زیر تن دخترک اورا در آغوشش گرفت. با

قدم های بلند به سمت ورودی میرفت. دخترک از
ترس افتادن دستش را بند گردن یزدان کرد.

 نفسش را با صدای بلند به بیرون
فرستاد، دخترک انگار پر کاه بود وزنی نداشت. خنده

اش گرفت از کوچک بودنش.
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با رسیدن به بخش اورژانس پرستار ها با دیدن لباس
خونی یزدان و دست های پر از خون اش به سرعت
برانکارد را آوردند و دخترک را روی آن دراز کش

کرد که شهرزاد با جیغ صدایش زد:
-یزدان

قلبش ایستاد، چقدر زیبا صدایش کرده بود
دلبرکوچکش، دخترک دستش را ول نمیکرد و گریه

میکرد.
-جان یزدان!

آروم باش چیزی نیست!
نترس من پیشتم!

همینجام نترس کوچولو!
شهرزاد را به اتاقی بردند و دکتر زنان را صدا کردند

تا معاینه اش کند، صدای گریه هایش در بیمارستان
پیچیده بود. دلش برای گریه های دخترک ریش میشد.

اما نمیفهمید چرا باید اینجوری شود، نکند...!
با تکان دادن سرش افکار بد را از فکرش خارج کرد،
با خود میگفت اگر کار بدی هم بکنه تا اینجاهاش پیش

نمیره!
ولی باز خودش بود که میگفت تنها بود ممکن بود در

آن خانه هرکاری بکنند.
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از خشم دست های پرخونش را به دیوار کوباند تا آرام
شود. افکار هایش باعث شده بود دوباره میگرنش

بگیرد.
بدون توجه به دست های پرخونش، سرش را بین

دست هایش گرفت و با پاهایش روی زمین ضرب
گرفته بود.

صدای دخترک کمی ارام تر شده بود و نمیدانست
اونجا چیکار میکنند.

بعد از چند دقیقه دکتر از اتاق خارج شد که یزدان از
جایش بلند شد و به سمتش رفت.

-خانوم دکتر حالش خوبه!؟
چرا اینجوری شده!؟

چش بود؟!
دکتر به اضطراب یزدانلبخندی زد و

-آرام باشید آقای جوان!
خداروشکر چیزیش نشده بهتون توضیح میدم.
یزدان سرش را تکان داد که دکتر ادامه داد:

-انگار خانوم تون خیلی وقت بوده که مریض نمیشده و
کیصت داشته که باعث میشده دیر به دیر مریض میشد
با حرف های دکتر یزدان از خجالت سرخ میشد، فکر

میکردند شوهرش، با خانوم شنیدن از زبان دکتر
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لبخندی زد و اما نگرانش شده بود
-بخاطر دیر مریض شدن، قلنج عضلت شکم شده که

به خون ریزی افتاده و درد وحشتناکی داره. بازم
خداروشکر که خون ریزی کرده وگرنه در آینده برای

بارداری خطرناک بود و ممکن بود نازا بشه.
دکتر وقتی صورت ترسیده یزدان را دید

-نترسید، گفتم که خون ریزی کرده خطر کمی رفع
شده و منم براش دارو تجویز میکنم تا با مصرف

کردن بهتر بشه.  االن  هم آرامبخش زدیم که خوابید
میتونید برید پیشش!

اگه چیزی الزم بود پرستار بهتون اطلع میده!
-دستتون درد نکنه خانوم دکتر.

-انجام وظیفه بود مرد جوان.
وارد اتاق شد و در را بست.

لباس های آبی رنگ بیمارستان را که پرستار گفته بود
را خرید و داده بود به پرستار و حاال در تنش بود. آبی

به رنگ سفید تن دخترک می آمد. 
بعد از چند دقیقه دوباره از جایش بلند شد و به سمت

روشویی رفت و دست و صورتش را شست.
لباس هایش هم که کل خونی شده بودند.

گوشه تخت نشست و نگاهش به دست دخترک که
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سرم زخمش کرده بود انداخت، نا خود آگاه انگشت
های کوچک دخترک را لمس کرد.

با باز شدن در به خودش آمد و دست از نگاه کردن به
فنچولک دست کشید، دخترک آنقدر ریزه میزه بود که

اسمش را فنچولک گذاشته بود.
با رفتن پرستار شروع به قدم زدن در طول و عرض
اتاق کرد که گوشی اش به صدا در آمد، مادرش بود.

-الو، یزدان مادر چیشد!؟
کجا رفتی، شهرزاد چش شده!؟

پشت بندش صدای گریه اش بود که در گوش یزدان
پیچید. کلفه نفسش را بیرون فرستاد و گفت

-هووف!
مادر  االن  خوبه آرامبخش زدن بهش خوابیده!

نمیدونم چش شده وقتی اومدی با دکترش حرف میزنی
خودت!

دیگه گریه نکن عزیزدلم!کجایید!؟
-خداروشکر!

با زهرا داریم میاییم!
به حاجی زنگ زدن مجبور شد بره مغازه مادر!

تو ترافیکیم یکم دیگه میرسیم.
-منتظرم،فعل!
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-فعل مادر.
دخترک امروز همه مان را ترسانده بود، چه دردی هم

کشیده بود. وقتی جیغ های پی در پی اش در ماشین
یادش می افتد دلش برای ان موجود کوچک روی

تخت میسوخت.
وقتی که صداش کرد، آرزو کرد کاش زمان متوقف

میشد، خودش بود و شهرزاد که آنقدر توی بغلش
فشارش میداد که استخوان هاش له بشوند.

به سمت تخت رفت، صندلی را برداشت و کنار تخت
گذاشت وروی آن نشست. دستانش را زیر چانه اش

زد و چشم دوخت به عروسک رو به رویش!
لب های قرمزش و بینی کوچکش، تمام آنها دلبری

میکردند برایش، ابروها و مژه های بلندش، دلش لمس
آنها را میخواست.

دستی به صورتش کشید و بعد از چند ذکر گفتن،
خواب را بهتر دانست تا گناهی مرتکب نشود، اورا هم

در آغوش کشیده بود از روی اجبار بود وگرنه تا  االن 
به هیچ زنی جز مادر و خواهرانش نگاه ناشایسته ای

نکرده بود.
سرش را کنار دست آزاد شهرزاد گذاشت و به خواب

رفت.
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با صدای اخ بلند دخترک، سرش را از روی تخت
برداشت و با در حالی که چشمانش به زور باز میشد

دخترک دا نگاه کرد که انگار درد داشت و ناله
میکرد.

به خودش آمد و دستی به صورتش کشید و به سمت
بخش پرستاری رفت بعد از اطلع دادن پیش شهرزاد

برگشت و کنارش ایستاد.
-شهرزاد...

شهرزاد خانوم!
صدای من میشنوی!؟

درد داری بازم!؟؟
با ورود پرستار از روی دخترک که خم شده بود تا

آرام با او حرف بزند کنار کشید. پرستار بعد از چک
کردن سرم شهرزاد شروع به حرف زدن کرد.

شهرزاد صداهای دور و برش را میشنید ولی از درد
نمیتوانست چشمانش را باز کند احساس میکرد سرش

سنگین شده است. اما اینقدر ناله کرد و بعد از تلش
چتد دقیقه ای چشمانش را کمی باز کرد.

پرستار رو به یزدان گفت:
-خانومی نیست که همراه شون بمونه!؟

-مادرم توی راه هستن!
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-خب تا مادرتون بیان طول میکشه و انگار شهرزاد
خانوم بیدار شده.

با این حرفش نگاه شهرزاد و یزدان درهم گره خورد،
یزدان نفسی گرفت و از چشمان زیبای به خون نشسته

دخترک نگاه گرفت و به پرستار گوش سپرد.
-براشون پد بهداشتی و چند تا خوراکی تهیه کنید.
صورت یزدان از خجالت سرخ شد، بعد از رفتن

پرستار به سمت شهرزاد برگشت که دید سرش را به
سمت مخالف برگرداند اما او هنوز نگاهش روی

دخترک بود.
شهرزاد با شنیدن حرف پرستار نزدیک بود از

خجالت دوباره پس بیفتد. از خجالت بغض کرده بود،
اینقدر بی کس شده که وسیله خصوصی اش را به یک

مرد نامحرم بگوییند.
از یزدان هم بخاطر بغل هایش و زمانی که بدون

پسوند و پیشوند صدایش کرده بود بدتر خجالت
میکشید.

نگاه عمیق و طوالنی یزدان را روی خودش احساس
میکرد. نتوانست طاقت بیاورد و ملفه را چنگ زدو

روی سرش کشید و صدای گریه های ریزش بود که
به گوش یزدان میرسید.
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یزدان کلفه از گریه های دخترک ،دوباره در صندلی
جای گرفت اما او هنوز آرام نشده بود انگار که روی
سر یزدان یورتمه میرفت، میگرنش هم گرفته بود و

اعصابش بهم ریخته، طاقت از کف داد و به سمت اش
قدم برداشت و ملفه را از روی سرش پایین کشید که

چشمان ترسیده و اشک آلود دخترک در جنگلی هایش
گره خورد.

-چته!؟
چته داری باز زار میزنی!؟

بس میکنی یا...
میان حرفش پرید و آرام و ترسیده لب زد:

-بس میکنم، توروخدا داد نزنید.
زشته میشنون!

از اینکه دخترک باز ترسیده بود حالش را بدتر کرد
دستی به گردنش کشید و با کلفگی به سمت در قدم

برداشت و از اتاق خارج شد.
در حیاط بیمارستان شروع به قدم زدن کرد. بخاطر

اول صبح بودن هوا کمی سوز داشت و بخاطر اینکه
تیشرت نازکی در تن داشت، باعث شد لرز کوچکی

بر تنش بشیند اما توجهی نکرد و بعد از چند دقیقه
انگار که بدنش به دمای هوا عادت کند هیچ سرمایی
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احساس نمیکرد.
دوباره دخترک را ترسانده بود و به همین دلیل از

دست خودش عصبانی بود، به خود قول داده بود فعل
اورا اذیت نکند تا کمی حالش بهتر شود اما امروز

بازهم با گریه کردنش بهم ریخت. دست خودش نبود
صدای گریه شهرزاد اورا تا مرز جنون میکشاند.
با زنگ خوردن تلفنش از افکارش خارج شد و با

دیدن شماره آیکون سبز رنگ را فشرد.
-بله!؟

...........
-نه کاری برام پیش اومده  االن  نمیتونم بیام عصر اما

میام.
.....

-خدافظ
بعد از پایان مکالمه اش خواست پیش دخترک برگردد
که مادرش و زهرا را دید که هراسان وارد بیمارستان

شدند. انگار اورا ندیده بودند، پشت سرشانN قدم های
بلند برداشت تا به آنها برسد.

وقتی رسید مادرش از پرستار اتاق شهرزاد را
میپرسید که با دیدن من به سمتم برگشت.

-یزدان، شهرزاد کو!؟
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-دورت بگردم بیا نترس، بیا ببرم ببین حالش خوبه!
بعد از اینکه وارد اتاق شهرزاد شدند با جسم در خواب

اش مواجه شدند، اما جای قطره های اشک روی
صورت دخترک معلوم بود.

حاج خانوم مثل یک مادر صورت دخترک را بوسه
باران کرده بود و اشک میریخت، انگار پرستار به

آنها گفته بود که چه اتفاقی برایش افتاده است.
یزدان با به یاد آوردن وسیله ای که برای شهرزاد

الزم بود از اتاق خارج شد و به سمت داروخانه
بیمارستان رفت.

با هزار زور و خجالت پد بهداشتی خرید، به همراهش
چند خوراکی هم خرید تا وقتی دخترک بیدار شد به

خوردش بدهد.
وارد اتاق شد که نگاه زهرا و حاج خانوم به سمتش
برگشت اما شهرزادی که از خواب بیدار شده بود به

سمت او برنگشت.
از حرصش رفت و باالی سر او ایستاد و خوراکی

هارا به دست مادرش داد و پد بهداشتی را روی تخت
گذاشت تا دخترک را حرص دهد:
-دکترت گفت الزمته برات خریدم.

نگاه شهرزاد از چشمان یزدان روی پلستیک مشکی
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که میدانست جز پد داخل آن نیست دوخته
شد. نزدیک بود دوباره گریه اش بگیرد که یزدان
بدون توجه به وجود زهرا و حاج خانوم لب زد:

-شهرزاد خانوم....بسه کم گریه و زاری راه بنداز!
استراحت کن تا خوب بشی.

شهرزاد خودش را کنترل کرد و از ریزش اشک
هایش جلوگیری کرد تا یزدان را عصبانی تر نکند.

بدون توجه به خنده های ریز زهرا و نگاه متعجب و
خندان حاج خانوم به سمت در قدم برداشت وبا گفتن

میرم لباس عوض کنم از دیدشان خارج شد.
از اینکه دخترک را حرص داده بود خنده ای روی لب

هایش نشست. به خانه رسید و ابتدا روکش های
صندلی جلویی که تماما خون شده بود را تمیز کرد و

بعد از حمام کردن، یک شلوار مشکی با پیراهن
مشکی برداشت و به تن زد. جلیقه توسی رنگش را هم

پوشید و با برداشتن سوئیچ از خانه خارج شد تا به
بیمارستان برود.

در حیاط بود که یادش آمد مادرش در راه خانه بود به
او زنگ زد و خواست برای شهرزاد هم لباس ببرد،

چون دکترش اجازه مرخص شدن به او داده است.
برگشت و وارد اتاق دخترک شد به سمت کمد رفت و
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بازش کرد که نگاهش به پیراهن خودش که در بین
لباس هاش شهرزاد بود خورد.

خواست پیراهنش را بردارد که منصرف شد با خود
گفت شاید پیراهن را دوست دارد و میخواهد بپوشد،

پیراهن را کنار زد تا برایش لباس بردارد.
با دیدن یک شومیز که از بلندی اش لبخندی زد
برداشت و شلوار مشکی رنگ دخترک را نیز

برداشت. 
حرصش گرفت از لباس های رنگارنگی که داشت و

با تصور آنها در تن سفید شهرزاد حالش دگرگون شد.
سرش را تکان داد از افکارش خارج شود، نباید به

یک دختر نامحرم فکر میکرد. لباس هارا در نایلکس
قرار داد که صدای اذان را شنید.

وضو گرفت و قامت بست. بعد از خواندن نمازش از
خانه خارج شد و به سمت بیمارستان حرکت کرد.

شهرزاد حالش کمی بهتر شده بود اما دکتر به او گفته
بود که باید استراحت کافی داشته باشد و وسایل سنگین

جابه جا نکند. بعد از اینکه یزدان رسید و لباس هارا
به مادرش داد و رفت تا حساب بیمارستان را بپردازد،

زهرا کمک کرد تا شهرزاد لباس هایش را بپوشد،
شهرزاد با دیدن لباس صورتی رنگش نزدیک
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بود غش کند.
زهرا اما شروع کرده بود به قهقه زدن که با نیشگون

شهرزاد خفه شد و ریز ریز خندید.
-داداشم ببین چی آورده توروخدا!

-خفه شو زهرا
-بی شوخی الزمه، وضعیتت خرابه پاشو اینم بپوش

لباسات دوباره کثیف میشن.
لباس هایش را پوشیده و آماده بودند که یزدان وارد

اتاق شد. شهرزاد تا جایی که میتوانست سرش را در
پایین انداخته بود. یزدان تک خنده ای کرد و با گفتن

حساب کردم بیایین بریم دوباره از اتاق خارج شد.
پارت هدیه

حاج خانوم برای راحتی شهرزاد، از یزدان خواست تا
تخت خواب مریم را که در دورانی که هنوز ازدواج
نکرده بود داشت را بیاورد تا بتواند راحت بخوابد و

از جایش بلند شود.
تخت خواب را آورد و در اتاق گذاشت، شهرزاد به

بدن قدرتمند و عضلت بازوهایش که در هم پیچ
خورده بودند زل زده بود.

با خارج شدن یزدان از اتاق افتادن نگاهش به
دخترک، به خودش آمد و سرش را پایین انداخت. بعد
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از چند دقیقه که جای خواب را آماده کردند زهرا به
کمک شهرزاد آمد تا اورا به اتاق ببردتا استراحت کند.

شهرزاد ناراحت از اینکه نتوانسته بود حتی کمی از
خلصه درس هایش را مرور کند و فقط سه روز تا

کنکور مانده بود. زهرا دلداری اش میداد که او میتواند
قبول بشود. تمام درس هارا خوانده و انشالل حتی اگر

مرور نکند میتواند رشته مورد علقه اش قبول شود،
ولی شهرزاد میدانست تمام اینها حرف هست.

میدانست برای او حواس جمعی نمانده، اینقدر درد و
مشکلت دور و برش را گرفته است که تنها چیزی

که به آن فکر نمیکند قبول شدن است!
با صدای زنگ گوشی اش از افکارش خارج شد،

متوجه رفتن زهرا هم نشده بود، تلفنش را برداشت و
با دیدن اسم عمویش زود ایکون سبز رنگ را لمس

کرد.
نمیداند چرا این همه اورا معطل کرده بود و تازه

زنگ زده بود.
-سلم خوبی!؟

+سلم مرسی،شما خوبید!؟
-خوبم، چند روز پیش انگار زنگ زده بودی، مشکلی

پیش اومده!؟

  128                       



شهرزاد   بی شهر

+حاجی میگفتن انگار بابام بده کار بوده که شما
اموالش ازش خریدید تا بتونه قرض هاش بده،

درسته!؟
-درسته!

نفس در سینه اش تنگ شد، پدرش به چه کسی قرض
داشته که تمام اموالش را بی خبر فروخته بوده!؟

+شما میدونید به کی قرض داشته!
-نه، بهم نگفت.

+پس خونه هم برای شماست!؟
من نمیتونم اونجا زندگی کنم، نمیتونم که تا آخر عمرم

مزاحم حاج سبحان و خانواده اش بشم.
-یک هفته دیگه میام اونجا!

میارمت پیش خودم شهرستان!
انگار آب سردی روی سرش ریختند، میرفت با

کسانی که از وقتی میفهمید از پدرش شنیده بود مال و
منال فرشید حرام است، زندگی میکرد!؟

آواره این خانه و اون خانه بشود!؟
دیگر طاقت این همه درد را نداشت، بغض مهمان

گلویش شد و درد هایش همچون باران از چشمانش
سرازیر شدند.

بدون توجه به صدا زدن های فرشید تلفن را قطع کرد.
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آرام گریه میکرد تا صدایش را نشنود، گریه باعث شد
سردرد بگیرد و چشمانش بسوزد،به همین خاطر در

جایش دراز کشید و چشمان سرخش را روی هم
گذاشت و به خواب فرو رفت

یزدان بعد ازاینکه مادرش گفت دیگر با او کاری
ندارد با خداحافظی از خانه خارج شد و به سوار

ماشین اش شد و به سمت باشگاه حرکت کرد.
در ماشین افکارش پیش دخترک بود، دلش میخواست
کاش دخترک را با لباس هایی که در کمد بودند میدید.

با یاد آوردن لباس  صورتی رنگ دخترک لبخندی
روی لب هایش نشست. در این مدت که اورا با شومیز
دیده بود فهمیده بود که در حالی که در برابر او ریزه

میزه است
با این افکار تمام امیال مردانه اش دوباره فعال شدند،با

صدای ترمز وحشتناکی از افکارش خارج شد و
نگاهش را به ماشینی که نزدیک بود به او برخورد

کند را دید. خدا بهش رحم کرده بود وگرنه  االن  روی
برانکارد بود و بیهوش، نچی به سربه هوایی خودش

گفت و پنجره را باز کرد و به سمت راننده
دستانش را به معنای ببخشید باال بردوبعد شروع به
حرکت به سمت مقصدش کرد. نباید به حرف دلش
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گوش میداد هرچقدر هم اورا میخواست اما دیگر
شهرزاد آن دختر سابق نبود.

دوباره اعصابش بابه یاد آوردن آن روز بهم ریخت،
به سرعتش افزود تا زودتر تمام حرص و خواستنش

را روی کیسه بوکسش خالی کند.
.....

با تنی خسته و کوفته در حالی که عرق از تمام
صورت و بدنش سرازیر میشد باز هم دست از کیسه

بوکس دست نمیکشید.
حسام تنها رفیق یزدان، وقتی حال بد یزدان را دید به
سمتش رفت و به زور اورا از ادامه کارش منصرف

کرد و به سمت اتاق رفتند.
حسام هم نمیدانست چرا یزدان با خودش اینگونه

میکرد، اما خب یزدان اجازه پرسیدن هم به او نمیداد.
بعد از چند مین استراحت از جایش برخواست، از

اتاق خارج شد و به سمت کمدش رفت و شلوارکش را
عوض کرد و تیشرتش را تن کرد که بخاطر عرق

کردن لباس به تنش بیشتر چسبیده بود و عضلتش را
نمایان میکرد.

از خستگی چشمانش خون شده بودند،شدیدا به خواب
احتیاج داشت اما باید دوش میگرفت حاج خانوم اگر
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میفهمید با تن عرق کرده روی تخت خوابیده دوباره
وسواسی اش شروع میشد و به جانش غر میزد.
چراغ های خاموش خانه خبر از اینکه اهل خانه

خوابیده اند میداد. ماشین را وارد حیاط کرد و بعد از
بستن در، بدون اینکه صدایی ایجاد کند وارد خانه شد.
وارد اتاقش شد و ساک را روی زمین انداخت و حوله

اش را برداشت و به قصد حمام کردن دوباره از
اتاقش خارج شد.

جلوی اتاق شهرزاد قدم هایش ناخودآگاه توقف کردند،
سیبک گلویش باال پایین شد، با خودش گفت خوابیده
چند دقیقه نگاهش کردن مگر گناه است خدایا!؟ آخر

این دل من بی تاب اون عروسک کوچولوی توی
اتاقه. ولی مغزش خلف میل قلبش دستور میداد.

بعد از چند دقیقه کلنجار رفتن با خودش دستش را بند
دست گیره کرد و به آرامی وارد اتاق شد. با روشن

بودن آباژور صورت دخترک را که میان موهایش گم
شده بود را میتوانست ببیند.

دلش ضعف کرد به مظلوم خوابیدنش، قدم هایش را به
سمت تخت دخترک برداشت و کنارش ایستاد. موهای
لخت دخترک برایش دلبری میکردند، آرام سرش را

خم کرد و صورتش را بین موهای خرمایی طلیی
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دخترک گذاشت و عمیق بو کشید. بوی بهشت میداد.
عصبی از کارش با کف دستش روی پیشانی اش

کوبید و از اتاق خارج شد. ناراحت بود، گناه کرده
بود، تا حاال نگاهی به یک زن نامحرم هم نیانداخته
بود حاال این فنچ کوچک کاری با دل و دینش کرده

بود که
با ایستادن زیر دوش آب سرد کمی حالش بهتر شده
بود، بعد از اینکه حمام کرد لباس هایش را پوشید و
وضو گرفت تا نماز بخواند از خداوند طلب بخشش

کند که بدون اجازه به تن دختری که از قضا
نامحرمش هم بود دست زده بود.

کلفه و پریشان بود، بعد از پایان نمازش شروع به
دردودل کردن با خدا کرد و توبه کرد.

خسته از کالفگی و عصبانیت هایش از جایش بلند شد
و بعد از جمع کردن سجاده، خودش را روی تخت

انداخت تا کمی بخوابد تا بلکه مغزش کمی آرام شود.
حاج خانوم برای تسکین درد شکم شهرزاد برایش

کاچی بار گذاشته بود. شهرزاد دستانش را به اپن تکیه
داده بود و ایستاده بود اما درد کمر و شکمش

واقعا وحشتناک بود اما در ظاهرش معلوم نمیکرد.
زهرا هم به کاچی پختن حاج خانوم، شهرزاد را
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مسخره میکرد و میگفت:
-مگه زاییدی دختر اخ و اوف راه انداختی!؟

چشمکی به شهرزاد میزد و قهقهه اش به هوا میرود،
شهرزاد و حاج خانوم هم به کولی بازی های زهرا

میخندیدند.
یزدان از صداهای بلند زهرا و خنده های جمع به زور

چشمانش را باز کرد. بعد کشیده خمیازه ای دستی به
صورتش کشید تا کمی از خوابش بپرد.

شهرزاد به زهرا که ادای زن های حامله را در می
آورد میگفت که شهرزاد مثل اونایی، قاه قاه میخندید و
حواسش نبود کمی آن طرف تر مردی در چهار چوب

ایستاده و در دل قربان صدقه خنده هایش میرود.
شهرزاد در مابین خنده هایش دردی که در زیر

شکمش احساس کرد باعث شد جیغ آرامی بکشد که
هر سه نفر به سمتش پرواز کردند. یزدان در حالی که
نسبت زهرا و حاج خانوم دورتر از شهرزاد بود، اما

زودتر از آنها پیش شهرزاد ایستاد و با نگرانی لب
زد:

-چت شد!؟درد داری!؟
ببرمت دکتر!؟

شهرزاد اما چشمانش غرق چشمان مرد روبه اش
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دوخته بود، در دل میخواست فدای آن جنگلی های
سبز بشود اما عقل منکرش میشد و به او نهیب میزد

آن مرد،همان مردی است که تورا خراب فرض کرد.
اما این همه نگرانی اورا کجای دلش میگذاشت!؟

با تکان دادن سرش به معنای اینکه درد ندارد. همگی
به آشپزخانه رفتند تا صبحانه بخورند.

حاج سبحان امروز زود به مغازه اش رفته بود و
کنارشان نبود.

حاج خانوم و زهرا سفره صبحانه را روی میز چیدند.
زهرا رو به روی شهرزاد و یزدان صندلی کناری

اش نشست. دخترک خجالت میکشید اما میترسید از
جایش تکان بخورد و جای دیگر بنشیند و یزدان را

عصبانی کند.
وقتی حاج خانوم،کاچی را جلوی شهرزاد گذاشت

زهرا ریر خندید و شهرزاد جوری که فقط خود زهرا
بشنود زیر لب کوفتی بهش گفت و شروع به خوردن

کاچی کرد.
یزدان با دیدن کاچی،انگار که قحطی زده است،
قاشقش را در ظرف کاچی شهرزاد کرد و توی

دهانش گذاشت. شهرزاد شوکه و با چشمانی از حدقه
در آمده نگاهش میکرد ، این روی تخس بودن یزدان
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را ندیده بود.
یزدان وقتی نگاه حاج خانوم را احساس کرد ، به

سمتش برگشت و گفت:
-چیه مادر من!؟

خب هوس کردم کاچی بخورم، ناراحتی نخورم!؟
-نه مادر نوش جونت اما برای شهرزاد بود.

شهرزاد از شوک خارج شد و میان حرفشان پرید
-زیاد هست، نمیتونم تموم کنم!

رو به یزدان لب زد:
-نوش جان

زهرا هم که فقط میخندید و چشم غره های شهرزاد
ساکتش نمیکرد. یزدان تند تند میخورد اما شهرزاد
آرام آرام. جوری کاچی را با قاشق برمیداشت که

دستش به دستان بزرگ یزدان برخورد نکند غافل از
اینکه حال خوش پسرک شبی بود که عطر تن

دخترک را بوییده بود.
زهرا با ولع خوردن یزدان را که میدید با خنده و

شوخی لب زد:
-داداش انگار توام شکمت درد میکنه اینجوری کاچی

میخوری!؟
زهرا به معنای حرفش دقت نکرده بود و باز شیطنتش
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گل کرده بود. با دیدن نگاه خشمگین یزدان آب دهانش
را قورت داد، لحظه ای نفس کشیدن یادش رفت. زیر

لب به خودش خاک به سرمی گفت و همین که
خواست سرش را پایین بینداز یزدان بلند داد زد.

-از جلو چشمام گمشو دختره خنگ!
زهرا با ناراحتی از جایش بلند شد و به سمت اتاقش

دوید. شهرزاد میدانست زهرا چقدر ترسیده و ناراحت
شده است، چون خودش هم ااز یزدان میترسید.

حاج خانوم کلفه سرش را تکان داد و با گفتن اینکه
میرود پیش زهرا ما صبحانه مان را بخوریم تنهای

مان گذاشت.
نزدیک بود دخترک از ترس خودش را خیس کند،
دوباره شده بود همان یزدان، نفس های کش دار و

عمیقش، گوش وصورت سرخ شده اش نشان از
عصبانیت بیش از اندازه اش میداد.

ساله این چه حرفی۳۰تقصیر زهرا هم بود به مرد 
بود که گفت. با ترس خواست از جایش بلند شود که با

صدای بلند یزدان در جایش نشست و اشک در
چشمانش جمع شد.
-بتمرگ سر جات!

یزدان کلفه از اینکه دخترک را دوباره ترسانده بود
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کمی صدایش را کنترل کرد و آرام پچ زد:
-کاچی رو تموم کن بعد میتونی بری!

حوصله ندارم هی دردت بگیره.
وقتی نگاهش به قطره اشک روی صورت دخترک
افتاد خواست با انگشت شصت اش زیر چشمش را

پاک کند که شهرزاد خودش را عقب کشید که با
کلفکی از جایش بلند و بیرون رفت.

شهرزاد سرش را روی دستانش که به میز تکیه داده
بود گذاشت و اجازه داد اشک هایش ببارند. خودش را

مقصر میدانست که بین خواهر و برادر شکر آب
کرده بود. اصل وجودش انگار نحس شده بود. اشک

هایش بند نمی آمدند و همچون باران روی گونه هایش
سرازیر میشد.

حتی برای یزدانی که امروز اخم نداشت و سرحال بود
هم از دست خودش عصبی بود که باعث شده بود او

دوباره عصبانی و ناراحت از اینکه سر خواهرش داد
زده بود.

با خود میگفت کاش وقتی حاج خانوم گفت کاچی را به
اتاقم می آورد آنجا میماند و اصرار به آشپزخانه آمدن

نمیکرد.
کمی از کاچی که مانده است را به زور قورت میدهد
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و کمی میز را جمع و جور میکنید تا برود زهرا را
بیاورد، حاج خانوم هم بخاطر زهرا صبحانه نخورده

رفته بود دنبال سوگلی خانه اش، یاد مادر خودش افتاد
که به ترکی میگفت:

-َ سنَ منیم اومین سو گولوَ سن قیزیم )تو سوگلی خانه
منی دخترم(

اصالت مادر و پدرش ترکی بود ولی چون شهرزاد از
اول در تهران به دنیا آمده بود و زیاد وارد نبود فقط

میفهمید چه میگویند و جوابی به ُترکی نمیتوانست بدهد
جز چند کلمه ، گهگاهی ُترکی حرف میزدند اما

بخاطر شهرزاد اکثر اوقات فارسیN حرف میزدند.
لبخند تلخی میزند، از تلخی آن دل خودش هم به حول
خودش میسوزد. از عزش به فرش رسیده بود و با یاد

خاطرات حالش بدترمیشد.
اشکهایش را با گوشه شالش پاک کرد و با قدم های
آرام بخاطر درد کمر و شکمش به سمت اتاق زهرا

رفت.
تقه ای به در زد و وارد اتاق شد، میدانست زهرا

یزدان را چقدر دوست دارد و این حس دوطرفه است
و حاال هردو خیلی ناراحتند.

کنار زهرا نشست که زهرا با تندی گفت:
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-خیالت راحت شد بین من و داداشم دعوا راه
انداختی!؟ چی میخوای از جونمون!؟

شهرزاد با دهانی که باز مانده وچشمانی که از تعجب
گشاد شده بودند زهرا را نگاه کرد.

-مم....ن......من!
-تو چی هان!؟

-زهرا چه طرز حرف زدنه مادر!؟
شهرزاد چیکار کنه شما دعواتون شد!

حرف زشت زدی برادرت عصبانی شد!
انگشت اشاره اش را به سمت زهرا گرفت و محکم

گفت:
-دیگه ازت همچین حرفی نشنوم.

زهرا انگار آدم دیگری شده بود، عصبانیت باعث شده
درجه فرق کند و آن دختر مهربان حاال۱۸۰بود  

تندخو و تلخ شده بود.
شهرزاد رو به حاج خانوم با صدایی که از بغض

میلرزید لب زد:
-حاج خانوم، زهرا حق داره.

لطفا دعواش نکنید.
رو به زهرایی که با ناراحتی مادرش را نگاه میکرد

گفت:
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-من رو ببخش زهرا جون!
من دلم نمیخواست بین شما بحثی بشه!

مشکل منم که حل میشم.
بعد بدون توجه به حاج خانومی که اورا صدا زد به

سمت اتاقش رفت و ساک کوچکش را برداشت و
لباس هایش را در آن جمع کرد. با دیدن پیراهن یزدان
اورا کنار گذاشت اما در آخر وسوسه شد و در ساکش

جا داد.
کلید خانه خودشان که حاال متعلق به عمویش بود را
برداشت. خانه که هنوز دست نخورده بود میتوانست

در آنجا بماند، دیگر تصمیم گرفته بود هرچقدر سخت
اما همراه عمویش به شهرستان برود. قلبش از حقیقت
هایی که زهرا به صورتش کوبیده بود به درد آمد، اما
تا کی مزاحم این خانواده میشد و ناراحتی به بار می

آورد، حق با زهرا بود چه از جانشان میخواست!؟ باید
میرفت تا بیشتر از این شرمنده این خانواده نشود.

دردی که زیر دلش احساس میکند را نادیده میگیرد،
چادرش را سر میکند و با برداشتن ساک کوچکش به

قصد ترک کردن این خانه از اتاق خارج میشود.
با دیدن چهره غمگین حاج خانوم که حاال رنگ تعجب
هم به او افزوده شده، کمی از کارش ناراحت می شود
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اما خب نمیخواست بماند و بدتر از این ها اتفاق بیفتند.
اورا مثل مادرش دوست داشت در این چند هفته

برایش مادری کرده بود، هفته قبل پنجشنبه سرخاک،
شنیده بود که حاج خانوم به مادرش قول میدهد برای

شهرزاد مادری کند.
لبخند تلخی میزند و میخواهد به سمت در برود که

حاج خانوم به خودش می آید و به سمتش میرود، از
مج دستش میگیرد و به سمت خودش میچرخاند.

-شهرزاد....
کجا داری میری!؟

سکوت کرده که ادامه داد
-حاج سبحان بیاد ببینه رفتی ناراحت میشه ها!

زهرا عصبانی بود یه چیزی گفت تو به دل نگیر!
دستانش را در دست های یخ کرده ام میگیرم.

-دورتون بگردم، مگه من میتونم از شماها ناراحت
باشم!!؟ نه نمیتونم.

فقط دیگه دلم نمی خواد مزاحم کسی بشم، لطفا اجازه
بدید من برم!

نزدیکیم میاییم همدیگه رو میبینیم.
دستانم را از دست های پرفروغش بیرون کشیدم و
گونه اش را بوسیدم. با خداحافظی آرامی از خانه
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خارج شدم.
عادت کرده بود.... به این خانواده مهربان.... به این

خانه پرصفا.... به این که کنارشون باشه، اما عضوی
از این خانواده نبود همین که تا  االن  بهش خدمت کرده

بودند شرمنده خودشان کرده بودند.
حاج خانوم ناراحت از رفتن شهرزاد،فقط با یک نگاه
دلخور به زهرا به سمت تلفن رفت و به حاج سبحان

زنگ زد و ماجرا را گفت، حاج سبحان گفت  االن  به
خانه می آید.

شهرزاد جلوی در خانه پر از مهر و محبت شان
ایستاد، قطره اشکی روی گونه اش نشست. یکی از
همسایه هایشان اورا دید سراسیمه به سمتش آمد و
کمی با او حرف زد و از او خواست اگر مشکلی

کاری در هر زمان از روز و شب داشت میتواند به او
بگوید شهرزاد تشکری کرد و با گفتن میخواهد تنها

باشد از منیر خانوم تشکر کرد و وارد حیاط شد.
حیاطشان بهم ریخته بود، برگ ها روی زمین ریخته
شده بودند انگار که چندین سال است کسی در اینجا

زندگی نمیکرده، پاهایش توان ایستادن نداشت، روی
زانو هایش میفتد و زار میزند برای این خانه، برای

مادرش، برای پدرش، بیشتر از همه به خودش،
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تنهایی و آوارگی که در سن کم به یقه او چسبید. منیر
صدای زجه های دخترک را شنید و گریه کرد برای

فرزند دوردانه شهل!
بعد از یک ساعتی که در آنجا زیر نور آفتاب نشسته و

اشک ریخته بود، تمام تنش کرخت شده بود. باید
عمویش را راضی میکرد که حداقل این خانه را به او

بدهد، تمام خاطرات زندگی اش در این خانه بود.
به زور از جایش بلند شد،تصمیم گرفت مثل همیشه

اول حیاط را جارو کند بعد ناهار درست کند، اما این
بار تنها! چه خاطرات خوبی برایش مانده بود، چه
روز هایی که با مادرش هردو حیاط بزرگشان را

میشستند و درخت ها و گلها را آب میدادند و خونه
بوی نم خاک میداد و شهرزاد عاشق این بو بود!

وارد خانه شد، مادرش داشت غذا می پخت و پدرش
هم قربان صدقه همسرش میرفت. عشقی که بین پدر و
مادرش بود را دوست داشت، چون عشقی واقعی بود.
از خاطراتش خارج شد و به سمت اتاقش رفت. خانه
تمیز بود مثل همیشه فقط خاک روی وسیله ها مشهود
بود. دیگر نایی نداشت گریه کند، با چشمانی سرخ که

هر از گاهی قطره ای از آنها روی صورتش سقوط
میکرد دستمال برداشت و افتاد به جان هال و اتاق ها،
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جارو برقی کشید همه جا مثل سابق برق میزد.
به آشپزخانه رفت، یخجال را باز کرد که بوی بدی به
مشامش رسید. سبزی ها و میوه ها کپک زده بودند ،

آنهارا دور ریخت و یخجال را تمیز کرد و با خود
گفت باید برود از مغازه مش رمضون خرید کند،

فریزر را باز کرد و مرغ را برداشت.
دلش میخواست غذای مورد علقه پدرش برنج و مرغ

بار بزارد. با یاد آوردن به به و چه چه های پدرش
اشک هایش همچون سیل فرود آمدند.

از خانه خارج شد و با سری پایین افتاده سمت مغازه
رفت تا فلفل دلمه و هویج و میوه نیز بخرد.

سرش را پایین انداخته بود تا کسی مزاحمش نشود که
ابروی پدرش را در محل ببرد. مش رمضون

هرکاری کرد شهرزاد قبول نکرد و پول وسایلی که
خریده بود را پرداخت کرد. مش رمضون تعجب کرد
که دخترک در خانه خودش است چون همه میدانستند
در خانه حاج سبحان مانده است اما به روی دخترک

نیاورد و با مهربانی اورا بدرقه کرد.
بعد از بار گذاشتن ناهارش، به سمت حیاط رفت و

شروع به تمیز کردن کرد. برگ ها را در کیسه زباله
ها ریخت و کمی هم در باغچه ریخت، چون از پدرش

  145                       



شهرزاد   بی شهر

شنیده بود برگ هم مثل کود برای خاک خوب است.
شیلنگ را در دستس گرفت و با فشار زیاد روی زمین
گرفت تا خاک هارا بشورد و ببرد. شلنگ را به سمت

باال گرفت و خندید و بغض کرد،با مادرش زیر آب
قهقه زدند اما او هق زد، لباس هویش خیس شد اما با
گریه خندید. روی زمین فرود آمد و دستانش را روی

صورتش گرفت و برای تمام خاطراتش زجه زد.
با صدای زنگ خانه در جایش بلند شد و شیر آب را
بست. چادرش را از بندرخت برداشت و به سمت در

رفت.
-کیه!؟
-منم!

همین یک کلمه کافی بود تا تمام تنش بلرزد، اگر در
را باز میکرد مطمعن نبود زنده میماند یا نه، جوری
که او با خشم گفت منم ،دخترک قالب تهی کرد. از

ترس چند قدم به عقب رفت و خواست توجه ای به در
زدن های مکررش نکند اما با شنیدن اسمش توقف

کرد.
-شهرزاد

-شهرزاد،بیا این در باز کن تا نشکستمش!
واسه چی پاشدی اومدی اینجا،میخوای ابروی حاج
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سبحان ببری!؟
در را کامل باز نکرده بود که یزدان وارد شد و در را

پشت سرش بست. از ترس هینی کشید که یزدان با
خشم نگاهش کرد، هیچ کدامشان تکان نمیخوردند و

گم شده بودند در نگاه های هم!
پارت هدیه

یزدان یک قدم به سمتش برداشت تا شهرزاد بخواهد
به خودش بجنبد دست انداخت و دو طرف چادرش را
در نزدیکی چانه اش گرفت و به سمت خودش کشید.

-چته!؟
هاااان!؟ چته که هر چند روز یه بار واویل راه

میندازی و میگی میخوام برم خونمون!؟
دخترک با چشمانی که از این همه نزدیکی و ترس

گشاد شده بود زل زده بود به صورت یزدان، زبانش
قفل کرده بود و حرف نمیزد و این عصبانیت یزدان را

بیشتر میکرد.
-د حرف بزن!

-به...به شما... ربطی نداره!
می...میخوام خونه.... خودمون بمونم!

با گفتن کلماتش ابروهای یزدان بدتر در هم گره
میخوردند. دلش نمی خواست با دخترک دعوا کند.
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چادرش را ول کرد که شهرزاد تکه ای از موهایش را
که بیرون افتاده بود را داخل فرستاد و چند قدم عقب

تر رفت تا از او دور باشد.
-برو وسایلت بردار برگردیم خونه، حاجی بیاد ببینه

نیستی دلخور میشه، زودباش دختر خوب!
با پوزخندی که شهرزاد زد نگاهش را باال آورد و به

صورت دخترک دوخت، سوالی نگاهش کرد که
شهرزاد لب زد

-بقوله خودتون من....خرابم!
زشته ابروتون بره مردم بگن دختر خراب تو

خونشون دارن نگه میدارن!
شما خودت مگه به من تهمت نزدی!؟

بخاطر زحمت هایی هم که برام کشیدید تشکر میکنم،
حاجی و حاج خانوم گردن من حق دارن و عمر دارم
مدیونشونم، اما آقا یزدان حرف شما برای منی که یه

نگاه به مرد غریبه ننداختم سنگین بود.
با حرف هایی که میزد نمیدانست هیزمی روی خشم

یزدان است.
-خراب نیستی!؟

خراب نیستی که سوار ماشین مدل باالی پسر مردم
شدی!؟
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خراب نیستی رفتی تو خونه اش!؟
شهرزاد نمیدانست او چه میگوید، سوار ماشین چه

کسی شده بود، خانه چه کسی رفته بود!؟
یزدان چه میگفت!

اشک دوباره مهمان چشمان کشیده اش شد.
-تهمت نزن، من نمیفهمم چی میگی.

دخترک با صدای بلند داد زده بود تا این مرد حالیش
بشود که او اصل نمیداند چه می گوید اما انگار

نمیفهمید!
-تا وقتی پدرت بود، با خودم گفتم پدر داره، باال

سرشه، من چی کاره دختر مردم باشم!؟
اما  االن  تو خونه حاج سبحان صالحی زندگی میکنی!

تو خونه من! کنار خانواده من!
گوشاتو باز کن ببین چی میگم به خدای احد و واحد

فقط منتظرم پاتو کج بزاری و با آبروی پدرم و پدرت
بازی کنی، شهرزاد پاهاتو قلم میکنم!

دخترک از حرف های یزدان تمام تنش می لرزید اما
خودش که خوب میدانست کار بدی نکرده است! با

خودش مرور میکرد تا ببیند کی سوار ماشین غریبه
ای شده ، چیزی یادش نمی آمد با صدای یزدان به

خودش آمد
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-وسایلت بردار برگردیم زود.
زهراهم پشیمونه، زودباش!

- من قهر نکردم و از زهرا ناراحت نیستم !
دوما هم ناهار پختم!

یزدان چند دقیقه نگاهش کرد و بعد با خودش گفت
دستپخت این عروسک را تا حاال نخورده است

-ناهار بخوریم بعد برگردیم!
برو سفره پهن کن گشنمه!

بعد تلفنش را در آورد تا مادرش را از نگرانی در
بیاورد.

دخترک از پرویی یزدان دوباره آن چشمان زیباییش
گرد شد و زیر لب در حالی که هنوز هم ترسی در

جانش بود پرویی گفت که به گوش یزدان هم رسید و
بعد به سمت خانه پرواز کرد.

ایتقدر عصبانی بود که وقتی وارد خانه شد توجه ای
نکرده بود اما حاال میدید حیاط چقدر تمیز شده است.

از وسواسی دخترک خبر داشت.
وارد خانه شد، عکس های پدر و مادر شهرزاد روی

دیوار بود، با آن لبخند مهربانی که بر روی لب
داشتند، هرکسی حتی اگر آنها را نمی شناخت میفهمید

چقدر مهربان هستند.
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به عادت همیشگی اش دستش را به پشت گردنش
کشید و در را بست. صداهایی که از آشپزخانه می آمد

نشان میداد شهرزاد آنجاست.
تکیه به چهار چوب ایستاد و نگاه پر از حرارتش را

به آن فنچ کوچک دوخت. دخترک به زور تا سینه اش
میرسید و اورا بغلی تر کرده بود، اما بدن توپرش و

اندام های بدنش در لباس های خانگی بیشتر معلوم بود
تا لباس های بیرونش.

یزدان دلش میخواست این دخترک کوچک را  االن  در
آغوشش میکشید و مثل دیشب اورا میبویید.

شهرزاد برگشت وبا دیدن یزدان هینی کشید و دستش
را روی قلبش گذاشت، یزدان با صدای دخترک به

خودش آمد ووارد آشپز خانه شد
دوباره اخم را مهمان چهره اش کرد و روی صندلی

ناهار خوری نشست و لب زد
-گشنمه،بیار غذا رو!

شهرزاد تند و سریع با دست پاچگی میز را میچیند و
سبزی راهم می زارد و می خواهد بنشیند که یزدان

میگوید
-بیا نزدیک تر!

دو نفریم ولی از این سر تا اون سر میز غذا رد و بدل
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کنیم!
بشین صندلی کنار من!

دخترک ماتش میبرد از رفتارهای عجیب این مرد و با
خجالت کنار یزدان جای میگیرد و شروع به خوردن

ناهارشان میکنند.
یزدان از دستپخت بی نظیر دخترک غرق لذت شده

بود اما بخاطر اینکه روی دخترک را باز نکند با اخم
غذایش را میخورد، نگاهش را به شهرزاد داد و

-دو ساعته داری یه لقمه رو میجویی!؟
تند تند بخور ببینم!

شهرزاد تند تند شروع به خوردن غذایش کرد،
نمیدانست کدام رفتار این مرد را بسنجد چه وقت هایی
مهربان میشد و چه وقت هایی جوری بداخلقی میکرد

و عصبانی میشد تن و بدن دخترک میلرزید.
بعد از اتمام ناهار شهرزاد شروع به جمع کردن کرد

و یزدان در هال بخاطر خستگی دراز کشیده
بود،یزدان به اینکه چقدر امروز شبیه یک زوج

خوشبخت کنار هم ناهار خوردند اگر لرزش دستان
دلبر را سانسور میگرفت. از این فکر لبخندی روی

لب هایش نشست ،اما خواب بر او غلبه کرد و به
خواب عمیقی فرو رفت.
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شهرزاد بعد از تمیز کردن آشپزخانه و شستن ظرف
ها حوله را برداشت و دست هایش را خشک کرد و

از آشپز خانه خارج شد. با دیدن یزدان که همچون بچه
ای کوچک،مظلوم در خود پیچیده و خوابیده بود

لبخندی زد و به سمت اتاق رفت و پتویی دو نفره
برایش آورد و روی یزدان کشید، خودش هم در کنار

او نشست.
خیره شد به صورت مردی که حتی در خواب هم اخم

داشت، بخاطر اخم هایش تک خنده ای کرد و نا
خودآگاه انگشتش را وسط ابروهایش گذاشت و

خواست اخم های یزدان را از بین ببرد ولی موفق
نشد. دست هایش از بین ابروهای یزدان به سمت مژه

هایش رفت و آنها را هم لمس کرد و با خود گفت مگر
می شود یک مرد این همه مژه داشته باشد هم بلند هم

زیاد.
دستش را به ته ریش هایش کشید و دوست داشت به

جای دستش صورتش را روی صورت یزدان
میکشید. همین که خواست به سمت لب هایش برود

یزدان تکانی خورد که شهرزاد به خودش آمد و دست
هایش را از صورت او دور کرد و در هم قفلشان کرد
تا باعث نشوند گناه شود، حالش از اینکه به نامحرمی

  153                       



شهرزاد   بی شهر

دست زده بود بد شده بود.
یزدان چشمانش را از هم باز کرد، این خواب عجیب
بهش چسبیده بود. با دیدن دخترک در کنارش لبخندی
زد و نیم خیز شد وآرنجش را تکیه گاه کرد و سرش

را روی دستش گذاشت، همین که شهرزاد خواست از
جایش بلند شود چاددش را گرفت که دخترک دوباره

مجبور شد کنار یزدان بنشیند.
سرش را پایین انداخته بود تا نگاهش به جنگلی های

زیبایش نیفتد، در دل خود را ناسزا میگفت که دست به
یزدان زده بود و عرق شرم روی پیشانی اش

خودنمایی میکرد، با گوشه چادرش عرقش را پاک
کرد و

-شهرزاد
لرزی چون رعد و برق در چند لحظه کوتاه اما پر
قدرت بر جانش نشست،چه زیبا صدایش میکرد!!

نگاهش را با هزار جان کندن به نگاه مردی که چند
سانت با او فاصله داشت دوخت. یزدان نفس های

عمیق و طوالنی میکشید و دلش دخترک را
سالگی با هیچ زنی نبوده و اما این بار۳۰میخواست،تا 

دلش آرام شدن توسط این فنچ کوچک را میخواست.
شهرزاد سوالی نگاهش کرد که گفت:
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-دلم میخواد تو آرومم کنی!
بی قرارم!

حالم خوب نیست!
شهرزاد بازهم با نگاهش به او گفت که یعنی چه که

یزدان با حرفش روح از تن دخترک پراند.
-امشب پنجشنبه است...

صیغه ام شو!!!!
و اما قلب شهرزادی که دیگر نزد!

-شهرزاد؟؟
بخونم بگی قبلُ ت؟!

دستش را بند گره روسری اش کرد احساس میکرد
اکسیژن کم آورده است، مگر یزدان از او بدش نمی
آمد حاال چرا میخواست دخترک را محرم خود کند!؟
حتما با خودش گفته پدر و مادر ندارد، تفریح خوبی

برایم می شود!؟
افکارش به او جرعت داد تا از یزدان فاصله بگیرد.
به سمت یزدان برگشت، اشک جلوی دیده اش را تار

کرده بود، صورت مردی که به او میگفت عقدش را کامل نمیدید با
صدایی که از بغض می لرزید

لب زد:
-چرا!؟
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چون بزرگ تر باال سرم نیست، بشم عروسک
شما!؟؟

هرجور دلتون میخواد باهام بازی کنید بعد بگید بفرما
خوش اومدی!؟

مگه شما از من متنفر نبودین ،چرا باید ازم بخوایید
محرم تون بشم!؟

چون فکر میکنید خراب ام!؟
با سوختن یک طرف صورتش، ساکت شد و اشک

هایش همچون سیل روی گونه هایش ریخت!
دست کوچکش را روی صورتش که گز گز میکرد

گذاشته بود و چشم های بارانی اش را به جنگلی های
به خون نشسته یزدان دوخته بود.

یزدان از خشم صورتش سرخ شده بود، چند سانت
فاصله راهم از میان برداشت و گره روسری دخترک
را گرفت و سمت خودش کشید، شهرزاد ترسیده هینی

کشید اما بدون توجه به ترسیدن دخترک از پشت دندان
های بهم قفل شده اش

-خفه شو.....
خفه شو که خودتم تو روی من وایسادی میگی

خرابی!؟
خفه شو تا دندوناتو توی دهنت خورد نکرده ام خب!؟!
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لرزش بدن دخترک جوری بود که صدای خوردن
دندان هایش بهم شنیده میشد، تیر اخر را زد و از

جایش بلند شد
-تو حتی ارزش یک شب محرم من شدن رو هم

نداری!!
از خانه خارج شد و نفس های عمیق کشید تا گرمایی

که از خشم درون جانش رخنه کرده بود سرد شود.
شوکه از حرف های یزدان حتی نمیتوانست گریه کند

فقط هق های آرامی میزد، تازه میفهمید چقدر بد حرف
زده اما درخواست یزدان هم بد بود و حرف های

اخرش بدتر!
گریه اش با صدای بلند به گوش یزدانی که در حیاط
ایستاده بود هم رسید، اما آنقدر عصبانی بود حتی به
گریه های فنچ کوچک هم اهمیت نداد و به سمت در
حیاط رفت و بعد از خارج شدن در را بست و سوار

ماشینش شد و از محله شان دور شد.
شهرزاد با شنیدن صدای ماشین یزدان، از جایش بلند
شد و به سمت حیاط رفت اما تا بتواند طول حیاط را
برود صدای الستیک های ماشین یزدان را شنید که

دور شدند.
نمیدانست چرا ته دلش راضی بود محرم مرد اخمو و
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جذاب شود، خودش هم خوب میدانست که یزدان
برایش با مردهای نامحرم دیگر فرق میکند. درون

قلبش تلطمی بود که خودش هم نمیدانست از
چیزست!

به خانه برگشت و تنها در گوشه ای از خانه کز کرده
بود و به گذشته اش فکر میکرد تا بتواند به یادش

بیاورد که چه زمانی کار اشتباهی کرده است که در
مقابل یزدان متهم شده است.

گوشش از سنگینی دست یزدان هنوز هم سوت
میکشید، به سمت آینه رفت و زل زد به خودش، رد
انگشتان بزرگش خودنمایی میکرد، خودش میدانست

بخاطر سفید بودنش شاید تا چند روز معلوم شود.
لبخند تلخی زد،باورش نمیشد یزدان دست روی اش

بلند کند در حالی که هیچ نسبتی بااو نداشت، حتما
محرمش میشد کتکش هم میزد، با این فکر تک خنده

تلخی کرد و رفت در جایی که یزدان خوابیده بود
دراز کشید و پتو را تا روی سینه اش کشید.

عطر یزدان زیر بینی اش پیچید، خودش رفته بود اما
هنوز اثرش اینجا بود، دم عمیقی از عطر گرفت و بعد

به پهلو چرخید تا کمی بخوابد، این چند ساعت اینقدر
سرپا ایستاده بود که زیر دلش تیر میکشید. خون
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ریزی اش قطع شده بود اما باز هم کمی درد داشت. با
گرم شدن چشمانش به خواب فرو رفت.

.............
در کنار رودی پرخروش با پا به دنبال

صدایی که میشنوید میگشت. با دستانش پیراهن بلندش
را در دست گرفته بود و با چشمانی اشکی می دوید و

باد میان موج موهایش در حال رقصیدن بود.
-شNNNNNهرزاد....

سردرگم دور خودش میچرخد و با جیغ پدرش را صدا
میزدند

-بابا.....بابا...بابا کجایی!؟؟؟
-شهرزاد، دخترم راه درست انتخاب کن!

-بابا، کدوم راه!؟
کجایی؟ چرا نمیبینمت!

روی زانوهایش سقوط میکند که...
از خواب میپرد، نفس زنان صدای زنگ خانه که پی

در پی زده میشود را میشنود.
عرق کرده و تمام تنش خیس است، از جایش بلند

میشود و به سمت آیفون می رود، با دیدن چهره یزدان
قفل در را میزند، از پشت پنجره نگاهش میکند، این

مرد زیادی گنده بود یا خودش زیادی کوچک!
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به سمت در میرود و بازش میکنید و کنار در می
ایستند تا یزدان بیاید. یزدان هنوز هم اخم داشت و از

دست خودش هم عصبانی بود که به دخترک سیلی
زده بود، اما بخاطر حرف هایش میگفت دوتا هم

میخورد بازم کافی نبود.
یزدان با اخمی که هنوزم روی صورتش پیدا بود،
وارد خانه میشود و شهرزاد در را میبندد. خجالت

میکشید بعد از درخواست صیغه شدنش!
به آشپزخانه رفت تا چایی بریزد که خوابش یادش آمد،

نمیفهمید منظور پدرش چه بوده!
این دومین باری بود که به خوابش آمده بودند و حاال

سردرگم بود و معنای حرف هایشان را نمیفهمید.
با احساس سوختن پوستش به خودش آمد و جیغ خفه

ای کشید و دستش را زیر آب گرفت که سوزشش بدتر
شد، یزدان با نگرانی وارد آشپزخانه شد و با دیدن
سوختگی پوست شهرزاد به سمتش قدم برداشت و

دست سفید شهرزاد را میان دست های بزرگش گرفت
و شروع به فوت کردن کرد و در همان حال دستش
را دراز کرد و سماور را بست که آب داغش روی

زمین میریخت.
روی میز نشسته بودند و شهرزاد از سوزشی که
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دردش طاقت فرسا بود گریه میکرد و یزدان خمیر
دندان را به آرامی روی پوست دخترک میزد.

شهرزاد خجالت میکشید و هرکاری کرده بود نتوانسته
بود یزدان را راضی کند تا بگذارد خودش خمیردندان

را بزند، حاال لمس دستانش توسط این مردی که
نامحرش بود برایش سخت بود انگار یزدان هم

میخواست اذیتش کند.
-یزدان خان... بسه، دستتون درد نکنه.

دستانش را ول نکرد اما نگاهش را دوخت به نگاهم و
لبخندی که بیشتر شباهت داشت به پوزخند زد

-من بهت دست میزنم ناراحت میشی، میگم محرمم
شو ناراحت میشی...

اما میری توی خونه پسر مردم ناراحت نمیشی!؟
دوباره با رفتارهایش به شهرزاد شوک دیگری وارد

کرد، انگشتانش را محکم تر روی پوست سوخته کشید
که ناله شهرزاد به هوا رفت

-اخ....اخ..... تورو خدا دستم ول کنید
درد داره... آییی

اشک هایش مانند همیشه مهمان گونه اش شد و بر
رویش سقوط کردند.

بعد از چند دقیقه که برای شهرزاد چند سال گذشت با
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ضرب دستش را ول کرد که میز خورد، شهرزاد حاال
بدون هیچ خجالتی بلند گریه میکرد.

-چه گناهی کرده ام که عذابم میدین... ازتون بدم
میاد.... نمیخوام ببینمتون از اینجا برید

-خفه شو.... نه من عاشق توام فکر کردی دختره...
بقیه حرفش را خورد اما شهرزاد خوب میدانست چه

بارش کرده است.
-نمیام ...شماهم کسی نیستید بتونید بهم دستور بدید.
با قدم برداشتن یزدان به سمتش دستانش را جلوی
صورتش گرفت و در خود جمع شد، از این مرد

ترسناک کتک زدن هم ناممکن نبود.
بعد از چند دقیقه وقتی چیزی احساس نکرد دستانش دا

از جلوی صورتش برداشت که یزدان را کلفه در
حالی که معلوم بود از حرص موهایش را میکشد رو

به رو اش ایستاده بود.
-شهرزاد

لج نکن..عصبانی نکن من رو که ناراحتت کنم!
لباس بپوش بریم.

دلش لرزید برای صدای آرام و کلفه مرد..
-چشم!

-آفرین دختر خوب!

  162                       



شهرزاد   بی شهر

بعد از پوشیدن لباس هایش و چک کردن فلکه گاز و
بقیه وسیله ها همراه یزدان از خانه خارج شدند و در

سکوت سنگینی به سمت خانه آنها قدم برمیداشتند.
خوبی خانه هایشان این بود که نزدیک بهم بودند و در

آخر کوچه و همین باعث میشد بقیه همسایه ها دید
بیشتری به آنها نداشته باشند، شهرزاد میترسید کسی

اورا با یزدان ببیند و فکر بدی بکنند.
استرس باعث شده بود دستانش عرق کنند و چادر را

بیشتر در میان مشت هایش مچاله کند.
اگر از یزدان حساب نمی برد، دوباره برنمیگشت اما

خب امروز که تنها بود فهمید، ادم تنها ماندن هم
نیست.

یزدان نیم نگاهی به دختر کناری اش که به زور تا
نزدیکی شانه هایش میرسید کرد و لبخندی روی لب

هایش نقش بست.
کلید را در قفل انداخت و در را باز کرد، کنار کشید تا

اول شهرزاد وارد شود و بعد خودش!
حاج خانوم با شنیدن صدای در از خانه خارج شد و

آغوشش را برای دخترکش باز کرد، شهرزاد هم
متقابل به سمت اش پرواز کرد وخود را در آغوش

گرم حاج خانوم که برایش حکم مادر را داشت
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انداخت.
یزدان لبخندی به محبت بین شان انداخت و به سمت

شان قدم برداشت، البته خودش هم ناراحت بود که
برای اولین بار سر مادرش عصبانی شده بود که چرا

اجازه داده شهرزاد برود...
ولی بعد از او عذر خواسته بود و در آغوشش کشیده
بود، ناگفته نماند با زهرا هم زیاد بحث کردند و در

آخر زهرا اعلم پشیمانی کرد و گفت که از روی
حسادت و عصبانیت گفته است وگرنه شهرزاد برایش

مانند خواهرش است.
هرسه باهم وارد خانه شدند، زهرا با سری پایین گرفته

در نزدیکی شان ایستاده بود، شهرزاد به سمتش رفت
و اورا در آغوشش کشید که بغض زهرا ترکید....

-ببخ..ببخشید...بد حرف زدم!
منظور....بدی نداشتم شهرزاد!

-میدونم دختر گریه نکن!
من اینجا پیشتم،اصل هم ازت ناراحت نیستم!

در دل گفت اما از یزدان بدجوری ناراحتم که دست
روی من بلند کرد، اولین سیلی عمرش را از او

خورده بود.
با دستانش اشک های زهرا را پاکید که حاج خانوم
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ازشون خواست تا به نشیمن گاه بروند و میوه و
شیرینی بخورند.

بعد از رفتن شهرزاد و زهرا، حاج خانوم نگاه تشکر
آمیزی به پسرش انداخت و به آشپزخانه رفت تا

تنقلت برای دختر ها ببرد.
یزدان کلفه از اینکه دخترک چرا جوری رفتار

میکرد که انگار او نبوده که سیلی خورده اما
نمیدانست شهرزاد از ترسش بروز نمیدهد!

وسایل دخترک را در اتاق گذاشت و به سمت اتاقش
رفت تا ساک ورزشی اش را بردارد و به باشگاه
برود، باید خودش را آرام میکرد حاال که دخترک

قبول نکرده بود!
-پسرم...

به پشت سرش برگشت و مادرش را در چهار چوب
اتاقش دید.

-جان...
-بی بل، میگم ناهار نخوردی بیا برات دارم گرم

میکنم!
-خوردم مادرجان، دستت درد نکنه.

-کجا خوردی، باز به فکر معده ات نیستی و فست فود
خوردی!!؟
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-نخیر عزیز دل...شهرزاد ناهار پخته بود اونجا
خوردم.

-باشه مادر.
از جایش بلند شد و به سمت مادرش رفت و بوسه ای

بر روی شقیقه اش زد
-اجازه میدید برم باشگاه!؟

-برو عزیزمادر!
-خداحافظ.

-خدا حافظت!
شهرزاد شنید صدای بهم خوردن در را و فهمید که

یزدان رفت، اما نمیدانست چرا یکهو دلشوره اش را
گرفت!!

پارت هدیه عید
زهرا از شهرزاد بخاطر بد اخلقی اش مدام معذرت

خواهی میکرد و شهرزاد هم هردفعه به او میگفت که
اصل از دستش ناراحت نشده است، حاج خانوم خوب

میدانست دخترشهل عاشق لواشک و چیپس هست.
وقتی کنارشان نشست، شهرزاد و زهرا با دیدن

خوراکی ها از خوشحالی جیغی کشیدند و از دست
حاج خانوم گرفتند و شروع به خوردن خوراکی ها

کردند و در همان حال نیز زهرا تلویزیون را روشن
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کرد تا سریال هم ببینند.
حاج خانوم هم انگار دختر بچه شده بود که همپای آنها

شروع به شوخی و خنده کرده بود، میخواست کمی
روحیه شهرزاد خوب شود بعد مرگ خانواده اش

اولین بار بود از ته دل میخندید.
با ورود حاج سبحان هرسه ساکت شدند و از

جاهایشان برخواستند و به استقبال حاجی رفتند. حاج
سبحان همانگونه که زهرا را بوسیده بود، بوسه ای
عمیق تر هم روی شقیقه شهرزاد کاشت، بوسه اش

چنان به جان شهرزاد چسبید که چشمانش را برای چند
ثانیه روی هم گذاشت تا محبت شان را از درونش

احساس کند.
حاجی نتوانسته بود برای ناهار بیایید به همین خاطر

برایش سفره پهن کردند تا ناهارش را بخورد.
همراه زهرا به اتاقش رفتند تا باهم حرف بزنند، زهرا

از نامزد بازی های خودش گرفته تا رفتارهای
دختران فامیلشان برایش تعریف میکرد و شهرزاد قاه

قاه میخندید.
امروز پنجشنبه بود و باید سرخاک میرفتند، دو هفته
دیگر چهلم پدر و مادرش میشد و بعد از آن باید از

پیش این خانواده میرفت. این فکر باعث شد خنده از
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روی لب هایش پر بکشد و پکر شود
-یک دفعه چت شد دختر..

-زهرا، اگه با عموم برم دیگه معلوم نیست کی میتونم
شماهارو ببینم..

دلم نمیخواد پیش اونا باشم...
خودت که خبر داری پسرش خواستگارم بود اما چون

ادم درستی نبود پدر قبول نکرد...
با رفتنم حتما اونجا زن عمو حتما اذیتم میکنه..

با شنیدن حرف های شهرزاد اوهم ناراحت شد و از
روبه روی شهرزاد به کنارش رفت و مثل او به دیوار

تکیه داد
-نمیدونم چی بگم شهرزاد...

ما همه مون دوست داریم اینجا بمونی...
اما خب اون  االن  بزرگ تر تو حساب میشه..

به سن قانونی هم هنوز نرسیدی که بگی به خودم ربط
داره!!

-هوووف...من روز به روز زندگیم به سمت تاریکی
داره میره زهرا....

دیگه خسته شدم، نمیکشم..
طاقت این همه درد ندارم...

ساله رو چه به یتیمی و آوارگی...۱۷یه دختر 
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حتی خواهر و برادر هم ندارم که کنارم باشند، باعث
دلگرمی قلبم بشن...

تنهام.....
-قسمت خدا این بوده.... حاال پاشو گمشو بریم ببینیم

حاج خانوم و حاج آقا شیطونی نمیکنن
پشت بندش چشمکی حواله شخرزاد کرد و شروع به

خندیدن کردند
-خجالت بکش دختر...

همراه هم از اتاق خارج شدند و به آشپزخانه
رفتند،هردو کنار هم نشسته بودند و حاج سبحان

ناهارش را میخورد و حاج خانوم با عشق نگاهش
میکرد، با دیدن آنها یاد پدر و مادر خودش افتاد اما

خودش را کنترل کرد تا اشک نریزد.
-حاجی...!؟

-جانم دخترم...
-امروز پنجشنبه است....میشه برم سرخاک!؟

-بزار یزدان بیاد، همگی باهم میریم گل دخترم!
-چشم،ممنون.

-چشمت روشن باباجان!
لبخندی به مهربانی این مرد زد و بعد با زهرا شروع

به درست کردن ساالد ماکارانی برای شام کردند.
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یزدان خسته و کوفته از بوکس زدن، از باشگاه خارج
شد و بعد از خداحافظی از رفیقش به سمت ماشینش

در آن طرف خیابان حرکت کرد.
عصر بود و باد خنکی می وزید که باعث شد بخاطر

عرق زیادی که کرده بود، لرز خفیفی در بدنش
بنشیند.

در عقب را باز کرد و ساکش را آنجا پرت کرد و در
را بست همین که خواست ماشین را دور بزند و سوار

شود، صدای خفیفی که کمک میخواست به گوشش
رسید، نگاهش را به سمت پارک پشت سرش انداخت

اما کسی نبود و پارک خلوت بود.
خواست سوار شود که دوباره صدای دختر بلند آمد که

جیغ میزد، در را بست و با قدم های بلند به سمت
پارک رفت،گوش هایش را تیز کرد تا صدای دخترک

را بشنود و تشخص دهد کجاست!
بعد از چند دقیقه دوباره جیغ دخترک را از سرویس
بهداشتی پارک شنید، قدم های بلندش را به آن سمت

برداشت.
با وارد شدن به سرویس با دیدن دوتا پسر که قیافه
هاشون الت بودنشان را نشان میداد یک دختر را

گرفته اند و میخواهند بهش دست درازی کنند ابتدا با
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تعجب نگاهشان کرد اما بعد با خشم به سمت شان
یورش برد و شروع به کتک کاری کردند.

دختر از دست آنها خارج شد و به گوشه ای خزید و
یزدان با هردو آنها درگیرشد، زورشان به یزدان

نمیرسید اما آنها دو نفر بودند و یزدان تنها.
روی شکم یکی از آنها نشست و هرچی میخورد

مشت مهمان صورت اش کرد که پسرغریبه نزدیک
بود بی هوش شود.

با جیغ دخترک نگاهش را به او دوخت که به پشت
سرش اشاره میکرد، همین که خواست به پشتش

برگردد، سوزشی عمیق را از پشت احساس کرد.
نفس رفت و احساس کرد دنیا دور سرش میچرخد اما

به زور خودش را تکان داد که پسرک از ترسش
بدون اینکه کمک دوستش کند پا به فرار گذاشت.

دخترک وقتی حال خراب یزدان را دید از جایش بلند
شد و بدون توجه به آن پسری که از یزدان کتک

خورده بود و ناله میکرد به سمت یزدان رفت و همین
که خواست دستش را بگیرد یزدان مانعش شد. به

زور کلمات را از میان لب هایش خارج کرد و گفت...
-دست....به.....من....نزن!

زنگ....بزن....پلیس.
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-نه تورو خدا، به پلیس زنگ بزنم بیچاره میشم.
بابام من رو میکشه آقا..

و شروع به گریه کردن کرد.
-زنگ....بزن....نمیکشه

دارم....میمیرم....زنگ بزززززن...
دخترک از صدای یزدان ترسید و دستپاچه به سمت

تماس110کیفش رفت و موبایلش را برداشت و با  
گرفت بعد از گفتن ماجرا که گریه باعث میشد حرف
هایش را دقیق نفهمند آدرس را از او گرفتند و گفتند

که خوشان را زود میرسانند.
خون زیادی از یزدان رفته بود و چشم هایش تار شده

بودند و درست نمیدید، احساس میکرد دیگر دارد
میمیرد، صورت پر از اشک شهرزاد وقتی که به او

سیلی زد جلوی چشم هایش نقش بسته بود
آخرین صدایی که شنید صدای آژیر پلیس و بعد

سیاهی مطلق.
همگی حاضر و آماده نشسته و منتظر یزدان بودند اما
دلشوره عجیبی مثل خوره در جان شهرزاد افتاده بود.

نتوانست طاقت بیاورد و رو به زهرا لب زد
-زنگ بزن ببین کجاست یزدان خان!؟

زهرا موبایلش را از کیفش در آورد و بعد از باز
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کردن قفلش روی اسم یزدان را لمس کرد و شماره
اش را گرفت.

صدای بوق های ممتدی که در گوشش میپیچید و
یزدان جواب نمیداد باعث شد او هم نگران شود چون

اصل سابقه نداشته که تلفنش را جواب ندهد.
نگرانی زهرا به حاج خانوم هم نفوذ کرد که با بی

قراری از جایش بلند شد و از حاجی خواست تا دوباره
تماس بگیرد.

برای چندمین بار بود که هرکدامشان زنگ میزدند
جوابشان بی پاسخ میماند.

این بار شهرزاد شماره اش را گرفت که صدای زنی
در گوشی پیچید..

-االوو...
به خودش آمد وگفت

-شما کی هستید..
یزدان خان کجاست!؟

همگی به سمت شهرزاد رفاند و با نگرانی کنارش
ایستادند.

-اگه منظورتون صاحب این گوشی که چاقو خورده و
توی بیمارستان هستند..

شما از بستگانشون هستید...
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کلمه چاقو خورده در سرش اکو میشد و نفهمید کی
زهرا گوشی را از دستش کشید و بعد صدای یا حسین

گفتن حاج خانوم به گوشش رسید.
حاج سبحان آژانسی گرفت و همگی سوار شدند

هرچقدر حاجی اصرار کرد زهرا و شهرزاد در خانه
بمانند قبول نکردند.

حاج خانوم در بین راه فقط گریه و زاری میکرد و از
خدا میخواست تنها پسرش را به او ببخشد، وقتی که

پرستار گفت حالش زیاد خوب نیست و توی اتاق عمل
انگار که روی سرشانN آب یخ ریختند. زهرا هم پای

مادرش برای برادرش اشک میریخت.
اما شهرزاد نفس هایش تنگ شده بود و با اشک

ریختن آرام نمیشد، خودش هم نمیدانست چرا از کسی
که اذیتش میکند و دست روی اش بلند میکند ناراحت

نیست و حالش برای او نگران است. حاال میفهمید چرا
دلشوره مرد خشن اش را داشت.

زیر لب خاک تو سری به خودش بخاطر اینکه یزدان
را مرد خود خوانده بود کرد. با پشت دست اش روی
چشمانش کشید تا اشکی که مانع دید اش میشد را کنار

بزند.
با رسیدن به بیمارستان همگی با عجله از ماشین پیاده
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شدند و به سمت بیمارستان قدم برداشتند.
با رسیدن به بخش، حاجی جلوتر رفت وبا نگرانی

پرسید...
-پسر من آوردن اینجا خانوم!؟

-اسم پسرتون؟
-یزدان صالحی....گفتن چاقو خورده

-اهان...بله توی اتاق عمل هستند...میتونید از سمت
راست برید اونجا.

-ممنون.
احساس میکرد قلبش کند میزند، یزدان تا اتاق عمل

رفته است، یعنی چه اتفاقی برایش افتاده است. پرستار
اجازه ورود بهشان نداد و همانجا پشت در نشستند،

شروع کرد به آیت الکرسی خواندن برای یزدان!
بعد از گذشت دوساعتی که برایش دوسال گذشت، با

بیرون آمدن پزشک میان سالی حاج خانوم با گریه ای
که هنوز بند نیامده بود به سمت دکتر رفت و با التماس

لب زد...
-دکتر بگید که پسرمن حالش خوبه...

خواهش میکنم حالش خوب کنید..
التماس تون میکنم...

حرف هایش جیگر آدم را میسوزاند، دکتر ازش
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خواست تا آرام باشد
-آروم باشید خواهر..

پسرتون عملش خوب بود...
نگران نباشید به لطف خدا زودتر آوردنش

بیمارستان...
نفسی که در سینه شهرزاد حبس شده بود را بیرون

فرستاد، حرف های دکتر کار خودش را کرده بود و
حاج خانوم آرام شده بود، اما دل بی تاب شهرزاد بود

که دیدن یزدان را میطلبید.
یزدان را با برانکارد از اتاق عمل خارج کردند، حاج

سبحان برایش اتاق خصوصی گرفته بود، بعد از اینکه
اورا روی تخت گذاشتند و رفتند همگی به کنارش

رفتند جز شهرزاد که با فاصله ایستاده بود و اشک در
چشمانش جمع شده بود، باورش نمیشد این مرد گنده

ای که روی تخت خوابیده کسی است که از او
خواست محرمش بشود در حالی که به او تهمت

ناسزایی هم میزد.
حاج سبحان رفت تا خوراکی بگیرد، حاج خانوم

ضعف داشت و رنگش پریده بود، شهرزاد و زهرا هم
دست کمی از او نداشتند.

در گوشه اتاق روی صندلی نشست و قران کوچکی
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را از کیفش در آورد و شروع به قران خواندن برای
پدر و مادرش کرد، در دل از آنها عذر خواهی کرد

که امروز نتوانسته بود به سرخاکشان برود.
بعد از گذشت سه ساعت یزدان هنوز به هوش نیامده

بود و دکترش علتش را داروهای بیهوشی خوانده بود.
حاج سبحان وقتی خستگی حاج خانوم را دید از آنها

خواست تا به خانه بروند ابتدا حاج خانوم قبول نمیکرد
ولی با اصرار زهرا قبول کرد،شهرزاد رو به حاجی

لب زد
-حاجی شما زهرا و حاج خانوم ببرید خونه استراحت

کنند و شام بخورند من اینجا هستم.
-نه دخترم توام خسته ای سه تایی براتون ماشین

میگیرم برید خودم میمونم.
-من خسته نیستم، لطفا قبول کنید.

حاج سبحان به ناچار قبول کرد و به شهرزاد گفت که
برایش شام می آورد و بعد اورا به خانه میفرستد و

شب خودش پیش یزدان میماند.
بعد از خداحافظی آنها رفتند و شهرزاد صندلی را
برداشت و کنار تخت گذاشت، با خودش گفت چند

روز قبل یزدان کنارش مانده بود و حاال نوبت او تا
کنارش باشد و برایش جبران کند.
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زل زد به صورت پسرک تخس رو به رو اش که در
بیداری آنقدر اخم میکرد که باعث میشد ترسناک شود

اما حاال شبیه یک پسر مظلوم شده بود،بعد از نیم
ساعت خواب مهمان چشمانش شد و سرش را روی

تخت گذاشت و خوابید.
با صدای ناله هایی چشم هایش را از هم دیگر جدا
کرد و از حالت نیم خیز خارج شد و درست روی
اشت و ڋصندلی نشست، دستش را جلوی دهانش گ

خمیازه ای کشید.
با صدای ناله از حالت خواب الودگی اش بیرون آمد و

از جایش بلند شد و به یزدان بیشتر نزدیک شد، با
دیدن اینکه به هوش آمده اما انگار درد داشت که ناله

میکرد گفت...
-یزدان خان...یزدان خان...صدای من میشنوید؟

وقتی یزدان انگشتش را تکان داد فهمید که هوشیار
شده است.

-درد دارید....!؟
 االن  پرستار صدا میزنم...

از اتاق بیرون آمد و جلوی بخش پرستاری ایستاد،مرد
جوانی در آنجا بود که لباس فرم سعید در تن داشت

نمیدانست پرستار است یا دکتر و چه بگوید که با
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صدای مرد جوان به خودش امد
-امری داشتید خانوم!؟

-بله....بله....بیمارمون به هوش اومدند ولی انگار درد
داره ناله میکنه.

-نگران نباشید، شما بفرمایید من  االن  خدمتتون میرسم.
سراسیمه دوباره به اتاق برگشت که ناله های دردناک
یزدان بیشتر شده بود، نا خود آگاه جلو رفت در حالی

که از صدای ناله هایش اشک هایش دوباره روانه شده
بودند دستان بزرگ یزدان را در دستان کوچکش

گرفت و فشرد.
در میان ناله هایش شهرزاد را هم صدا میزد، درد

زیادی داشت ولی نمیتوانست خود دار باشد.
فین فین کنان و در حالی که بغض داشت گفت

-یزدان خان....اروم باشید  االن  پرستار بیاد بهتون
ارامبخش میزنه بهتر میشید.

یزدان چشم هایش را باز کرد، عرق از روی پیشانی
اش شروع به حرکت کرده بودند و میان موهایش گم

میشدند.
دستان کوچک شهرزاد را محکم تر فشرد که دخترک

دستش درد گرفت اما سکوت کرد چون میدانست او
درد دارد.
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-درمون من تویی شهرزاد، اما حیف درد هم هستی!
خوب میدانست منظورش از درد بودن برای یزدان،

همان تهمتی هست که یزدان باورش دارد، به هق هق
کردن افتاد، دستش را خواست از دست یزدان جدا کند

که یزدان این اجازه را به او نداد.
با ورود پرستار دیگه حرفی باهم نزدند اما یزدان

دست های شهرزاد رو که یخ زده بود و توی دست
های گرمش مثل یخ در برابر خورشید داشت ذوب

میشد نگه داشته بود.
یزدان با دیدن نگاه های ممتد پرستار روی شهرزاد،
خواست نیم خیز شود که نتوانست وناله اش به هوا

رفت، ولی رو به پرستار از پشت دندان های کلید شده
اش غرید

-چشمات داره هرز میپره...
مراقب باش از تو کاسه درشون نیارم...

سرت تو کار خودت باشه...
پرستار ترسیده از خشم یزدان کارش را انجام داد و از

اتاق خارج شد، شهرزاد میان گریه هایش، خنده اش
گرفته بود،نتوانست خودش را کنترل کند و خندید..
یزدان به سمتش برگشت و از خنده دخترک لبخندی

روی لب هایش آمد ولی گفت
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-بخند...تو نخندی کی بخنده...اخ
از اینجا من که میام بیرون

حساب شمارو خوب میرسم...
خنده از روی لب های دخترک پر کشید و یزدان

بخاطر مورفینی که بهش تزریق کرده بودند دوباره به
خواب رفت اما هنوزم دست های شهرزاد میان دست

هایش بود.
بعد از اینکه مطمعن شد یزدان کامل به خواب رفته

دستش را از میان دست های او ازاد کرد، خیلی وقت
بود که به تلگرام و اینستا سر نزده بود، پیجی که

بخاطر شناخته نشدن با اسم فیک زده بود و پروفایلش
دختری چادری در میان گل های نرگس بود گذاشته
بود،چند تا از دوستانش را فالو کرده بود و چند از
بازیگرانی که دوستشان داشت، استوری ها و پست

هارا نگاه میکرد.
وقتی گوشی اش را خاموش کرد، نگاهش به ساعت

افتاد که دوساعت گذشته بود و او فکر میکرد هنوز نیم
ساعت هم نگذشته است.

آفتاب در حال غروب بود، تکیه کرد به دیوار و
نگاهش را از پنجره به بیرون دوخت.

آسمان آبی و زالل بود....
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پرنده ها پرواز کنان....نقش عجیب و زیبایی در
اسمان درست کرده بودند...

غروب باعث شده بود نصفی از اسمان رنگی مابین
زرد و نارنجی باشد.....رنگ دلنشینی بود!

ولی ای کاش زندگی او هم زیبایی هایش را از دست
نمیداد!

صدای دلنشین موذن در گوش هایش پیچید، لبخندی از
آرامشی که از خلقت های خدا گرفته بود زد و چشم از

بیرون گرفت.یزدان هنوز خواب بود!
چادرش را از سرش کند و روی صندلی انداخت، به

سمت سرویسی که در اتاق بود رفت بعد ازانجام
کارهای مربوطه وضو گرفت و بیرون آمد.

دلش میخواست کاش میتوانست در این غروب دلنشین
نپازش را ادا کند اما خب بخاطر عادت بودنش

نتوانست.
پتویی روی تخت اضافه مانده بود، روی صندلی

نشست و پتو را روی پاهایش انداخت و شروع به
خواندن سوره الرحمن کرد.

با صدای باز شدن در اتاق، نگاهش را از آیه اخر
سوره اش گرفت و به حاج سبحان که در ظرفی

پلستیکی برایش شام آورده بود، همان شامی که با

  182                       



شهرزاد   بی شهر

زهرا درست کرده بودند،ساالد ماکارانی!
حاج سبحان دستش را به علما از جایت بلند نشو باال
آورد که شهرزاد آیه اخر سوره اش را نیز خواند و

قران را بست و بوسه ای بر روی او زد.
چادرش را سرکرد و به سمت حاجی که دست روی

سر و صورت تک پسرش میکشید ایستاد، وسایل
هارا از دستش گرفت و تشکری آرام کرد.

با دیدن غذا تازه فهمید چقدر گرسنه اش شده است،
هنوز زود بود برای شام خوردن اما اینجا سرپا

ایستادن باعث شده بود ضعف کند و معده اش بسوزد.
بعد از خوردن شامش، کمی هم ماند، حاج سبحان به

زور برایش ماشین گرفت و اورا به خانه فرستاد.
احساس میکرد بین پسرش و شهرزاد علقه ای است
و این احساس باعث خوشحالی اش میشد، هم عذاب

وجدانش راحت میشد که امانت رفیقش را پیش خودش
نگه دارد.

سه روز به کنکورش مانده بود و نمیدانست کدام جزوه
هارا بخواند،کلفه شده بود امروز یزدان راهم بعد از

چهار روز مرخص میکردند، بعد از اینکه خبر چاقو
خوردنش در بین فامیل هایشان پیچیده بود همه شان

می آمدند تا جویای حالش بشوند احتماال بعد از
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مرخص شدنش هم خانه شلوغ پلوغ میشد. آن روز
وقتی فهمید بخاطر یک دختر چاقو خورده است
پوزخندی به ساده لوح بودن خودش زده بود که

میخواست درخواست اش را قبول کند،اما بعد ازاینکه
حاج سبحان از اداره آگاهی برگشت و تمام ماجرا را
که دخترک تعریف کرده بود را برایشان بازگو کرد،
عذاب وجدان گرفت که فکر میکرد یزدان یک مردی
است که فقط برایش هوس مهم است. با به یاد آوردن

غیرتی شدنش در بیمارستان می افتاد دلش ضعف
میرفت، اما این راهم میدانست یزدان اورا دوست

ندارد و فقط میخواهد مراقب او باشد چون امانت در
دست شان است.

مریضیاش تمام شده بود دیگر درد نداشت و قرص
هایش را سروقت مصرف میکرد تا همچین دردی

دیگر سراغش نیایید، با صدای زهرا که میگفت
داداش اومد از اتاقش خارج شد و به سمت حیاط رفت.

یک طرف را نامزد زهرا،علی گرفته بود و طرف
دیگرش را رفیقش که در این چند روز فهمیده بود

اسمش حسام است.
جلوی در ایستاده بودند تا گوسفند چاق و چله ای را که

حاجی برای یزدان خان نذر کرده بود سر ببرند.
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از زمان کودکی اش از بریدن سر گوسفند یا هر
حیوان دیگری میترسید، اما خب خجالت میکشید به

کسی بگوید و مجبور شده بود به حیاط بیاید.
نگاه ترسیده اش را به گدسفندی که آب به خوردش
میدادند، داده بود. قصاب محل وقتی چاقو را روی

گردن حیوان کشید...
شهرزاد ترسیده جیغی کشید که زهرا و حاج خانوم با
نگرانی به سمتش رفتند، زهرابا دیدن صورت رنگ

پریده شهرزاد صورتش را به طرف مخالف برگرداند
تا خون را نبیند.

اما با صدایش توجه چند نفر از همسایه ها و اقوامی
که در بین شان مرد هم زیاد بود را به خودش جلب

کرده بود که همین باعث شده بود یزدان نگاه
خشمگینش را به دخترکی که پشت به او کرده بود

بیندازد.
بعد از رد شدن از روی خون، وارد خانه شدند اما
نمیتوانست عصبانیتش را کنترل کند، بعد از اینکه
اورا در اتاقش روی تخت درازکش کردند بیرون

آمدند تا استراحت کند، حاج خانوم قرص های
آرامبخش را با یک لیوان آب به دست شهرزاد داد تا

برای یزدان ببرد تا خودش و زهرا از مهمان ها
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پذیرایی کنند.
خودش هم ترسیده بود بخاطر همان جرعه ای از

لیوان را نوشید و روی تخت کنار یزدان که با نگاه
اش هم اورا کتک میزد نشست و توجهی به نگاه

هایش که باعث شده بود از خجالت گرمش شود هم
نکرد.

قرص هارا از ورقه اش خارج کرد و در بشقاب
گذاشت. حاال مجبور بود نگاهش کند!

چشمان اش را به جنگلی های یزدان دوخت، یزدان
بدون هیچ حرکتی فقط نگاهش میکرد، دهانش خشک

شده بود، خوب میدانست این مرد را دوباره چرا
عصبانی کرده اما به روی خودش نمیخواست بیاورد.
زبانش را روی لب های خشک شده اش کشید که نگاه

یزدان از چشمانش روی لب هایش نشست و بعد
دوباره به چشمانش نگاه کرد.

-حاج خانوم گفتن....قرص هاتون رو بخورید...
-باشه میخورم...

اما....
تو چرا بین اون همه مرد جیغ کشیدی...!؟

یه حرف من باید چند بار برای تو باید تکرار کنم...؟!
-من...من ترسیدم...
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ترسیدم....!
-وقتی میدونی میترسی چرا میای حیاط..!؟

-ببخشید....!
-تکرار نشه...!!!

لیوان آب و قرص هارا به سمتش گرفت...
-قرص هاتون بخورید تا دردتون کمتر بشه....

-تو میدونی من خوشم نمیاد باقی مونده آب کسی رو
بنوشم....!

-خاک به سرم....حواسم نبود براتون عوضش میکنم...
یزدان حرفش را با کنایه برایش گفته بود،شهرزاد هم

خوب فهمیده بود اما سرش را جوری میگرفت که
اشک های جمع شده در چشمانش را یزدان نبیند،

نمیدانست تا کی باید حرف بشنود برای اتفاقی که ازش
خبر نداشت.

خودش خوب میدانست پاک است و باقی مانده کسی
نیست، اما نمیتوانست این را برای یزدان حالی کند!
از روی تخت بلند شد و خواست برود لیوان آب را

عوض کند که....
-خب....

چون تویی...
اشکال نداره باقی مونده رو استفاده میکنم....
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بیار لیوان.. زود...!
با کمی مکث به کنارش برگشت، یزدان اشک هایش

را دید اما توجهی نکرد خیلی بیشتر از اینها باید
عذابش میداد تا بفهمد دیگر پا کج گذاشتن یعنی چه!!!
یک نفس آب را باال کشید و دست شهرزاد داد و در

جایش دراز کشید و لب زد...
-پتو کامل بکش روی من!

شهرزاد به سمت پتوی دونفره ای که یزدان تنهایی
استفاده میکرد رفت و تا روی قفسه سینه اش کشید.
عاشق تخت یزدان بود و دوست داشت روزی روی

این تخت بزرگ و نرم بخوابد در کل اتاقش را دوست
داشت.

لبخند تلخی به یزدان زد و از اتاق خارج شد.
از اتاق خارج شد، چند تا از اقوام هایشان را میشناخت

که قبل از اینکه داخل شوند باهاشون سلم و احوال
پرسی کرده بود. اما خب نمیدانست چرا دختر عمه
شان برایش چشم غره میرفت و بد نگاهش میکرد.

بخاطر همین بعد از کمی که کنارشان نشست، از حاج
خانوم آرام اجازه گرفت که به آشپزخانه برود.

برای شام امشب آقایان در حیاط آبگوشت بار گذاشته
بودند و مریم و زهرا هم در آشپزخانه سبزی پاک
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میکردند برای کمک پیش آنها رفت، هنوز چند دقیقه
از نشستن اش در کنار زهرا نگذشته بود که دخترعمه

شان هم امد.
-مریم جون کمک نمیخوایید عزیزم!؟

-مرسی گلم زحمت میشه برات....
خودمون تمیز میکنیم....

-چه زحمتی...من هم تنها بودم گفتم بیام کمک کنم....!
شهرزاد خوب میدانست زهرا از این دختر خوشش

نمی آید و  االن  هم اصل توجهی به او نمیکرد.
نسیم کنار مریم جای گرفت که زهرا زیر لب خود

شیرینی زمزمه کرد که به گوش شهرزاد هم رسید.
تک خنده ای برای ادای گفتن خودشیرین زهرا استفاده
بود کرد و حواسش را به کار داد که با صدای نسیم از
افکارش که پی اینکه چگونه میتوانست همراه عمویش

برود و از این خانواده عزیز جدا شود رفته بود،
خارج شد.

-شهرزاد خانوم....
-بله...!؟

-اممم....میگم شما تا کی میخوایید اینجا بمونید!؟
نگاه مریم و زهرا هم روی نسیم نشست، زهرا

میدانست این دختر چه مارموزی هست و میخواهد
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شهرزاد را بچزاند اما مریم با تعجب نگاهش میکرد.
نسیم وقتی نگاه گیج شهرزاد را دید لبخندی مصنوعی

زد و ادامه داد...
-میگم یعنی بعد مرگ خانواده تون میخوایید همینجا

بمونید!؟
خب اینجا مرد نامحرم هست و اصل بودن شما برای

مدت زیادی اصل خوب نیست!
زهرا با عصبانیت رو به نسیم لب زد...

-به تو ربطی نداره شهرزاد تا کی میخواد اینجا
بمونه...!!

اصل میخواد تا زمانی که دلش بخواد اینجا بمونه تو
چی میگی!؟

-زهرا جان چرا عصبانی میشی.....
من میگم یعنی آقا یزدان یک مرد جوان هست و برای
ایشون نامحرم، شهرزاد خانوم خودشون موذب میشن.
شهرزاد از ناراحتی میلرزید اما از حرص دهانش قفل

شده بود و حتی نمیتوانست کلمه ای بگوید ممنون
زهرا بود که طرف داری اش را میکرد، اما

نمیدانست چرا مریم چیزی نمی گوید.
-زهرا، بس کن خواهر من...

نسیم جان مهمون اومده...خوب نیست ناراحتش
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کنی...!
-مریم یعنی چی....این همه حرف به شهرزاد گفت

میگی ناراحت میشه...!؟
به جهنم که ناراحت میشه....تو چرا پشت اون

وایسادی!؟
-من پشت کسی واینستادم زهرا بس کن!

زهرا انگشتش را به سمت نسیم گرفت و لب زد
-هیچ وقت تو کاری که بهت مربوط نیست دخالت

نکن...!
ما از وجود شهرزاد خوشحالیم...
نه شهرزاد ناراحت نه داداشم....

شما دخالت نکن خانوم...
نسیم به حالت قهر از جایش بلند شد و چشم غره ای به

زهرا و شهرزادی که سکوت کرده بود رفت و از
آشپزخانه خارج شد.

شهرزاد آرام و بی صدا از جایش بلند شد و به سمت
اتاقش رفت، همین که در را بست بغض اش شکست

و گریه جان سوزش به راه افتاد.
مریم حرف نسیم را غیر مستقیم تایید کرده بود این

برایش زجر آور بود.
خودش را به خواب زد تا برای شام مجبور نشود از
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اتاق خارج شود. دلش نمیخواست اوقات حاج خانوم و
حاج سبحان راهم تلخ کند و بحثی بین فامیلی بیفتد.

بعد از اینکه حاج خانوم آمد و دید شهرزاد خوابیده از
اتاق خارج شد تا به مهمانانش برسد و برای دخترک

هم شام برداشت تا بیدار شد بخورد.
زهرا هم بی حوصله بود، خوب میدانست شهرزاد از

رفتار مریم بیشتر ناراحت شده تا نسیم.
خودش هم با خواهرش بعد از رفتن شهرزاد از
آشپزخانه بحث کرده بود و حاال با او قهر بود.

چون تازه میفهمید درس خواندن باعث نمیشه شعور و
شخصیت داشت، طرز فکر و اخلق خوب یک

شخصیت درست میسازد.
دخترک بعد ازاینکه مطمعن شد حاج خانوم رفت، نیم

خیز شد و به تخت تکیه داد، نمیدانست باید چگونه
خودش بتواند تنها زندگی کند و این را میدانست که
دیگر راضی است از اینجا برود تا احساس سربار

بودن نکند.
با عمویش هم میرفت و اذیتش میکردند بازهم راضی

بود تا سربار زندگی دیگران نباشد.
چرا فکر میکرد میتواند در خانه رفیق پدرش راحت

زندگی کند!
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هرچقدر هم ادم های خوبی باشند باز برای او یک
غریبه حساب میشوند. باید میرفت!

بعد از تمام شدن شام و صرف میوه مهمان ها عزم
رفتن کردند. نسیم از اینکه حال شهرزاد را گرفته بود

خوشحال بود و حمایت مریم بهش پروبال زیادی هم
داده بود.

او عاشق یزدان بود و دلش نمیخواست با ماندن
شهرزاد در این خانه، علقه ای بین آنها رخ دهد!

بخاطر همان میخواست جوری شهرزاد را زخم بزند
که از این خانه برای همیشه برود.

بعد از رفتن مهمان ها، حاج خانوم از زهرا خواست
شهدزاد را بیدار کند که زهرا مخالفت کرد و گفت که
اگر گشنه بود بیدار میشد خسته است بزارید بخوابه،

اما خوب میدانست نخوابیده است!
بعد از جمع جور کردن خانه از مادرش اجازه گرفت
تا بخوابد، اما به جای اتاقش وارد اتاق شهرزاد شد.
نفس های نامنظم شهرزاد خوب به او فهمانده بود که

بیدار است.
-شهرزاد....خواهر....

همین دو کلمه کافی بود تا شهرزادی که از گریه
زیادی صورتش سرخ شده و به سکسکه افتاده بود از
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زیر پتو بیرون بیایید خودش در در آغوش زهرا
بیندازد و یک دل سیر برای آوارگی اش زار بزند.
زهرا هم پابه پای او اشک میریخت و تلشی برای

آرام شدنش نمیکرد، فقط آغوشش را تنگ تر میکرد تا
به او بفهماند که تنهای تنها هم نیست.

بعد از یکساعت که با گریه های سوزناک شهرزاد
گذشت، سرش را از روی سینه زهرا برداشت و

دستش را به صورتش کشید.
بعد از پاک کردن اشک های صورتش لبخند تلخی به

زهرا زد و از او خواست امشب کنار هم بخوابند.
زهرا از شهرزاد خواست تا کمی شام بخورد وگرنه

معده اش درد میکرد، به اجبار چند لقمه از گوشت شام
امشب که زهرا رفت و برایش در لقمه پیچاند آورد را

خورد.
زهرا بعد از پوشیدن لباس های راحتی اش، روی

تخت کنار شهرزاد دراز کشید،هر دو اندازه یک نفر
جا گرفته بودند و وقتی این حرف را زهرا به لب آورد

شهرزاد خنده ای کرد.
شهرزاد در آغوش زهرا گم شد و به خواب عمیقی

فرو رفت.
زهرا کلفه از بحث های امروز نفسش را با صدای

  194                       



شهرزاد   بی شهر

بلند بیرون فرستاد و پلک هایش را روی هم گذاشت و
به خواب رفت.

زهرا موقع نماز صبح از خواب بدون هیچ سر و
صدایی بیدار شد و از اتاق خارج شد.

بعد از نماز صبح حرف های رد و بدل شده بین نسیم
و شهرزاد و مریمی که تایید کرده بود را به پدرش و

مادرش گفت.
-اصل به نسیم ربطی نداره شهرزاد تا کی میخواد

بمونه!!
شهرزاد برکت رفیق من بود، دوردونه رفیق من

بود....پس  االن  شده برکت خونه من، دوردونه من!
مریم هم اشتباه کرده حرف های اون تایید کرده، یزدان

ساله اس که بگم خطا میکنه!؟!۱۵مگه پسر بچه 
نامحرم هست که هست، شهرزاد که من ازش رفتار

ناپسندی ندیدم.
-بله پدر جان من میدونم، اما نمیدونید شب چقدر گریه

کرد....
بیشتر از حرف های مریم ناراحت بود تا نسیم!

حاج سبحان کلفه از رفتار بد مریم، با گفتن اینکه
خودم با مریم حرف میزنم، از زهرا خواست تا پیش

شهرزاد برگردد و بخوابد.
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همگی دوباره به اتاق هایشان برگشتند تا بخوابند، حاج
سبحان از خانه خارج شد تا در این هوای تمیز اول

صبح قدمی در حیاط بزند.
مریم دختر خوب و با شعوری بود فقط نمیدانست چرا

اینگونه رفتار کرده، از دستش هم خشمگین بود فقط
منتظر بود تا از خواب بیدار شوند و بعد تماس بگیرد.

تازه مدرسه ها تعطیل شده بودند و دیگر صبح ها
دیرتر از خواب بیدار میشد.

شهرزاد برایش از مریم و زهرا کمتر نبود که بیشتر
هم بود، دو امتحانی که بعد از مرگ خانواده اش

داشت را یادش نمیرود چگونه با خون دل اورا بردند
به امتحان!

دختری مثل شهرزاد که درس اش را سخت میگرفت
حاال میگفت فقط نمره قبولی هم بگیرد برایش کافی

است.
از حاج خانوم شنیده بود زمان کنکورش را و فقط دو
روز مانده بود ولی این دخترک اصل از لحاظ روحی

حالش خوش نبود.
چاقو خوردن یزدان هم بدتر احواالتش را بد کرده

بود، نزدیک بود تنها پسرش را از دست بدهد و
مشکل از این بدتر!؟
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وقتی آفتاب گرمای وجودش را در حیاط انداخت،
حاجی از افکارش بیرون آمد و برای خریدن نان تازه

از خانه خارج شد.
شهرزاد از خواب بیدار شد و بعد از اینکه کارهایش

را انجام داد و مسواک زد به اتاق برگشت وزهرا
راهم از خواب بیدار کرد، تصمیم گرفته بود اصل

ماجرای شب را به روی خودش نیاورد.
زهرا از اتاق خمیازه کنان خارج شد و وارد سرویس

شد،شهرزاد اتاق را جمع و جور کرد و لباسش را
مرتب کرد و از اتاق به آشپزخانه رفت.

سپاور که همیشه آماده بود، قوری را برداشت و بعد
از درست کردن چای، قوری را روی سپاور گذاشت

تا دم بکشد.
زهراهم آمد و به کمک هم وسایل صبحانه را هم روی

میز جمع کردند.
زهرا از شهرزاد خواست تا حاج خانوم را بیدار کند و

با تکان دادن سرش از آشپزخانه خارج شد، صدای
حاج خانوم را از اتاق یزدان شنید و به آن سمت رفت
تا صدایشان کند اما وقتی اسم خودش را شنید پشت در

ایستاد.
ماجرای شب را انگار برای یزدان تعریف میکرد و
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یزدان هم عصبانی شده بود.
چند تقه به در زد و بازش کرد، نگاهش به نگاه یزدان

دوخته شد اما بعد نگاهش را دزدید و رو به حاج
خانوم خواست تا بیایند سفره صبحانه آماده است.

صدای بسته شدن در هم نشان از آمدن حاج سبحان
همراه دو نان سنگگ داغ و خوشمزه بود، به سمت
ورودی رفت و در را باز و کنارش منتظر حاجی

ایستاد.
صبح بخیری به حاجی گفت و نان های سنگگ را از
او گرفت، بخاطر داغ بودن کمی نان را از این دست

به دست دیگرش گذاشت که باعث خنده حاجی شد،
خودش هم خندید!

حاج خانوم و یزدان از اتاق خارج شدند.
مادرش زیر بغلش را گرفته بود، حاجی با دیدن یزدان
که به زور سرپا ایستاده و وزنش را هم روی مادرش

نینداخته به سمتش قدم تند کرد و کمکش کرد تا به
آشپزخانه برود.

صندلی را بیرون کشید که یزدان را روی آن بنشانند،
سنگینی نگاهی را احساس میکرد اما سرش را باال

نمی آورد تا چشم در چشم او شود.
شاید نسیم راست میگفت، نباید جوری رفتار کند که

  198                       



شهرزاد   بی شهر

یزدان را از راه به در کند...
اما خب یزدان پسربچه نبود، همسن های او زن و

فرزند داشتند اما او....
بعد از خوردن صبحانه نیم ساعت تمیز کردن میز و

شستن ظرف ها طول کشید.
همراه زهرا از خستگی روی مبل ها آوار شدند.
یزدان هم کنار مبل ها روی زمین، تشک انداخته
بودند تا دراز بکشد و بخاطر اینکه سرگرم شود

تلویزیون نگاه کند.
حاج خانوم هم برای کمک به چند زن بی سرپرست با

همسایه ها به بهزیستی رفته بودند.
حاجی هم به بازار رفته بود تا سری به مغازه اش

بزند.
با صدای زنگ گوشی، زهرا با گفتن اینکه علی حتما

از کنارش بلند شد و به سمت اتاقش پرواز کرد.
تک خنده ای به باال پریدن هایش کرد، عشقی که میان

زهرا و علی بود واقعا زیبا بود.
علی مرد با خدا و مومنی بود که عشقش از همسرش

دریغ نمیکرد، در حین رفتارهای متشخص و سنگینش
همپای شیطنت های دلبرانه همسرش نیز بود.

از یزدان سه سال کوچک تر بود و مثل او تک پسر
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خانواده، یک خواهر داشت که همسن مریم بود و
بخاطر ازدواج زودترش، دو فرزند داشت.

از افکارش خارج شد و به یزدانی که از او میخواست
برود و چایی باورد دوخت.

چشمی گفت و از جایش بلند شد، بعد از چند روز که
در خانه چادر سر کرده بود حاج خانوم چادر را از

سرش برداشت و گفت همین لباس های راحتی و بلند
مناسب خانه است.

اما حاال از دیشب تصمیم گرفته بود وقتی یزدان خانه
است چادرش را حتما سر کند! بعد از ریختن سه

لیوان چایی، برای زهرا هم ریخته بود.
بیسکوییت را هم همراه نبات کنار استکان ها در

سینی گذاشت و از آشپزخانه خارج شد و به سمت
یزدان قدم برداشت.

یزدان نگاهش را از تلویزیون گرفت و به شهرزادی
که با فاصله کنارش نشست و سینی را کمی نزدیک به

او گذاشت افتاد.
-چادر سر کردی....!

چرا....!؟
-راحتم ممنون.

استکان چایی اش را برداشت، استرس تنها بودنشان
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باعث شد دستان کوچکش محکم تر دور استکان
بپیچد.

-شب دوباره گریه کردی....!؟
وقتی جوابی از شهرزادی که سرش را پایین انداخته

بود نشنید کمی صدایش را بلند تر برد.
-نشنیدی ازت چی پرسیدم...؟؟

گفتم شب دوباره گریه کردی....!!؟؟
بخاطر باال بودن صدایش از جا پرید، ترسید زهرا

صدایشان را بشنود برای همین......
-ب..بله....

-بیجا کردی...
هرکس از راه رسید حرف بارت میکنه تو خر هم فقط

نگاهش میکنی بعد میشینی زر زر
میکنی.........!!!؟؟؟ هااان.....؟؟

شهرزاد ترسیده خواست عقب تر برود که....
-از جات تکون خوردی...نخوردی ها شهرزاد......

لب هایش را بین دندان هایش گرفت تا خودش را
کنترل کند و اشک هایش روی صورتش نریزد، بقول

مادرش اشکت دمَ مشکته دختر....!
یزدان ااز دردی که در کمرش پیچید، آخ دردناکی از

میان لب هایش خارج شد.
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شهرزاد سراسیمه از جایش بلند شد و کنارش رفت و
کمکش کرد تا دراز بکشد.

-وای....چیشد یزدان خان...
توروخدا دراز بکشید......

یزدان وقتی چهره نگران شهرزاد را دید نیمچه
لبخندی روی لب هایش نشست.

-نترس....چیزی نشد....
+ االن  بهترید...؟!

-اره خوبم....شهرزاد یه بالش دیگه بیاد بزار زیر سرم
تا بتونم راحت ببینم....

+چشم  االن  میرم واستون میارم....
بخاطر عجله ای که داشت چادرش زیر پاهایش رفت
و نزدیک بود کله ما شود، به زور خودش را کنترل
کرد و بدون توجه به هوف کلفه و عصبی یزدان به

سمت اتاق رفت.
با بالش نرمی برگشت و به یزدان کمک کرد تا کمی
نیم خیز شود تا بتواند بالش را زیر سرش قرار دهد.
با قرار گرفتن سر یزدان روی بالش، دست اش بین

بالش و سر یزدان گیر کرد.
نگاهشان در هم گم شد، نفس هایشان در هم پیچیده

بود......
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نفس یزدان روی صورت اش پخش شد...
چرا هیچ تلشی نمیکرد تا از او جدا شود...!؟

چرا این حسی که از اتفاق در وجودش حس میکرد را
دوست داشت!؟

با شنیدن صدای در به زور دستش را از زیر سر
یزدان بیرون کشید و پتو را روی اش کشید و دور زد

و در طرف دیگرش نشست.
زهرا کنارشان آمد، وقتی لپ های سرخ شده شهرزاد
و چهره کلفه یزدان را دید احساس کرد اتفاقی افتاده

است...!
آرام زیر گوش شهرزاد پچ زد:

-چیزی شده شهرزاد....؟!
داداش حرفی بهت زده...!؟

حالت انگار خوش نیست...!
-خوبم...چقدر حرف میزنی...
زبون به دهن بگیر دختر....

علی آقا بیچاره چی میکشه از دستت....
با نیشگونی که زهرا از بازویش گرفت جیغ کوتاهی

زد و خنده کردند....
یزدان با دیدن خنده دخترک لبخندی روی لب هایش

نشست اما با کشیدن دستش بر روی ریش هایش آنرا
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پنهان کرد!
زهرا دوباره شروع به کولی بازی و ادای زن های

فامیل را در آوردن، صدای خنده هرسه در خانه
پیچیده بود.

حتی یزدان هم در برابر مسخره بازی های خواهرش
دوام نیاورد و خندید.

بعد از تمام شدن خنده هایشان، زهرا میوه آورد...
شهرزاد در بشقاب خودش برای یزدان هم میوه ریز

کرد وجلویش قرار داد...!
خودش هم نمیدانست چرا این کار را کرد....

اما فقط میفهمید که دوست دارد کنارش باشد.....!
بعد از اینکه سریال تمام میشود، یزدان به خواب

میرود.
زهرا و شهرزاد هم تصمیم میگیرند دستی به خانه

بکشند، شهرزاد ناهار پختن را به دوش خودش میکشد
و از زهرا میخواهد خانه را دستمال بکشد.

بعد از برداشتن گوشت از فریزر، شروع به پختن
قیمه میکند.

برنج را پاک میکند و در آب خیس میکند تا کمی
بماند.....

شروع به پوست گرفتن سیب زمینی میکند، بعد از
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شستن، شروع به سرخ کردن سیب زمینی ها میکند...
غذا درست کردن را دوست داشت..!

دستپخت اش هم همیشه مورد تحسین بوده است...
گوجه و خیار و پیاز هم پوست میگیرد و شروع به

درست کردن ساالد میکند.
میخواهد امروز که برای اولین بار غذا درست میکند

در اینجا، همه چی بدون نقص باشد.
برنج را هم بار میگذارد...زیر خورشت قیمه را هم کم

میکند تا خوب بار بیایید..
ساالد را در یخچال میگذارد که نگاهش به زهرایی که

زیر لب غر میزند می افتد و میخندد.
-غر نزن دختر.....

-خفه شو نکبت...
به حرصی که زهرا میخورد قهقهه ای میزند که...

حاج خانوم وارد خانه میشود، عطر غذا که را
استشمام میکند چشمانش را میبندد و دم عمیقی

میگیرد.
-سلم مادرجان خوبی....!

خوش گذشت....
+سلم حاج خانوم....خسته نباشید.

-سلم گل دخترای من شماها خسته نباشید...!
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دستتون درد نکنه...
انگار ناهار هم پختید...!؟

-من خونه تمیز کردم شهرزاد خانوم هم غذا
پخت...خسته شدم تنهاییی

حاج خانوم هم به دختر نازنازی اش خندید.
بعد از اینکه لباس هایش را عوض کرد و دست و

صورتش را کمی آب زد، دوباره پیش بچه ها
برگشت.

-حاج خانوم میشه زنگ بزنید ببینید حاجی کی
میان....!؟

سفره رو بندازیم...
-باشه شهرزاد جان....دستتم درد نکنه بوی غذات که

مدهوشم کرده ببین طعمش دیگه چیه...به به!
-یزدان خوابیده..؟

-اره خوابید مامان...برم بیدارش کنم...!
زهرا بعد از بیدار کردن یزدان، مادرش راهم ثدا زد

تا کمکش کنند به سرویس برود.
شهرزاد جلوی ورودی آشپزخانه ایستاده بود، با

دیدنشان با عجله در سرویس را باز کرد و کنار کشید.
یزدان اجازه نداد حتی مادرش هم همراهش برود و

گفت که خودش میتواند.
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حاج سبحان هم برای ناهار به خانه آمد...از وقتی که
آمده بود فقط تعریف غذای شهرزاد را میکرد و بقیه

هم تایید میکردند اما او هیچ چیزی نمیگفت!
بعد از صرف شدن ناهار، شهرزاد به کمک زهرا

میز را جمع کردند و از حاج خانوم خواستند تا برود و
استراحت کند...

یزدان هم به کمک پدرش به اتاقش رفت...
بعد از تمام کردن تمیزی آشپزخانه، زهرا در حالی که

از خستگی نزدیک بود بیهوش شود به شهرزاد گفت
که میرود کمی بخوابد، شهرزاد با خنده باشه ای گفت

که چند فحش از طرف زهرا نوش جان کرد.
خوشحال بود که دستپختش را دوست داشتند، اما

یزدان هیچی نگفته بود و بخاطر همین کمی دلخور
شده بود.

با دیدن قرص های یزدان روی کابینت یادش می آید
که قرص هایش را نخورده است، یک لیوان آب و

قرص ها ا در بشقابی میگذارد و به سمت اتاق یزدان
قدم برمیدارد.

خجالت میکشید اما خب بخاطر خودش بود باید قرص
هایش را میخورد، از تنها بودن با او ترس داشت اما

دلش هم میخواست کنارش باشد.
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دستش را روی قلبش گذاشت ولب زد
-توروخدا واسه دیدنش این همه محکم تر َنتپ لعنتی!

تقه ای به در زد و منتظر ماند تا یزدان اجازه دهد.
با صدای بفرمایید یزدان دستش را بند دستگیره کرد و

پایین کشید.
در را کامل باز کرد و وارد اتاق شد، خواست در اتاق

را باز بگذارد که با اشاره یزدان مجبور شد در را
پشت سرش ببندد.

کنارش سرپا ایستاد و قرص و آب را کنارش روی
میز گذاشت و گفت:

-قرص هاتون یادتون رفته بود،،،،،
گفتم براتون بیارم

-دستت درد نکنه،،،،،
بشین،،،،،!

-نه ممنون، میخوام برم یکم بخوابم!
-همینجا بخواب!!

با وحشت و چشمانی که گشاد شده بود سرش را باال
آورد، با دیدن خنده یزدان فهمید که دستش انداخته

است.
اخمی کرد و آرام پچ زد

-شوخی خوبی نبود اصل یزدان خان!

  208                       



شهرزاد   بی شهر

-چرا جیرجیرک!؟
-ععع جیرجیرک دیگه چیه!؟

-تنها چیزی که ازت دیدم جیغ زدناته!
خنده اش گرفته بود اما اخمی کرد و زیر لب ادایش را

در آورد.
یزدان نیم خیز شد که یک قدم عقب رفت.

-چی گفتی؟!
-هیچی، شما استراحت کنید.

مزاحم تون شدم.
قرصاتون یادتون نره لطفا!

بدون اینکه اجازه ای بدهد یزدان چیزی بگوید از اتاق
خارج شد. به دیوار تکیه داد و نفس را محکم بیرون

فرستاد.
از جیرجیرک گفتن یزدان باعث شد لبخندی عمیق

روی لب هایش بنشیند.
تمام تنش از حس عجیبی که در درونش بود مور مور

شد.
دلش ضعف رفت برای جیرجیرک گفتن هایش!
از افکارش خارج شد و به سمت اتاقش رفت تا

استراحت کند. از صبح اینقدر کار کرده بود که خسته
بود.
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لباس هایش را کمتر کرد، موهایش را شانه زد و
روی تخت خزید و پتورا تا روی سینه اش کشید،

عادتش بود حتی در تابستون اگه پتو نمیکشید خوابش
نمیبرد، این راهم از پدرش به ارث برده بود.

بعد از خواندن فاتحه ای برای خانواده اش، اشکی که
میخواست بریزد را کنترل کرد و به پهلو چرخید و به

خواب رفت.
با صدای زنگ تلفنش در جایش کمی تکان خورد، با
قطع شدن موبایلش دوباره داشت به خواب میرفت که

صدای زنگ در اتاق پیچید.
به اجبار کمی خودش را تکان داد و گوشی اش را

برداشت، شماره ناشناس بود و نمیشناخت.
ایکون سبز رنگ را لمس کرد.

با شنیدن صدای مردی، خواب از چشمانش پرید و
گشاد شد، موبایل را جلوی صورتش گرفت تا بلکه

شماره را بشناسد ولی موفق نشد.
با صدای الو الو گفتن مرد دوباره موبایل را در

گوشش گذاشت و لب زد...
-بله...!؟

شما؟؟
-جوجو چرا جواب نمیدی!؟
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-آقا درست حرف بزنید....
شما کی هستید....؟

-چه صدایی داری عروسک....!
قرار بزاریم بیا ببینمت....

شهرزاد از حرف های زشت او نزدیک بود پس
بیفتد.با تقه ای که به اتاقش خورد و بعدش حاج خانوم

وارد اتاق شد که شهرزاد زود تماس قطع کرد.
حاج خانوم با دیدن رنگ سفید شهرزاد نگران شده

جلوتر رفت...
-دخترم...چیزی شده...!؟؟

انگار حالت خوش نیست اره!!!؟
آب دهنش را قورت داد و با تکان دادن سرش به

طرفین لب زد
-نه...نه...خوبم...

کاری داشتید!!؟
-خواستم ببینم اگه بیداری بیای پیش ما، یزدان گفت

بیدارت کنم!
با شنیدن اسم یزدان ضربان قلبش باالتر رفت و سرخ

شد.
-چشم  االن  میام.

-بی بل، راستی شهرزاد جان مریضیت تموم نشد!!؟؟
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قرص هاتو سر وقت میخوری!؟
-بله امروز قطع شده اگه تموم بشه شب میرم حموم،

بله میخورم حاج خانوم.
روی سرش بوسه ای زد و از اتاق خارج شد، گوشی

اش دوباره به صدا در امد که ریجکت کرد.
لباس اش را پوشید و چادر سر کرد و گوشی اش راهم

برداشت و از اتاق خارج شد.
کنار هم دیگر نشسته بودند و در حال خوردن تنقلت

بودند، که دوباره صدای زنگ خوردن موبایل
شهرزاد آمد، نگاه یزدان که روی گوشی شهرزاد
نشست، دخترک نزدیک بود خودش را خیس کند.

ریجکت کرد و گوشی اش را روی بیصدا گذاشت تا
یزدان بدتر شک نکند، میترسید دوباره فکر بد درباره

اش بکند.
-کی بود شهرزاد؟!

-یکی از دوستام بود زهرا...
تو نمیشناسی...

بعدا بهش پیام میدم... حوصله حرف زدن ندارم.
-باش قشنگم.

سنگینی نگاه یزدان را احساس میکرد اما سرش را
بلند نکرد.
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بعد از گپ و گفت هایی که باهم داشتند و زهرا به
شهرزاد پیشنهاد داد که اگر نتوانست قبول شود

ناراحت نباشد، میتواند خیاطی یاد بگیرد.
شهرزاد هم پیشنهادش را قبول کرده بود و کمی در

موردش حرف میزدند اما فکر یزدان پیش تماسی که
شهرزاد داشت مانده بود!

به پیشنهاد حاج خانوم هر سه به آشپزخانه رفتند تا سه
تایی شام دا تدارک ببینند.

با رفتنشان، یزدان خواست دراز بکشد که نگاهش به
نوری که در زیر عسلی چشمک میزد افتاد. به زور

خودش را تکان داد و روی زمین کشید، دستش را
دراز کرد و گوشی شهرزاد را برداشت.

تماس بی پاسخ از یک شماره ناشناس وچند۱۰
پیامک!

بخاطر اینکه قفل بود نمیتوانست بهتر نگاه کند.
اما یک خط پیامکش که معلوم بود را لمس کرد تا

بتواند بخواند.
-خوشگله...نترس جواب بده...برات سوپرایز دارم

پیام بعدی..!!!
-اگه جواب ندی برات بد میشه ها صداتو بخورم من

عشوه خانوم!!!
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با هرکلمه خواندن پیام ها گوش هایش سرخ تر و رگ
گردنش متورم تر میشد، دختره بیشعور فکر کرده

میتونه ازم قایم کنه.
این بار خدا کنه تو دستم نمیری شهرزاد.

دستش را بند دسته مبل کرد و از جایش بلند شد. آرام
آرام قدم برداشت و در نزدیکی آشپزخانه شهدزاد را

صدا کرد که هرسه با تعجب برگشتند.
-شهرزاد خانوم....!

-بله!؟
-لطفا بیایید اتاق هم کارتون دارم.

به زور خودش را کنترل کرده بود تا جلوی زهرا و
مادرش حرفی به دخترکی که با خنده در حال پختن

غذا میپخت نزند.
به سمت اتاقش قدم برداشت که شهرزاد هم با تردید

نگاهی به زهرا انداخت که زهرا حتما کارت داره ای
گفت و مشغول پاک کردن برنج شد.

وارد اتاق یزدان شد و گوشه ای ایستاد و لب زد
-بله یزدان خان......

کاری داشتید.............!؟
با برگشتن یزدان به سمتش نگاهش به دست اش

افتاد...
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با دیدن گوشی اش رنگ از رخسارشN پرید.
پوزخند صدادار یزدان باعث شد نگاهش را از دست

اش به صورتش سوق دهد.
صورت و گوش هایش از حرص و خشم سرخ شده

بود.
دندان هایش را روی هم فشار میداد، شهرزاد ترسیده

یک قدم عقب برداشت.
ترسیده بود......میدانست حتما یزدان بد فکر خواهد
کرد....چرا یادش رفته بود گوشی اش را بردارد....

یزدان به سمتش قدم برداشت.
قدم قدم به دخترکی که از ترسش به دیوار چسبیده بود
نزدیک شد، خشم تمام وجودش را در بر گرفته بود.

فکر میکرد از این کار ها دیگر انجام نمیدهد اما انگار
خیال باطل بوده است!

دست را کنار سر دخترک روی در گذاشت و بست،
روی اش خم شد...

یک قطره اشک از گوشه چشمش چکید و تا چانه اش
رسید.

-من....من....
-هیس....اینجوزی نلرز.....

اشک تمساح نریز شهرزاد.....
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این مردک کثافت کیه بهت میگه خوشگله.....!؟
این پس فطرت کیه بهت میگه بخورمت....هاااان!؟
هقی زد و دستانش را روی صورتش گذاشت و با

صدایی که بخاطر گریه خش دار شده بود لب زد......
-بقران...امروز ظهر زنگ زده....

به روح باباجونم نمیشناسمش....
-زر الکی نزن....اگه نمیشناسی چرا نیومدی بهم بگی

یزدان گور به گور شده مزاحم دارم......
بهت نگفته بودم دیگه توی خونه ما هستی پاتو کج

بزاری قلمش میکنم شهرزاد...نگفته بودم...!؟
-ترسیدم....ترسیدم باور کنید.....

ببخشید گوشی بدید بلکش میکنم...!
-گوشیت پیش من میمونه تا حسابم با این مزاحم

حساب کنم...
توام هی هرچی میگیم زر زر نکن....

خودش هم نمیدانست چرا این همه نازک نارنجی شده
است، یزدان یک کلمه بد هم باهایش حرف میزد اشک

هایش میریخت وقلبش مچاله میشد!!
یزدان روی دخترک خم شد که شهرزاد سرش را

پایین انداخت. نفس های یزدان عمیق و کشدار شده
بود.
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گوشه شال دخترک را گرفت و زیر چشم هایش کشید
جوری که انگشتش به صورتش برخوردی نداشته

باشد.
عجیب دلش میخواست دخترک را در آغوش بگبرد

وفشارش بدهد تا جایی که در هم پیچیده شوند.
شهرزاد نگاهش را باال اورد، صورت هایشان فاصله

کمی داشتند، یزدان کالفه دم عمیقی گرفت و از
دخترک فاصله گرفت و پشتش را به او کرد.

-زود برو بیرون شهرزاد.....زود!
دخترک از ترسش با دو خودش را از اتاق بیرون

انداخت!
از ترسش نزدیک بود نفس هایش بند بیاید، وارد

سرویس شد و آبی در مشت های کوچکش جمع کرد
و روی صورتش پاشید، چندین بار این کار را کرد تا

ترس درونش ریخته و اعصاب مشنجش آرام شود!
به در تکیه کرد و به نزدیکی و در آخر با عصبانیت

بیرون کردنش توسط یزدان فکر میکرد، خوب فهمیده
بود که بیش از نزدیک بودند.

از سرویس بیرون آمدم به آشپزخانه رفتم، دوباره با
فکری مشغول که آن مزاحم چه کسی میتوانست باشد

شروع به شستن ظرف ها کرد.
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کسی شماره تلفنش را جز چند دوست و اقوام های
دورشان نداشتند. هرچقدر بیشتر فکر میکرد کمتر به

نتیجه میرسید.
اگر آن مردک دوباره پیامک های وقیحانه میفرستاد،
حتی فکر کردن بهش لرزش در جانش انداخت، آن

وقت یزدان سرش را میبرید..
اگر الکی میگفتند که بااو ارتباط دارد یعنی یزدان باور

میکرد........؟!
بعد از اینکه غذا اماده شد هرسه با خستگی از

آشپزخانه خارج شدند، زهرا گوشی در دست در حال
چت کردن با علی بود و حاج خانوم به قصد بیرون

رفتن چادرش را سرش کرد تا به خانه یکی از همسایه
ها برود.

روی مبل روبه رو زهرایی که در گوشی غرق شده
بود و هرازگاهی میخندید نشسته بود، با نگاه کردن به

زهرا عشقی که در وجودش برای علی داشت را
میتوانست حس کند...

این حس عجیب برایش آشنا بود....
با فکر کردن به این حس تنها یک کلمه به مغزش
خطور میکرد و این کسی نبود جز او..........!!!

با تکان دادن سرش از افکارش خارج شد، ای کاش
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 االن  که بی حوصله بود گوشی اش دستش بود تا کمی
در اینیستا میگشت.

با به یاد آوردن اینکه یزدان گوشی اش را روی
انگشت شصتش گذاشت و گوشی باز شد لبخندش کش

امد.
مردک نمیدانست چند چند است، چه به آن مهربانی و

محبت و نگرانی هایش...
چه به داد،خشم و دعواهایش.....

لبخند تلخی از تهمت بیجایی که برایش زده بود زد و
سرس را به دسته مبل تکیه داد و چشمهایش روی هم

افتاد.
زهرا اینقدر غرق حرف ها و شعرهای عاشقانه علی

شده بود که وقتی سرش را بلند کرد با شهرزاد در
حال خواب رو به رو شد متعجب شد.

دخترک سرش کج افتاده بود و زهرا احتمال میداد
رگ گردنش بگیرد، با علی خداحافظی کرد و گوشی
اش را خاموش کرد و روی میز گذاشت و به سمت

شهرزاد از جایش بلند شد.
شهرزاد را به آرامی تکان داد بعد از چند بار صدا
زدت و تکان دادنش کمی چشمانش را از هم فاصله
داد، شهرزاد خوابش سنگین بود و واقعا به خواب
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میرفت بیدار شدنش نمیشد.
در جایش درست نشست و شروع به خمیازه کشیدن

کرد همین خواست از جایش بلند شود جوری گردنش
گرفت که نزدیک بود گریه اش بگیرد.

-خاک تو سرت کنم یعنی شهرزاد
با چشمان گشاد شده به زور نگاهش را به صورت

جدی زهرا دوخت تا دلیل حرفش را بداند.
-چشاتو گرد نکن نکبت،،،،،،،

کی روی مبل میخوابه که توی گودزیل میخوابی!!؟؟
وقتی زهرا زیر خنده زد دستش را بلند کرد تا روی
سرش بزند که زهرا جاخالی داد و قهقهه اش به هوا

رفت.
-گودزیل خودتی بیشعور

دختر به این نازی،خوشگلی!!
-اییش،،،،گمشو بابا!
-اول شما عزیزدلم!!!

عزیزدلم را جوری کشیده و با مسخره گفت که زهرا
حرصی شده خواست چند مشت و لگد مهمانش کند که

به سمت اتاقش فرار کرد و در بین راه چند فحش
عاشقانه بهم دیگر گفتند.

شهرزاد در اتاق بود و در را قفل کرده بود و زهرا
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پشت در مثل بچه های کوچک و تخس به او اخطار
میداد که بیرون بیاید وگرنه گیرش بیاورد بدتر

میزندش.
شهرزاد از خنده ریسه روده بر شده بود اما درد

گردنش هم طاقت فرسا بود!
-زهرا توروخدا دیگه بسه،،،

گردنم درد میکنه،،،،،حموم هم قراره برم،،،،،
اذیت نکن دیگه قول بده کاری نداری بیام بیرون!

-باشه بابا بیشور بیا بیرون
مگه میشه تورو زد با اون مظلومیتت نکبت.

خندید و قفل در را باز کرد،،،،،،،
با چشمانی گرد شده زهرایی که جلوی در گارد گرفته

بود ایستاد
زهرا با دیدن چشم های شهرزاد چشم غره ای به او

رفت و راهش را به سمت آشپزخانه گرفت که
شهرزاد ریز ریز شروع به خندیدن کرد!

عقب گرد کرد تا به اتاقش برود و لباس و حوله
بردارد تا دوش بگیرد، مریضیش تمام شده بود و غسل
گردنش بود و نمیتوانست نمازش را هم ادا کند، ولی با

یزدان خان رو به رو شد.
از حالت چهره اش چیزی نمبتوانست بفهمد، کمی با
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ترس جلوتر رفت.
لبش میان دندانش گیر کرد و بعد از قورت دادن آب

دهانش، من من کنان لب زد:
-مزاحم دوباره زنگ زد!؟

اگه.......کارتون تموم شده.....ممنون میشم...بدی
-اره زنگ زدن، میگفت باهم دوست اید!؟

یعنی چی این حرف!؟
-نه...نه...من اصل نمیشناسم اون کیه!!؟
اولین بار شماره غریبه بهم زنگ زده...

چرا حرفای دیگران قبول میکنید اما حرف من
نه؟؟!!!

-چون بخوامم نمیتونم باورت کنم.....پرونده تو سیاه
بود....حاال بدتر شده....

از صدای یزدان که تلش میکرد کنترل کند ترسید اما
از موضعش پایین نیامد و ادامه داد

-چیکار کردم.....!؟
چیکار کردم که خودم خبر ندارم و تهمت میزنید....!!

اصل هرکاری ام بکنم به شما.....
با دیدن صورت برزخی یزدان بقیه حرفش را خورد.

از ترس نمیتوانست حتی دهان نیمه بازش را هم ببندد.
یزدان عصبی از اینکه دخترک آن روز را برایش یاد
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آوری کرده بود نفس عمیقی کشید تا دستش روی
دخترک زبان دراز بلند نشود...

از پشت دندان های کلید شده لب زد
-از جلوی چشمام گمشو........

گمشو تا دستم روت بلند نشده شهرزاد.....!!
شهرزاد ترسیده، از کنار یزدان آرام گذشت و زود

وارد اتاقش سد و زیر لب در حالی که با دستش روی
سرش میزد میگفت

-خاک تو سرت کنن شهرزاد.....میبینی دیوانه است ها
ولی به پر و پاش میپیچی....

بگو اخه میخوای جلوی کسی که بهت اهمیت نمیده
وایسی و حرف خودت به کرسی بشونی...

یعنی خاک تو سرت کنن....
با ناراحتی لباس هایش را و حوله صورتی رنگش را

برداشت و از اتاق خارج شد و به سمت حمام رفت. به
این دوش حتما نیاز داشت هم روح اش تسکین پیدا کند

هم جسمش!
وقتی میخواست وارد حمام شد سنگینی نگاه یزدان را

احساس میکرد اما نگاهش را هم باال نیاورد تا نگاهش
کند.....

چرا حس عجیبی به این مرد داشت در حالی که او
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ازش متنفر بود.....!!؟
با هجوم فکر های عجیب وغریب وارد حمام شد.

دست انداخت و لباس هایش را تک به تک از تنش
َکند. لباس ها را در سبدی که در رختکن بود انداخت.

شیر آب را باز کرد....
دستش را زیر آب برد تا از ولرم شدن آب مطمعن

شود.....
موهایش را از بند گیره رها کرد و تنش را خیس

کرد...
بدنش را لیف کشید و سرش را شامپو زد.....

عجیب دلش گرفته بود.......
رفتارهای یزدان دیگر برایش بی طاقت شده بود و از

حرص تا خرخره پر بود.
بعد از شستن خودش شیراب را بست....

دست انداخت و حوله اش را برداشت و تن کرد.....
در حمام را باز کرد و سرش را یواشکی بیرون برد تا

از نبود یزدان مطمعن شود....
اصل دلش نمیخواست یزدان اورا با حوله ببیند

هرچقدر هم که خودش را پوشانده بود اما مچ پای اش
که سفید و براق بود دیده میشد و اصل راضی نبود

یزدان اورا اینگونه ببیند و فکر و خیاالت بدی از او
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در سرش دوباره جریان پیدا کند.
با ندیدن یزدان از حمام خارج شد و لباس به دست به

سمت اتاقش پرواز کرد.....
روسری بلند و بزرگش برای این خوب بود که حتی

اگر موهایش را هم باز میگذاشت روسری آنها را
میپوشاند.

از اتاق خارج شد و به سمت اتاق زهرا رفت....
بخاطر یهویی وارد شدنش زهرا جیغ کوتاهی کشید و

رگبار فحش هایش را دوباره شروع کرد
اما هنوز چند دقیقه از وقتی که فحش میداد نگذشته بود

که یزدان وارد اتاق شد که هردو سکوت کردند و
خودشان را جمع و جور کردند...

زهرا مثل بچه ها لبخندی به پهنای صورتش زد و زل
زد در چشمان یزدانی که تکیه داده بود به

در...........یزدان
کمی با اخم نگاهش کرد امانتوانست نسبت به چهره
بانمک خواهرکش خود دار باشد و زیر خنده زد که

دخترا هم از حالت خود خارج شدند و به خنده
افتادند....

با وجود اینکه از دست مردی که در این چند روز
صورتش رنگ خنده دیده بود، ناراحت بود اما خندید
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و تمام ناراحتی هایش راهم از دلش بیرون انداخت.
فردا موقع امتحانش بود و استرس تمام وجودش را در

بند گرفته بود. هفته دیگر چهلم پدر و مادرش بود و
استرس اینکه از این خانواده باید جدا شود برایش بدتر

ودردناک تر از امتحان اش بود.
هرچقدر زهرا و حاج خانوم با حرف هایشان

میخواستند روحیه اش را قوی تر کنند تا از استرس
اش کم شود یزدان بیخیال تر با گفتن قبول هم نشدی
مهم نیست از کنارشان بلند شده بود و به اتاقش رفته

بود تا بخوابد.
بعد از حرف زدن هایشان از جایشان بلند شده بودند و

همگی به اتاق هایشان رفته بودند تا بخوابند.
اما هنوز یک ساعت بود که در زیر پتو خزیده بود اما

خواب از چشمانش پر زده بود و رفته بود.
دلش برای پدر و مادرش بدتر تنگ شده بود....

جای خالی شان توی ذوق میزد....
چقدر آنها بیشتر از او استرس کنکور را داشتند.....

اما با رفتنشان شهرزاد راهم دلسرد کرده بودند و
نتوانسته بود در یک ماه اخیر درست و حسابی چیزی

بخواند...
افکارش به سمت یزدان پر کشید....

  226                       



شهرزاد   بی شهر

رفتار های ضد و نقیضش، مهربانی هایی
خاص........ خشم و غیرتی شدن هایش.....

اورا دوست داشت....!!؟؟
با خود تکرار کرد.....!!!!!

شهرزاد، یزدان را دوست داری!؟
یزدانی که از چشمانش جز نفرت چیز دیگری

نمیتوانی بفهمی!؟
از یزدانی که میخندد اما باز چند روز دیگر تحقیرت

میکنم و عذابت میدهد؟
واقعا این مرد ترسناک را دوست داشت!؟

قطره اشک سمجی که روی گونه اش غلطید را با
انگشت شصتش پاکید.

عجیب دلش گرفته بود....
دلش گریه میخواست.....

دلش میخواست مثل آن روز که حالش بد شد و خون
ریزی کرد و یزدان در راه بیمارستان با نگرانی

صدایش میکرد و میگفت نترس من کنارتم، حاال هم
اورا میخواست....!؟

آغوش گرمش را که به او قوت قلب بدهد که اگر
خانواده ات را از دست داده ای من هستم.....

اما این را خوب میدانست که اینها همه فقط ردیا بود و
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به حقیقت تبدیل نمیشد.
با حالی خراب از افکارش خارج شد و به پهلو چرخید

تا کمی بخوابد و حداقل فردا سر امتحان خوابش
نگیرد.

آه سوزناکی از میان لب هایش خارج شد...
پلک هایش روی هم افتادند و اورا به خواب دعوت

کردند.
صبح زهرا به سراغش امده بود و او را از خواب

بیدار کرده بود تا صبحانه بخورد.....
بعد از اینکه زهرا از اتاق خارج شد به زور از تخت

پایین امد و وارد سرویس شد.
بعد از شستن دست و صورتش از سرویس بیرون

امد.
استرس تمام جانش را در برگرفته بود، با بیچارگی و

زور حاج خانوم و زهرا چند لقمه عسل و کره
خورد....

استرس باعث شده بود اشتهایش کور شود و لقمه ها
از گلویش پایین نروند....

شاید خیلی ها استرس گرفتنی پرخور میشدند اما
متاسفانه او بی اشتها میشد و اگر استرس شدید داشته

باشد الغر میشد.
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یزدان دیگر حالش کمی بهتر شده بود و خودش راحت
میتوانست حرکت کند.دکتر از او خواسته بود

استراحت کند اما او مرد خانه ماندن و روی تخت
افتادن نبود. درهمین یک هفته طاقتش تمام شده بود....
با ورودش که لباس های بیرون به تن کرده بود، نگاه

هرسه آنها روی اش نشست....
-سلم

-سلم داداش، خوبی!؟
-علیک سلم. خوبم!

-مادر صبحت بخیر.....
-صبح توام بخیر مادر.....جایی قرار بری لباس

بیرون پوشیدی!؟
دکتر گفته بازم استراحت کنی....

-استراحت چقدر مادر من.....خسته شدم یک هفته اس
افتادم توی خونه....

سوال اولتونم، بله قرار شهرزاد خانوم برسونم......
شهرزاد با تعجب به مردی که با احترام اسمش را به

زبان اورده بود انداخت.....چرا باید او با حالش
بخواهد اورا به امتحان ببرد....!؟

جوابش را نمیدانست اما با این حرف یزدان قلبش قیلی
ویلی رفته بود.....
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-ممنون...! شما استراحت کنید من با آژانس میرم
یزدان خان....!!

با نشستن نگاه یزدان روی صورتش و تحکم صدایش
دیگر کسی حرفی نزد
-خودم میبرمت.....!!!

حاج خانوم و زهرا چشمکی بهم زدند و خنده شان را
خوردند، از خدایشان بود یزدان عاشق شهرزاد شود و

اورا به همسری اش بگیرد اما....
بعد از خوردن صبحانه با تشکری از آشپزخاته خارج

شد و از شهرزاد خواست تا زودتر اماده شود و
خودش به سمت خروجی خانه رفت تا ماشینش را

روشن کند.
زهرا چادرش را سر کرد،حاج خانوم اورا در آغوش
گرمش فشرد و از او خواست تا نگران نباشد هرچه

خدا بخواهد همان خواهد شد.
زهرا را هم بوسید و سراسیمه خودش را از خیاط

بیرون انداخت،حاج خانوم پشت سرشان ابی انداخت و
شروع به خواندن آیت الکرسی کرد تا فرزندانش در

سلمت بروند و برگردند.
عادتش بود هرکه را از خانه بدرقه نیکرد برایش آیت

الکرسی میخواند.
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یزدان با سرعت نرمالی رانندگی میکرد، بخاطر زود
بیدار شدنان وقتشان کم نبود برای رسیدن به مکان

امتحان!!!!!
دلش این سکوت سنگینی که میانشان بود را دوست
نداشت، نمیدانست چرا اما حتی حاضر بود یزدان

اذیتش کند اما سکوت نکند!!!
وقتی موزیک آرامی در ماشین پخش میشود، لبخندی

گوشه لب هایش مینشیند.
یزدان کلفگی اورا فهمیده بود......

خدا را شکر کرد که یزدان به حرف آمد.....!!!
-انگشت هات نشکست؟؟؟

نگاهش کشیده شد به انگشت هایش که درهم پیچ
خورده بودند. متعجب از اینکه یزدان کی انگشت

هایش را دیده بود سرش را باال اورد....دست هایش را
از هم جدا کرد و روی پاهایش گذاشت.

-استرس نگیر....
همه چی کنکور نیست....

تو حتی قبول نشی.....دختری و ازدواج خواهی
کرد....اما خواستی کاری انجام بدی که

میان حرفش پرید.....
-تصمیم دارم اگه قبول نشدم برم خیاطی یاد بگیرم
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چون علقه هم بهش دارم....
-عادت داری وقتی بزرگ تر از خودت حرف میزنه

بپری وسط حرفش؟؟؟!
کمی اشتیاق که میان حرف ها و حرکاتش بود با این

حرف یزدان پر کشید و رفت.
حواسش نبود که یزدان خوشش نمیاد کسی میان حرف

اش بپرد.!
_خوبه....پس استرس نگیر و تا جایی که بلدی بنویس!

شد،شد....نشد...........فدای سرت!
شهرزاد نگاهش را به نیم رخ جدی و جذاب یزدان و
در دل اعتراف کرد این مرد هرچقدر هم که خشمگین

شود و بچزاندش......
همان قدر هم میتواند با کلماتش مهربانی و پاکی قلبش

را نشان دهد!
اما کاش میتوانست بفهمد تهمتی که یزدان به او زد از

کجا نشئت میگیرد تا به او بفهماند که همچین ادمی
نیست!

با پیچیدن ماشین در خیابانی که محل امتحان در آن
بود از افکارش خارج شد.چهره درهم یزدان خبر

خوبی نمیداد.با ایستادن ماشین، بدون توجه به تجمعی
که جلوی اموزشگاه جمع شده بودند و چند تا از
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همکلسی هایش رو به یزدان با نگرانی لب زد:
-یزدان خان.....

چیزی شده!؟
جاییتون درد میکنه....؟؟؟

عرق روی پیشانی اش که نشست شهرزاد ترسیده
کمی به او نزدیک شد، با گوشه چادرش عرق یزدانی
که یک دستش بند فرمان بود و دیگری روی پهلویش

را پاکید.
با نزدیک تر شدن دختر و نگرانی اش، در حالی که

درد داشت اما لبخندی زد و رو به شهرزاد گفت:
-چیزی نیست....یک لحظه زخمم سوزش کرد...!!

پیاده شو برو دارن میرن داخل میمونی ها.....
-مطمعنید حالتون خوبه..؟!

-خوبم.....برو زود باش.
چادرش را جمع کرد و در ماشین را باز کرد و پیاده

شد....هنوز در را نبسته بود که یزدان صدایش
کرد....!!
-شهرزاد

-بله یزدان...خان!؟
-تموم شد....تنهایی جایی نمیری...!!
وایمیستی همینجا خودم میام دنبالت...
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شیرفهم شدی؟!
-چشم منتظرتون میمونم.

-در امان خدا!
مهربانی و محبت هایش هم عجیب بود و فرق

داشت،با خجالت در را بست و زیر لب خداحافظی
گفت. با ورودش به اموزشگاه ماشین یزدان هم شروع

به حرکت کردو رفت.
درد امانش را بریده بود، بخاطراینکه دخترک نترسد

دستش را روی پهلواش که خون ریزی میکرد گذاشته
بود.

مستقیم به سمت بیمارستان حرکت کرد....
بعد از شست و شوی زخمش و پانسمان دوباره اش از

بیمارستان خارج شد.
میان راه جلوی سوپر مارکتی نگه داشت تا برای

شهرزاد تنقلت بخرد، خوب مبدانست دخترک عاشق
خوراکی است.

بعد از حساب کردن هزینه خوراکی ها از مغازه
خارج شد و شروع به حرکت کرد به سمت

اموزشگاهی که شهرزاد انجا امتحان داشت، دلش
میخواست دخترک خوشحال شود که کسی به او

اهمیت داده بود، در نبود خانواده اش شهرزاد حساس
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شده بود.
دوساعتی بود که در ماشین جلوی اموزشگاه ایستاده

بود. بخاطر قرص های آرام بخشی که خورده بود
چشمانش از خواب باریک شده بودند،خودش را کنترل

میکرد تا خوابش نگیرد اما بعد از چند دقیقه کلنجار
رفتن با خودش با خواب رفت.

در طول امتحان تمام افکارش پی زندگی اش که روی
هوا بود و یزدانی که به او گفته بود فدای سرش!!!
یک کلمه بود اما هزاران کلمه دربرگرفته بود......
در دل اعتراف میکرد کاش یزدان عاشقش بود نه

متنفر.....!!!!
خودش به یقین رسیده بود که کنار یزدان بودن برای

اش خاص است....
نمیتوانست بگوید عاشق شده است...نه....اما اینکه
کنار او آرامش داشت و دلش میخواهد همیشه با او

حرف بزند،در حالی که تا چنین حسی اینگونه خاص
به کسی نداشته بود.

شروع به خواندن سواالت میکرد اما افکاری که
هزاران سوال در خود داشت حاال جواب سواالت

امتحانی را به یاد نمی اورد.
استرس گرفته بود و دستانش میلرزید....به زور چند
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قلوپ آب نوشید تا گلویش تر شود.....!!!
به زور حواسش را جمع کرد تا سراغ مردخشن اما

مهربان نرود.
زمان به پایان رسیده بود اما او هنوز نتوانسته بود چند

تا از درس هایش را اصل نگاهی بیندازد.....
دیگر کاری نمیشد کرد،بعد از دادن پاسخ نامه وسایلش

را جمع کرد تا بیرون برود.
چند تا از دوستانش را دید که همگی باهم در حال

حرف زدن بودند.....یکی از آنها با دیدن شهرزاد بقیه
راهم متوجه او کرد....!!!!

همه دوستانش تسلیت گفتند و از او خواستند که صبور
باشد.....

با شنیدن حرف یکی از همکلسی هایش که دختر
آزادی بود از خجالت سرخ شد....

-شهرزاد فکر میکردم بچه میکردم بچه مثبتی......
ولی رفتی یکی تور کردی که چشم همه دخترا دنبالش

بود.....عجب خفنی بود شهرزاد.....
حسادت تمام وجودش را بر گرفت وقتی سلینا گفت که

چشم همه دختر ها دنبال یزدان بود....
-برادر زهرا صالحی.....

پدرشون رفیق بابام بود.....
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منم فعل خونه اونا زندگی میکنم.
کسی ام تور نکردم،یزدان خان خودش آدم مذهبی

ایشونم جای برادر نداشته ام....
بدون حرف دیگری با گفتن خداحافظ از آنها جد شد

اما قطره اشکی که بخاطر برادر گفتن بود روی گونه
اش لغزید.....

-تو نمیتونی برادر من باشی...
من نیاز ندارم یک غریبه برایم برادر شود.......

تو همیشه باید مرد خشن و مهربون من بمونی،حتی
اگه ازم متنفر باشی من دوست دارم!!

اعتراف سنگینی بود،به خودش اعتراف کرد که یزدان
را دوست دارد.

با خستگی از اموزشگاه بیرون زد.....
اطراف را نگاه میکرد تا یزدان را پیدا کند اما دلش

حتی راضی نبود او بیاید....
دلش میخواست از یزدان دور شود تا بلکه این حس از

بین برود.....
خوب میدانست یزدان اورا انتخاب نمیکند....

کسی را که به او شک داشت........

کسی که یتیم بود.....آواره بود.......
اختلف سنی زیاد......مردی به آن جذبه و قدرتمند
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چرا باید من را برای خودش بخواهد......
دستش را روی اشک هایی که ناخوداگاه روی

صورتش نشسته بود کشید......
با دیدن ماشین مشکی یزدان به آن سمت حرکت

کرد....
بعد از گذشتن از خیابان به ماشین رسید......

چند تقه به شیشه زد تا یزدان در را باز
کند،،،،،انگاری خوابش برده بود......!!!!!

در دل قربان صدقه اش میرفت اما مغزش اعلم خطر
میکرد......

تصمیم گرفته بود که جوری رفتار کند که یزدان یا
بقیه پی به علقه اش نبرند....

با شنیدن صدای شهرزاد و تقه ای که به شیشه خورد
از خواب بیدار شد،بعد از سوار شدن شهرزاد........

-کاش میرفتید خونه....خسته بودید انگار.....!!!
-اون وقت تو چجوری برمیگشتی!؟

-با تاکسی.
با دیدن نگاه غضبناک یزدان سکوت کرد.....!!!

-رنگت پریده.....سخت بود یا اسون؟
-نفهمیدم.....

-یعنی چی نفهمیدی؟!
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-نرسوندم همشون بتونم بزنم،،،،من تا جایی که بلد
بودم زدم دیگه بقیه اش خدا داند.

-خوبه....برات کیک و آبمیوه و چند تا خوراکی
گرفتم،صندلی عقب بردار باز کن بخور رنگ تو

صورت نداری!!!
چرا با قلبش اینکار را میکرد.....کاش میدانست قلب
او محتاج یک محبت کوچک است....حاال با محبت

هایش قلبم را از کار می اندازد......
با گفتن چشمی خوراکی هارا برداشت، یزدان هم که

رانندگی میکرد کیکش را نصف کرد و به سمتش
گرفت......

نصف کیک را یک باره در دهانش گذاشت که
چشمان دخترک مثل وزغ گشاد شد.

یزدان در خیابان دیگری میپیچید که با دیدن چشم های
گشاد شده شهرزاد نتوانست خودش را کنترل کند و

شروع کرد به خندیدن.....
شهرزاد لبخندی زد و محو شد در چهره جذاب و
مردانه اش......گفته بود خندیدن اش راهم دوست

دارد!!!؟؟؟؟
با دیدن نگاه یزدان،نگاهش را از روی صورت مرد

جذاب روبه رو ایش گرفت.........
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گونه هایش از خجالت گل انداخت که باعث شد یزدان
لبخندی بزند.......

یزدان سیستم ماشین روشن کرد و آهنگ زیبایی توی
ماشین پیچید......

قند در دلش آب میشد اما از ظاهرش آشوار
نمیکرد.....

سرش را به شیشه تکیه داد و نگاهش را به خیابان
های خلوت دوخت و زیر لب با آهنگ هم خوانی کرد.

-کی تورو بلده مثل من.....
که چطوری دلت واشه......

کی بلده چطوری پشتت در بیاد.......حتی اکه غلط
باشه.....

کی بلده تورو مثل من.....
بهت اهمیت میده.......

کی اینجوری الی شونه هاش بهت امنیت میده.....!؟
.........

بقیه اهنگ یزدان داشت زیر لب زمزمه میکرد که
خودش را به سکوت دعوت کرد تا از صدایش آرامش

را به جانش تزریق کند......
اشک روی صورتش را با پشت دستش پاکید......

چرا دلش میخواست یزدان به او میگفت که منم پشت
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توام.....میگفت دوست دارم.....!!!
چیزی که خواستارش بودم،غیر ممکن بود،خوب

میدانست تمام این اهمیت دادن ها و وقت گذاشتن ها
همه برای این است که قولی که به پدرم دادند را

درست انجام دهند.......
یزدان اهنگ را باز کرده بود تا رفتار دخترک را

ببیند.....اشک ریختنش را دید اما جوری رفتار کرد تا
دخترک فکر کند ندیده است.....

تمام اعصاب اش از اشک های دخترک بهم ریخته
بود......

با خود فکر میکرد یعنی عاشق کیه که واسش
اینجوری گریه میکنه......؟؟؟

با این فکر حرصش را روی ماشین ریخت و با تمام
توانش گاز داد که.....

با این فکر حرصش را روی ماشین ریخت و با تمام
توانش گاز داد......

شهرزاد از یکدفعه سرعت رفتن ماشین جیغی کشید و
نگاهش را به یزدان داد.....

صورت و گوش هایش سرخ شده بود و اخم غلیظی
بین ابروهایش نشسته بود......

-آقا یزدان.....توروخدا یواش....وااای
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م...میشه....آر....آروم....برونید.....من میترسم.....
ماشین انگار پرواز میکرد هرچند دقیقه یک لتر جیغ

مبزد اما یزدان توجهی به او نمیکرد و فقط دلش
میخواست خودش را خالی کند.....

اشک هایش روی صورتش ریخت،اما گیج و
سردرگم شده بود نمیدونست یزدان چرا یک دفعه

عصبانی شده است....!!!
انگار مرد به این گنده جنی بود که یدفعه آرام میشد اما

حاال.....
-نریز.....اون المصب هاتو برای کی میریزی.....

زر زر نکن شهرزاد....
اشک های صورتش را به سرعتN پاک کرد،حاال

میفهمید که یزدان شدیدا به او شک دارد و فکر میکند
کسی را میخواهد.........

کاش میدانست آن کس،خودش است!!!
-گریه نمیکنم....توروخدا یواش من میترسم.....

لطفا آروم باشید.....من برای کسی گریه نمیکنم برای
زندگی خودم گریه میکنم.....

نفس های کشدار و عمیقش کارساز شد تا سرعت
ماشین کمی،کندتر شود.

-بریم بام تهران....؟!
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یزدان بود که از او پرسیده بود،شهرزاد اول با تعجب
نگاهش کرد اما بعد با تردید سرش را تکان داد که

یزدان مسیر را عوض کرد و دور زد.....
مسیر بام تهران را در پیش گرفت.....

خبر نداشت از تمام حرکاتش برداشت خوبی نخواهد
کرد برای همان باید محتاط تر رفتار میکرد تا اورا

مشکوک نمیکرد.
دوباره ماشین سکوت شده بود و صدای موزیک بی

کلم آرامی بود که در فضا پیچیده بود.
بعد از پارک کردن ماشین،کنار هم قدم هایشان را

برمیداشتند، سکوتی که در اینجا بود و صدای باد کمی
ترسناک بود.

شب نبود اما چون کسی نبود کمی ترسناک به نظر
می آمد.قدمی به یزدان نزدیک ترشد. یزدان ترسیدن

دخترک را دید و گوشه چادرش را در دست گرفت و
بیشتر به خودش نزدیک کرد.

روی نیمکت نشستند و خیره شدند به شهری که زیر
پاهایشان بود. خیلی ها در این شهر خوش بودند اما

بعضی هاهم پر از درد و اندوه!
یزدان عجیب سکوت کرده بود و این شهرزاد را

میترساند. یک ساعت بود که خیره شده بودند به روبه
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رویشان و هیچ کدام حرفی نمیزدند.
_میدونی شهرزاد....خیلی سخته یک نفر دوست داشته

باشی اما دلت نخواد برای تو باشه.....
بهش حس خاصی داشته باشی دلی بدونی اون تورد

نمیخواد.....
خیلی سخته............!!!!!

شهرزاد هاج و واج نگاه یزدان میکرد......
یزدان کسی دیگر را دوست داشت و من عاشقش شده

بودم.....!!!!!!؟؟؟؟
یزدان حس عحیب به دیگری دارد و من به او!!!!؟؟؟
مانند ماهی دهانش باز بسته شد اما نتوانست کلمه ای

از آن خارج کند!!!!
یزدان چه کسی راهم برای درد و دل انتخاب کرده

بود......کسی که خود دل در گرو او دارد.....
راست میگوید سخت است دوستش داشته باشی و او

کس دیگر را دوست داشته باشد.....

اشک در چشمانش جمع شده بود....
لب پایینش راگاز گرفت تا اشک اش نریزد......

بغضی که خفه اش میکرد را با آب دهانش قورت
داد.....

دیکر هیچ کدام حرفی نمیزدند.....یزدان نفس های
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عمیق میکشید و زل زده بود به شهر....
شهرزاد هم مانند او اما اشک هایش هم بیصدا مهمان

گونه اش میشد.....!!!!!
چرا وقتی به خودش اعتراف کرده بود یزدان را
دوست دارد باید او میگفت که شخص دیگری را

میخواهد......ناخوداگاه به آن دختری که حتی شناختی
از او نداشت دردل حسادت کرد که عشق یزدان را

نسبت به خود دارد.....!!!!
با گوشه چادرش اشک هایش را پاک میکند،در دل

تصمیم میگیرد هیچ وقت علقه اش را اشکار
نکند،همین که اورا میبیند برایش کافیست!

گرمای خورشید باعث شده هردو عرق کنند،گرمش
میشود و از جایش بلند میشود و با گفتن گرم است

برویم بدون توجه به یزدان به سمت ماشین قدم
برمیدارد و اشک هایش هم با او همقدم میشوند.

صدای قدم های یزدان اورا به خودش میاورد که
اشک هایش را پاک کند.سوار ماشین میشوند.

یزدان از اینکه حرف دلش را به شهرزاد گفته بود
کمی آرام بود ولی از این که گریه میکرد برای کسی

دیگر عصبانی اش میکرد.
خودش را کنترل کرد تا سرش داد نزند،با چند بار

  245                       



شهرزاد   بی شهر

نفس عمیق کشیدن ماشین را روشن میکند و بدون
توجه به شهرزادی که با بیحالی سرش را به شیشه

تکیه داده است حرکت میکند.
کولر ماشین را روشن میکند جلوی نور خورشید

نشستن باعث شده بود احساس گرمای شدیدی بکند.
شهرزاد از اینکه مثل احمق ها دلش را به مردی که

از او متنفر بود و عاشق یک دختر دیگر کهَ مردش را
دوست ندارد،حرص تمام وجودش را در بر گرفته

بود.
با ناراحتی از گوشه چشم خیابان ها و مردنی که تازه
از خانه هایشان بیرون می آمدند و مغازه دار هایی که

سرکارشانN می آمدند.
یعنی آنها هم عاشق شده اند....!؟

اصوال هر انسانی عاشق میشود.....،عشق زیباست!
عشق را باید ستایش کرد و مراقبش بود....

حیف که ندارمش تا تمام جانم را در راهش بدهم!!!!
عشق من یک طرفه است و مردی که عاشق او هستم
عاشق شخص دیگریست....سخت تر و تلخ تر از این

هم مگر وجود دارد!!!!؟؟؟
-شهرزاد....

-بله
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-صدات چرا گرفته.....!!!؟؟؟
برای کی گریه میکنی...؟!

پوفی از کلفگی کشید دوباره همان ماجراها و بحث
ها.جرعت دار شده بود

-باید به شما درمورد همه کارهام توضیح بدم!!!؟؟؟
شما کی هستی که واسه همه کارهام و حرف هام باید

بهتون توضیح بدم....!!!؟؟
دلم گرفته میخوام گریه کنم به شماهم ربطی....

با تودهنی آرامی که خورد.....بقیه حرفش یادش
رفت.....!!!یزدان اورا زد....؟؟

باورش نمیشد اما دستی که روی دهانش نشست دستان
بزرگ مردبی رحم اش بود.....

جلوی خودش را گرفت تا اشک نریزد.....از نفس
های کشدار یزدان میفهمید که عصبی است....

خب بد حرف زد اما درست بود....
تا خانه هیچ کدامشان حرفی نزدند.

از ماشین پیاده شد و زیر لب ممنونی گفت و منتظرش
نماند و به سمت خانه رفت. زنگ را فشرد که صدای

کیه گفتن زهرا آمد.
بعد از گفتن شهرزاد ام،در با تیکی باز شد. داخل رفت

و در را نیمه باز گذاشت تا یزدان هم بیاید.
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با حالی گرفته و ناراحت وارد خانه شد،حاج خانوم تند
به سمتش آمد و اورا در آغوش گرفت و دلداری اش

داد،انگار حال داغونش را پای استرس امتحان گذاشته
بود.....

با اجازه گرفتن از حاج خانوم وارد اتاقش شد و
چادرش را در اورد....

زهرا وارد اتاق اش شد.....
مقنعه اش را از سرش کشید که موهایش پریشان به

صورت اش چسبید.....
زهرا حال بد اش را احساس کرده بود اما سکوت
کرده بود تا اگر شهرزاد دلش خواست بگوید.....

از خود دار بودن شهرزاد خبر داشت و دلش
نمیخواست شهرزاد فکر کند فضولی میکند.....

همه لباس های بیرونش را در آورد و حوله اش را
برداشت و به قصد حمام بدون توجه به زهرا از اتاقش

خارج شد....
دوش آب را باز کرد و با لباساش قرار

گرفت.....آب یخ بود و باعث شده بود تمام تنش
بلرزد.......

صدای خوردن دندان هایش به همدیگر را میشنید اما
توجهی نمیکرد......
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داشت خودش را تنبیه میکرد که مردی را دوست دارد
که نیم نگاهی هم به او نمی اندازد و همه رفتارهای

خوب اش از سر ترحم است.....
رفتار های بد هم که......میخواهند از امانت حاج نادر

خوب نگه داری کند در حالی که من کار اشتباهی
انجام نداده ام.....

بغضش با صدای بلندی شکست.....هق هق اش با
صدای اب در هم پیچیده بود......

روی زانوهایش نشست و برای خودش اشک
ریخت.......

پدر و مادرش را از دست داده بود....فکر میکرد باز
با دارایی های پدرش میتواند گلیم خودش را از آب

بیرون بکشد اما حاال برایش هیچ چیز نمانده بود.....
دلش را به مردی باخته بود که فاصله سنی زیادی با

او داشت و هم از او متنفر بود.....
اش کاش میتوانستم بفهمم چه چیزی باعث شده از من

متنفر شود.....
اگر دوست ام هم نداشت کاش متنفر هم نبود.....

زیر اب ماندن و اشک ریختن باعث شده بود تمام
بدنش کرخت شود. دست هایش را روی زمین تکیه

گاه کرد و بلند شد.
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لباس هایش را از تنش جدا کرد و شروع به گربه
شور کردن خودش کرد. حوله اش را دورش پیچید و

خودش را خشک کرد بعد از پوشیدن لباس
هایش،موهایش را در حوله پیچاند....

نگاهش در آیینه حمام به چشم های سرخ اش افتاد......
یزدان اورا دوست نداشت پس بهتر بود از او دور

شود تا فراموشش کند.... دوباره حالش مثل روزی که
خبر پدر و مادرش را بهش دادند شده بود....

دوباره قلبش شکسته بود از ظالم بودن این
دنیا........چرا نمیتوانست کمی خوش باشد!!!

چرا دل به کسی داده بود که حتی نیم نگاهی به او جز
نگاه امانت دار نمی انداخت.

از حمام خارج شد...........یزدان با لباس شیک از
اتاقش بیرون آمد....شهرزاد سرش را پایین انداخت تا

نگاهش به جنگلی های یزدان نیفتد........
تصمیم گرفته بود از او دوری کند پس از همین  االن 

باید شروع میکرد.
بدون توجه به یزدانی که ایستاده بود به سمت اتاقش

رفت و در را قفل کرد....
زهرا در اتاقش نبود پس فهمیده بود به این تنهایی نیاز

دارم......
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بعد از شونه کردن موهام که در هم گره خوردنشان
باعث میشد دردی توی سرم بپیچه را بهانه کردم و

اشک هایم را دوباره مهمان صورتم کردم.
بعد از خشک شدن موهایم،روی تخت دراز کشیدم و

پتورا تا سینه ام کشیدم.......دلم برای مامان و بابا تنگ
شده هفته بعد مراسم چهلم شان بود و بعد باید من از

اینجا میرفتم.....
حتی اگر از خانواده عمو ام بدم می آمد ولی بهتر بود

بروم تا از یزدان برای همیشه دور شوم....
تا کی باید مزاحم این خانواده میشدم.....!!!

گریه ها و افکار درهمش کارساز بود که سردرد
شدیدی گرفت،........از جایش بلند شد و مسکنی

بیرون اورد و بعد از خوردنش دوباره زیر پتو خزید
و به خواب رفت.

با صدای دل انگیز اذان مسجد محله،کمی پلک های
اش را از هم فاصله داد.....

با دیدن عقربه ساعت تند نیم خیز شد و سرجای اش
نشست....

چهار ساعت بود که خوابیده است و این برایش تعجب
آور بود.....تا کنون این همه ساعت نخوابیده

بود.....بیشترین زمان برای خواب اش در عصر یک
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ساعت بود!!!!!!
خمیازه ای کشید و کش و قوسی به بدنش

داد.......دستی به صورتش کشید تا کمی خواب از
چشمانش ربوده شود......!!!!!!

شالش را روی سرش انداخت و نگاهی به لباس های
اش، وقتی مناسب بودنشان را دید قفل را چرخاند و

در را باز کرد.....
از اتاق خارج شد.......خانه در سکوت بود شانه ای

باال انداخت و به سمت سرویس رفت.....بعد از انجام
Nدادن کارهای مربوطه دست و صورتش راهم شست

وبیرون آمد.
با شنیدن قار و قور شکمش و سوزشی که در معده

اش پیچید، نشان از گرسنگی اش بود به سمت
آشپزخانه قدم برداشت.

اینجاهم کسی نبود.....!!!
تعحب کرده بود اما درد معده اش مجال فکر بیشتری

بهش نداد و شروع به خوردن سهم اش از ناهار
کرد......

استانبولی یکی از غذاهایی بود که علقه عجیبی به آن
داشت.....گوشت های قلقلی چرخ کرده اورا به وجد

می آورد.....
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بعد از تمام شدن غذایش، لیوان آب دوغش را سر
کشید.......تند تند خوردن باعث شده بود خسته

شود......بعد از کشیدن نفس عمیقی از جایش بلند شد.
شروع به شستن ظرف هایی که از ناهار مانده بود

کرد.....بعد از چهل مین کار اش تمام شد.....
بعد از خشک کردن دست هایش و کمی جمع و جور

کردن آشپزخانه از آن خارج شد.
خارج شدنش از آشپز خانه مصادف شد با وارد شدن

یزدان به خانه......
یزدان نگاهش روی تک تک اجزای دخترک در

گردش بود. دوباره تمام محبت هایش برای دختری که
جلو اش برای پسردیگه ای اشک ریخته بود تمام شده

بود........
دلش میخواست کاش دوباره آن پسر را میدید تا تمام

استخوان های بدنش را بشکاند.
اخم هایش را مهمان چهره اش کرد و به سمت اتاقش

رفت.
با شنیدن صدای بسته شدن در،شهرزاد از شوک

خارج شد و بازدم عمیقی از کلفکی کشید و به سمت
نشیمن رفت و خودش را با دیدن برنامه های شبکه

تلویزیونی سرگرم کرد.
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بعد از نیم ساعت با شنیدن صدای بهم خوردن کابینت
ها از جایش بلند شد و به آشپزخانه رفت....

با دیدن یزدان که برای خودش چایی ریخته بود و
دنبال چیزی میگشت وارد آشپزخانه شد و سلم

آرومی زیر لب گفت و رفت یکی از کابینت هارا باز
کرد و قندان را روی کابینت گذاشت.

خواست بیرون برود که یزدان گفت....
-چرا کسی خونه نیست.......؟؟؟؟!!!!

-من خبر ندارم...منم توی اتاقم خواب بودم دقتی بیدار
شدم کسی خونه نبود.....

احتماال کاری پیش اومده رفتند.....!!!!
بعد بدون اجازه حرف دیگری زدن از آشپزخانه

خارج شد. تمام دل و جرعتش را جمع کرده بود تا
وقتی با او حرف میزند دست ها و صدای اش

نلرزد.......دلش میخواست گناه نبود تا میتوانست اورا
در آغوش بگیرد و ببوید.

از فکرش بیرون آمد و سرش را بلند کرد و از خدا
طلب بخشش بخاطر این افکارش کرد.

دوباره به سمت اتاقش رفت اما میانه راه عقب گرد
کرد و.......

ورودی آشپزخانه به ُاپن یک دستش را بند کرد و رو
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به یزدانی که با آرامش چایی اش را مینوشید لب زد:
-گوشی من رو میدید؟

الزممه.....!!!!
-چرا الزمته.....مگه میخوای چیکار کنی باهاش....!؟

-وا یعنی چی میخوای چیکارش کنی....!!!
الزممه دیگه...... میخوام باهاش سرگرم بشم......

میشه لطفا بدینش......!!!!
از جایش بلند شد و لیوان چایی اش را روی میز

کوبید...
-صدات برای من باال نبر....!!

نمیخوام بدمش....میخوای چه غلطی بکنی مثل...!!!
این همه توهین نباید انجام میشد....مگه جز خواستن

چیزی که برای خودم است حرف بدی به او زده
بودم.....

اشک در چشمانم نشست و با صدایی که
میلرزید....انگشت اشاره اش را به سمت یزدانی که

چون ببر رو به رو اش ایستاده بود لب زد
-تو...تو کی هستی.....که برای من...تصمیم

میگیری.....من خودم بزرگ ام و نیاز به ترحم هات
ندارم.....

تو به من محبت نمیکنی داری کنترلم میکنی....!!
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فقط بلدی تهمت بزنی و دل بشکنی....
گوشیم بدههه!!!!

حرف آخرش را همراه با جیغ گفت که یزدان به
سمتش قدم برداشت که ترسیده عقب عقب رفت

پای اش به گوشه فرش پیچ خورد،با باسن روی زمین
افتاد.....درد بدی در کمرش پیچید اما درد قلبش بدتر و
دردناک تر بود،بهانه خوبی بود تا بغضی که خفه اش

میکرد را از بین ببرد کند...
..بغضش ترکید و با صدای بلندی زیر گریه زد.....
برایش مهم نبود یزدان پیشش است و نباید جلوی او
اشک بریزد تا بعدا دوباره این گریه را بهانه کند و

زهر به جانش بریزد.
با صدای بلند گریه میکرد و از خدا گله میکرد.....باید

اشک میریخت تا سنگینی که در قلبش به وجود آمده
را سبک تر کند.....

دلش برای خودش میسوخت......دست اش را روی
سینه اش قرار داد و از ته دل جیغ زد و اشک ریخت.
یزدان هاج و واج به دخترکی که ضجه میزد و از خدا

بخاطر یتیم و آواره شدنش گلیه میکرد زل زده
بود.....

حالت چهره اش تغییر کرد و با نگرانی کنار
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شهرزادی که خم شده بود و جیغ میزد روی دو زانو
نشست.

دستش را روی شانه نحیف دخترک گذاشت و تکانش
داد....

-بس کن شهرزاد......چرا جیغ میزنی.....
د با توام لعنتی....خفه شوووو

تمام افکارش گریه های دخترک را میشنید و در هم
میپیچید و اتصال میکرد......دخترکش نباید اینگونه

خون گریه میکرد.....!!!
شهرزاد از صدای بلند یزدان ترسید و خودش را کمی

عقب تر کشید که دست یزدان از روی شانه اش
افتاد......!!!!

پوزخندی که کنج لب های یزدان نشست از نگاه
ترسیده دخترک دور نماند....

گریه اش به هق هق های ریز و سکسکه تبدیل شده
بود.....چشمان قهوه ای رنگ اما زیبایش سرخ شده

بود و یزدان خشمگین اورا مینگریست.
پشت دستش را روی گونه هایش کشید.....دماغش را

باال کشید و هق ریزی کرد.....
یزدان کلفه دستی به موهایش کشید و نفس عمیق و

کشداری کشید......چه میکرد با دختری که هم درد بود
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هم درمان......!!!
اما درمانی که،درد دیگران را قبل از او تسکین داده
باشد را نمیخواست و این را باید قبول میکرد.....!!!
دخترک هیچ علقه ای به من ندارد و باید من هم فقط

بعنوان امانت مراقب او باشم
مانند....................زهرا!!!!!

با آرام شدن دخترک از جایش بلند شد و نیم نگاهی به
شهرزادی که در جایش نشسته بود و آرام هق میزد

کرد و با برداشتن کت و سوئیچ ماشینش از خانه
خارج شد....

صدای محکم بهم خوردن در اورا به خودش آورد و
به زور از جایش بلند شد و...

کمرش درد میکرد و زیر دلش تیر میکشید....
به سختی راه میرفت.....

متعجب و عصبی از خود که چرا جلوی یزدان مانند
بچه های چهار ساله اشک میریخت و جیغ میزد.
کمی سبک شده بود......اما از اینکه بعدا یزدان

مسخره اش کند خجالت تمام وجودش را در
برمیگرفت و گونه هایش گل میاندازد.

این مزد ترسناک را دوست داشت........مردی که در
حین مرد بودن،نامردی هم میکرد.....
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کاش میتوانست موقع جیغ زدن بگوید از درد عشق تو
که اینگونه قلبم را فشرده و سنگین کرده است.......

کاش میتوانست از او بخواهد فقط برای چند دقیقه در
آغوشش بگیرد تا درمان قلب ضعیفش

بشود........اشتباه بود عاشق مردی شود که از دهه
دیگری بود.....!!؟؟؟

جان میداد برای این اشتباه......!!؟؟؟
این اشتباهش پرستیدنی بود.......!!!!!

اما این مرد برای او نبود چون قلبش با او نیست و دل
در گرو دیگری دارد.....

با صدای تلفن خانه از افکارش خارج شد......
کی گریه کرده بود که خودش نفهمیده بود.....

صورتش را پاک کرد و به سمت تلفن پا تند
کرد.....!!!

-بله
-سلم،شهرزاد خوبی!؟

بیدار شدی....!؟
-سلم مرسی تو خوبی!؟

نه خوابم هنوز.....
-زهرمار نکبت،،،،،رو آب بخندی دختره

بیشعور.....زنگ زدم ببینم بازم مثل خرس خوابی یا
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نه!؟
-کجا رفتید..... اتفاقی افتاده.....!؟؟

-نه،مادرشوهرم فشارش رفته بود باال علی زنگ زد
دیگه با مامانم اومدیم اینجا.....در قفل کرده بودی

چقدر صدات کردم بیدار نشدی!!
-حال مادر شوهرت بهتر  االن !؟

-اره عزیزم بهتر........حاج بابامم اومده اینجا....ما شام
میمونیم دیگه اصرار کردن نشد نه بیاریم.....شام بپز

برای خودت و یزدان.....!!!
دیگر صدای زهرا را نشنید....امشب هردو تنها

بودند!!!!؟؟؟؟؟
با صدای الو الو گفتن زهرا به خودش آمد......

-الو....الو.....ُ مردی شهرزاد......!!!
-ها.....نه....چی گفتی حواسم پرت شد....

-خاک تو سرت کنن نکبت........
شام بپز برای داداش از سرکار برگرده خسته

میشه،دستت درد نکنه،،،،
شیطونی هم نکنید ماهم بعد شام میاییم.....

-بی ادب.....گمشو،،،،،،
کاری نداری!!!!؟؟؟

-نخیر شهرزاد بانو....خدافیز!
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-خداحافظ!
از این که با یزدان تنها میشدند استرس میگرفت،یزدان
مردی معتقد بود اما خب مرد بود و غریزه اش........

با گفتن یزدان چنین مردی نیست از افکارش خارج
شد و به سمت آشپزخانه رفت.

مانده بود چه بپزد......بعد از چند دقیقه تصمیم گرفت
ساالد الویه بپزد......!!!

از فریزر سینه مرغ و نخود فرنگی و مابقی مواد
الزم را برداشت و شروع به درست کردن ساالد الویه

کرد......
بعد از یک ساعتی که گذشت درست کردن غذایش

تمام شد....از خستگی خودش را روی صندلی
انداخت.....چند دقیقه چشمانش را بست تا خستگی از

جانش ربوده شود.
موبایلش هم دست یزدان بود و حوصله اش سر رفته
بود.....ساعت هشت شب بود و دم غروب، کاری هم

نداشت که انجام دهد.......
تلویزیون را روشن کرد و برای خودش بالشی آورد و

دراز کشید تا فیلم سینمایی که پیدا کرده بود را تماشا
کند......

تنهایی و خستگی بر چشمانش فشار می آورد......به
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زور خودش را تکان داد و به پهلو چرخید تا بتواند
ساعت را ببیند.....

هنوز چهل دقیقه گذشته بود،هوفی از کلفگی کشید و
دستانش را زیر سرش گذاشت......غرق افکارش شده

بود.....
منی که نمیتوانم چند ساعت تنها بمانم چگونه میتوانم

در نبود خانواده ام تنها زندگیکنم......دلش برای پدر و
مادرش تنگ شده بود........کاش بودند.....کاش خدا
تقدیرشان را جوری دیگر رقم میزد......میدانست بی
انصافی است اما حتی راضی بود یکی از آنها زنده

میماند تا در این سن تنها و بی کس نمیشد!!!
غرق در افکار ناهنجار و عذاب دهنده اش و اشک

هایی که صورتش را خیس کرده بود......
از گریه زیاد چشمانش طالب خواب

بودند........صورتش را پاکید و مانند جنین در خود
جمع شد و مژه های خیس اش را روی هم گذاشت و

به خواب رفت!!!!
ماشین را کنار دیوار خانه پارک کرد و پیاده شد،شب

به باشگاه میخواست برود.....!
کلید را در قفل در انداخت و بعد از باز کردنش وارد

خانه شد......
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خانه در سکوت بود و تنها نوری که می آمد از
آشپزخانه میامد....شانه ای باال انداخت و وارد خانه

شد.
کت و سوییچش را روی مبل انداخت و المپ را

روشن کرد......انگار کسی در خانه نبود.....به سمت
سرویس رفت تا دست و صورتش را بشورد و وضو

بگیرد تا نمازش را ادا کند......
در آیینه روشویی نگاهش به خودش افتاد......سن اش

زیاد شده بود و به حرف مادر و خواهرانش گوش
نداده و ازدواج نکرده بود اما هم سن ها و همکارانش

حتی دارای فرزند بودند......
سال داشت مادرش۲۰با فکر به اینکه اگر زمانی که  

برایش دختر های خانواده دار و خوب معرفی میکرد
و او رد میکرد خنده اش گرفت.....اگر ازدواج کرده

بود  االن  بچه داشت و به مدرسه میرفت......
با کلفکی از سرویس خارج شد.....بعد از برداشن

جانمازش شروع به خواندن نمازش کرد......
نمازش را تمام کرد و شروع به گفتن ذکر کرد......
وارد نشیمن شد که کسی را مانند جنین در خود جمع

شده دید،با نگرانی جلوتر رفت که با دیدن شهرزاد که
در خود جمع شده و خواب بود لبخندی زد.....پتویی
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آورد و روی اش کشید و کنارش دراز کشید......از
بدنش فاصله گرفته بود که برخوردی نداشته باشد اما

دلش میخواست این فنچ کوچک را میان بازوهایش
گیر بیاندازد و فشار دهد......

با زل زدن به دخترکی که در قلبش جا داشت اما
مغزش قبولش نمیکرد.......چشمان خسته اش باریک

شد و خواب را طلب میکرد......!!!
تمام تنش از خستگی درد میکرد،باید کمی میخوابید تا

شب بتواند به باشگاه برود.......
کمی به شهرزاد نزدیک تر شد تا بتواند عطر تن اش

را استشمام کند........بعد از دم عمیقی که گرفت
خواب مهمان چشمان اش شد و پلک بر روی هم

گذاشت.......!!!!!!!
با برخورد دست اش با چیز سفتی کمی خودش را

تکان داد و چرخید و روی کمر خوابید......یکی از
چشمانش را به زور کمی از هم فاصله

داد.............آب دهنش را قورت داد و چند بار پلک
زد.......خواب بود یا بیدار.........؟؟؟!!!

با تکان خوردن یزدان فهمید که خواب نیست.....به
ضرب نیم خیز شد.......با تعجب به پتویی که روی
هردوشان بود نگاه میکند.......نزدیک بود از تعجب

  264                       



شهرزاد   بی شهر

چشمانش ازکاسه در بیاید........
کمی خودش را عقب تر میکشد.....یزدان کی آمده بود

که او نفهمیده بود.......ترسیده نگاهش را به ساعت
دوخت دوساعت بود که خواب بوده......

دست روی سرش گذاشت و با لمس روسری اش که
روی سرش بود نفسش را بیرون فرستاد......

خواست از جایش بلند شود که یزدان خواب آلود
چشمان اش را باز کرد.......

با دیدن نگاه یزدان روی خودش سرش را از خجالت
پایین انداخت و با انگشت هایش بازی کرد......

یزدان از اینکه دخترک آرام شده بود تک خندی زد
و.......

-شهرزاد.......
قلبش لرزید......اشک در چشمانش جمع

شد.......بغص راه نفس کشیدنش را بست......چرا
اینگونه صدایش میکرد به فکر قلب بی صاحاب او

نبود که در حال کندن سینه اش بود......
سرش را باال نیاورد تا چشمانش رسوای اش

کنند.....اما دلش میخواست به یزدان بگوید بازهم
صدایم بزن.....

گوشی اش را از کنارش برداشت و از حالت دراز
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کش خارج شد و به سمت شهرزادی که سرش را
پایین انداخته بود خم شد..........

گوشی اش را زیر چانه دلبر گذاشت.......زور
شهرزاد به یزدان نرسید و نتوانست نگاهش را

بدزدد........
ناچار نگاه اشکی اش را به جنگلی های یزدان

دوخت.......یزدان با دیدن چشمانی که اشک در آن
جمع شده بود قلبش گرفت اما حالت چهره اش را

خنثی نگه داشت.......
-صدات کردم.....جوابی نشنیدم....!!!!

باصدایی که تمام تلشش را کرده بود تا نلرزد
-ب....بله.....!!!

-اگه بگم باز برای من ادای دخترای با حیا رو در
میاری؟؟؟

حاال نگاهش به یزدان دلخور بود.......او حتی
نمیتوانست یک بار هم که شده با او درست حرف

بزند.......قطره اشکش از چشمش چکید و یزدان با
نگاهش اورا دنبال کرد.......با نزدیک شدن اشک به

لب های دخترک طاقت از کف داد و با صدایی که
خش دار شده بود غرید......

-برای امشب صیغه ام میشی......؟؟!!!!
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اب دهنش را قورت داد و با خود اندیشید.....من که دل
به این مرد بی احساس داده ام شاید عروسک خیمه
شب بازی اش شوم ولی خودم که میتوانم برای یک

ساعت هم که شده بدون فکر کردن به این که گناه
است اورا نفس بکشم.......ولی غرورش اجازه

نمیداد.....چشمانش پر و خالی میشدند و یزدان تکیه به
بالش نگاهش روی او بود...........

پدر و مادرم ناراحت میشوند اگر صیغه پسر دوست
شان شوم.......برای چند ساعت محرم شوم و دل بی

امان خودم را کمی تسکین دهم......
تصمیمش را گرفته بود میخواست قبول کند اما منتظر
بود یزدان دوباره بپرسد تا جوابش را دهد و بیشتر از

این غرور ترک برداشته اش را نشکند....
نگاه لرزانش را از انگشت های در هم پیچیده اش

گرفت و به نگاه منتظر یزدان دوخت.........لرزش
چانه اش و جمع شدن اشک در چشمانش دست خودش

نبود و نمیتوانست کنترلشان کند........
دم عمیقی گرفت و رو به یزدان ای که بی توجه به

حال او فقط نظاره گرش بود به آرامی سرش را تکان
داد که یعنی قبول میکنم.......!!!!!

پوزخندی که کنج لب های یزدان نشست را دید.......
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قلبش انگار در دهانش بود........صدای تپش قلبش
جوری بلند بود و محکم خودش را بر سینه دخترک
میکوبید که احساس میکرد یزدان هم صدای کوبش

محکم قلبش را میشنود.......!!!
سرش را باال گرفت تا اشک هایش روی گونه هایش
نریزد و بیشتر از این غرورش را جلوی این مرد بی

رحم نشکند.........
دل داده بود دیگر........حاضر بود جانش را بدهد و

یک بار بدون اینکه گناه باشد عطر تن یزدان را
ببوید.......حاال با پیشنهاد دوباره

یزدان........خداراشکر میکرد که صدای این عاشق
رنجیده را شنیده بود......

نفس عمیقی کشید و نگاه منتظرش را به یزدان
دوخت......با صدای یزدان جلوتر رفت.....

-بیا جلوتر......بیا کنار من.....!!!!
قلبش بی امان تر از قبل به سینه اش کوبیده

شد.......نزدیک اش شد و سرش را پایین
انداخت......خجالت میکشید...........

-میخونم میگیَ قبلُ ت...........باشه؟؟!!!
سرش را به نشانه باشه تکان داد که یزدان عصبی لب

زد.......
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-اللی یا زبونت موش خورده که سرتو باال پایین
میکنی برای من.......

قلبش از طرز کلم این مرد در هم فشرده شد اما
اجازه نداد اشک از چشمانش بریزد .........

-چشم......!!!
با حرفی که یزدان زد دخترک وحشت کرده سرش را

باال آورد و نگاه ترسیده اش را به یزدان دوخت
و.......

-مدت زمان صیغه رو یک هفته در نظر
بگیریم!!!؟؟؟

-نه
اخم های یزدان درهم پیچید که دخترک ادامه داد.....

-یک هفته زیاد.......چند ساعت......!!!
با خنده ای که یزدان کرد ناراحت در خود جمع

شد......
-چند ساعت به چه درد من میخوره.......اگه یک هفته

زیاد،سه روز........مشکلی نیست.....!؟؟؟
-نه......

-مهریه چند تا سکه میخوای.........!!!
-من هیچی آقا......

-بدون مهریه صیغه باطله تعداد بگو......
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-یک شاخه گل روز.......
سکه نمیخوام......

یزدان سری تکان داد و خودش را بیشتر نزدیک
دخترک کرد و شروع کرد به خواندن........

، ٔە-َ ز َّوجُ تُ مَ وکَ لتی )شهرزاد(َ نفسی، فی الُ مدَّ الَ معُ لوَ م ۀ
َعَ لی الَ مهر الَ معُ لوم«

شهرزاد در سکوت نگاهش میکرد........برایش سخت
بود.......خودش ابتدا راضی بود اما  االن  احساس
میکرد نسیم راست میگوید و یزدان را از راه به در

کرده است.
با صدا زدن یزدان به خودش آمد و آب دهانش را
قورت داد و چشمان اشکی اش را به جنگلی های

سرخ شده یزدان دوخت و لب زد....
- »َ قبلُ ت التَّزویج.......

تا این دوکلمه از دهانش خارج شود احساس کرد چند
بار تا پای مرگ رفته و برگشته است.

-چرا ساکتی........ناراحتی؟؟؟!!!
سرش را به طرفین تکان داد و.....

-نه نه اصل........فقط خسته شدم.....!!!
یزدان خنده ای کرد که در دل قربان صدقه صدای

خنده و صورت جذاب اش رفت.....
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یزدان دوباره خندید
-هیییش......آروم بگیر فنچولک.......

-آقا.....تورو....خدا.....دستتون بردارید.....ولم کنید.....
-ساکت......

-آقا......
صدای گریه شهرزاد بلند شد......

نمیتوانست منکر این حسی که چند ساله در جانش
نشسته شود اما چه میکرد که شهرزاد را با مرد
دیگری دیده بود و غیرت اش قبول نمیکرد.....

در جای اش ثابت ماند.......چشم های اش را روی هم
گذاشت تا از وجود یزدان بیشترین آرامش را بهره

ببرد.....
نفس های منظم یزدان نشان از خوابیدن اش

میداد......
هرکاری کرد نتوانست به خواب برود......با به یاد

آوردن مادر و پدرش دوباره اشک مهمان چشمان اش
شد.......یزدان جوری خواب بود که حتی تکان

خوردن شانه های شهرزاد هم اورا از خواب بیدار
نکرد......

صورتش را پاک کرد.....
یزدان تکانی خورد که دخترک ترسیده نفس کشیدن هم
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یادش رفت......در این مدت خوب بعضی اخالق هایش را بلد شNNده
بود و اگر موقع خواب کسی اورا بیدار

میکرد سردرد میگرفت و بعد خودش باید عواقب بد
قلقی اش را به دوش میکشید......

نفس راحتی از بیدار نشدن یزدان کشید..... خودش را
مانند جنین در خود جمع کرد و در شکم یزدان خودش
را جا داد......حاال تمام و کمال در اغوش مرد مهربان

اما سنگدل اش بود.....!!!!!
خودش هم نمیدانست کی دل به این مرد داد.....!!!

عجیب یزدان را دوست داشت....!!!
پیش خودش اعتراف کرده بود و حاال نمیتوانست
دیگر خودش را گول بزند.....عاشق شده بود اما

یکطرفه.....عاشق مردی که اورا دوست ندارد......!!!
دست روی ته ریش های یزدان کشید و در دل قربان
صدقه ابهت اش رفت.........عطر تن اش را عمیق

می بویید تا وقتی از اینجا رفت،عطر تن اش را
فراموش نکند......!!!!

بغض در گلوی اش چنبره زده بود...........عزیزان
اش او را تنها گذاشته بودند و رفته بودند و حاال که

یزدان کمی بهش محبت کرده بود.......
دل اش را به او داده بود و اما یزدان اورا دوست
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نداشت......
متعجب بود که اگر دوست اش ندارد چرا اورا صیغه

کرده بود........
خب شاید هم این مدت اینجا بوده ام و در دسترس

اش........شاید هم چون با چند وقت کنار هم
بودن،،،خب مرد بود و غریزه داشت......

با صدای بسته شدن در حیاط از افکارش خارج شد و
وحشت کرده خودش را تکان داد.....

-یزدان.....یزدان خان.....پاشید لطفا...!!!
-چه مرگته باز........!!!!!

از حرف اش دلخور شد اما وقت دلخور شدن
نبود......

خودش را از آغوش یزدان بیرون کشید.....روسری و
چادرش راهم برداشت و دور و اطراف اش را درست

کرد تا معلوم نشود کنار اش کسی بوده.........
با عجله خودش را در اتاق اش انداخت و در را قفل

کرد......از استرس نفس نفس میزد.....
وارد شدنشان به داخل خانه را شنید......

لباس های اش را مرتب کرد وشال اش را روی
سرش مرتب کرد......از استرس صورت اش سرخ

شده بود.....جلوی آیینه ایستاد نگاهی به خودش
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انداخت.......پیراهن اش را عوض کرده بود و شومیز
بلندی پوشیده بود تا چادر سر نکند........

یزدان هم که محرم اش بود.....با به یاد آوردن ساعت
قبل که در آغوشش بود گونه های اش گل

انداخت.........
لبخند تلخی به خودش زد و از اتاق خارج شد...!!!

حاج خانوم و حاج سبحان در کنار یزدان بود و انگار
زهرا در آشپزخانه، با خارج شدن اش از آشپزخانه

باهم رو در رو شدیم....
-سلم شهرزاد خانوم کجایی بابا....فکر کردیم

خوابی.....
هردو به سمت بقیه رفتند.....بعد از کمی حرف

زدن،یزدان اعلم گشنگی کرد....

-شهرزاد مادر شام نخوردید.....
شهرزاد نگاهی به یزدان که خنده بر روی لب داشت

کرد و رو به حاج خانوم لب زد...
-اممم.......یزدان خان خوابیدن....منم رفتم اتاقم دیگه

خوابم برده بود  االن  میرم اماده کنم.....
بعد از اماده کردن میز به هال برگشت تا صدایشان

کند.....زهرا که گفت خسته است و میل هم ندارد برای
اش نگه داریم فردا میخورد و به اتاق اش رفت تا
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بخوابد.......
حاج سبحان هم در اثر داروهایی که برای قلب اش
مصرف میکرد،به اتاق اش رفت و گفت که دیکر

میخوابد...!!!
هر سه پشت میز نشسته بودیم.....خواستم کمی دورتر
از یزدان بنشینم که با دست اشاره کرد صندلی کناری
اش بنشینم.......حاج خانوم هم چند لقمه ای خورد و

شروع به تعریف کردن از دستپخت من کرد.....
-شرمنده ام نکنید حاج خانوم.....

کنار دستپخت شما که دستپخت من چیزی حساب
نمیشه......

دلم واسه زرشک پلو تون تنگ شده.....
خنده ای کرد و جواب داد.....

-قربونت برم مادر.....فردا پس زرشک پلو میپزم......
-دستتون درد نکنه.....

-من پاهام درد میکنه مادر........من برم
بخوابم....شماها شام تون خوردید بخوابید.....البته اگه

خوابتون ببره.....
خنده ای به حرف های اش کردیم و با برداشتن قرص

ها از آشپزخانه خارج شد!
نیم نگاهی به ورودی آشپزخانه انداخت و بعد به سمت
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شهرزاد برگشت....
-انگاری موش کوچولو ترسیده بود........اره!!؟؟

خجالت کشیده سرش را پایین انداخت و آب دهانش را
قورت داد....

-خب......خب شما بیدار نمیشدین....
منم مجبور شدم چنگ بزنم دستتون....بردارید.....

صدای در شنیدم ترسیدم.....!!!
خنده ای کرد که نگاه شهرزاد به لبخند اش افتاد و در

دل قربان صدقه اش رفت...
-نه خوشم اومد.....جوری صحنه رو ترک کرده بودی

که هیچ اثری ارت نمونده بود.....
-وا....چرا مثلپلیس ها حرف میزنید آقا.......!!!

سرفه ای کرد و اخمی روی صورت اش نشاند.....
-پاشو بیا اینجا.......!!!

شهرزاد چشمان اش از جایی که گفته بود گشاد
شد......سرمیز و در حالی که خانواده خانه بودند و

احتمال داشت یکی از آنها بیاید از او میخواست روی
پای اش بنشیند........

-اخ.....اخه......
-ساکت......پاشو بیا......!!!

جوری دستوری گفته بود که دخترک بیچاره نتوانست
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سرپیچی کند و با لب های افتاده و ترس از جای اش
بلند شد و کنار یزدان ایستاد.....

یزدان صندلی را کمی عقب تر برد تا شهرزاد راحت
بتواند بنشیند........وقتی حرکتی از شهرزاد

ندید.....کلفه و عصبی دست دور شانه دخترک
انداخت .....

هنوز در آغوش یزدان نشسته بود اما کمی از خجالت
اش ریخته بود و لقمه های کوچک در دهان یزدان

میگذاشت......!!!
امان از قلب اش که خودش را بی مهابا بر سینه اش

میکوبید.....!!!!!
میز را جمع کرد و ظرف هارا شست......

به سمت سرویس رفت و بعد از مسواک زدن و انجام
کارهای اش از آنجا خارج شد........

یزدان بعد از شام اش،بوسه ای روی شقیقه اش زده
بود که دخترک غرق آرانش شده بود.....!!

لبخندی روی لب اش نشست....!!!
المپ های هال را خاموش کرد و به سمت اتاق اش

رفت.......
المپ اتاق اش را روشن کرد تا لباس های اش را

عوض کند.......!!!!
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با دیدن یزدان که روی تخت نشسته،هینی کشید و
ترسیده یک قدم رفت....!!!

-نترس........!!!!
بیا جلو.......!!!

-نرفتین اتاق خودتون......
خوابتون نمیاد.....!!!؟؟؟

-میخوام پیش زنم بخوابم........
از کلمه زن قند در دل اش آب شد اما بروز نداد......

-من که زن تون نیستم.....
-محرممی......دائم و موقت هم فرقیN نداره زنمی.......

باید حواسم باشه که دیگه هرز نپری.....
مراقب باشم جز من به کس دیگه فکر نکنی....

مراقب باشم که........
صورت اش دوباره از خشم سرخ شده بود.....

شهرزاد از حرف های اش که هنوز یک دقیقه از
شنیدن کلمه شیرین زنم نگذشته بود،زهرمار اش کرده

بود.......
چشمان اش تر شد و بغض اش را قورت داد......

خوب میدانست هرچقدر توضیح دهد و سوال و جواب
کند،،،،،،،،یزدان حرف خودش را خواهد گفت پس

سکوت بهتر بود......!!!
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بغض اش را قورت داد ونگاه اش را از یزدان گرفت
و به سمت دیگر اتاق راه افتاد...!

بدون توجه به یزدان،به او پشت کرد و کمد را باز
کرد تا لباس های راحتی اش را بردارد.......

بعد از یزداشتن لباس های اش کمد را بست و به سمت
در قدم برداشت.....

هنوز دست اش به دستگیره نخورده بود که با صدای
یزدان ترسیده عقب برگشت.....

-از اتاق بری بیرون....پاتو قلم میکنم شهرزاد....
صدای اش لرز داشت،بغض داشت،چرا اینگونه

رفتار میکرد......
-ی...یعنی چی......؟!

میخوام لباس عوض کنم.....!!
-همینجا عوض کن.....!!!

-آخه.......
میان حرف اش پرید،از جای اش بلند شد و با قدم های

کوتاه اما محکم به سمت شهرزاد آمد.....
باالی سر اش ایستاد......

شهرزاد نگاه اشکی اش را باال آورد و چشم دوخت به
جنگلی های پریشان مرد وحشی اش.....

-مگه اینجا نامحرم هست.....
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من شوهرتم.....محرمتم......بهتم گفتم حتی اگه زمانش
کوتاه باشه...نگفتم....!!؟؟؟

وقتی جوابی از شهرزاد نمیشنود،کمی صدای اش باال
میرود....

-نگفتم....!!؟؟؟؟
-ب.....بله.

-خب پس حله،عوض کن.....!!!
نه چرا عوض کنی کل شو....!!!

نفس کشیدن یادش رفت یا نمیداند اکسیژن کم
آورد.......

چرا یزدان آزارش میداد......
-کارمون نصفه موند.....

بقیه اش میخوام ادامه بدیم......
میرم روی تخت دراز بکشم......پنج دیقه

دیگه.....باید کنارم باشی.....!!!
شهرزاد با اشک هایی که روی صورت اش میریخت

روی زمین نشست و بی صدا سیلی از اشک را
ریخت.......

نفس اش باال نمیومد و انگار که راه گلوش بسته شده
بود.....دست انداخت و گلوش و فشار داد.....دهانش

همچون ماهی باز و بسته نیشد اما صدایی ازش خارج

  280                       



شهرزاد   بی شهر

نمیشد.....
ترسید و رنگ از رخسارشN پرید......

-ی....ی..ز...دا...ن
با شنیدن ضعیف شهرزاد با تعجب در جای اش نیم

خیز شد که با دیدن صورت کبود شده دخترک با
نگرانی خودش را از تخت پرت کرد و پیش شهرزاد

نشست.......
دخترک داشت خفه میشد و اشک های اش صورت

اش را خیش کرده بودند......
شهرزاد را در بغلش گرقت و روی دست اش خم کرد

و چند بار محکم پشت اش زد که دخترک کمی
توانست اکسیژن به ریه های اش برساند و بعد با صدا

در بغل یزدان گریه کرد.......
دخترک را محکم به خودش فشرد......خودش حال

اش از شهرزاد بدتر بود.....اورا از روی زمین بلند
کرد و روی تخت گذاشت و از اتاق خارج شد.....
با لیوان آبی برگشت،جلوی شهرزادی که از ترس

میلرزید گرفت دخترک کمی از آب را خورد.......بقیه
لیوان آب را یک نفس باال کشید و روی عسلی اتاق

گذاشت.
خودش هم کنار شهرزاد نشست
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هنوز صبح نشده بود و نزدیک اذان بود.....
 شهرزاد آرام و بدون هیچ سرو صدایی به سمت حمام قدم

برداشت.....نگاه اش به ساعت افتاد سه ربع به آذان
صبح مانده بود.....

خودش را داخل حمام انداخت.....
لباس های اش را در رختکن گذاشت و به سمت شیر

آب رفت......
نزدیک بود گریه اش در بیاید اگر حاج خانوم و زهرا

متوجه میشدند چه باید جواب شان دگرا میداد.......
بدن اش را لیف کشید و موهای اش را با شامپو

شست.........زیر دوش ایستاد و کمی اب را سرد کرد
تا گرمایی که در درون اش هجوم پیدا کرده بود را

آرام کند.....!!!
بعد از ریختن غسل جنابت اش،از زیرآب بیرون

آمد.....حوله را دور تن اش پیچید و موهای اش را
خشک کرد.....

لباس های اش را پوشید و موهای اش را آزادانه
دورش ریخت تا کمی خشک شود......

از حمام که خارج شد.....حاج خانوم و زهرا را با
چادر نمازشان دید......
-سالم صبح بخیر.....
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جایی میرید....!؟
-سالم شهرزاد خوبی...

-فداتشم خوبم خواهر......
-صبح توام بخیر مادر،ما میریم مسجد نماز

بخونیم.....حاج سبحان میگه بریم مسجد......
-التماس دعا....

-سلمت باشی دخترم........فعل مادر!
-فعل.

خوب بود که میدانستند حتی به او تعارف نکنند چون
شهرزاد دوست نداشت در بین مردم این محله باشد و

ترحم هایشان جان اش را بر لب برساند، از اینکه اورا
درک میکردند خوشحال بود.

به سمت اتاق اش پا تند کرد و وارد اتاق شد.....یزدان
هنوز خواب بود و انگار تصمیم نداشت بیدار

شود.......
خداراشکر میکرد که نبود یزدان را نفهمیده بودند

وگرنه ابروی اش میرفت.
روی تخت،کنار یزدانی که دمر خوابیده بود

نشست......
پتورا کمی بباالتر کشید تا با عرقی که در جان او بود

سرما نخورد.......
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موهایی که روی صورت اش افتاده بود را آرام به
سمت باال فرستاد و زل زد به نیم رخ جذاب اش........

میترسید اما دلش میخواست دست به صورت اش
بزند.....آرام دست اش را روی ته ریشش و چانه اش

میکشید.......
صدای قهقهه یزدان در کل خانه پیچیده بود.....دخترک

از ترس و خجالت چشمان اش گرد و گشاد شده
بود......

خنده یزدان شد او کمی بخندد.....
-به اذان کم مونده......اممممم........حموم نمیری.....!!

-سرت تو کارت خودت باشه......
با ناباوری نگاه اش کرد....

-چیشد یکدفعه.....!؟
-فکر نکن عقدم شدی و باهات 

خوبم،یعنی ازت خوشم اومده،نه!
بغض همچون سنگی بزرگ درگلوی اش نشسته بود

و خفه اش میکرد.....
صدای کوبیدن در بهم و بعد........

بعضی که با صدا شکست و.........
دست های کوچک اش را روی صورت اش گذاشته

بود و زار میزد برای این زندگی که تلخ شده
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است......حتی چند دقیقه شیرین شود به یک باره
جوری تلخ خواهد شد که هیج اثری از شیرینی

نخواهد ماند............
باورش نمیشود،مردی که یک ساعت پیش اورا میان

بازوان اش میفشرد یزدانی باشد که
چند دقیقه قبل با حرف های اش انگار زهر به جان

اش ریخته بود.......
با صدای بلند اذان،دست از گریه میکشد و فقط صدای

هق های ریز اش است که در اتاق پیچیده.........
چادرسفید اش را روی سرش درست میکند و نیت
میکند.......نمازش را با بغض بزرگی که در گلو

داشت میخواند و هرچند ثانیه یک بار هم هقی
میزند.....

حاال نماز اش تمام شده......زل زده به سجاده صورتی
رنگ اش که هدیه پدرش از کربل بود.....دفعه قبل که

به خانه شان رفته بود وقتی یزدان میخواست دوباره
بیاوردش در کیف اش گذاشته بود.........

دلتنگ چهره زیبا و نورانی شان شده......قلبش سنگین
شده و دوباره نفس اش تنگ......

چند باری با اشک هایی که پی درپی روی گونه
میریختند روی سینه اش میزند و ......
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صدای زار زدن اش به گوش یزدانی که تازه از حمام
خارج شده و پشت اتاق دخترک ایستاده میرسد......
به دخترک گفته بود بدش می آید صدای اش را بلند

کند.......با خشم وارد اتاق میشود.....اما شهرزادی که
غرق در افکار و گذشته اش هست متوجه یزدان

نمیشود......
نتواسته بود به اتاق اش برود و لباس بپوشد و با حوله

ای که دورش بسته بود دو زانو کنار شهرزاد
مینشیند......

با گرفتن بازوی اش توسط یزدان با چشمانی که از
اشک سرخ شده و حاال از تعجب گشاد و گرد نگاه

اش میکند..........
ترس جای تعجب نشسته و تالش میکند بی صدا اب

دهن اش را قورت دهد که چندان موفق نمیشه و
پوزخند معروف یزدان کنج لب اش مینشیند.

صدای نفس های بلند یزدان که نشانه عصبانیت اش
است بیشتر دخترک را میترساند.....

جوری بازوی دخترک را فشار میدهد که صدای آخ
بلند شهرزاد در اتاق میپیچد و بعد صدای گریه

اش......
-زر زر میکنی.....چرا؟؟؟!
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با صدای بلند.....!!!
نگفتم هیچ وقت صدات رو بلند نکن......

نگفتم...!!!؟؟؟
اخر حرف اش را جوری با داد میگوید که دخترک

نزدیک بود سکته را بزند.....تازه به این نتیجه رسیده
بود یزدان زیادی خود به خود عصبانی میشود.........

-یزدان ولم.....کن.....دستم شکست......آخ....!!!
-نگفتم.....!؟

-گفتی،ولم کن.....دیگه صدام باال نمیره ولم کن.....!!
بعد از فشار محکمی که به بازوی اش آورد،ول

کرد......دخترک آرام اشک میریخت و بازوی اش را
ماساژ میداد و مطمعن بود که کبود خواهد شد......ر

بعد از چند دقیقه قدم رو رفتن در اتاق به سمت
شهرزاد برگشت و گفت.....
-پاشو برو لباس بیار......!

-باشه......!!
به زور دست اش را تکان مبداد.....ُ مهر را بوسید و
سجاده اش را جمع کرد......چادرش را هم از روی

سرش برداشت و از اتاق خارج شد.......
در اتاق یزدان دست روی دهانش گذاشته بود تا
صدای گریه سوزناک اش به گوش یزدان ظالم
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نرسد.......
با صدای یزدان که صدای اش میزد زود لباس و
پیراهن و شلواری برداشت و به سمت اتاق اش

رفت......
سرش را پایین انداخته بود تا نگاه اش به بدن یزدان
نیفتد ولی با حرفی که یزدان زد احساس کرد نفسکم

دارد....
-یجوری جلوی چشمات گرفتی......

انگار یه ساعت پیش زیر من نبودی.....!!!
از خجالت دوام نمی آورد و از اتاق خارج میشود تا

صبحانه را آماده کند،دیکر تا  االن  نماز صبح تمام شده
بود و حتما در راه خانه بودند......

چایی را دم میکند و شیر گرم میکند......
پنیر،کره،مربا روی میز میگذارد......

با چانه ای که حاال در حال لرزیدن است نیمرو هم
آماده میکند.....

بعد از چیدن میز صبحانه لبخند تلخی میزند،روی
صندلی مینشیند تا برای چند دقیقه بدون هیچ فکری

چشمان اش را روی تمام مشکلت اش ببندد.....
با تکان دادنش،چشمان اش راهم باز کرد که حاج

سبحان و حاج خانوم را با لبخند روی سرش ایستاده
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بودند دید......
خجالت زده درست نشست و شال اش را کمی جلوتر

کشید و موهایی که بیرون بود را پوشاند......
-صبحتون بخیر.....

هردو جواب اش را با محبت دادند......
زهرا وارد آشپزخانه شد و در حالی که روی صندلی
کنار شهرزاد مینشست با مشت روی کمر اش زد که
آب دهانش به گلوی اش پرید و به سرفه افتاد.......

نمیدانست بخندد یا گریه کند......بعد از اینکه برای اش
آب آوردند و پشت اش را آرام حاج خانوم زد تا حالش

جا بیاید خنده نمکی به همشون کرد.......
-دخترم دستت درد نکنه بابت صبحانه.......

-حاجی دست شمام درد نکنه بخاطر سنگگ.....
-سلمت باشی باباجان........

من میرم هال......
بعد از رفتن حاجی کارهایشان را انجام دادند و حاج

خانوم هم گفت که خودش ناهار میگذارد و از آنها
خواست استراحت کنند........

اما تمام فکرش پیش یزدان بود که بدون صبحانه
خوردن از خانه رفته بود......

زهرا پیش پدرش رفت تا تلویزیون ببیند و شهرزاد
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گفت تا چند دقیقه دیگر پیششان می آید......به سمت
اتاق اش قدم برداشت......

مردد بود اما نگران بود معده اش درد،تردید را کنار
گذاشت و شماره اش را گرفت.....

بوق های ممتدی که در گوشش میپیچید و در آخر
صدای خانومی که خبر از پاسخگو نبودن اش در
گوش اش میپیچید......نمیدانست چرا بغض کرده

است.......
بعد از پنجمین باری که تماس اش بی پاسخ بود بار

ششم بعد از سه بوق صدای بم اش در گوش شهرزاد
پیچید......

-بله.....
-سلم......صبحانه نخورده کجا رفتین یزدان

خان.....!!؟
- االن  نگرانم شدی یعنی.....!؟

صدای تمسخراش قلب شهرزاد را شکست اما
مقاومت کرد تا در برابر این مرد بیشتر از این خودش

را ضعیف و شکننده نشان ندهد....
-بله نگران شدم.....

معده شما درد میکنه.....
بخاطر بحث قرار صبحانه هم نخورید....!؟
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یا اونقدر ازم بدتون میاد که دلتون نمیخواد پیش من
صبحانه هم بخورید.....!؟

صدای اش بغض داشت وتلش میکرد لرزشش را
مهار کند اما یزدان تیز بود و صدای بغض دار اش را

تشخیصداد.........
کلفه شده دست اش را در موهای اش فرو کرد.....
از اینکه دخترک نگران اش شده بود خوشحال شده

بود اما از دست اش شکار بود....
نخواست بیشتر از این دل اش را بشکند صبح هم بااو

بد برخورد کرده بود خوب میفهمید دخترک چقدر
دلخور است.....
- االن  میام.....

دخترک از اینکه راضی اش کرده بود لبخندی زد و
اشک هایی که نمیدانست کی ریخته شده اند را پاک

کرد.....
-منتظرتونم.....میرم چای تازه دم کنم...

مراقب خودتون باشید.....فعل!
-دستت درد نکنه خانوم.....فعل!!

گوشی را قطع کرد و اورا در سینه اش فشرد از
خانوم گفتن یزدان قند در دل اش آب شده بود و

دلخوری اش خود به خود از قلب اش رفت.....!!
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مهربان بود و البته عاشق،چطور میتوانست از مردی
ناراحت باشد که با تمام وجودش اورا دوست

دارد.....!
در دل قربان صدقه ابهت و مهربانی اش و در کنار

انها حتی برای عصبانیت اش هم رفت.
از جای اش بلند شد و با عجله از اتاق خارج شد.

با اشتیاق شروع کرد چای دم کردن و بساط صبحانه
را دوباره روی میز چیدن،،،،،از یخچال گوجه

فرنگی هم برداشت و شروع کرد به املت درست
کردن......

خوب بخاطر داشت یزدان نیمرو نمیخورد و املت را
بیشتر دوست دارد......

در تمام لحظاتی که در حال کار کردن بود خنده بر لب
داشت.....!!!

در دل میخواست کاش یزدان هم اورا دوست داشت و
میتوانستند در کنار هم زندگی کنند و او هرروز برای
یزدان صبحانهناهارشامN آماده میکرد........با این فکر
که امری محال نشدنیست لبخند از روی لب های اش

پرکشید.....
همین که املت را روی میز گذاشت صدای باز شدن

در نشیمن آمد با عجله از آشپزخانه خارج شد و یزدان

  292                       



شهرزاد   بی شهر

را که کت اش را از تن اش در می آورد دید......
نگاهی به نشیمن انداخت حاج خانوم خوابیده بود و

زهرا هم مشغول گوشی و تلویزیون بود.......با خیال
راحت جلوتر رفت.....!

-خسته نباشید.......صبحانه آماده است......
دستاتون بشورید بیایید......

نگاه خیره و یزدان چون آتشی جانش را در حال
سوزاندن بود.....گونه های اش گل انداخته بود و

یزدان دلش میخواست گازشان بگیرد......
گشنه اش بود و بدون تعارف شروع کرد به خوردن

بساطی که شهرزاد راه انداخته بود......واقعا که
دستپختش عالی بود حتی املت ساده اش هم طعم بی

نظیری داشت........
در ظاهر اشکار نمیکرد اما در دل از اینکه اینگونه

خانوم بود و خوب خانه داری را بلد بود تحسین
میکرد......با صدای ارام شهرزاد از افکارش خارج

شد.......!
-یزدان خان..... میشه لطفا من ببرید سرخاک....دلم

برای مامان و بابام تنگ شده......
-دو روز دیگه پنجشنبه است و چهلمشون همگی باهم

میریم....!
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-دلم میخواد باهاشون حرف بزنم....
خب اگه شما کار دارید اجازه میدین با آژانس برم...!؟

-شما خیلی اشتباه میکنی تنها میری.......
آماده شو بعد صبحانه ببرمت.....

چشمان اش اشک داشت اما لبخندی زدو.....
-دستتون درد نکنه.....

شما تا بخورید من آماده میشم پس.....
یزدان سرش را به نشانه باشه تکان داد و لقمه اش

رت در دهان گذاشت.......
شهرزاد به اتاق رقت تا آماده شود.

زهرا برای میوه برداشتن که به آشپزخانه آمده بود با
دیدن برادرش که در حال خوردن صبحانه بود تعجب

کرد.......
جلوتر رفت و دست روی شانه اش گذاشت........

-به به خان داداش.......
-چته بچه......!!

-تو کی اومدی ما نفهمیدیم.....!؟
خودت این همه میزخوب چیدی.....!؟

-شنا وقتی عرق گوشیت میشی،اطراف تو نمیبینی که
عزیز برادر.......

شهرزاد آماده کرد.......!!؟
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زهرا از محبت یزدان چشمان اش برق زدند و
دستانش را دور گردن یزدان پیچید و صورت اش را

غرق بوسه کرد......!!!
-تف تفی کردی صورتم.....اه چندش......

بیا برو اون ور ببینم بچه.....
-خوب کردم قربونت برم......

یزدان خنده ای کرد و لپ اش را کشید.....
-خدا نکنه جان برادر......!!!

شهرزاد که شاهد عاشقانه های خواهر برادری یزدان
و زهرا بود اما برای اینکه مزاحم شان نشود برگشت
تا جند دقیقه دیگر دوباره به آشپزخانه برگردد........

دلش میسوخت برای تنهایی اش......ارزو میکرد کاش
من هم برادری مثل برادر زهرا داشتم تا حمایت ام
کند،دوستم داشته باشد......یک خواهر هم بود میشد
محرم اسرارم بغض اش را قورت داد و دوباره از
اتاق خارج شد که زهرا و یزدان هم از آشپزخانه

بیرون امدند
لبخند مصنوعی زد و به آنها نزدیک تر شد......
زهرا ابتدا با تعحب نگاه اش کرد و بعد بانگرانی

چنگی به صورت اش انداخت و لب زد.....
-وایی خاک به سرم باز چیشده شال و کله کردی
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داری میری......
من کاری کردم.....ناراحتت کردم خودم خبر ندارم.....

-دختر امون بده.......نه یزدان خان لطف کردن من
برسونند سرخاک......

دلم براشون تنگ شده.........
-بمیرم برات.......

وایسید منم آماده بشم بیام.........
-ناراحت نشی ها زهرا میخوام تنها باشم

باهاشون.....!!!
-چه ناراحتی قربونت برم،شما برید مراقب خودتونم

باشید......
بوسه ای برگونه زهرا زد و به دنبال یزدان که با

خداحافظی از کنار زهرا گذشته بود رفت....!!
یزدان در را باز کرد و ابتدا خودش بیرون رفت و بعد
شهرزاد.......با دیدن پسر یکی از همسایه ها که الت
بود مچ شهرزاد را جوری گرفت که آن پسر نبیند و

پشت خودش کشید......
-یواش......دستم کنده شد ول کن توروخدا.....

در ماشین را باز کرد و رو به شهرزاد......
-بدرک....سوار شو!

بدون گفتن حرفی نگاه از چشمان یزدان گرفت و
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سوار شد.
یزدان ماشین را دور زد و خودش هم نشست.......
با روشن کردن ماشین با اخرین سرعتش از کوچه

خارج شد و توجهی به آن پسر نکرد.........
سکوت سنگینی فضا را در برگرفته بود،هیچ کدام

قصد شکستنش را نداشتند.شهرزاد خیره در مردمی
که با جنب و جوش به آن طرف و این طرف

میرفتند.......
دختر و پسری که دست در دست هم در حال قدم زدن
بودند و آنگونه میخندیدند یعنی هیچ مشکلی نداشت که

اینگونه آسوده بود......!!!؟؟؟
پشت چراغ قرمز ایستاد و نگاه اش را به نیمرخ

شهرزاد که سرش را تکیه داده بود به پنجره و بیرون
را نگاه میکرد خیره شد.......

چشم و ابروهای کشیده دخترک دل و ایمان اش را
برده بود اما.......!!!!

دست روی پای شهرزاد گذاشت که دخترک از ترس
هینی کشید و باال پرید.......

-نترس......!!!
همین یک کلمه......!!

اما او میترسید..........!!!!
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از این دنیا که ساز مخالف میزند......!!!
از اینکه بیرون از خانه حاج سبحان گرگ های زیادی

هستند که تنها باشد امانش نمیدهند.....!!!!
حاال یزدان یک کلمه میگفت نترس و اما دل او هری

میریخت.......
از اینکه تا فردا شب محرم این مرد بود وبعد از آن

چگونه نگاه در چشمان اش میکرد......کاش محرم اش
نمیشد........

بدون توجه به یزدان دوباره نگاه اش را به ماشین
هایی که پشت سر هم و کنار هم بودند.........بعضی

ها خسته و بعضی ها سرحال!
بعضی ها شاد و بعضی ها غمگین!

بعضی ها دنبال کار میرفتند و بعضی ها دنبال
سرگرمی........!!!

من کجا میرفتم.....!!
با تقه ای که به پنجره خورد نگاه را به دختر

کوچولویی که چمد دسته گل در دست داشت وموهای
اش پریشان روی شانه های اش ریخته بود را

صورت اش از برخورد آفتاب قرمز شده بود...........
پنجره را پایین داد و لبخندی به روی دختر گل فروش

کرد........
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-سلم عمو......برای خانومتون گل میخرید....!!!؟؟
توروخدا گل بخرید.......

نگاه شهرزاد هم روی دختربچه نشست،غم صداش
مشهود بود و این اشک را در چشمان شهرزاد جمع

کرد............
-اره عمو گل هم میخرم........

چند سالته عمو.....؟
سالمه....!۷-من  

-مدرسه میری؟!
-نه عمو،مامانم مریض شده نمیتونه کار کنه من کار

میکنم و مدرسه نمیرم.....!!
اشک از چشمان شهرزاد سرازیر شد و یزدان رو به

دخترک لب زد......!!
-چراغ داره سبز میشه عزیزم،سوار شو بریم یکم

جلوتر وایسم گل هاتو بخرم.......!!!
دخترم بعد از کمی مکث،در پشت را باز کرد و سوار

شد........
شهرزاد با دستانش صورت اش را پوشانده بود و

اشک میریخت. با خود فکر میکرد چگونه یک بچه با
این سرووضع در خیابان سر میکند.....!!

-شهرزاد بسه!
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خواهش نکرده بود بلکه امر بود......اشک زیر
چشمانش را پاک کرد و لبخند مصنوعی زد و کمی
در جای اش تکان خورد و عقب برگشت تا دخترک

را ببیند
با لبخند نگاهی به دخترک مظلوم انداخت و لب زد.....

-خوشگلم مادرت چشه!؟
-خاله چشم هاش درد میکنه،همسایه مون بهش میگفت

ازبس شب و روز خیاطی کردی افتادی به این
روز..........

منم میام کار میکنم تا مامانم کار نکنه چشماش خوب
بشه.....!!

بدون اینکه جوابی به او بدهد سرش را تکان داد و به
سمت یزدان چرخید و دست اش روی بازوی اش

گذاشت........
-یزدان........میتونیم کمکشون کنیم!؟

یزدان نگاه از جاده گرفت و به چشمان اشکی دلبرش
دوخت........این همه مهربان و دل نازک بودن اش را

دوست داشت......!
-حتما...!

-اسمت بهم میگی عزیزم؟
-اسم من پناه خاله!
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-چه اسم قشنگی........پناه خانوم حاال میتونی مارو
ببری خونتون!؟

-چیشده،من کار بدی کردم....میخوایین به مامانم بگید!
-نه نه عزیزدلم،میخواییم کمک کنیم چشمای مامانت

خوب بشه!
دخترک شوق کرده ادرس را نشان شان داد........

یزدان همه گلهارا هم از او خرید و قیمت چهار
برابرش را داد........

گلهارا روی پای شهرزاد گذاشت.......
لبخندش عمیق تر شد و گلهای را بویید..

ممنون یزدان بود که قبول کرده بود تا به مادر آن
دخترک کمو کند........!!!

-حکمت خدارو میبینی یزدان خان......قسمت بوده ما
از اینجا بگذریم و این دختر کوچولو سر راهمون قرار

بگیره،مرسی که قبول کردی.....!
یزدان فقط به تکان دادن سرش بسنده کرد!

با رفتن به محله ای قدیمی و کوچه ای که حتی ماشین
هم واردش نمیشد،قیافه یزدان و شهرزاد از ناراحتی

در هم رفت.
پیاده شدند و دست دخترک را شهرزاد گرفت.

-گلم مارو ببر خونتون.....!

  301                       



شهرزاد   بی شهر

-چشم خاله.
در دید اول میشد فهمید آدم های این محل نصفشان

الت و چاقو کش اند.....شهرزاد با دیدن چند پسر که
به دیوار تکیه داده بودند و با نگاهشان درسته قورت

اش میدادند.......
ترسید و دست اش را بند بازوی یزدان

کرد.......یزدان با دیدن قیافه ترسیده و چشمان گشاد
شده شهرزاد لبخندی بهش زد و دست کوچکش را
میان دست های بزرگ و مردانه اش فشرد......!!!

دلش گرم پشتوانه یزدان همچون کوه شد.......
دخترک خانه ای که کوچک بودنش از در فلزی درب

و داغونش معلوم بود را نشان میداد.......
دخترک کلید را از جیب بلوزش در آورد و قفل را باز
کرد.......ابتدا خودش وارد شد و بعد یزدان دستش را

پشت شهرزاد گذاشت و به داخل هدایت کرد و بعد
خودش وارد شد.

برخلف ظاهر بیرون اش حیاط اش باصفا
بود........باغچه ای که چند درخت در آن کاشته شده

بود و حوض کوچکی که دور تا دورش را گلدان های
زیبایی دربرگرفته بود......

اما خاکی که روی حیاط بود نشان میداد مادر خانه
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واقعا بیمار است.
پشتبند پناه وارد خانه شدند.......

سال داشته۳۰زنی جوان که قیافه اش نشان میداد  
باشد روی تشک دراز کشیده بود،،،،،چشمان نیمه باز

اش نشاد میداد که درد زیادی را تحمل میکند.
شهرزاد قدم تند کرد و در کنارش نشست،ترس و

تعجب زن از صدای اش مشهود بود....
-خانوم دخترم کاری کرده...........

کار بدی انجام داده!؟
-نه نه خانوم......پناه خیلیم دختر خوبیه.....ما باهاش

آشنا شدیم و ازش خواستیم مارو بیاره تا بیاییم
عیادتتون.......!!

-خدا عمرتون بده خانوم.......!
پناه برو چایی بیار مادر!

-نه پناه جان بشین چایی نمیخوریم!
صدای یالل گفتن یزدان و پشت بندش نمایان شدن

چهره اش.......
-بفرمایید تو آقا.....!

-سلم خواهر.....انشالل که حالتون زودتر خوب
بشه.....!

- سلم ممنون.......هی شاید معجزه بشه که خوب بشه
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وگرنه که.......
ادامه حرفش را خورد و به گریه افتاد!.

با رفتن به محله ای قدیمی و کوچه ای که حتی ماشین هم
واردش نمیشد،قیافه یزدان و شهرزاد از ناراحتی در هم رفت.

پیاده شدند و دست دخترک را شهرزاد گرفت.
-گلم مارو ببر خونتون!.....

-چشم خاله.
در دید اول میشد فهمید آدم های این محل نصفشان الت و

چاقو کش اند.....شهرزاد با دیدن چند پسNNر کNNه بNNه دیNNوار تکیهNNداده
بودند و با نگاهشان درسته قورت اش میدادند.......

ترسید و دست اش را بند بازوی یزدان کرد.......یزدان با دیدن
قیافه ترسیده و چشمان گشاد شده شهرزاد لبخندی بهش زد و

دست کوچکش را میان دست های بزرگ و مردانه اش
فشرد!!!......

دلش گرم پشتوانه یزدان همچون کوه شد.......
دخترک خانه ای که کوچک بودنش از در فلزی درب و داغونش

معلوم بود را نشان میداد.......
دخترک کلید را از جیب بلوزش در آورد و قفل را باز

کرد.......ابتدا خودش وارد شد و بعد یزدان دستش را پشت
شهرزاد گذاشت و به داخل هدایت کرد و بعد خودش وارد

شد.
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برخالف ظاهر بیرون اش حیاط اش باصفا بود........باغچه ای
که چند درخت در آن کاشته شده بود و حوض کوچکی که دور

تا دورش را گلدان های زیبایی دربرگرفته بود......قعا
اما خاکی که روی حیاط بود نشان میداد مادر خانه وا

بیمار است.
پشتبند پناه وارد خانه شدند.......

سال داشته باشد روی۳۰زنی جوان که قیافه اش نشان میداد  
تشک دراز کشیده بود،،،،،چشمان نیمه باز اش نشاد میداد که

درد زیادی را تحمل میکند.
شهرزاد قدم تند کرد و در کنارش نشست،ترس و تعجب زن از

صدای اش مشهود بود....
-خانوم دخترم کاری کرده...........

کار بدی انجام داده!؟
شنا

-نه نه خانوم......پناه خیلیم دختر خوبیه.....ما باهاش آ
شدیم و ازش خواستیم مارو بیاره تا بیاییم عیادتتون!!.......

-خدا عمرتون بده خانوم!.......
پناه برو چایی بیار مادر!

گفتن یNNزدان و پشNNتϑ-نه پناه جان بشین چایی نمیخوریم!صدای یNNا 
بندش نمایان شدن چهره

اش.......
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-بفرمایید تو آقا!.....
که حالتون زودتر خوب بشه!.....ϑ-سالم خواهر.....انشا 

- سالم ممنون.......هی شاید معجزه بشه که خوب بشه وگرنه
که.......

ادامه حرفش را خورد و به گریه افتاد!
شهرزاد از گریه ای که بی شبیه به زجه نبود،قلب اش ریش

ریش میشد.......
خودش را کنترل کرد تا اوهم همراه مادر پناه اشک

نریزد........
پناه گوشه ای ایستاده بود ودر حالی که هاله ای از اشک درون

چشمان اش دودو میزد سکوت کرده بود و مادرش را
مینگریست.......

مادرش زن زیبا و کم سن بود،حیف زندگی اش که اینگونه
خراب شده بود........

-خواهر میشه ازتون خواهش کنم گریه نکنید!......
فین فینی کرد و دماغش را باالکشید و اشک های روی صورت

اش را پاک کرد......
-شرمنده،شماروهم ناراحت کردم....

-دشمنتون.......
من و همسرم با پناه جان آشنا شدیم و خیلی هم دوست اش
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داریم،بهمون گفتن که چشNNم هNNاتون رو بایNNد عمNNل کنیNNد........مNNاهم
ϑتصمیم گرفتیم کمک تون کنیم تا چشماتون انشا

زودتر خوب بشید!!!......
ما

-اخه......اخه.......شما چرا باید این همه پول به
بدید.........

نزدیک ده پونزده میلیون خرج عمل........من این همه پول
چجوری به شما برگردونم اخه!!........

-ما این پول بعنوان کمک داریم میدیم،قصد گرفتنشم
نداریم!.......

-خدا خیرتون بده......خدا به هردوتاتون عمر با عزت و
زندگیپر از عشق بده........

امانگاه یزدان و شهرزادیکه در هم گره خورد.......
شهرزاد از اینکه یزدان اورا همسر و خانومش نام میبرد قند در

دل اش آب میشد........
میگردم دکتر خوب پیدا میکنمϑ-ممنون خواهر.......انشا 

براتون!....-سالمت باشی برادر.......خدا از بزرگی کمت نکنه!...
یزدان رفت و گوشه ای نشست و تلفن همراه اش را میان

دستان اش گرفت تا با چند تا از دوستانش که پزشک بودند
صحبت کند!!!....

شهرزاد پناه را روی پاهای خودش نشاند و بوسه ای روی
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شقیقه اش زد.......
-من تا پناه دیدم عاشقش شدم.......دختر خانوم و زرنگ و

البتNNه مهربNNون و فNNداکار.......درک میکنNNه کNNه بتیNNد کمNNک مNNادرش
کنه،همچین بچه هاییکم

پیدا میشن.......
با

-بله پناه نبود این چند وقت از گرسنگی تلف میشدیم،بازم
فروختن گل ها کمی پول در میاورد!!.......

یزدان که با دکتر صحبتϑ-شما لطفا ناراحت نباشید،انشا 
کرد زودتر عمل میکنی چشمات خوب شد اروم اروم خیاطی

میکنی......
من خودم عاشق خیاطی ام،بهم گفتن قبول نشدم برم خیاطی

یاد بگیرم........کار خوبیه!
-دست شما درد نکنه،سایه شوهرت همیشه باالی سرت باشه

عزیزم.
-سالمت باشی،من میتونم اسم شمارو بدونم!.....؟

-من اسمم پریساست!
-منم شهرزادم.......امیدوارم دوست های خوبی برای همدیگه

بشیم.......دسNNتان پریسNNا را در دسNNت هNNای اش گNNرفت و از صNNمیم
قلب

فشرد.......خیلی دوست داشت زودتر پریسا خوب شود و

  308                       



شهرزاد   بی شهر

زندگی شان دوباره به حالت عادی برگردد......
فردا میاییمϑ-شهرزاد.....براشون وقت دکتر گرفتم......انشا 

میبریمشون......
-دستت درد نکنه آقا.....

-من برم کمی خرید کنم براشون بیام تو بمون تو خونه،بیرون
نیایی ها!

-چشم،مراقب خودت باش!
دستان اش را به نشانه خداحافظ نشان داد و از خانه خارج

شد.
بعد رفتن یزدان با پریسا شروع به دردو دل کردند از مرگ

ما
خانواده اش و با خانواده صالحی زندگی کردن گفت.......ا

نگفت صیغه یزدان شده است!
پریسا از شوهری که خیانت کرده بود و زن و فرزندش را به

امان خدا ول کرده و دنبال عیاشی خودش رفته
بود.............ناله و نفرینش کرده بود و شهرزاد به این فکر

میکرد میشود در این جهان یک نفر باشد که هیچ مشکل و
دغدغه ای نداشته باشد و زندگی اش کامل در آرامش

باشد!!........؟؟؟
در خانه به صدا آمد یزدان بود.......با دسNNتی کNNه پNNر بNNود از کیسNNه

های خرید وارد خانه شد و همه
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شان را در اشپزخانه گذاشت و برگشت.........
چند تراول هم زیر تشک پریسا گذاشت،،،،،،

شهرزاد شماره اش را به پریسا داد و گفت هر زمان که کاری
داشت به انها خبر بدهد.......

-پریسا جان یزدان وقت دکتر گرفته،فردا عصر میاییم دنبالت
که ببریم معاینه ات کنه!!!.....

-دستتون درد نکنه به پای هم پیربشید......
-ممنون،فعال خدانگهدارت.....

-به سالمت!
-خداحافظ پناه کوچولو!

-خدافظ خالNه......خNدافظ عمNو!هNردو دوشNادوش همNدیگر از خانNه
خارج شدند........بخاطر

زهر چشمی که یزدان موقع بیرون رفتن از خانه برای خرید از
چند پسر الت محل گرفته بود همگی جلوی یزدان دست به

سینه ایستادند و عرض ادب میکردند........
شهرزاد چشمان اش از تعجب گرد شده ونزدیک بود از کاسه

اش بیرون بیاید.......
یزدان تک خنده ای کرد و دستش را محکم تر فشرد که ضربان

قلب شهرزاد هم محکم تر شد.......
-چته جوجه،چشات داره در میاد!!....

-اینا چرا اینجوری یهو عوض شدن.....؟!
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-یزدان خان کم آدمیمیدونی!....؟
لبخندی زد و.....

-نخیر.....شما سلطانی جناب!!....به ماشین رسیدند و یNNزدان در را
باز کرد......دلش میخواست

امروز با دخترک مهربان باید انگار موفق شده بود......
-دلبری نکن جوجه،، سوار شو!.....

-چشم.
درست بود که دیر کرده بودند و سر ظهر بود و آفتاب

سوزاننده اما هرچه شهرزاد گفت اشکال ندارد برگردیم خانه
ولی یزدان قبول نکرد و گفت که خسته نیست و به سمت

بهشNNت زهNNرا رانNNد!....-یNNزدان خNNان میNNدونم شNNاید پNNول زیNNادی
نباشه.......

پول های بابامم که توی بانک حاج سبحان گفت بدهکار عمو
بوده و  االن  دیگه برای من پولی نمونده.......اما من خودم

حساب داشتم که وقتی پول اضافه داشتم میریختم به
حسابم.......

فکر کنم ده میلیونی باشه........منم میخوام تو کمکی که به
پریسا و پناه میکنی شریک باشم.........

-پول من و تو نداره شهرزاد.......
لبخندش عمیق تر شد و در دل قربان صدقه این مردجذاب

اش رفت....
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-دستت درد نکنه.....اما یه مقدار هم من پول میدم که سهیم
باشم....

-هرجور میلته.....اوکی!
دوربرگردان زد و سرعت اش را باال برد تا زودتر به مقصد

برسند!....ایستاده بود........دو سنگ قNNبر سNNیاهی کNNه تمNNام زنNNدگی
اش را

سیاه کرده بودند.......عزیزان اش زیر سنگ سیاه خوابیده
بودند و او......

از سنگ سیاه متنفر شد!!!.....
بغض داشت.......نفس نداشت.....

بغضش شکست......روی زانوهای اش افتاد و هق هق اش
جگر یزدان را سوزاند......

بعد از گالیه هایی که کرد.....اشک هایی که ریخت.....یزدان
دست زیر بازو های اش انداخت و اورا از زمین جدا کرد.......

-شهرزاد......منو نگاه کن عزیزم......
آروم بگیر......دیگع نمیارمت اینجوری بیتابی کنی ها.......
گریه بلندش حاال به هق هق های ریز در آغوش گرم یزدان

تبدیل شده بود.......
در همان حالت که در آغوشش بود رو به سمت قبر پدرش لب

زد......-بابا......به آرزوت رسیدی ها......یزدان شد دامادت حNNتی
اگه
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سه روز باشه!
چشمان اش از گریه و حال بدسیاهی رفت و......

تاریکی مطلق!
یزدان نگران و ترسیده، شهرزاد را صدا میزد و تکان

میداد......چند بار به صورت اش زد تا بیدار شود.........در
آخر اورا در آغوشش گرفت و به سمت ماشین پاتند کرد.......

شهرزاد را روی صندلی عقب گذاشت و از پشت،بطری آبی
آورد و چنNNد قطNNره بNNه صNNورت دخNNترک زد......شNNهرزاد بNNا نالNNه

چشمان اش را کمی از هم جدا ورد که یزدان
نفس عمیقی کشید.....خیالش راحت شد!!

در را بست و خودش پشت فرمان نشست و حرکت کرد.....
جلوی اولین مغازه ای که در بین راهشان بود متوقف کرد و

پیاده شد......
بعد از چند دقیقه در عقب باز شد و یزدان کمک کرد تا شهرزاد

نیم خیز شود.......
آبمیوه و کیک هایی که گرفته بود را روی پای شهرزاد گذاشت
و یکی از آنها را باز کرد و به زور به خورد شهرزاد داد.......

شهرزاد متعجب بود که یزدان سکوت کرده و هیچ حرفی
نمیزند..........اما خودش هم سکوت کرد!

بعد از اینکه مطمعن شد حال دخترک بهتر شده،کمکش کرد تا
صندلی جلو بنشیند......

  313                       



شهرزاد   بی شهر

در راه سکوت کرده بود و فکرش پی حرفی که شهرزاد در آخر
گفتNNNه بNNNود،بNNNود.......یعNNNنی حNNNاج نNNNادر میخواسNNNته من دامNNNادش

بشوم!.......؟؟؟
آرزو داشته.........؟!

باور کردنی نیست،حاج نادر هرکس اسم دخترش را برای
خواستگاری کردن می آورد خشمگین میشد و حاال خودش

آرزو داشته که من شوهر دخترش باشم.......؟؟؟!
برای اش باور نکردنی بود اما از اینکه حاج نادر هم اورا

دوست داشته لبخندی روی لب های اش آمد.......
شهرزاد بیحال سرش را به پشت صندلی تکیه داده بود و

چشمانش را روی هم گذاشته بود...........وارد کوچه شد و
ماشین را جلوی در خانه نگه داشت.........

یزدان دست روی بازوی اش گذاشت.....
-شهرزاد......پاشو رسیدیم......

-ولم کن خوابم میاد......
-تو ماشینیم عزیز،پاشو بریم خونه بعد بخواب!.....-چشم.

از ماشین پیاده شدند و وارد خانه شدند...
.

زهرا در حیاط چادر مشکی اش راَ سر میکرد با دیدن شهرزاد
و یزدانی که مراقب بود نیفتد نگران با عجله جلو آمد......

-هههیی خاک به سرم......چته شهرزاد!؟
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داداش چشه.....چرا مثل میت شده......
بیا بریم تو ببینم!......-سرخاک حالش بد شد زهرا،کمNNک کن بNNبریم

اش تو خونه
استراحت کنه......

ُتن صدای اش پایبن آمد و با نگرانی گفت......
-شهرزاد چرا با خودت اینجوری میکنی اخه خواهر من.......

پشت سرُ مرده که نمیشه مرد فدات بشم.......
قسمت عمو و خاله شهال اون بوده دیگه.........

توروخدا با خودت اینکارو نکن از پا میفتی ها شهرزاد!!!.......
قطره اشک اش که چکید یزدان کمی صدای اش باال رفت......

-ای بابا بسه......تازه آروم شده.....
ببینم میتونی روشن اش کنی باز......

بریم خونه!!.....
روی تخت دراز اش دادند........زهرا خبر از اینکه حاج سبحان

در مغازه است و حاج خانوم به بهزیستی رفته است و او هم
میخواسته به خانه علی اینا برود.........یزدان زهرا را مطمعنکNNرد

که خودش حواسش به شهرزاد هست و میتواند با خیال
راحت برود........

بعد از بدرقه زهرا.....به اتاق شهرزاد آمد.......هنوز لباس های
بیرون دخترک تنش بود و به خواب رفته بود.......دکمه های

مانتو اش را باز کرد و از تنش بیرون کشید.......
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شال دخترک راهم برداست و موهای اش را از بند در هم جمع
شدن آزاد کرد........بوسه ای روی موهای خرمایی طالیی رنگ

اش زد 
-چیشده شهرزاد......

اصال نمیخواد حرف بزنیم.......بخواب.....بعدا خرف
میزنم......

کاش
دو سال پیش دلم بهت نمیباختم شهرزاد.........

همه این حرف ها در مغزش جوالن میداد و اعصاب اش بهم
ریخته بود.......

از اتاق خارج شد و پیراهن و شلوار پوشید و کت اش را
همراه سوییچ اش برداشت و از خانه خارج شد!!!!........

در کوچه مادرش را همراه چند زن همسایه دید و بعد از سالم
و احوال پرسی خرید های مادرش را از دست گرفت و در
حیاط گذاشت و به مادرش خبر داد وه خال شهرزاد خوب

نیست تا مراقب اش باشد و خودش میخواهد سرکار
برود............مادرش از اینکه به شهرزاد توجNNه خNNاص و زیNNادی

داشت
لبخندی روی لب های اش نشست و اورا با خواندن آیت

الکرسی بدرقه کرد
با کرختی در جای اش غلت میخورد ........
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تمام تنش از جنین وار خوابیدن خشک شده لود با تکان
خوردن اش صدایِ شرقِ شرق شکسته شدن استخوان های را

میشNNنید.........بعNNد از کمی هوشNNیار شNNدن......بNNه بNNاد آورد یNNزدان
پیشش بود و

لباس نداشت اما حاال.......
با فکر به این که یزدان لباس های اش را پوشانده است لبخند

عمیقی زد.........
به سرویس رفت و بعد برگشت به اتاق........

حاج سبحان خانه نبود و تصمیم گرفت شال سر نکند........
موهای اش را شانه کرد و گیره سفیدی که مروارید های
درشتی داشت را به موهای اش زد و لباس های اش را

عوضکرد..........
جلوی آیینه لبخندی به خودش زد.......اما لباس های سیاه اش

دوباره یاد آورش شد که تو هیچ وقت دیگر نخواهی
خندید!!!.......

شلوار راسته قد نود اش را پوشیده بود و پیراهن مشکی که
گل های ریزی روی اش بودند اورا مثل خانوم ها کرده

بود.......خانواده مذهبی و با مومنی داشتند اما نه آنگونNNه کNNه حNNتی
در

خانه هم خودشان را بپوشانند........پدرش همیشه میگفت
فقط خودتان را معرض دید نامحرم نگذارید.......
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ولی تاجایی که میتوانید خود را برای محرم هایتان آراسته و
شیک سازید........

یبا
صورت سفید و صاف و چشم و ابروهای کشیده اش اورا ز

ساخته بود.......برق لب اش را از لوازم اش برداشت و روی
لب های اش کشید.........حاال لب های صورتی رنگ اش برق

میزدند.........
از اتاق خارج شد و با شیطنت وارد آشپزخانه شد.......حاج

خانوم حواسش به پشت سرش نبود
روی پنجه پا آرام آرام جوری که هیچ صدایی ایجاد نکند قدم

برمیداشت....
پشت سر حاج خانوم ایستاد و دست های اش را روی چشم

های اش گذاشت......
حاج خانوم هینی کشید و بعد خندید و دستان شهرزاد را از

چشمان اش برداشت و بوسه ای بر روی آنها زد که شهرزاد
زود اورا در اغوشش گرفت ........

-قربون شیطنتت برم مادر........خیلی وقت بود من دیگه
نترسونده بودی ها......

-ببخشید اگه ترسیدید.......
-تNNو فقNNط شNNیطنت کن عزیNNزدلم.......-مرسNNی کNNه هسNNتید حNNاج

خانوم.........
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شاید جای مامانم پر نکنید......
اما کمی جاشو گرفتید و نمیزارید احساس بی مادری

کنم!!!......
-شهرزادم.......تو برای من مثل زهرا و مریم هستی.......من

سه تا دختر دارم!!!.....
این بدون من همیشه پشتتم.....

یزدان و حاجی هم همیشه مثل من هستند.......کاری مشکلی
داشتنی اصال خجالت نکش عزیزم.......

-چشم!.....
-چشمت سالمت مادر.......

-بیا ناهار بخوریم عزیزم!.....
عد از ناهار،با کمک حاج خانوم بساط شام را راه انداخته

بودند و باهم بیرون رفتNNه و از سNNر خیNNابون خریNNد کNNرده وبرگشNNته
بودند.......

کمی خانه را دستمال کشید و بعد حاج خانوم برای خواندن
قران اش به اتاق مشترک خودش و حاجی رفته بود........

اما او در فضای مجازی غرق شده بود........
ژست عکس های عروسوداماد ها را نگاه میکرد و از هرکدام

شان خوشش می امد در گالری دخیره میکرد..........
دختر بود و دل نازک با آرزو های رویایی.......اینکه خودش را

در لباس عروس توری رنگ ویزدان را در کتوشلوار مشکی
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رنگ تصور میکرد.........
اما بعد در دل پوزخندی به افکارش میزد......

از حرصگوشی اش را کنار گذاشت اما از حالت سکوت خارج
کرد تا یزدان زنگ زد بشنود..........روی مبل لم داد و شروع به

دیدن سریال ها کرد!
با شنیدن صدای زنگ گوشی اش از جای اش بلند میشود و

سریع گوشی را برمیدارد.......بعد از کشیدن آیکون سبز صدای
بم و مردانه اش در گوش شهرزاد میپیچد.........

-شهرزاد
-سالم.......بله؟!

-علیک سالم.........حالت بهتره خانوم!......؟
-خوبم ممنون!.....

-خوبه......
آماده شو بیام دنبالت بریم پریسا خانوم ببریم چشم

پزشک!......-چشم
-آفرین.......فقط....

نمیای تو کوچه ها......صبر کن خودم زنگ میزنم بیای
بیرون.....

کجا
-اینم چشم.......به حاج خانوم هم جریان میگم که بدونه

میریم!.....
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-باشه.....دستت درد نکنه......فعال!
-خواهش میکنم.....فعال!

مانتو کرم رنگ و شال مشکی اش را بر تن زد و چادرش را هم
برداشت و از اتاقش به سمت اتاق حاج خانوم رفت........

با
تقه ای به در زد که با اجازه حاج خانوم وارد اتاق شد.......

آن عینک بامزه تر شده بود سهرزاد لبخندی زد و لب زد.....-حNNاج
خانوم انگار دیروز ما یه دختر کوچیکی دیدیم که گفت

مادرش چشمام عمل میخواد و نمیتونه کار کنه،برای همون
پناه همون دختر کوچولو گل میفروخت ماهم با یزدان خان

رفتیم بهشون گفتیم کمک میکنیم حالش خوب بشه........
-هردوتون خیر ببینید مادر.......اجرتون با خدا.....کار خوبی

کردید.....کمکی از من هم بر میاد ازم دریغنکنید.......
-چشم.لطف دارید......

حاال یزدان خان زنگ زدن گفتن میاد دنبالم پریسا خانوم ببریم
پیشچشم پزشک......
اجازه میدید من برم!؟

-برو عزیزدلم.....با یزدانی خیالم راحته مادر.....
مراقب خودتون باشید......

بوسه ای بر گونه حاج خانوم زد و بعد از خداحافظی از اتاق
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Nمت دررفتNNخارج شد. چادرش را روی سر اش تنظیم کرد و به س
و از خانه خارج شد.

در حیاط ایستاده بود تا یزدان با او تماس بگیرد بعد از خانه
با

خارج شود......با صدای بوقی که از کوچه به گوشش رسید
خوشحالی به سمت در رفت تا زودتر دوباره یزدان را

ببیند.......
در را باز کرد و وارد کوچه شد.........وقتی ماشین یزدان را

ندید لب های اش آویزان شد.......
نها

همسایه روبه رو ای مهمان داشت و صدای بوق ماشین آ
بود........مردی جوان و زن و مNNرد میانسNNال و دخNNتری هم سNNن و

سال
خودش از ماشین پیاده شدند......شهرزاد سالمی کرد و همین

که خواست وارد حیاط شود........
ماشین یزدان را که در وارد کوچه شد به چشمانش

خورد........آب دهان اش را قورت داد و از ترس اش در را
بست و در حیاط ایستاد.......

زیر لب به خودش غر میزد که منتظر تماس یزدان نپاند و از
خانه خارج شد......خوب میدانست یزدان حساس و چند تا از

پسرهای محل که الت هستند......برای همین اجازه نمیداد
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تنهایی بیرون بروند.........
با چرخش کلید روی قفل،به پشت سرش برگشت که با نگاه به
خون نشسته یزدان مواجه شد.......سعی کردلرزش دست های

اش را کنترل کند.......
-سالم.....منتظرت بودم!!....-بله دیNNدم چقNNدر منتظNNر بNNودی کNNه بNNه

حرفمم اهمیت ندادی......
-یزدان من.....

-هیش.....صدات نشنوم.......شب به حساب این بی توجهیات
میرسم.......فعال بیا بریم کار دارم.......

اشک جمع شده در چشمان اش راَ پس زد و از در خارج شد و
یزدان هم پشت سرش.......

آن مرد جوان در حال برداشتن وسایل هایشان از ماشین بود
که با دیدن شهرزاد لبخندی زد که شهرزاد سرش را پایین

انداخت و سوار ماشین شد.........
یزدان با مش قربان و مهمان اش سالم و علیکی کرد اما اخم

غلیظیکه از لبخند آن مهمان جوان روی پیشانی اش
نشست،لرز به جان دخترک انداخت!!!.......

صدای نفس های عمیق و عصبی یزدان بود که سکوت ماشین
را شکسته بود......

این سکوت شهرزاد را بدتر ترسانده بود......آب دهانش را
قورت داد و در حالی که گوشه چادر را دور
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انگشتانشمیپیچید لب زد......
-من فکر کردم بوق......

بین حرفش پریNد و بNا داد گفت.....-تNو غلNط کNردی........تNو بیجNا
کردی فکر کردی

منم........مگهنگفتم بهت زنگ میزنم.......
نمیفهمی زبون آدمیزاد........هااان!!!؟

چانه اش از بغض و داد یزدان لرزید و اشک در چشمان اش
جمع شد......

-مگه چیشده........مگه من تا......حاال.....تو کوچه نرفتم......
چرا اینجوری میکنی!.....؟
-چی میخواستی بشه!......؟

طرف جلوی من واسه زنم لبخند میزنه.......
توام مثال شرم دخترانه داری با عشوه سرتو میندازی پایین

فکر میکنی یزدان کوزگر نمیبینه که.........
جوری با داد حرف های اش را میزد که شهرزاد نگران بود

گلوی اش پاره شود......از حرص دستان اش را چند بار پشت سNNر
هم روی فرمان

کوبید تا اشتباهی توی دهان دخترک اش نخورد.........
-شهرزاد من بی غیرت نیستم......

با غیرت من بازی نکن......
اون موقع چشمام میبندم و نمیشناسمت......
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بخدا میکشمت!!......
اشک های اش را پاک کرد و دست اش را آرام روی بازوی مرد

غیرتی اش گذاشت تا بلکه با حرف اورا آرام کند!!.......
-یزدان بخدا من اصال نگاه نکردم به اونا که کی

هستن......آروم باش دیگه.....
اصال من معذرت میخام......من فکر کردم تویی وه بوق زدی

اومدم بیرون......آروم باش سر دردت دوباره شروع میشه
ها.........انگار حرف هNNای اش کمی آب روی آتش شNNد کNNه یNNزدان

نفس
عمیقی کشید تا آشوب درون اش را آرام کند........

دست شهرزاد را زیر دست خودش روی دنده ماشین گذاشت
که دخترک لبخند آرامی زد و نفس آسوده ای از آرام شدن

یزدان کشید.....
قبل از رسیدن به پریسا زنگ زده و به او خبر داده بودند که

آماده شود تا وقتی آمدند زیاد معطل نمانند........
شهرزاد به پریسا کمک کرد تا مامتو و شال اش را بپوشد و

یزدان در حیاط با پناه بازی میکرد.......
دست پریسا را گرفت تا تا راحت تر بتواند قدم بردارد!!!......

یزدان در ماشین عقب را باز کرد اول پناه را روی صندلی
گذاشت و بعد کنار ایستاد تا شهرزاد کمک کند پریسا هم کنار

با

  325                       



شهرزاد   بی شهر

پناه جای بگیرد........بعد از اینکه خودشان هم سوار شدند
سرعتN به سمت مطب چشم پزشک راه افتاد!!!......

در راه یزدان از آیینه با پناه حرف میزد و در اخر پناه از اش
قول گرفت تا اورا به شهربازی ببرد.........

بعد از معالجه چشمان پریسا،پزشک که آشنای یزدان بود گفت
که زودتر باید عمل شود......مروارید چشمان اش اگر زود عمل

نکند کور خواهد شد.....شهرزاد ترسیده بود اما یزدان اورایسا
پرϑمطمعن کرد که پزشک کارش را بلد است و انشا 

زودتر خوب خواهد شد......
در بیمارستان پریسا را بستری کردند و اجازه ندادند همراهی

کنار اش بماند.......پناه راهم همراه خود به خانه بردند و
شهرزاد پریسا را مطمعن کرد که حواس اش به پناه است و

نگران نباشد ...........
امشب زمان صیغه شان تمام میشد و در راه برگشت شهرزاد

اصال حال خوبی نداشت و اگر یک کلمه بااو حرف میزدند
حتما اشک های اش میریخت.......انگار یزدان هم میدانست
که چرا حال اش خوش نیست که هیچ اصراری برای حرف

زدن اش نمیکرد و اما شهرزاد نیز از او هم دلخور بود!!!!......
حاج سبحان و حاج خانوم انها را تحسین میکردند که کمک

مادر و دختر یتیمی کرده بودند.......همگی از پناه خوششانآمده بود
و زهرا با او در خانه بازی میکرد اما شهرزاد حوصله
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نداشت......
سردرد را بهانه کرد و بدون خوردن شام به اتاق اش رفت......

انگار بدترین غم عالم روی قلب اش سنگینی میکرد......نفس
های عمیق و پلک زدن های پشت سرهم نتوانست مانع از

ریختن اشک های اش شود.........
پاهایش را در شکم اش جمع کرده و خود را در آغوش گرفته

بNNNNNود.......نگNNNNNاه اشNNNNNکی اش را بNNNNNه سNNNNNاعت کوچNNNNNک روی
میزدوخت............

دقیقا بعد از یک ساعت و چهل دقیقه دیگر،نامحرِ م محرم
ترین شخص زندگی اش میشد........

با تقه ای که به در خورد،با آستین پیراهن اش را زیر چشمانش
کشید تا اشک هایش را پاک کند......

یزدان با پناهی که در آغوشش بود وارد اتاق شد.....
متوجه حال شهرزاد و اشک هایش شده بود اما به روی اش

نیاورد.....
-پناه خانوم گفت میخواد پیش خاله شهرزادش بخوابه......

-قربونت برم بیا بغلم.....
دستان اش را باز کرد که پناه مانند جنینی روی دستانش در

خود جمع شد.....
چشمانش را بست تا یزدان مجبور شود از اتاق بیرون برود....

خاموش شدن المپ و قدم هایی که به سمت در برداشته

  327                       



شهرزاد   بی شهر

میشد....سینه اش را سنگین کرده بود و به زور نفس
میکشید....کاش ناز نمیکرد و در این زمان کوتاه اورا بغل

میکرد......
چرخش کلید روی قفل در باعث شد در جایش نیمخیز شود و

با دیدن سایه یزدان دستش رااز زیر سر پناه بیرون آورد و
درست نشست!!!!......

در سکوت نگاه یزدان که کامل دیده نمیشد و حرکات دست و
بدنش روی دیوار سایه انداخته بود را میدید......

با صدای بم و مردانه یزدان نگاه از دیوار گرفت و کمی
خودش را جمع کرد تا اوهم جا شود.....

-یکم برو اون طرف......
منم میخوام دراز بکشم......
-صیغه داره تموم میشه!.....

حرفش سوالی نبود.......داشت خبر میداد!!.....
یزدان نفس عمیقی کشید و دراز کشید....شهرزاد هنوز نشسته
بود.....به پهلو چرخید و دست دور شانه دخترک انداخت......

-بخواب!!...
بغضش را قورت داد...خودش را تکان داد تا از چنگ دستان

قدرتمند یزدان جدا شود.......
هرکس آنها را میدید فکر میکرد یک خانواده سه نفره

خوشبخت هستند اما.....
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سرش را به سمت مخالف چرخاند تا صورت یزدان را ببیند.....
-دارم میگم زمانش داره تموم میشه!!.....

-دوست نداری تموم بشه!!....؟؟؟
صورت اش از سوتی که داده بود سرخ شد و خداراشکر کرد

که المپ خاموش بود و یزدان چهره اش را نمیدید......
-جوجو...جواب من رو ندادی!..؟

اگه دلت نمیخواد تموم بشه میتونم تمدیدش کنم ها!؟
-میشه؟!

-اره!
اخه اگه عموم من از اینجا برد چی!؟

اون موقع چی میشه!؟-هیچی،من مدت صیغه رو میبخشم!...
شماهم همراه عموت میری!

دلش از حرف یزدان شکست اما لب هایش را گاز گرفت تا
مبادا اشک بریزد!!!....

-کاش میشد همیشه اینجا بمونم....اما حیف!...
بعد از اینکه مدت زمان عقد را ده روز هم زیاد کردند شهرزاد

در پوست خودش نمیگنجید اما جلوی یزدان خود را کنترل
میکرد تا شوقش را بروز ندهد!!!....

خودش هم به او عادت کرده بود اما این را خوب درک میکرد
که یک روز دخترک از اینجا به خانه عمویش خواهد رفت.....
بعد از اینکه سبک شد خودش را کمی تکان داد که یزدان گره
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دستانش را کمتر کرد تا دخترک راحت باشد.......
اشک هایش را پاک کرد و لبخند خجولی به یزدانی که از باال

به او نگاه میکرد زد......
-جوجو رنگی.....برم باشگاه....اخر شب باهات کار دارم!!!....

لبخندی به خجالت شهرزاد زد و از تخت پایین آمد لباس های
اش را پوشید و از اتاق خارج شد.

بعد از ساعت ها بوکس زدن و در اخر پاره شدن بوکس حسام
به سراغش آمد و به زور اورا به اتاق مدیریت که کاناپه ای

داشت تا استراحت کند......خودش را روی کاناپه انداخت.....حسام
دستکش های

مخصوص اش را از دستش بیرون کشید و روی مبل راحتی
روبه رویی نشست......

-چته داداش!!!....
چرا داغونی!.....؟

-حسام دارم عادت میکنم به بودنش.....
به کنارم نفس کشیدنش....

میترسم......یزدانی که همه ازش میترسن....حتی اون
قاچاقچیN های کله گنده.....

حاال من یزدان خان دارم میگم میترسم از نبود شهرزاد!!!!......
-پیش شهرزاد خانوم اسم قاچاقچیN نیاری ها اون موقع کال

ازت میترسه.....
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توکه اختیارش  االن  دستته.....
کنارته.......محرمته...... االن  چرا میترسی!!!؟؟

-عموی بی غیرتش زنگ زده حاجی گفته کاری براش پیش
اومده نمیتونه برای چهلم تو مراسم باشه،دنبال شهرزاد هم

نمیتونه بیاد.....
اما گفته تا دوهفته دیگه میاد میبرتش!!!!....

اونم به تکیه گاه بودن من.....امینیت کنار من.....وابسته
شده.....امشب جوری گریه کرد قلبم مچاله شد.......

-خب باهاش ازدواج کن!!....
-هه.....چه حرفا حسام....من هنوزم که هنوز با اون مسئله
کنار نیومدم....یادم ننداز که روانی میشم میزدم دک و پزت

میارم پایین المصب!!
-خب آروم باش داداش....من اصال غلط کNNردم حNNرف زدم تNNو فقNNط

خودتو کنترل کن!!!.....
-برو ساکم بیار لباسام بپوشم میخوام برگردم خونه!!!....

- االن  عصبانی....میری باز باهاش بد حرف میزنی حال خودت
هم بد میشه!!!....

-زر نزن....گفتم پاشوووو
حسام با چشم آرامی ساکش را آورد،لباس هایش را پوشید
بعد از دست دادن و خداحافظی با حسام از باشگاه خارج

شد....باید قبل از اینکه به خانه برود دوباره آن روز شوم را از
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یادش میبرد تا آسیبی به دخترک نرساند!
بعد از ساعت ها در خیابان ها پرسه زدن مسیر را به سمت

خانه برگرداند.....گوشی اش لرزید و عکس شهرزاد را که آن
روز در خواب بود گرفت روی صفحه گوشی خودنمایی

شد......
ساعت از نصفه شب گذشته بود....چرا نخوابیده بود!...؟

گوشی اش را چنگ زد و آیکون سبز را لمس کرد و با دست
دیگرش فرمان را چرخاند!....

-بله!....
-سالم.....امممم.....

-چیزی شده!....؟چرا نخوابیدی....؟!
-کجایی؟!

میشه بیای خونه....من....من خوابم نمیگیره پیشم نیستی
یNNNNNNNNNزدان!!....ضNNNNNNNNNربان قلبش بNNNNNNNNNاالتر رفت و نفس عمیقی

کشید.....دخترک چه
ناز و عشوه لی میکرد آن هم ندانسته......لبخندی روی لب

هایش نشست و لب زد.....
-نزدیک خونه ام.....اومدم دوش میگیرم لباس آماده کن

برام!...
-چشم...مراقب خودتون باشید..خداحافظ

-خدافظ.
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جانش بر لب آمد تا بتواند بگوید که خوابش نمیبرد.....خب
با

عادت کرده بود و هرکاری کرد نتوانست بخوابداما حاال
شوق به اتاق یزدان رفت تا برایش لباس بردارد.....

در اتاق خودش در سکوت و تاریکی نشسته بود و فقط نور کم
صفحه گوشی اش بود که کمی اتاق را روشن کرده بود!!....
با صدای ماشین قلبش محکم تر خودش را به قفسه سینه اش

کوبید!....خودش را به آیینه رساند و نگاهی به آرایش مالیم و لباس
هایش که پوشیده بود نگاه ورد و آباژور را روشن کرد تا یزدان

متوجه تغییراتش بشود!
بسته شدن درب ورودی را شنید و به سمت درب اتاقش

رفت...پناه را پیش زهرا برده بود تا در کنار او بخوابد.....در را
باز کرد جلوی یزدان ظاهرشد.....چون المپ های کوچک

لوسNNتر روشNNن بNNود نسNNبت بNNه اتNNاق خNNودش هNNال نNNورانی تNNر
بود.....یزدان با ابروهایی که باال رفته بود نزدیک دخترک خجالتی

اش که سرش را پایین انداخته بود شد....دست دور شانه
هایش انداخت و به خودش نزدیک تر کرد.....

دست زیر چانه اش گذاشت و صورتش را باال آورد....خط
چشم باعث شده بود چشم های یاغی اش کشیده تر شود....

-چی نه!..؟چرا نه!.....؟
-من خجالت میکشم اخه!؟
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-انگار یادت رفته زنمی......باید تمکین کنی.....حالم خوب
کنی.....داغونم بدترم نکن پاچتو بگیرم شهرزاد!!!.....

-نترس....من که گفتم ارتباط کامل نمیخوام و اون قدر بی
غیرت نشم دخترانگیتو ازت بگیرم شهرزاد......

با صدای زنگ تلفن همراهش به زور کمی خودش را تکان
دهد...الی چشمانش را باز کرد.....

با دیدن اسم حسام زودتر آیکون سبز را کشید و روی گوشش
گذاشت...

-چته نصفه شب زنگ زدی!...؟
نمیخوای بزاری بکپیم مردک پفیوز!!...

صدای خنده حسام باعث شد گوشی را کمی از گوش هایش
فاصله دهد....

-زر تو بزن از خواب بیدارمون کردی...
-به به بیدارتون کردم مگه جز خودت کسی ام پیشته ناقال....

-وای وای حسام خفه شو....خداحافظ
-نه نه نه،غلط کردم آقا!!!!.......

رییس گفته بیای اداره کارت داره....گفت بهت خبر بدم!!!....-باشNNه
میام....گمشو حاال!
-خوش بگذره.....

با
بعد صدای قهقهه اش بود،یزدان تلفن را قطع کرد و برگشت
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چشمان نیمه باز شهرزاد که خیره نگاهش میکرد رو به رو
شد.....

-بیدار شدی جوجه!!....
-کی بود این موقع شب!....؟

رییسکیه....؟؟
مگه تو طالفروش نیستی.....یعنی چی رییس!؟

-تو کارایی که بهت مربوط نیست فضولی نکن....
بگیر بخواب منم بخوابم.....

-آخه من....-اه بگیر بخواب دیگه....
-جوجوی من.....زیادی تکون بخوری 

دیگه تقصیر خودته ها..... برات بد میشه!...؟
-خواهش میکنم نه....من خوابم میاد....بخوابیم!

-بخواب!
همین....خواهش نکرده بلکه امر کرده بود....

-وای نه.....تقصیر من چیه تا من تکون میخورم بلند
میشه!...؟

-چی بلند میشه جوجه!!!...چهره اش به یک باره سرخ شد....خNNاک
بر سرمی زیر لب

زمزمه کرد
میخواست زودتر کارهایش را انجام دهد و برگردد،نمیخواست
امروز که چهلم پدر و مادر شهرزاد است کنارش نباشد!!!....
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گوشی اش را برداشت و برای شهرزاد پیامک فرستاد
جوجوی من،من کار داشتم اومدم بیرون....از خواب بیدار《
تنها

شدی صبحانت بخور...نگران نباش خودم میرسونم که
》نباشی،فعال

با رسیدن به اداره ماشین را پارک کرد و با عجله به سمت
اداره قدم برداشت...سرباز با دیدنش احترام زد و او به تکان

دادن سرش اکتفا کرد.....
ابهتش بود که لرز بر جان همه می انداخت!!!!

تقه ای به اتاق سرهنگ زد و با شنیدن بفرمایید وارد
شد....احترام زد و ایستاد!-سالم سرهنگ

-علیک سالم.....به حسام گفتم بهت خبر بده که کارت دارم!
-بله خبر داد منم الساعه خدمت رسیدم!

-گروهی که چند وقت دنبالشون بودیم میخوان ار مرز خارج
بشن،بچه ها هم ردشون رو زدن....فردا باید حرکت کنید تا

بتونید توی مرز براشون کمین بزارید!!
-خوبه.....خیلی وقت بود دنبالشون بودیم!

من فردا صبح سرموقع اینجام.....با اجازه!
-به سالمت سروان!

به پدرت هم سالم من رو برسون!
-چشم!یا علی
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از اداره خارج شد و به سمت ماشینش رفت.
امروز رخت سیاه از تن دخترکش باید کنده میشد تا دنیا دیگر

برایش سیاهی نبیند.....به سمت بازار حرکت کرد....
ماشین را گوشه ای از خیابان پارک کرد و وارد پاساژ شد....تا

به حال برای خرید لباس زنانه نیامده بود و نمیدانست باید
چه کار کند!!!.....

این تجربه های اولش را دوست داشت.....
برای دختری که ملکه قلبش بود میخواست بهترین لباس هارا

بخرد.....مثل بچه های گمشده نگاهش بین مغازه های لباس فروشی
میگشت!!!.......

سلیقه شهرزاد را دقیق نمیدانست و برای همین هرچه خودش
دوست داشت میخواست بگیرد و چند نوع مختلف!!!.....

وارد مغازه شد و از خانومی که به عنوان فروشنده آنجا بود
خواست تا آن لباس را برایش بیاورند......

اندازه دخترک را نمیدانست اما چشمس میدانست که اندازه
اش نیشود یا نه.......

پیراهن را برداشت و از فروشنده خواست تا کمکش کند
شلواری هم برای آن پیراهن بردارد..!!!....

شلوار مشکی راسته و پارچه ای هم برداشت و بعد از پرداخت
شان از مغازه خارج شد!!!.....حس عجیبی و دلنشینی در وجNNودش

مهمان شده بود و وقتی
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به این فکر میکرد که شهرزاد با دیدن لباس ها از تعجب
چشمانش گرد خواهد شد لبخند عمیقی روی لب هایش نقش

می بست!
از افکارش خارج شد و به سمت مغازه های دیگر قدم

برداشت.....
وارد مغازه ای دیگر شد......زنها و دختر های زیادی در مغازه

بودند بعضی ها با همسرانشان و بعضی با خانواده!!!.......با دیNNدن
زوجی که در حال خرید بودند.....با خود گفت کاش

شهرزاد راهم با خودم می آوردم اما از اینکه اورا سوپرایز کند
برایش مهم تر بود.......

فردا صبح برای ماموریت میرفت و یک هفته از دخترکش دور
میشد اما چه میشد کرد،مجبور بود به این ماموریت برود چند

ماه بود که دنبال این باند بودند و حاال ردشان را زده
بودند!!!!.....

با به یاد اوردن اینکه صبح دخترک نزدیک بود حرف های
حسام را بفهمد خنده ای روی لب هایش نشست در عین
مظلوم بودن زیادی باهوش و شیطون هم بود!!!.......

بعد از نگاه کردن به لباس ها در آخر یک شومیز اناری رنگ که
از زیر زانوهای دخترک میشد را انتخاب کرد...ساپورت مشکی

رنگی هم برایش برداشت!!!.......با دیدن شال قرمزی که نوارهای
مشکی رنگی هم داشت
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چشمانش برق زد و آن راهم خرید.....خداراشکر میکرد که هر
لباس ست شده و دخترک خوشش می آید!!!.....

یک روسری صورتی رنگی آنرا هم برداشت و به سمت صندوق
رفت......

خانومی که پشت صندوق نشسته بود چنان آرایش غلیظی
داشت که یزدان اخم کرد و سرش را پایین انداخت تا نگاهش

به چنین زنهایی نیفتد!!!......
زن که با دیدن یزدان شروع به،با ناز حرف زدن وعشوه رفتن

حوصله یزدان را سر برد که از پشت دندان های بهم چفت
شده اش به او تذکر داد که کارش را زودتر انجام دهد و برای

شوهر دیگران عشوه نیاید،نزدیک بود خودش را خیس
کند.....

بعد از پرداخت هزینه از فروشگاه بیرون زد......خیلی خرج
کرده بود اما همه اینا فدای یک تار موی دلبرش!

وارد مغازه ای که لباس های راحتی میفروخت شد.....چند
دست لباس های نخی و راحت برای دخترک گرفت.......لباس

ها یا گل گلی بودند یاهم عکس خرگوش و خرس داشتند که
بیشتر باعث میشد یزدان از تصور این لباس ها بر تن شهرزاد

لبخند بزند......
بعد از حساب کردن آنها هم از مغازه خارج شد و نفس عمیقی

کشید.....احساس میکرد مرد یک دختر شده و حاال باید
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مسئولیت داشته باشد......به سمت ماشین قدم برداشت.....وسNNط راه
برگشت و به

فروشگاه لباس  زنانه نگاهی انداخت.....خجالت میکشید
وارد آنجا شود......

بعد از کلنجار رفتن با خودش به سمتش قدم برداشت.....وارد
شد مرد جوانی بود....بعد از سالم و علیکی که با یزدان کرد

در جایش نشست......
یزدان با دیدن این همه لباسهای رنگارنگ که روی دیوار

های مغازه بود نفسش کشدار شده بود......حرص میخورد و
غر میزد از اینکه حداقل چرا فروشنده نباید خانوم

باشد!!!!.......
بعد از چند دقیقه مرد جوان رو به یزدان لب زد....

-کمکی از دستم برمیاد...؟؟!
چیزی مدنظرتونه!....؟دسNNتش را مشNNت کNNرد تNNا خNNودش را کنNNترل

کند......
-ممنون خودم انتخاب میکنم!!.....

اینجا فروشنده خانوم نداره!؟
-چرا داریم.....توی ترافیک گیر کردن!

مشکلی هست؟
-نه نه!!!....

با
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با دیدن لباس  مشکی رنگی توری،،از تصور اینکه شهرزاد
آن پوست سفید و سینه های گردالی و سفتش در این لباس

زیر چه میشد.....؟!تمام تنش داغ کرد!!!.....
آنرا برداشت و روی میز شیشه ای گذاشت و با کمی نگاه کردن

یک دست لباس  صورتی رنگی راهم برداشت بعد از حساب
کNNردن آنهNNا هم از مغNNازه خNNارج شNNد......گNNرمش شNNده بNNود و  االن

آغوش گرم دلبرش را میخواست!!!.....
خرید هایش را در صندوق ماشین گذاشت و پشت فرمان جای

گرفت......نفس عمیقی کشید و لبخندی زد......
این روز ها با وجود شهرزاد زیاد خنده روی لب هایش

مینشست....
نگاهی به ساعت انداخت ساعت از ده گذشته بود،احتمال

میداد که به بهشت زهرا رفته اند.....ابتدا تصمیم گرفت به
خانه برود اما بعدش با یاد آوری اینکه دخترکش گریه و زاریحالش

را خراب کند با نگرانی دور زد و به سمت بهشت زهرا
حرکت کرد.......

در بین راه با زهرا تماس گرفت و خبر گرفت که آنجا هستند و
اما صدای گریه های بلند شهرزاد بود که لرز به جانش انداخت

و تلفن را بدون خداحافظی قطع کرد و پایش را روی گاز
فشرد!!!!......

خودش هم از این حجم نگرانی که برای شهرزاد داشت تعجب
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میکرد و رفتارهایش برایش غیر قابل باور بود!!!.....
فقط این را میدانست که نمیخواهد دخترکش غم مهمان قلب

مهربان و کوچکش شود.....
به مقصدش رسید و ماشین را پارک کرد و پیاده شد.....کتش

را تن زد و با ابهت خاصی که داشت به سمت قبر پدر و مادر
شهرزاد قدم برداشNNت.......همسایگانشNNان و چنNNد تعNNداد از فامیNNل و

اقوام خودشان
بودند.....عمویش و زن عمویش هم آمده بودند و عمه هایش

با خانواده هایشان......
شهرزاد خود را روی سنگ پدرش انداخته بود و زجه

میزد......دست پشت گردنش کشید و به سمت زهرایی که کنار
شهرزاد نشسته بود قدم برداشت.......

کنار شهرزاد و زهرا نشست.....بدون توجه به اینکه زهرا
کنارشان است.....

از پشت دندان های چفت شده رو به شهرزادی که هنوز
متوجه آمدنش نشده بود لب زد.....

-شهرزاد.....جمع کن خودتو.....منو سگ نکنا بریم خونه دارم
برات.....

شهرزاد سرش را باال آورد و نگاه سرخ از اشکش را به یزدان
دوخت.....-بالخره اومدی......کجا رفته بودی!.....؟

-تو این کارا دخالت نکن!!!.....
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صداتو نشنوم تفهمیم شد!....؟
به تکان دادن سرش اکتفا کرد......زهرا احساس کرده بود

بینشان چیزی است اما حاال متعجب اما خوشحال هم بود که
برادرش به یک دختر اهمیت داده است!.

یزدان فکر میکرد کسی متوجه حرف زدنش با شهرزاد نشده
بود......خواهرش هم اگر میفهمید میدانست دختر بNNا درک وشNNعور

داری است و شهرزاد را هم دوست دارد......اما ندید
نگاه حرصی شبنم را!!!.....

بعد از مراسم به کمک زهرا شهرزاد را سوار ماشین یزدان
کردند.....حاج سبحان تدارک ناهار دیده بود.......بعد از صرف
ناهار......فشارN عصبی باعث شده بود حال شهرزاد بد شود.....

از سر سفره تز جایش بلند شد و به سمت سرویس پا تند
کرد....یزدان نتوانست از جایش بلند شود اما نگاهش به سمت

سرویس بود که چند تا از خانوم ها آنجا بودند......
زهرا شهرزاد را به سمت اتاقش برد تا استراحت کند......بعد از
صرف ناهار میهمانان عزم رفتن کردند......عمه ها و عمویش

مانده بودند......
عمویش برای شام دعوت شان کرد......

حاج سبحان در آخر بعد از تعرفNات زیNاد قبNول کNرد!!!!.....یNزدان
خستگی را بهانه کرد و از نشیمن خارج شد و به سمت

اتاق شهرزاد قدم برداشت......
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تقه ای به در زد و وارد شد.....شهرزاد بیحال روی تخت افتاده
بود و زهرا هم کنارش نشسته بود و دست های دخترک رت در

دست گرفته بود و میمالید.....
شهرزاد خواست در جایش نیم خیز شود که یزدان دست روی

شکمش گذاشت و مانع شد......
زهرا با چشمان از حدقه بیرون زده لب زد....

-خاک به سرم داداش.....به نامحرم دست میزنی....شهرزاد
توام هیچی نمیگی......یعنی چی.....چجوریاست چرا من سر

در نمیارم؟!
شهرزاد نگاه از زهرا دزدید و به یزدانی که میخواست خنده

اش را کنترل کند نگاه انداخت.....
-امNNون بNNده خNNواهر من.....یNNه ریNNز داری حNNرف مNNیزنی خب.....-

حرف نزنم..... االن  که شاخ در بیارم.....
-میخوام چیزی بهت بگم ولی میخوام بهم قول بری مثل یک

خواهر خوب بین خودمون میمونه......
زهرا از کنجکاوی روی تخت چهار دست و پا شد که شهرزاد و

یزدان خنده ای کردند!!!....
زهرا با مشت به بازوی شهرزاد کوبید که ناله دخترک به هوا

رفت.....یNNNNزدان بNNNNا نگNNNNرانی دسNNNNت روی بNNNNازوی گذاشNNNNت و
نوازشکرد.....چشمان از حدقه بیرون زده زهرا باعث شد دوباره

بخندند که با تهدیدش ساکت شدند......
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-بخندید خودم از روی تخت میندازم پایین مثل اون دفعه
دستم بشکنه ها....

زودتر بگید ببینم چخبره اینجا.....
این که داشت از حال میرفت تا تورو دید خوب شد....توام

که......نوازش میکنی .......چیشده!؟
-زهرا من شهرزاد صیغه کردم!!!...

وقتی نگاه ناباور زهرا را دید از خجالت پتو را کامل روی
سرش کشید و یزدان ادامه داد.....

-کسی ام خبر نداره و اولین و آخرین نفر تویی...
-خب....این...یعنی....شما دوتا...همدیگه رو دوست

دارید....درسته!؟-نه!
قلب دخترک در زیر پتو ایستاد......یزدان پیش خودش اعالم
کرده بود که دوستش ندارد.....نفس نداشت بکشد اما راضی

بود بمیرد.....
قطره اشک از روی چشمانش سرازیر شد!!!.....

-اگه دوستش نداری چرا صیغه اش کردی!...؟
-فکر کنم اونقدر عقل داری بفهمی یه مرد یک جنس مونث

برای چی میخواد!!!....
یزدان فکر قلب دخترک را نمیکرد.....تپش های قلبش کم شده

بود و در حال ایستادن بود!!!.....
ما
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دیگر زهرا حرفی نزد.....اولش خوشحال بود که کنار همند ا
وقNNتی یNNزدان گفت بNNرای نیNNازش او را میخواهNNد دلش برایشNNهرزاد

سوخت.....نگاه های شیفته رفیقش را روی برادرش
دیده بود اما نمیخواست دخالت کند!!!.....

-من میرم بیرون.....علی حتما  االن  دلش میخواد برم
پیشش.....لطفا در قفل کن یکی یهو وارد نشه حداقل!!!......

بدون هیچ حرفی دیگری بیرون رفت.....یزدان میدانست بدتر
دخترک را رنجانده است......اما مجبور بود!!!!....

ما
شهرزاد سیل اشک هایش را میریخت و نفس کم می آورد ا

لج کرده بود از زیر پتو بیرون نمی آمد....یزدان پتو را کنار زد
و کنارش دراز کشید.....شهرزاد پشتش را به او کرد تا نگاهش

به مرد بی رحم نیفتد......اما یزدان از پشت اورا در آغوشش
کشید و پتورا تا زیربغلش باال کشید و دخترک را قفل تن خود

کرد!
هرچه تقال کرد تا کمی از یزدان جدا شود دریغ از یک سانتی
متر فاصله.......به زور اورا به سمت خود برگرداند دخترک

چشمانش را بست تا نگاهش نکند......
-چرا گریه میکنی جوجو!.؟

شدت گریه شهرزاد از این همه بی رحمی یزدان بیشتر شد......
-زر زر نکن ببینم چه مرگته باز.....
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فقط بلدی برینی تو اعصاب نداشته من....
منم سگ بشم پاچتو بگیرم!!!...

دیکر هیچ تالشی برای جدا شدن از او نکرد....چون میدانست
کNNNNNه هرچقNNNNNدر هم تقال کنNNNNNد بی فایNNNNNده اسNNNNNت و زورش بNNNNNه

یزداننمیرسد!!!......
دستش را تکیه گاه کرد تا راحت بتواند شهرزاد را ببیند....

خودش ناراحت بود که مجبور شده بود اینگونه بگوید که اورا
نمیخواهد....

دخNNترک آرام شNNده بNNود.....حNNرفی نمNNیزد و هیچ واکنشNNی نشNNان
نمیداد.....

-برای شام میریم خونه علی اینا.....
عمو مالک دعوت مون کرده!!!..
-خوش بگذره....من نمیتونم بیام!

با
اولین بار بود شهرزاد روی حرفش حرف می آورد و اینگونه

تخسی حرف میزد.....اخمی بین ابروانش نشست و مانع
شهرزادی که میخواست پتو را روی سرش بکشد شد.....
پتو را محکم از دست کشید و با حرص چانه اش را میان

دستان بزرگش گرفت.....
-نمیای!؟......مگه دست خودته که نیای؟

باتوام حرف بزن.....دست خودته مگه نیای!..؟
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چشمان ترسیده دخترک روی چهره حرصی یزدان قفل شده
بود....چانه اش دردی گرفت که آخی از دهانش خارج

شد.......
یزدان فشار دستش را کمتر کرد ومنتظر جواب ماند.....

-من عضوی از خانواده شما نیستم که پاشم بیام خونه قوم و
خویش هاتون..... االن م فکر کنم نبودنتون رو فهمیده باشNNن زشNNته

بهتره برید.....
-تو بیجا میکنی به من میگی برم....

تو بیجا میکنی فکر و خیال میکنی.....
شهرزاد من امروز اعصاب ندارم پس حوصله قهر و ناز کردناتم

ندارم تمومش کن!!!.....
خودش هم در عجب بود که این همه جسارت و شجاعت را از

کجا به دست آورده است.....
-اگه حوصله نداشتی برای چی زن گرفتی....؟؟؟
وقتی حوصله نداشتی ناز کشیدن نداری چرا....

ابرویی باال انداخت و از جسارت دخترک شگفت زده شد و
میان حرفش پرید...

-زن نگNNرفتم!!!....عقNNد کNNردم....اگNNر قNNرار بNNود زن بگNNیرم عقNNدش
میکردم!!

دخترک را کیش و مات کرده بود که مانند مرده های متحرک
فقط نفس میکشید و هیچ تکانی نمیتوانست بخورد.....
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اشک از چشمانش سرازیر شد......
یزدان کالفه از تند رفتنش از روی تخت پایین آمد و در طول

اتاق قدم برمیداشت و نفس عمیق میکشید!!!!....
دوباره ناخواسته دلبرش را رنجانده بود....آن همه خرید کرده

بود که امروز حالش را خوب کند اما بدتر گند زده
بود......غرورش اجازه نمیداد برگردد و از دل دخترک در

بیاورد......صدای گریه اش سوهان روحش بود.....
-شهرزاد امروز برامون تلخ نکن.....فردا من میرم مسافرت
شاید یک هفته شایدم بیشتر نباشم.....بزار امروز باهم خوب

باشیم....گریه نکن دیگه.....
خودت خوب میدونی من آدم آرومی نیستم و یدفعه عصبانیم

کنی جلودارم نمیتونی باشی....پس امروز بیخیال قهر و ناز و
اینا.....باشه!؟؟گریه اش بند آمد وقتی یزدان گفت یک هفته

نیست....میتوانست بدون یزدان زندگی کند....مگر میتوانست
نفس بکشد....اشک هایش را پاک کرد و با ناوری نیم خیز شد

و رو به روی یزدان نشست......
بدرک که گفته بود دوستش ندارد اما خودش چه........

خودش خوب میدانست نفسش بند به اوست....
-بگو که دروغ گفتی.....

بگو نمیخوای بری مسافرت....
-خودت خوب میدونی من هیچ وقت دروغ نمیگم!!!...

  349                       



شهرزاد   بی شهر

قول بدی دختر خوبی باشی سعی میکنم زودتر برگردم
خب....این مNNدتم زهNNرا هسNNت بNNا اون حNNرف بNNزن یNNا بNNرو خیNNاطی

شروع
کن یاد بگیر تا من برگردم!!.....

-تو بری من میمی......
بقیه حرفش را خورد و سرش را به سینه ستبر یزدان تکیه داد

و گریه اش را از سر گرفت!
نتوانست بگوید تو نباشی من میمیرم....حاال که یزدان

ما
دوستش ندارد همان بهتر که به عالقه من هم پی نبرد.....ا

او جان من است.....من تا عمر دارم و نفس در
سینه......عاشق یزدان میمانم!

همه در حال استراحت بودند شهرزاد اینقدر گریه کرده بود که
حال نداشت اورا روی تخت گذاشته بود.....

میخواست هدیه های دلبرش را بیاورد تا کمی حالش بهتر
شود.....

بعد از اینکه مطمعن شد کسی توی راه رو نیست به سمت در
قدم برداشت....هنوز دستش روی دستگیره بود با صدای

نسیم ایستاد.....
-آقا یزدان!؟

نفس عمیقی کشید و به عقب چرخید....
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-بله!!...
-فکر میکردم شما روی محرمیت و نامحرمیت حساس

هستید!...؟اخمی کرد و با چشمانی سرد و بی روح زل زد به دختر
عمه

اش....
-منظورتون نمیفهمم....

نجا
-شما تو اتاق اون دختره بودید....نامحرمتونه پس او

چیکار میکردید.....؟!
-اوال.....اون دختره اسم داره و اسمش شهرزاد خانوم!!!....

دوما من شمارو کسی نمیبینم که بهش جواب بدم!!!...
سوما اونقدرا ازم سنی گذشته که خودم بفهمم چیکار

میکنم!!!......
با

خواست برود اما برگشت و با همان حالت خونسرد
پوزخندی به نسیمی که از خشم سرخ شده بود و لب زد:

-شماهم به جای فضولی کردن توی زندگی مردم به زندگی
خودتNNون برسNNید....عNNزت زیNNاد!!!!از خانNNه خNNارج شNNد و لبخنNNدی

ساله۱۸زد.....مانند پسر بچه های  
از اینکه دلبرش میخواست ذوق کند روی پاهایش بند

نبود......بعد از برداشتن همه خرید ها از ماشین فاصله گرفت
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و وارد حیاط شد!!!........
اگر مادرش و حاج سبحان هم میفهمیدند ترسی نداشت چون

آنها اعتماد کامل به پسرشان داشتند شاید کمی دلخور
میشدند که به آنها نگفته کاری انجام داده اند!

خدا را شکر میکرد که زهرا فهمیده.خواهرش با سن کم با درک
تر بود اما اگر مریم میفهمید شاید بحث راه می

انداخت.....اما تا پای جانش پشت دلبرش می ایستاد.....او
جانش بود....قلبش بود!!!

خریدهایش را در اتاق خودش گذاشت......از پشت خود را
روی تخت انداخت و ساعد دستش را روی چشمانش

گذاشت.....از اینکه نسیم آنگونه سوال جوابش کرده بود
حرص میخورد.....

تا حاال چنین اجازه ای به کسی نداده بود....احساس میکرد
تمام رفتار نسیم از روی حسادت به شهرزاد هست......قبال هم

که شنیده بود به او زخم زبان زده است!!!
از اینکه کسی به دلبرش چیزی بگوید خشم تمام جانش را در

بر میگرفت.....
-فقط من....من حق دارم اذیتش کنم کسی حق نداره دلش رو

بشکنه...اره کسی حق نداره!!....
پیراهنش را از تنش در آورد تا خشمی که باعث شده بود تمام
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بدنش گرم شود کمی آرام بگیرد!......بعد از کمی اسNNتراحت کNNردن
از جایش بلند شد،قلبش می امان

خودش را به سینه اش میکوبید.......طلب شهرزاد را
میکرد......

دیگر پیراهن مشکی اش را نپوشید و یک تیشرت طوسی رنگ
که عضالت دستش را نشان میداد و شلوارش را هم پوشید و

در آینه دستی به موهایش کشید و از اتاق خارج شد!!!.....
پا

عمو و خانواده اش در کنار عمه و دخترانش سر
بودند،حدس زد که میخواهند برودند......به سمتشان قدم

برداشت!!!
-کجا تشریف میبرید!؟

زن عمویش بود جوابش داد،زنی مهربان وبا محبت!
-یزدان جان بریم شام آماده کنیم،بعد از خوب شدن حال
شهرزاد جون همگی تشریف بیارید!-مزاحمتون میشیم!

-مراحمید مادر!
با طعنه ای که نسیم زد چشمان باریک شده اش را روانه

دخترک کرد تا خفه شود.
-خب شهرزاد جزئی از این خانواده نیست،بزارید خوابیده

بخوابه بیایید  االن  بریم...هووم!؟
زودتر از یزدان حاج سبحان جوابش را داد

  353                       



شهرزاد   بی شهر

-نسیم جان....شهرزاد برای من مثل مریم و زهراست....اون
امانت رفیقم دست منه.....اون برکت این خونه است!

شماهم لطفا باهاش درست رفتار کنی تا قلبش نشکنه ممنونت
میشم.

با
دیگر کسی حرفی نزدو خان عمو وقتی رفتار نسیم را دید

تاسف سNNری تکNNان داد و بNNا گفتن شNNب منتظرتNNونم بNNه سNNمتخروجی
رفت!

زهرا و یزدان از حرف پدرشان سرخوش بودند.....زهرا هم
همراه نامزدش علی رفت تا برای شام کمک حال

مادرشوهرش(زنعمو)باشد.....
بعد از بدرقه مهمان ها حاجی که خسته بود به اتاق رفت تا

ها
استراحت کند و حاج خانوم در حالی که زهرا و دختر

آشپزخانه را تمیز کرده بودند اما بخاطر وسواسی زیادش
خودش دوباره شروع به تمیز کاری کرد........یزدان لباس هارا از

اتاقش برداشت و آرام وارد اتاق دخترک
شد.....ولی با دیدن دستپاچگی شهرزاد و دست کشیدن به زیر

چشمانش با مشکوکی جلو رفت و زیر پاهایش کنار تخت
نشست!!!!.....

-چیشده شهرزاد.....جاییت درد میکنه؟!
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بغض داشت خفه اشمیکرد تا کی باید زخم زبان دیگران را
میشنید..تا کی باید مزاحم این خانواده میشد....بغضش ترکید

و خودش را در آغوش یزدان انداخت و هق هق جان سوزش
در اتاق پیچید!!!.....

-آروم بNNNNاش شNNNNهرزاد.....از چی نNNNNاراحتی!...؟بNNNNا من حNNNNرف
بزن....مثال من  االن  محرمتم آ!!!...

حرف بزن جوجوی من!؟
-شنیدم نسیم چی گفت!

کلمات را بریده بریده و با سکسکه میگفت.
-نشنیدی حاجی چی بهش گفت!؟

گریه نکن عزیزم....اگه حاجی نمیگفت من خودم جوابشو
میدادم تو اضافه نیستی بقول حاجی برکت این خونه ای!

فکر شهرزاد به آن عزیزم یزدان...واقعا عزیزش بود یا داشت
دلداری اش میداد!؟با صدای یزدان از افکارش خارج شد و

اشک هایش را پاک کرد و نگاهش را به جنگلی های زیبایش
دوخت!

بعد از مدتی که در آغوش گرم بار بود.....خجالت زده ازش
جدا شد و اشک هایش را پاک کرد و لبخند مصنوعی زد....

یزدان نگاهی به لباس های مشکی دخترک انداخت و اخم
کرد....دستش را گرفت و روی تخت نشستند.

خریدهارا جلویش گذاشت!!!....
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-خدمت شما....ناقابله!
شهرزاد سوالی نگاهش کرد و یزدان گفت که خودش الز کند

میفهمد!
دستانش را دراز کرد و نایلکس خرید هارا برداشت....اولی

همان پیراهن سفید بود و شلوار بود......با چشمانی که درشتو گشاد
شده بود به لباس ها نگاه کرد که یزدان تحمل نکرد و

شروع به خندیدن کرد!!!
-چشمات چرا گرد میکنی دختر....پاشو یکی بپوش من نگات

کنم!!!
لپ های شهرزاد گل انداخت و سرخ شد و سرش را پایین

انداخت....
-خیلی خوشگلن....راضی به زحمت نبودم!!!..

-پاشو بپوشش...هم مردی وظیفه داره برای همسرش سنگ
تموم بزاره حتی اگه چند روزه باشه!!

ما
از چند روزه گفتن یزدان انگار سنگ روی قلبش انداختند....ا

خودش را جمع و جور کرد.
لباس های بعدی راهم نگاه کرد از خوشحالی روی پاهایش بند

نبNNNود و ذوق کNNNرده بNNNود!!-بلنNNNد شNNNو بپNNNوش نگNNNاه کنم بNNNبینم بهت
میاد....اندازته!

-میشه روتو برگردونی اون ور
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-نخیر...مگه محرمت نیستم چه لزومی داره....همم من تمام
بدنتو دیدم چیو میخوای پنهون کنی....

-خب اخه....
-پاشو شهرزاد ععع....

لجباز تر از آن بود...چادر را برداشت و روی شانه هایش
انداخت و خودش پشت به یزدان کرد تا لباس هایش را

تعویض کند!!!.....
دخترک از اینکه یزدان سکوت کرد تعجب کرد اما به روی

خودش نیاورد بعد از پوشیدن لباس ها به سمتش
برگشت.....موهایش را آزادانه دورش انداخت،رو به روی

یزدان در سکوت ایستاد......
یزدان از نوک انگشتان پاهایش تا چشمانش را دید زد و از

جایش بلند شد.....
حاال هردو رو در رو بودند....

از شهرزاد جدا شد و به سمت لباس بلند و زرشکی رنگ
رفت....این لباس برای امشب مناسب بود وگرنه این پیراهن را

فقط باید برای خود او در خانه میپوشید!
دخترک چرخی زد....موهایش هم به رقص در آمد و دل و

ایمان یزدان را برد!!!....
این لباس بیشتر از قبلی بهش می آمد....شال زرشکی دلبرش را هم

روی موهای لخت و بلندش
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انداخت.....
شهرزاد از خجالت گونه هایش رنگ گرفته بود...دور دلبرش

چرخید و دوباره رو در رویش ایستاد.....
دستان بزرگش را قاب صورت کوچک دلبرش کرد وزل زد به

چشمان گرد شده جوجوی خودش!
-چشماتو گرد نکن....منو سگ نکن دلبر!

-چقدر خوشگل شدی خانوم خانو
-من خوشگل بودم،چشم بصیرت میخواست دیدن زیبایی های

من..
-اوه اوه جوجه کوچولو من وحشی شده.....جسور

شده.... االن  میگی من چشم بصیرت نداشتم دیگه آره!؟
حیف حیف بقیه خونه اند وگرنه جوری ادبت میکردم صدات

کل خونه رو برداره جوجه رنگی!
-کجا خانوم!...؟آتیش به پا میکنی بعد میزاری میری؟

پا
نمیگی آتیش این مرد بخوابونم وگرنه قشقرق به

میکنه....هووم دلبر؟!
-عععع یزدان خان من خسته ام نمیتونم توروخدا بیخیال!-باشNNه بNNرو

استراحت کن.....ولی یک ساعت دیگه آماده شو
شام میخواییم بریم خونه عموم!

-میشه من نیام؟!
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بخدا نمیترسم،،،میمونم توی خونه تا شماها برگردید هم
تلویزیون نگاه میکنم..لطفا!؟
-شهرزاد میبینی حالم خوبه!؟

میبینی عصبی نیستم....پس سگم نکن پاچتو بگیرم....تفهمیم
شد!؟

شما با ما میای و هیچ احدی هم حق نداره بهت چیزی بگه
اوکی!؟
-چشم.

-آفرین جوجه کوچولو....حاال هرکاری میکنی بکن من یکم
بخوابم خسته ام!-پس میرم حموم یه دوشی بگیرم...صورتم کال پف

کرده....شما بخوابید.
یزدان روی تخت شهرزاد دراز کشید....شهرزاد پتو را روی
مردی که اورا عاشقانه دوست داشت کشید...لبخند خجلی زد

و با برداشتن حوله و لباس هایش از اتاق خارج شد!
میخواست ابتدا بعد حمام لباس های خودش را بپوشد بعد از
خشک کردن موهایش و آرایش کردن لباس های جدیدی که

یزدان خریده بود را تن کند.
بعد از پوشیدن لباس هایش..آب موهایش را با حوله گرفت و

بعد دوباره حوله را به موهایش پیچید و از حمام خارج
شد!!!...

دوش آب گرم کارساز بود و حالش را کمی بهتر کرده بود،تمام
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عضالتش شل شده بود و سر حال بود.
حاج خانوم را دید که لباس به دست به سمت حمام می آید
حدس زد که اوهم میخواهد به حمتم برود...لبخندی زد و

سالمی کرد...
-روی سینه ات چیشده شهرزاد!؟

زخم شده!؟شهرزاد ترسNNیده نگNNاهش را بNNه یقNNه لباسNNش انNNداخت کNNه
افتاده

بود..خودش از یزدان خواهش
کرده بود 

-برو مادر...یه لباسی بپوش...منم میرم حموم!
وارد حمام شد و شهرزاد هاج و واج ایستاده بود....بعد از چند

دقیقه به خودش آمد و به سمت اتاقش پرواز کرد!
با خود فکر میکرد یعنی حاج خانوم ارتباط بین من و یزدان را

فهمیده !
خدا کند فکر بدی درباره ام نکند....حال خوب حمام کردنش برایش

زهر شد!
دلش نمیخواست زنی که برایش از مادری کم نگذاشته از او

ناراحت شود و برداشت بدی داشته باشد!
از اینکه مورد قضاوت قرار خواهد گرفت اشک به سمت

چشمانش هجوم آورد و همانجا کنار درُ سر خورد و بیصدا
اشک ریخت!
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غلتی در جایم زدم و به سمت پهلو چرخیدم ..با صدای ریز
با

گریه ای که به گوشم رسید چشمانم را از هم باز کNNردم،،شNNهرزادی
که دست روی دهانش گذاشته بود و گریه میکرد

مواجه شدم....نگاهم به سینه هایش که کبود و زخم شده بود
افتاد....

حتما درد دارد خانوم کوچولو که اینگونه اشک میریزد!؟
با

در جایم نیم خیز شدم که متوجه بیداری ام شد و زود
پشت دست گونه های اشکی اش را پاک کرد اما باز هم هق

میزد!!!!!
-چته باز شهرزاد!؟

اتفاقی افتاده؟
جاییت درد میکنه عزیزم،هوووم!؟؟!

اشاره ای به سینه هایش کردم و ادامه دادم
-سNNینه هNNات درد میکنNNه...زخم شNNده اره!؟از جNNایم بلنNNد شNNدم و بNNه

سمتش قدم برداشتم،وقتی کنارش
ایستادم یک دستم را زیر پاهایش و دیگری را زیر سرش

گذاشتم و مثل پر کاه بلندش کردم....
عشق خجالتی من!!

سرش را روی سینه ام گذاشت تا نگاهش به من نیفتد!!!..
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روی تخت نشستم و به تاج تخت تکیه دادم و شهرزاد هم در
آغوشم نگه داشتم....

-جوجو رنگی من چرا داره گریه میکنه!؟
چرا چشم های خوشگلت اشکی میکنی!؟

درد داری!؟
-نه دردش اونقدر نیست که گریه کنم یکی دوتاش زخم شده

که میخواستم پماد بزنم....
-حرفتو بزن خانوم!

-حاج خانوم وقتی از حموم اومدم بیرون دید گفت بدنت
چرا زخمه....

تا من بخوام چیزی بگم گفت برو اتاقت لباسی بپوش 
این یعنی وقتی بازخواستم نکرد پس خبر داره!

یزدان از تعجب ابروهایش باال رفت و دیگر چیزی نگفت و
شهرزاد را روی تخت گذاشت و از اتاق خارج شد!

کالفه بود و میخواست با مادرش صحبت کند...دوست
نداشت پدر و مادرش فکر بدی در مورد تنها پسرشان
بکنند...دلش نمیخواست حاج سبحان فکر کند از دختر

رفیقش بخاطر نداشتن پدر و مادر سو استفاده کرده
است!!!.....

حرفایی که از شهرزاد شنید نشان از این میداد که مادرش از
موضوع خبر دار شده اما نخواسته شهرزاد را موذب کند!
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کالفه دستش را به موهایش کشید و در نشیمن نشست تا
مادرش از حمام خارج شود تا بNNا او صNNحبت کنNNد!دخNNترک خجNNالت

زده روی تخت در خود جمع شده
بود....پاهایش را بغل کرده بود و خودش را تکان میداد....
به من خوشی نیومده....مامان میدونی دلم برای الالیی هاتم

تنگ شده....برای آروم کردنات و دلداری دادنات....
مامان دختر کوچولوت عاشق شده اما انگار راهشو اشتباه

رفته...دلم نمیخواد حاج خانوم و حاج سبحان که برای من تو
نبود شما پدر و مادری کردن ناراحت کنم و فکر کنند از

پسرشون سو استفاده کردم تا خودم بهش بندازم!!!.....
بابایی کاش بودی میگفتی من دخترم به هرکسی

نمیدم....دخترم باید مثل ملکه ها باشه...حیف کاش بودی
میدیدی دیگه دخترت تو نبود شما ارزش نداره!!!...

دلم حتی برای خودمم میسوزه!!!....
هیچ پشت و پناهی ندارم،هیچ کس نیست به خودم بگم

شهرزاد آروم بگیر یکی هست که نمیزاره آب تو دلت تکون
بخوره!خودمم خوب میدونم یزدان من برای نیازهاش میخواد و بعد

از تموم شدن صیغه باز برام میشه یک غریبه.....از این فکر
قلبم توی قفسه سینه ام سنگینی میکنه بابایی!

با زنگ خوردن گوشی از افکارش خارج شد وگوشی اش را
برداشت و با دیدن شماره زهرا ابتدا تعجب کرد اما بعد اشک
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هایش را پاک کرد و سرفه ای کرد تا صدای گرفته اش کمی
خوب شود و بعد آیکون سبز را لمس کرد!

بعد از سالم و احوال پرسی با زهرا،زهرا گفت که پناه سراغ
اورا میگیرد و گریه میکند

با گفتن گوشی را به پناه بده تا کمی با او صحبت کنم با زهرا
خداحافظی کرد....

سری بعنوان تاسف برای خودش تکان داد اصال حواسش به
پناه نبود....خوب بود که زهرا را داشت که در این حال خراب

او مراقب پناه بود و اورا با خود برده بود!!.....
-خاله شهرزاد

-جان خاله....عزیز دلم چرا گریه میکنی هوووم!؟
-خاله من اینجا کسی دوست نداره...دلم تو و عمو یزدان

میخواد!
-ماهم یکم دیگه میاییم عزیزدلم....قول میدم  االن  پاشم آماده

بشم به عمو یزدان بگم من رو بیاره پیشت!-خاله اون دخNNتره شNNنیدم
داشت میگفت شهرزاد مثل خودش

رفته یکی شبیه خودش آورده سر بار دایی کرده!!
نسیم را میگفت!؟

او عددی نبود که شهرزاد از دستش حرشی شود اما اینکه قلب
پناه را شکسته بود کم چیزی نبود اما چه میگفت که حرف

هایش درست بود اما این خانواده همیشه پشت او ایستاده
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بودند!
-ولش کن خاله...بشین پیش خاله زهرا منم یکم دیگه میام

فدات بشم،باشه!؟
-چشم منتظرم خاله!

-آفرین..خدافظ!
این دو روز به قدری از دور و اطرافش غافل شده بود که حتی

به پریسا هم سری نزده بود اما خیNNالش راحت بNNود کNNه آنبیمارسNNتان
نیازی به همراه نبود و پرستار ها خودشان به بیمار

رسیدگی میکنند!!
وسایل آرایشی اش را که در این چهل روز جدایی از خانواده

اش استفاده نکرده بود را برداشت و جلوی آیینه نشست...
ما

پوست صافش نیازی به کرم پودر و این چیزها نداشت ا
دلش میخواست برای چزاندن نسیم هم که شده عالی

باشد.....
بعد از زدن کرم پودر،خط چشم نازک و زیبایی کشید و سایه

مالیمی روی چشNNNNNNمانش زد تNNNNNNا از حNNNNNNالت بی روح خNNNNNNارج
شود....رژگونه را روی گونه های برجسته اش کشید و لبخندی به

خودش در آیینه زد!!!....
بین دو راهی مانده بود که رژ قرمز را بزند یا کالباسی را...؟؟!!

اما با لباسی که یزدان برایش خریده بود رژ قرمز بهتر
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بود،تردید را کنار گذاشت و رژ قرمز را روی لب هایش
کشید....

لب هایش را بهم مالید تا یک سطح شود...لبخند با ذوقی
زد.....

ریمل را روی مژه های پرپشت اش کشید
تغییر کرده بود و این را دوست داشت که زیباتر بود....گوشی

اش را برداشت و چند عکس از خودش گرفت.....
صدای از حمام بیرون آمدن حاج خانوم را و پشت بندش

صدای یزدان که با او صحبت میکرد اما متوجه نمیشد....سعی
کرد استرس نداشته باشد

حاج خانوم زن عاقلی بود و هیچ وقت اورا مالمت نمیکNNرد!!!لبNNاس
هایش را برداشت و نگاهی انداخت....جوراب شلواری

مشکی رنگ را پوشید و بعد پیراهن بلندش را جلوی آیینه
شالش را سر کرد تا یک تار مو هم بیرون نباشد.....

حاال رنگ و رویش برگشته بود به شهرزاد های چهل روز
پیش.....زیبا و شیک!

اما با قلبی پر از غم....اما نباید نقابش را میشکست تا غرورش
بیشتر از این جلوی اقوام یزدان جریحه دار شود!

حاج خانوم از حمام خارج شد....رخت سیاه را از تن کنده بود
و دعا کرده بود دیگر سیاهی سمت زندگی هایشان نیاید!!...

موهایش را دور حوله کوچکش به عادت همیشگی پیچیده
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بود و لباس های رنگی در تن داشت!!!
با دیدن یزدان اخمی کرد و روی اش را برگرداند و به سمت

اتاقش قدم برداشت.....
یزدان با دیدن بی توجهی مادرش به سرعت از روی مبل بلند

شد و به سمتش قدم تند کرد....
حاال جلوی مادرش ایستاده بود.....شاید قد و باالی بزرگ و

سینه ستبرش نشان از مرد شدنش میداد اما او هنوز هم
جلوی مادرش مانند پسر بچه های پنج ساله می ایستاد.....

بعد از کمی من من کردن لب زد
-حاج خانوم؟!انگار که مادرش منتظر یک کلمه بود تNNا ماننNNد اسNNپند

روی آتیش
به جلز و ولز بیفتد.....

-یزدان صدام نکن که از دستت شکارم....
من اینجوری تربیتت کردم.....من از این کارا یادت دادم....از

یتیم سو استفاده کردن!؟
فکر میکنی من احمقم نمیبینم رفتارت با شهرزاد مالیم تر

شده.....
نمیبینم اون دختر چقدر حالش بد و همش خسته است!!

بد کردی یزدان....من این یزدان نمیشناسم...
یزدان من مثل یه مرد بود....در حق امانت دیگران نامردی
نمیکرد.....آخ یزدان وقتی حاج بابات بفهمه سکته میکنه به
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دختر برادرش دست درازی کرده باشی!
-مادر من صبر کن منم حرف بزنم...چه سو استفاده ای چه

دست درازی!..؟
شهرزاد محرم منه؛یعنی صیغه اش کردم چون نمیتونسNNتم......-چی

نمیتونستی!؟
-هیچی....فقط بدونید اونقدر نامرد نشدم بی ابروش

کنم....فقط میخواستم با بودنش برای چند روز آرامش پیدا
کنم؛همین!

من به شهرزاد دست درازی نکردم!
-نکردی کل بدن دختر بیچاره کبود و زخم بود....من مادرتم

میفهمم تبت تند اما زن بگیر نه اینکه شهرزاد من صیغه
کنی....دوستش داری عقرش کن خب...

-نه
نه نمیتونم عقدش کنم!

لطفا مادر اصرار نکنید.....
به سمت پنجره نیمه باز قدم برداشت و پشت به مادرش

ایستاد...نتوانست بگوید تا زمانی که مطمعن نشوم تنها مرد
زندگی اش خودم هستم نمیتوانم اورا عقد کنم.....

شهرزاد باید خودش را به من ثابت میکرد تا بتواند بشود ملکه
زندگی ام!!!

نفس عمیقی کشید و پنجره را بست و دوباره به سمت مادرش
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برگشت.
حاج خانوم با دیدن قد و باالی پسرش قربان صدقه اش

رفت،خوب میدانست یزدان نامردی نمیکند اما با حرف هایش
خواست از زیر زبانش حرف بکشNد!-قربNونت بNرم مNادر.....بNرای

شهرزاد لباس اینا خریدم که لباس
سیاه از تنش در بیاره؛لطفا باهاش بدرفتاری نکنید ناراحت

بشه....
وقتی شما دیده بودینش یجوری گریه میکرد قلبم ریش شد

براش....
-چرا بهم از همون اول نگفتی که دوستش داری!؟

-من کی گفتم دوستش دارم؟
چون محرمم شده دلیل نمیشه دوستش داشته باشم.مامان

لطفا حرف روهم عوض نکنید!
من میخوام باهاش بد رفتاری نکنید یک موقع!

ما
-شهرزاد دختر منه....میدونم کار بدی بوده بهم نگفتید ا
خب حق هم میدم شاید با خودش گفنه شاید ازم ناراحت

بشن....-زهرا هم دیردز توی قبرستون شک کرده بود که توی اتاق
بهش گفتم ولی نمیخوام حاج بابا بدونه.....

راستی مادر من فردا میرم مسافرت!
-وای نه....دوباره ماموریت یزدان....مادر تو هردفعه تا بری
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بیای من چند بار مردم و زنده شدم که عزیزدل مادر!
-عزیزم....مادرم...تاج سرم...نگران نباش حواسم هست...لطفا
جلوی شهرزاد معلوم نکنیدا شغل من چیه.....بهشم میگم میرم
مسافرت....زمان محرمیت مونم یک هفته مونده اگه برگردم

خودش بخواد بیشتر میشه نخواد تموم میشه....فقط تا من
بیام بیشتر حواستون بهش باشه....تنهایی میره تو الک

خودش حالش بد میشه!!!
-باور کنم دوستش نداری؟؟!

چرا حرف دلتو پنهون میکنی یزدانم!؟
نفس کالفه اش را بیرون فرستاد و با گفتن متدر خواهش

با
میکنم؛مادرش را هم به سکوت دعوت کرد...حاج خانوم
گفتن آماده بشید دیگه کم کم حرکت کنیم که دیر نرسیم به

سمت اتاقش رفت تا آماده شود!!!....
وسط راه برگشت و به سمت یزدان لب زد:

-مرسیکه براش لباس هاس جدید گرفتی منم براش مانتو
گرفتم فردا بهش میدم!

-وظیفه ام بNNود...دسNNت شNNماهم درد نکنNNه مNNادر!لبخنNNدی زد و وارد
اتاق شد.....یزدان کالفه دست میان

موهایش کرد و نفسش را بیرون فرستاد....بعد به سمت اتاق
خودش رفت....پیراهن زرشکی رنگی و با شلوار و جلیقه
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توسی رنگش برداشت!!!......
بعد از پوشیدن لباس هایش....ادکلن را روی خودش خالی کرد

و موهایش را مرتب کرد و با برداشتن کت ست شلوارش و
سوییچ ماشینش لز اتاق خودش خارج شد و به سمت اتاق

شهرزاد قدم برداشت!!!....
دخترک وقتی صدای حرف زدنشان را شنید تصمیم گرفت در

اتاق بماند شاید مادر و پسر حرفی باهم داشتند....خودش را
با گرفتن چند عکس و چرخ زدن در فضای مجازی مشغول

کرده بود!!!.....
یزدان وارد اتاق شد و با دیدن شهرزاد چشمانش از تحسین

برق میزد....آرایش مالیم و لبNNاس هNNایی وه فیت تنش بNNود وزیبNNایی
اش را چندین برتبر کرده بود....

آخ از لب های اناری اش که پدر در آور بود....
دخترک با ذوق سرجایش ایستاده بود تا یزدان تاییدش کند

وقتی یزدان با شگفتی لب زد که معرکه شدی انگار برایش
جهان را گل باران کرده بودند

شهرزاد بود که سکوت را شکست....چون با دیدن لباس های
یزدان که با او ست حساب میشد گل از کلش شکفت!!

-میگم لباسامون ست شده....واییی خیلی قشنگ
شدیم......میشه دوتایی...باهم...عکس بندازیم....یادگاری

بمونه!؟؟؟
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ها
-اره گوشیت بیار.....برای منم توی واتساپ بفرستی

جوجو....
-چشم....شما امر کن جناب جنتلمن!!

-زبونت موش بخوره بیا اینجا کم دلبری کن!!عکس هNNای دو نفNNری
که با ژست های خاص گرفته بودند بسیار

زیبا و برای شهرزاد مقدس بود....اولین عکس دو نفری
شان!!!....

خبر نداشت از روزگار که این عکس ها روزی دوای درد بی
درمان قلبش خواهد شد..

با صدا زدن های حاج خانوم یزدان گوشی را به دست شهرزاد
داد..شهرزاد چادرش را جلوی آیینه تنظیم کرد و به سمت

یزدانی که خیره نگاهش میکرد چرخید و لبخند زیبایی زد که
یزدان در دل قربان صدقه اش رفت!!!.....

جا
حاج سبحان در جلو و حاج خانوم کنار شهرزاد در عقب

گرفتند....یزدان آیینه ماشین را روی شهرزاد تنظیم کرد!!!...
دخترک لبخند خجلی زد و سرش را پایین انNNداخت....از حاجخNNانوم

هم خجالت میکشید و سکوت کرده بود!!....
-دخترم؟!

نگاهش را از آیینه و نیم رخ جذاب یزدان گرفت و به سمت
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حاج خانوم برگشت!!!..
-ب...بله حاج خانوم!؟
-چرا سکوت کردی؟!

نمیخوای واسه مادرت حرف بزنی!؟
نکنه فکر میکنی ازت ناراحتم!؟

سرش را پایین انداخت تا بغضی که چشمانش را تر کرده بود
را نبیند.

-باور کنید من از یزدان خان سو استفاده یا....
-هییس....این چه حرفیه دختر.....من گفتم حرف که از این

حرفا بزنی؟!درسته من ازتون دلخNNورم امNNا نNNه بNNرای اینکNNه باهمیNNد
برای اینکه

به من نگفتید.....
من اونقدرام افکارم قدیمی نیست میفهمم توی این زمانه پسر

و دختر ها باهم دوست میشن.....اما پسر من نخواسته گناه
کنید و محرم خودش کرده.....

منم قول دادم حرفی به حاجی نزنم چون میدونم اون مثل
من نیست و با یزدان بد برخورد میکنه...

تو برای من از زهرا و مریم هم عزیزتری....تو امانت دوست و
خواهر منی شهرزادم!

اما لطفا وقتی که باهم تنهایید مراقب خودت باش،من پسرم
میشناسم نامرد نیست اما خب شاید نتونه به شهوت درونش
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غلبه کنه و تو باید حواست به دخترانگیت باشه،باشه!؟
دخترک از اینکه مورد قضاوت قرار نگرفته بود خوشحال بود
اما حرف های بی پروای حاج خانوم باعث شد گوش تا گوش

سرخ شود که حNNاج خNNانوم اورا در آغNNوش بگNNیرد وببوسNNد.....اونم
گونه حاج خانوم را بوسید و با چشمی درست

سر جایش نشست!!!....
با

سکوت در ماشین پایدار بود و او با گوشی اش ور میرفت و
یاد آوردن اینکه یزدان ازش خواسته بود عکس هارا برای

اوهم بفرستد وارد واتساپ شد و عکس هارا سند کرد.
با

سنگینی نگاه یزدان را احساس کرد؛سرش را باال آورد که
ابروهای در هم تنیده و چشمانی که خط و نشان میکشید

مواجNNه شNNد......زود فهمیNNد و گوشNNی اش را در کیNNف اشNNانداخت و
نگاه مظلومش را به یزدان دوخت!!!...

بعد از چند دقیقه یزدان رو به روی خانه ای توقف کرد تا
پیاده شوند....بعد از پیاده شدن کنار حاج خانوم که با لبخند
دستش را میان دستان خودش گرفته بود و حاج سبحانی که

مثل یک پدر با چشمانی برقی نگاهش میکرد ایستاده بود!!!...
یزدان هم به جمع شان پیوست....حاج سبحان دست روی

زنگ گذاشت و بعد صدای زهرایی که میگفت بیایید باال در
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کوچه پیچید....
-این ووروجک من نمیدونم چرا شوهر دادم وقتی بلد نیست

آروم حرف بزنه....
همگی به حرفی که حاج سبحان با خنده زده بود خندیدند و

وارد حیاط و بعد خانه شدند!
از اینکه حداقل پدرش اورا بNNه خNNانواده صNNالحی سNNپرده بودراضNNی

بود با به یاد آوردن خاطراتش اشک جلوی چشمانش را
تار کرد....

با سقلمه ای آرام که به پهلویش به خودش آمد و یزدان را دید
که منتظر است اول او وارد شود بعد خودش!!!....

پناه از جایش بلند شد و به سمت شهرزاد پرواز کرد.....شهرزاد
اورا در آغوشش کشید و بوسه ای روی موهایش زد و دستان

با
کوچکش را میان دستش گرفت.....بعد از اینکه یزدان هم

پناه حرف زد وارد جمع شدند.....همه خوب برخورد کردند جز
نسیم که توجهی به دست دراز شده شهرزاد نکرد و غرورش را

خواست با این کار بشکند!!....
شهرزاد پوزخندی زد و اهمیتی بهش نداد و کنار حاج خانوم

جای گرفت و پناه را هم روی پاهایش نشاند که یزدان هم
کنارش جای گرفت که با لبخند کمرنگی سرش را کج کرد و

نگاهش به یزدان که خونسرد نگاهش مبکرد انداخت و
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لبخندش عمیق تر شد!!!.....
-شNNNب اون لبNNNای انNNNاری تNNNو کNNNه کبNNNود کNNNردم میفهمی اینقNNNدر

پررنگنزنی!!!
من خر نفهمیدم تو یادت نبود پسرعموهام اینجان؟!

با خنده ریزی که شهرزاد کرد یزدان زهرماری نثارش کرد و بعد
سکوت را جایز دید و با مرد ها شروع به حرف زدن کرد!

زن عمویشان فقط به شهرزادی که چهره اش همچون ماه شده
بود نگاه میکرد و لبخند معناداری به عباس پسر بزرگ اش که

دو سال پیش نامزدی اش بهم خورده بود می انداخت!!!...
عبNNاس هم از در همین دیNNدار اول از زیبNNایی و رفتNNار هایخانومانNNه

شهرزاد خوشش آمده بود و حرف مادرش را تایید
کرده بود.

در این بین حاج خانوم و یزدان نگاه های معنادارشان را
فهمیده بودند؛یزدان در حال انفحار بود اما مادرش با نگاه

مهربان و لبخند زیبایش اورا به آرامش دعوت کرد.
موقع آماده کردن سفره بود که زهرا از شهرزاد هم خواست تا

کمکشان کند.....شهرزاد با اجازه گرفتن از حاج خانوم از
جایش بلند شد که با صدای مادر علی (زن عمو یزدان) در

جایش ایستاد:
-شهرزاد جان.....چادرت بردار عزیزم راحت باش....اینجا رو

هم مثل خونه خودت بدون....
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-ممنون.
شهرزاد لبخند خجلی زد و نامحسوس نگاهش را به یزدان

دوخت تا او اجازه دهد که یNNزدان کالفNNه پNNوفی کNNرد و سNNرش رابNNه
معنای تایید تکان داد......نتواست روی حرف زن عمویش
حرف بزند وگرنه به هیچ وجه اجازه نمیداد شهرزاد بدون

چادر جلوی مرد ها الخصوص عباس بگردد!!!
شهرزاد در آن لباس زرشکی و مانند گل سرخ در دشت حرکت

میکرد.
نسیم اصال محلش نمیداد و شهرزاد هم توجهی به بودنش

نشان نمی داد!!....
با زهرا سفره را در هوا تکان داده و بعد روی زمین گذاشتند و

با شوخی و خنده شروع به چیدن سفره کردند!!!.....
علی خواهری نداشت و فقط یک برادر بود....زهرا هم هی

نبود خواهر شوهرش را مسخره میکرد و جمع را به خنده می
انداخت!!!....

دختِ ر عمِ ه کوچکشان بسیار مهربان و خوش رفتار
بود.....حتی خواهر نسیم ؛نگین هم رفتار خوبی داشت و باهم

صمیمی بودند اما نسNNیم همچNNون بNNبری زخمی بNNه شNNهرزاد زل زده
بود!!!

همراه زهرا از آشپزخانه خارج شدند...زهرا به سمت جایی که
علی نشسته بود و در کنارش برای همسرش جا نگه داشته بود
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رفت و شهرزاد.......
کنار یزدان جایی نبود....بود اما نسیم نشسته بود!

با خود گفت یعنی یزدان متوجه نشستن نسیم در کنارش
نشده است!؟

دور تا دور سفره را نگاه کرد فقط کنار پسر عمNNوی یNNزدان،عبNNاس
خالی بود...بدون هیچ فکری به آن سمت قدم برداشت

و در جای خالی نشست!!!....
عباس کمی جمع و جور تر نشست تا شهرزاد موذب

نشود....شهرزاد روی زانوهایش نشسته بود که مبادا برخوردی
با عباس داشته باشد!!!....

شام کوفته بود و یکی از غذاهایی که شهرزاد دوست داشت
بدون توجه به دیگران شروع به خوردن غذایش کرد!!!.....

با سنگینی نگاهی سرش را باال آورد و با یزدانی که چشمانش
سرخ شده بود و دندان هایش را جوری روی هم فشار داده

بود که سهرزاد ترسید دندان هایش بشکند!!.....
نگاه خشمگین یزدان باعث شد غذا به گلوی دخترک بپرد و به

سرفه بیفتد.....حاال نگاه همه به سمت شهرزاد بود....
زهرا با عجله از جایش بلند شد و پیش شهرزاد آمد؛عباس

لیوان آبی ریخت و با نگرانی به سمت دهان شهرزاد
گرفت!!!....ما

زهرا چند مشت بر پشتش زد که کمی حال دخترک جا آمد ا
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نگاه یزدان هنوز رویش بود و این را به خوبی احساس میکرد!
نمیدانست چرا حال یزدان آنگونه شده بود...هرچه فکر میکرد

کار اشتباهی نکرده بود که یزدان را عصبانی کند.
زهرا سر جایش برگشت و همه دوباره مشغول خوردن شام

ما
شدند اما شهرزاد پوزخند گوشه لب های نسیم را دید ا

توجهی نکرد!
با صدای عباس از افکارش خارج شد:

-شهرزاد خانوم!!!!..
-بله؟!

-اممم میگم...میشه لطفا من شماره تون داشته باشم؟!
شهرزادِ یِ که خورد اما خودش را کنترل کرد تا با صدای بلند

نگوید چی!؟
-ببخشید؛شNNماره من رو بNNرای چی میخواییNNد؟!-چNNه بگم خب.....من

از شما....خوشم اومد....میخواستم یکم
بیشتر باهم آشنا بشیم اگه مایل باشید!

-ببخشید این حرف میزنم...اما من نمیتونم قبول کنم!
-آخه چرا.....شاید بخاطر طالق دادن نامزدم باشه که من

-نه اصال ربطی به اون موضوع نداره....
شنا

من  االن  توی این وضعیت زندگیم صالح نمیبینم با کسی آ
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بشم،شرمنده.
عباس اصرار را به جا نداست و با خود گفت خب هردختری

اولش ناز میکند باید با صبر قدم به جلو برداشت.
بعد از صرف شام و میوه و بی توجهی های یزدان به شهرزاد

بالخره زمان رفتن شد و حاج سبحان از برادرش اجازه
مرخص شدن گرفت!

شهرزاد چادرش را سر کرد و کنار حاج خانوم نشست...زهرا
ما

امشب در اینجا میماند و علی عاشق پناه شده بود و از
اجازه خواست تا امشب پناه هم پیش زهرا بماند و فردا صبح

خودش آنها را به خانه می آورد.
بخاطر علی یزدان حرفی نزد و شهرزاد هم به تبعیت از او

قبول کرد که صدای جیغ و هورای پناه با پریدن در بغل علی
مصادف شد که همه را بNNه خنNNده وا داشNNت!!!بعNNد از خNNداحافظی از

خانه خارج شدند و سوار ماشین یزدان
به سمت خانه حرکت کردند.....

با تکان دادن های ماشین چشمانش باریک شد و طلب خواب
میکرد.....هرچه تالش کرد نخوابد نشد و در آخر پلک هایش

روی هم افتاد و به دنیای بی خبری فرو رفت!
با ایستادن ماشین و تکان دادن های حاج خانوم چشمانش را
باز کرد و خمیازه ای کشید....این نیم ساعت خواب عجیب
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چسبیه بود.
همگیپیاده شدند و وارد خانه شدند.....یزدان شبخیری گفت

و به سمت اتاقش رفت....چشمان شهرزاد بدرقه اش میکرد...
چرا اینگونه رفتار میکند چرا یکدفعه حالش عوض شد!!!...

بی توجهی های یزدان قلبش را فشرد و بغض را مهمان گلویش
کرد؛با نشستن دست حاج خانوم روی شانه اش به خودش آمد

و به سمتش برگشت......
-خوشگل خانوم برو ببین چرا حNNالش خNNوب نیسNNت....چراوایسNNادی

نگاش میکنی....
-آخه....

-آخه نداره دخترم در حال حاضر محرمشی....برو ببین دردش
چیه....

مطمعن باش اگه از این محرمیت ناراضی بعد از این بار تموم
شدن دیگه تمدیدش نمیکنید ولی  االن  محرنشی و میتونی

ازش حرف بکشی.....
یزدان من مرد و غیرتی...اگه حرفی چیزی زد که ناراحت بشی

تو به دل نگیر....برو دخترم!
-چشم؛شبتون بخیر!

-شب شمام بخیر دخترم!
با

حاج خانوم به اتاق مشترک خودش و حاجی رفت و شهرزاد
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قدم های آرام به سمت اتاق یزدان قدم برداشت.
با

پشت در ایستاد....نفس عمیقی کشید و چند تقه به در زد،
شنیدن صدای بیا یزدان دستگیره را پایین آورد و وارد اتاقشNNد و در

را پشت سرش بست!
آب دهانش را قورت داد و چادر و کیفش را روی میز گذاشت

و با قدم های آرام به سمت تخت قدم برداشت.
-یزدان......یزدان...

با بغض و صدایی که میلرزید لب زد
-یزدان!؟

ساعدش را از روی چشمانش برداشت و خیره شد در صورت
زیبای دلبرش!

-چیه؟!
-چرا بهم توجه نمیکنی....؟؟

یکدفعه چت شد؛ما که باهم نه دعوا کردیم نه بحث....چرا
رفتارت باز عوض شد؟؟!!

-با عباس هم اینجوری با ناز حرف میزدی!؟هان!؟
دخNNترک تعجب کNNرد پس از حNNرف زدن بNNا عبNNاس نNNاراحت بNNود.-

من ....من حرف نزدم....اون اول شروع کرد....وقتی بی
میلی من رو دید دیگه چیزی نگفت!!!.....

تو اگه راست میگی چرا پیش نسیم نشسته بودی؟چرا برای
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من کنار خودت جا نگه نداشته بودی؟
خب جا نبود منم مجبور شدم کنار پسرعموت بشینم!

-عباس بهت چی گفت!؟
وقتی سکوت شهرزاد را دید مطمعن شد حرفی زده؛نگاه های

خیره اش را هم قبل و بعد از شام را هم دیده بود!
-شNNNهرزاد اللی...؟؟؟کNNNری؟؟ِ؟د بنNNNال دیگNNNه......چNNNهِ زری زده

هوووم؟؟!
-قول....میدی دعوام نکنی؟!

نیم خیز شد...شهرزاد ترسیده خودش را عقب کشید که یزدان
رویش خیمه زد و با آن چشم های سرخ ته دل دخترک را

خالی کرد.....؟؟؟
-بنال بهت میگم.

شهرزاد آب دهانش را قورت داد و در فکرش تجزیه تحلیلما
میکرد جوری بگوید که یزدان بدتر عصبانی نشود ا

نمیدانست چه بگوید....
-خب بهم پیشنهاد آشنایی داد......

به آنی رنگ چهره یزدان کبود شد و دستش که روی سینه
شهرزاد بود جوری مشت که آخ دردناک شهرزاد در اتاق

پیچید.....
-خفه....بقیه اش؟!

-آخ.....ول کن دارم میگم....بعد گفت برای ازدواج میخواد نه
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آشنایی چند روزه که من قبول نکردم!!!
حرف آخر کمی آرامش کرد که دست مشت شده اش باز شد و

دورانی شروع به مالیدنش کرد!
-شهرزاد....تو  االن  ماله منی....اسمت روی اسم منه...

پNNNا کج بNNNزاری......بNNNا غNNNیرت من بNNNازی کNNNنی....غNNNیرت من
همهچیزمه.....آخ شهرزاد منتظرم پاتو کج بزاری تا بشکنمش!!...

از خودش مطمعن بود که هیچ وقت کار اشتباهی انجام
نمیداده و نمیدهد حاال بیشتر مطمعن بود چون قلبش جوری

دور خودش حصار کشیده و فقط اسم یزدان را روی خودش
هک کرده بود

یزدان خنده اش را جمع کرد و دوباره به حالت خنثی خود
برگشت!

با اشاره به سمت شهرزاد لب زد..
-خب سفید برفی کدوم میپوشی؟!

شهرزاد به خود آمد و دوباره جیغ کشید و
خنده ای کرد!!!.....

بعد از کمی ناز و ادا و مخالفت در آخر جلوی اخم های یزدان
طاقت بیاورد و از جایش بلند شد تا لباس سرخ را

ما
بپوشد....با پتو به سمت پریز رفت و المپ را خاموش کرد تا کمی

راحت بشود...
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یزدان عصبی از این کار شهرزاد از جایش بلند شد و به سمتش
قدم برداشت!....

-چه مرگته باز...؟؟؟!!
کولی بازی در میاری؟

-دستم رو ول کن شکست یزدان...
طاقت نیاورد و اشک هایش روی گونه هایش نشست...یک

روز خوش برایش نیامده بود!
-ول نمیکنم ول کن اون پتNNوی المصNNبو!بNNه دنبNNال حNNرفش وقNNتی

حرکتی از شهرزاد ندید دستش را بند
گوشه پتو کرد و کشید

از صبح که با خود میگفت نباید محرمیت را قبول میکردم
احساس میکردم از یزدان بیشتر خجالت میکشد!!!....

یزدان کنارش روی یک زانو نشست و تک خنده ای که بیشتر
شبیه پوزخند بود زد...

-این رفتارت پای چی بزارم..؟!
بعد از این همه وقت ازم خجالت کشیدی؟!

-توروخدا بسه....برو بخواب رو تخت میپوشم میام لطفا
المپ خاموش کن!

مظلNNومیتش کارسNNاز بNNود کNNه یNNزدان از جNNایش بلنNNد شNNد و المپ
راخاموش کرد و روی تخت دراز کشید!!!..

اشک صورتش را پاکید و با قدم های آرام به سمت تخت
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حرکت کرد....
چند نفس عمیق کشید تا بر خودش تسلط داشته باشد و افکار

مزاحم را از فکرش دور کند!
این دخNNتر تمNNام جNNانش بNNود....عجیب در این مNNدت کم کNNه کنNNارهم

بودند بیشتر دلبسته اش شده بود!!!
شهرزاد چرخ زد و حاال در تاریکی اتاق چشم در چشم

بودند...نگاه های براق سبز یزدان و چشمان قهوه ای شهرزادی
که همکالسی هایش به او میگفتند

گاهی وقت ها رنگ چشمانت نارنجی هم میشود و او
میخندید!!
-شهرزاد

با صدا زدن نامش از زبان یزدان به خودش آمد و از افکارش
خارج شد و دستپاچه هومی گفت که باعث شد اخم های

یزدان در هم فرو رود!
-چیزی شده؟!

نکنه از من ناراحتی..؟!ناراحت هم باشی مهم نیسNNت چNNون تNNو االن
حتی عقد نکرده باشی همسر منی!

پس باید حواست جمع کنی؛تا باعث دلخوری شدید نشه!
حاال هم آقاتون دلش تمکین میخواد؛بجنب!

شهرزاد هم از حرف های یزدان ترسیده بود و بدنش سرد شده
بود هم از اینکه به جای عذر خواهی هنوز هم طلبکار بود
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ناراحت؛بماند که از حرف بی پروایش سرخ هم شده بود!!!
چند وقت نبود و نمیخواست شهرزاد دلخور بماند...خودش را

باالتر کشید و شهرزاد را در آغوش کشید و موهایش را نوازش
کرد.....-چرا گریه میکنی قربونت برم؟!

من که هنوز کاری نکرده بودم چفتک انداختی فنچ من!!
شهرزاد کمی آرام شده بود و هق های ریزی میکرد

-اممم...میگم من  االن  خودم به حراج گذاشتم....قبول کردم
عقدت بشم یزدان؟!

صدای بغض آلود و حرف هایش اخم روی چهره اش آورد...
-شهرزاد به والی علی....به جان مادرم یه بار دیگه از این

حرف های مفت زر زر کنی زبونتو میُ برم....فهمیدی؟!
تو اولین مونثی هستی که بعد از مادرم و خواهرم به من

محرمه....دوست ندارم به خودت از این لقب های بد
بزاری،بقول حاجی تو تاج سر مایی برکت این خونه ای!-چشم.

-موش کوچولو شیطنت میکنه...هوووم؟؟
پای عواقبش هم باید وایسی ها..

خنده ای کرد
-قربونت برم؛عروسک من

دلبر من....آخ شهرزاد!
-شهرزاد

-جانم
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-سعی کن هیچ وقت مرد دیگه ای جز من رو توی زندگیت راه
ندی...اون موقع این همه خوش اخالق نمیمونم.

سر به زیر و خانوم باش!!
-من جز تو هیچ مردی توی زندگیم نبوده!!دیگر پاسخی به شNNهرزاد

نداد.
شهرزاد کمی ترسیده بود اما حرف های حاج خانوم که میگفت

پسرش نامردی نمیکند قوت قلبش شدند!!
پهلوهایش را گرفت و به خود فشرد و آخ دردناکش در اتاق

پیچید!!
-جانم عزیزدلم....

کجات درد گرفت....آروم باش فداتشم...
گریه نکن!!

-دورت بگردم اذیت شدی..فداتشم یکم دیگه خوب میشی
گریه نکن عزیزدلم!!!

-جوجو رنگی من....دلبر من....عروسک من....باید تو این چند
روز مراقب خودت باشی تا زود بیام پیشت عزیزدلم!!!

آخ که نرفته دلتنگت شدم شهرزاد من!
با صدای زنگ گوشی پلک هایش را از هم جدا کرد و با درک
موقعیت؛گوشی اش را برداشت و خاموشش کرد...نمیخواست

شهرزاد را بیدار کند!
کاغذ و خودکاری برداشت و شروع به نوشتن نامه برای
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شهرزاد کرد تا اورا مطمعن کند که به سفر میرود و خواهد
برگشت تا دخترک نگرانش نباشد!

کاغذ را روی لباس های دخترکش گذاشت و بعد از بوسه ای
دیگر از اتاق خارج شد!!!

با دیدن حاج خانوم و سینی که در آن قران و کاسه آب وجود
داشت لبخندی زد که اشک های حاج خانوم روی گونه هایش

نشست!!!
مادرش را در آغوش کشید و روی سرش را بوسید؛همیشه
همین بود زمان ماموریت ها مادرش دل نگران بود و تا او

برگردد از دلشوره حتی کارش به بیمارستان هم کشیدهمیشد!!!
-دورت بگردم حاج خانوم؛گریه برای چیه؟!

من خواستم بی سر و صدا برم ولی انگار شما از منم زرنگ
تری ها...

حرف هایش را با خنده گفت تا حاج مادرش را عوضکند!
-هرچقدر هم بزرگ بشی بازم برام بچه ای مادر!

دلشوره دارم یزدانم مراقب خودت باش...تونستی بهمون خبر
از خودت بده....

-چشم تاج سرم شما ناراحت نباش عمر من!
مادر مراقب شهرزاد هم باش!

-مراقبشم تا خودت بیای عزیزدلم!
برو خدا پشت و پناهت!
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بعد از بوسیدن قران از خانه خNNارج شNNد و حNNاج خNNانوم آب راپشNNت
سرش انداخت!
-یا علی،مادر!

-علی یارت شیرَ مردم!
سوار ماشین حسام شد و بعد از سالم و احوال پرسی از نگاه

مادرش دور شدند!
هردو از ماشین پیاده شده و وارد اداره شدند،به سمت اتاق

با
سرهنگ رفته و بعNNد از احNNوال پرسNNی و توصNNیه هNNای سNNرهنگبقیه

همگروهی ها از اتاق خارج شده و به سمتَ ون که آنها را
به قرار بعدی در نزدیکی مرز میبرد حرکت کردند!!!..

لباس های مشکی شان را پوشیده بودند و جز چشمان و دماغ
شان چیز دیگری معلوم نبود تا این گروه ناشناخته،هرگز

شناخته نشوند!
گوشی اش را از جیبش بیرون آورد،بعد از زدن رمزش نگاهش

به بکگراند جدیدش چشم دوخت!
با

یکی از آن عکس هایی بود که قبل رفتن به خانه عمویش
شهرزاد گرفته بودند،دلبرش در این عکس دست دور گردنش

پیچیده بود و سرش را به سر یزدان تکیه داده بود!!!
چشمان پر از برق و لب های اناری اش در چشم بود...بوسه ای
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روی عکسش زد و بعد.......
گوشی را خاموش کرد!!!حسام حالش را میدیNNد...دو سNNال اسNNت کNNه

یزدان درگیر این
عشق است؛اما از وقتی محرم هم شده اند تب عشقش زیاد تر

شده است و نزدیک است رفیقش را از پای در آورد!!
کاش آن روز کنار یزدان نبود تا لبخند های شهرزاد را کنار یک

مرد دیگر را نمیدید!
کمر شکسته رفیقش را وقتی زل زده بود بهشان تا چشمانش

بگوید که اشتباه دیده اند؛خطا بود آرام باش.....اما نبود!
با رسیدن به مرز یزدان از افکارش خارج شد و کاله مشکی

اش را روی سرش کشید و ازَ ون خارج شد!!!
با دیدن بقیه نیروها،به سمت شان رفتند تا برنامه عملیات را

بچینند!
باید چند روز از افکارش خارج میشد اما نمیداند چرا قلبش
سنگینی میکرد و صورت غرق خواب شهرزادش از جلوی

چشمانش کنار نمیرفت!!سرش را تکان داد و از افکارش خارج شد
و گوش به حرف

های سروان محمدی که ایده اش را بازگو میکرد،سپرد!
با صدای گنجشک های در حیاط؛الی چشمانش را از هم فاصله

داد....دستی به صورتش کشید و در جایش نیم خیز شد!!
صدای ترق توروق شکستن استخوان های بدنش کمی
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سرحالش کرد...هنور گیج خواب بود...کمی اطرافش را نگاه
کرد با دیدن اتاق فهمید که در اتاق یزدان است!!!

نگاهی به کنارش انداخت؛یNNزدان نبNود!!!مگNNر سNاعت چنNد بNود کNNه
یزدان از خواب بیدار شده بود؟؟!

نگاهش را به ساعت روی پاتختی انداخت!
چشمانش بیش از اندازه باز و گرد شد!!
دوازده ظهر بود و او هنوز خواب بود؟!

با عجله از جایش بلند شد و دور خودش چرخید!
با دیدن لباس هایش به سمتشان رفت!!

بدون توجه به آن کاغد لباس هایش را برداشت و پوشید!!
روی نامه را نگاهی کرد و در دستش گرفت تا در اتاقش برود و

آنرا بخواند!!!
-حتما بخونش عروسک!!

خنده پر از شوقی زد و با برداشتن بقیه لباس هایش از اتاق
خارج شد!!

خانه در سکوت بود و انگار کسی نبود،اما با دیدن حاج خانوم
که از آشپزخانه خارج شد و نگاهش به شهرزاد افتاد از

خجالت سرش را پNNایین انNNداخت و لبش را بNNه دنNNدان گNNرفت!!!حNNاج
خانوم لبخندی زد و به سمتش رفت و گونه هاس سرخ از

شرمش را بوسید!!
-چرا سرخ میشی عزیزدلم!!
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خودم بیدارت نکردم راحت استراحت کنی!!
-مرسی حاج خانوم!
صبحتون هم بخیر!

-صبح توام بخیر عزیزم!!
برو آماده شو بیا ناهار هم آماده میشه تا تو بیای!!

-چشم؛ممنون!!!
وارد اتاقش شد و لباس های جدید برداشت و به دوباره از

اتاق خارج شد و به سمت حمام قدم برداشت!!!
تمام تنش کوفته شده بود!!!زیر لب غر میزد که یزدان تمNNام تنش را

کبود کرده و مجبور
است لباس پوشیده تری بپوشد!!

-مرد گنده خجالت هم نمیکشه،اصال به موقعیت مون توجه
نمیکنه!!

حاجی ببینه نمیگه سنگ روی یخ میشیما؛ایش!!!
بعد از اینکه غرهایش تمام شد؛بدنش را شست و حوله را دور

تنش پیچید و از حمام خارج شد!
لباس هایی را که یNNزدان خریNNده بNNود را در کمNNد گذاشNNت و ازلبNNاس

های خودش که بخاطر رنگی بودن در این چهل روز
نپوشیده بود برداشت!!

شلوار سنبادی اش را پوشید و پیراهن ست زرد رنگش را که
پوشیده بوده
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لباس های کثیفش را از حمام برداشت و در آشپزخانه در لباس
شویی ریخت!!!

حاج خانوم برایش میز را چیده بود!!
با دیدن غذا ها آب دهانش ریخت و شکمش به قاروقورافتاد!!!

با آمدن حاج خانوم لبخندی زد و هردو کنار هم نشستند تا
شروع به خوردن کنند.

با صدای وارد شدن کسی به خانه؛فهمیدند که حاجی به خانه
برگشته!

ما
حاج خانوم میدانست  االن  نامحرم شهرزاد حساب نمیشود ا

این را حاجی که نمیدانست!!
شالش را از روی سرش برداشت و روی موهای زیبا و پریشان

شهرزاد انداخت!!!
شهرزاد شال را درست کرد و جوری دور گردنش پیچید که
چانه اش هم پوشیده شد،کمی کبود بود وکرم نزده بود و این
دستپاچه اش کرده بود که نکند حاجی بفهمد و رسوا شوند!!!

حاال هرسه کنار یکدیگر در حال خوردن بNNاقالپلوی حNNاج خNNانوَمپز
را میخوردند؛اما بغض بی امان بر گلویش نشست!!

اگر  االن  حاج بابا و مامان شهالیش بودند چه زندگی زیباتری
داشت!!

کاش این دنیای نامرد دلش به حال دخترک هفده ساله
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میسوخت تا اینگونه سرنوشتش را تلخ رقم نزند!!!
با کمک دوغ بغضش را قورت داد تا اوقات این زن و مرد را

هم تلخ نکند!
بعد از ناهار حاج سبحان برای استراحت و تماشای فیلم به

هال رفت!
شهرزاد حاج خانوم راهم به پیش همسرش راهی کرد تا

خودش آشپزخانه را جمع و جور کند!
بعد از چهل مین کارهایش تمام شد!

سینی را برداشت و سه استکان در آن قرار داد!
چایی هارا آماده کرد و گل محمدی هم رویشان

انداخت،خرمارا در ظرف کوچکی کنترشان در سینی جNNای داد!!از
آشپزخانه خارج شد و به سمت حاج خانوم و حاج سبحان

قدم برداشت!
کنارشان جای گرفت که حاجی با دیدن چایی های خوش عطر

دم عمیقی گرفت و شروع به تشکر و قربان صدقه رفتن
امانت رفیقش کرد!!

-نوش جونتون حاج بابا!!
چشمان حاج سبحان از اشک پر شد؛یاد حرف های رفیقش که

همیشه از حاج بابا گفتن های دخترکش تعریف میکرد ونیا
میگفت جوری با ناز صدایم میکند که احساس میکنم تمام د

برای من است!!
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حاال شهرزاد به او حاج بابا گفته بود،نتوانست خوددار باشد و
خم شد و دخترک را که قطره های اشک از چشمانش سرازیر

میشد را در آغوشش کشید و روی سرش را بوسید!!!
شهرزاد مثل پدرش؛دستان کوچکش را دور شانه مردی چون

کوه بود برایش حلقه کرد!!!
-شهرزادم،روزی اگه پیش ما نبودی...

هرجای دنیا باشی؛مشکلی داشته باشی....همیشه روی منه
پیرمرد حساب کن!!!

تا آخر عمرم نوکریتو میکنم دخترم!!
-شما تاج سری حاج بابا!!

-دورت بگردم گریه نکن،این مروارید هارو حیف نکن!!پاشNNو بNNرو
دست و صورتت بشور بیا چایی بخوریم!

حاج خانوم هم بوسه ای روی گونه اش کاشت و از جایش
بلند شد و به سمت سرویش قدم برداشت!!

چند مشت آب به صورتش زد و از سرویس خارج شد؛همزمان
با بیرون آمدنش صدای زنگ خانه به صدا در آمد با فکر اینکه

یزدان است به سمت آیفون پرواز کرد و برداشت:
-بله؟!

-زهرام!!!
-اها باشه بیایین تو!!

دکمه را زد و در را باز کرد؛پناه با دیدنش به سمتش پرواز
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کرد.. روی زانوهایش نشست تا راحت تر در آغوشش
بگیردش!!!

-ای جانم خوشگلم؛خوش گذشت؟!-خاله پناه خیلی مهربونه!
-اره قشنگم!!

از جایش بلند شد.
-سالم زهرا جان

-سالم خواهر حال چطوره ؟!
کی هست؟

-حاجی خونست!!
-اهان باشه؛بریم تو!

همگی کنارهم دیگر نشسته و در حال چایی خوردن و گپ زدن
بودند!!!!

رو به جمع که حاال حاج سبحان نبود گفت:
-اگر اجازه بدید من برم یه سر به پریسا بزنم امروز میبرنش

عمل هم پناه مادرش ببینه؟!
حاج خانوم دستی روی سرش کشید و با لبخند در جوابش

گفت:
-اره عزیزم...منم باهاتون میام!

زهرا میان شان پرید و رو به سمت مادرش
-بدون من کجا میری حاج خانوم؟!

منم میاما گفته باشم!!
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شهرزاد و حاج خانوم به گاردی که گرفته بود خندیدند
-تو ته تغاری منی عزیزم توام میبرم !!

شهرزاد با من من لب زد...-من برم.....به یزدان خNNان زنNNگ بNNزنم
بیاد دنبالمون پس!!

در جایش نیم خیز شد که حاج خانوم نگران مچ دستش را
گرفت و دوباره در جایش نشاند!
-شهرزاد جان.....یزدان نیست!!

-یعنی...یعنی چی نیست؟!
کجاست؟!

-رفته سفر مادر!
خجالت میکشید اما با چشمانی که حاال هاله ای از اشک در آن

موج میزد لب زد...
-اما....اخه.....شب من....پیشش......یعنی خونه بود!!....
-آروم باش مادر میاد با رفیقش رفت سفر صبح قبل طلوع

خورشید رفت!
نخواست از خواب بیدارت کنه!!-کجا رفته؟!

ِکی برمیگرده؟!
-نمیدونم فکر کنم یک هفته ای برگرده،نگران نباش بعضی

وقتا با دوستش میرن سفر برای کاری!!!
زهرا سکوت کرده بود و حاال دلش مثل سیروسرکه

میجوشید،دوباره برادرش عزیز جانش به ماموریت رفته بود

  398                       



شهرزاد   بی شهر

و تا آمدنش جان به لب میشد این خانواده!!!
اما نباید خودش را پیش شهرزاد میباخت تا اوهم از شغلش

سر در بیاورد،اگر الزم بود خود یزدان به اومیگفت!!
در دل شروع به خواندن آیت الکرسی برای یزدان کرد!!!

-خب حاج خانوم برم بهش یه زنگ بزنم
-شهرزاد جان!

سفر کاریه و مجبورن موبایل هاشون رو خاموش کنند!شهرزاد اخم
بین ابروهایش نشست و لب هایش از بغض

لرزید...
-یعنی چی...من چرا نمیفهمم چی میگید؟!

کی میره سفر موبایل خاموش میکنه؟!
یزدان مگه پیش حاج بابا کار نمیکنه،،یعنی چی که رفته سفر

کاری!؟
حاج خانوم در آغوششکشید و اورا محکم به خودش فشرد!!!
-آروم باش دخترم....خودش برگشت ازش بپرس،اگه بخواد

بهت میگه!
به ماهم درست و حسابی جواب نمیده!!!

از آغوش گرم و محبت آمیر حاج خانوم بیرون آمد و سر پناه
را روی بالش درست کرد و از جایش بلند شد و به سمت

اتاقش قدم تند کرد!!
چرا حواسش به آن نامه نبود،به کل یادش رفته بود که یزدان
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خواسته بود آنرا بخواند حتما حرفی در آن نوشته بوده!!
وارد اتاقش شد و در را بست،،نامه را برداشت و آنرا باز کرد.

"سالم و صبح بخیر به جوجو رنگی من!
عزیزم میدونم  االن  شاید از دستم ناراحتی،اما هرکاری کردم

شب بهت خبر بدم اما نتونستم و دلم نخواست ناراحت بشی!
من همراه حسام دوستم رفتم سفرکاری،خودم برگشتم بهت

توضیح میدم!
دختر خوبی باش و در نبودم ناراحت نباش و گریه نکن گلم!!

به گوشیم هم زنNNگ نNNزن چNNون خNNاموش میکنم!منتظNNر بمNNون سNNعی
روزه برگردم کنارت فنچ من.۱۰میکنم  

مراقب خودت باش،،،یزدان. "
اشک های صورتش را پاکید و بوسه ای روی نامه کاشت،،به او

میگفت دلبرکم......برای این مرد نباید میمرد!؟
بخدا جان دادن برای این مرد هم زیبا بود!!!

شاید عصبانی میشد اما همه از روی غیرت و مردانگی اش
بود،ای کاش اوهم مانند من عاشق میشد!!

اما من میدانم که او از عادت به من لقب های زیبا و عشقوالنه
میداد!!

دلش از  االن  برایش تنگ شده بود!!
موبایلش را برداشت و وارد گالری شد.

چه عکس های زیبایی در کنارهم انداخته بودند!
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لبNNاس هNNای سNNت و ژسNNت هNNای زیبایشNNان!روی عکسNNی کNNه یNNزدان
شهرزاد را از پشت بغل کرده بود و سر

شانه اش را میبوسید و خودش در حال سلفی انداختن بود و
لبخند زیبایی بر لب داشت که با آن دندان های سفید و یک

دست و لب های اناری زیباتر شده بود!!
بوسه ای روی عکسَ مردش زد و گوشی را خاموش کرد و از

جایش بلند شد!!
کمد را باز کرد و باز کرد و بین مانتو هایش مانده بود کدام را
انتخاب کند و هنوز هم دلتنگی از چشمانش ذره ذره میریخت!

با تقه ای به در حاج خانوم وارد اتاقش شد!
مانتو و شال گلبهی رنگی در دست داشت!

-شهرزاد مادر،اینارو برای تو خریدم میشه بپوشی ببینم اندازه
ات یا نه!!؟؟

-وای ممنون نیاز نبود حNNاج خNNانوم،چNNرا زحمت کشNNیدین!!-این چNNه
حرفیه مادر،توام دختر منی!

خوشبختϑدلم نمیخواد دیگه رخت سیاه تنت کنی؛ایشاء 
بشی،سفیدبخت بشی مادر!!

Nحاال مانتو زیبایی که خیلی زیبا بود را بر تن داشت،روسری
همرنگش راهم خیلی مدل عربی سر کرد و چادرش را هم

برداشت!!
شلوار مشکی و کیفوکفش مشکی اش هم ست بود!
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لباس های پناه راهم برداشت و از اتاق خارج شد!
بعد از تعویض لباس های پناه و شانه کردن موهایشان،تا زهرا

و مادرش آماده شوند شروع به بافتن موهای پناه کرد!!
یاد موهای بلند دوران کودکی خودش افتاد که پدرش همیشه

موهایش را نوازش میکرد و بت کلماتُ ترکی قربان صدقه اش
میرفت!!

با ایستادن زهرا کنارشان به خودش آمد و اشک هایش را پاک
کرد و لبخندی به روی زهرا که نگران نگاهش میکرد زد و

دست پناه را گرفت!!!
لباس هایی که زهرا و علی رفته و برای پناه دیروز خریده

بودند واقعا زیبا بود و کارشان یزدان را بسیار خوشحال کرده
بود که دیروز با لبخند از دامادشان تشکر میکرد!!

حاج سبحان بخاطر اینکه میخواست به مغازه برود نتوانست
همراهشان بیاید،برایشان ماشین دربست گرفت و هر چهار نفر
سوار شدند و بعد از خداحافظی با حاج سبحان ماشین حرکت

کرد!!!پریسا روی تخت سفید بیمارستان در اتاقی بود که جز او دو
یسا

تخت دیکر بود که یکی از آنها بیمار داشت و همکالم پر
بود تا دلش تنهایی نگیرد!!!!

پناه را در آغوش گرفته بود و با چشمانی که سوی کمی از آن
مانده بود لباس های جدید و سر و صورت شادابش نشان از
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محبت این خانواده میداد!
بعد چند دقیقه پناه را از خود جدا کرد و شهرزاد را در

آغوششگرفت!!
-شهرزاد جان تا دنیا دنیاست و من زنده ام مدیون و دعاگوی

تو و آقا یزدان هستم!!
خدا شما دوتا رو برای هم زیاد نبینه!!

اگر شما نبودید نمیدونم چه بالیی سرمون میومد!!
نمیدونم چجNNوری تشNNکر کنم فقNNط میتNNونم بگم ممنNNون!-فداتشNNم چNNرا

گریهمیکنی،دشمنت شرمنده باشه همین که
سالمتی چشمات رو کامل به دست بیاری و کنار پناه باهم

زندگی خوبی داشته باشید برای من و یزدان کافیه!!
اصال یادم رفت ایشون حاج خانوم مادر یزدان خان ایشونم

خواهرش زهرا جون،رفیق و شفیق عزیز من!!
بعد از آشنا شدن با پریسا، صندلی که تخت میشد را باز کرده

و روی آن نشستند!
بعد از یک ساعت صحبت کردن ،پزشک پریسا برای معاینه و

آماده کردن برای عمل آمد!!
شهرزاد را آن روز در مطب کنار یزدان دیده بود و میشناختش.

یزدان رفیق دوران راهنمایی اش بود ولی در دبیرستان
مدرسه شان جدا شده بود و حاال بعد از این همه سال دوباره

همدیگر را پیدا کرده بودند آن هم به لطف پریسا!
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بعد از معاینات،پرستار پریسا را آماده و از اتاق خارج کرده و
برای عمل برد!

روی صندلی های جلوی اتاق عمل در انتظار نشسته بودند،حاج
خانوم مفاتیح کوچکش را از کیفش برداشت و شروع به

خواندن سوره نور کرد!!
شهرزاد پناه را در آغوش گرفته بود،دخترک از بی تابی شدیدی

که بعد از بردن پریسا کرده بود،خستگی به جانش نشسته بود
و باعث شده بود در بغل شهرزاد به خواب فرو رفته بود!!
بعد از چند ساعت انتظار پزشک از اتاق عمل بیرون آمد!!

شهرزاد با نگرانی به سمتش پرواز کرد!!پزشک لبخند مهربانی بNNه
نگرانی شهرزاد زد و در دل یزدان را

تحسین کرد چنین موجودی را برای خودش کرده است!!
-آقای دکتر،حالش خوبه؟!

چشماش خوب میشه؟!
عمل تموم شد؟!
-خانوم جوان!

اجازه بدید بنده عرضکنم!
-شرمنده ببخشید هول کردم!!

حاال حاج خانوم و زهرا هم کنارش ایستاده بودند!!
وقتی در حال معاینه کردن بیمار بود؛از حرف هایشان حاج

خانوم و زهرا را شناخته بود!
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بعد از اینکه خودش را معرفی کرده بود حاج خانوم خیلی
خوشحال شده بود که بعNNد از این همNNه سNNال امیNNد را دیNNده بNNود!!امNNا

زهرایی که خوب از عالقه دوران جوانی امید به خودش
خبر داشت،لبخند خجولی زده بود و توجهی به نگاه هایش

نکرده بود!
امید با دیدن حلقه اش فهمیده بود که زهرا با علی ازدواج

کرده است!
حتی در آن زمان هم علی،زهرا را دوست داشت و انگار به

عشقش رسیده بود!!
دکتر از افکارش خارج شد و لب زد:

-حالشون خوبه،،،عمل خوب بود!!
اگر دو هفته استراحت کنند زود خوب میشن!

اما سه روز باید چشماش بسته باشه کامال!!
-خسته نباشی امید جان!
دستت درد نکنه مادر!

-انجام وظیفه بود حاج خانوم!
با اجازه تون!-به سالمت مادر!

با خارج کردن پریسا از اتاق عمل روی برانکادر،شهرزاد اشک
شوقش روی گونه هایش ریخت!!

"یزدانم جات خالیه تا ببینی چجوری نور امید به زندگی یکی
برگردوندیم"
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اشک روی صورتش را پاک کرد وبه سمت پناه که روی صندلی
گذاشته بودتش قدم برداشت!

یسا
بعد از اینکه اورا بیدار کرد همگی به سمت اتاقی که پر

میخواست چند روز هم در آن بماند قدم برداشتند!!
در حال برگشتن به خانه بودند،پناه را هم با خودشان آورده

بودند.
بعد از یک ساعت که پریسا را از عمل آورده بودند،زن جوانی

آمده و خودش را خواهر پریسا معرفی کرده بود!
گفت که در روستا زندگی میکند و نتوانسته بود خودش را

زودتر برساند و شوهرش را به زور راضی کرده است تا بیاید و
یک هفته از پریسا پرستاری کند!!

ته چهره اش شبیه پریسا بود،اما پریسا پوست سفیدی داشت
و اوگندمی بود!

هردو خواهر چشمان درشتی داشتند!
پناه هم انگار بیشتر شبیه خاله اش بود تا مادرش چون مانند

او پوست گندمی و بینی متوسطی داشت لب هایش گوشتی
بود!

این چند ساعت سر پا ایستادن همه شان را خسته کرده بود،به
محض رسیدن به خانه....زهرا که لباس هNNایش را در هNNال درآورد

و روی مبل انداخت و خودش را هم روی زمین انداخت
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و طاق باز خوابید!!
شهرزاد و حاج خانوم خنده ای از کارهایش کردند،پناه هم در

این چند روز مثل زهرا شده بود که خودش را کنار زهرا
انداخت و دست زهرا را دور شانه خودش انداخت که خنده

هایشان را شدید تر کرد!!!
حتی حاج خانوم هم بالش آورده و کنار پناه و زهرا دراز

با
کشیده بود از شهرزاد هم خواست کنارش بخوابد که

لبخندی قبول کرد و در آغوش حاج خانوم که برایش کمتر از
مادر نبود دراز کشید!!

حرکت دست های حاج خانوم روی موهایش اورا یاد مادرش
انداخت!

اشک در چشمانش جمع شد و افکارش به گذشته پرواز کرد!!
"شهال خانوم احساس نمیکنی اینجا یه دختر کوچولو نشسته

که دلش واسه دوران بچگیش تنگ شده!؟-آی سنه من قوربان کسNNیم
منم جیرانیم!!

(ای من به قربان تو، آهوی زیبای من)
-مامان،خدا نکنه امید زندگیم!

-بیا عزیز مادر؛بیا بغلم بخواب بزار برات الالیی بخونم
شهرزادیم!!

در آغوش مادر همچون کودکی خودم را جای دادم و مانند
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گربه های ملوس صورتم را به دستان سفید و نرمش مالیدم!
بوسه ای روی موهای پریشان و طالیی ام زد و با صدای

زیبایش شروع کرد:
-الی الی دَ یَ رم یاتارسان؛قیزیل گوَ ل باتارسان.

قیزیل گولون ایچینَ دع شیرین یوخو تاپارسان.............
(الالی میگم که بخوابی؛توی گل محمدی گم بشی.

توی گلمحمدی خواب شیرینی پیدا کنی.....)
"

مشت های کوچکش را پر از آب سرد کرد و روی صورتش
پاشید تا چشم های قرمز شده اش کمی به حالت عادی

برگردد!
از سرویس خارج شد و حوله را از حاج خانوم گرفت و

لبخندی زد و ممنونی زیر لب زمزمه کرد!!
حاج خانوم وقتی اشک هایش را حس کرده بود،حرفی نزد تا

خودش را آرام کند!
میدانست این دختر راه های سختی در پیش خواهد داشت!!

هرچقدر هم که آنها پشتش بودند اما او به پدر و مادر واقعیاش نیاز
داشت!!!

بعد از کمی که با گریه های شهرزاد گذشت با نوازش های حاج
خانوم روی کمرش آرام شده بود!!

-عزیزم بیایین یه چیزی بخوریم،حاجی گفته امروز دسته
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جمعی بریم نماز جماعت مسجد محله!
تا شهرزاد خواست مخالفت کند اجازه نداد

-توام باهامون میای،نمیتونم اجازه بدم تنها بمونی تو خونه!!
-چشم میام!

-آفرین دختر خوشگلم!
حاج سبحان هم مغازه را تعطیل کرده و آمده بود در دل نگران

تک پسرش بود اما بخاطر همسرش بروز نمیداد!
همین که وارد خانه شد؛شهرزاد به استقبالش رفت که حاجی

زوم شد روی چشمان سرخش!
فهمیده بود که دوباره ناراحت شده است،خواسNNت حNNرفی بزندکNNه از

پشت شهرزاد حاج خانوم اشاره کرد تا سکوت کند!!
لبخند مهربانی به روی شهرزاد زد و دستی به سرش کشید.

با صدای حاج خانوم همگی برای عصرانه دور میز جمع شده
بودند!

با کمکزهرا میز را جمع کردند و همه به اتاق هایشان رفتند تا
برای مسجد رفتن آماده شوند!

لباس سفید رنگ پناه را پوشاند و ساپورت سفید با گل های
صورتی رنگش را تنش کرد!

موهایش را شانه کرد و بوسه ای روی سرش کاشت و اورا
پیش حاجی که در نشیمن نشسته بود فرستاد!!

لباس های زرشکی رنگی که یزدان برایش خریده بود را تن زد!
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برای اینکه سرخی چشمانش را بپوشاند آرایش مالیم و
دخترانه ای روی صورتش نشاند!!

سجاده سفید رنگ و چادر سفیدی که روز های اول که به
اینجا آمده بود و حاج خانوم برایش هدیه داده بود را همبرداشت!!

سجاده کوچکی هم برای پناه برداشت و در نایلکس گذاشت!
از اتاق خارج شد که زهرا و حاج خانوم راهم آماده دید!!

زهرا با شیطنت لبخندی زد و از پدرش اجازه گرفت تا عکسی
از جمعشان بیندازد!!

شهرزاد و حاج خانوم دو طرف حاجی ایستاده و پناه هم
جلوی حاجی ایستاده بود؛زهرا چند تا سلفیگرفت و لبخند

گشادی به جمعشان زد!
از خانه خارج شدند و در کنار همدیگر به سمت مسجد حرکت

کردند!
هرشخصیN که از کنارشانN میگذشت دست به سینه میگذاشت

و برای حاج سبحان عرض ارادت میکرد!!
با حاجی جلوی مسجد خداحافظی کردند و قرار شد بعد از

نماز در حیاط منتظر دیگری بمانند!
با

با وارد شدن به مسجد،زن های همسایه با دیدن شهرزاد
ناراحتی جلو رفتند و با او روبوسی کردند.

همه شان از او میخواستند اگر کاری داشت حتما به آنها خبر
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بدهد و شهرزاد هم تشکر میکرد!!
حس ترحم شان اشک را تا چشمان دخترک آورد اما مقاومت

کرد تا غرورش را نشکند!
حاج خانوم وقتی چهره سرخ و اشک های جمع شده در

چشمان دخترک را دید،خانوم هارا جدا کرد و همه شان را به
نشستن دعوت کرد!!شهرزاد نفسش را کالفه بیرون فرستاد!

دست پناه را گرفت و در صف های خالی نشستند،سجاده
هایشان را آماده کرد و روسری بلندی که برای پناه برداشته

بود را روی سرش انداخت تا برای نماز اوهم مثل بقیه باشد!
با صدای اذان،چشمانش را بست و دستانش را به سمت آسمان

گرفت؛در دل آرزو کرد خدا در این زندگی راه هارا برایش آسان
سازد!!

بعد از اتمان کامل نماز،نذری هارا پخش کردند!
این محل همیشه اینگونه بود،مردمانش مهربان ؛ دست و دل

باز!
در حیاط منتظر حاج سبحان ایستاده بودند!

حاجی همراه دو مرد دیگر که یکی همسن حاجی و دیگری مرد
جوانی بود!

از نگاه پسرک روی خودش سرش را پایین انداخت و با پناه
همصNNحبت شNNد!!حNNاج سNNبحان آنهNNا را یکی از حجNNره داران بNNازار

معرفی کرد!
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بعد از خداحافظیگرم حاج خانوم و همسر آقای مشرف،زهرا
و اوهم خداحافظی کرده و همگی راه خانه را در پیش

گرفتند!!!
شام راهم در سکوت صرف کردند،بعد از کمی سریال دیدن

حاج سبحان همراه حاج خانوم به اتاق خودشان رفتند!!
زهرا هم که از خستگی روی مبل سرش سنگین میشد و از
چشمانش خواب بیداد میکرد به زور شهرزاد بیدار شد و به

سمت اتاقش قدم برداشت!!!
پناه بعد از شام روی تخت شهرزاد به خواب رفته بود!

بعد از کمیجمع کردن خانه؛نگاهش به جایی افتاد که آن روز
خواب بود و یزدان به خانه آمده بود!

به آن شب که محرم یزدان شد؛لبخندی با دلتنگی زد و بالش
هارا هم گوشه ای گذاشت و چراغ هارا خاموش کرد و به

سمت اتاقش قدم برداشت!!
پناه مثل گربه ای در خود جمع شده بود،لبخندی زد و پتو را

روی تنش کشید و بوسه ای روی موهایش کشید!
خدارو شکر میکرد آن روز پناه را دیدند،پریسا هم حالش بهتر

میشد میتوانست زندگی شان را بگذرانند!!
دمیگرفت و روی تخت طاق باز دراز کشید و نگاهش را به

سقف سفید دوخت!!!
از این پهلو به آن پهلو میشد هنوز دوساعت گذشته بود و
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خوابش نمیبرد!!-همش تقصیر توعه یزدان،من رو به خودت عNNادت
دادی حاال

نیستی من چیکار کنم نامرد!
اخه چرا رفتی سفر؛تو که میدونستی تا نوازشم نکنی خوابم

نمیبره.
مگه توی این بیست روز شده شبی باشه کنارم نباسی و من

بخوابم ؟!
دلتنگی هایش از چشمانش سرازیر شد؛صدای گریه اش باال
رفته بود،به سکسکه افتاد....دستش را جلوی دهانش گذاشت

تا صدایش به گوش کسی نرسد!!
نزدیک صبح بود و هنوز نخوابیده بود!!!

چشمانشپف کرده بود و نیمه باز بود!!
گوشی اش را برداشت و آهنگی آپلود کرد و هندزفری را در

گوش هایش گذاشت!!
با

هیچ تالشی برای متوقف کردن اشک هایش نمیکرد؛همراه
آهنNNNگ زمزمNNNه میکNNNرد و اشNNNک هNNNایش بNNNدتر گونNNNه هNNNایش را

خیسمیکرد!!
"نکن اینجور جدامون،بری میگیره بارون!

دعا میکنم هرشب واسه ی هردوتامون!
نگو دورت شلوغه؛که این حرفت دروغه!
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دل من که همیشه طرفدار تو بوده!!!
مگه میشه نباشی؟!
مگه میشه نمونی؟!

یکم دور شی میبینی،که بی من نمیتونی!!
بمیرم چشات خیسن!

نبین مردم چی میگن،تو جات امنه عزیزم!!
بگو میمونی با من؟؟؟!!

"
هق هق امانش را بریده بود اما میخواست برای این دلتنگی و
نداشتن یزدان تا صبح اشک بریزد بلکه زود برگردد،بچه شده

بود!!
هندزفری را از گوش هایش در آورد و نگاهش را به عکس

یزدان دوخت!!با باز شدن در و وارد شدن یهویی زهرا؛نگاه بارانی
و سرخش

را به زهرا دوخت و دستش را جلوی دهنش گرفت و جیغ زد!!
زهرا با نگرانی اورا در آغوششکشید؛با دیدن بگ کراندش
فهمید که برای دلتنگی از برادرش اینگوگه اشک میریزد!!
با دیدن حال شهرزاد گریه هایش بی امان روی صورتش

نشست!!!
با نوازش هایش کمی شهرزاد را آرام کرد البته بعد از گریه

های جان سوزش در آغوش زهرا!!
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کمک کرد تا دراز بکشد و شروع به نوازش موهایش کرد!!
از خستگی خوابش برده بود،اما در خواب هم هق میزد!!!
بعد از اینکه مطمعن شد خوابش سنگین شده است المپ را

خاموش کرد و از اتاق خارج شد!!
صبح خروسخون پناه با ناله هایی چشمانش را از هم باز کرد

و خمیازه ای کشید و بدن کوچکش را کش و قوسی داد!
با ناله دوباره ای نگاهش به شهرزاد افتاد که آب دهانش از

گوشه های دهانش بیرون ریخته بود!!
با چشمان ترسیده،تکانی به تن شهرزاد داد و صدایش زد جز

ناله های دردناک چیزی از شهرزاد ندید!!
با وحشت از جایش بلند شد و به سمت درب قدم تند کرد!

از اتاق خارج شد و زهرا را بلند صدا زد که حاج خانوم و حاج
آقا از اتاقشان و زهرا هم از اتاقش بیرون آمدند!!

وقتی نگاه ترسیده پناه را دیدند کنارش ایستادند و زهرا
دستانش را گرفت-پناه جانم چیشده؟!

چرا جیغ زدی،از چی میترسی!؟
-خاله شهرزاد!

با حرف پناه به خودشان آمدند و هرسه وارد اتاق شدند!
هرسه با شوک به شهرزادی که صورتش سرخ شده بود و از

کنار لبش آب می آمد زل زده بودند!!
با جیغ "یا حسین" حاج خانوم به خودشان آمدند و پدر و
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دختر به سمت شهرزاد هجوم بردند!!
زهرا وقتی دستش را روی صورتش گذاشت از شدت تبی که

داشت دستشگرم شد!!
-حاج با..با......تب...تب داره!
تو تب داره میسوزه....یا خدا!!!

-شهرزاد......آبجی جون من پاشو!!چرا شعله آتیشی تو.....
غلط کردم تنهات گذاشتم پاشووو!!!

حاج سبحان مانده بود چه کار کند،زهرایی که ناله میکرد را
آرام کند یا همسری که در گوشه اتاق شیون میکرد بچم از

دست رفت؛ یا پناهی که گوشه ای مثل درخت بید میلرزید!!!
-زهرا زنگ بزن به علی....پاشو بابا!!

حاج خانوم پاشو تشت آب بیار تا علی از راه برسه؛پاشو
خانوم پاشو

زهرا هراسان به زور با دست های لرزیده شماره علی را گرفت
و با گریه برایش تعریف کرد که علی گفت تا نیم ساعت دیگر

خودش را میرساند!!!
حاج خانوم و حاجی روی پاها و پیشانی و شکم شهرزاد

دستمال گذاشته بودنNNد؛تب دخNNترک شNNدید بNNود و هی دسNNتمالها گNNرم
میشدند و دوباره آنهارا در آب خنک فرو میکردند و

دوباره روی تن همچون شعله آتششمیگذاشتند!!
با آمدن علی ؛ابتدا لباس های شهرزاد را پوشاندند.
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پاشویی کردن کمی انگار موثر بود که لب هایش را تکان میداد
و ناله هایش بلند تر شده بود!!

حاج سبحان همراه پناه جلوی ماشین و حاج خانوم و زهرا هم
همراه شهرزاد در عقب نشسته بودند!!

زهرا سر شهرزاد را در آغوشش فشرد و بغضش را قورت داد!!
بعد از معاینه پزشک و وصل کردن سرم و چند آمپول داخل

سرم تزریق کردند!
پزشک بعد از معاینه از اتاق خارج شد!

رو به حاج سبحان لب زد.
-شما پدر بیمار هستید!؟

-بله یعنی نخیر من دوست پدرشون هستم!
-پس چرا پدرشون یا مادرشون نیومدن!!؟

-هردو عمرشون دادن به شما!!
-تسلیت میگم؛متاسفم!

حال بیمار  االن  بهتر و خطر رفع شده اما خداروشکر که زودتر
آوردینش وگرنه نزدیک بود تشنج کنند!!

خانومی هم که داخل اتاق گفت پاشوییکردید؛این کارتون
تشنج ازش دور کرده بوده!

بازم نگران نباشید کمی شوک عصبی و ضعف بوده،،،،چند روز
استراحت کنند حالشNNون خNNوب میشNNه!!-خداروشNNکر کNNه خطNNر رفNNع

شده،این دختر دست من امانت نباید
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اتفاقی براش بیفته وگرنه شرمنده پدر و مادرش میشم!!
-نگران نباشید حالشون خوب میشه!!

من داروهاشون نوشتم از پرستار بخوایید بهتون برگه رو بده
و بخرید

و اینکه بعد از تموم شدنِ سرمشون میتونید ببریدش ولی تو
خونه باید استراحت کامل داشته باشند!

-ممنون دکتر،خدا بهت عمر ببخشه!
-وظیفه ام بود پدر جان!!

یا علی
-در امان خدا!!

همراه علی وارد اتاقی که شهرزاد در آن خوابیده بود شNNدند!!!پشNNت
میز نشسته بود و فکر و قبلش در پی دلبرکش بود؛امروز
از صبح عالوه بر دلتنگی دلشوره امانش را بریده بود!!

کالفه دستی به موهایش کشید و از جایش بلند شد!!
باید از سرهنگ اجازه میگرفت تا تماسی با خانه داشته بتشد

وگرنه دیوانه میشد از دلشوره ای که در جانش نفوذ کرده
بود!!

از اتاقش خارج شد و به سمت اتاق سرهنگ حرکت کرد.
هرچه حسام میگفت اگر زنگ بزنی افکارت پی شان میماند و

در عملیات نباید به چیزی فکر کنی قبول نمیکرد!!
دلش برای صدای دلبرکش تنگ شده بود باید با او حرف میزد!!
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تقه ای به درب اتاق زد و با صدای بفرمایید وارد اتاق
شد،احترامی به سرهنگ زد و اجازه او آزاد شد و رو به

سرهنگ با کالفگی لب زد...
با

-سرهنگ، اگر اجازه بدید من از تلفن اینجا چند دقیقه
خانواده ام صحبت کنم!!

-باشه پسرم صحبت کن و این کالفگی رو از بین ببر که دیگه
باید راه بیفتیم!!

وارد اتاق بغلی شد و شماره خانه را گرفت!!!
فقط صدای بوق های کشدار بود که در گوش هایش

پخشمیشد!!
دلشوره اش بدتر شد،یعنی چه اتفاقی افتاده که جواب نمیدن

ای خدا!!!
شماره زهرا را گرفت که از آن هم ناامید شده بود که صدای

خواهرکش در گوشی پیچید!
-زهNNرا،کجاییNNد چNNرا خونNNه نبودیNNد؟!چقNNدر زنNNگ زدم کسNNی جNNواب

نداد!؟
شهرزاد کجاست؟!

-سالم داداش قربونت برم حالت خوبه؟
ما خونه نیستیم،نترسی ها یکم حال شهرزاد بد شد آوردیمش

بیمارستان!
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-یعنی چی درست حرف بزن ببینم،حالش چرا بد شده چشه
مگه؟!

گوشی بده بهش!!
-دیشب نمیتونست بخوابه میگفت یزدان نیست نمیتونم،صبح
رفتم اتاقش دیدم داره تو تب میسوزه آوردیمش دکتر حالش

 االن  بهتر!! گوشی میدم بهش!
-شهرزاد.....

فقط صدای هق های ریزش و نفس های کشدارش بود که در
گوش یزدان میپیچید! پس دلشوره اش الکی نبوده!

-کجا......رفتی.....برگNرد!!-برمیگNردم قربNونت بNرم،امNا قNول بNده
مراقب خودت باشی در

نبود من باشه جوجه رنگی؟!
-چشم،توام مراقب خودت باش! زود برگرد منتظرتم!!

-باشه عزیزم،به بقیه هم سالم برسون کار دارم نمیتونم زیاد
صحبت کنم،خداحافظ جوجو

-به سالمت.
تلفن را قطع کرد و نفس عمیقیکشید،دلبرش از دلتنگی او

شب نتوانسته بود بخوابد و تب کرده بود،لبخندی از این فکر
کرد و از اتاق خارج شد!!

حسام با دیدن حال کوک یزدان سوتی زد که پس گردنی
محکم یزدان نثارش شد!!!

  420                       



شهرزاد   بی شهر

-چرا میزنی مردک
گناه دارم،بهم که خیانت کردی زن گرفتی حاال باهاش حرف

زدی من فراموش کردی!!-باز شروع نکن حسام.
شهرزاد تب کرده حالش خوب نبود از صداش معلوم بود چقدر

ما
حالش بده اما همین که باهاش حرف زدم حال خودم بهتر،ا

نگرانشم!!
-خدا کریمه،نگران نباش!

پاشو بریم لباس هامون بپوشیم سرهنگ گفت آماده شیم !
از جایشان بلند شده و به سمت سالن رفتند!

گوشی را به سینه اش چسباند و از ته دل زار زد برای این
دلتنگی،برای عشقی که در مدت کم اینگونه آتشین بود.

حاج خانوم و زهرا هم سکوت کرده بودند تا شهرزاد گریه
هایش را بکند تا آرام بگیرد.

هنوز هم کمی تب داشت که دکتر گفته بود با استراحت و
استفاده داروهایش سالمتی اش را کامل به دست خواهد

آورد.
حاج خانوم هم بیشتر از دلتنگی نگران حال پسرش

بود،همیشه حالش همین بود.
ماموریت های یزدان برای او حکم مرگ را داشت،سر و کله

زدن با انسان هایی که زبان آدمیزاد حالی نمی شدند.
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مبارزه های سخت شان،اما حاال بعد از این همه سال پوست
کلفت کرده بود.

اما شهرزاد هیچ از کار یزدان خبر نداشت این حال را داشت
خبر دار میشد که بی شک اورا نمیتوانستند آرام کنند!!از عالقNNه ای

شهرزاد به یزدان نشان میداد خوشحال بود،انگار
تلسم ها شکسته بود که یزدان به دختری توجه کرده بود و از

خدا خواسته اوهم عاشقش شده بود.
بعد از اجازه مرخصی از جانب پزشک حاجی و علی دوباره به

اتاق برگشتند.
پرستار آنژیوکت را از دستش جدا کرد که از دردش اخمی

کرد.
با آمدن علی چادرش را روی سرش درست کرد و آستین

پیراهنش را پایین کشید.
زهرا کمککرد تا از روی تخت پایین بیاید و کفش هایش را

بپوشد.
حاج سبحان نگاهش به سرخی نوک بینی وچشمان شهرزاد

بود اما  االن  وقت پرسیدن نبود،باید در خانه از او میپرسید که
از چه چیزی رنج میبرد!!!در سکوت سوار ماشین شNNدند و علی بNNه

سمت خانه حرکت
کرد.

حاجی بخاطر اینکه از مغازه زنگ زده بودند که جنس های
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جدید رسیده است به مغازه رفت،علی هم به سر کارش یعنی
حجره فرش پدرش رفت.

شهرزاد روی تخت دراز کشیده بود و زهرا و حاج خانوم
کنارش نشسته بودند،حاج خانوم مادرانه دستش را در دست

خودش گرفته بود و میفشرد.
احساس میکردم حاج خانوم حرفی برای گفتن دارد ولی

سکوت کرده بود با اشکی که در چشمانش بود نگاهم میکرد.

میترسیدم از این نگاه،نمیتوانستم معنای نگاهش را درک کنم.
با زبانم لب های خشک شده ام را تر کردم و با صدایی گرفته

رو به سمت حاج خانوم لب زدم:
-حاج خانوم؟!

چیزی میخوایید بهم بگید؟!
یزدان چیزی شده؟!

چرا نگاه تون اشکی من که حالم خوبه  االن !!!
-شهرزادم خودت خوب میدونی چقدر دوست دارم!

تو برام عزیز تر از زهرا و مریممی،تو امانت حاج نادر و شهال
وقتی که ازدواج کردند توی همین محل سکونت کردن!

حاج سبحان و پدرت رفیق هم بودن؛همین دوستی باعث رفت
و آمد شد و من و شهال هم برای همدیگه شدیم همدم و

خواهر توی این شهر غریب!!خودت که میدونی من خانواده ام اهNNل
شمال هستن!!

  423                       



شهرزاد   بی شهر

خواستم بهت بگم دوریت برای من حکم مرگ رو داره عزیز
جان!!

حاج خانوم اشک چشمانش را که حاال سرازیر شده بود را پاک
کرد و ادامه داد:

-بهت بگم عروس گلم،ناراحت که نمیشی؟!
هرچند یه مدت اما تو  االن  عروس یزدان منی!!

کاش یزدان به سفر نمیرفت اما رفت.
شهرزادم.....عموت زنگ زده!!!

همین کلمه برای من بس بود تا روح را از تنم جدا کند،عمو می
آمد؛سوهان روحم

ای وای بر بخت سیاهت شهرزاد
تازه کمی رنگ زندگی را دیده بودی حاال می آمد تا تورا برای

همیشه از یNNزدان و این خNNانواده دور کنNNد!!!اشNNک هNNایم روی گونNNه
هایم نشست در جایم نیم خیز شدم و

حاج خانوم را محکم در آغوش گرفتم و با صدای بلند به بخت
سیاهم زار زدم!!!

-حاج خانوم منم بهت میگم مادر،چون برام کمتر از شهال
نبودی و نیستی فداتشم..

اگه من برم از دوری شما میمیرم؛اما میدونم میاد و میبرتم.
کاش یزدان بود تا میگفت زنمه نمیزارم اما نیست!

حاج خانوم وقتی حال بد شهرزاد را دید دست روی دهانش
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گذاشت تا آرام بگیرد و بعد اورا آرام در آغوشش تکان داد تا
بخوابد!

حاج سبحان هم حرف حاج خانوم را تایید کرد،دنیا دور سرم
میچرخید.

من چگونه میتوانستم بدون این خانواده زندگی کنم؟!
مگر بدون یزدان میشد نفس کشید؟!

نه این از دست من خارج بود،نمیتوانستم!!
هق هق های جیگر سوزم در هال پیچیده بود،زهرا هم کمتر از

من نبود،بی صدا اشک میریخت!!!
-حاج بابا.....من....بدون....شماها...نمیتونم....زندگی کنم!

من....من....به....کنار شماها بودن....عادت کردم!
توروخدا....نزارید من رو ببره حاج بابا!!

چشمانش سرخ شده بود اما اشک نریخت از جایش بلند شد و
به سمتم آمد،من را در آغوشش کشید و بین بازوهای پدرانه

اش فشرد!!!
صدای هق هق مردانه اش که در خانه پیچید صدای گریه و

نالNNه هNNای من بلنNNد تNNر از صNNدای او بNNه گNNوش میرسNNید.من را از
آغوشش جدا کرد و دست هایش را زیر چشمانم
کشید،دلم برای آغوش بابا نادرم تنگ شده بود.

من توی این دنیا فقط بابام مرد زندگیم بود، بعد از اون حاج
سبحان و یزدان مردان زندگی ام بودند.
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حاال آغوش یزدان را هم نداشت و این جیگرش را میسوزاند.
چرا باید میرفت؛چرا حاال که بیشتر از همیشه به وجودش نیاز

داشت.
-دختر گلم، شهرزادم....تو هرجا بری این بدون مت و این

خانواده همیشه دوست دارید.
هرموقع مشکلی داشتی میتونی روی این خانواده حساب

کنی.
من اجازه نمیدادم فرشید تورو ببره اما حاال که نادر نیست من

عاجزم!
اون  االن  تنها عضو خانواده تو هست اگر اجازه ندم ببرتت بره

شکایت کنه،با آبرو ریNNزی میNNبرتت و من نمیخNNوام بNNا خNNاطره بNNداز
اینجا ببرتت!!

گفته دو روز دیگه میاد،فعال دو روز که اینجا کنارمون
خوشحال باش، تا ماهم از وجودت حداکثر استفاده رو ببریم.
سکوت کرد و از جایش بلند و پشت کرد و چند قدم به سمت

درب خروجی،دستش را بند دستگیره کرد و لب زد:
-رفتن تو کمر من رو بیشتر از داغ نادر و شهال میشکنه

دخترکم!!
بعد با گریه مردانه اش از خانه خارج شد.

زهرا کنارم نشست و در آغوشش کشید و حاج خانوم با گریه
به سمت اتاقش رفت و در را بست!!
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صدای گریه های من و زهرا در آغوش همدیگر در خانه غم
گرفته مان پیچید!

امشب عملیات داشتند و هنوز فکرش درگیر شهرزاد
بود،دوست داشت این عملیات زودتر تمام شود تا زودتر کنار

دلبرکش برگردد!!
آه سنگینی از میان لب هایش خارج شد و نگاهش به دشت

های زیبایی که حیف بود برای خون ریزی، اما کاش انسان
نها

هایی هم بودند که درک کنند دختران این کشور ناموس آ
هم حساب میشوند!!

با نشستن حسام کنارش از افکارش خارج شد و تکه سنگی که
در دست داشت را به دور دست پرتاب کرد که به تکه سنگ

بزرگی برخورد کرد و به چندین تیکه کوچک تبدیل شد.-داداش تNNو
که با شهرزاد خانوم صحبت کردی، باز چته برادر

من؟!
دقت کردی به خودت، رنگ و روت نگاه کردی توی این چند

روز که اومدیم ماموریت؟!
برادر من تب کرده حالشم خوب میشه.

برمیگردی میبینی اکرم خانوم بهش رسیده و چاق هم شده!!
-اه حسام باز شروع کردی بخدا، زیر گوشم زر زر نکن حسام

حالم خرابه!
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خودم نمیدونستم نمیتونم توی نبودش نفس بکشم!
عادت کردم به وجودش!

شده نفسم...تمام زندگیم حتی اگه اشتباه کرده باشه!!
-باشه داداش من غلط کردم دیگه شوخی نمیکنم؛تورو خدا

فکر و خیال نکن!
توی عملیات باید فکرت مشغول نباشه و به کارت فکر کنی

باش داداشم باید مNNراقب خNNودت باشNNی؟!-بیNNا بNNرو داره حرفNNایی کNNه
بهش یاد دادم بهم میگه!

-من نوکرتم رییس!
-دلشوره دارم، دلشوره عجیبی داره قلب و جونمو باهم از بین

میبره!
احساس میکنم اتفاقی توی خونه افتاده، میخواستم دوباره

زنگ بزنم که سرهنگ اجازه نداد!!
هرچی خیره پیش بیاد!ϑ-هرچی خدا بخواد؛ انشاء 

پاشو بریم یکم چرت بزنیم شب نیست و نابودشون میکنی
برادر!!

هردو از جاهایشان برخواستند و کنار همدیگر به سمت چادر
رفتند، اما هنوز قلب و فکرش کنار دلبرکش بود!

شهرزاد در این دو روز گوشه گیر تر شده بود و دنبال جایی
میگشت تا تنها شد شروع به ریختن اشک هایشکند!!!

بقیه هم حال خوشی نداشتند،فکر کردن به نبود شهرزاد در
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این خانه برایشان سخت بود!!
حاج خانوم در اتاقش برای دل پسرکش گریه میکرد، اگر می

آمد و امانتی اش را نمیدید به چه حالی میفتاد!!؟؟
این فکر تا مرز جنون میکشاندتش!!

شهرزاد از دلتنگی وارد اتاق یزدان شده بود، مانند دختر بچه
های سه چهار ساله اشک ریزان به سمت کمدش رفت و آن را

باز کرد.وارد کمد دیواری شNNد و در را تNNا نیمNNه بسNNت، میNNان لبNNاس
های

یزدانش نشست و یکی از آنها را برداشت و به بینی اش
چسباند.

اشک هایش همچون سیل روی صورتش میریخت، هق هق
جان سوزش در اتاق پیچیده بود!!

-یزدااان.....از توام دلگیرم....چرا رفتی....چرا نیستی....چرا
 االن  که باید مثل کوه کنارم باشی نیستی هاان؟!

ای خدا من تا کی باید بدبخت باشم؟!
چرا مامان و بابام ازم گرفتی؟!

میخوای من از یزدان دور کنی دق کنم؟!
من جز این خانواده کیو دارم ؟!

اون عمویی که حتی بابامم قبولش نداشت شده همه کاره
من......دیگه فاتحه زندگی من خونده است!!

صدایش باالتر رفت و جیغ زد:
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وای یزدان....یزدان!!!....لباس هایش را در آغوشش گرفتNNه بNNود و
زجه میزد، هرچقدر

که یزدان از من بدش می آمد باز مراقبم بود؛ پشتوانه ام بود.
زهرا هراسان خودش را داخل اتاق انداخت، با شنیدن صدای
دخترک از داخل کمد ترسیده به سمتش قدم تند کرد و در را

باز کرد!!!
با دیدن حال و روز شهرزاد؛ بغضش ترکید.

با
این دخترک با موهای پریشان و چشمان پف کرده و سرخ.....

گودی که در این چند روز زیر چشمانش افتاده بود از دور خبر
میداد که خال این دختر خراب است خراب!!

در آغوشش گرفت؛ پشت اش را نوازش کرد تا گریه هدی
شهرزاد به هق های ریزی تبدیل شد!!!

پیراهن زرشکی یزدان را از خود دور نمیکرد و محکم در
آغوشش گرفته بود.

بNNNNا اصNNNNرار زهNNNNرا از کمNNNNد بNNNNیرون آمNNNNد و روی تخت دراز
کشید.خاطراتهایشان جلوی چشمانش قرار گرفت؛ دیگر

شب ها پیش او نمیخوابید؟!
دوام نمی آورد!!

این دوری را دوام نمی آورد!!!
اشک از گوشه چشمانش سرازیر شد و روی بالش یزدان
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ریخت.
بینی اش را به بالش مرد زندگی اش چسباند و دم عمیقی

گرفت!!
زهرا با ناراحتی و اشک به رفتار های شهرزاد چشم دوخته

بود، رفیقش کی عاشق شده بNNود کNNه او نفهمیNNده بNNود!!!میدانسNNت بNNه
هرحال برادرش و شهرزاد محرم هم بودند و در

کنار هم، پس خاطرات شهرزاد را به حالت جنون کشیده بود!!!
مادرش از صبح دلشوره امانش را بریده بود و حالش ناخوش

بود.
در اتاق خوابیده بود و پدرش کنارش بود!!

با هق ریزی که شهرزاد زد از افکارش خارج شد؛ به خواب
رفته اما هنوز از گریه شدید هق های ریزی میزد.

با دلتنگش نگاهش را به صورت زیبا و جذاب شهرزاد دوخت،
میخواست چهره اش را در ذهنش نگه دارد تا هیچ وقت

چهره اورا از یادش نرود !!
پتو را روی شهرزاد که هنوز هم پیراهن یزدان را در بین مشت

هایش محکم گرفته بود کشید....بوسه ای غمگین روی سرش
کاشت و به سمت در قدم برداشت!!!....نها

یتیم شدن برای شهرزاد غم سنگینی بود، حاال که وابسته آ
شده بود و باید میرفت این کمرشکن تر بود!!!

به گروهی که با چندَ ون داشتند دختران این سرزمین را برای
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فروش به سمت مرز ترکیه میبردند حمله کردند!!!
مسلح تر از آن بودند که فکرش را بکنند؛ دو سه نفر از افراد

آنها با دیدن دستگیری رییس باند فرار کرده بودند و بخاطر
شلیک گلوله ها و زخمی شدن افراد بیخیال آنها شده بودند!!!
همه آنها را کنار هم دیگر جمع کرده بودند؛ احساس میکرد

راحت شد؛ هرچند عملیات سختی بود و چند تن از نیرو
هایشان شهید و زخمی شده بودند!!

اما به فکر رسیدن به کنار دلبرش و به آغوش کشیدنش،
پشتش را به آنها کرد و با قدم های آرام به سمت مخالف

حرکت کرد تا تهَ دِ ره را ببیند!!!هنوز چند قدم برنداشته بNNود کNNه بNNا
صدای فریاد حسام و

سوزشی که در پشت کمرش احساس کرد نقش بر زمین شد!!!
چشمان زیبای دلبرکش جلوی چشمانش بود، لبخندی زد و به

مهمان دنیای سیاهی شد!
انگار در دریای خون گم شده بود، با صدا زدن های یزدان به

آن طرف و این طرف میرفت؛ با دیدن یزدان که در دریای
خون گیر افتاده بود و در حال غرق شدن بود....

با اشک به سمتش دوید؛ هرچه میرفت به او نمیرسید انگار
راه کش می آمد!!تا کمNNر در دریNNای خروشNNان خNNون بNNود.....میدیNNد

یزدان در حال
دست و پا زدن است.
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با جیغ بلندی صدایش زد....
-یزداان!!!!

نفس زنان از خواب پرید که همان لحظه درب اتاق توسط بقیه
باز شد!!

هرسه با جیغی که شهرزاد زد هراسان از خواب پریده بودند!!
شهرزاد شوکه نگاهشان میکرد اما فکرش درگیر خوابی بود که

دید، بدون توجه به موهایی که دورش ریخته با صدایی که
میلرزید رو به همگی شان که کنارش ایستاده بودند لب زد:

-حاج
بابا.....د...ر....یا....خو...ن.....بود.....یز....دان....توی....خNNون.

...غر....ق....میش.....د......نتو...نست....م......کمک....ش....
کنم!

بغضش ترکید و با صدای بلند اشک ریخت، میترسید خوابش
درست باشد و برای یزدان اتفاقی بیفتد!!!

حاج خانوم ترسیده از خواب شهرزاد چنگی به پیراهن حاج
سبحان زد؛ زن بیچاره دلشوره داشت و حاال با خواب شهرزاد

در حال ایست قلبی بود!!
حاج سبحان همسرش را کنار شهرزاد روی تخت نشاند و زهرا

برایشان آب قند آورد!!
ما

حاج خانوم کمی با حرف های حاج سبحان آرام شده بود؛
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-کاش بودی شیشه عمرم، کاش بودی همیشه کنارت
میموندم، ولی کاش نمیرفتی جانانم!!

حاج سبحان کنارش نشست و اورا در آغوشش کشید.
-نترس عزیزدلم....خواب بوده دیگه بهش اهمیت نده دخترکم!

حسام جلوی اتاق عمل به همراه چند تن از همکارانش و
سرهنگ ایستاده بودند!

حسام مانند پسر بچه های سه ساله گوشه دیوار در خود جمع
شده بود و صدای هق هق مردانه اش در سالن پیچیده بود.
هیچ کدام حال خوشی نداشتند؛ خون ریزی شدید یزدان و
گلوله ای که از پشت در نزدیکی کمرش اثابت کرده بود

وحشتناک بود!!!
حاج سبحان زیر بازوهای همسرش را گرفت تا برای استراحت

و آرام شدنش به اتاق خودشان بروند.
اما با صدای پی در پی زنگ که در خانه پیچید، همگی با ترس

بهم نگاه میکردند!!
زهرا زیز لب یا خدایی زمزمه کرد و با برداشتن چادرش به

سمت بیرون دوید!!!شهرزاد از شوک خارج شNNد و هراسNNان شNNالش
را روی موهایش

درست کرد و از اتاق خارج شد.
حاج سبحان زودتر از او به خودش آمد و به حیاط رفت؛ با باز

شدن درب و وارد شدن فرشید، شهرزاد توان پاهایش را از
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دست داد و روی زانوهایش روی زمین افتاد.
-هیش،نترس عزیزدلم.....نترس دلبرک یزدان!

-اومده.....بب....رتم....من....می....ترسم!
نمی.....خوام....با...ها...ش....برم....حاج...خانوم!!

-نلرز قربونت برم بلند شو قوی باش .
تو دختر شهالیی، مادرت شیرزنی بود برای خودش....در کنار

زنانگی اش مرد بود.خیلی تالش کرد برای زنNNدگیش پس تNNو دخNNتر
همون زنی نباید

زود جا بزنی مادر!!
هر چی مصلحت خدا باشه همون میشه؛توکل کن به خودش
عزیزکم؛من که تورو سپردم دست خودش تا مراقبت باشه.

با ورود عمویش و حاج سبحان با حرص از جایش بلند شد و
بدون توجه به وجود فرشید به اتاق خودش دوید!!

وسط اتاق در حالی که پاهایش را در شکمش جمع کرده بود و
خودش را تکان میداد و اشک میریخت!برای جدایی غمگین خودش

و خانواده صالحی!
برای نبود یزدان!

ما
برای رفتن به خانه کسی که پدرش اورا قبول نداشت ا

مجبور بود به حرفش گوش بدهد تا برای حاج سبحان مشکلی
پیش نیاید!!
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دلتنگ میشد؛برای این خانه!
دلتنگ میشد؛برای وجود مادرانه حاج خانوم!

دلتنگ میشد؛ برای وجود پدرانه حاج سبحان!!
دلش تنگ میشد برای اتاق های این خانه، برای آشپزخانه ای

که در آن با عشق برایشان غذا میپخت!
دلش پر میکشید برای اتاق های این خانه که با یزدان بودند.

آخ یزدان کجایی!؟
میگفNNتی همیشNNه کنNNارمی و تکیNNه گNNاهم!!حNNاال وقNNتی کNNه بایNNد باشNNی

نیستی؛ رفتی دنبال خوش گذرونی
و حتی گوشی هم خاموش کردی!!

آخ داره ازت بدم میاد یزدان!!
دستش را جلوی دهانش گذاشت و هق هق دلتنگی اش در

اتاق پیچید!!!
زهرا با چشمانی که سرخ بود و نشان از گریه اش میداد وارد

اتاق شد!!
صداهایشان را شنید که مادر و دختر هرچه از فرشید خواهش

کردند تا من بمانم او فقط بک کلمه گفت نه که نه!!!
کنارش نشست و چمدانش را آورد تا لباس های رفیقش را که

ارزش خواهر را برایش داشت را جمع کند؛ آن هم با کولی
باری از غم!!

-دورت بگردم ناراحت نشی ها!
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تو به ما زنگ میزنی، ما بNNه تNNو زنNNگ مNNیزنیم!بعضNNی وقتNNا میNNاییم
میریم هم دیگه رو میبینیم اصال نگران

نباش من تا اخر عمرم دست از سر موهای گندیده تو
برنمیدارم!!!

تک خنده تلخی زد و سرش را روی پاهایش گذاشت و خودش
را باز تکان داد.

-داداشت وقتی برگشت.....بهش بگو....شهرزاد گفت.....ازت
بدم میاد!!

زهرا شوکه به سمتش برگشت که ادامه داد:
-گفته بود تکیه گاهم میشه؛ مراقبم میشه!

حاال رفته پی خوش گذرونیش و من توی این حالم ، زنشم
ولی دارم آواره میشم!!

بگو ازش بدم میاد!
زهرا به او حق میداد که دلخور باشد اما او که نمیدانست
یزدان برای کارش به سفر رفته است نه برای تفریح ولی

نتوانست چیزی بگوید و با ناراحتی سرش را تکان داد.
زودتر از آنچه که فکرش را میکرد زهرا تمام لوازمش را در

چمدان جای داد.
کمکش کرد از جایش بلند شود تا لباس هایش بپوشد!

دیگر اشک نداشت؛ فقط هق های صدا داری میزد و بغض
گلویش را میفشرد.
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از حرصشمانتو سیاهی با شال سیاهی برداشت؛ سراسر لباس
هایش مشکی بود، مانند خودش عزادار!

عزادار یتیم شدنش!
عزادار آواره شدنش!

عزادار عشقی که نصفه ماند!!چادرش را روی سرش تنظیم کNNرد و
به سمت زهرا برگشت که

اورا با چهره ای سرخ که میخواست بغضش را سرکوب کند
دید!!

اما نتوانست و بغض رفیقش شکست؛ 
از اتاق خارج شدند، حتی سرش را باال نیاورد تا فرشید نامی

را که اسم عمو را یدک میکشید را ببیند.
صدای پوزخند فرشید را شنید اما باز هم اهمیت نداد؛ حاج

خانوم باز هم دست از خواهش و التماس نکشید و دوباره از
فرشید خواست تا شهرزاد چند مدت هم کنارشان بماند اما او

توجهی نکرد و به سمت شهرزاد آمد.چمدانش را گرفت و به سNNمت
حیاط قدم برداشت.

-پنج دقیقه دیگه بیرون باش!
دستتون درد نکنه حاجی که پناهش دادین!

از این به بعد خودم حواسم بهش هست.
خداحافظ.

حاج خانوم روی زمین نشست و ناله و شیون هایش در خانه
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پژواک شد.
شهرزاد خودش را به او رساند و در آغوشش کشید.

بعد از چند دقیقه گریه و زاری حاج سبحان به زور شهرزاد را
از همسرش جدا کرد و زیر بازوهایش را از پشت گرفت و به

سمت خودش کشید.
-قربونت تک تک مروارید هایی که میریزی بشم بابا جان!

خودت ببخش که نتونستم کاری کنم!
سالت شد میفتم دنبال کارهات۱۸اما مطمعن باش بعد اینکه  

تا شاید بشه تNNو رو بیNNاریم پیش خودمNNون دخNNترک من!!گریNNه نکن،
بغلم کن بابا جان که بوی عطر تنت توی این خونه

نباشه دیگه نمیتونم نفس بکشم عزیزکم!
بوسه ای روی پیشانی دخترک زد و همراهش که حاال کمی

آرام شده بود به حیاط رفتند!
نگاهی به حاج سبحان و حاج خانوم و زهرا که کنار ماشین

ایستاده بودند نگاه کرد با دلتنگی دستی تکان داد و اشک
هایش را پاکید.

تا لحظه آخری که از کوچه خارج شوند نگاهش به پشت
سرش بود که ماشینی جلوی خانه توقف کرد اما او نتوانست

تشخیص بدهد که که بود!
بعد از اینکه عمل تمام شده بود...درب اتاق عمل باز شد که

حسام و بقیه با نگرانی به سمت پزشک پرواز کردند.
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-آقای دکتر حال یزدان چطوره؟!
تورو خدا بگید که برادرم فلج نمیشه؟!

بگید سرحال میشه؟!
دکتر دست روی شانه حسام گذاشت و لبخندی زد:

-مرد جوان شما خودت مامور مملکتی، شما باید مقاوم باشی!
به لطف خدا حال بیمارمون هم خوبه.

عمل با موفقیت انجام شده و بعد اینکه به هوش اومد
کارهاشو میتونید انجام بدید و منتقلش بدین به تهران!!

از اینکه حال یزدان خوب بود؛ روی زمین بدون توجه به کثیف
بودنش سجده شکر به جا آورد.میترسید اتفاق ناگواری برای یNNزدان

بیفتد و نتواند به خانواده
و دلبرکش خبر بدهد.....اما حاال میخواست خبر خوب را به

گوش شان برساند!
همه همکار هایش خوشحال بودند و خدارا شکر میکردند برای

سالمتی یزدان.
سرهنگ تمام کارهای انتقالش را انجام داد؛ حسام و دو تن از

مامورانشان را هم همراه یزدان سوار هواپیما کردند!
یزدان کامل به هوش نیامده بود اما ناله هایش نشان از باال

رفتن سطح هوشیاری اش بود.
اگر حسام اصرار نمیکرد دکتر میخواست چند روز یزدان را
نگه دارد اما حسام نمیخواست بیشتر از این خانواده یزدان را
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بی خبر بگذارد!ها
یزدان در بیمارستان تهران بستری کردند و سپرد تا مامور
حواسش شش دنگی به او باشد تا خودش برای اطالع دادن

به خانواده یزدان به خانه شان برود.
با عجله ماشینی دربست گرفت و نشانی را داد.
بعد از ترافیک و معطلی به کوچه شان رسید.

اما نگاهش به ماشینی افتاد که شهرزاد در آن نشسته بود و
چشمانش اشکی بود، تعجب کرد و با ایستادن ماشین تند از

ماشین پیاده شد.
از ماشین پیاده شد که نگاه ترسیده و نگران حاج خانوم، حاج

سبحان و زهرا به او افتاد.
با دیدن نگاه ترسیده شان ترجیح داد زود حرف بزند.

-سالم.
چیزی نشده نترسید.

حاج سبحان بود که جوابش را داد
-سالم حسام جان.

یزدان من کو پس!؟
چیزی شده؟!؟

-نترسید ها بخیر گذشت!
فقط یه گلوله خورده بود که  االن  عمل شد و حالشم بهتر

اومدم ببرم ببینیدش!
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تمام شدن حرفش همراه شد باَ غش کردن حNNاج خNNانوم.زهNNرا لیNNوان
آب قند را به لب های مادرش چسباند و به زور

چند قلوپ از آن را به خوردش داد!
لیوان را پس زد و رو به حاج سبحان لب زد

-سبحان....حاجی تورو خدا من رو ببر پیش جیگر گوشه ام.
بمیرم براش؛ دلشوره هام الکی نبوده.

خواب شهرزادم الکی نبوده!
ای خدا برای کدوم شون گریه کنم!!...

با
با

-مامان آروم باش لطفا.....اینجوری بی تابی کنی حاج
نمیبرتت که اخه!

-چادر مشکی من رو بیار زهرا زود باش!
-چشم.

حاال هرچهار نفر در ماشینی بودند که حسام با آن آمده بود.
زهرا به مریم و همسرش هم پیامک فرستاد که یزدان کمیحNNالش بNNد

شده و به بیمارستان بیایند!
انگار شهرزاد بیشتر از آنها یزدان را دوست داشت که زودتر به

او الهام شده بود که برای یزدان اتفاقی افتاده است.
به بیمارستان رسیدند و به اتاقی که یزدان در آن بود رفتند که

با چشمان باز یزدان مواجه شدند، پزشک باالی سرش بود.
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حاج خانوم اشک هایش دوباره جوشید و به سمت پسرکش
رفت و اورا در آغوش کشید اما نگاه یزدان فقط به دنبال

نشانی از دلبرکش بود!
حاج سبحان هنوز در اتاق بود و نمیخواست جلوی پدرش نام

شهرزاد را به زبان بیاورد.
از طرفی دردی که در تمام جانش بود و از طرفی نبود

دختروش افکارش را بهم ریخته بود!!!
نگران بود اتفاقی برای دلبرکش بیفتد، آخرین بار گفت که تب

داشته و کارش به بیمارستان کشیده شده است!!!...
حاج سبحان همراه سرهنگ که برای عیادت یزدان آمده بود از
اتاق خارج شدند که دست انداخت و چادر مادرش را در مشت

گرفت.
-حاج خانوم؟!

-جانم مادر.....جانم نور چشمم!؟
-امانت من کو؟!چرا نیومده ؟!

-مادر فدات بشه، چرا مراقب خودت نبودی نور چشمم.
اگر بالیی به سرت می آمد من چه خاکی به سرم میریختم

اخه پسرم!!
-مامان.....حرف عوض نکن.....میگم امانت من کجاست؟!

چرا با خودت نیاوردیش؟!
یعنی اینقدر حالش بد که نتونسته از جاش بلند بشه و بیاد!
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هان؟!
حاج خانوم نگاهی به زهرا که با چشمان اشکی که سعی در

کنترل آنها داشت گوشه ای ایستاده بود کرد.
نگاهی را به یزدان داد و دست روی دست مردانه مشت شده

اش گذاشت!!
در حکمت خدا مانده بود چرا روزی شهرزاد باید میرفت که
یزدان حالش خوب نبود؟!-حاج خانوم؛ سوالم جواب نداشت؟!

شهرزاد کجاست؟!
-رفت!

چند بار پلک زد و ناباور سرش را به معنای چه میگویید تکان
داد.

مادرش سرش را پایین انداخت و اشک هایش سرازیر شد.
در افکارش با خودش به جنگ برخواست!

رفت!؟ یعنی چه که رفت.
مگر دلبرکش اورا تنها میگذاشت؟!

مگر جایی داشت که برود؟!
مگر زن من نبود؛ پس بیجا کرد رفت!

سرش را تکان داد و از افکارش خارج شد؛ با حرص در جایش
نیم خیز شد که سوزشی در کمر و شکمش پیچید که نعره اش

به هوا رفت.
با صدای نعره دردناکی که کشید پدرش و سرهنگ به نگرانی
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وارد اتاق شدند، زهرا هراسان خودش را کنار برادرش رساند و
دستانش را گرفت و کمک کرد در جایش دراز بکشد.

مادرش اشک هایش هنوز روان بود؛ برای پسرش که بعد از
سالها به دختری عالقه پیدا کرده بود و حاال دخترک از دستش

رفتNNه بNNود!!پرسNNتار بNNا صNNدا زدن هNNای مNNاموری کNNه بNNرای یNNزدان
گذاشته بودند

آمد و مورفینی برایش تزریق کرد.
دردش آرام شده بود و دلش خواب میخواست اما فکر نبود

شهرزاد اورا به جنون کشیده بود.
آب دهانش را به زور قورت داد و بعد از چند نفس عمیق

خواهرکش را به سمت خودش کشید و با صدایی که انگار از
ته چاه می آمد لب زد:

-زهرا؛ شهرزاد کدوم گوری رفته؟!
بدون اجازه من کجا رفته!

حرف بزن تا از اینجا پانشدم و نرفتم سرش رو نبریدم.
بیجا کرد رفت وقتی ناموس منه!!

وای شهرزاد وای.....
زهرا بغض نکن حرف بزن!!-به زور بردنش!

صبح موقع اذان خوابت دیده بود.
دو روز بود که عموش به آقاجون خبر داده بود نیاد دنبالش

اما امروز صبح بعد اذان هراسون اومد و شهرزاد برد.
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من و مامان زیاد التماسش کردیم ولی گفت دیگه اون بزرگ
شهرزاد و میخواد پیش خودشون زندگی کنه!

شهرزاد چند روز لب به غذا هم نمیزد داداش؛ همش گریه
میکرد و از دستت ناراحت بود که رفتی سفر!

قبلش درون دهانش نبض میزد!
انگار عمر نگه داشتن عشقش کنار خودش، کوتاه بود!

نمیداند چرا اما از فکر نبود شهرزاد، از شب هایی که باید
بدون نفس کشیدن از تن او باید سر روی بالش میگذاشت تمام

تنش منقبض شد.مورفین اثر کرده بود و چشمانش گیج خواب بNNود،
اما قبل از

اینکه دیدش تار شود به خود قول داد که دلبرش را پیدا
خواهد کرد و به کنار خودش برمیگرداند!

سکوت سهمگینی در ماشین نشسته بود. هر از گاهی صدای
هق های ریز شهرزاد در ماشین میپیچید. دلش گواه بد میداد.

هر چقدر هم که از یزدان دلخور و ناراحت بود دلیل نمیشد
نگرانش نباشد، احساس میکرد آن ماشین صبح به این زودی

خبری از یزدان آورده بود!!با ترمز کNNردن ماشNNین نگNNاهش را بNNاال
آورد و به جلو دوخت.

اصال متوجه نشده بود که از شهر خارج شده اند.
انگار که کسی چنگ به قلب بی امانش زد، دلشوره تمام جانش

را در بر گرفت!
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با پیاده شدن فرشید نگاهش را به دنبال او کشید کمی جلوتر
چند ماشین مدل باالی مشکی رنگی توقف کرده بود.

فرشید به سمت آنها رفت و شروع به گفتگو کرد!
فرصت را غنیمت شمرد و گوشی اش را برداشت تا بتواند از

زهرا بپرسد که آیا آن ماشین با آنها کار داشته است؟!
با دیدن صفحه موبایلش که آنتن نداشت آه از نهادش در آمد.

وارد گالری شان شد و نگاهی به عکس هایی که گرفته بودند.
نگاهش به عکس آن شبی که به مسجد میرفتند افتاد لبخندی

تلخی زد و بوسه ای روی عکس ها کاشت.خدارا شکر میکرد قبNNل
از اینکه وارد این بخش از زندگی شوم

اش بشود عمل پریسا به خوبی پیش رفت و بخاطر پرداخت
هزینه هایی که ابتدا انجام شده بود به همراه خواهرش

خودشان به پزشک مراجعه میکردند.
دلخور بود از یزدان؛ اینکه او میدانست احتمال دارد عمویش

بیاید و اورا ببرد پس این سفر را نباید میرفت.
مگر تفریحش از من مهم تر بود؟!

بوسه ای روی لبخند جذاب مردی که فقط تا فردا همسرش
بود زد و گوشی را در کیفش گذاشت.

فرشید از آن مردهای گنده خداحافظی کرد و به سمت ماشین
خودش قدم برداشت.

اشک هایش را پاک کرد و صاف نشست تا بلکه آن غرور
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قدیمی که در زمان بودن پدر و مادرش داشت را حفظ کند!
بعد از سوار شدن فرشید نگاهی به نیم رخش که کمی شبیه

پدرش بود انداخت.
پوزخندی گوشه لبش نشست، مانده بود چگونه از مال حرام

او استفاده نکند.
او خیلی به پدرش ظلم کرده بود؛ پدرش برایش تعریف کرده

بود بعد از مرگ مادرش.... پدرش ازدواج میکند که آن زن در
نبود پدر بزرگ بابا را اذیت میکرد....حتی با وجود اینکه

پسردار شد باز هم وجود نNNادر را در آن خانNNه نمیخواسNNت.در آخNNر
بعد از مرگ پدرش که به روستا برگشته بود... فرشید

و مادرش اسنادی نشانش داده بودند و گفته بودند که پدر
همه اموالش را به نام او زده است.

پدر هم دیگر حرفی نزده بود و بعد برای همیشه به تهران آمده
بوده است.

با صدای فرشید از افکارم خارج شدن و با گیجی هوومی
گفتم که سرش را تکان داد و لب زد:

گوشیت خاموش کن بده به من!
ترس در جانم نشست او گوشی من را برای چه میخواست؟!

نکند میخواهد من را در این بیابان بکشد؟!
آب دهانم را قورت دادم و سعی کردم ترسم را بروز ندهم!
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-گوشی من به چه درد شما میخوره؟؟-دیگه نمیخوام با اون خNNانواده
در تماس باشی؛ پس مثل دختر

خوب گوشی رو بده تا به زور ازت نگرفتمش!
-من عکسای یادگاری دارم؛ نمیتونم هی نگاشون میکنم

دلتنگیم رفع بشه!
-اوکی؛ سیم کارتت در بیار بده!

به اجبار و با بغض سیم کارت را در آوردم و به سمتش گرفتم
که آنرا شکست و از پنجره بیرون انداخت!

اشک هایم بی صدا روی گونه هایم ریخت؛ این چه عذابی بود
که در زندگی ام نازل شد.

من چگونه با آدم هایی که هیچ تشابهی به من نداشتند زندگی
کنم؟!

چگونه با آن خانواده در تماس نباشم و نفس بکشم!؟
نگاهم به آسمان سیاهی که مانند من میخواست ببارد دوختم

و لب زدم
"خدایا خودم سپردم به تو، خودت مراقبم باش"

هرچه داد و بیداد راه می انداخت و التماس میکرد دکتر اجازه
مرخص شدن را به او نمیداد.

بخاطر آسیب جدی که دیده بود و اویی که میخواست در دو
روز مرخص شود واقعا مسخره بود.

زهرا و مادرش میدانستند از درد دوری شهرزاد است که
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اینگونه بی تابی میکند.
اما برای اولین بار پدرش سرش داد زد که حق ندارد از

بیمارستان مرخص شNNود تNNا زمNNانی کNNه پزشNNک الزم بدانNNد.سNNکوت
کرد و بغضمردانه اش را قورت داد.
خودش هم متعجب بود از این عشق!

ساله۱۸عشقی که در این سن و سال اورا مانند پسربچه های  
کرده بود.

عشقی که در تمام جانش نفوذ کرده بود و تمام و کمال و برای
همیشه دلبرکش را میخواست!

سوزش قلبش زمانی عمیق تر شد که زهرا عکس شهرزاد را در
چادر نماز سفید رنگ نشانش داد.

انگار که دنیایش در دستان کوچکش که به سمت آسمان گرفته
بود خالصه شد.

خواهرش وقتی دید او به تنها بودن نیاز دارد. گوشی را به
دستش داد تا با خودش خلوت کند.با خNNارج شNNدن زهNNرا، گوشNNی را

ابتدا روی قلبش گذاشت و
چشمانش را بست.

دم عمیقی گرفت، عطر تن دلبرکش را میخواست اما نبود.
تمام تک تک عکس هایی که زهرا یواشکی گرفته بود تا بعد از

آمدن یزدان بخاطر عکس ها از او چیزی طلب کند حاال شده
بود خاطرات شان!!
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نمیدانست این عکس ها کمی قلب عاشق برادرش را تسکین
خواهد داد و گرنه خیلی موقعیت ها بود تا عکس های

بیشتری بگیرد.
"شهرزادم، درسته کار بدی کردی. اون دختری نبودی که من

عاشقش شده بودم. اما بازم دوست داشتم و بخاطر حرص و
خشمم بود که باهات بد میکردم. ولی نمیدونستم شدی نیمه

جونم!!!حاال که نیستی احساس میکنم نصف بدنم نیس، نصف قلبم
نیست!

چرا نمیتونم بهت بگم دوست دارم.
بگم هم فایده نداشت من تورو به زور به سنت خودم کشیدم

تو یکی دیگه رو میخوای!
ولی به اینم راضی بودم به زور هم که شده بهم فادت کنی؛

کاش این عملیات نمیرفتم و  االن  کنارم بودی!
"

افکارش با ورود پرستار پر کشید و رفت؛ با سی سال سن
انگار دیوانه شده بود که احساس میکرد با حرف زدن صدایش

به گوش شهرزاد خووهد رسید.
Nدر این دو روزی که اینجا بود، خبردار شده بود که پسرشان

سرباز هست و در خانه نیست!
خودش یک پوئن مثبت بود و کمی از استرس هایش کاست.

زن عمویش از زخم زبان ها و کنایه هایش دست بر نمیداشت.
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ولی جواب او به تمام طعنه هایش سکوت بود و سکوت!!!
وقتی وارد روستای پدری اش شد احساس خوبی به جانش

نشست از اینکه پدرش در کودکی در اینجا بزرگ شده است
باعثمیشد شوق داشته باشد.

اصال شبیه روستا نبود، تمام خانه ها تمیز و ویالیی و باغ
هایی که سرسبزی و نشاط را به این ناحیه بخشیده بود.خانه فرشNNید

انگار که قصر بود؛ میدانست پدر بزرگشان زمانی
که زنده بود کدخدا بود و به هگین دلیل بود که حاال فرشید

این چنین خانه ای داشت.
حیاط بزرگ و سرسبز و درب های آهنی طالیی رنگ هرکسی

را مجذوب خودش میکرد.
سعی کرد از تعجب خودش بکاهد تا غرورش جلوی فرشید

خدشه دار نشود.
طن عمویش با ناز و ادا به حیاط آمده بود و به زور با او

روبوسی کرده بود.
اوهم لبخند مصنوعی تحویلش داده بود.

حاال در اتاق بود و روی تخت تک نفره نشسته بود.
خانه خودشان هم با وجود زحمات پدرش هیچ چیز کمی

نداشت اما باغ ها و سرسبزی این خانه بسیار زیبا بNود.موبNNایلش را
برداشت و صفحه اش را روشن کرد، لبخند یزدان

و آغوش گرمش اشک را مهمان چشمانش کرد.
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-یعنی تا  االن  فهمیدی رفتم یا هنوز داری خوش میگذرونی؟!
یزدان ازت خیلی دلخورم؛ مطمعن باش یه روز به عمرمم

مونده باشه میام و رو در رو بهت میگم که ازت بدم
میاد....چون تو فقط به خودت اهمیت میدادی و وعده وعید

هات همش کشک بود!
با ورود آن خانومی که در کارهای خانه کمک حال زن عمویش
بود، به اتاق اشک هایش را پاک کرد و گوشی اش را خاموش.

-خانوم گفتن برای ناهار تشریف بیارید.
-ممنون میام.

-با اجازه.بعد از اینکه کمی خودش را باد زد تا چشNNمان ورم کNNرده
اش

درد قلبش را لو ندهد و مرتب کردن لباس هایش از اتاق خارج
شد و به سمت آشپزخانه قدم برداشت.

وارد آشپزخانه شد و با سری افتاده سالم آرامی زیر لب زمزمه
کرد که فرشید جوابش را داد ولی همسرش به تکان دادن

سرش اکتفا کرد.
نفره دور میز را عقب کشسد و روی آن۱۲یکی از صندلی های  

نشست.
با دیدن زرشک پلو، یNNاد زرسNNک پلوهNNای حNNاج خNNانوم افتNNاد.بغض

مانند سنگی بزرگ در گلویش نشست و اشک دیدگانش
را تار کرد.
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از ترس اینکه اشک هایش بریزد و رسوایش کند پلک نمیزد.
با

سرش را پایین انداخت و خودش را مشغول نشان داد که
صدای فرشید از افکارش خارج شد.

-غذات رو کامل بخور.
امشبشاید آشناها برای دیدنت بیان اینجا.

جلو اون ها مثل آدم رفتار میکنی!
اینم بهت بگم هرچی زن عموت گقت جز چشم هیچ حرفی

روی حرفش نمیاد، شیرفهم شدی!؟
-مگه من کنیز شمام که با من اینجوری صحبت میکنید!؟

-هه؛ یتیم و آواره شدی اما بازم زبونت دراز!
فک کردی ملکه خونه باباتی که بازم غرورت رو حفظ کردی!؟اره

کنیزی؛ از فردا هم همراه مامان گلی کارهای خونه رو
انجام میدی!

فقط منتظرم ازت خطایی سر بزنه دختر نادر ملکی!!
لبم را میان دندانم فشردم تا اشک هایم جلوی این مردم ظالم

روی گونه هایم نشیند.
با حرص از جایم بلند شدم و به سمت خروجی رفتم اما در

آخر صدای زنش را شنیدم که گفت
"دخترهی پدر و مادرُ مرده"

صدای شکستن قلبم رو به وضوح شنیدم!
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خودن را به اتاقی که حاال به من داده بودند رساندم و روی
تخت مانند جنین در خودم جمع شدم و اجازه دادم بغضم

سرباز کند!-بابایی کجایی ببینی به دوردونه ات چی میگن....مامNNان
شهال

میبینی به دختری که نگفتی باال چشمت ابرو هست اینجوری
میگن.

اصالچرا رفتید؟!؟
چرا من رو تنها گذاشتید بین این همه گرگ!!

نه پولی نه خونه ای!
آواره شدم مامان!

ولی راضیم توی خیابون ها بمونم و خونه این ظالم و حروم
خور ها نه!

بابا میگفتی یزدان مرد زندگی!
میگفتی آرزو داری دامادی مثل او گیرت بیاد که روزی رفتی

نگران دخترت نباشی!
گیرت اومد اما کو یزدان؟!

توی این دو روز یعنی برنگشته؟!
اگه برگشته چرا نیومد دنبالم!ازش بدم میاد!

همان طور که جمله آخرش را مدام تکرار میکرد؛ خستگی در
جانش نفوذ کرد و به خواب رفت!

باز در همان باغ سردرگم به دور خود میپیچید و صدای پدر و
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مادرش را که اورا صدا میزدند را میشنید.
اما هرچه بیشتر میگشت کمتر به نتیجه میرسید.

طNNاقت از کNNف داد و جیNNغ زد و اشNNک ریخت.-بابNNا ......مامNNان
شهالاا؟؟
کجایید؟!

چرا پیداتون نمیکنم؟!
با صدای قدم هایی که از پشت سرش میشنید به عقب

برگشت که مادر و پدرش را در لباس های زیبایی دید.
لبخند بر روی لب داشتند و دست در دست همدیگر رو به روی

اش ایستاده بودند.
چانه اش لرزید و قطره اشکی از چشمانش سرازیر شد و

پایین آمد.
با لرزشی کع در صدایش مشهود بود لبخندی زد و گفت:

-بابایی؟!
مامانم؟!

اومدین منم ببرید پیش خودتون؟!
آخزش شماهن فهمیدین من تحمل این همه درد رو تنهایی

نمیتونم روی دوشم بکشم؟!بابا دیدی یNNزدان هم مNNرد نبNNود، نNNامردی
کرد ولم کرد!

بابا باورت میشه دختر کوچولوت عاشق شده باشه؟!
چرا هیچ کدوم تون حرف نمیزنید؟!
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شماهام من رو ول کردین؟
جیغ زد.....آره شماها اگه ولم نمیکردید من این همه بدبخت

نمیشدم!!
روی زمین نشست و زجه زد.

دستی که روی شانه اش نشست اورا به خود آورد که نگاهش
را باال آورد و به پدرش دوخت.

-دخترکم، عروسکم، دوردونه نادر!
قوی باش!

همیشه بهت گفتم پایان شبه سیه سفید است؛  االن  هم میگم!
من میNNNدونم تNNNو بNNNرای زنNNNدگیت میجنگی، پس بجنNNNگ دخNNNترم!از

زندگیت دست نکش!
تو باید خیلی چیزهارو بفهمی!

-چی رو باید بفهمم؟!
-مراقب خودت باش، من و مادرت همیشه نظاره گرت هستیم

دخترم!
از جایش بلند شد و دنبال پدر و مادرش دوید و اشک ریخت

انا هرچقدر تند تر میرفت بیشتر از آنها دور میشد!
با جیغی کهکشید از خواب پرید، به نفس نفس افتاده بود و

تمام تنش عرق کرده بود!
با فکر کردن به حرف های پدرش بازهم نفهمید منظورشان چه

بود!!..
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با
با فکر به اینکه اگر  االن  در خانه حاج سبحان بود؛ همه شان

نگرانی باالی سرش می آمدند اما حاال چه؟!
حتی کسی نیامد تا بپرسد چه مرگت شده است؟!

پوزخندی به بخت و اقبال خودش زد و از جایش ب خواست!
نزدیک اذان صبح بود؛ لباس هایش را برداشت تا دوش بگیرد

تا این عرق را از تن خودش دور کند.
نیم ساعته حمام کرد و بیرون آمد، چادر سفید گل گلی حاج
خانوم را برداشت و روی سرش انداخت و در آیینه لبخند

تلخی به خودش زد.در این دوروز هرچه گوشت اضNNافه کNNرده بNNود
ریخت!

آن خانواده برایش کمتر از شهال و نادر نبودند!
با یاد آوری یزدانی که شاید دیگر نمیدیدش چانه اش لرزید

اما میخواست دیکر با خودش کنار بیاید که یزدان اورا برای
هوس میخواست!

اگر عاشقش بود به دنبالش می آمد حتی به زور از دست
عمویش اورا میگرفت و میبرد تا برای همیشه کنار

خودشنگهش دارد!
بعد از اتمام نمازش؛ شروع به درد و دل کردن با خدایش کرد.

بوسه ای روی مهر زد و از جایش بلند شد.
لباس بلند تری بر تن زد و از اتاق خارج شد.
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حاال که در اینجا ماندگار بود باید سکوت میکرد تا حداقل
بیشتر از این درد نکشد.

باید برای خودش دوستی پیدا میکرد و چه کسی بهتر از
مامان گلی که زن مهربان و خوش برخوردی بود.از حرف هایشان

فهمیده بود که مامان گلی از زمان قدیم در
خانه پدربزرگش زندگی میکرد، ابتدا کمک حال مادر پدرش

بوده و بعد از مرگ او مادر فرشید اورا نگه داشته بود تا
برایش کار کند!

با لبخند به سمت مامان گلی که در آشپزخانه صبحانه را آماده
میکرد رفت و از پشت دستانش را روی چشم هایش گذاشت

که پیرزن هینی کشید.
-دخترک شیطون؛ درست مثل بچگی های نادری !
بمیرم برای نادر و عروسش؛ هنوز جوون بودند!

از اول هم عاشق هم شدند و همدیگر رو ول نکردند.
آخرش هم با همدیگر از این دنیا رفتند.

اشک گوشه چشمم را گرفتم و دستان چروکیده و نرمش را
گرفته و فشردم.

-ناراحت نباش مامان گلی!من که کسی ندارم اما انگار شما میتونیNNد
برام مثل یه همدم

باشید.
-همدم دختر نادر هم میشم عزیزدلم.
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بشین صبحانه بخور بریم یکم توی باغ بگرد منم کارهامو
بکنم.
-چشم

-چشمت سالمت عزیزدلم!.
سر میز صبحانه نشست که فرشید و زنش هم وارد آشپزخانه

شدند.
او احترام به بزرگ تر را یاد گرفته بود حتی اگر آدم بدی باشد

اما بزرگ تر است و احترام باید گذاشت.
از جایش بلند شد و سالم آرامی زمزمه کرد.

زن عمویش به اجبار جوابش را داد اما فرشید عادی برخورد
کرد.بعد از اینکه آنها نشستد اوهم نشست.

فرشید از جایش بلند شد برود که مامان گلی صدایش زد
-آقا فرشید؟

نگاه سوالی اش را به مامان گلی دوخت که بعد از کمیِ منِ من
کردن لب زد:

-میخواستم اگر اجازه بدید؛ شهرزاد روهم همراه خودم ببرم.
هم کارامو انجام میدم هم این دختر تنها توی خونه نمیمونه!

بعد از کمی مکث و نگاه به شهرزاد سری تکان داد
-باشه مراقبش باشید فقط مامان گلی!

عصر هم مهمون داریم اقوام میان برای دیدن دوردونه حاج
نادر!!
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نام پدرش را با تمسخر و کشیده لب زد که نگاه پر نفرتش را
به فرشید دوخت.دستان کوچکش که زیر میز روی پاهNNایش بNNود را

مشت کرد تا
مبادا جلوی این زن از خود راضی اشک هایش بریزد.

مامان گلی چشمانش را روی هم گذاشت تا به او بفهماند که
آرام باشد.

زن فرشید تمام حرکاتش را زیر نظر داشت، شهرزاد نگاه بی
تقاوتی به او انداخت و شروع به خوردن صبحانه اش کرد.

بعد از رفتن زن عمویش به کمک مامان گلی برخواست و میز
را جمع و جور کردند.

مامان گلی چند سبد زیبا به دستش داد و به همراه هم از خانه
خارج شدند.

باورش نمیشد حیاط پشتی این خانه این همه بزرگ باشد،
انگار بهشت بود.

میوه های رنگارنگ و گل های شاداب!
باغچه ای که همه چی در آن کاشته شده بود از فلفل بگیر تا

بادمجان!
با نگاهی که برق میزد به سمت درخت های آلبالوو زرد آلو قدم

تند کرد.
از آنها میچید و در دهانش میگذاشت.

زیبایی بی نظیر این باغ روحش را شاد کرده بود!

  461                       



شهرزاد   بی شهر

مامان گلی لبخندی به مهربانی و لطیف بودن دخترک زد و
شروع به چیدن فلفل و سبزی های تازه بNNرای ناهNNار کNNرد.شNNهرزاد

هم به کمکش آمد و زود کارشان تمام شد.
گوشی اش را از جیبش بیرون آورد و از مامان گلی خواست تا

در کنار درخت آلبالو عکسی به یاد گار بگیرند.
شهرزاد برای خودش شروع به چیدن میوه ها کرد.

چند نوع میوه درخت بود که به هیچ کدام رحم نکرد.
دلش نمیخواست با خانواده فرشید بد باشد که آنها هم لج

کنند و بدتر شوند.
سکوت کردن در برابر حرف ها و کنایه هایشان را جایز تر

میدانست.
همراه مامان گلی بعد از اینکه میوه ها و سبزی هارا شسته و

ستا
در یخچال جای دادند از خانه خارج شدند تا کمی در رو

بگردند.
با

پیرزن و زن های جوانی در کوچه پس کوچه ها بود که
دیدنشان مامان گلی سالم و احوال میکرد و بعد اورا که

معرفی میکرد اشک از چشمان آنهNNا سNNرازیر میشNNد.از نگNNاه تNNرحم
گونه شان اعصاب اش بهم میریخت.

انگار مامان گلی متوجه شد که دستش را در دستان تپل
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خودش گرفت.
زن مهربان و تپل و سفید که لپ هایش قرمز بود و اورا با مزه

تر جلوه میداد.
-مادر ناراحت نشو، همه این مردم شهال و نادر میشناختن و
وقتی خبرش رو فرشید تو روستا داد نبودی ببینی چه شیونی

به پا شد همه روستا سیاه پوشیده بودند نادر عزیز بود!!
اشکی که میخواست روی گونه لش بریزد را پس زد که به کنار

رودخانه ای زیبا رسیدند.
با دیدن رودخانه عظیم و شگفت انگیزی دهانش باز مانده

بود.
این روستا چرا این چنین زیبا بود و پدرش اورا از دیرنش در

این همه سال دریغ کرده بود.
مامان گلی از شگفت زده شدن شهرزاد خنده بانمکی کرد و

دستش را پشت کمر او گذاشت.
-بریم جلوتر مادر!

خلقت خدارو میبینی چه چیزهای زیبایی آفریده!
-خیلی زیباست مامان گلی!

!
ِنگیز

شگفت ا-آره مادر میدونم!
اینجا جایی بود که وقتی نادر با پدرش بحث میکرد ،میومد
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اینجا و کنار این رودخونه روی اون سنگ مینشست!!
با دستش سنگ بزرگی را نشانش داد!

لبخند تلخی روی لب هایش نشست و اشک در چشمانش دودو
زد.

کفش هویش را از پاهایش در آورد و وارد رود خانه شد.
رودخانه ای انگار سبز بود. اما وقتی دستانش را به آب زد دید

که فرقی با آب های دیگر ندارد.
شومیز بلندش را باالتر کشید و بیشتر درون آب قدم برداشت.
خنکی آب باعث شد چشمانش را ببندد و دستانش را از هم باز

کند و نفس عمیقی بکشد!!
مامان گلی سکوت کرده بود تNNا دخترنNNادر هم ماننNNد او از اینمنظNNره

زیبا آرامش بگیرد.
میدانست روزهای سخت تری برای او در راه است.

شهرزاد به سمت سنگی که مامان گلی آنرا پاتوق پدرش
نامیده بود رفت و نشست!!

-بابایی  االن  من رو میبینی؟!
ببین کجا نشستم!

جایی که تو وقتی اینجا زندگی میکردی شده بود پاتوقت!
بابایی دلم براتون خیلی تنگ شده، رفتن تون باعث شد کمی

قوی بشم ولی باز هم ضعیفم!!
بابا فرشید جوری اسمت رو به زبون آورد که دلم خواست از
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جایم بلند شوم و مشتم را بر دهانش بکوبم تا یادش بماند
اسم حاج نادر را درست به زبان بیاورد اما نتوانستم!!

ترسیدم بابا.ترس خیلی بده....من ترسیدم از نداشتن یزدان و حاال
ندارمش!

ترسیدم از نبود خانواده صالحی و به سرم آمد!
نزدم چون ترسیدم این جای خوابی راهم که دارم از دست

بدهم!
بابایی خودت کمکم کن تا قوی تر بشم!!

با صدای مامان گلی که نامش را میگفت؛ به خود آمد و زیر
چشمانش را پاک کرد و از جایش بلند شد.

جNNوراب هNNای خیسNNش را از پاهNNایش بNNیرون آورد وکفش هایشNNرا
پوشید.

آب جورابش را گرفت و در دستش نگه داشت!
همراه مامان گلی از کنار دریاچه گذشتند!

خیلی دوست داشت مامان گلی بیشتر از نادر بگوید اما انگار
مهر سکوت بر لب هایش زده بود!

-اممم مامان گلی؟!
-جانم مادر؟

از اینکه اینگونه با او با محبت بود لبخندی زد و ادامه داد.
-میگم میشه از مامانم و بابا نادرم بیشتر بگید!؟

خیلی دلم میخواد از گذشته شون بفهمم!
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اونا هیچ وقت از زمان بچگی هاشون بامن حرف نمیزدن!؟
-شهال و نادر خودت خوب میدونی دختر عمو پسرعمو بودن!

وقتی شهال به دنیا اومد اونم با هزار دعNNا و نNNذر و نیNNاز، نادرشNNش
ساله بود.

پدر نادر همون موقع گفت که این عروس نادرشه!
مادر بزرگت خیلی خانوم بود، یک زن مقتدر و زیبا و مهربان!

پدربزرگت عاشقش بود اون همسرش رو میپرستید.
توام خیلی شبیه مادر بزرگت هستی!

دختر سفید و موهای طالیی رنگ با ابرو و چشم های کشیده!
با این حرفش یاد حرف پدرش که گاهی به او ننه (مادر به

ترکی) میگفت افتاد پس دلیلش این بود!
نادر هم از بچگی همیشه میرفت و شهال رو نگه میداشت و

باهاش بازی میکرد.
من حتی وقتی شهال برای اولین بار قدم برداشت و نادر از

شوق دست میکوبید و جیغ میزد را هم یادم هست مادر!وقتی اشNNک
های مامان گلی را دید دستانش را در دست های

خودش گرفت و فشرد.
پزشک اجازه مرخصی داده بود آنهم بعد از پنج روز و او حاال

همراه حسام و پدرش در راه خانه بودند. در این چند روز که
حسام موبایلش را برایش آورده بود کارش شده بود مدام زنگ

زدن به شهرزاد و شنیدن جمالت نحس زنی که خبر از
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خاموش بودن میکرد!!!.قلبش از این همه دوری کNNه شNNهرزاد بNNا او
میکرد می سوخت،

احساس میکرد خود شهرزاد منتظر بود تا از کنار او برود.
بالخره میدانست قبال کسی دیگر را دوست دارد، ولی فکز

نمیکرد هنوز هم اورا بخواهد و حاال که یزدان به او دسترسی
ندارد گوشی راهم خاموش کند تا کال از او دور باشد.

دلش برای خودش میسوخت، در سن سی سالگی بود اما مانند
ساله برای دلبرکش میکوبید اما حیف که۱۸پسر های نوجوان  

این عشقش طالبی نداشت!!
در این چند روز با هیچ کس حرفی نزده بود.

با پیچیدن به کوچه شان از افکازش خارج شد.
به کمک حسام از ماشین پیاده شد و وارد حیاط شدند.

عباس آقا قصاب محل در حیاط گوسفندی را میان دستانشنگه داشته
بود تا با آمدن یزدان اورا ذبح کند.

بخاطر کارش به کسی خبر نداده بودند و فقط خانواده علی،
عمو مالکش آمده بودند.

خواهرش مریم با اسپند به سمتش آمد و دور یر برادرش
گرداند و بوسه ای روی صورتش زد.

حاج خانوم در ورودی خانه ایستاده بود، با آمدن یزدان اورا
در آغوشش گرفت.

نذر کرده بود برای سالمتی یزدان قران را ختم کند.
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دوردانه اش بود و همهی جانش!
همیشه که به ماموریت میرفت همین بود!!دلشوره امانش را میبریNNد

اما این بار که صدمه دیده بود
احساس میکرد روح از جانش رفته است.

قدم اول را که در خانه گذاشت، جای خالی دلبرکش مانند
سیلی بر روی صورتش بود.

سعی کرد حال خودش را کنترل کند.
اما خواهرکش زهرا انگار دردش را فهمیده بود که بغض کرده

چشمان سبزش را به چشمان بقول شهرزاد جنگلی برادرش
دوخت!!!نفس عمیقیکشید و بعد از روبوسی با عمویش و احوال
پرسی با زن عمو و دختر عمویش و فرزندان او با کمک حسام

به سمت اتاقش قدم برداشت.
تک تک لحظات دلبری های شهرزادش جلوی چشمانش بود و

مردانه بغض کرده بود.
اما از اینکه حتی تماس نگرفت و حتی گوشی اش را خاموش

کرده بود، اورا مطمعن تر کرده بود که هیچ عالقه ای نبوده و
همگی از روی عادت بوده است!!!

زهرا بالش هارا تنظیم کرد و روی تخت دراز کشید از درد
بخیه هایش آخ بلندی گفت که زهرا هراسان خودش را روی

تخت انداخت و دستانش را پشت کمر برادرش گذاشت تا دراز
بکشد.نگاه یزدان به گوشه تخت افتاد، جایی که آن روز لباس های
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دلبرش را آنجا گذاشت و نامه اش را روی آنها!!
او میخواست وقتی برگشت کنار شهرزاد روی این تخت باشد

اما حاال.....
تنها بود و جای خالی دخترک زیادی در چشم بود!

حتی خانواده اش هم از نبود شهرزاد ناراحت بودند او دیگر
جزوی از این خانه شده بود حاال انگار قلب خانه نبود.

از حسام و زهرا خواست تا از اتاق بیرون بروند، موبایلش را
برداشت و قفلش را باز کرد.

لبخندی به چهره شاد و لب های اناری دلبرکش زد!
خواست وارد گالری لش شود و عکس های باز و بدون حجاب

او که در خواب گرفته بود را نگاه کند اما با ندایی که در
سرش جریان پیدا کرد

گوشی را کنار انداخت.او دیگر محرمت نیست چرا باید عکس های
یک دختر

نامحرم را نگاه کنی؟!
بالخره موفق شد و خودش را کنترل کرد تا نگاه هرز روی

عکسی که نامحرمش بود نیدازد.
اما اینکه شهرزاد دیگر نیست!!!....

محرمش نیست!!!...

همسرش نیست!!!...
تمام جانش را مانند گدازه های آتش میسوزاند!!!
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بعد از کمی استراحت از حسام خواست تا قبل از ناهار کمک
کند تا دوشی بگیرد.

در این چند وقت از خودش حالش بهم میخورد.
آدم وسواسی که یک هفته بود حمام نکرده بود!

برای ناهار آبگوشت بار گذاشته بودند، بقیه گوشت هاراهم
حاج سبحان گفته به همسایه ها و بعد کمی هم مناطق جنوب

شهر پخش کنند.
حسام کمکش کرد تا روی صندلی حمام بنشیند، پیراهنش را از

تنش در آورد.
آب را باز کرد و ولرم بودنش را تنظیم کرد.

یزدان دست روی دست های حسام گذاشت؛ بغض کرده بود و
میترسید کالمی حرف بزند و جلوی حسام غرورش بشکند.

با انگشNNت سNNمت بNNیرون را نشNNانش داد کNNه حسNNام بعNNد از کمیمکث
کردن؛ به اجبار از حمام خارج شد.

آب را داغ کرد و روی سرش ریخت، میخواست اینگونه
خودش را عذاب بدهد.

آب داغ بر او اثر نمیکرد چون داغی قلبش بدتر سوزنده بود.
یاد و خاطرات دخترک از جلوی چشمانش کنتر نمیرفت.
-شهرزاد هرکجای دنیای بری، قسم میخورم پیدات کنم و

بیارمت تو این خونه و فقط عذابت بدم.
تو قدر عشق من رو ندوستی.
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این همه عشق و محبتی که به پات میریختم رو ندیدی!
چجوری باور کنم که ناراحت بودی موقع رفتن در حالی که

اون موبایل کوفیتیت رو خاموش کردی!؟
بخیه هایش از پشت تNNیر میکشNNید امNNا اهمیNNتی نNNداد.سNNرش را میNNان

دستانش گرفت و فشرد.
خدا این چه دردی بود انداختی توی جونم؟!

چرا دوسال پیش چشمای من رو کور نکردی نگاهم به چشمای
این دختر نیفته؟!

دوسال کم درد کشیدم که از دور نگاهش میکردم؟!
هرروز دنبالش بودم تا مراقبش باشم؟!

باید توی اون سنم بعد از اون همه وقت با یک نرد دیگه
میدیدمش؟!

اونم وقتی که حسام پیشم بود؟!
به فکر غرور این بنده مغرورت نبودی؟!

حاال بعد از دو سال افتاده بود توی دامم، شده بود برای خودم
باید اینجوری راهشو باز میکردی تا بره....هاااان؟!

با صدای در زدن و بعد ورود خواهرش زهرا به حمام سرش را
از حصار دست هایش خارج کرد.

نگاهش که باال آمد و زل زد در چشم های بارانی خواهرش
دستانش را از هم باز کرد و به آغوشش دعوتش کرد.

زهرا با دیدن چشمان برادرش که در خون آغشته شده بود
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ترسید اما با باز شدن دستانش به خودش جرعت داد و به
سNNمتش قNNدم برداشNNت.در آغNوش خیس امNا گNرم بNNرادرش گم شNد و

اشک هایش پیا پی
بر روی گونه اش ریخت.

-داداش........دلم برای شهرزاد تنگ شده....انگار نور خونه
نیست...خونه.....س...وت...و..کور شده....

مامان جلوی حاج بابا معلوم نمیکنه.
اما من میبینم سر نماز چقدر اشک میریزه......شهرزاد مثل

دخترش دوست داشت و شده بود عروسش و بیشتر بهش
عالقه پیدا کرده بود.

-آروم باش زهرا،، خودش نمیخواد باهامون حرف بزنه که
موبایلشم خاموش کرده دیگه غصه نخور.

-نه داداش حتما گوشیش خراب شده؛ شهرزاد همچین آدمی
نبود. اون شب تب کرده بود و توی اتاق تو خوابیده بود صبح

وقتی عموش اومد اونقدر گریه کرد اما مجبور شد که بNNره!!!داداش
ازت گله میکرد و میگفت یزدان نباید من ول میکرد و
میرفت، حتی خوابت رو دیده بود که بعد رفتنش داداش

حسام اومد بهمون خبر داد تیر خوردی.
داداش حتی حاج بابا هم ارگز نبود شهرزاد حالش خوش
نیست اما این چند روز درگیر تو بود و معلوم نمیکرد.
اما من دیدم توی حیاط نشسته بود و شب رو به آسمون
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میگفت نادر امانتیت رو نتونستم پیش خودم نگهش دارم.
زهرا دیگر به هق هق افتاده بود که یزدان دست روی لبش

گذاشت تا ادامه ندهد. بوسه ای بر روی پیشانی اش زد و اورا
محکم به خودش فشرد.زهرا هم از اینکه حامی مثل یNNزدان را خNNدا

برایش نگه داشته
بود هزار بار شکر کرد.

زهرا کمکش کرد تا حمام کند و خودش هم چون خیس شده
بود، زهرا پشتش را به برادرش کرد تا شلوارش راهم در بیاورد

بعد از چند دقیقه یزدان حوله را دورش پیچاند.
زهرا کمکش کرد تا از حمام خارج شود، علی و حسام با دیدن

یزدان از جایشان بلند شدند و به سمتش پرواز کردند و زیر
بازویش را گرفتند و به سمت اتاقش بردند.زهرا خودش دوبNNاره بNNه

حمام برگشت تا دوش بگیرد، از اینکه
این بغض را شکسته بود وکمی با برادرش حرف زده بود

قلبش آرام شده بود.
وگرنه این سنگینی قلبش جانش را میگرفت.

فقط دعا میکرد یزدان از شهرزاد ناراحت نشود چون
میدانست شهرزاد همچین دختری نیست!!!!!

بعد از گربه شور کردن خودش، مادرش برایش لباس آورد.
این روز ها حاج خانوم عجیب سکوت کرده بود و با هیچ کس

زیاد حرف نمیزد.
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زهرا خوب میدانست از نبود شهرزاد اینجوری شده است.
لباس هایش را پوشید وَ نم موهایش را گرفت و شال را روی

سرش انداخت و از حمام خارج شد.در حNNال انNNداختن سNNفره بودنNNد،
اوهم برای کمک به آشپزخانه

رفت.
بعد از اینکه سفره تکمیل شد همه دورش نشسته بودند.

از همسرش سراغ یزدان را گرفت که اوهم گفت خسته بود و
خوابید.

پدرش و عمویش از کسب و کار بازار صحبت میکردند و مریم
هم با خواهر علی. اما مادرش سکوت کرده بود و حالش هم

آنچنان خوب نبود.
اجازه هیچ کاری به مادرش نداد و خودش همراه خواهرش و

خواهر شوهرش سفره را جمع کردند.
بعد از صرف چای و میوه؛ خانواده عمویش عزم رفتن کردند و

علی هم گفت که به حجره میرود و نماند.
حسام هم گفت که خسته راه است و مادرش منتظر و اوهم

رفت.بعد از بدرقه مهمانان هرسه به خانه برگشتند. نگاهی به
مادرش و پدرش انداخت گوشه گیر شده بودند و هرکدام در

گوشه ای از خانه در فکر فرو رفته بودند.
مریم که انگار در باغ نبود، اصال بی حال و حوصله بودن پدر

و مادرش را تشخیص نمیداد. همراه امیرعلی در اتاق زهرا
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بودند و این بی توجهی اش زهرا را برزخی کرده بود اما به
احترام بزرگ تر بودن سکوت کرده بود.

امیرعلی همیشه باید در جایی که سکوت بود میخوابید ونمیتوانسNNت
در جمع بخوابد.

این عادتش را از یزدان به ارث برده بود؛ مادر میگفت یزدان
هم در دوران کودکی اش در مکان سکوت باید به خواب

میرفت.
مریم اصال نپرسیده بود چرا شهرزاد رفت!

فقط خواست ببیند کجاست که انگار با نبودنش خیالش
راحت تر شد.

وقتی آن روز را که نسیم با شهرزاد بد صحبت کرد و مریم هم
پشت او ایستاد را به یاد می آورد دلش میخواست جیغ های

ممتدی در خانه بکشد.
نگاهی به اتاق یزدان انداخت، عرق روی پیشانی اش نشان از

دردی بود که در جانش پیچیده بود، وارد اتاق شد و دستمال
کاغذی برداشت و آرام عرق صورتش را پاک کرد.کنار یNNزدان در

گوشه مخالف تخت دراز کشید، خیلی وقت بود
روی این تخت نخوابیده بود.

شاید قبل از نامزدی اش با علی بود که استرس داشت و
یزدان اورا پیش خود آورد.

با حرف هایش آرامش را به جای ترس مهمان جان خواهر

  475                       



شهرزاد   بی شهر

کوچک ترش کرد.
-ببین سوگلی داداش، من حرفی نمیزنم و میگم خودتون

بدونید بخاطر اینکه اول به مرد بودن علی شکی ندارم!!!..
علی میتونه برات بهترین زندگی رو فراهم کنه، به لطف عمو

هم خونه داره هم ماشین و امکانات دوما از عالقه شما بهم
دیگه هم خبر دارم.

اخم الکی بین ابروهایش نشاند و لب زد:
-فکر نکن از پیامک بازی ها و زنگ زدن های یواشکی هاتون

هم خNNNNبر نNNNNدارم کNNNNه دارم!!-هین....داداش من....مNNNNا....یعNNNNنی
علی.....چیزه....

-آروم باش به تته پته نیفت عروس حاج مالک!
اگه به علی اعتماد نداشتم، همون اول گوش اون رو میبریدم

بعد گوش تورو ته تغاری!!
استرس هیچی هم نداشته باش، به لطف خدا فردا عقد

میکنید و راحت میشید.
اینم بهت بگم هر زمان توی زندگیت مشکلی پیش اومد بدون

داداشت مثل کوه پشتته!!
خودش را در آغوش یزدان انداخت و بوسه ای روی صورتش
نشاند و از اینکه برادرش همیشه و در همه حال به فکرش بود

غرق شادی شد.
-آخه من فدات بشم دوردونه اکرم خانوم!
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من با وجود برادری مثل تو نگران آینده ام نیستم!
-خدا نکنه زهرا جان!

حاال امشب پیش این برادرت میخوابی؟ مثل دوران بچگیت
که همش توی دست و پاهای من بودی؟!

قهقهه ای زد و دستش را دور گردن برادرش پیچید و اورا
محکم به خودش فشرد.

آن شب آخرین بار بود که روی این تخت در کنار برادرش
خوابید.امNNا از آن شNNب یNNزدان کمی در خNNود بNNود، همNNان شNNب عقNNد

شهرزاد
را دیده بود.

در این دو سال احساس میکرد شاید برادرش دل بسته شده
است.

اما بعد از اینکه محرمیت شان را فهمید شکش به یقین
پیوست اما سکوت میکرد و سرنوشت شان را به خدا میسپرد.
با صدای ناله یزدان از افکارش خارج شد و نیم خیز شد، از

تخت پایین آمد و به سمت بیرون رفت.
-حاج بابا؟!

داداش داره ناله میکنه!!
-اومدم بابا آروم باش نترس!

با صدای آنها مادرش هم از اتاق خارج شد و هراسان به سمت
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اتاق یزدان آمد.پدرش اورا کمی نیم خNNیز کNNرد و لیNNوان آب را آرام
آرام به خورد

یزدان داد اما قلبش از اینکه شیرپسرش اینگونه روی تخت
افتاده بود فشرده میشد.

حاج خانوم دستان بزرگ یزدان را در دست گرفته بود و بوسه
های ممتد روی آن می کاشت و اشک میریخت.

کمی بعد مریم با تعجب وارد اتاق شد با دیدن حال یزدان
ترسیده جلوتر آمد. وقتی دست روی پیشانی اش گذاشت و از

تب مطمعن شد.
رفت و با کاسه بزرگ آبی و چند دستمال آمد، همه دستمال

هارا در آب فرو کرد و روی پیشانی و پاهای یزدان گذاشت.
بعد از چند ساعت تکرار کردن کارشانN تب یزدان پایین آمد و

ناله هایش قطع شد.
زهرا پختن شام را بر عهده گرفت و مادر و پدرش کنار یزدان

تنها
ماندند. مریم هم با امیرعلی به آشپزخانه رفتند تا زهرا

نباشد.
در این چند روز مامان گلی شده بود رفیقش و همراه او

همیشه صبح ها به چیدن میوه و سبزی های تازه ای که نم
های باران رویشان است میرود.

آن روز تمام اقوام شان به دیدنش آمدند همه خونگرم و
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مهربان بودند و جوری برای پدر و مادرش گریه میکردند که
تعجب میکرد این همه خواهان داشته باشند.خودش حالش بNNد بNNود و

فردایش مریض شد اما با پرستاری
های مامان گلی کمی سرحال تر شده بود.

فرشید و زنش هم با او کاری نداشتند. فرشید که صبح زود
میرفت و اخر شب برمیگشت و زنش هم با زن چند سرمایه

دار مهمانی برگزار میکردند.
مامان گلی هنوز ادامه حرف هایش را نگفته بود و در حالی که

خودش زیاد مشتاق بود بشنود اما بخاطر اینکه اورا تحت
فشار قرار ندهد سکوت کرده بود.

آن شب از یزدان و خانواده اش گفت.
از مهربانی هایشان و رفتارهای درست شان!

از عشق و عالقه ای که به یزدان اتفاق افتNNاده بNNود.از نNNاراحتی اش
که اگر یزدان نرفته بود و اورا فرشید

نمیتوانست به اینجا بیاورد.
اما از اینکه آمده بود ومامان گلی و این روستای زیبا را

شناخته بود راضی بود.
عکس های خودش و یزدان و عکسی که با بقیه دسته جمعی

گرفته بود را نشانش داد.
نتوانست تحمل کند و وقتی داشت تعریف میکرد بغضش

ترکید و اشک هایش روی صورتش ریختند.
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مامان گلی در آغوشش کشید و سکوت کرد تا دخترک خودش
را سبک کند.

نباید غضه هایش مانند توده در جان دخترک میماند.
شروع به نوازش کردن کمرش کرد، بعد از یک ساعتی که از ته
دل اشک ریخته بود حاال از نوازش های مامان گلی که گرمی و

محبت از آن میبارید بNاعث شNده بNود باریNک خNواب شNود.در آخNNر
نتوانست خود را کنترل کند و پلک هایش در بغل

مامان گلی روی هم افتاد و به خواب رفت.
دو هفته از زمانی که به روستا آمده بود گذشته بود؛ هرروز

منتظر بود که یزدان مانند شاهزاده های سوار بر اسب به
دنبالش بیاید اما چشمش به در خشک میشد.

چنNNد روز بNNود دلتنگی شNNدیدی در جNNانش نشسNNته بNNود. دلشNNآغوش
مردانه یزدان را طلب میکرد.

گفته بود که یزدان شده است تمام جان او؟!
از روی تخت بلند شد و به سمت پنجره بزرگ اتاقش رفت.

پنجره را باز کرد و روی طاقچه مانند او نشست و سرش را به
پنجره تکیه داد.

این بغض چند روزه انگار امشب باریدن میخواست، درست
مانند آسمان سیاه امشب!!

شجاع شده بود که توجهی به رعد و برق نشان نداد!!!
فکرش رفت به آن شبی که آخرین شب باهم بودنشان بود.
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یزدان زورش کرد لباس برایش بپوشد آنهم جلوی
چشمان خودش!!

لبخند تلخی روی لب هایش نشست؛ جانانش به او نگفته بود
که به سفر میرود و میخواست برای این چند روز که نبود،

اذیت سخت تری بکند.
باد الی درختان میچید و صدای هوهوی شان در گوش شهرزاد

میپیچید.
موهایش را آزادنه دور و اطرافش ریخته بود که با وزش باد

تکان میخوردند و به رقص در آمدند.
اما او این همه لذت و شگفتی را نمیخواست؛ او  االن  نیاز
داشت حاج خانوم دست روی موهایش بکشد و مادرانه اورا

ببوسد.
زهرا را که در این چند سال دوستی برایش کمتر از خواهرنبود.

حاج سبحانی که بعد از مرگ پدرش، امانت دار خوبی بود و
کمتر از فرزندان خودش دوستش نداشت، آن خانواده فرشته

بود و انگار لیاقت کنار آنها ماندن را نداشت که فرشید اینگونه
از هم جدایشان کرد.

با صدای رعد و برق بزرگی که در آسمان درخشید ترسیده در
خود جمع شد و بالخره بغض خفه کننده اش ترکید.

انگار بغض آسمان هم ترکید که باران شدیدی جریان پیدا کرد
و مانند شالق کوبنده بود و روی سر و صورتش میکوبید.
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ما
توجهی به بارش باران و سردی هوا نشان نداد، میلرزید ا

دلش بهانه گیری میخواست.
دلش ناز کردن برای یزدانی میخواست که مرد بود و در آخر

نامردی کرد که ولش کرد.
-انگار.....راست....گفته...بودی...که....دوستم....نداری.

انگار....هوس...بود....که...بعد از....رفع
کردنش....دیگه....ولم....کردی!!!

ولی....آخه....تو....قول دادی.....قول....دادی مثل
کوه.....پشتم باشی.!!!

من.....روی....بودنت.....برای....همیشه بودنت......حساب
باز.....کرده.....بNNودم.....یNNزدان!!!در این هNNوای نفس گNNیر، نفسNNش

بند آمده بود.
تمام لباس هایش خیس شده بود و میلرزید.

فقط زیر لب با خودش حرف میزد و از یزدان گله میکرد.
با باز شدن در سرش را از روی پاهایش که در شکمش جمع
شده بود برداشت و نگاهش را به کسی که برایش اسم عمو را

یدک میکشید اما جز نفرت هیچ حسی به او نداشت.
به زور تکانی به خودش داد و از روی پنجره در حالی که

پاهایش میلرزید پایین آمد و به سمت فرشید که در
چهارچوب در ایستاده بود و نگاهش میکرد قدم برداشت.
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مشت های بی جانش را در سینه اش کوبید و جیغ زد تا بلکه
درونش کمی آرام بگیرد.

-ازت متنفرم....تو پستی.....هیچ وقت با ما خوب نبودی!!!.
من رو چرا آوردی اینجا....من میخوام پیش حاج خانومباشم!!!

من زهرا رو میخوام.....من حاج بابامو میخوام نامرد!!!
من هیچ حسی جز نفرت به شماها ندارم!!!.

فرشید را کارد میزدی خونش نمی آمد، از اینکه دخترک
اینگونه از دلتنگی آن خانواده میگفت خسادت درونش بیداد

میکرد.
مچ دست های دخترک را گرفت و با حرص فشاری داد که

صدای آخ دردناک دخترک در اتاق پیچید.
از درد اشک هایش بیشتر روان شد، از اینکه پشتوانه ای ندارد

از اینکه یتیم و آواره است بیشتر اشک ریخت.
با

فرشید اورا هNNل دادکNNه روی تخت افتNNاد و بعNNد خودشNNپوزخندی کNNه
گوشه لبش بود نگاهی به او انداخت و از اتاق

خارج شد.
ترسیده در گوشه تخت آرام نشست. اگر خودش را کنترل
نکرده بود سرش به گوشه تخت میخورد کارش تمام بود.
مامان گلی که انگار با صدایشان از خواب بیدار شده بود
هراسان وارد اتاق شد و با دیدن سالم بودن شهرزاد نفس
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راحتی کشید.به سمت پنجNره رفت. بNاد پنجNNره هNارا بهم میکوبیNNد و
باران

جوری میبارید که انگار بغض چند ساله اش ترکیده است.
مامان گلی بعد از بستن پنجره به سمت شهرزاد رفت و پتورا

روی تنش انداخت.
به سمت کمد قدم برداشت و لباس برایش برداشت.

کنار شهرزاد روی تخت نشست ؛ دخترک مثل بید داشت
میلرزید.

از بی پناهی این دختر مهربان و کوچک قلبش فشرده شد.
با گفته شهرزاد فهمیده بود دوست پدر خانواده خوبی بودند و

خودش هم پسرشان را دوست داشته اما از اینکه محرمش
شده بود قبال اورا نصیحت کرد که کارش اشتباه بوده است.

پتورا کمی باز کرد و پیراهن دخترک را از تنش بیرون کشید
که تن بلوری و سفید دخترک چشNNمانش را بNNرق انNNداخت.-الهی من

فدات شم درست مثل شهالیی، سفید و زیبا!!!
-خ.....خدا.....ن...نک.....نکنه!!!
مامان.....نمو.....می.....خو....ام.
-قربونت برم آروم باش عزیزدلم.

بعد از اینکه با نوازش و آغوش گرم مامان گلی کمی آرام شد
از او جدا شد تا لباس بپوشد.

با خجالت خواست پیراهنش را تن کند که نگاه مامان گلی به
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سینه های کبودش افتاد.
ترسیده نگاهش کرد و بعد لب زد

-مادر سینه هات چرا اینجوریه، مریضی چیزی داری؟؟!
شهرزاد دستپاچه دکمه هایش را بست و لبخند خجلی زد و

سرش را پایین انداخت.
مامان گلی شانه را برداشت و شهرزاد جلویش نشست تا

موهایش را شانه بزند.
هردو سکوت کرده بودند اما شهرزاد از اینکه جواب نگرانی

پیرزن را نداده بود ناراحت بود.
مامان گلی شروع به بافتن موهایش کرد، بلند تر شده بود.

بعد از کمی من من کردن لب زد:
-مامان گلی مریض نیستم فدای مهربونی و نگرانی هات

بشم!!!
اینا کارهNNای......چNNیزه....کNNار یNNزدان!!!نNNام یNNزدان را جNNوری آرام

زمزمه کرد که فکر نمیکرد به گوش
مامان گلی برسد.

اما مامان گلی زن با تجربه و پخته ای بود که وقتی همان
ابتدا شهرزاد سکوت کرد فهمید که کار مردی بوده که شهرزاد

از او میگفت.
-خدا نکنه عزیزدل؛ از یک طرف ناراحتم که تنهایی اومدی

اینجا و البته به اجبار!
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از طرفی خوشحالم که اومدی و تونستم ثمره عشق نادر رو
ببینم!!

از اینکه شدی محرم من و دوست تنهایی هام خیلی خوشحالم
مادر.

عشق خیلی خوبه؛ زیباست اما خطرناک!!!
مراقب باش ننه!!انتهای موهایش را با کش بسNNت و بوسNNه ای روی

سرش زد و به
سختی از تخت پایین آمد.

پاهایش درد میکرد و سنش بیشتر شده بود، از اتاق خارج شد
و باز دخترک تنها شد.

مانند جنین در خود جمع شد و پتو را روی تنش کشید تا گرم
بشود هنوز هم بدنش میلرزید.

این چند وقتی که اینجا بود شب ها خوابش نمیبرد و در اخر
از خستگی نزدیکی های صبح بیهوش میشد.

عادت کردن به وجود یزدان بد عادتش کرده بود، همیشه شب
ها کنارش بود و با نوازش های او به خواب میرفت و این بد

عادتش کرده بود.
یا

لبخند تلخی به خاطرات زیبایشان زد و با فکر به اینکه آ
یزدان هنوز هم به او فکر میکند یا فراموشNNش کNNرده اسNNت؟!اشNNکی

که میخواست دوباره روی صورتش بریزد را پس زد و
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سعی کرد کمی بخوابد تا خستگی هایش از تنش بیرون برود.
صبح با صدای موذن مسجد محله که به گوش میرسید الی

پلک هایش را از هم باز کرد.
تمام تنش سنگین شده بود و احساس میکرد یک گوی چند

کیلویی به او وصل کرده اند که نمیتواند تکان بخورد.
خواست کسی را صدا بزند اما گلویش جوری خشک شده بود

که جز اصوات نامفهوم نتوانست از خود در بیاورد.گلویش سوزش
شدیدی داشت؛  االن  خواستار جرعه ای آب

بود.
به زور آب دهانش را قورت داد. احساس میکرد گلویش

خراش پیدا کرده است.
به زور خودش را تکانی داد و نیم خیز شد.

انگار که درون آتش انداخته بودنش که اینگونه میسوخت و از
گرمی تنش عرق میکرد.

چند قدم برداشت و دستگیره درب را گرفت و به پایین کشید.
اشک از چشمانش سرازیر شد، چقدر بینوا و تنها شده بود که

یا
حتی کسی نبود از او خبر بگیرد و ببیند که زنده است

مرده؟!
به زور کمی صدایش را باال برد و مامان گلی را صدا زد.

بعد از چندین بار صدا زدن وقتی فهمید که صدایش را
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نمیشنوند.
گلNNNNدان گوشNNNNه راهNNNNرو را هNNNNل داد کNNNNه روی زمین افتNNNNاد و

صدایشکستنش ناقوسی شد و در دل خانه پیچید.
دیکر تحمل ایستادن روی پاهایش را نداشت؛ همانجا کنار درب

روی زمین نشست.
دلش یک خواب عمیق میخواست، تمام تنش کوره آتیش بود.
با دیدن فرشید و زنش به همراه مامان گلی که یکی یکی پله

ها را خدا گویان باال می آید پلک هایش روی هم افتاد.
فرشید با دیدن شهرزاد که گوشه درب اتاق افتاده و گلدانی

که تکه هایش روی زمین است به سمتش قدم تند کرد.
چند بار تکانش داد که دخترک هیچ عکس العملی نشان نداد.

دست روی پیشانی اش گذاشت که دستان خودش از گرمی تن
دخترک سوخت.

به سمت همسرش برگشت و لب زد
-زنگ بزن به دکNNتر روسNNتا بگNNو زود خNNودش رو برسNNونه اینجNNا!-

چیشده فرشید؟!
ُمرده؟!

-برو زنگ بزن یعنی چی کهُ مرده؟!
تب کرده؛ انگار کورهی آتیش بچه ، بدووو!!!

فریده سراسیمه از پله های طوالنی پایین رفت.
درست بود که با حاج نادر مشکل داشتند و هیچ وقت عالقه
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ای به دیدنشان نداشت اما خب دلش برای شهرزاد میسوخت
که در این سن کم یتیم شده اسNNت.خNNودش هم در سNNن کم پNدر و بعNNد

مادرش را از دست داده بود
و اورا درک میکرد اما نمیخواست به رویش بیاورد که بلکه

اورا پرو نکند.
نفسنفس زنان به تلفن رسید و آنرا برداشت و شناره پزشک را

گرفت.
بعد از چند بار پشت سرهم دکتر پاسخگو شد، حال نامساعد
شهرزاد را توضیح داد وگفت که فرشید خواسته خودش را

زودتر به اینجا برساند.
دکترهم بدون هیچ حرفی اطاعت کرد و خواست تا وقتی

خودش را میرساند تبش را با پارچه هیس بگیرند تا تشنج
نکند.

با سوزشی که در دستش رخ داد ناله ای کرد، خواست دستش
را تکان بدهد که فریده دست رویش گذاشت و اجازه نداد.

ها
دلش برای دخترک میسوخت؛ او هنوز برای تحمل این دردکوچNNک

بود.
مامان گلی گوشه تخت نشسته بود و به پنهای صورت اشک

میریخت.
دکتر به سمت فرشید چرخید و لب زد:
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-خداروشکر  االن  خطر رفع شد.
سرم و امپول هم تزریق کردم تا تبشون رو بیاره پایین.

بیشتر مراقب باشید ممکن بود تشنج کنند!
وسایل هایش را در درون کیفش گذاشت و از جایش

برخاست.
داروهایی که براشون نوشتم رو بخرید تا استفاده کنند،

استرس و نگرانی و هرچیزی که باعث میشه هیجان زده بشند
ازش دور کنید؛ خدا نگه دار شما.

-ممنNNون دکNNتر؛ خدانگهNNدارتون!!فرشNNید رفت تNNا نسNNخه داروهNNای
دخترک را از شهر تهیه کند.

مامان گلی فکر کرد که فریده هم بیرون خواهد رفت ولی
فریده از کنار شهرزاد جم نخورد.

-خانوم؟!
شما نمیرید استراحت کنید؟!

خسته میشید شما برید من کنار شهرزاد هستم!
-مامان گلی،  االن  فکر میکنی من آدم بدی هستم

ولی من دلم به حال و روز این دختر میسوزه!
خودمم توی این سن یتیم شدم و درکش میکنم!
چند بار پلک زد تا اشک هایش سقوط نکند.

رو به مامان گلی که با تعجب نگاهش میکرد انداخت و تبسمی
زد و از جایش برخواست.
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شما
-شما پاتون درد میکنNNه؛ من مNNیرم بNNراش سNNوپ آمNNاده کنم.مNNراقبش

باش.
مامان گلی دیگر بیشتر از این چشمانش بازتر نمیشد،همچین

رفتاری از فریده تعجب آور بود.
اما از اینکه اوهم درون خودش را پشت ظاهر ظالمش پنهان

کرده است خوشحال بود.
خوشحال بود حداقل او شهرزاد را درک میکند.

نگاهی به دخترک که با لب های ترک خورده و بی رنگ و چهره
ای که تازه داشت از حالت زرد به حالت نرمال خود برمیگشت

انداخت.کمی که گذشت فریده آمد و سرم را از دست دخترک خارج
کرد و بدون هیچ حرفی اتاق را ترک کرد.

کمی بعد دخترک با نوازش های مامان گلی الی پلک هایش را
از هم فاصله داد.

دهانش خشکشده بود و به سختی لب زد
-آ.....ب......آب......می....خوام!

مامان گلی لیوان آب روی میز کنار تخت را برداشت و کمک
کرد دخترک نیم خیز شود و بعد لیوان را به سمت دهانش برد.

-مرسی مامان.... گلی!!
-فدای تو بشم گل دخترم.

تو که همه مون رو نصف عمر کردی مادر!!
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شما
دیشب نشستی جلو بارون اینم عواقبش، من نمیدونم

جوون ها کی میخواییNNد دسNNت از این کNNاراتون برداریNNد.لبخنNNدی بNNه
نگرانی و غر زدن های مامان گلی کرد ، سکوت کرد

تا اورا بیشتر عصبانی نکند.
-قربون نگرانی هات بشم نترس من هفت تا جون دارم.

قبال هم تب کردم.
سرش را پایین انداخت و خاطراتش را به یاد آورد و با بغض

لب زد:
-وقتی بابام و مامانم و از دست دادم، اما حاج خانوم و بقیه

بودن!
ما

وقتی یزدان به سفر رفت و ازم خداحافظی نکرده بود، ا
حاج خانوم و بقیه بودن.

وقتی خوابش رو دیدم،حاج خانوم و بقیه بازهم بودن.
دیشب ولی اینجا داشتم جون میدادم نبودن.

حتی یزدان هم نبود مامان گلی!
ولی خوبه که شما کنارمی.اشک هNایش چکیNد کNه زیNر لب زمزمNه

کرد:
-تموم دردای دنیا نباشی میان سراغم؛ یزدان!

در این چند وقت کمی حالش بهتر شده بود و دوروز قبل بخیه

  492                       



شهرزاد   بی شهر

هایش را کشیده بودند و دکتر توصیه کرده بود باید تکان
نخورد تا خون ریزی نکند.

ازاینکه نمیتوانست سرپا بشود و خودش دنبال شهرزاد باشد
اعصابش بهم ریخته بود و عصبی بود، با زنگ خوردن

موبNNایلش دسNNت دراز کNNرد و برداشNNت.اسNNم "داداش" روی صNNفحه
خودنمایی میکرد، آیکون سبز رنگ

را لمس کرد و موبایل را به گوشش چسباند و لب زد:
-حسام، چیشد؟!

-خجالت بکش مرد، با این قلب عاشق و بیمار من بازی نکن ها؛
میرم خودم از باالی ساختمون میندازم زمین!!

نه سالمی نه علیکی، صدایش را نازک تر کرد و ادامه داد.
حسام چیشد؟!

چی میخواستی بشی یکی پسر بود یکی دختر!!
-َ اه حسام بسه کم ادا و اطوار در بیار.

من حوصله خودمم ندارم تو زدی به کولی بازی خودتو؟!
تحمNNل دیNNدن یNNزدان در این حNNال و روز را نداشNNت، یNNزدان بNNرای

اوتندیس مقاومت و سختی بود.
اما حاال داشت مانند یخ، جلوی چشمانش آب میشد و او این

را هرگز نمیخواست.
-سر من داد نزن ها؛ من فرستادی دنبال هووی خودم بگردم دو

قورت و نیمت هم باقیه مرد گنده!
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-حسام بفهمم دارم میترکم!
میدونی شهرزاد کجاست؟! جایی که نباید باشه؛ پیش اون

پسرعموی هیزش که جلوی چشمای من میخواست شهرزادمو
قورت بده

غیرت من مگه کشکه هاان؟!
من میخوام پیداش کنم اول خون اونایی که بردنش رو تو

شیشه کنم و بعدش خود شهرزاد که رفته!!!
بیجا

-باشه داداش غلط کردم حرص نخور مرگ حسام، منکنم اعصNNابت
بهم بریزم!

منم نگرانم، ناموس تو ناموس منم هست!
ولی تمام آدرس و شماره هایی که حاج خانوم داده بود الکی

بودن.
شماره ها خاموش بود؛ یکیشم روشن بود که شنود کردم رفتم

اصال نمیفهمید چی میگم.
مکان ها هم که مثل شماره ها!!

من بازم دارم تالش میکنم ولی نیست برادر من!!
عموش نمیخواسته پیش شماها باشه و بخاطر همین جوری

کلک زده و شهرزاد و برای همیشه بردتش!!!
جوری عربده زد که زهرا و مادرش ترسیده خودشان را داخل

اتاق انداختند.-گوه خورده؛ مرتیکه عوضی پیداش کنم میکشمش!
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به دنبال حرفش گوشی را بدون توجه به مادر و خواهرش که
چشمانشان از تعجب گرد شده بود به سمت دیوار رو به رویش

پرتاپ کرد.
خودش نمیتوانست بیرون برود و از مادرش خواسته بود از

زیر زبان پدرش آدرس و شماره های مربوط به عموی شهرزاد
را بیرون بکشد.

همه شان را دست حسام سپرده بود و حاال بعد از یک هفته
دوندگی حسام فهمیده بود سرکار بودن و تمام جانش خشم

بود و شعله میکشید.
حاج خانوم از اینکه یزدان این همه خودخوری میکرد از دست

خودش حرصی بود که کاش اجازه نمیداد شهرزاد را ببرند.
نتوانست تحمل کند و اشک هایش بارید.

-شیر مرد من آروم باش؛ همه چیز درست میشه صبر کن.
تو که عجول نبودی مادر!!

سرش را از روی سینه مادرش برداشت و بوسه ای زیر چشمان
اشکی اش زد و با شصتش اشک هایش را پاکید و لبخند تلخی

زد.-این مروارید هارو نریز ملکه من!
فدای یه تار موت بشه یزدان نگران من نباش!

من اون دختر پیدا میکنم و حسابش میرسم که تورو این همه
دلتنگ کرده.

-یزدان.....مادر شهرزاد چه گناهی داره مجبور بود بره.
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عموش اومده بود، اگه نمیرفت اجبارش میکرد.
-حتی اگه میکشتنش هم حق نداشت بدون اجازه من آب

بخوره چه برسه به رفتن.
خودش خوب میدونه بهش چیا گفته بودم!!

پیداش میکنم، شده آسمون و زمین میگردم پیداش میکنم
اون وقت باید فقط دعا کنه کاش میتونست از دستم فرار

کنه!!زهرا و مادرش نگاهی بهم انداختند، خوب میدانستند اگر
عصبی شود نمیتوانند آتش خشمش را سرکوب کنند.

نگران حال فرزندش بود؛ میترسید این عشقی که خودش
قبول نمیکرد از پا در بیاوردش!

شانه های پهن پسرکش را گرفت و مجبورش کرد دراز بکشد.
دیگر آن پسربچه کوچک چموش نبود؛ برای خودش مردی

شده بود و حاال آرزو میکرد حداقل قبل از مرگش بتواند نوه
هایش را ببیند.

بعد از این همه سال قلب یزدانش برای دختری لرزیده بود که
سرنوشت آنها را از هم جدا میکرد.

زهرا رفت تا آبمیوه و بیسکوییت بیاورد تا در کنار مادر و
برادرش بنشیند.

همراه آب پرتقال های تازه و خنکی که درست کرده بود
بیسکوییت طالیی راهم در ظرف گذاشت و وارد اتاق شد.یزدان بNNا

نوازش های مادرش کمی آرام شده بود و اورا در
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آغوش گرفته بود شوخی میکرد تا غم را از چهره مادرش دور
کند.

دست به سینه های مادرش میزد و میگفت که ممه میخواهد و
حاج خانوم هم کمی خجالت میکشید اما اخم کرد و لب زد...

مادر.ϑ-خجالت بکش پسر،اندازه دوتا بشکه ای ماشاء 
گیر دادی به سینه های من چرا؟!
از همون بچگیت چموش بودی!

زهرا به بحث شان گوش میداد و از خنده ریسه میرفت.
یزدان لبخند میزد و خوشحال بود کمی عزیزان دلش

میخندیدند.
در این مدت کوتاه که برایشان بسیار طوالنی بود لبخند روی

لب های این خانواده ندیده بود.فقط جای خالی شNNهرزاد بNNرایش دهن
کجی میکرد!

بعد از آن روزی که تب کرده بود زنعمو فریده اش یک انسان
دیگر شده بود و وقتی که فرشید خانه نبود به او محبت

میکرد و احترام میگذاشت.
حتی چند باری با او صحبت کرده بود.

نتوانسته بود کنجکاوی خودش را کنترل کند و اوهم گفته بود
که هیچ وقت با پNNدر و مNNادر او نمیخواسNNته بNNد باشNNد.او دخNNتر خالNNه

مادرش بوده است، در بچگی باهم همبازی بودند
اما بعد از ازدواج فرشید اجازه نمیداده به آنها سر بزند.
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بعد ها هم که سر ارثیه فرشید و نادر بین شان کدورت افتاده
بود و دیگر باهم ارتباطی نداشته اند.

تا اینکه به خواستگاری اش می آیند و جواب منفیمیشنوند.
فریده از اینکه اوهم مانند شهرزاد یتیم شده بود است و بعد

از ازدواج با فرشید باعث میشد خواهر و برادرش هم زندگی
شان سامان پیدا کند.

حتی از اخالق های مهربان و خانومانه مادرش در سن کمش
گفتNNه بNNود و پNNا بNNه پNNای شNNهرزاد اشNNک ریختNNه بNNود.دیگNNر از زن

عمویش تنفری نداشت و میدانست اوهم مجبور به
رفتار بد است تا فرشید فکر بد نکند.

یک هفته فریده و مامان گلی ازش مراقبت کرده بودند و
دوباره حالش بهتر شده بود.

شهرزاد وقتی درد و دل کردن فریده را شنید از عشقی که به
یزدان و خانواده او داشت گفت.

زن عمویش گفته بود باید مدتی اینجا بماند؛ او مراقبش است.
گفت که سنش هنوز پایین است؛ بعد از به ین قانونی رسیدن

فکر میکنند تا ببینند چه میتوانند انجام دهند.
این راهم گفته بود که اگر یزدان هم اورا دوست دارد میتواند

بیاید و از عمویش خواستگاری اش کند.
پس باید صبور میشد. با این حرف فریده به خودش آمد و
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فهمید که نمیتواند به زور بگوید چون من عاشق توام بایدباشNNی آنهم
با رفتارهای بد یزدان که اورا نمیخواست.

پس باید غرورش را حفظ میکرد و زندگی اش را به سرنوشت
میسپرد.

ینجا
از وقتی فریده با او خوب شده بود کمی زندگی در ا

برایش راحت شده بود.
با

فرشید چند روز بود که خانه نیامده بود و فریده میگفت که
او گفته است به شهر میرود.

ما
همراه مامان گلی و فریده تا صبح باهم فیلم میدیدند ا

درون قلبش با یاد عزیزانی که در تهران جا گذاشته بود
میسوخت.

همراه مامان گلی بعد از خداحافظی با فریده از خانه به مقصد
دریاچه ای که پاتوق پدرش بود خارج شدند.

دیکر بدنش کامال خوب شده بود و مانند دختر بچه های
شیطون بعد از چند وقت که پا به بیرون میگذارند، میدوید و

میخندید.
با هزار شیطنت شهرزاد و خنده های مامان گلی به دریاچه

رسیدند.
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شالش را برداشت و پیراهنش را از تنش بیرون آورد.
یا

با ساحلی آبی رنگی که در تن داشت؛ خودش را به دست در
و موهایش را به باد سپرد.اینقدر در آب ورجNه وورجNه میکNرد کNه

در آخر از خستگی
خودش را به زور کنار مامان گلی انداخت و دراز کشید.

مادرانه سرش را روی پاهای خودش گذاشت و موهای بلندش
را نوازش کرد.

میخواست ادامه حرف هایش را بزند و انگار شهرزاد هم
فهمیده بود که سکوت کرده بود.

آب دهانش را چند بار بلعید، حرف زدن از گذشته داغ نبود
نادر و شهال را در قلبش بیشتر میکرد اما لب زد:

-هی مادر ، پدرت و مادرت همراه هم قد کشیدن و بزرگ
شدن.

سالش شده بود که پدرت سن خدمت۱۲،۱۳مادرت تازه  
رفتنش رسید.

پدرش کدخدا بود و یک روستای معروف زیر دستش؛ سرمایه
دار بود برای خودش، کارهاشو درست کرد و نادرهم خدمتنرفت.

پدربزرگت ازش خواست که مقام خودش را به پسرش نادر
بدهد که او قبول نکرد، پدرت گفت که میخواهد روی پاهای

خودش بیاستد.
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پدربزرگت هم عصبانی شد و اورا طرد کرد و گفت تا زمانی که
عقلش درست نشود حق ندارد به خانه برگردد.

نادر رفت سراغ عموش، خواست شهال رو اجازه بده عقد کنه
تا باهم زندکی شون شروع کنند؛ اخه دو سال بود که نشون

کرده هم بودند و عاشق دلباخته!!
وقتی عموش گفت که برارش اورا به خانه برنگرداند، شهال را

دید پشت گوشش را دید.
نمیدونم بعدش چیشد اما بعد از دو روز خبر جار شد که شهال

و نادر بNNاهم فNNرار کNNردن و رفتن شNNهر!!هرچقNNدر دنبالشNNون گشNNتن
پیداشون نکردن، پدرنادر از غم

دوریش سکته قلبی کرد. فرشید هم بزرگشده بود.
ده سال بود که از شهال و نادر خبر نبود و همه فکر میکردند

اتفاقی براشون افتاده و فوت شدن.
ولی بعد از اینکه پدرش فوت شد.

شهال و نادر پیدا شدند.
با پای خودشون اومده بودن، شهال تورو باردار بود. خانومی

شده بود برای خودش.
نادرم شیرمرد شده بود.

اشک های هردو صورتشان را در برگرفته بود.
شهرزاد در سکوت اشک هایش را برای زندگی سختی که پدر و

ماددش کشیده بودند میریخت.
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مامان گلی ادامه داد:
اره اینجوری شد که برگشتن و اما پدربزرگت براش ارثی

نزاشته بود.
ما

من یادمه وقتی داشت جون میداد گفت سهم نادر رو بدین ا
خب بعدا که مدارک هارو آوردن همه چیز نوشته شده بود به

فرشید میرسه.
اما نادر دم نزد. گفت که پدرش اورا ده سال قبل طرد کرده

بود و او را حالل کرده و حتی  االن  هم از دست او ناراحت
نیست.اما زمین مادری اش هست که میبرمت ببینی، اینجاست یه

جای سرسبز که همونجوری مونده.
بعد از مدت کمی که اینجا موندن، پدر و مادر شهال هم دیگه

بخاطر اشتباهاتشون ازشون معذرت خواهی کردند.
تازه میفهمیدن نادر برای خودش یه پا شیرمرد، تونسته بود

کار پیدا کنه و خونه بخره.
وقتی هم از ارتباطشون مادر شهال از دخترش پرسید گفت تا

سالگی او صیغه بودند که نادر اصال کاریش نداشت و بعد۱۸ 
از اینکه عقد کردن باهم بودن.

میگفت که بچه دار نمیشدن و بعد از چند سال دکتر رفتن و
درمان باردار شده بود.

از اینکه نادر از دختری که اینهمه میخواستش سواستفاده
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نکرده بود خودش یه پا مردانگی بود!!اون روزا که اینجا بNNودن یNNه
روز دعوای فرشید و نادر سر

گرفته بود و کسی نفهمید سر چی بود!
ستا

بعد اون که دیگه رفتن نادر و شهال پاهاشون توی این رو
نزاشتن.

پدر و مادر شهال هم فوت کردند، تک فرزند بود، دیگر کسی
نبود که با آنها رفت و آمد داشته باشند.

برای همین دیگه ازشون خبر دار نشدم؛ رفتن که رفتن!!
دلم برای شیطنت های بچگی شون هم تنگ شده شهرزاد!

بازم خوبه نمردم و ثمره عشق و سختی شون رو دیدم گوزل
قیز.*

هق هق هایشان در هم پیچیده بود، شهرزاد را در
آغوششکشید و گریه اش را ادامه داد.ستا

بعد از سبک شدن به خواسته شهرزاد به سمت قبرستان رو
که پدر ومادربزرگ هایش در آنجا بودند حرکتکردند.

گوزل قیز کلمه ای ترکی به معنای دختر زیبا*
این روستا برایش خیلی شگفت انگیز بود، اسم روستا باعث
میشد یک منطقه خیلی بهم ریخته و مردمانی با سروریخت
های نامنظم در ذهنش پدیدار شود اما حاال این روستتی پدر
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و مNNادری اش انگNNار کNNه بNNرای خNNودش نمونNNه کامNNل یNNک شNNهر
بود.درختان بلند و زیبایش، در کنارهم تنومندانه به افق ها سر

بلند کرده بودند و بادی که میانشان به رقص در آمده بود و
صدایش طنین در گوشش انداخته بود.

دم عمیقی گرفت و به سمت گلهای یاس زیبایی که در دشت
ها فراوان بود رفت و چند دسته از آنها را چید و به دور

خودش چرخید که دامنش در رقص همراهیش کرد.
مامان گلی با لبخند نگاهش میکرد و قربان صدقه اش میرفت،
از اینکه ثمره عشق نادر و شهال اینجا را دوست داشت برایش

دلنشین بود.
هرچند آن دو از این روستا فراری بودند و خاطره هایشان را

خاک کردند و برای همیشه رفتند.مامان گلی با گوشNNه روسNNری اش
اشک های زیر چشمش را

گرفت.
ها

شهرزاد در حال فیلم برداری و عکس انداختن از منظره
بود، خیلی دوست داشت این کوه های گم شده در ابرهای

آسمان و دشت سرسبز را نقاشی کند.
با صدا کردن مامان گلی دست از خیره شدن برداشت و به

سمتش دوید.
نزدیک مرقدهای پدر و مادر بزرگ هایش شده بودند.
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با
نها

از بین قبر ها گذشتند و به سمت قبرهاییکه روی آ
وسیله ای شیروانی مانند پوشیده کرده بودند رسیدند.بالخNNره این دو

برادر خان های این روستا بودند و حتی
قبرهایشان هم ابهت داشت.

حاال شیطنت هایش فروکش کرده بود و با ناراحتی به قبر
چهار نفرشان چشم دوخته بود.

پدر و مادرش، شباهت زیادی به پدرانشان انگار داشتند چون
وقتی عکس های حک شده بر قبرشان را دید تک سویی چهره

پدر و مادر خودش را نشان میدادند.
مامان گلی فاتحه ای فرستاد و اشک هایش روان شد.

-خانوم، خان کجایید ببینید نوه تون اومده؟!
ثمره عشق نادر و شهال اومده؟!

اگه ببینید چقدر وطن خودشو دوست داره!!!
صدای هق هقش به گوش شهرزاد رسید.اشNNک هNNای خNNودش هم بNNا

حرف های مامان گلی ریخت؛ از سنگ
که نبود هرچقدر هم از این چهار نفر دلخور بود که پدر و
مادرش را اذیت کرده اند اما باز هم ندیده دوستشان داشت.

بعد از کمی ماندن فاتحه ای خواندند و به سمت خانه قدم
برداشتند.
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با راه آمدن حالشان فرق داشت؛ هیچ کدام حوصله نداشتند و
در سکوت راه میرفتند.

با دیدن ماشین فرشید که جلوی خانه بود، هردو هراسان بهم
نگاه کردند و تند قدم برداشتند.

زن عمویش آن روزهایی که با او صحبت میکرد گفت که
فرشید اذیتش میکند و شده چه وقت هایی که به باد کتکش

میگیرد.
از حرف هایش تعجب کرده بود ونزدیک بود شاخ در بیاورد،

میگفت که فرید بچه او نیست.
از فاصله سنی زیاد خودش و فرشید گفت، از اینکه فرشید زن

اولش یعنی مادر فرید را که طالق میدهد.
مادر آنهاهم فوت کرده بوده است، می آید خواستگاری اش و
میخواهد با او ازدواج کند هم برای پسر دو ساله اش مادری

کند و خودش هم قول میدهد که به خواهر و برادر های
کوچک او میرسد و خرجشانN را میدهد.اوهم اول قبول نکرده بNNود،

هرچقدر فرشید خوشتیپ و پولدار
ساله.۱۸بود ولی خب سنش زیاد بود برای منه دختر  

ولی وقتی چند روز گذشت و اقوام مان حتی یک نان خشک
هم بهمان ندادند و برادر و خواهران کوچکم گریه میکردند، به

اجبار برایش پیغام فرستادم که قبول میکنم.
خودم هم بخاطر اینکه رحمم ضعیف بود نتوانستم بچه ام را
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نگه دارم و سقط شد و من طعم واقعی مادر را نچشیدم.
هرچند فرید برایم مانند پسر خودم بود، اوهم من را دوست

داشت ولی وقتی بزرگ شد و فهمید مادرش نیستم، کمی ازم
فاصله گرفت.

فرشید هم که هروقت عصبانی بود و من هم بخاطر تنهایی
هام و ندیدن عشق و محبت لج میکرد، بهانه به دست

میگرفت و با کمربند به جNNانم میفتNNاد و کتکم مNNیزد.مامNNان گلی اگNNر
نبود شاید از زیر دست هایش جان سالم به در

نمیبردم. پسرش هم که بزرگ شد با آن بچه ای که من تربیت
کرده بودم فرق کرد، شد یکی لنگه باباش!!!

وقتی درون نابود شده فریده را میدید مشکالت خودش را
فراموش میکرد.

فریده را در آغوش گرفت؛ نمیدانست چجوری کسی را آرام
کند فقط احساس کرد او به محبت نیاز دارد.

از افکارش خارج شد و همراه مامان گلی با ترس وارد حیاط
شدند. میترسیدند به اینکه شهرزاد در خانه نیست و حالش

خوب است گیر بدهد.
با حالی خراب از اداره خارج شد و نفسش را با حرص بیرون

فرستاد. تازه چند روز بود که حالش کمی بهتر بود و
میتوانست راحت قدم بردارد.

در به در دنبال شهرزاد و نشانی از او بود.
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انگار دخترک آب شده و در زمین فرو رفته بوده است.
حسام با سراسیمه به دنبال یزدان از اداره خارج شد و نگاهی
به دور و اطراف انداخت که کمی آن طرف تر یزدان را در

حالی که از حرصش به ریوار مشت میزد را دید.
با نگرانی جلوتر رفت و همین که میخواست باز مشت بکوبد؛

دستش را جلوی مشت یزدانگNNرفت و بNNا حرصNNداد زد:-ِ د الکNNردار
یک دقیقه آروم بگیر!!

مگه شوخیه که دنبال کسی باشی و ازش فقط اسم بدونی و
بخوای دو سوته پیداس کنی؟

وقتی جوابی از یزدان نشنید با عصبانیت دستی به شانه اش
زد که یزدان کمی تلو خورد.

-تو روی سرهنگ وایمیسدی میگی یا تا یک هفته یا استعفا
میدم؟!

خجالت نکشیدی تو؟ نه میخوام ببینم خجالت نکشیدی؟!
-بسه حسام من  االن  قاطی ام برادر من؛ بیا برو دنبال کار و

زندگی خودت که بدتر فصبانی بشم میزنم دکور صورت زیبای
تو میاد پایین!!!

-خNNر، آدم بNNاش!من رو کتNNک بNNزن امNNا مشNNت تNNوی دیNNوار سNNیمانی
سخت نزن

انگشت هاتو ببین زخم شده خون میاد،  االن  بری باز حاج
خانوم نگران میشه!!!
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چشم غره ای به حرف زشت حسام کرد و به سمت توالت
بخش مردان در حیاط بود قدم برداشت تا زخمش را بشورد.

این دخترک ریز نقش تعادل زندگیش را بهم ریخته بود؛ دلش
میخواست  االن  تن دخترک میان دستانش بود تا اورا محکم

بگیرد و گاز بزند تا بلکه حرصش کمی بخوابد.
به کمک حسام دستش را شست و بعد با پارچه تمیزی که

حسام از اتاقشآورده بود دستش را بست.
ها

کله شقی کرده بود و با سرهنگ دعوا کرده بود، مانند بچه
بهانNNه گNNیر شNNده بNNود در حNNالی کNNه خNNودش هم میدانسNNت خیلیطNNول

میکشد تا پیدایشان کنند.
از حسام خواست تنهایش بگذارد؛ اوهم به اجبار قبول کرده

بود.
دلش میخواست کسانی که برای شهرزادش مهم بود را

خوشحال کند، پریسا و پناه کوچولو!!!
سوار ماشین شد و به سمت فروشگاهی که در نزدیکی اداره

بود راند.
بعد از گذشت چند دقیقه به مقصد رسید و از ماشین پیاده

شد.
نها

از شیر مرغ تا جون آدمیزاد گرفت، خیلی وقت بود که از آ
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خبری نگرفته بود!
آخرین بار پریسا قرار بود عمل کند و مادرش بعدا بهش گفت

که حالش بهتر شد و خووهر پریسا آمد و از او پرستاری کNNرد.بعNNد
از پرداخت هزینه ها؛ از مغازه خارج شد.

خریدهارا در صندلی پشتی گذاشت و پشت فرمان نشست.
-اوستا من که همیشه نوکرت بودم، منتی هم نیست، شما تاج

سر بنده اید.
تا آخر عمرمم نوکریتو میکنم فقط این بنده مهربون و

کوچیکتو بهم برگردون!!
خودت که خوب میدونی؛ راز قلبم چقدر از دیگران پنهان کنم

از تو نمیتونم اوستا؛ خودت کمکم کن!!!
لبخندی زد و ماشین را روشن کرد و به سمت خانه پناه

کوچولو حرکت کرد.
برای پناه لباس و عروسک هم گرفته بود؛ فقط امیدوار بود

دوستشان داشته باشد.
ماشین را جلوی خانه پریسا متوقف کرد، در خانه باز بود و

یزدان تعجب کرد.
از ماشین پیاده شد و بدون توجه به نگاه های خیره چند

دست از همسایه ها دست روی زنگ خانه گذاشت و فشرد.
بعد از چند دقیقه صدای دویدن و جیغ جیغوی پناه که

میخواست ببیند پشت در کیست؛ لبخندی زد و عروسک باربی
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را از ماشین برداشت و جلوی صورت خودش گرفت.
با بازشدن در صدای متعجب و کمی هیجانی پناه در گوش

هایش پیچید.
-این عروسک برای کیه؟!

ببخشین شما کی هستین قNNایم شNNدین؟!عروسNNک را از جلNNوی چهNNره
اش کنار کشید که پناه جیغی زد و

خودش را در آغوشش انداخت.
-وای عمو یزدان.

-جان عمو، پناه خانوم خوشگلم چطوره؟!
مامان پریسا خونه نیست؟!

-منم خوبم عموجون؛ برم مامان صدا کنم!!
بعد با تندی از جلوی چشمانش خارج شد و دوان دوان در

حالی که جیغ میزد "مامان عمو یزدان اومده " به سمت درب
خانه میرفت.

یزدان لبخند بر روی لب، درب ماشین عقب را باز کرد و خرید
هارا به دست گرفت.

سنگین بودند اما نه برای اویی که چند سال بود انواع مختلف
گویان وارد حیاط شد که پریسا راϑورزش ها را انجام داده بود.یاا 

با چادر رنگی رنگی
که روی سر داشت و با لبخند به سمتش می آمدند دید.

سرش را پایین انداخت، از اینکه شهرزاد کنارش نبود و تنها در
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خانه یک زن مطلقه بود خجالت کشید.
-سالم آقا یزدان؛ خوب هستید؟!

حال خانواده خوب هستش؛ شهرزاد جان خوبن؟!
-سالم خواهر؛ همه خوبن ممنون!!

؟ϑشما بهتر هستید انشاء
چشم هاتون که دیگه اذیت تون نمیکنه؟!

-خداروشکر!
به لطف شما و شهرزاد جان چشم هامم کامال خوب شدند!

چرا خودش نیومد دلمون براش تنگ شده، هرچقدر هم تماس
گNNرفتم خNNاموش بودنNNد!!!!خریNNدها را روی زمین گذاشNNت؛ قلبش از

نبود شهرزاد فشرده
میشد.

-شهرزاد نیست؛ رفته خونه عموش روستا!!
-خوش بگذره بهشون!

وای دستتون درد نکنه توروخدا چرا به خودتون زحمت دادید.
من اصال دستپاچه شدم، بفرمایید داخل چایی میوه ای میل

کنید.
-نه ممنون پریسا خانوم؛ من کار دارم.

اومدم به شما سر بزنم جون خودمم موقع عملتون نبودم و
سفر رفته بودم گفتم بیان حالتون رو بپرسم!!!

-خدا از بزرگی کمتون نکنه، حق برادری روی گردن من
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گذاشتید تا آخر عمرم مدیون شماها هستم!!
-انجام وظیفه بود خواهر.-سالمت باشید.

پناه با لباس ها و عروسک ها سرگرم شده بود و همه شان را
باز و نگاه میکرد.

با
به سمتش رفت و بوسه ای بر روی موهایش زد و

خداحافظی سرسریN از آن خانه که خاطره هایی از شهرزاد
داشت خارج شد.

فضای خانه برایش سنگین بود، تمام حرکات و حرف های
دخترک جلوی چشمانش بود.

گوشی اش را برداشت؛ یادش رفته بود به پریسا شماره
تماسش را بدهد تا هروقت کاری داشت به او بگوید.

پیامکی فرستاد و گفت که میتواند اگر مشکلی یا کاری داشت
به او خبر بدهد که بالفاصله پریساهم تشکر کرده بNNود.مقصNNدش را

نمیدانست فقط میخواست جایی باشد که
خاطرات دلبر کوچکش جلوش چشمانش نباشد تا جانش را

بگیرد.
بعد از چند ساعت پرسه زدن در خیابان بدون اینکه کمی از

دلتنگی اش کم شود و قلبش سبک شود، به اجبار بخاطر زنگ
های پی در پی مادرش مقصدش را به سمت خانه عوض کرد.

انگار که چیزی از وجودش گم شده بود، نفس هایش را
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منقبض میکرد و روحش را آزار میداد، بعد از این همه سال کهپدر
و مادرش اصرار کرده بودند ازدواج کند و مخالفت کرده

بود.
روز عقد زهرا، آن دخترک کوچک و ریزه میزه را دیده و

احساس کرده بود چیزی درون قلبش فرو ریخت.
دخترک با چشمانی که از ذوق دیدن لباس گلبهی نامزدی زهرا

شوق کرده و برق میزد، قلبش را با خود برده بود.
لعنت به آن روز که اورا دیده بود میکرد،کاش هیچ وقت

نمیدیدش؛ کاش هیچ وقت بخاطر از دور نگاه کردن و رفع
دلتنگی اش دنبالش نمیرفت!!

کاش بعد از مرگ خانواده اش در این خانه نمانده بود، و خیلی
ای کاش های دیگر که جانش را میگرفت.

ماشین را گوشه خیابان توقف داد و سرش را روی فرمان
گذاشت.چرا این دلبرک اینگونه برای درد بود؟!

اگر گریه میکرد مردانگی اش زیر سوال میرفت؟!
از خودش که هراس نداشت، دلش گریه میخواست تا این قلب

دردناکش که هی درد امانش میبرید را تسکین دهد؟!
با یاد آوردن خاطره آن روز شوم؛ از دلبری های شهرزاد در

آغوشش؛ بغض مردانه اش شکست.
جز خودش و خدایش نباید کسی اورا در این حال میدید.

با حرص اشک هایش را پاک کرد؛ یادش نمی آید چه زمانی
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مثل امشب اشک ریخته بود!!
آخرین بار کی بود؟! وقتی که اولین روز مدرسه دعوا کرده

بود و با گریه به خانه آمده بود؟!
یا وقتی که مادرش اجازه نمیداد دنبال شغل خطرناکش

برود؟!
اما خوب میدانست که گریه های آنها به اندازه گریه های

امشبش سوزناک نبود!!!این قلب از اینکه غیرتش زیNNر سNNوال رفتNNه
بود اما نخواسته بود

واضح بگوید و دحترک را رنج دیده کند.
این قلب از نخواسته شدن عشقش میسوخت؛ کاش دخترک

میگفت میخواهدش تا دنیایش را به پای او بریزد.
بطری آب را برداشت و یک نفس سر کشید، ماشین را روشن
کرد و پنجره را پایین داد تا اگر صورتش سرخ شده باشد باد

آنرا مالیم کند.
به کوچه که پیچید، با دیدن ماشین محمد که جلوی خانه شان

پارک شده بود و خبر از آمدنشان میداد لبخند بی جونی روی
لب هایش نشست!!

دیدن و دل دادن به بازیگوشی های امیرعلی هر غضه ای را از
جسم و روحت می ربNNود.امNNا از مNNریم هنNNوز بخNNاطر اینکNNه همNNراه

نسیم شهرزاد را ناراحت
کرده بودند دل چرکین بود.
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ماشین رابه داخل حیاط برد، دوباره از ماشین پیاده شد و
درب را بست که با صدای بلند امیرعلی که صدایش میکرد

لبخند عمیقی زد.
بمب انرژی بود این پسر، دستانش را باز کرد که پسرکش نیم

وجبی خودش را در آغوش مثل پدر؛ داییش انداخت.
وارد خانه شدند و بعد از احوال پرسی و گریه زاری های مریم

بخاطر بخیه اش؛ سفره را چیده و همگی دورش نشستند،
جای دلبرش دهن کجی میکرد؛ باغم سرش را پایین انداخت و

شروع به خوردن غذا کرد.
به همراه مامان گلی در آستانه در ایستاده بودند؛ با دلهره بهم

نگاهی کرده و عزمشان را جزم کرده و وارد خانه شدند.
کسی در هال نبود و همین باعث شد شهرزاد نفسش را آروم

بیرون بفرستد.
مامان گلی اشاره ای به شهرزاد زد تا زودتر به سمت اتاقش

برود.
با

شهرزاد از پله ها باال رفت ولی هنوز چند پله مانده بود که
صدایی که شنید قالب تهی کرد.

-به به دخترعموجان؛ روی آسمونا دنبالت بودیم روی زمین
پیدات کNNردیم!!آب دهNNانش را قNNورت داد و سNNعی کNNرد نلNNرزد و بNNه

هووش مسلط
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باشد.
با صورت خودساخته و خنثی به سمت فرید برگشت.

-علیک سالم پسرعمو؛ من هیجا نبودم شما زیاد درگیر بودی
انگاری!!

-نه خوشم اومد زبونت باز شده شهرزاد خانوم!
ما

خوبه افتخار دادید در منزل من سکون پیدا کنید و از مال
که بقول خودتون حرومه استفاده کنید مهمان جان!!!

دندان هایش را روی هم فشرد و سکوت کرد تا برای خودش
دردسر بزرگ تری درست نکند.

آمدن این مساوی با نابود شدنش بود.
فرشید و فریده که از آشپزخانه بیرون آمدند و نگاه محکم و

استوار بودن فریده کNNه در چشNNمانش نشسNNت و بNNا پلNNک زدنNNآرامش
خواست تا او هم باشد نفس حبس شده اش را آرام به

بیرون دمید.
-سالم.

نگاهش به فرشید بود، فرشید در جوابش سری تکان داد و به
سمت مامان گلی برگشت که گوشه ای ایستاده بود.

-مامان گلی؛ کجا بودید شما؟!
اخه امام زاده رفتن این همه طول میکشه!!

فریده جلوم نگرفته بود میخواستم بیام دنبالتون؛ لطفا از این
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به بعد زیاد بیرون نبر شهرزاد رو!!
مامان گلی که از حرف الکی که فریده در گوش فرشید

خوانده بود لبخندی زد و زیر لب چشم پسرمی زمزمه کرد که
فرشید هم از او تشکر کرد.-مامان گلی پاهای شNNما درد میکنNNه اگNNر

میخوایید برید
استراحت کنید.

-باشه مادر؛ عصر میام براتون فسنجون بار بزارم!
برم یکم این پاهام ماساژ بدم!
آقا فرید شماهم خوش آمدید.

-ممنون مامان گلی.
از خانه خارج شد و به سمت خانه خودش که در نزدیکی بود

قدم برداشت.
با

شهرزاد به سمت اتاقش رفت و توجهی به فرید نکرد که
چشمان هیزش جلوی پدر و مادرش اورا رصد میکرد.
میترسید از این پسر زخم خورده؛میترسید بالیی سرش

بیاورد.
در خانه کسی بود که یک سال پیش پدرش به آنها گفته بود

که پولشان از راه حالل و با خدا نیست و نمیتواند تNNک دخNNترش را
به دست آنها بسپارد و خودش هم ازدواج بدون

عشق که بی ثمر میشد گفته بود.
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باید بیشتر مراقب خودش میشد؛هرکاری و انتقامی از این
پسر هیز ممکن بود. روی تخت دراز کشید و پتو را تا زیر چانه

اش کشید.
با مرور خاطرات زیبایش با یزدان و خانواده اش کم کم پلکش

سنگین شد و به خواب عمیقی فرو رفت.
با حرکات دستانی در خود

جمع شده بود.
وقتی که چشمانم را باز کردم، نفس در سینه ام حبس شد.

فکر نمیکرد انتقامش را اینگونه بگیرد.
به خودش آمد و همین که خواست جیغ بزنند فرید دست

قدرتمندش را روی دهانش گذاشت و صدایش را در نطفه خفه
کرد.

عربده ای که زده بود به گوش فریده که در آشپزخانه مشغول
پختن غذای شام بود رسید؛ ترسیده مالقه را در قابلمه

انداخت و پله هارا دوتا یکی باال رفت.شهرزاد اکسNNیژن را بNNه ریNNه
هایش کشید و خودش را عقب عقب

به دیوار رساند و به آن تکیه داد.
یک آن حس جنون در جانش فرو ریخت که مانند دیوانه ها در

حالی که چشمانش زوم روی فرید بود جیغ زد.
جیغ های پی در پی اش حتی فرشید را هم که در حیاط بود

متوجه کرد که با عجله به سمت خانه آمد.
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فریده سراسیمه که وارد شد، با دیدن وضعیت شان به حقیقت
پی برد که نگران به سمت شهرزاد رفت و اورا در آغوشش
گرفت، دخترک آرام نمیشد صدای جیغ و زجه هایش در تمام

خانه طنین انداخته بود.
فرید کمی از دردش انگار آرام شده بود که دستش را بند زمین

کرد و از جایش بلند شد.
به سمت شهرزاد و فریده آمد، دست انداخت و موهای دخترک

را میان دستش گرفت و کشید که دوباره صدای جیغ های
شهرزاد شروع شد.

فریده هرچه التماس میکرد؛ تالش میکرد که دشت فرید را از
موهای بلند دخترک جدا کند اما هیچ موفقیتی نداشت.

فرشید وارد اتاق شد و با دیدن وضعیت اتاق و جیغ و گریه
های شهرزاد و التماس همسرش عصبی قدم به جلو برداشت و

شهرزاد و فرید را از هم جدا کرد.هرچقدر هم که از برادرش بدش
می آمد اما بازهم برادرش

بود، این دختر هم برادر زاده اش.
او آنرا آورده بود تا کنار حاج سبحان و خانواده اش زندگی

نکند.
دلش نمیخواست اینگونه و در این حال اورا ببیند.

با سیلی که فریده در گوش فرید زد و بعد با صدایی که
میلرزید لب زد،؟ به خودش آمد:
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-بهت شیر ندادم؛ بچه بودی اومدم و خانم این خونه شدم.
اما برات مادری کردم، من بهت یاد نداده بودم اذیت به حریم

کسی رو!!
اذیت به یک دختر یتیم و تک و تنها رو یادت نداده بودم

فرید؛تو چند سال که از من دور شدی و دیگه گفتی چون من
نزاییده مادرم نیست!

بNNرو گمشNNو بNNیرون پسNNره چشNNم سNNفید.فریNNد کNNه از چشNNمانش خNNون
میبارید؛ چشم از فریده گرفت

ونگاهش را به چشمان اشکی دختری که در آغوش مادرش
جمع شده بود انداخت و بیرون رفت.

فرشید هم بدون هیچ حرفی پشت بند پسرش به بیرون از
اتاق قدم برداشت.

شهرزاد دیگر تحمل وزنش را نداشت؛ روی دو زانو نشست و
زجه زد برای بدبختی هایش که هیچ وقت تمامی نداشت.
فریده صورتش را میان دستانش گرفتو با نگرانی لب زد:

-شهرزاد.....شهرزاد بهم بگو که.....بگو کاری نکرد؟!
به دخترانگیت که...؟؟؟

-نه نه نزاشتم، این جسم و جان برای یزدانمه!
ای خدا جسم من سالمه اما روحم هیچ وقت درست نمیشه

فریده جون!!
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تورو قران کمکم کن از اینجNNا بNNرم؛ تNNورو خNNدا کمکم کن!من اینجNNا
بمونم آخرش مجبور میشم خودکشی کنم تا از عفتم

لکه دار نشه!!!
من یزدانمو میخام زنعمو!!!

-ساکت شو....سیسسسس دیگه جلوی فرشید چنسن حرفی
نزنی ها!

خودم دارم فکر میکنم ببینم چجوری میشه به اون خانواده
خبر داد که اینجا اذیت میشی تا بیان ببرنت عزیزم!!

فقط لطفا آروم باش؛ بازم خوبه زرنگی کردی و نتونست
بیشتر از این بهت آسیب بزنه، بزار کمکت کنم دراز بکش

بخواب یکم آروم شی!!!
-میرم حموم؛ من نجسم!!

دستایی نامحرم به جسمم خورده!!
هیستیریک وار دست روی سرش گذاشت و شوت گریه اش

بیشتر شد
-وای خدا؛ یزدان بفهمه میکشNNتم، زنNNده زنNNده پوسNNتم میَکنNNه!!-پاشNNو

دختر کم بی قراری کن و این دل من خون نکن!!
پاشو قربونت برم، تو خدارو داری!!
برو یه دوش بگیر تا سرحال بشی!!!

با کمک فریده از جایش بلند شد و وارد حمامی که در اتاق
خودش بود شد و بالفاصله از ترسش در را قفل کرد.
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شمارش لیف کشیدن روی بدنش از دستش خارج شده بود؛
اشک هایش بند نمی آمد و مشتاقانه از همدیگر سبقت

میگرفتند.انگار که تمام جانش نجس شده بود؛ آب داغ و کشNNیدن پی
در

پی لیف بر روی تنش؛ پوستش را قرمز کرده بود.
خسته شده روی زانوهایش نشست و جیغ کشید، تحمل این

اتفاق برایش طاقت فرسا بود.
کم مشکل برایش پیش نیامده بود اما دیگر گنجایش این

دست درازی را نداشت.
با صدای فریده به خودش آمد: پوستش از گرمی آب سوزش

داشت ، آب را ولرم کرد و زیرش ایستاد. تمام جانش سوخت
ناله ای کرد!!!

فریده بازهم صدایش زد اما حال جواب دادن نداشت.
-شهرزاد جان؛ بیا بیرون عزیزدلم ، بیا باهم حرف میزنیم تا

آروم بشی!!
چرا جوابم نمیدی شهرزاد نگرانم داری میکنی!؟-ولم کنیNNد؛ بزاریNNد

به دردای خودم بمیرم!!!
دیگه طاقت ندارم.

من بابام رو میخام، مامان شهالم میخام!!!
از همه بدم میاد، از یزدان متنفرم!!!

صدای هق هقش در حمام پژواک شد، چشمان فریده از
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دردهای بسیار دخترک کوچک خیس شد.
بیا

-برات لباس گذاشتم روی تخت؛ اومدی لباس تنت کن
پایین آفرین دختر!!

فرشید گفت کارمون داره، بهم نگفت چی اما خدا بخیر
بگذرونه!!!

موهایش را شامپو زد و آبکشی کرد؛ از وقتی فریده گفت که
فرشید کارش دارد استرس دوباره در جانش رخنه کرده بود.

میترسید بالیی بدتر به سرش بیاورند.
ای کاش یزدان را میتوانست خبردار کند.آن روزی کNNه از فریNNده و

مامان گلی خواست تا تلفنی به او
بدهند تا تماسی برای رفع دلتنگی از یزدان بزند.

اما آنها گفتند که در این روستا فقط یک تلفن خانه است که
آنهم با اجازه فرشید اداره میشود، تنها خانه ای هم که تلفن

دارد این خانه است اما نمیتوانند ریسک کنند و فرشید را به
جان خود بیندازند.

از اینکه همه راه ها بسته بود تا به یزدان یا حاجی خبر بدهد
دوباره اشک در چشمانش پرده انداخت.

عجب سرنوشت شومی داشت؛ روز به روز زندگیش بیشتر
دچار مشکالت میشد و برای یک دختر هفده ساله زیادی بود.
حوله را دور تنش پیچید و ترسیده بیرون آمد. از ترس اینکه
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کسی در اتاق باشد نگاهی به آن انداخت آرام از حمام خارج
شدو به سمت درب اتاق رفت و آنرا قفNNل کNNرد.در آیینNNه نگNNاهی بNNه

خودش انداخت؛زیر چشمانش گود افتاده
بود و پف کرده بود.

استخوان های گونه اش بیرون زده بود.
از وقتی که به این روستا پا گذاشته بود بیشتر وزن کم کرده

بود.
آه جان سوزی از میان لب هایش خارج شد و لباس هایش را

پوشید.
موهایش را شانه زد و در گیره جمع کرد.

روسری را روی سرش انداخت و پوزخندی به صورت رنگ
پریده و بیحالش زد و از اتاق خارج شد.

از پله ها که پایین رفت فریده و فرشید را روی مبل های
نشیمن در کنار همدیگر دید.

بدون هیچ صدایی به سمتشان رفت و کنارشان ایستاد.
متوجه حضورش شدند؛ فرشید با دستش مبل را نشانش داد

-بشین شهرزاد!!
بازهم بدون هیچ حرفی به سمت مبل روبه رویی شان رفت و

در آن جای گرفت.
نگاهشان نمیکرد؛ 

هرچقدر عمویش باشد و محرم، از نظرش قلب مهم بود که
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برای آنها فرسنگ ها از همدیگر دور بود.
فرشید با کمیِ منِ من کردن سرفه ای کرد و به یک باره لب زد:

-باید بNا فریNد ازدواج کNنی!!!نگNاهش را ناباورانNه بNاال آورد، حNتی
فریده هم از حرف فرشید

تعجب کرده بود که از جایش بلند شد و بعد با تعجب در
جایش نشست.

-تو....فرشید تو.....این چه تصمیمی گرفتی؟!
مگه میشه، وقتی عالقه ای بهم دیگه ندارند؟!

-فریده، اوال تو کاری که بهت مربوط نیست حرف نزن!!
دوما مگه ما بهم عالقه داشتیم که ازدواج کردیم!؟

فریده از حرف های گزنده فرشید بغض کرده از سرجایش بلند
شد و با قدم های بلند به سمت اتاقش دوید.

فرشید کالفه پوفی کشید و از جایش بلند شد
-آماده باش تا چند روز دیگه عاقد میارم محرمیت تون رو

بخونه؛ و رفت!!!ناباورانه نگاهش به رو به رو بNNود، قطNNره اشNNکی
از الی پلک

هایش تا زیر چانه اش ریخت.
میلرزید؛ تمام جانش از این تصمیم میلرزید.

مگر میتوانستند کسی را به اجبار عروس کسی بکنند؟!
مگر زندگی بی عشق میتوانست خوب باشد؟!

مگر زندگی بدون یزدان ممکن بود؟؟!!
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دستش را بند دسته مبل کرد و از جایش بلند شد، باید
میرفت!

باید فرار میکرد از خوابی که فرشید برایش دیده بود!!!
خودش را به زور به اتاق فریدع رساند و در زد و بدون کسب

اجازه وارد شد.
جلوی درب روی زمین ولو شد که فریده ترسیده به سمتش

آمد و زیر بازوهایش را گرفت و کمک کرد روی تخت بنشیند.
-فریده جون؛ تورو خدا، تورو به جون مادرت کمکم کن!!

میخوام فرار کنم، میخوام از اینجا بNNرم تNNوروقران کمکم کن!!-آروم
باش، من اگه فراریت بدم بعد تو من رومیکشند.

ولی خانواده صالحی میتونند کمکت کنن!!!
-به اون نامرد که من دسترسی ندارم؛ اونم که سراغم

نمیگیره!!
وای خدا دارم دق میکنم!!

-هیش؛ من یه فکری دارم تو نگران نباش!!
این چند روز مثل برگ و باد گذشت؛ سه روز از آن روز نحسی

که فرشNNید گفتNNه بNNود بایNNد ازدواج کنNNد گذشNNته اسNNت، فریNNدههرروز
التماس فرشید میکند که کاری با این دختر نداشته

باشد که در آخر هم فرشید جوری کتکش زد که از اتاق
نمیتواند بیرون بیاید.

روی صندلی ناهارخوری نشست و سرس را میان دستانش
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گرفت.
-چگونه میتوانم با کسی زندگی کنم که جز تنفر به او هیچ

حس دیگری ندارم؟!
مگر میتوانم جز معشوقه ام به فرد دیگری فکر کنم؟! ابدا این

در توان من نیست.
هرروز هرچه بیشتر فکر میکردم کمتر نتیجه میگرفتم؛ مگر

میشد از این روستا که حتی مسیرش را نمیشناختم فرار
کنم!!!؟؟

بیچاره فریده هم بخاطر من کتک خورده بود و کارش شده
بNود گریNه و زاری و نفNرین کNردن بNه فرشNید!!!مامNان گلی هم کNه

کاری نمیتوانست انجام دهد، خواست از
پسر خواهرش بخواهد که من را فراری دهد ولی او از فرشید

ترسیده و قبول نکرده بود.
دیگر مغزم یاری ام نمیکرد،با بوی سوختن به خود آمدم و به

سمت غذای روی گاز که حاال فکر نکنم چیزی ازش مانده باشد
قدم تند کردم.

مرغ ها سیاه سوخته شده بودند؛ همه شان را دور ریختم و
مرغ دیگری بار گذاشتم، این بار حواسم را جمع کردم تا ناهار
امروز را نسوزانم که فرشید دق و دلیش را روی سر من خالی

نکند.
با صدای در ترسیده از آشپزخانه خارج شدم، این چند روز
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اصال حال خوبی نداشتم ؛ یک چشمم خون بود و دیگری اشک
، و اما سعی کرده بودم جلوی چشمان فرید نباشم!!!بNNا دیNNدن مامNNان

گلی که به سمت اتاق فریده رفت؛ ابرویی باال
انداختم و دنبالش رفتم.

تقه ای به در زدم و وارد شدم.
مامان گلی و فریده داشتن با هم صحبت میکردند که با دیدن

من سکوت کردند.
فریده لبخندی زد و با دستش خواست که کنارش بروم و

بنشینم.
-چیزی شده؟!

اتفاقی افتاده که من خبر ندارم ازش؟!
راه حلی که میگفتید چیه؟!

چرا کمکم نمیکنید من از اینجا برم؟!
شماهام از فرشید میترسید حق دارید!!

-شهرزاد؛ دخترم آرام باش.
فریده راه حلی که توی سرش بود رو بهم گفت؛ منم رفتم و

تالش کNNردم بNNبینم شNNدنی یNNا نNNه کNNه.......منتظNNر نگNNاهش کNNردم کNNه
لبخندی زد و گفت: شدنی بود مادر!!!

-این راه حل چیه فریده جون؟!
-اینجا که یدونه تلفن خونه هست، بهت گفته بودم. انگار مش

رمضون و پسرش اونجارو اداره میکنند.
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پسر مش رمضون آدم فرشید؛ پس خطرناک بود و نشدنی که
به خانواده یزدان خبر بدیم!!

مامان گلی فرستادم؛ به مش رمضون ماجرا رو گفت، اونم
گفته که عصر پسرش دست به سر میکنه که من برم بهشون

زنگ بزنم.
از شوق و ذوق آزادی از این بند؛ ناباورانه نگاهشان کردم و

اشک هایم ریخت.
دیگر آزاد میشدم؛ یزدان می آمد.
بخدا قسم که من مطمعنم او میاید.

فریده را و بعد مامان گلی را در آغوش گرفتم؛ با صدای
فرشید که صدایمان میکرد ترسNNیده از هم جNNدا شNNیم و منهراسNNان از

اتاق خارج و زود به سمت آشپزخانه رفتم.
اشک هایی که از شوق روی صورتم ریخته بود را پاک کردم و

چند مشت آب در سینک به صورتم پاشیدم، نمیتوانستم
لبخندم را از روی صورتم جمع کنم.

به زور توانستم خود را کنترل کنم و به فرشیدی که وارد
آشپزخانه شد سالم زور زورکی بدهم.

ناهار هنوز آماده نبود و میترسیدم بگویم ناهار را سوزانده ام،
کمی من من کردم و بعد لب زدم.-من، ناهار رو سوزوندم.

یکم دیگه آماده میشه، اگه میشه.....
اجازه نداد ادامه حرف هایم را ادا کنم که عربده ای زد که از
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ترسم به کابینت چسبیده بودم!!
-تو غلط میکنی غذا رو میسوزونی دختره خیره سر.

مگه چه غلطی میکردی که حواست به ناهارنبود، هااان؟!
با ورود فریده، نگاه فرشید به سمت او برگشت.

-چخبرته خونه رو گذاشتی روی سرت؟!
یه دختر بی پناه پیدا کردی و داری عقده هاتو سرش خالی

میکنی؟!
توَ مردی؟! تف به غیرت نداشتت که نزدی توی گوش پسرت و

حاال از ماها طلبکاری!!-خفه شو فریده؛ کتک خوردی حNNالیت نشNNد
نباید از این دختر

حمایت کنی؟!
نکنه دلت بازم کتک میخواد اره؟!
-اره بیا بزن؛ تو که کارت همینه!

اونایی که بی پناهن رو تحقیر کنی!
هق هق زن بیچاره در آشپزخانه پیچید و اشک هایم از این

همه تحقیری که شده بود؛ ریخت!!
-تو مگه من دوست داشتی؟ نه!

من توی سن کم برای بچت مادری کردم د برای تو همسری!
اما تو چیکار کردی!؟

همیشه یا با زبونت تحقیرم میکردی یا با کتک زدن هات!
جلوی دیگران هم جوری رفتار میکردی انگار ملکه قصرتم!!
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ازت بدم میاد.... ازت متنفرم فرشید!!!مامNNان گلی زیNNر بNNازویش را
گرفت تا نگذارد زمین بخورد!!

فرشید که انگار با حرف های همسرش پتکی روی سرش زده
بودند، جلو رفت اورا در آغوشش کشید.

مامان گلی کنار رفت که فرشید در حالی که فریده را میان
بازوی خودش حبس کرده بود و زیر گوشش زمزمه ای میکرد

به سمت اتاقشان رفتند.
بعد از رفتن آنها؛ مامان گلی سراسیمه کنارم آمد و بشگونی از

گوشت دستم گرفت که آخم در آمد
- ععع مامان گلی، چرا میچزونی آدم رو!؟

-خیره اونا نشو؛ زودباش. فریده گفت فرشید میکشونه اتاق
خودش که توی غذای فرشید پودر خواب آور بریزیم تا بخوابه

که بتونه بره تلفن خونه!!از اینکه همه اینها نقشNه بNود در حNالی کNه
من هیچ شکی نکرده

بودم خنده ام گرفت و به کمک مامان گلی سریع غذای فرشید
را آماده کرده و درون سینی بزرگی جمع کردیم و به سمت

اتاقشان بردیم.
کمی غذا برای خودم ریختم و نوش جان نمودم؛ در این چند
روز از بس بیشتر گشنه مانده بودم معده ام عجیب سوزش

داشت.
مامان گلی طول آشپزخانه را طی میکرد تا بلکه خبری از
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فریده شود، از استرس او من هم استرس گرفتم.
بیش از یک ساعت بود که ناهار را برایشان برده بودیم و حاال

باید فریده بیرون می آمد؛ اما خبری از او نبود.
بعد از یک ربع، صدای باز شدن درب اتاق آمد و پشت بندس

فریده که لباس های بیرون را برتن داشت!!
چشمکی بهم زد و از خانه خارج شد. در دل شروع به خواندن

آیات قرانی کردم تا خدا همراه این زن مهربان باشد.
فریده با استرس و هیجانی که در جانش رجوع کرده بود از
خانه خارج شد، برای اینکه کسی اورا نشناسد چادر مشکی

اش را روی سرش انداخته بود.
او اجازه نمیداد زندگی شهرزاد هم مثل عاقبت زندگی او شود.
میدانست اگر با فریدازدواج کند هر روزش با آه و ناله و اشک

هایی که خواهد ریخت میگذرد.نگاهی به اطNراف انNداخت و گوشNه
دیوار خانه ای که چسبیده

به تلفن خانه بود ایستاد، پسر مش رمضون همراه مرد دیگری
که از آدم های فرشید بودند از آنجا خارج شدند.

نجا
بعد از رفتن آنها کمی هم منتظر ماند تا اگر کسی هست از آ
خارج شود، وقتی هیج کس را ندید سراسیمه خودش را در

تلفن خانه انداخت.
سالمی به مش رمضون کرد و جوابش را گرفت.
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-سریع باش دخترم، ممکنه پسرم برگرده زود کارت رو انجام
بده من حواسم هست!

-ممنون مش رمضون؛ خدا برات ببخشه که کمک حال یتیم
نادر و شهال شدی!!!

-من نادر خیلی دوست داشتم؛ اینم از روی عالقه به اون خدا
بیامرز بود، بدو برو بابا جان!!وارد یکی از اتاقک ها شNNدو شNNماره

ای که از شهرزاد گرفته بود
را از جیبش بیرون آورد، آب دهانش را قورت داد و شماره را

وارد کرد.
صدای بوق های ممتدی بود که در سرش میپیچید و در آخر

صدای زنی که میگفت پاسخگو نیستند، این چندمین زنگ
زدنش بود و مش رمضون هم هی میگفت که سریع باشد.
بغض کرده بود؛ دلش نمیخواست دست خالی پیش دخترک

برگردد.
شماره را دوباره وارد کرد که بعد از دو بار بوق خوردن صدای

مردی در آن پیچید، بدون معطلی لب زد:
-سالم آقا؛ من از شهرزاد براتون خبر آوردم!

فکر کنم شما آقای صالحی هستید!
عموی شهرزاد؛ داره اون به زور به عقد پسرش در میاره.شهرزاد

حالش خرابه و هیچ دسترسی نداشت که بهتون زنگی
بزنه گوشیش رو هم ازش گرفتن!!
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به زور تونستیم تلفن پیدا کنیم و زنگ بزنیم اگر شهرزاد
براتون مهم و قلب اون دختر که اینجا داره ذره ذره اب میشه

براتون مهم بیایید دنبالش وگرنه فردا محرم پسرعموش
میشه!!!

-خا...خانوم شما کی هستید؟!
چی میگید؟ شهرزاد کجاست؟

-نمیتونم بیشتر از این حرف بزنم اگر میخوایید کمکش کنید
خودتون به این آدرس.............. برسونید!!

نزدیک بود پسرعموش بهش اذیت کنه؛ اون اینجا دق میکنه
تورو خدا بیا ببرش، به این شماره هم زنگ نزن کهعموش

بفهمه همه مون رو قتل عام میکنه؛ خدا حافNNظ!تلفن را قطNNع کNNرد و
از اتاقک بیرون آمد، خداحافظی سرسری از

مش رمضون کرد و با خوشحالی به سمت خانه دوید،
خداراشکر که مسیر امن و امان بود و رهگذری نبود که آسوده

و راحت به خانه برگشت.
لباس هایش را از تنش خارج کرد و لباس عادی پوشید و به

آشپزخانه رفت!
همه چیز را که برای دخترک و مامان گلی گفت، به یک باره

رنگ شهرزاد پرید!!
-زنعمو بدبخت....شدم؛ اذیت چرا گفتی؟!

اگه فکر کنه دیگه دختر نیستم! اگه فکر کنه دست خورده بقیه
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ام .....نمیاد!!!
فریده با نگاهی که پشیمانی درآن موج میزد به چشمان

دخترک چشم دوخت.شهرزاد از جایش بلند شد و با گفتن ممنون بNNه
سمت اتاقش

رفت و خودش را زیر پتو قایم کرد؛ مطمعن بود دیگر نمی آید.
بعد از چند روز حیران و سرگردان به دنبال شهرزاد گشتن و

هرروز بی نتیجه با اعصابی داغون به خانه برمیگشت.
امروز تصمیم گرفته بود حداقل با پدرش جوری سر صحبت را

باز کند که شکی نکند.
موقع ناهار به خانه آمد.

در این چند وقت جوری از زندگی خسته شده بود که حال و
حوصله هیچ کاری را نداشت.قبل از طلوع خورشید از خانه بیرون

میزد و شب دیروقت به
خانه می آمد.

امروز راهم بخاطر صحبت کردن با پدرش برای ناهار به خانه
آمده بود.

زهرا و حاج خانوم مثل قبل بی تابی نمیکردند؛ دیگر نگرانشان
نبود که مبادا از دوری دخترکش آنهاهم صدمه ببینند.
گفت وϑبا سالم و علیک آرامی، کنار مادرش نشست وبسم ا 

شروع به خوردن ناهار کرد.
خیلی وقت بود، از زمانی که سر پا شد و در به در توی این
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شهر بزرگ دنبال شهرزاد گشت،توی خونه ناهار نخورده بود و
حاال میفهمید چقدر دلش حتی برای دستپخت های مادرش

تنگ شده است.
-یزدان بابا؟ چرا حالت خوش نیست؟!ما

خیلی وقته برای ناهار نمیای خونه، نگرانت بودم ا
میخواستم خودت بهم دلیل اینکه همه رو نگران کردی رو بهم

توضیح بدی!!
-حاجی چیز مهمی نیست!

فقط من امروز میخواستم ازتون سوال بپرسم؟!
-مهم هست که مادرت شب ها بی قراری میکنه تا تو خونه

نیای پلک روی هم نمیزاره!!
بپرس ببینم این سوالت چی هست!؟؟

-شرمنده اگه نگران تون کردم.
حاجی میخواستم بدونم، شما آدرسی از فرشید یا محل

زندگی؛ شماره ای چیزی ندارید!؟
-فرشید، تو با اون چیکار داری؟!مجبور شد اسم زهرا را روی اسم

خودش تلقی کند، دروغ
نمیشد نامش را گذاشت چون زهرا هم نگران شهرزاد بود.
-زهرا نگران شهرزاد بود، گفت ببینم میشه ازشون آدرسی

چیزی پیدا کرد یا شماره تلفنی که زنگ بزنه و حال شهرزاد رو
بپرسه، مگه نه زهرا؟!

  537                       



شهرزاد   بی شهر

-آره آره حاج بابا،گوشیش خاموش!!
اون ها هرچقدرمN فامیل شهرزاد باشند باهم هیچ وقت خوب

نبودن، من نگرانم که توی این یک ماه و چند روزی که گذشته
اتفاقی براش افتاده باشه!!

-عجیبه چرا گوشیش خاموشه!؟
من از فرشید تلفن که یدونه شمارس موقعی که نادر فوت کرد

بهم داده بود و دیگه آدرس خونه اش توی تهران.
 االن  مNNیرم براتNNون بیNNارم!!!بNNا دیNNدن نگNNرانی پدرشNNان؛ هیچ کNNدام

نتوانستند بگویند که همه
آنها الکی بوده و هیچکدام برای فرشید نیست.

حاج خانوم سکوتش را با هق هق اش شکست که همه شان
ترسیده به سمتش هجوم بردند.

-حاجی،امانتی شهالم براش اتفاقی افتاده!!
شب خواب بچم رو دیدم.

کمک میخواست، گریه میکرد لباس عروس تنش بود اما جیغ
میزد کمکم کنید.

به سمت یزدان برگشت و لب زد:
-تورو خدا از بچم واسم یه خبر بیار، اون دختر امانت بود

دست ما ای خدا کاش نمیزاشتم ببرنش!!
یزدان مادرش را در آغوش گرفت و زهرا برایش لیوان آبی
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ریخت و به دست برادرش داد که تلفن خانNNه بNNه صNNدا در آمNNد.حNNاج
سبحان به سمت تلفن رفت و برداشت.

یزدان با دیدن حالت چهره پدرش که به سمت کبودی میرفت
متعجب از جایش بلند شد و به سمتش رفت، صدای زنی می

آمد که با عجله حرف میزد.
تلفن را از دست پدرش گرفت که صدای زن در گوشش پیچید.

-به زور تونستین تلفن پیدا کنیم و زنگ بزنیم اگر شهرزاد
براتNNNNNون مهم و قلب اون دخNNNNNتر کNNNNNه اینجNNNNNا داره ذره ذره آب

میشهبراتون مهم بیایید دنبالش وگرنه فردا محرم پسرعموش
میشه!!

دهانش خشک شده بود و حال خودش بدتر از پدرش بود،
یعنی چه که شهرزاد خوب نبود؟!

لبرش داشت ازدواج میکرد مگر میگذاشت؟!
-خا...خانوم شما کی هستید؟!

چی میگید؟ شهرزاد کجاست؟!
-نمیتونم بیشتر از این حرف بزنم اگر میخوایید کمکش کنید

خودتون به این آدرس......برسونید!!
فقط توانست آدرس مکانی که داده بود را در مغزش جمع کند

تا به دنبال دلبرکش برود.پدرش روی آیفون تلفن زد تا ببیند این زن
که چنین خبری به

آنها داده چه میگوید که با حرف بعدیشان هرچهار نفر نفس
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هایشان قطع شد.
-نزدیک بود پسرعموش بهش اذیت کنه،اون اینجا دق میکگخ

توروخدا بیا ببرش، به این شماره هم زنگ نزن که عموش
بفهمه همه مون رو قتل عام میکنه؛ خداحافظ!

با
ها

به دلبرش دست درازی کرده بودند و او مانند بی غیرت
خودش لج میکرد و ناهار نمیخورد؟!
وای که قاتل آن پسرک هیز میشد!!!

از خشمی که در جانش رخنه کرده بود قیافه اش سرخ شده
بود و داشت آتیش میگرفت.

دستش را مشت کرد کرد و تلفن را محکم در جایش کوبید که
صداین هین کشیدن زهرا در خانه پیچید.حاج خانوم کنNNار همسNNرش

ایستاده بود و پشتش را ماساژ
میداد تا آرام شود و خودش هم بیصدا اشک میریخت.

زهرا با دیدن چهره کبود یزدان برایش آبی آورد که یزدان اورا
پس زد و به سمت کت و سوئیچش رفت.

رگ غیرتش باد کرده بود؛ میدانست چه بالیی به سرشان
بیاورد. موبایلش را برداشت و در پیامک کوتاهی به حسام

اتفاق را توضیح داد و خواست با چند تا از مامور ها بیاید تا
به آدرسی که آن زن داده بود بروند.
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نمیگذاشت دلبرش را با اجبار از او بگیرند؛ آخ که دلش
میخواست دستان فرید را خردکند که به تن دلبرش زده بود.

تنبیه شهرزاد هم برای بعد بود که مراقب خودش نبوده است.
خواست از خانه خارج شود که حاجی نامش را صدا زد و

خواست که منتظر باشد که اوهم آماده بشود و همراهشبیاید.
میرفتند تا امانتی شان را حتی اگر شده به زور از آن مردک

کثیف که اسم عمو را یدک میکشید بگیرند.
حسام بعد از دریافت پیامک از یزدان به اتاق سرهنگ رفته و
از او درخواست دو تن نیرو از همکارانشان را کرده بود که

سرگرد سریع دستور داده و حسام همراه دوتن از همکارانش از
اداره خNNارج شNNدند.همNNراه پNNدرش هNNردو در صNNندلی هایشNNان جNNای

گرفتند و ماشین
را از حیاط خارج کرد، پیاده شد و درب را بست و مادرش را
که با کاسه آب ایستاده بود را در آغوشش کشید و روی سرش

را بوسید.
-مراقب خودت و پدرت باش یزدانم!

-چشم تاج سر یزدان!
مامان نگران نباش میارمش پیش خودمون!!

-خدا پشت و پناهت باشه مادر، برو!!
-خداحافظ حاج خانوم.
-خدا حافظت پسرم!!
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کاسه آب را پشت بندشان انداخت و وارد خانه شد. شروع به
خواندن آیت الکرسی کرد تا عزیزانش سالم و سالمت به خانه

برگردند.سر قراری که با حسام گذاشته بود رسید، وقتی اثری از
ماشینش ندید موبایل را برداشت و شماره اش را گرفت.

-سالم داداش، نیومدی؟!
-سالم رسیدم  االن  اما ندیدمت کجایی؟!

-با ماشین بچه ها اومدیم؛ آ آ آ دیدمت وایسا یه بوق بزنم!!
با بوقی که حسام زد نگاهش به سمتشان برگشت و سرش را

تکان داد. حاج سبحان عجیب سکوت کرده بود. قلبش از
اینکه چه بالیی سر امانتی شان آمده فشرده میشد.

-حسام حرکت میکنم پشت سرم بیایید، این همه وقت الکی
تهران گشتیم توی روستا بودند.

اگه  االن  حرکت کنیم فردا صبح اونجاییم.
-حله داداش فهمیدم؛ بیفت جلو!موبایل را بدون هیچ حرفی قطع کرد

و نیم نگاهی به پدرش
که آرام بود انداخت و ماشین را روشن کرد.

وقتی از شهر خارج شدند؛ سرعت هایشان را افزایش دادند تا
هرچه زودتر برسند.

ریسک بزرگی بود بخواهند حتی چند دقیقه استراحت کنند.
نیمه شب بود و نزدیک به آدرسی که آن زن داده بود.

چشمانش از فشار درونش و رانندگی چند ساعته بدون وقفه
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سرخ شده بود و میسوخت.
مانند یک اسب فقط میتاخت تا زودتر به دلبرش برسد؛ دست

دور شانه کوچکش بیندازد و به خود بفشارد.
با فکر اینکه فرید دست به ممنوعه های دلبرش زده افکارش را

بهم میریخت و دلش میخواست گردنش را خرد کند.
نزدیک به طلوع آفتاب بود که به روستا رسیدند.

ستا
ورودی روستا ایستادند تا هوا روشن شود و بعد وارد رو

بشوند.جلوی حاجی ظاهرش را خونسرد نشان میداد اما در باطن،
قلبش جوری میتپید که صدایش را خود میشنید..

حتی برای شام هم از اتاقش بیرون نرفت و تمام جانش از
اینکه فردا زن فرید میشد میلرزید.

میدانست یزدان نمی آید!
میدانست او فقط برای چند روز میخواست و تمام!

میدانست با گفتن کلمه اذیت بدتر از قبل ارزشی برایش
جلوی یزدان نمانده است!

اما کور سوی امیدی درون قلبش بود که میگفت شاید آمد
صبور باش!!

تمام روز را منتظر بود تا در خانه را بزنند و بگویNNد کNNه یزدانتآمNNد
اما نیامد.

به اجبار فریده کمی شام خورد و دوباره به اتاقش برگشت.
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از آن روز نحس دیگر اتاقش را قفل میکرد تا فرسد نتواند به
اتاقش بیاید.

شب را تا صبح نخوابید و قران خواند، با صدای اذان از
جایش بلند شد و وضویی دوباره گرفت و شروع به خواندن

نماز صبحش کرد.
بعد از نمازش شروع به دعا کردن کرد، از خدا خواست تا اورا

اینگونه امتحان نکند، با جدایی از معشوقه قلبش!!
سجاده و قرانش را جمع کرد و در گوشه اتاق گذاشت و از

جایش بلند شد و کنار پنجره ایستاد.
دلش برای یزدان تنگ شده بود!

نزدیک دوماه بود که از آنها خبر نداشت و درونش از این همه
سNNختی متالشNNی بNNود!بNNا تقNNه ای کNNه بNNه درب اتNNاقش خNNورد قفNNل را

چرخاند که چهره
ناراحت و پریشان فریده را پشت آن دید.

فریده با دیدنش دست روی گونه اش کوبید و با نگرانی لب
زد:

-خاک به سرم؛ تو چرا این ریختی شدی!؟
انگار صورته میت؛ بیا بشین ببینم چته فداتشم!!

انگار منتظر بود کسی بپرسد چرا پریشانی تا این بغض خفته
درون گلویش از هم شکافته شود.

هق هق های ریزش در آغوش فریده گم شده بود.
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-گریه نکن جان دلم؛ ما تالشمون رو کردیم!
از این به بعد بسپارش به خدا، شاید قسمتت اینه که زن فرید

بشی!
بچه من اونقدر هاهم بد نیست فقط از اینکه تو پسش زدهبودی کینNNه

به دل گرفته بود.
پاشو برو دوش بگیر لباس بپوش بیا پایین!

سرش تکان داد و از جایش بلند شد، همین که خواست به
سمت حمام برود صدای درب خانه به گوشش رسید.

هر پنج نفر جلوی درب خانه ایستاده بودند؛ خوب بود که
همکارانشان لباس های نظامی تنشان بود تا کمی فرشید

بترسد.
درب را مردی میان سال باز کرد که حاج سبحان و پشNNتبندش بقیNNه

وارد شدند.
یزدان که تا حاال خودش را کنترل کرده بود افسار پاره کرد و

صدایش را باال برد.
-صاحب خونه!؟

مهمون اومده برات نمیایید برای استقبال!؟
-یزدان بابا آرام باش اول ببینیم چخبره!

-نه پدر من، مگه بی غیرتم من!
صدایش را باال برد و داد زد

-شهرزاد، شهرزاد خانوم کجایی؟!
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با بازشدن پنجره و پشت بندش نمایان شدن دلبرش، لبخند
روی صورتش نشست.

آخ که تازه میفهمید چقدر دلش برای آن عروسکی که جلوی
پنجره ایستاده بود و گریه میکرد تنگ شده است.

با بیرون آمدن فرشید از خانه به اجبار نگاه از شNNهرزاد گNNرفت واو
داد، دلش میخواست گردن مردک را خاک شیر کند.

-به به ببینید کی مشرف شده منزل بنده، حاج سبحان ملکی
همراه تک پسرشان!!

-فرشید من امانت نادر دادم دستت که خوب مراقبش باشی،
نه که خیانت در امانت کنی و خودتم قایم کنی که چی؟!

ها
ما

-برادر زاده خودمه و به خودمون مربوطه، توی زندگی
دخالت نکنید. بفرمایید بیرون!

با اشاره یزدان همکارانش جلو آمدند که به وضوح رنگ فرشید
پرید.

-آقای محترم لطفا درست برخورد کنید،از شما شکایت شده و
باید همراه ما بیایید به اداره !!

یزدان مطمعن بود حسام کار را درست انجام میدهد که به
سمت خانه قدم برداشت و واردش شد.
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شهرزاد را دید که دوان دوان از پلNNه هNNا پNNایین می آیNNد. نگNNاه پNNراز
دلتنگش را به عروسک کوچکش دوخت که با چشمان اشکی

به سمتش آمد و روبه رویش ایستاد.
از گریه سکسکه گرفته بود و باعث شد یزدان تک خنده

کوچکی بکند.
-یز....یزدان!؟

-آخ دلبر کوچولو کجا رفته بودی؟!
اومدم دیدم عروسکم رفته، آخ که دلم برا یزدان گفتنت هم

تنگ شده بود.
-من من نمیخواستم بیام،  االن م زنعمو فریده کمکم کرد.

یزدان نگاهش را به فریده دوخت و تشکری کرد.
-یزدان شب گفتم نمیای؛ تا صبح منتظرت موندم!

می ترسیدم، اگه دیر میومدی یکم دیگه منو....
نتوانست ادامه دهد و با صدای بلند گریه کرد؛یزدان کالفه از

اینکه نمیتوانست دخترکش را در آغNNوش بگNNیرد دسNNتی درموهNNایش
کرد و از خانه خارج شد.

از خانه که خارج شد شهرزاد با خنده و گریه ای که درهم
آمیخته بود به سمت فریده برگشت و اورا در آغوشش گرفت

و محکم فشرد.
-مرسی فریده جونم؛ من تا آخر عمرم مدیونتم!!

هیچ وقت این کارت رو یادم نمیره، ممنون!!!
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-قربونت برم تو خوشحال باشی و خوشبخت منم راضیم!
برو وسیله هاتو جمع کن تا اگه گفتن برید معطNNل نکنیشNNون!!-چشNNم

چشم؛ اما دلم برات خیلی تنگ میشه!!
کاش مامان گلی میومد میدیدمش!!
-برو بسه دختر  االن  فرید میاد!

با شنیدن اسم فرید ترسیده زود به سمت پله ها قدم برداشتم
تا وسیله هایم را جمع کنم، صداها در حیاط باالتر رفته بود.

فرید وقتی وارد حیاط شده و جمعیت جمع شده و سربازی
که بازوی پدرش را گرفته و حاج سبحان و یزدان را دید

خشمگین به سمتشان قدم برداشت.
-چه خبره اینجا؟! معرکه گرفتید؟!

یزدان با پوزخند به سمتش برمیگردد، نگاهی از سرتا پایش را
می اندازد و دلش میخواهد گردنش را همین  االن  خرد کند.

به سمتش قدم برمیدارد که حاج سبحان کتش را میگیرد و
اجNNازه پیشNNروی نمیدهNNد.-معرکNNه گفتم چNNون عوضNNی؛ چNNون بی

غیرتی، وای دمار از
روزگارتون در میارم!!

شهرزاد به زور میخواستی عقد کنی؛ یه عقدی نشونت بدم که
اون سرش ناپیدا پسرخان!!!

فرشید هرچقدر میخواهد خودش را از میان دستان سرباز
جدا کند نمیتواند وبه سمت حسام برمیگردد.
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-آخه به چه دلیل اینجوری رفتار میکنید؟من باید بدونم چیکار
کردم که اول صبحی اومدید ریختید توی خونه من!!؟

-آقای ملکی، باید همراه پسرتون و خانوم شهرزاد ملکی
تشریف بیارید اداره آگاهی اونجا متوجه میشید، همکاری

نکنید مجبورم به اجبار کارم رو پیش ببرم!!
-اجازه بدید کتم بگم همسرم برام بیNNاره بعNNد میNNاییم!حسNNام سNNرش را

تکان داد که فریده را صدا زد و خواست که
شهرزاد راهم بفرستد و کت اورا هم بیاورد.

نقشه یزدان بود که جوری رفتار نکنند که به شغل او پی ببرند.
یزدان و حاج سبحان با دلتنگی نگاهشان را به دخترک کوچک

که حاال الغر و پژمرده تر شده بود دوخته بودند.
فرید از اینکه یزدان و شهرزاد اینگونه با نگاه پر از شوق بهم
نگاه میکنند به مرز جنون رسیده بود اما با اشاره مامور ها به

سمت بیرون قدم برداشت و سوار ماشین آنهاشد.
فرشید راهم سوار ماشین کردند و حسام و مامورها ماشین

شان را حرکت داده و به سمت خروجی روستا راندند.
جلوی حاج سبحان ایستاده بود و چانه اش میلرزید و اشک
هایش تمام صورتش را پوشانده بود، دست روی صورتش
گذاشت و با صدای بلند گریه کرد که در آغوش گرمی فرو

رفت.
حاج سبحان روی سرش را بوسید و اورا مانند همچون
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الماسی گرانقدر به خودش فشرد.
-دورت بگردم امانت نادر، من رو ببخش!

من نباید ازت غافل میشدم اما خب فرشید آدرس اشتباهی
داده بود و چند وقت داشتیم دنبالت میگشتیم تا که یک

خانومی زنگ زد و گفت که....حNNرفش را ادامNNه نNNداد،بNNه غNNرور و
غیرت خودش برمیخورد

امانت رفیقش که همچون دختران خودش است به جسم و
روحش دست درازی بشود و او نتوانسته از او مرتقبت کند!!

با صدای هراسان مامان گلی از اغوش حاج سبحان بیرون می
آید و میخندد.

-تصدقت بشم شهرزادم،حالت خوبه مادر؟!
حاج سبحان و یزدان هم با مامان گلی سالم و احوال پرسی

گرمی کرده و از او تشکر میکنند.
با

از فریده و مامان گلی خداحافظی میکند و هردو را دوباره
دلتنگی در آغوشش میگیرد.

-ازتون واقعا ممنونم که بهمون خبردادید، من خیلی وقت بود
دنبال شهرزاد بودم اما هیج نشونی پیدا نکرده بودم!!

بازم متشکرم.ما
-پسرم این وظیفه ما بود کمک شهرزاد کنیم، اون برای

خیلی عزیز توی این مدت همش دلتنگ شما و خانواده تون
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با سرفه ای که شهرزاد کرد مامان گلی نخودی خندید و فهمید
که دخترک نمیخواهد یزدان بفهمد دلتنگش بوده اما یزدان

حرف مامان گلی را تا آخر خوانده بود.
-به هرحال مراقبش باشید، اون هنوز خیلی کوچیک برای این

همه مشکالت و.....
نفسش را آه مانند بیرون میفرستد و بعد از خداحافظی هرسه

از آنجا خارج میشوند.
شهرزاد هم ناراحت بود که دیگر مامان گلی و فریده را نمیبیند

هم خوشحال که دوباره داشت برمیگشت پیش خانواده ای که
عزیزترینشان بود!

نها
از اینکه آزار را میدانستند خجالت میکشید، هرچه باشد آ

معتصب بودند و سختگیر!
به خواسته حاج سبحان روی صندلی کمک جلو نشست.

حاجی میخواست حاال که به موقع رسیده بودند و امانتی اش
سالم بود کمی استراحت کند بخاطر همین در صندلی عقب

دراز کشید و به خواب رفت.
دخترک از اینکه با یزدان تنها شود میترسید اما نفس عمیقی

کشید تا بر خودش مسلط باشد.
احساس میکرد این مرد کناریش همان یزدان در حیاط خانه

نبود.با انگشتانش روی فرمان ضرب گرفته بود و دم به دقیقه
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دست بین موهایش میکشید.
تازه میفهمید چقدر دلتنگ این چهره است.

دلش میخواست دست روی ته ریش و فک زاویه دارش بکشد.
با

صورتش را مماس با صورت عشقش بگذارد و چشمانش را
آرامش ببندد اما احساس میکرد این سکوت یزدان؛ آرامش

قبل از طوفان است.
بعد از کمی من من کردن که توجه یزدان را به خودش جلب
کرد که نگاهی به سمتش انداخت که پر بود از اخم و خشمی

که چشمانش را سرخ کرده بود.
-یزدان خان؟!

چرا عصبانی هستین؟!
-هه، دلت میخواد پاشم دادار دودور راه بندازم و براتبرقصم؟!

فکر کردی اومدم دنبالت و از این عقد نجاتت دادم دوباره
میای میشی عزیزکرده من؟!

بهت اذیت شده و خوشحالی که از عقد نجات پیدا کردی؟!
مگه کسی دیگه ای هم میاد بگیرتت؟!

بغض بزرگی در گلویش نشست؛ یزدان داشت اورا قصاص
میکرد در حالی که بی گناه است.

-اون....اونجوری که....فک....فکر میکنی....نیست!
من...من سالمم.....من....یعنی....اون....فقط.....
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-اه دهنت رو ببند؛ من اون....بسه دهنت رو ببند تا ببرم بدمت
به حاج خانوم و مسئولیتت از روی گردنم بیفته.

بغضش بیصدا شکست و سرش را به در تکیه داد و اشک
هایش روان شد.میدانست اگر ادامه بدهد ممکن است یزدان را بدتر

عصبانی
کند که منجر به جر و بحث بشود و حاجی را بیدار کنند که آن

موقع بدتر آبرویش میرفت.
یزدان با دیدن اشک های دخترک پوزخندی زد و بدون توجه
به او؛ فشار پایش را روی گاز افزایش داد تا زودتر به تهران

برگردند؛ دلش یک خواب آرام میخواست.
در این چند وقت یک روز با آرامش نداشت و حاال دیکر نگران

نبود و میتوانست یک دل سیر بخوابد.
با وارد شدن به تهران،موبایل یزدان که روی داشبورد بود

لرزید که دست دراز کرد و نگاهی به اسم حسام که روی آن
خودنمایی میکرد انداخت و آیکون سبز رنگ را لمس کرد.

-بگو حسام
-داداش ما میریم اداره،  االن  دیگه دیروقت و نمیشه پرونده

تشکیل داد شما شهرزاد خانوم رو ببر خونتون فردا صبح
بیاریدش اداره تا سرهنگ خودش پیگیری کنه بقیه کارهارو!!

-باشه داداش،ممنون بخاطر همه چیز؛ خداحافظ!
-نوکرتم سلطان، گود بای!!
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تک خنده ای به اداهای حسام کرد و موبایل را سرجایش
گذاشNNت.نگNNاهش بNNه عروسNNک کNNوچکش کNNه بعNNد از گریNNه کNNردن

خوابش
برده بود و نفس های ریزی که میکشید سینه اش را باال پایین

میشد و عجیب دلش میخواست سرش را روی آن بگذارد.
-قربونت برم ریزه میزه من!!

نگاهش را به مسیر دوخت و بعد از کمی رانندگی و منتظر
ماندن در ترافیک های سنگین وارد کوچه شد.

ماشین را روبه روی خانه نگه داشت و به سمت پدرش
برگشت تا اورا بیدار کند.

-حاجی، حاج بابا؟! رسیدیم.
حاجی کش و قوسی به تنش داد و روی صندلی نیم خیز شد

و درست نشست.
یزدان تک خنده جذابی زد که پNNدرش در دل قربNNان صNNدقهمردانگی

و معرفتش رفت.
-حاجی مارو خوب نشوندی پشتُ رل و گفتی چند دقیقه

ُچرت میزنم؛ تا خود تهران خوابیدیا !!
-یزدان بابا جان؛ امانتم گرفتم قلبم آروم گرفت، جسم و روحم

آروم گرفت.
از وقتی این دختر رفت اونم به اجبار من قلبم داشت کنده

میشد، اگه خودش اختیاری میرفت میگفتم خودش رفته ولی
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به زور بردش و من دوماهه یه خواب راحت نداشتم.
-میدونم بابا، دیگه بریم داخل که  االن  اکرم خانومت دل

نگرونه.
-اره بابا شهرزاد رو هم بیدارش کن؛ پشت بند حرفش از

ماشین پیاده شده و زنگ خانه را فشرد.صدای زهرا از پشت آیفون
به گوش پدرش رسید.

-وای حاج بابا خودتی؟! بیایید تو!
-اره بابا منم باز کن.

درب با تیک آفی باز شد که حاج سبحان وارد حیاط شد و
گوشه درب را باز گذاشت تا شهرزاد و یزدان هم بیاییند.

با
می خواست ابتدا خود همسرش را ببیند چون میدانست

دیدن شهرزاد حالش از هیجان بدتر خواهد شد و نگران بود.
حاج خانوم سراسیمه با چادر گل گلی وارد حیاط شد و لب

زد...
-حاجی بچم کو؟!

-آروم باش توی ماشین خوابیده!
تو آروم باش عزیزدلم!

-آرومم برو کنار.به سمت درب حیاط دوید تا زودتر شNNهرزادش را
ببیند.

به سمت دخترک متمایل شد و گوشه آستین مانتواش را
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گرفت و تکان داد تا دخترک را از خواب بیدار کند، حیف
نمیتوانست اورا در آغوشش بگیرد و با ناز و نوازش هایش

بیدار کند.
-شهرزاد......جوجه رنگی؟!

نمیخوای بیدار بشی؟ رسیدیم ها!!
شهرزاد پلک هایش رااز هم باز کرد و نگاهش را به یNNزدان کهNNدر

فاصله نزدیکی از او بود چشم دوخت. کمی منگ میزد
نگاهی به اطراف انداخت و با دیدن کوچه شان با خوشحالی

از ماشین پیاده شد.
حتی توجهی به یردان که درون ماشین متعجب از شگفتی

شهرزاد نشسته بود وتکان نمیخورد.
به سمت درب قدم برداشت که همزمان حاج خانوم از حیاط

بیرون آمد.
-شهرزاد من، امانت شهالم، دوردونه شهال!؟

اومدی عزیزدلم؟!
دوباره برگشتی به خونه خودت دور سرت بگردم؟!

قربان تک تک قدم هات بشم دخترک من!!
شهرزاد اشک هایش را با آستین مانتویش پاکید و خودش را

در آغوش حاج خانوم انداخت و با صNNدای بلنNNد گریNNه کNNرد.این بNNار
گریه هایش از شوق بود و بند نمی آمد، حاج خانوم

دست روی کمرش میکشید و محکم تر به خودش میفشرد و
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قربان صدقه اش میرفت.
شهرزاد را ار آغوشش جدا کرد و صورتش را پر از بوسه های

مادرانه و دلتنگی کرد.
با صدای زهرا از حاج خانوم جدا شد و هردو همدیگر را در

آغوش کشیدند.
-خوش اومدی به خونه خودت شهرزاد جونم!

دلم خیلی تنگ بود، خیلی حرفا برات دارم!
-مرسی زهراجان؛ منم دلم برا تک تک تون تنگ شده بود، اصال

بدون شما نتونستم بفهمم چجوری زندگی کردم.
با سرفه یزدان همگی به خود آمدند و وارد حیاط شدند و به

داخNNل رفتنNNد.حNNاج خNNانوم کNNه از آمNNدن شNNهرزاد دوبNNاره همNNان زن
سرحال شده

بود.
میوه و آجیل میاورد و پشت بندش شیرینی خامه ای که

شهرزاد دوست داشت برایش آورد.
زهرا و حاج سبحان میخواستند حال و هوای شهرزاد را عوض

کنند برای همین از اینکه حاج خانوم به او میرسید و لوسش
میکرد گالیه میکردند و قاه قاه میخندیدند.

اما یزدان از زمان بدو ورود به خانه به حمام و بعدش به اتاق
خودش رفته و خواب را بهانه کرده بود تا کمی بیشتر فکر

کند.
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باید فکر میکرد تا فکرهایش را روی هم جمع کنند و بتواند
آینده شان را بسازد اما آیا میتوانست دختری را قبول کند که

برای دومین بار دست مرد دیگری به تن او خورده است؟!باید فردا
از شهرزاد میخواست تا بیشتر درباره اتفاق افتاده

توضیح بدهد؛ از افکار درهم سرش بیشتر درد گرفت که آباژور
را خاموش کرده و زیر پتو خزید و به خواب رفت.

ساعت از آخر شب گذشته بود و آنها هنوز در حال گفتگو و
شوخی بودند.

حاج خانوم از زهرا خواست ظرف ها رو جمع کند و
تمیزکردنشان را برای فردا بگذارد.

حNاج سNبحان همNراه حNاج خNانوم بNه اتNاق خNواب خودشNان رفتنNدتا
بخوابند.

شهرزاد از اینکه دوباره در این خانه نفس میکشید خیلی
خوشحال بود.

مانند بچه های پنج ساله شوق داشت وانگار که چند سال
است از این خانه دور شده که این چنین خانه را نگاه میکرد.
زهرا خوشحال بود که دوباره شهرزاد را کنار خودشان دارند
اما از رفتار یزدان فهمید که هنوز نتوانسته اتفاق بد را هضم

کند.
-میگم شهرزاد پاشو دیوار هارو ببوس!

-وا چرا ببوسم مگه خل شدم؟!
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-آخه جوری نگاهشون میکنی آدم فکر میکنه عاشقشونN بودی
و بعد از چندین سال دیدی.-اهNNان از اون لحNاظ، شNاید بNاورت نشNNه

اما من دلم حتی برای
دیوار های این خونه هم تنگ شده بود.
زهرا من اونجا یک روز خوش نداشتم.

اوایل که فقط گریه و زاری بود اما کمی که گذشت با مامان
گلی و فریده زنعموم صمیمی شدم و فهمیدم که خیلی آدم

های خوبین!
از خاطرات و گذشته و عشق و عاشقی پدر و مادرم بهم

گفتند.
ما

فریده از زندگی خودش بهم گفت، اصال اون زنی نیست که
تصور میکردیم؛ مهربون و مظلومه!

دلم برای اوناهم تنگ میشه؛ اما بدون شماها نمیتونستم نفس
بکشم!!زهرا خواست شهرزاد را از خاطرات بدش دور کنNNد کNNه بNNا

کمی
شیطنت چشمکی زد و ادامه داد:

-اره تو دلت برای ما تنگ شده بود؟!
منم خرم؟! نخیرم بگو دلم تنگ یزدان بود!!

پشت بند آن شروع به خندیدن کرد که شهرزاد کوست مبل را
برداشت و به سمتش پرتاب کرد.
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-خاک تو سرت زهرا؛ فقط به فکر کارای خاکبرسری هستی؟!
علی آقا از دستت چیکار میکنه؟!

نجا
زهرا از جایش بلند شد و پشت مبل ها سنگر گرفت و از آ

با خنده لب زد:
-علی کیف میکنه که خودش پیش قدم نشه خانوم خوشگلش

یک روز راحتش نمیزاره، من مثل توَ پپه نیستم که.
-بیا بیرون یکی دوتا بکوبم فرق کله ات شNNاید عاقNNل بشNNی!!-دخNNتره

چشم سفید آدم خواهر شوهرشو میزنه؟!
به داداشم میگم جرت میده ها!!

-هیین زهراااا؟!
-جان زهرا!

-زشته نگو من دیگه زن یزدان نیستم!
زهرا از پشت مبل بیرون آمد و شهرزاد عقب گرد کرد تا به

اتاقش برود که با یزدان رو به رو شدند.
هیچ کدام حرفی نمیزدند و شهرزاد از اینکه اینگونه گفته وکشد.

ِب
یزدان شنیده بود میخواست موهای خودش را

زهرا آب دهانش را قورت داد و با خجالت پرسید:
-داداش....میگم ازِ کی شما اینجا بودی؟!

یزدان نگاهش را از روی شهرزاد برداشت و در سکوت نگاه
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خواهرکش کرد.
با حرص فکش را بهم فشرد و رو به زهرا لب زد..

-از اونجایی که شما خودت پیش قدم میشی!!
هین کشیدن شهرزاد و زهرا در گوشش پیچید و بدون توجه

به آنها به سمت آشپزخانه قدم برداشت.
از اینکه دخترک اورا نمیخواست حرصش گرفته بود؛ به سمت

کشویی که قرص هایشان را حاج خانوم در آنجا میگذارد قدم
برداشت و قرصی برای سردردش که امانش را بریده بود

برداشت و خورد.پشت مNNیز غNNذا خNNوری نشسNNت و سNNرش را میNNان
دستانش گرفت؛

دلش برای دخترک تنگ بود.
جانش وصل شدن به جان او را میخواست.

اما نمیخواست تا زمانی که شکایتش تمام نشده کاری کند.
اما دست و دلش با دیدنش میلرزید، برای همین خودش را از

او دور میکرد.
حداقل قلبش آرام بود کا کنار خودش و در خانه ای که

خودش نفس میکشد اوهم نفس میکشد.
با ورود شهرزاد به آشپزخانه از افکارش خارج شد و چشم

دوخت به دلبرک کوچکش!
شهرزاد بدون هیچ حرفی رفت و صندلی کنار یزدان را عقب

کشید و نشست.
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بغض کرده بود و یزدان این را از پایین انداختن سرش فهمید.
-کاری داری که اومدی پیشه من؟!

-یزدان....قلبش بNNا شNNنیدن نNNامش از زبNNان دخNNترک لرزیNNد و کالفNNه
نفسش را

بیرون پرتاب کرد که دخترک ادامه داد.
-یزدان من باور کن اونجوری گفتم که زهرا دیگه ادامه نده

وگرنه منظور خاصی نداشتم.
نگاهش را به چشمان ابری دخترک دوخت.

-شهرزاد میدونی چی هستی؟!
تو یک پنبه ای؛ تو پنبهای هستی که  االن  نشسته کنار آتیش!!
من  االن  کوره آتیشم؛ سمت من نیا که بد نشه برادهردوتامون.
-یز...یزدان من دلم برات تنگ شده بود، شب ها به عکسامون

نگاه میکردم و تا خود صبح گریه میکردم.
فرید خونه نبود اصال تازگیا برگشته بود که وقتی من خواب

بودم اومده بود توی اتاقم و.....
با کوبیدن مشتش روی میز شهرزاد ترسیده از جایش پرید و

ادامه حرف هایش را خورد.
از جNNایش بلنNNد شNNد و یNNک دسNNتش را روی میزگذاشNNت و دیگریNNرا

پشت شهرزاد به صندلی تکیه داد و رویش خم شد.
-دختره خیره سر، نشستی جلوی من؛ کسی که تا دوماه پیش
شوهرت بود از عشق و حال پسرعموت زر زر میکنی؟!؟
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شهرزاد خودت بگو چیکارت کنم؟! خودت بگو که داره رگ
غیرتم پاره میشه، خودت بگو که دلم میخواد گردن عموت و

پسرش رو با دستای خودم خرد کنم.
د المصبخفه خون نگیر یه چیزی بگو که این آتیش جونم

یکم بخوابه؟!
میفهمی بهت زنگ بزنند بگن اون دختری که دو ماه در به در

شدی و تهران زیر رو کردی بهش داره اذیت میشه یعنی
چی؟!

میفهمی دلم مرگ میخواست اون لحظه؟! هان عوضی من؟!
بگو دیگه میفهمی یعنی چی دلبر من؟!

شهرزاد اشک هایش را با پشت دستش پاک کرد و قند در دلش
آب شد از اینکه یزدان با وجود این همه خشم بازهم اورا دلبر

خودش مینامید!
ولی باید بقول مامان گلی ارزش خودش را کم نمیکرد از

جایش بلند شد که صورت به صورت یزدان ایستاد.
نفس های یزدان روی صورتش پخش میشد و حواسش را

پرت میکرد.
-مگه من خواستم اون اتفاق بیفته؟!

اره میفهمم غیرت داری. میفهمم نمیخوای کسی بهم دستبزنه.
ولی منم نمیخواستم و اجبار بوده و برا خیلیا ممکنه اتفاق

بیفته.
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تو نمیتونی باهاش کنار بیای مشکل مننیست، من که ازت دور
وایسادم و کاری به کار توام ندارم.

دارم زندگیم رو میکنم؛ من تا آخر عمرم راضیم مجرد بمونم
اما توی روستا دیگه نمیموندم.

به جای درک کردن من همش دنبال رگ غیرتتی!
نگفتم غیرتی نشو اما بیا بپرس دردت چیه؛ اونجا چیشد!؟

چیکارت کردن که افتادی به این حال و روز ؟!
یزدان از دلخوری های شهرزاد که صد البته حق بود کالفه

شده دست میان موهایش کشید و با کلمه گفتن ببخشید به
سمت خروجی آشپزخانه قدم برداشت.باورش نمیشد مNNردی مغNNرور

مثل یزدان کلمه ببخشید را به
زبان بیاورد. همین یک کلمه انگار هزاران بار معذرت خواهی

حساب میشد.
لبخندی زد و از افکارش خارج شد و دنبال یزدان رفت.

زهرا همان موقع که شهرزاد را فرستاد تا با برادرش سنگ
هایشان را باز کنند به اتاقش رفت و خوابید.

وارد اتاق یزدان شد ولبخندی زد که دل یزدان برایش ضعف
رفت.

-برو بخواب شهرزاد؛ منم بخوابم.
-من که کاریت ندارم، تو بخواب من توی ماشین خوابیدم.

میخوام بشینم و نگات کنم.
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-باشه پس فقط اونجا روی زمین نشین بیا روی تخت هرجا که
راحتی بشین. من خستم باید بخوابم.

-شبت بخیر عروسک.-شب توام بخیر( عشق جانم).
نتوانست کامل بگوید و عشق جانم را در دل گفت و گوشه

تخت تکیه داد به بالش و نگاهش را به چهره یزدان دوخت.
با تابش نور خورشید به چشمانش کمی خودش را تکان داد که
ُسر خوردن چیزی از روی سینه اش بر روی بازویش را حس

کرد.
کمی خودش را تکان داد و به پهلو دراز کشید و چشمانش را از

هم باز کرد؛ شهرزاد مانند یNNک جNNنین در خNNودش جمNNع شNNده بNNودو
سرش روی بازوی یزدان افتاده بود.

هرچند گناه اما از اینکه دلبرش طاقت نیاورده و به سمتش
آمده بود این نشانه خوبی بود.

پاهای شهرزاد را درازکش کرد تا کمرش درد نگیرد.
نیم خیز شد و در حالی که بالشی زیر سر دخترک میگذاشت

مراقب بود که اورا از خواب بیدار نکند.
طره ای از موهای دخترک از گوشه و کنار روسری که در سر

داشت بیرون آمده و اورا مانند کودکان چند ساله نشان میداد.
لب های سرخ و نیمه بازش روح از جان مرد گرفت.
دستی به صورتش کشید تا آتیش درونم شعله ور نشد.

نمیدانست این دخترک ریزه میزه چه دارد، اما خوب میفهمید
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که با دیدنش تمام جانش اورا می طلبد؛ از حسش مطمعن بود
مبادا که هوس باشد.عاشق بود؛ عاشق دخترک مو فندقی!

خودخواه بود که اورا فقط برای خودش میخواست؟!
خود خواهی بود که نمیخواست جز خودش کسی لبخندش و

صدای نازک و تحریککننده اش را بشنود؟!
بالش را روی پاهایش گذاشته بود و دستانش را زیر چانه زده

و خیره خیره نگاهش میکرد.
با نبودش دوماه از زندگیش انگار بیست سال گذشت.

با نفس عمیقی که شهرزاد کشید لب هایش تکان خورد و سینه
اش باال پایین شد.

نتوانست خود را کنترل کند؛ خم شد و بوسه ای روی رگ
دست راستش زد.

با صدای اذان نگاه از صورت زیبای شهرزاد گرفت و از تخت
پNNNایین آمNNNد و در حNNNالی کNNNه بNNNرای وضNNNو گNNNرفتن بNNNه بNNNیرون

میرفت،زمزمه کرد:
-بوسه بر روی رگ زندگیم اگر گناه است خدایا؛ دو برابر گناهم

را بنویس!!
بعد از انجام کارهای مربوطه و وضو گرفتن به اتاقش

برگشت.
سجاده زیبایش را که از کربال آورده بود و همیشه میان آن

عطر گل یاس و تسبیح زیبایی که با نام چهارده معصوم تزیین
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شده بود را داشت.
سجاده را پهن کرد، شهرزاد تکان خورده و دمر خوابیده بود؛
به سمتش رفت و پتو را که با پاهایش از روی تنش کنار زده

بود را دوباره درست کرد.
قامت بست و شروع به خواندن نمNNازش کNNرد، از خدایشخواسNNت تNNا

اگر دخترک در سرنوشت او هست؛ اگر زندگی هم
تشکیل شود زندگی پایداری باشد.

بعد از دعا کردن برای تمامی بیماران و سالمتی خانواده اش؛
سجاده را جمع کرد و بالشش را برداشت و زیر تخت روی

زمین دراز کشید.
با سرو صدایی که از بیرون می آمد از خواب بیدار شد؛

خمیازه ای کشید و کمی نشستهُ چرت زد.بعد از چنNNد دقیقNNه کمی از
حالت منگی و گیجی خارج شد که

خودش را در اتاق یزدان دید، سراسیمه از روی تخت پایین
آمد که احساس کرد زیر پاهایش نرم است.

با صدای آخ یزدان به خودش آمد و از روی کمرش پایین آمد،
ترسیده از نگاه عصبی و خواب آلود یزدان چشمانش را مظلوم

کرد و نگاهش را دوخت به نگاه مرد جذابش!!
یزدان با دیدن چشمان دخترک پوفی کشید و چرخید و روی

کمر دراز کشید
-چشمات رو مثل خر شرک نکن کاریت ندارم موش کوچولو!!
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شهرزاد از القابی که یزدان به او داده بود چینی به دماغش داد
با

که یزدان تک خنده ای کرد که دخترک بالش را برداشت و
تمام توانش در صورت یزدان کوبید.

دو پا داشت و دو پای دیگر قرض گرفت که با دو خودش را از
اتاق بیرون انداخت؛ خوب میدانست دست یزدان به او برسNNدخونش

حالل است.
اما از اینکه اورا عصبانی کرده بود لبخندی روی لب هایش

نشست؛ دوباره مانند زمان هایی که پدرو مادرش بودند
شیطنت هایش ُگل میکند، اما دعا میکرد سرش را به باد ندهد

چون یزدان مانند دیگران نبود!!
با دیدن زهرا که اول صبح در حال ورزش کردن در خانه بود و

صدای آهنگش در هال پیچیده بود لبخندی زد به سمتش
رفت.

-السالم علیک الزهرا خانوم!!
شب خوبی را سپری کردید؟!

-اییش علیِ ک سالم عفریته خانوم؛ بله ممنون از شما بانو
خیلی خوب بود جاتون خالی!!خنده ای به نگاه چپکی زهNNرا کNNرد و

به سمت سرویس رفت.
دست و صورتش را با حوله خشک کرد که حاج سبحان مانند

همیشه با نان سنگگ داغ و خوش عطر وارد خانه شد.
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با دیدن شهرزاد لبخند بزرگی زد و لب زد:
-به به صبحت بخیر دختر بابا؛ آخ که دلم تنگ شده بود برای

اینکه میومدی و ازم نون های سنگگ رو میگرفتی...
ها

-سالم حاج بابا؛ صبح شماهم بخیر؛ دستتونم بخاطر سنگگ
درد نکنه؛ خدا سایه تون رو از باالی سرمون کم نکنه حاجی.
به سمت آشپزخانه قدم برداشت و مانند آن روز ها شروع به

چیدن میز کرد.
حاج سبحان همراه حاج خانوم وارد آشپزخانه شدند. حاج

خانوم از شوق وجود دوباره شهرزاد در خانه شان اشک شوق
در چشمانش جمع شد و شهرزاد را سفت در آغوشش کشید و

روی سرش را بوسید.
-قربون قد و قامتت برم خوشگلم!

-خدا نکنه حاج خانوم!
زهرا هم به جمعشان اضافه شد که با حسادت مصنوعی چینی

به دماغش داد و لب زد:
-نو که آمد به بازار کهنه شود دل آزار!

حاج خانوم چند ماه دیگه که از خونه ات رفتم میفهمی کی
خوشگلته!کجای این خوشگله اخه خدایی؟!

پشت بند حرفش قهقهه ای زد که همه شان را به خنده وا
داشت.
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با دستی که روی شانه اش خورد ترسیده هینی کشید و به
عقب برگشت.

یزدان با اخمی که میان ابروهایش جا خوش کرده بود نگاهی
به خواهرک شیطون و زبان درازش انداخت.

زهرا از دیشب که یزدان حرف هایش را شنیده بود خجالت
کشیده سر به زیر انداخت و کنار رفت که یزدان کنار پدرش

پشت میز نشست.
شهرزاد دست زهرا را گرفت و کنار خودش نشاند، به زور

خودش را کنترل کرده بود تا به این حالت زهرا قاه قاه نخندد.
-چته لبه هات رو آویزون کردی؟!

برادرتNNNه دیگNNNه تNNNوام حNNNرف بNNNدی زدیNNNا ولی خیلیم بNNNد نیسNNNت
علیشوهرته!!

-خفه شو دختره نکبت دیشب آبروم رو بردی!!
شهرزاد تک خنده ای کرد، نگاه خیره یزدان باعث شد سرش را

باال بکشد و به چشمانش که به او زل زده بود نگاه کند.
با اشاره یزدان زیر لب چشمی گفت که یزدان لبخندی زد و

شروع به خوردن صبحانه اش کرد.
بعد از اتمام صبحانه و جمع کردنش، حاج سبحان از شهرزاد

خواست که لباس بپوشد تا به آگاهی بروند.
دخترک کمی ترسیده بود؛ از رویارویی با فرید و فرشید

میترسید.
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اما با دلداری های حاج خانوم و زهرا کمی آرام گرفت و به
سمت اتاقش رفت تا آماده شود.

همراه حاج سبحان و یزدان از ماشین پیاده شده و به سمت
اداره آگاهی در آن سوی خیابان قدم برداشتند.

اگر پدرش راهم نداشت؛ خدارا شکر میکرد که دو تن مرد
همچون شیر پشتش ایستاده اند.

یزدان گوشه چادرش را گرفت تا کمکش کند از خیابان شلوغ
و پر تردد عبور کنند.

گویان واردϑجلوی درب اداره نعس عمیقی کشید و بسم ا 
شدند.

او همراه حاج سبحان روی صندلی ها نشسته بودند و تمامکارهNNارا
یزدان انجام میداد.

یزدان با برگه پزشک قانونی به پیششان آمد و به دستش داد.
همراه یزدان به پیش پزشک رفتند که شهرزاد متوجه رفتار

عصبی یزدان شد.
-یزدان..... من....

-شهرزاد ادامه نده تا آوار بشم روی سر تو تاج سر!!
من  االن  گرگم زیادی بهم گیر بدی تیکه پارت میکنم.

برو داخل من بیرون منتظرتم.
-چشم؛ فعال.

برگه پزشک قانونی راهم گرفته و به پرونده اضافه کردند،
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بخاطر وجود یزدان کارهایشان خیلی زودتر انجام میشد.
حسام میگفت که پزشک قانونی روی گونه و سینه فرید جای

چنگ زدن بوده که همه آنها شاید و گواهی بودند بر اثبات این
کار.خون یزدان از اینکه ناخن های دلبرش جز تن خودش به تن

مرد دیگری خورده بود میجوشید.
دستش را مشت کرده بود واز حرصش به پاهایش

میکوبید؛  االن  دلش فقط کیسه بوکسش را خواستار بود.
فشار شهرزاد افتاد که حاج سبحان کمک کرد بنشیند و یزدان

به سوپر مارکت رفت تا برایش رانی و کیک بگیرد.
میدانست سیاهی رفتن چشمان شهرزاد از گرسنگی نیست

بلکه از ترس اوست؛ اما برایش چند خوراکی دیگر هم گرفت
و برگشت.

تصمیم گرفته بود با دخترک بد رفتاری نکند تا بلکه اذیت
نشود.

زمان دادگاه یک هفته دیگر بود؛ حاج سبحان فکرهایی در سر
داشت.

اما باید با خانواده اش مشورت میکرد.خوشبختانه تولد هجده سالگی
شهرزاد یک روز قبل از زمان

دادگاه است و این یزدان و حاجی را خوشحال کرده بود.
یزدان میخواست برای دخترک تولدی بگیرد که هیچ وقت از

یادش نرود.
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اینکه سوپرایز بشود و چشمان زیبایش گرد شود اورا به وجد
می آورد.

از آینه نگاهی به چهره معصومش که اینگونه در خواب فرو
رفته بود انداخت. لبخندی زد در دل از خداِ گله کرد که تقدیر

این ریزه میزه را چنین سیاه نوشته است.
گفت و" اوس کریم من نوکر شمام هستم؛ϑاما بعد استغفرا 

ناراحت نشی ازم که شکایت کردم.
خودت که خوب میدونی اون دختر تموم جون منه و دلم

نمیخواد غم ببینه، اما خب شاید حکمتی توش هست. بازم
شکرت"

گوشه تخت در خود جمع شده بود و خودش را تکان میداد،
وقتی که حسام به یزدان از جای چنگ ناخن هویش میگفت

دلش میخواست زمین دهان باز کمد و اورا ببلعد.
ما

میترسید به محض تنهایی دوباره یزدان زخم زبان بزند، ا
یزدان با مهربانی برخورد کرد و باعث تعجبش شد.

زهرا برای ناهار صدایش زد،اما خجالت میکشید چشم در
چشم حاج بابا شود.

این چه سرنوشتی بود که در بخت و اقبال سیاه من نوشته
شده بود.آهی دردناک از بین لب هایش خارج شد؛سرش راروی

زانوهایی که در شکم جمع کرده بود گذاشت و دوباره خودش

  573                       



شهرزاد   بی شهر

را تکان داد.
با تقه ای که به در خورد از حالت نشسته خود خارج شد و

زود شالش را روی موهایش انداخت.
حاج سبحان بود،همراه با سینی غذایی وارد اتاق شد.

-اجازه هست باباجان؟!
-بفرمایید حاجی!

از تخت پایین آمد و به سمتش رفت و سینی را از او گرفت و
روی زمین گذاشت.

سرش را پایین انداخته بود؛ چگونه در چشم کسی که برایش
پدری میکرد نگاه کند و راحت باشد.

-باباجان؟!
میخوام باهات صحبت کنم.دختر من؛ عزیNNز من ، تNNو نبایNNد بخNNاطر

اینکه توی چنگ یک
حیوان انسان نما افتادی خجالت بکشی!

تو هیچ خبط و خطایی انجام ندادی، تو از خودت دفاع کردی
و اجازه پیشروی ندادی خودش یک کار بزرگ و خوبه!!

از ما خجالت نکش؛ ما زخم زبون نمیزنیم!
ما خودمون گناه کار میدونیم که برای تو چنین اتفاق

وحشتناکی افتاده!
تو تاج شر منی؛ برکت این خانه و کاشانه ای!

خودت هم خوب میدونی چقدر برای همه مون عزیزی دخترم!
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امروز رو میزارم راحت باشی و هروقت خودت خواستی بیای
بیرون، اما لطفا فکر کن به اینده ای که پیش روته!

تو باید محکم و قوی باشNNی و بNNرای آینNNده ات بجنگی.بعNNد رفتن تNNو
جواب کنکور ها اومد؛ قبول نشدی و این اصال

اهمیتی نداره!
اگر دوست داشته باشی که کاری انجام بدی و یاد بگیری به

خودم بگو،هرجا که بخوای میفرستمت که بری.
اشکهایی که بدون خواست خودش گونه هویش را تر کرده

بود را پاکید و فقط توانست بگوید.
-ممنون حاجی؛ شما هیچ گناهی ندارید.

همین که شدید پشتوانه برای من؛ خیلی ممنون و تا آخر عمرم
مدیون شما و خانواده تون هستم!

حاج سبحان ماندن بیشتر را جایز ندانست و از جایش بلند
شد و به سمت خروجی اتاق قدم برداشت.

بدون هیچ حرفی از اتاق خارج شد.
لبخند کوچکی روی لب هایش نقش بست.

همین که به او بدبین نبودند جای شکرداشت.
اشک هایش را با مشت دست پاک کرد و سینی را جلوتر

کشید.
تازه با دیدن غذا فهمید چقدر گرسنه بوده است.

ای زمزمه کرد و شروع به خوردن ناهار کرد.ϑبسم ا 
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بعد از اتمام ناهارش از جا بلند شد و لباس و شالش را مرتب
کرد و از اتاق به آرامی خارج شد.کسی در هNNال نبNNود و نشNNانه این

بود که همه در حاال استراحت
هستند.

بدون هیچ سروصدایی به آشپزخانه رفت و سینی را روی اپن
گذاشت.

ظرف های ناهار شسته نشده بود،کار زهرا بود.
هروقت که حس و حال کار کردن نداشت و مادرش برای
خواب به اتاق میرفت اوهم جیم میشد و ظرف ها نشسته

میماند.
شروع به شستن ظرف ها کرد و زیرلب شعری را زمزمه کرد.

در حال خودش نبود که با حس وجود کسی در پشت سرش،
برگشت که با یزدان سینه به سینه شد.

دست روی قلبشگذاشت و نفس عمیقی کشید.
-ترسیدم.-از چی میترسی جوجه رنگی!؟

-از اینکه یهو میای و میری!
راستی من کجام جوجه رنگی یزدان؟!

-تو جوجه رنگی یزدانی، خوشگلم!
از اینکه یزدان با او اینگونه با محبت حرف میزد قند در دل

دلش آب میشد.
لبخندی زد و پشت به یزدان کرد و بقیه ظروف هارا
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آبکشیکرد.
ندانسته داشت برای یزدان ناز میکرد.

گوشه شالش را گرفت و بوسه ای روی آن زد.
دستانش را از پهلویش رد کرد و روی سینگ گذاشت.

-چرا ناهار نیومدی سر سفره توله؟!-خجالت کشیدم،،، از تNNو.....از
حاج خانوم....از حاج
بابا....حتی از زهرا!!

من باید بیشتر مراقب خودم میشدم اما خب اصال فکرشم
نمیکردم اینجوری بشه یزدان.

اشک هایش که روی صورتش نشست یزدان شیرآب را بست و
با گوشه شالی که میان انگشتانش بود زیر چشم های دلبرش

را پاک کرد.
-گریه نکن شهرزاد؛تموم شد.

اونا فقط دنبال این بودن تورو عذاب بدهند.
اما من این اجازه رو بهت نمیدم.

تو یک دختر بالغی و میتونی برای خودت تصمیم بگیری پس
به هیچی فکر نکن.

-من کنارتم اگه سر به راه باشی شهرزاد.
بعد از چند ثانیه مکث، از او فاصNNله گNNرفت و از آشNNپزخانه خNNارج

شد.
خانه عجیب در سکوت بود؛ بعد از اتمام کارهایش در
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آشپزخانه؛ کمی میوه برای خودش برداشت و به سمت نشیمن
رفت تا کمی سریال ببیند.

در اولین فرصت باید از زهرا درخواست میکرد با او بروند و
موبایلی بخرد.

هنوز بعد از اینکه برای عمل پریسا پول به حسابشان ریخته
بود بازهم مقدار نرمالی پول داشت که بتواند موبایل بخرد،

دلش میخواست گوشی جدید و نNNویی داشNNته باشNNد.بخNNاطر اینکNNه در
روزهای آخر از حرصش گوشی را به

دیوارکوبیده بود از دست خودش عصبانی بود.
حاال باید گوشی هم میخرید چون چیز جالبی از گوشی

خودش نمانده بود.
با صدای زنگ آیفون که در خانه پیچید؛ از جایش بلند شد و

به سمتش رفت.
همزمان با او زهرا هم خواب آلود از اتاقش بیرون آمد.

-کدوم گورخریه آخه لنگ ظهر زنگ خونه مردم رو میزنه اااه!!
خنده ای به موهای در هم پیچ خورده و پیراهنی که نصف آن

در شلوارش و نصف آن رویش بود، کرد.
-بله؟!

-در رو باز کن، مریمم!!-سالم مریم جون بفرمایید.
به سمت زهرا که هاج و واج نگاهش میکرد چرخید و به چهره

بهت زده اش خندید.
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خوب میدانست از اینکه مریم پشت در استُ بهت زده است.
-اشکال نداره عزیزم، من به خواهرت نمیگم بهش چی گفتی!

بعد لبخند خبیثی زد که زهرا چشم غره ای به سمتش حواله
کرد.

با ورود مریم به خانه، سالم و احوالی کردند.
مریم که انگار از دیدن شهرزاد در اینجا ناراضی بود لبخند
مصنوعی زد و بدون اینکه اورا در آغوش بگیرد فقط دست

داد.
اما امیرعلی با خوشحالی خودش را در آغوش شهرزاد

انNNداخت و بوسNNه بNNارانش کNNرد.بNNا صNNدای امNNیرعلی انگNNار همNNه از
خواب بیدار شدند که از اتاق

هایشان خارج شده و به مریم پیوستند.
یزدان امیرعلی را از بغلم گرفت و در کنار خواهرش روی زمین

نشست.
زهرا که حاال روی مبل خوابیده بود و انگار که چقدر کوه کنده

است.
برایشان چایی و کیک خانگی که دستپخت زهرا بود و میوه

آورد.
همه تشکر کردند جز مریم که با غیضنگاهش میکرد.

کنارشان ماندن را جایز ندانست؛ با اجازه ای گفت و بدون
اینکه اجازه دهد کسی چیزی بگوید به سمت اتاقش رفت.
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حاج سبحان نگاه از شهرزادی که وارد اتاقش شد و در را قفل
کرد گرفت و به مریم که با اخم مسیر شهرزاد را نگاه میکرد،

داد.
از اینکه دخترش اینگونه شهرزاد را ناراحت کند عصبی بود.

-چه طرز رفتار و حرکته مریم؟!
با شهرزاد پدر کشتگی داری ما خبر نداریم؟!

هردفعه که میچزونیش پاداشی بهت میدن؟!
قبل از حاج سبحان؛ یزدان عصبی به خواهرش توپیده بود.

مریم نگاهش را به برادر بزرگ ترش داد ولب زد.
-زهرا بهم گفت رفتید آوردینش؟! چرا؟!

خونه عموش براش بهتر یا یک غریبه که زمانی با پدر و
مادرش سالم و علیک داشتند؟!چه لزومی هست یک دخNNتر نNامحرم

جایی باشه که مرد مجرد
هست؟!

از شما بعید پدر من!!
-شهرزاد اونقدر حیا و آبرو سرش میشه که جلب توجه نکنه؛

این افکار منفی و زشت تو که اینجوری خیال پردازی میکنی!!
-دستت درد نکنه داداش؛ حاال داری حرف بارخواهرت میکنی

و پشت یک دختر که معلوم نیست از کجا اومده دوایمیستی؟!
یزدان از خشم چشمانش سرخ شد و امیرعلی را روی مبل

گذاشت و از جایش بلند شد.
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انگشت اشاره اش را به سمت مریم گرفت و از پشت دندان
هایی که بهم چفت شده بود با حرص لب زد:

-درمورد شهرزاد درست حرف بزن!
بیجا

تویی که اسم انسان خNNوب و بNNا درک رو یNNدک میکشNNی؛میکNNنی بNNه
شهرزاد بگی هرجایی!!

دیگه تکرار نمیکنم بار آخرت باشه که باهاش بد رفتاری میکنی
و بهش اینجوری میگی وگرنه اون موقع با من طرفی!!

حاج خانوم که بحث جدی بین فرزندانش را دید، به سمت
یزدان رفت و اورا به سمت خروجی از

نشیمن هدایت کرد.
-برو تصدقت بشم؛ برو قلب خواهرت رو نرنجون!!
-مادر من اونی که قلب میرنجونه من نیستم؛دخترته!!

مریم اشک ریزان به سمت پدرش برگشت.
-حاجی بابا، ببین پسرت باهام بخاطر یک غریبه چجوری

حرف میزنه!
نمیخوای چیزی بهش بگی؟!-بسه مریم؛ بس کن!!

اون دختر نعمت این خونه است؛ برکت و عزیز این خونه
است.

کسی حق نداره به شهرزاد بگه باالی چشمات ابرو هست که
اون موقع با من طرفه، حتی اگه بچه خودم باشه!!
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مهمون اومدی؛ خوش اومدی. ولی حق نداری به شهرزاد
توهین کنی!

احترام پدر و دختری بزار بمونه بین مون!!
مریم ناباور چند پلک زد؛ باورش نمیشد اینگونه همه پشت

شهرزاد باشند، پوزخندی زد و به حاج سبحان که میخواست از
خانه خارج شود لب زد.

-عجب جادو و جنبلی بلد بوده که همتون رو کشیده سمت
خودش؛ اما من نمیزارم داداشمم گول بزنه.

حNNاج سNNبحان بNNدون توجNNه بNNه حNNرفش از خانNNه خNNارج شNNد تNNا
بتواندآرامش خودش را حفظ کند.

یزدان هم پشت بند پدرش از کنار آنها گذشت و به سمت
اتاقش قدم برداشت. هرچقدر بیشتر بحث میکرد باز هم مریم

حرف های خودش را میگفت.
با

نمیدانست چرا با شهرزاد اینگونه رفتار میکند، شهرزاد که
کسی بد نبوده که کسی هم با او بتواند بد باشد.

وقتی از دید خواهر و مادرش خارج شد،قدم هایش را به
سمت اتاق دخترکش برداشت.چند تقه به در زد و منتظر ماند تNNا در

باز شود.
شهرزاد در را باز کرد. چشمان و نوک بینی سرخ شده او نشان

از گریه کردنش میداد.
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شهرزاد کنار رفت که یزدان بتواند وارد اتاق بشود.
گوشه تخت نشست و سرش را پایین انداخت؛ از اینکه دعوا و

بحث بین افراد این خانواده آرام انداخته است شرمنده بود.
-جوجه رنگی؛ سرت چرا انداختی پایین؟!

رفت و کمی با فاصله در کنارش روی تخت نشست.
-جوجه سوالم جواب نداشت؟!

راستی جوجه تو که گفته بودی بدون اجازه من جایی نمیری؛
پس چرا با عموت رفتی؟!

شهرزاد که انگار منتظر تلنگری بود بغضش با صدای بلند
شکست. یزدان کالفه دست بین موهایش کشید و دم و بازدم

عمیقی انجام داد.-شهرزاد گریه نکن.
میدونی خیلی بد برگردی ببینی اونی که بخاطرش کار هات

زودتر انجام میدادی تا برگردی نیستش!!
ما

-اینم....سخته....منتظر باشی....بیاد نزاره .....ببرنت....ا
نیاد!

روی....قولش واینسته....دوماه....نخوابی.....پشت
پنجره....منتظر باشی.....بیاد دنبالت..... اما نیاد!!

بخاطر گریه و لرزش چانه نمیتوانست کلمات را کامل و یک
جا ادا کند.

یزدان به سمتش برگشت و لبخند تلخی زد.
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-میبینی که حاال اومدم، توروهم آوردم پیش خودمون!
دیگه اشک نریز، اون مروارید ها حیفه، نریزشون!!

از شرم گونه هایش رنگگرفت و سرش را پNNایین انNNداخت. ازتغیNNیر
رفتار یزدان و تعریف هایش قند در دلش آب میشد.

-من میرم بیرون کار دارم، از اونجاهم میرم باشگاه.
لطفا توجهی به رفتارهای مریم نداشته باش!

تو عزیزمایی، میری شامت رو میخوری و خودت تو اتاق
زندانی نمیکنی!!

خانوم اگه تونستید غذای منم بردار برام نگه دار وقتی
برگشتم میخورمش!

از مریم ناراحت نشو اون درسته یک معلم اما گاها رفتار و
حرکاتش رو نمیفمیم!!

-چشم.
اما ایشون حق دارند،من نامحرم و غریبه ام برای این خونه!

یزدان خان؛ حاج بابا و بقیه به من لطف بزرگی کردن که اجازه
زندگی کردن توی این خونه و کنارشون دادند.

من تا عمر دارم مدیون خNNانوادتونم.-چNNه لفNNظ قلم هم حNNرف میزنNNه،
پاشو جمع کن بساطتت رو

بقول حسام.
من رفتم مراقب خودت باش جوجه!!

خنده نمکی کرد که یزدان قربان صدقه خنده هایش در دل
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رفت.
-چشم شمام مراقب باشید،شب نمیخوابم منتظرتون میمونم!

از اتاق خارج شد و با برداشتن کت و سوئیچ ماشینش از خانه
خارج شد.

باید از  االن  خرید میکرد تا بهترین تولد را برایش میگرفت.
زهرا لیست خرید هایش را نوشته بود،باید دلبرش را سوپرایز

میکرد.
از خانه خارج شد که دوباره همان مهمان همسایه روبه رویی

شان را دید.
به اجبار سالم و احوال پرسی کرد و ریموت ماشین را زد.

اخمی میان ابروهایش نشست.
پشت رل نشست و به شیرینی فروشی که حسام از کیک

هایش همیشه تعریف و تمجید میکرد حرکت کرد.
میخواست یک کیک تولد زیبا با تم لباس و بادکنک های

دلبرکش سفارش بدهد.
پس فردا تولدش بNNود و او هنNNوز کNNاری انجNNام نNNداده بNود.ماشNNین را

گوشه ای از خیابان پارک کرد و پیاده شد.
به سمت دیگر خیابان قدم برداشت.

با آن جذبه خاص خودش چشمان زیادی را به دنبال میکشید
اما فارغ از اینکه نگاهی کوچک به نامحرمی بیندازد قدم

هایش را محکم برمیداشت.
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این مغازه هرچیزی که نیاز به جشن تولد و عروسی بود را
میفروخت. از اینکه راحت میتواند هم کیک سفارش دهد و

هم بادکنک بخرد لبخند ریزی زد.
-سالم آقا خوش آمدید،کمکی از دستم برمیاد براتون انجام

بدم؟!
نگاهش به دختری که هفت قلم آرایش روی چهره خودش

پیاده کرده و لباس های تنگی در تن داشت افتاد که سرش را
پایین انداخت تا نگاهی به او نیفتد.اما دخترک که از استایل و قیافNNه

جذاب یزدان خوشش آمده
بود به او نزدیک تر شد.

-برای تولد، میخواستم سفارش کیک و بادکنک داشته باشم.
-تم تون چه رنگی در نظر دارید؟!

-مشکی و قرمز لطفا.
بادکنک فویل عددی هم لطفا برای سن هجده سال هم

میخواستم.
-بله حتما، کیک هم براتون مینویسم، پس فردا عصر بیایید

آماده است.
-ممنون، این هم لیستی که خواهرم نوشته لطفا همشون رو

آماده کنید. ممنون!-چNه خNواهر خوشNبختی داریNد کNه بNرادری مثNل
شما دارند که

اینجوری برای تولدشون شوق زده هستند.
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-تولد خواهرم نیست؛تولد همسرمه!!
لبخندی به قیافه مات زده دخترک زد و به سمت کاله های

تولد و فشفشهN ها رفت و به تعداد از آنها برداشت.
بعد از ثبت سفارشاتN و خرید بعضی از لوازم از مغازه خارج

شد، به سمت دیگر خیابان رفت و وسیله ها را در صندلی
پشتی قرار داد و خودش پشت فرمان نشست.

باید هم برای خودش هم شهرزاد لباس میخرید، میخواست
لباس هایشان هم ست باشد.

به سمت پاساژی که در نظر داشت با سرعت حرکت کرد و بعد
از رسیدن ریموت ماشین را زد و به سمت پاسNNاژ قNNدم برداشNNتو در

همان حال برای خواهرش پیامکی فرستاد تا مدل لباس
برای شهرزاد را بگوید.

بعد از دریافت پیامکی که خواهرش انتخاب لباس را به او
سپرده بود با عشق و شوق بیشتری در حال گشتن بود.

میخواست لباسش تک باشد.
نمیدانست چندمین مغازه است که لباس مورد عالقه ای در آن

پیدا نکرده بود خارج شد که نگاهش به لباس پشت ویترین
مغازه ای کمی ان طرف تر افتاد.سری از روی رضNNایت تکNNان داد

و لبخندی روی لب هایش
نشست. پیراهن عروسکی مشکی رنگی که گلهای ریز قرمز

روی آن قرار داشت.
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روی شانه هایش پف دار بود و روی مچش تنگ شده و گلهای
ریز قرمز قرار داشت.

وارد مغازه شد و سریع هزینه را پرداخت کرد؛ از اینکه ستیز
دخترک را به یاد داشت خوشحال بود شال اناری رنگی هم

برداشت و ساپورت مشکی رنگی هم گرفت و از مغازه خارج
شد.

خودش هم که کت و شلوار مشکی رنگی را میپوشید.
به دخترک قول داده بود زودتر به خانه برگردد.

رفتن به باشگاه را هم ول کرد و به حسام پیام داد که نمیتواند
بیاید و منتظرش نباشد.با سرعتN حرکت کرد و بعد از یک سNNاعتی

که در ترافیک بود
به زور خودش را به خانه رساند.

ساعت از یازده شب گذشته بود و احتمال میداد که بقیه
خواب باشند.

چون عادت مادرش بود ساعت یازده خاموشی میزد و حتی
اگر خوابت هم نمی آمد حق روشن کردن المپ های خانه را

نداشتیم.
به همین خاطر فکر کرد شاید شهرزاد در اتاق خودش باشد.
با وارد شدن به خانه شکش به یقین تبدیل شد و خرید هایش

را با عجله به سمت اتاق خودش برد و در کمدش پنهان کرد.
لباس هایش را عوض کرد و به سرویس رفت؛ از صبح اینقدر
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راه رفته بود که پاهایش درد میکرد.
به سمت آشپزخانه قدم برداشت تا شام بخورد.با روشن کردن المپ

ابروهایش از تعجب باال پرید؛ دلبرش،
سرش را روی میز غذا خوری گذاشته و به خواب رفته بود.

حتی بشقاب و دوغ و غذایش هم روی میز بود.
لبخندی به این همه مهربانی و لطافت دلبرکش زد و جلوتر

رفت.
آرام و بیصدا جوری که شهرزاد بیدار نشود روی صندلی

نشست و شروع کرد به خوردن شام!!
با تکان خوردن شهرزاد صدایش زد که دخترک در جایش
صاف نشست و کش و قوسی به تنش داد و با چشمانی که

طلب خواب بودند و باریک شده بودند به او زل زد.
وقتی دید شهرزاد نشسته میخواهد،بخوابد خنده اش

گرفت.از جایش بلند شد و گوشه لباسش را گرفت و کمک کرد
از جایش بلند شود.بعNNد از اینکNNه اورا روی تختش دراز کش کNNرد،

پتو را تا روی
سینه هایش کشید و المپ را خاموش کرد و بعد شالش راهم

برداشت و از اتاق خارج شد.
صبح بخاطر اینکه تا اذان صبحگاهی بیدار مانده بود و بعد از

اتمام نمازش نیز قران خوانده بود؛ دیر از خواب بیدار شد.
روی تختش نیم خیز شد و از جایش بلند شد و حوله را هم
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برداشت و بNه قصNNد حمNNام از اتNاق خNNارج شNNد.زیNNر دوش آب سNNرد
ایستاد؛ قطرات آب روی تن برنزه اش

میریخت و صحنه های زیبایی به وجود آورده بود.
دستی به ریش هایش که بلند شده بود کشید.

از بلند شدنشان نچی کرد و لوازم اصالحش را برداشت و
شروع کرد.

با دیدن مریم، زهرا و شهرزاد که در آشپزخانه بودند و مریم
صورتش از عصبانیت سرخ شده بود نشانه خوبی نبود.

هنNNوز متوجNNه او نشNNده بودنNNد.-تNNویی رو پسNNرعموت مثNNل دسNNتمال
استفاده کرد و انداخت دور؛

حاال با مظلومیت اومدی خودت رو انداختی روی سر این
خانواده که دل داداش من رو ببری؟!

مگه اینکه از روی جنازه من رد بشی که بتونی بشی عروس
خاندان صالحی!!

با
من واسه داداش دخترایَ ترگل وَ ورگل سراغ دارم که

دیدنش ضعف کنند.
حاال توی از راه رسیده بیای و تصاحبش کنی اونم تو!!

یزدان کارد میزدی خونش بیرون نمی آمد، اشک جمع شده
درون چشمان شهرزاد قلبش را سوزاند.

ما
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زهرا هرچه میکرد و دست روی دهان خواهرش میگذارد ا
نمیتوانست اورا آرام کند، حتی زهرا هم از حرکات مریم اشک

هایش روانه صورتش شده بود.با مشت روی اپن آشپزخانه کوبید و
عربده ای کشید که تن

هرسه نفرشانN در آشپزخانه لرزید.
-بسهههه.

حرفایی که به دخترکش میگفت جیگرسوز بودند.
نفس های خشمگینش به گوششان میرسید.

-وای مریم؛ وای خواهرم که اینجوری نشناخته بودمت. خودت
همیشه گفتی قلب کسی رو نشکونید و حاال توی خونه حاج

سبحان داری هوار میکشی و چرند میگی؟!
اگه غریبه بود زبونش رو ازϑحیف که خواهرمی به وا 
حلقومش میکشیدم بیرون.

نه این دختر آوار شده روی زندگی ما؛ نه قصد دیگه ای داره!!
دیگه نبینم دور و بر شهرزاد باشNNی و چرنNNدیات بهم ببNNافی.نگNNاهش

را به شهرزاد که نگاه پر از تشکر و اشکیش را به او
دوخته بود انداخت و تازه به خودش آمد.

با حرص نگاه از مریم گرفت و به سمت اتاقش قدم برداشت تا
لباس بپوشد.

از این که مریم اینگونه حرف زده بود خجالت زده بود؛ از
فرزندان حاج سبحان چنین رفتار ناشایستی واقعا غیرقابل
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باور بود.کالفه دستی میان موهای خیسش کشNNید و حولNNه اش را از
دور

کمرش باز کرد.
بعد از پوشیدن لباسهایش، شلوار راحتی اسپورت تن کرد

و پیراهن سفید رنگش را به تن زد.
شانه را برداشت و موهایش را با سشوار خشک و حالت داد.

همیشه نظافت حرف اولش بود و از آدم های شلخته دوری
میکرد.

اعتقاد داشت مذهبی بودن دلیل بر پوشیدن لباس های چند
سایز بزرگ تر و شلخته نیست.

انسان باید همیشه تمیز باشد و لباس هایش اورا زیبا نشان
بدهد.

میترسید اینجا بماند و دوباره بین دختر ها بحث و جدالی رخ
بدهد.نبود مادرش نشان میداد که با برگشتن شهرزاد سرحال شده

است که دوباره به سازمان بهزیستی و پشتیبان بانوان سر
میزند.

از اتاق خارج شد؛ سکوت سنگینی خانه را در برگرفته بود، به
سمت تلویزیون رفت تا سریال ببیند.

خیلی وقت بود با خیال راحت فیلم ندیده بود.
بالش برداشت و نیم خیز نشست و به آنها تکیه داد که زهرا

برایش در سینی صبحانه آورد.
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مریم حرف بد زده بود و زهرا از برادرش خجالت میکشید و
سرش را پایین انداخته بود.

امیرعلی هم کنارشان آمد و گوشی یزدان را برداشت و بعد از
اجازه شروع به بازی کردن کرد.

-دوردونه حاجی؟!
سرت چرا پایین انداختی؟!

حNNرف شNNخص دیگNNه میزنNNه و تNNو از داداشNNت خجNNالت میکشNNی؟!-
دا....داش...جیگرم سوخت....از حرف های مریم!
اون دختر از تموم دنیا.....فقط مارو داره....خودش
میگه.....گفت که.....مارو خانواده خودش میدونه!

حاال مریم با حرف هاش غرورش رو شکست؛ شهرزاد چنین
دختری نیست که مردی رو به سمت خودش بکشه!!

بعد رفتت به اتاق؛ بغضش جوری شکست که حتی خود مریم
هم حالش گرفته شد، اما نوش دارو بعد از مرگ سهراب فایده

نداره.
قلب یک دختر یتیم و تنها رو شکست؛ خدا از گناهش بگذره.

اشک هایش را پاک کرد و برای یزدان لقمه گرفت.
نمیدانست چه کاری انجام بدهد؛ هم خواهر بزرگش ناراحت

بود هم شهرزادش!!با صدای زهرا از افکارش خارج شد و لبخندی
به مهربانی

خواهر کوچکش زد، هرچقدر سنش از مریم کمتر بود اما از
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اون بالغ تر بود.
-فدای اشک هات بشم من؛ پاشو برو دست و صورتت رو بشور

و بعد برو پیش شهرزاد!
مطمعنم داره گریه میکنه من نمیخوام برم پیشش!!

راستی سوپرایزشم تکمیل ها فردا باید بپبچونینش، پشت بند
حرفش چشمکی به زهرا زد که خواهرش خنده ای بزرگ زد و

با گفتن چشم دستت درد نکنه داداش به سمت اتاق شهرزاد
رفت.

با
لباس های شهرزاد را به دست گرفت و از اتاق خارج شد،

قدم های تند خودش را در اتاق زهرا انداخت.
زهرا با هیجان از جایش بلند شد و لباس را از برادرش گرفت.
به حاج خانوم گفته بودند که شهرزاد را از خانه بیرون ببرد تا

آنها تزئینات خانه و آوردن کیک برایشان آسان باشد.
یزدان روی پاهایش بند نبود، دلش میخواست کاش محرمش

بود و زمانی که سوپرایز میشد اورا در آغوشش بگیرد.
تمام تنش خواستار تن سفید و دلربای سفید برفیش بود.

اما باید خود را کنترل میکرد.
بعد از صبحانه حاج خانوم با اصرار از شهرزاد خواست تا

امروز همراه او به حوزه شان بیاید تا حال و هوایش
تغییرکند.شهرزاد هم بخاطر حاج خانوم نتوانست نه بیاورد و از
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آشپزخانه خارج شد و به اتاقش رفت تا آماده شود.
حاج خانوم نگاهی به ورودی آشپزخانه انداخت و بعد رو به

فرزندانش لب زد:
-خب دیگه من میبرمش تا دو سه ساعت اونجا میمونیم؛

بعدش چون امروز ناهار میدیم حوزه به اون بهانه ظهر هم
اونجاییم.

عصر من دخترم میارم ولی تا اون موقع همه چیز اوکی باشه
بچه ها!!

-چشم حاج خانوم؛ ممنون که باهامون همکاری کردی. این
دختر کم درد نکشیده یکم روحیه اش تغییر کنه خیلی خوبه!!

حاج خانوم با شیطنت رو به پسرش ادامه داد:
-چه خوبه سایزشNNم میدونسNNتی و بNNراش لبNNاس خریNNدی!!زهNNرا ریNNز

ریز خندید و یزدان خجالت زده سرش را پایین
انداخت.

-آخ قربون شیر پسرم برم من؛ قربون خجالتت بره مادر!!
-خدا نکنه حاج خانوم!

-خب منم برم لباسم بپوشم؛ راستی مریم و امیرعلی روهم
بیدار کنید صبحانه بخورند.

زهرا و یزدان نگاهی بهم انداختند و بعد زهرا چشم آرامی
زمزمه کرد که حاج خانوم از جایش بلند شد و رفت تا لباس

بپوشد.
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-داداش لطفا به مامان و حاج بابا از رفتار مریم نگو؛ نمیخوام
بینشون شکر آب بشه و شهرزاد بدتر خودش رو سرزنش کنه.

بیا
-باشه خوشگل داداش؛ پاشو برو بدرقه کن وقتی رفتن

شروع کنیم کارهامون رو انجام بدیم.-چشم خان داداش.
شهرزاد را بوسید و چشمکی به مادرش زد که از خانه خارج
شدند، بعد از خداحافظی با عجله به خانه برگشت و به یزدان

خبر رفتنشان داد.
یزدان سوییچش را برداشت و از خانه خارج شد؛ تمام

خریدهایشان را به خانه آوردند.
مریم را بیدار کرد تا صبحانه شان را بخورند و بعد به نشیمن

رفت تا کمک برادرش کند.نجا
با یزدان میز را جلوی پرده قرار دادند و مبل هارا از آ

برداشته و جای دیگری گذاشتند.
رومیزی سرخ رنگ را روی میز انداخت و شروع به تزیین

کرد.
شمع های زیبایی که هر نگاهی را به سمت خودش مجذوب

میکردند را روی میز چید.
مریم همراه امیرعلی از اتاق خارج شد و با سروصداهایشان

به هال رفت.
با دیدن تزییناتی که نشان از وجود یک تولد میداد تعجب کرد،

  596                       



شهرزاد   بی شهر

به فکر فرو رفت تولد پدر و مادرش که نبود پس زهرا و یزدان
چه میکردند!؟

-سالم صبح بخیر؛ تولدکیه؟!
یزدان و زهرا به سمتش برگشتند، یزدان اخمی بین ابروهایش

نشسNNت امNNا نمیتوانسNNت چشNNم روی خNNواهرش هم بگNNذارد.-علیNNک
سالم؛ ساعت خواب!

-سالم آبجی؛ تولد شهرزاد.
امیرعلی خاله برو دست و صورتت رو بشور و بیا بهت

صبحانه بدم.
-جشم حاله( چشم خاله)

-قربون خاله گفتت برم من!!
مریم پوزخندی زد و بدون توجه به آنها به سمت آشپزخانه

قدم برداشت. از اینکه اینگونه شهرزاد را برای خودشان ملکه
کرده بودند حرص میخورد.

اوهم دلش برای یتیمی و از دست دادن خانواده اش
میسوخت اما اینکه اورا در اینجا نگه دارند جایی که برادر

سی ساله اش هم بود.برادرش این همه سال ازدواج نکرده و با هیچ
جنس مونثی

نبوده و ممکن بود غرایزش کار دستشان بدهد و دخترک را
برای خود بخواهد.

شروع به خوردن صبحانه کرد که امیرعلی هم آمد و به او هم
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صبحانه خوراند و بعد از جمع کردن میز به هال رفت و روی
مبل نشست و نظاره گر کارهای سریع خواهر و برادرش شد.

بعداز گذشت چند ساعت ظهر شد که خسته و کوفته هردو
نشستند. پدرشان هم امروز ناهار برده بود و به خانه نمی آمد.

یزدان از جایش بلند شد و وضو گرفت و شروع به خواندن
نمازش کرد.

بعد از اتمام نمازش؛ چند لقمه ناهار خورد و از خانه خارج شد
تا سری به اداره بزند و از آنجاهم کیک و فویل بادکنک عددی

دخترک راهم بگیرد و بیاورد.
بعد از اینکه سری به اداره و پرونده هایش زد از آنجا خارج

شد و به سمت مغازه کیک فروشی رفت.
بعد از پرداخت هزینه کیک و بادکنک ها از آنجا بیرون آمد و

به سمت خانه حرکت کرد.
یک ساعن دیگر شهرزاد و مادرش به خانه برمیگشتند و او در

ترافیک بود و این اعصابش را بهم ریخته بود.
در این میان زهراهم دو بار زنگ زده و از او خواسته بود تا

زودتر به خانه بیاید.
بعد از بازشدن راه سرعتش را باال برد تا هرچه زودتر برسد.با
با عجله از ماشین پیاده شد و زنگ خانه را زد که زهرا در را

تیک آفی باز کرد.
خریدهایش را برداشت؛ با پاهایش درب را باز کرد و وارد
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حیاط شد.
زهرا و امیرعلی را دید که دوان دوان به سمتش می آیند، زهرا

در آن لباس سبز رنگ مشابه مانند فرشته ها شده بود.
لبخندی به زیبایی خیره کننده خواهرکش زد.

حتی امیرعلی هم تیپ زده و موهایش را ژل زده بود.
-سالم داداش؛ خسته نباشی.

کجایی پس؟! مادر زنگ زد گفت از موسسه خارج شدن.
-سالم عزیزم، مرسی.

توی ترافیک گیر کردم بازم خداروشکر زودتر راه باز شد وگرنه
فکر کنم بعد مادر اینا میرسیدم.

-چالم دایی (سالم)-سNالم آقNای خNوش تیپ؛ شNما احیNانً ا امNیرعلی
خودما نیستید؟!

-مگه چما شند تا امیرعلی خوج تیپ دالین؟!
(مگه شما چند تا امیرعلی خوش تیپ دارید؟!)

یزدان و زهرا قهقهه ای به شیرین زبانی خواهرزاده شیرینشان
زدند و به داخل رفتند.

کیک را به دست زهرا داد و وارد حمام شد و دوش پنج دقیقه
ای گرفت و برگشت.

یک شلوار مشکی رنگی تن کرد و پیراهن قرمز رنگ، موهایش
را شانه زد و باال فرستاد.

عطرش را برداشت و روی نبض هایش زد و بعد از واریسی
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خودش از اتاق خارج شد.
پدرش هم پیراهن توسی رنگ چهارخانه و شلوار مشکی

پارچNNه ای پوشNNیده بNNود.لبخنNNدی بNNه پNNدرش زد و اورا در آغوشNNش
کشید.

با صدای زنگ آیفون همگی هول زده به این طرف و آن طرف
میرفتند.

زهرا برف شادی در دست، پشت در پنهان شد و یزدان، حاج
سبحان و امیرعلی هم کمی آن طرف تر ایستادند تا با ورود

شهرزاد دست بزنند.
اما مریم در نشیمن نشست و نیامد حتی لباس جدید هم

نپوشیده بود.
همین که شهرزاد درب را باز کرد، زهرا برف شادی را باالی

سرش پخش کرد و صدای هرسه مرد که تولدت مبارک را
زمزمه میکردند در گوشش پیچید.

شوکه و متعجب در جایش ایستاده بود و خیره خیره
نگاهشان میکرد؛ با به یاد آوردن اینکه امرور تولدش است

اشNNک از چشNNمانش سNNرازیر شNNد.این اشNNک؛ اشNNک شNNوق بNNود و
نمیدانست چگونه میتواند لطف و

محبت های این خانواده را جبران کند.
حاج سبحان جلو رفت و شهرزاد را که دست روی دهانش
گذاشته بود و اشک میریخت را در آغوشش گرفت و کنار
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گوشش تولدت مبارک دختر بابا زمزمه کرد که صدای هق هق
شهرزاد در خانه پیچید.

لباس هایش را با کمک زهرا تعویض کرد و آرامش الیت و
مالیم دخترانه ای روی صورتش پیاده کرد.

لبخندی در آیینه به خودش زد که در این لباس صد برابر زیباتر
شده بود زد و به سمت زهرا که باچشNNمانی بNNرق زده نگاهشNNمیکرد

برگشت.
-الحق که داداشم سلیقش بیسته بیست!!

ببین چه لباس نازی خریده، خوشگل و فیت تنت.
شهرزاد از شنیدن اینکه یزدان لباس را برایش خریده گونه

هایش گل انداخت و گرمش شد.
لبخندی به زهرا زد و همراه هم از اتاق خارج شدند.

مریم سرسری فقط سالم کرد و تبریک گفت اما بقیه با شوق
نگاهش میکردند.

پشت میزی که کیک روی آن قرارداشت ایستاد.
زهرا از همگی شان خواست که در کنار هم بایستند تا عکس

بگیرد.
عطر مردانه یزدان که زیر بینیش پیچید نگاهش را باال آورد و

به فاصله کم بینشان نگاهی انداخت و ممنونی زیر لب گفت
که چشمان یزدان شNNکوفه بNNاران شNNد.بعNNد از چنNNدین عکس گNNرفتن،

کیک را بریدند و تقسیم کردند.
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نوبت کادو دادن بود ؛حاج سبحان از جایش بلند شد و جعبه
کوچکی را به سمتش گرفت.

با بازکردن جعبه با خوشحالی از حاج سبحان تشکر کرد، همان
گردنبندی بود که قبال گفته بود از آن خوشش می آید.

یک پروانه که روی بال هایش طال سفید بود و بدنه آن طالیی
رنگ.

-مرسی حاج بابا، نمیدونم این همه لطفتون رو چحوری جبران
کنه. ممنون ازتون.

-جبران نمیخوام باباجان؛ تو خوشحال باشی برای من کافیه
دخترم.

زهرا برایش ساعت و حاج خانوم چادرمشکی قاجاری؛ که
چادر مورد عالقه شهرزاد بود را به او کادو داد.

مریم هم بخاطر اینکه خبرنداشت کادویی نگرفته بود، اما در
آخNNر یNNزدان بNNه اتNNاقش رفت و بNNا جعبNNه ای برگشNNت.تمNNام محبت و

عشقش را در چشمانش ریخت و به جنگلی های
یزدان دوخت.

جعبه را باز کرد که با دیدن موبایل دهانش مانند ماهی باز و
بسته شد.

از اینکه یزدان بی حوصلگی و نداشتن تفریحش را فهمیده و
برایش موبایل خریده بود شوق زده بود.

-وای ممنون یزدان خان؛ خیلی لطف کردید.
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-خواهش میکنم؛ تولدت هم مبارک خانوم کوچولو!!
پیش مریم مجبور بود با یزدان رسمی صحبت کند تا بدتر

بحث و دعوا راه نیندازد.
بعد از خوردن کیک و کمی شیطنت های زهرا و امیرعلی؛ برای

آماده کردن شام خانوم ها جز شهرزاد به آشپزخانه رفتند و
مردها در نشیمن نشستند.

کادوهایش را برداشت و با شوق به سمت اتاقش رفت و
دوباره همه آنها را نگNNاه کNNرد.کنNNار موبایNNل سNNیم کNNارت هم بNNرایش

خریده بود.
گردنبند را به گردنش آویزان کرد و با شوق دخترانه دور

خودش چرخید و در آیینه خودش را نگریست.
خوشحال بود؛ بعد از اینهمه سختی یک جشن تولد کوچک

برایش حکم آزادی از تمام غم و غصه هارا داشت و این را
مدیون خانواده صالحی بود.

با ورود یزدان به اتاقش همانگونه که دور خودش میچرخید
ترسیده عین مجسمه خشک شد کNNه یNNزدان تNNک خنNNده ای بهشNNوق و

ذوق دخترانه او زد.
با خود گفت آیا او میتواند همسر من شود و برایمبچه

بیاورد؟!
آره اما اگر سر خودش را به باد نمیداد با این همه بچه بازی

هایش!!
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لبخندی به خجالت دخترک زد.
-خوشت اومد از کادو ها جوجه؟!

دوباره چشمان دخترک برق زده شد و با هیجان دست بهم
کوبید و گردنبند را که روی سینه اش افتاده بود را نشانش

داد.
-ببین چقدر خوشگه یزدان خان؛ همونی که قبل از دست دادن

بابام اینا با زهرا رفتم مغازه و ازش خوشم اومد.
یزدان از اینکه توانسته بود دلبرکش را خوشحال کند لبخندی

زد و دستانش را بهم پیچید و به دیوار تکیه داد و بNNه شNNهرزادکه بNNا
شوق که حاال از چادر قاجاریش میگفت لبخند یک وری

زد.
-دست شماهم درد نکنه آقا بخاطر گوشی؛ واقعا بهش نیاز
داشتم. اکثر اوقات حوصلم بدجوری سر میرفت و سریال

دیدن هم کارساز نبود.
ها

سرش را روی گردنش کج کرد و چشمانش مانند بچه گربه
درخشید که دمای جان یزدان از نازهای ناخواسته دخترک باال

رفت.
-ناز نکن جوجه؛ خودت خوب میدونی دستم بستس، وگرنه

امشب که حسابت با کرام و الکاتبین بود با این همه ناز کردن
خوشگلم!!
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شهرزاد ریز ریز خندید و با شیطنت نزدیک چشم جنگلیش شد
و روی نNNوک پاهNNایش ایسNNتاد و دکمNNه اول یNNزدان را کNNه بNNاز بNNود

رابست.
با برخورد نفس هایش به گردن و چانه اش، چشمانش را بست

و دستانش را مشت کرد تا هرز نپرند و روی تن دخترک
بنشینند.

آب گلویش را با صدا قورت داد و با چهره ای سرخ شده و
صدایی که بم شده بود به آرامی لب زد:

-دختر من خودم کوره آتیشم؛ نفت نریز روی من که شعله ور
بشم اول پنبه نازک و نرمی که کنارمه رو میسوزم دلبر!!

شهرزاد لبخند آرامی زد و کنار رفت؛ یزدان عرق پیشانیش را
با آستین پیراهنش پاک کرد و چند بار نفس عمیقی کشید.

جنگلی هایش از خواستار تن و بدن دخترک سرخ شده بود و
نمیخواست شهرزاد را بترساند؛ دخترک با دیدن حاالت یزدان

نزدیک بود پس بیفتد.-نترس شهرزاد؛ نترس لعنتی!
پا

من به هرکس صدمه بزنم ولی به تو نمیزنم اما تا وقتی که
روی دم شیر نزاری!!

حاال هم بدون هیچ ترسیدنی از من شالت رو درست کن تا
بریم شام بخوریم.

من که خیلی گشنمه و تضمین نمیکنم اگه تا دو دقیقه دیگه
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اینجا وایسی به جای شام تورو نخورم جوجه رنگی!!!
شهرزاد تا بناگوش سرخ شد و خنده ای کرد و با قدم های تند

خودش را از اتاق بیرون انداخت که پشت سرش یزدان هم
بیرون آمد، در همین حین مریم از آشپزخانه خارج شد و هردو

را دید.
شهرزاد خنده از روی لب هایش رفت و با ترس زل زد به مریم

که با حرص نگاهش میکرد.
ترسیده نگاهی به یزدان انداخت که با دست اشاره کرد که

برود.
همین که خواست قدم از قدم بردارد مریم صدایش زد و

اجبارا ایستاد.
-خجالت نمیکشی توی خونه ای که برات پناه دادن و هرروز
بیشتر بهت محبت و توجه میکنند، پسرشون رو میکشونی تو

اتاقت؟!
اونم مردی که ازت سیزده سال بزرگتر و اگه زود ازدواج کرده

بود  االن  همسن تو بچه داشت؟!
اشک چشمانش را سوزاند و سرش را پایین انNNداخت.امNNا یNNزدان از

حرف های خواهرش متعجب شد و با حرص رو
به شهرزاد گفت که برود.

-مریم میدونی برام عزیزی؛ اما اینکه ندونسته قضاوت میکنی
و اینجوری با کینه حرف میزنی فقط خودت رو جلوم خراب
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تر میکنی؟!
مریم به سمت یزدان رفت و دست روی بازوی برادرش

گذاشت و برخوردش را نرم تر کرد.
-داداش به جون امیرعلی؛ یک دختر خانوم خوشگل و جذاب

برات پیدا کردم عین ماه میمونه!
برادر زاده مدیر مدرسمونه؛ خودشم پرستاری میخونه.با حیا،

خانواده دار، زیبا اصال همه چی تمومه!!
دیگه داره ازت سنی میگذره روی من زمین ننداز بریم ببینش

شاید به دلت نشست.اما نگاه یزدان روی چانه لرزیده شNNهرزاد بNNود
که از فشار بغض

چشمانش قرمز شده بود.
شهرزاد صورتش را برگرداند و با قدم های بلند به سمت

سرویس بهداشتی برداشت.
بغض ترکید و دست هایش را روی دهانش چفت کرد تا صدای

هق هق هایش به گوش کسی نرسد.
مریم آخر زهرش را به دخترک بینوا ریخت؛ تمام دلخوشی که
از صبح داشت را به یکباره از بین برد و همچون قهوه بدون

شکر، تلخ کرد.
یزدان حرصی مریم را کنار زد و با گفتن دیگه در مورد این

حرف چیزی نشنوم به سمت نشیمن که پدرش در آنجا بود
قدم برداشت اما قلبش پیش دخترک جا مانده بود!
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میترسید بالیی به سرش بیاید و نفهمند؛ روی مبل نشست و از
روی اضطراب پاهایش را روی زمین تکان میداد.نتوانسNNت طNNاقت

بیاورد از جایش بلند شد و به سمت سرویس
رفت، چند تقه به درب زد و شهرزاد را صدا کرد که هیچ

جوابی نشنید.
بعد از چند بار در زدن ترسیده دستگیره را کشید که شهرزاد را

بی جون کنار روشویی روی افتاده بود دید.
رنگ از رخش پرید و یا حسین بلندی گفت و وارد سرویس

شد؛ دست زیر پاها و سر دخترک انداخت و اورا در آغوشش
کشید؛ وای که  االن  دلش میخواست زبان مریم را از حلقش

بیرون بکشد.
بقیه با شنیدن داد یزدان ترسیده به سمتی که از آنجا صدا

آمدند دویدند که شهرزاد بی جان را در آغوشش دیدند.
حاج خانوم روی گونه اش کوبید و به سمت یزدان رفت و

کمکش کرد شهرزاد را به اتاق ببرند.
حاج خانوم شهرزاد را در آغوشش کشیده بود و اشک

میریخت، مریم ترسیده وارد اتاق نشده بود اما زهرا جوری
گریه میکرد که نزدیک بود از حال برود.

با آمدن اورژانس و وصل کردن سرم؛ یزدان زهرا راهم به زور
از اتاق بیرون برد و در اتاقش روی تخت کمک کرد دراز بکشد.

میترسید حال خواهرکش هم بد شود.
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به اتاق برگشت که با شنیدن حرف های پزشک خشمش چند
برابر شد و آخ که پدرش اجازه نداده بود از کودکی به

خواهرانش حرفی بزند.-بیمار از شوک عصبی از حال رفتند، کمی
به تقویت شون

برسید و از استرس دور باشه لطفا!
ما

بعد از اینکه سرم تموم شد خودتون سوزن رو در بیارید
رفع زحمت میکنیم.

از افکارش خارج شد و خسته نباشیدی بهشان گفت و وارد
اتاق شد.

-یزدان مادر؛ تو چیزی گفتی به بچم؟!
چرا توی شب تولدش اذیتش کردی اخه پسرم؟!

گناه داره این بچه!!
-مادر من، عزیز من، من غلط کنم جوری باهاش حرف بزنم که

عصبانی بشه و از حال بره.
همش تقصیر مریم.

اون از دیروز که توی آشپزخانه بهش میگفت چرا برگشتی
اینجا، اینم از امشب که بعد از تحقیر گردنش اومده جلNNوی شNNهرزاد

به من میگه برات دختر خانواده دار و خوب پیدا
کردم.

صدایش باال رفت که پدرش هم وارد اتاق شد.
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-من نمیفهمم چرا اینجوری رفتار میکنه باهاش، من غلط بکنم
زن بگیرم مگه زور اخه!

صدایش را باالتر برد و مریم را با خشم صدا زد، مریم ترسیده
بود اما ترسش را پنهان کرد و سعی کرد حالت چهره آرام

خودش را حفظ کند.
-بله داداش؟!

چخبرتونه انگار دارید یک قاتل صدا میزنید.
-آره تو قاتلی؛ قاتل روح زخمی این دختر!

چه دلیلی داره نداشتن پدر و مادرش رو هی بکوبی توی
سرش؟!

به تو چه ربطی داره توی کارها و رفتارهای من دخالت
میکنی؟!خوشم میاد باهاش خوب رفتار کنم بهش محبت کنم تورو

سننه؟!
مریم خواست حرفی بزند که پدرش دستش را باال آورد که

همگیشان سکوت کردند.
حاج سبحان برگشت و نگاه نافذش را به چشمان سبز مریم

دوخت.
-خجالت میکشم، بگم دختر من چنین حرف هایی زده مریم!!

مثال تحصیل کرده ای اما شعور نداری!
-حاج بابا من فقط برای داداش دختر خانواده دار و با اصالت

و خوبی پیدا کردم همین من نمیخوام توی یک خونه دوتا
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نامحرم هستن بهم وابسته شوند و گناهی بکنند.
-چه ربطی به شهرزاد داره تو واسه برادرت دنبال دختر

میگردی؟!
-من گفتم شاید شهرزاد........شاید داداش رو....وسوسه

کن.....-هNNییش دیگNNه چNNیزی نگNNو مNNریم؛ بیشNNتر از این خNNودت رو
جلوی

من خراب نکن.
زنگ بزن شوهرت بیاد برداره ببرتت تا بیشتر از این جنگ راه

ننداختی.
با سوزشی که در دستش پیچید آخی از میان لب هایش خارج
شد. به زور پلک هایش را از هم فاصله داد. احساس میکرد

روی سرش چندُ تن وسیله هست که اینگونه درد میکند.
با بازشدن چشمانش حاج خانوم را که باالی سرش نشسته بود

را دید.-مادر قربونت بره عزیزدلم، چرا یهو اینجوری شدی بمیرم
برات؟!

-خدا نکنه، میشه المپ خاموش کنید چشمام.....
حاج خانوم بدون به بقیه حرف هایش به سمت کلید رفت و

المپ را خاموش کرد.
آباژور را روشن کرد و تا جلوی پاهایشان را ببینند. با نمایان

شدن یزدان جلوی درب اتاق شهرزاد چشمانش را بست و
سرش را به سمت مخالف چرخاند.
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از یزدان هم دلخور بود؛ جلوی او به خواهرش نگفت ادامه
ندهد و پس راضی بود با یک دختر خانواده دار ازدواج کند.
از اینکه یزدان اورا فقط برای ارضای هوا و هوس خودش

میخواهد یکهو بغضش با صدای بلند ترکید.حNNاج خNNانوم کNNه سNNوزن
سرم را از دستش خارج میکرد با گریه

شهرزاد ترسید و از جایش بلند شد. خواست در کنارش بنشیند
که با صدای یزدان از کنار شهرزاد بلندشد.

-مادر؛ یکم میشه اجازه بدید تنهایی با شهرزاد حرف بزنم؟!
-آره مادر؛ من برم براش شام آماده کنم یکم دیگه میام.

با رفتن مادرش روی تخت کنار دخترک نشست، اما شهرزاد به
پهلو چرخید و پتو را روی سرش کشید.

پوفی کرد و پتو را خواست از روی سرش بکشد که شهرزاد
آنرا محکم گرفت و اجازه نداد.

-شهرزاد این بچه بازی ها چیه داری در میاری؟!
زیر پتو خفه میشی بیا بیرون آفرین!!

ینجا
-آقا یزدان لطفا از اتاق برید بیرون، منم فردا صبح از ا

میرم.
شمام برید یک دختر خانواده دار بگیرید.

منم که عروسکتون بودم.یزدان از حرف های شNNهرزاد کNNه خNNودش
را اینگونه خطاب
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میکرد عصبانی شد که پتو را محکم کشید و دست انداخت و
بازوی دخترک را گرفت.

-عوضی تو غلط میکنی به خودت میگی عروسک !
به کسی که برای من عزیز اینجوری میگی؟!

من بخاطر تو دوساعت دارم با مریم یکی به دو میکنم حاال
برگشتی باز حرف از رفتن میزنی؟!

من خر رو باش برای کی دارم یقه جر میدم؛بدرک اصال پاشو
برو.

-آخ یزدان دستم شکست تورو خدا ولم کن غلط کردم
توروخدا.

حواسش نبود بازوی کوچک دخترک میان فشار دستش در
حال خرد شدن بود، از اینکه شهرزاد خودش را مانند زن های

دیگری که پاک نبودند مقایسه کند سلول به سلول تنش را بهم
میریخت.-  االن  حاج خانوم شام میاره برات،همشون رو میخوری

که
اینقدر بیجون نشی هی غش کنی، بعد میگیری میخوابی خب

قربونت برم!؟
شام تولدتم بعدا با زهرا میبرمتون بیرون؛ زهراهم وقتی تورو

اونجوری دید ترسید خوابیده توام بخواب.
از اتاق خارج شد و با برداشتن سوییچ و کتش از خانه بیرون

زد.
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ماشین را گوشه خیابان پارک میکند و پیاده میشود. هنوز هم
از به یاد آوردن اینکه شهرزاد را آنگونه در سرویس دید تمام

تنش از ترس میلرزد.
ما

آن لحظه حاضر بود تمام گناهان دنیا را به جان بخرد ا
اتفاقی برای دلبرکش نیفتد.

اما از اینکه شهرزاد هم اورا درک نمیکرد ناراحت و دمغ بود.
روی صندلی در گوشه پارک مینشیند و زل میزد به کودکانی

که شوق و هیجان وصف ناپذیری برای سرسرهN سواری دارند.
یک طرف ماجرا خواهری بود که همیشه برایش مهم بود و

احترامش را به جا میاورد و سمت دیگری دختری که قلبش را
لرزانده بود.

از اینکه کسی نیست بگوید تو نمیخواهی کمی ناز کنی؟! شاید
نازت را کشیدند!

نمیخواهی کمی از درد هایت بگویی؟! شNNاید درمNNان شNNدیم!نNNاراحت
بود، عرق سردی روی کمرش مینشیند و دستش سمت

چپ سینه اش مشت میزند.
باز این قلبش ساز ناسازگاری میزند که این موقع شب که جز

چند نفر کسی آنجا نیست میخواهد بگیرد.
چند سال بود که بیماری قلبی داشت و جز حسام هیچ احد

الناسی خبردار نبود.

  614                       



شهرزاد   بی شهر

قلبش که تیر میکشد آخی از میان لب هایش بیرون می آید.
جا

دوال شده و قلبش را میفشارد، گوشی کوفتی را در ماشین
گذاشته است. لعنتی به شانسش میگوید که سایه مردی

رویش می افتد.
با چشمانی که از درد سرخ شده و صورتی که انگار از زیر
دوش بیرون آمده است؛سر بلند میکند که مردی را میبیند که

متعجب به او زل زده است.-آقا اتفاقی براتون افتاده؟! کمکی از من
بر میاد؟!

انگار خدایش هنوز اورا میبیند که در این قسمت که جز
تاریکی مطلق چیزی نیست آن مرد اورا دیده است.

لب هایش کبود و خشک شده است، به زور لب هایش را از هم
فاصله میدهد و نوایی از آن بیرون می آید.

-ق....ل....ب....م.
مرد کنارش مینشیند و کمک میکند روی نیمکت درازکش شود

و پشتش را میمالد و در همان حال به اورژانس زنگ میزند.
با چشمانش جدال میکند تا باز نگهشان دارد، نباید بمیرم

شهرزادم منتظرمه.
خدایا خودت فرصت بده باهاش زندگی کنم.

هزیان گویان پلک هایش روی هم میفتند که اورژانس از راه
میرسد.سریع دستگاه اکسیژن وصل میکنند و روی برانکارد
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میگذارندش. پلک هایش را کمی فاصله میدهد و رو به آسمان
لبخند بی جانی میزند.

-مرسی که همیشه هوامو داری اوستا!!
هرچقدر پزشک و پرستار ها شماره خانواده را خواستند

بهشان نداد و در آخر مجبور شد به حسام زنگ بزند تا بیاید و
این ها دست از سرش بردارند.حسام بیچاره وقتی که پرستار زنNNگ

زد و خبر از حال یزدان
داد نزدیک بود پس بیفتد، اصال نفهمید خودش را چگونه به

بیمارستان رساند.
با ورود به بیمارستان از پرستار بخش سراغ یزدان را گرفت و

بعد به سمتش رفت.
ترسیده باالی سر یزدان ایستاد و بدون توجه به چشمان باز او

که خیره خیره نگاهش میکرد؛ شروع به ناله و زاری کرد.
-خاک تو سرمون کردی تو باز؛ بدون قرص هات رفتی کدوم

قبرستونی به من نگفتی بیام مرتیکه!!
آخه تو آدمی؟! تو یک حیوان نجیب نفهمی برادر من!!

 االن  بیچاره حاج خانوم صد دفعه غش کرده و به هوش
اومده؛ مگه تولد شهرزاد نبود تو اینجا چه غلطی میکنی؟!

-اه الل بمیر حسNام!سNNرم رو خNNوردی؛ رادیNو مثNل تNو طNوطی وار
نمیگه که تو

میگی!!

  616                       



شهرزاد   بی شهر

میبینی که هنوز زندم و هیچی نشده!!
خودمم نگران مادرمم؛ برو من رو مرخص کن تا زودتر برگردم

خونه تا  االن  صددفعه نگران نشدن!!
-گمشو کجا مرخص بشی؛ میمونی اینجا تا تکلیف قلبت روشن

بشه.
میخوای خودت رو به کشتن بدی؟!

به شهرزاد فکر کردی؟!
به پدر و مادرت؟! به خواهر هات که بیشتر از خودشون تورو

دوست دارن؟!
به من فکر میکنی که اگه نباشی میمیرم؟!

صدای مردانه حسام که بغض دار میشود دستش را باز میکند
و سرش را روی سینه اش میگذارد، میدانست حسام خواهر و

بNNرادری نNNدارد وبیش از حNNد وابسNNته او اسNNت.-باشNNه بNNرو  االن
مرخصم کنَ مرد؛فردا با خودت میریم پیش یک

پزشک خوب و متخصص باشه؟!
-باشه داداش؛ تا من رو داری غم نداری!

-عزیز داداشی.
بعد از اینکه مرخص شد و داروهایش را حسام گرفت همراه

او سوار ماشین حسام شدند و به سمت پارک رفتند تا
ماشینش را هم بردارد.

بعد از اینکه از حسام خداحافظی کرد و سوار ماشین خود
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شد؛ تک بوقی به حسام زد و حرکت کرد.
اما حسام نگران بود برای همین با احتیاط و کمی دورتر از

یزدان؛ پشت سرش حرکت کرد و تا زمانی که وارد کوچه شان
نشود اورا ول نکرد.

وقتی خیالش از سالم رسیدن یزدان راحت شد خیابان را
پیچید و به سمت منزل خودش حرکت کرد.

وارد حیاط میشود و ماشین را پارک میکند. پیاده شده و درب
را میبنند.

نگاهش به پنجره کوچک اتاق شهرزاد که هیچ وقت باز نیست
میفتد و روشن بودن آباژور نشان از خواب بودنش میدهد.

ها
با حالی خراب آرام قدم برمیدارد؛ مادرش را روی پله

میبیند که با چشمانی اشکی نگاهش میکند.
قدم های تند برمیدارد و خودش را به حاج خانوم میرساند.

-سالم مادر، چرا نخوابیدید؟!
-بدون تو مگه میتونم بخوابم؟!وقتی نیستی انگار نصف جونم نیست

یزدان!
مادر کجا رفتی؟!

رنگت چرا پریده شاه پسرم،هاان؟!
شهرزاد ناراحتت کرد.

-قربون جونت برم من مادر!
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رفتم یکم قدم زدم نه حالم خوبه باید استراحت کنم!
اون جوجه مگه میتونه منو ناراحت کنه ؟!

حاج خانوم از جایش بلند شو و بوسه ای روی ته ریش های
پسرش زد و همراه هم وارد خانه شدند.

مادرش به سمت اتاقخودش رفت و اوهم به اتاق خودش.
پیراهن و شلوارش را از تن میَکند و با لباس روی تخت

میخوابد.
امشب شانس آورده بود که آن مرد اورا دید وگرنه  االن  گوشه

سردخانه خوابیده بود.قرص هایش را برمیدارد و بNNا لیNNوان آبی کNNه
همیشه کنار تختش

است میخورد.
کمی روی قلبش را ماساژ میدهد که تقه ای به در میخورد؛

متعجب ابرو هایش باال میرود و پتو را روی پاهایش میکشد.
-بله؟!

درب باز میشود و شهرزاد با سری پایین افتاده وارد اتاق
میشود.

یزدان سرش را روی بالشت میگذارد و اخمی میکند.
-نصفه شب برای چی بیداری؟!

-من......آخه....چیزه....
-چته شهرزاد هی لکنت میگیری؟!
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-میشه امشب اینجا بخوابم؟!-نخیر نمیشه، چراباید دوتا نامحرم تNNوی
یک اتاق کنار هم

بخوابند؟!
مطمعناا نفر سوم توی اتاق هم شیطانه!!

برو اتاقت بگیر بخواب.
-این نامحرم یه زمانی محرم تر از هرکسی بود برات یزدان!!

-خودت داری میگی بود؛ برو توی اتاقت شهرزاد
من گوله آتیشم، پیشم باشی خودت میسوزی!
من نمیخوام توی آتیش تنم بسوزی پس برو.

-میشه چند دقیقه سرم بزارم روی سینت؟!
دلم میخواد صدای قلبت رو بشنوم!

با تکان دادن سرش؛ شهرزاد به سمت تخت قدم برمیدارد و
چهارزانو روی تخت میرود.

یزدان چشمانش را میبندد و هردو دستش را روی هم محکم
میکند مبادا از کنترلش خارج شوند.

شهرزاد آرام؛ گوشش را روی سینه سمت چپ یزدان میگذارد
و به قلب نا آرامش گوش میسپارد.
لبخندی میزند و به حرف می آید:
-احساس میکنم؛ قلبت آرام نیست.

مثل همیشه نمیزنه، چیزی شده یزدان؟!
جوابی به سوالش نمیدهد و نفس عمیقی میکشد؛
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-شهرزاد میخونم بگوَ قِ بلُ ت؛ فقط امشب!!
دارم جون میَکنم.

شهرزاد سرش را تکان میدهد و بعد از اینکه یزدان آیات را
زمزمه میکند به آرامیَ قِ بلُ ت میگوید

بگیر بخواب منم خستم!
-چشم؛ شبت بخیر!

-شب توام بخیر.
با صدای اذان پلک هایش را کمی از هم فاصله داده و کش و

قوسی به بدنش داد.
با حس خالی بودن جای یزدان؛ چشمانش را باز کرد.

-سالم.
-سالم شهرزادم، پاشو برو دوش بگیر و بیا نمازت رو بخون را

قضا نشده وروجک.
-وای یزدان خستم، خNNوابم میNNاد.دوبNNاره دراز کشNNید و چشNNمانش را

بست تا بخوابد؛اما یزدان
دست دور مچ پایش انداخت و کشید که به گوشه تخت آمد.

ترسیده هینی کشید که یزدان تک خنده ای زد.
- ترسیدما یزدان؛ چرا مثل جن ظاهر میشی!

ول کن  میخوام بخوابم!!
-نچ نچ، پاشو برو حموم ببینم!

غسل هم یادت نره بعد وضو بگیر و نماز اول صبحت رو
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بخون!!
شهرزاد بعد از دوشی که گرفت به اتاق خود رفت و لباس

پوشید و موهایش را خشک و سپس شانه کرد.
موهایش را بافت و روی شانه اش انداخت و برای اینکه حالت

صورتش را کمی از بی روحی در بیاورد؛ برق لب به لب های
خشک شده اش کشید.

شال سرخابی رنگ روی موهایش انداخت و نگاهی به دامن
چین چین رنگارنگ و پیراهن سفیدش انداخت و لبخندی به

خود زد.چادرش را برداشت و شروع به خواندن نمNNاز صNNبح کNNرد.
بعد از

اتمام نمازش، از اتاقش خارج شد که حاج خانوم و حاج
سبحان را در هال که نماز میخواندند دید.

به سمت آشپزخانه رفت و زیر کتری را روشن کرد.
استکان هارا در سینی روی کابینت گذاشت.

پنیر و کره و مربا راهم از یخچال در آورد و روی میز
غذاخوری چید.

حاال همگی دور هم نشسته و در حال صبحانه خوردن بودند.
یزدان نگاهی بهش انداخت و از آراسته و زیباییش لبخند

عمیقی زد.
-دخترم شهرزاد، من بابت رفتار مریم ازت عذر میخوام.

شوهرش اومد دنبالش و رفت. نتونست ازت معذرت بخواد.
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میخوام بدونی حرف هاش؛ حرف های ما نیست.
تو عزیزدل مایی!!-نه حاج بابا این حرفا الزم نیست. مریم هم جای

خواهر
بزرگتر من؛ اشکال نداره شما خودتون رو ناراحت نکنید لطفا.

من مدیون شمام که بعد فوت پدر و مادرم اینجوری مراقبم
بودید.

-وظیفمون بود، حاج نادر کم در حق من لطف نکرده بود. اون
مثل برادرم بود!

توام مثل دخترمی، راحت باش توی این خونه.
-چشم سایه شما و حاج خانوم همیشه باال سرمون باشه.

حاج خانوم بوسه ای روی سرش گذاشت که با سرفه یزدان
نگاه ها به سمت او کشیده شد.

زهرا از جایش بلند شد و چند بار پشت کمرش زد، که نفسش
باال آمد.

-مادر چرا آروم نمیخوری آخه، خفه میشی!-ببخشید یهو چایی پریNNد
تو گلوم.

راستی حاجی فردا زمان دادگاه.
باید بریم،شهرزاد خانوم شمام فردا صبح حاضر۹صبح ساعت  

باش.
- چشم،م...ممنون!!

بعد از خوردن صبحانه؛ یزدان و پدرش به مغازه رفتند و زهرا
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هم به همراه علی که به دنبالش آمده بود به خانه عمویش
رفت.

حاج خانوم بافتنی؛ میبافت و شهرزاد هم با گوشی که یزدان
برایش خریده بود درگیر بود و راهش می انداخت.

اول شماره یزدان را سیو کرد و بالفاصله در واتساپ به او
پیام داد و خواهش کرد که همه عکس های دونفری سابقشان

را برایش بفرستد.
بعد از چند دقیقه یزدان آنالین شد و همه عکس ها را برایش

ِسند کرد.
بعد از آنها نوشت.

-خانومم، صبح چقدر خوشگل شده بودی!
نمیگی اینجوری خودت ناز میکنی ما خفه میشیم!

حتما
-من از اول خوشگل بودم آقا،چشم بصیرت نداشتی

ندیدی.پشت بندش ایموجی خنده گذاشت.
-ای تخم جن، حاال من چشم بصیرت ندارم؟!
خوبه شب همه زیبایی هات زیر دستام بودا!؟

-توروخدا نگو، خجالت میکشم.
-خجالت ندارع که جون دلم؛ راستی یدونه عکس یگیر بفرست

دلم دوباره خواست ببینمت.
-شیطون شده این دل شماهم آقا یزدان!
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زیادی دلش مارو نمیخواد؟!
-اره افسار دل که دست خود آدم نیست.

با این حرف یزدان قلبش جوری ناآرام شد و خود را محکم به
یا

سینه اش کوبید. آب دهانش خشNNک شNNد و از خNNودش پرسNNید آممکن
است یزدان هم من را دوست داشته باشد؟!

با پیامی که دوباره از جانب یزدان آمد به خودش آمد و از
افکارش خارج شد.

عکسی از خود گرفت و برای یزدان فرستاد که جوابش قربان
صدقه هایی بود که روح از تنش جدا میکرد.

نباید برای این مرد میمیرد؟!
نباید قربان این همه غیرت و مردانگی این مرد میرفت؟!

شاید گاها زبانش تلخ میشد؛ اما خدا میدانست که در دل
چگونه عاشق یزدان است.

حاضر بود تمام جانش را بدهد و یزدان یک دقیقه بیشتر عمر
کند. این عشق نبود پس چه بود؟!

از یزدان خداحافظی کرد و برای ناهار که یزدان هوای قرمه
سNNNبزی کNNرده بNNود، از جNNNا برخواسNNNت و بNNه آشNNNپزخانه رفت تNNا

قرمهبرای ناهار امروز بار بگذارد.
بعد از اینکه مرد ها به خانه برگشتند، ناهار خوردند و همراه

حاج خانوم آشپزخانه را جمع کرد اما شستن ظرف هارا
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خودش تنهایی انجام داد.
حاج خانوم و حاج سبحان در نشیمن با چایی گل محمدی که

شهرزاد دم کرده بود نشسته و صحبت میکردنNNد.حضNNور یNNزدان را
در آشپزخانه حس کرد و به سمتش برگشت و

لبخندی زد.
-برو استراحت کن، خسته ای!!

-خستگیم با دیدنت پر کشید رفت!
شهرزاد لبخند عمیقی زد 

-جان دلم عروسکم!
-یز....یزدان...؟!

-جان یزدان؟!
-من رو....... دو.....ست دا....ری؟!

با
سکوت یزدان را به معنای اینکNNه دوسNNتش نNNدارد گذاشNNت  شNNیر آب

هنوز باز بود و همین سروصدا باعث شده
بود حاج خانوم و حاج سبحان صدای آنهارا نشنوند..

 از آشپزخانه بیرون
زد و خودش را داخل حمام انداخت و دوش آب سردی گرفت

تا آتش درونش را خاموش کند.
از اینکه دخترک چنین سوالی پرسیده بود هنگ کرد و

نتوانست جوابش را بدهد.
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بعد از چند دقیقه دوش اب را بست و حوله را برداشت و تنش
را خشک کرد.

شلوارش را پوشید
-به به دو تا کفتر عاشق؛ چه خلوت کردین!!

-چیکار ما داری پسر، تو اگه زرنگی خودت رو سر و سامون
بده و خلوت کن.

قهقهه ای به حرف پدرش زد که آنهاهم خندیدند.
بالشتی برداشت و روی زمین گذاشت و با ببخشیدی که به پدر

و مادرش گفت دراز کشید.
چشمانش گرم خواب شد و به خواب رفت و حضور شهرزاد را

در کنار خودشان نفهمید.
عصر بود که زنگ خانه به صدا در آمد، حاج خانوم بعد از

اینکه فهمید همسایه روبه روییشان حکمت خانوم است
چNNادرش را برداشNNت و بNNه حیNNاط رفت.-سNNالم حNNاج خNNانوم خNNوب

هستید؟!
-سالم حکمت خانوم سالمت باشی عزیزم.

بفرمایید داخل؛ توی حیاط زشته!!
-نه ممنون خوبه مزاحم نمیشم.
-مراحمید، جانم کاری داشتید؟!

کمکی از دستم بر میاد؟!
-واال برای امر خیر مزاحم شدم.
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انگار پسرخواهرم؛ دخترک مرحوم حاج نادر رو دیده و
خوشش اومده!!

خواهرمم اصرار کرد که بیام ازتون اجازه بگیرم بیاییم برای
خواستگاری!!

رنگ از رخسارN حاج خانوم پرید و سعی کرد خودش را کنترل
کند تا بتواند درست صحبت کند.-حکمت خانوم واال درسته شهرزاد

توی خونه ما میمونه و
برامون حکم دختر رو داره، اما اون خودش بزرگ شده و

میتونه برای آینده خودش تصمیم بگیره، اجازه بدید من بهش
میگم و جوابش رو بهتون اطالع میدم.

-ممنون خیر ببینی حاج خانوم، من دیگه رفع زحمت میکنم
مهمان دارم. خداخافظ

-سالمت باشید، خدا نگهدارتون باشه.
بعد از بستن در با ناراحتی به سمت خانه قدم برداشت. دلش

نمیخواست شهرزاد جز خودش عروس کسی دیگر بشود.
وارد خانه شد و چادرش را از سر برداشت و به سمت نشیمن

رفت که همگی سوالی نگاهش میکردند.
از واکنش یزدان میترسید، برای همین تصمیم گرفت بعد از

شام یواشکی به شهرزاد اطالع دهد و جوابش را بخواهد.
با رسیدن به کنار بقیه با نگاه سوالی شان برخورد کرد.

دستپاچه لبخندی زد.
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-حکمت خانوم چی میگفت خانوم؟!
-هیچی حاج سبحان؛ بعدا صحبت میکنیم.

یزدان در جایش نیم خیز و بعد از کمی مکث لب زد:
شما

با
-حکمت خانوم هنوز عصر نشده برای چی باید بیاد و

کاری داشته که توی جمع نمیتونید بگید ؟!!
یزدان احساسمیکرد مادرش چیزی را از آنها پنهان میکند.اما دیگNNر

بیشتر از این نمیتوانست مادرش را سوال پیچ کند.
-حتما موردی که نمیتونم به شما بگم یزدان جان.

-چشم شرمنده مادر.
شهرزاد در سکوت نشسته و به صحبت هایشان گوش میداد.

با صدا زدن حاج خانوم از جایش بلند شد و همراهش به
سمت آشپزخانه رفتند.

-بشین دخترم باهات حرف دارم.
-چشم. اما میگم اتفاقی افتاده که دستپاچه هستید؟!

-نمیخوام یزدان بشنوه، حکمت خانوم برای امر خیر اومده
بود.

-امرخیر چی؟!
-برای خواهر زادش، میگفت تورو جلوی در بیرون رفتنی دیده

و خوشش اومده.منم گفتم زندگی خودت و تو باید تصمیم بگیری.
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آینده خودت هستش و من دخالت نمیکنم.
نمیخوام از منم خجالت بکشی چون میدونستم محرم

یزدانی!!
تو هرتصمیمی بگیری من خودم مثل کوه پشتت هستم پس

خجالت و سرخ شدن رو بزار کنار دخترکم.
-من جوابم منفی هست حاج خانوم.
-نمیخوای کمی فکرکنی عزیزدلم؟!

تصمیم تو مهم ها!!
-وقتی عالقه ای نیست فکر کردن دلیلی نداره که!

-باشه عزیزدلم، من به حکمت خانوم میگم.
لبخندی به روی دخترک رنگ پریده زد و به سمت یخچال رفت

تا برای شام خوراکی هارا از فریزر بNNیرون بیNNاورد.ندیدکNNه یNNزدان
جلوی درب آشپزخانه با یک پوزخند روی لب

ایستاده و منتظر جواب دخترک است.
اصال نمیخواست قبول کند اما دیدن یزدان ترسید و زود

جواب منفی را گفت. با دیدن چهره سرخ یزدان که وقتی
مادرش خواستگاریشان را میگفت دید،ترسید.

از جایش با لرزش بلند شد و لیوان آبی برای خودش ریخت و
سر کشید و لبخند مصنوعی به حاج خانوم زد و به سمت

اتاقش قدم برداشت.
وارد اتاقش شد و شالش را برداشت که با باز شدن یهویی در
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و وارد شدن یزدان هینی کشید.
-چرا اینجوری میای تو اتاق؛ ترسیدم.

-توخونه خودمم باید بهت توصیح بدم؟!
شهرزاد من به تو نگفته بودم چشم کسی رو دنبال خودت

بکشNNونی اون پاهNNاتو قلم میکنم دیگNNه بNNیرون نNNری؟!یNNک قNNدم جلNNو
میومد و من یک عقب میرفتم، در آخر به دیوار

چسبیدم.
-بقران من نمیدونم کی رو میگن؟!

دیدی که همون لحظه گفتم نه!
اینکه در کنار شهرزاد مغزش قفل میشد و به هیچ چیزی فکر

نمیکرد از زیبایی و تاثیری بود که بر رویش گذاشته بود.
نیاز داشت تا کله اش هوا بخورد، تیشرتش را برداشت و از

خانه خارج شد و در کنار باغچه کوچک و با صفایشان نشست.
متری۶چقدر مادرش عاشق گل و گیاه بود که در این باغچه  

که نصفش را گل و در نصف دیگر آن کاشته بود.
شیلنگ آب را کمی باز کرد و بNNر آنهNNا آب داد.اینکNNار را از بچگی

دوست داشت.
عالقه خاصی که پدر و مادرش به گیاهان داشتند روی تمام

فرزندانش هم تاثیر گذاشته بود.
کمی در حیاط قدم زد، نگاهش به پنجره اتاق شخرزاد خورد

که دخترک از آنجا نگاهش میکرد و با دیدن نگاه یزدان روی
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خودش، کنار رفت و پرده را کشید.
با پیشنهادی که داده بود دخترکش را بدجور ترسانده بود، از
حرصش مشتی به درخت کوبید که پوستش خراش برداشت،

اما توجهی نکرد و به سمت خانه رفت.
حتی برای شام هم از اتاق بیرون نرفت که در آخر مادرش در
سینی برایش غذا اورد و مجبورش کرد تا تمام شامش بخورد.

مادرش وقتی دید حوصله ندارد، حرفی نمیزد اما در آخر
سکوت را شکست.

-یزدان-جانم حاج خانوم؟!
-مادر تو واقعا شهرزاد رو دوست داری؟!

این دختر خواستگار داره و مطمعنم بخاطر تو رد کرد.
اونم یتیم، باید سروسامون پیدا کنه دیگه؟!

حتی شهال قبل از مرگش؛ بهم گفته بود برادر دوستش
خواستگارشه و حاج نادر هم وقتی تحقیق کرده دیده خانواده

خوبی هستند راضی شده بوده!!
این حرف هارو نمیگم اینجوری کبود بشی از حرصت؛ میخوام

بفهمی تو چقدر برام عزیزی، اون دختر هم عزیز هست.
اگر نمیخوای یک تکونی به خودت بدی به من بگو تکلیف

شهرزاد رو بدونم.
-مادر اصال حوصله ندارم، بعدا درموردش صNNحبت میکNNنیم.-باشNNه

پسرم،ولی حتما به حرف هام فکر کن، من دیگه برم
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توام بگیر بخواب. شبت بخیر تاج سر!!
-شب شمام بخیر مادر!!

سینی را برداشت و از المپ راهم خاموش کرد و از اتاق
بیرون رفت.

باید با همسرش صحبت میکرد، اینگونه نمیشد دست روی
دست گذاشت.

وارد آشپزخانه شد و شهرزاد را در حال شستن ظرف ها دید؛
لبخندی به زیبایی و لطافت زنانه شهرزاد زد.
شهرزاد سینی را از دست حاج خانوم گرفت.

-دستت درد نکنه گNNل دخNNترم.-خNNواهش میکنم حNNاج خNNانوم، من کNNه
نمیتونم هیچ وقت محبت

های شمارو جبران کنم؛ شاید با کمک کردن تو کارهای خونه
کمی وجدانم رو آروم کنم.

-توام برام مثل بچه های خودمی، من برم پیش حاجی، توام
کارهات رو انجام دادی برو استراحت کن فردا باید برید دادگاه

مادر!!
-چشم حاج خانوم؛ پس شبتون بخیر!!

-شب توام بخیر عزیزدلم!!
دو استکان چایی برای خود و همسرش ریخت و در کنارش

چندتا خرمای خشک شده و توت خشک شده هم گذاشت و از
آشپزخانه خارج شد.
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همسرش بعد از مرگ حاج نادر، خیلی در فکر فرو میرفت و
حاج خانوم هم میدانست که بیشتر نگران آینده و زندگی
شهرزادی است که از رفیق برایش امانت مانده است.

کنار حاج سبحان نشست و دستش را روی دستش گذاشت و
به گرمی فشرد که حاجی متوجهش شد و به سمت خانومش

برگشت.
لبخندی به روی زنی که سی و هشت سال بود که شریک

زندگیش بود؛ زد.
خیلی سختی ها در جوانی شان کشیدند که اکنون اینگونه

دستشان به دهانشان میرسید و کمNNک حNNال فقNNیران هم بودنNNد.-حNNاج
خانوم من حالش چطوره؟!

-خوبم حاجی!!
-خداروشکر که خوبی، ولی برای منی که سی و هشت ساله

باهات زندگی کردم الکی نگو خوبم؛ من توی سو سوی چشمای
خوشگلت میبینم که نگرانی!!

بهم بگو چیشده شاید بتونم انجامش بدم که اون دوتا گوی
خوشگلت رو خوشحال کنم.

-حاجی تو این زبون نداشتی من موندم میخواستی چیکار
کنی واال؟!

خنده ای به حرف حاج خانوم کرد و استکان چاییش را
برداشت و به بینی نزدیک کرد و بو کشید.
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-خب خانوم گوش به فرمانیم، امNNر بفرمNNا.-حNNاجی من نگNNران آینNNده
شهرزادم، امروز حکمت خانوم برای

خواستگاری اومده بود، پسرخواهرش انگار شهرزاد رو دیده و
خوشش اومده.

منم با شهرزاد صحبت کردم که جوابش منفی بود.
-خب چرا منفی بود؟! هنوز هیچ آشنایی با طرف نداره؟!

-حاجی دوتا نامحرم تو خونه ما زندگی میکنند،من احساس
میکنم شهرزاد و یزدان بهم بی میل نیستند!

منم از خدامه عروسی مثل شهرزاد داشته باشم!!
میدونی که یزدان هم چقدر مغرور هست که نیاد و به ما بگه
که شهرزاد رو میخواد؛ پس خودمون باید یه کاری براشون

بکنیم.
من از رفتارهای شهرزاد فهمیدم که از یزدان خوشش میاد و

یزدان هم بی میل نیست.
چی بهتر از اینکNNه دوتNNا بچم رو کنNNار هم دیگNNه داشNNته باشNNم؟!حNNاج

خانوم نمیخواست شوهرش از محرمیت بین آنها باخبر
شود و فکر بدی راجبشان داشته باشد و برای همین حرف

هایش را اینگونه بیان کرد.
حاجی به فکر فرو رفته بود و در همان حال چاییش رو هم

مزه مزه میکرد.
-خانوم میگم اجازه بده دادگاهش تموم بشه؛ من شهرزاد برای
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یزدان خواستگاری میکنم، مطمعنم که روی حرف من حرف
نمیارن!

بهم نزدیک شون میکنیم که بیشتر بهم عالقه مند هم بشند و
راحت هم باشند کنارهم دیگه!!

-خدا از بزرگی کمت نکنه حاج سبحان!!
فردا بیشتر مراقب شهرزاد باش، این دختر کم بدبختی توی

زندگیش ندیده بود.حاال با کاری کNNه پسNNرعموی بی وجNNدانش انجNNام
داد دختر دست

گلم از ماها خجالت میکشه.
فردا ختم بخیر میشه خانوم.ϑ-انشاء 

چاییت رو بنوش؛ سرد شد.
-چشم، راستی برادرت چیکار داشت؟! زهرا گفته بود بهش

زنگ بزنی!
-میخواست اجازه بگیره یک شب بیان و برای مراسم عروسی

بچه ها زمان تعیین کنند که منم گفتم کمی کارهام رو انجام
بدم بعد بهشون خبر میدم.

به سالمتی و میمنت ته تغاریمم راهی میکنم.ϑ-اهان انشا 
-به امیدخدا.

باعربده هایی که فرید از ضربات شالق میکشید، تمام تنش را
به لرز انداخته بود.

با هر دردی که او میکشید شهرزاد پاهایش سست میشد. عرق
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روی پیشانیش را با گوشه روسری میپاکد.
دهانش خشک شده بود و زبانش به سق دهانش چسبیده بود.
حاج سبحان با دیدن حال بد شهرزاد، دست زیر بازویش می

اندازد تا از افتادنش جلوگیری کند.
با کمک حاج سبحان روی صندلی مینشیند و سرش را به دیوار

تکیه میدهد، یزدان با آب قندی به سمتشان می آید.
حاج سبحان لیوان را از پسرش میگیرد و به خورد شهرزاد

میدهد.-آروم باش باباجان، ترس نداره که!!
مجرم بود و باید مجازات میشد.

شهرزاد سکوت میکند، مگر چه حرفی داشت به مردانی که
کنارش مثل کوه ایستاده بودند بگوید؟!

میگفت شاید از ترس میلرزم اما تمام عربده هایش در قلبش،
آب روی آتش است.

93وقتی امروز در دادگاه قاضی برای دست درازی فرید 
شالقُ برید، ترس را در چشمان پسرعمویش دید.

اما عمویش هیچ جرمی نکرده بود برای همین آزاد شده بود.
اما از نگاه هایشان که برایش خط و نشان میکشیدند؛ لرزی بر

تنش نشست که با وجود حاج سبحان و یزدان از بین رفت.
و برای اینکه سنش قانونی شده بود میتواند خودش هرجا که

دوست دارد زندگی کند و ازاد بود و چه جایی برایش بهتر از
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خانه امن حاج سبحان.وقتی بدن نیمه جNNان فریNNد را از اتNNاق بNNیرون
آوردند با یکُ مرده

هیچ فرقی نداشت؛ طاقت نیاورد و اشک هایش چکید.
یزدان در جوش وخروش بود اما به خاطر احترام به پدرش

سکوت کرده بود و با مشت کردن دست هایش خود را کنترل
میکرد.

فرید به زور الی چشمانش را باز کرد ونگاهش را با پوزخندی
روی لب های ترک خورده اش به شهرزاد دوخت.

-مرا...قب....خودت....باش....دخترعمو!!
کلمه آخر را جوری غلیظ ادا کرد که شهرزاد ترسیده در

خودش جمع شد.
یزدان نتوانست تاب بیاورد و به سمتش قدم برداشت که

حسام واز پشت کمرش را گرفت و کشNNید.از پشNNت دنNNدان هNNای بهم
کلید شده رو به فرید غرید:

-تو مراقب حرف زدنت باش، توی ملع عام داری تهدید
میکنی؟!

فکر نکن یک دختر تنهارو گیر آوردید، بازم دور و برش ببینمت
جوری از زندگی ساقطتت کنم که نتونی خودت رو پیدا کنی

مردک!!
با تشر پدرش سکوت کرد و تنش را از حصار دست های حسام

جدا کرد و به سمت پنجره سالن قدم برداشت.
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سربازان فرید را بردندو شهرزاد از حمایت یزدان قلبش پر از
پروانه هایی که از پیله سرباز میکنند، پرشد.

دقایقی را جلوی پنجره ایستاد و چند نفس عمیق کشید و بعد
به کنار پدرش و شهرزاد برگشت.

-حاجی تشریف بیارید بریم، دیگه کاری نداریم.-باشه باباجان.
شهرزاد جان پاشو بریم خونه. یکم استراحت کنی حالت بهتر

ϑمیشه انشاء.
-چشم حاجی.

ِکش چادرش را روی سرش درست کرد و چادر را از زیر چانه
اش محکم گرفت و از جایش بلند شد و با کمک حاجی به

سمت خروجی راه افتادند.
حاج سبحان تصمیم گرفته بود امشب بعد از شام محرمیت

بین شهرزاد و یزدان را مطرح کند. باید از دخترک خواستگاری
میکرد تا احساس کوچکی و حقارت را درون خود نبیند.

برای شام امشب مریم و دامادش هم بودند.
بازهم رفتار های خشک مریم با شهرزاد روی اعصاب همه بود

ولی سکوت کرده بودند.
بخاطر بیشتر بودن تعدادشان، سفره را در هال باز کردند،

شهرزاد بعد ازاینکه از اداره آگاهی برگشته بود بخاطر استرس
زیاد زمان مریضیش چند روز جلو افتاده بود.
بخاطر دردی که در کمرش میپیچید نمیتوانست
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کامل خم شود و یزدان از حرکات و عرق های ریز و درشت
روی پیشانیش حال بدش را فهمیده بود.

از جایش برخواست و دیس برنج را با لبخندی از دستش
گرفت و در سفره گذاشت. بقیه وسیله و غذاها راهم به کمک

زهNNرا زود در سNNفره چیدنNNد.شNNهرزاد از اینکNNه یNNزدان بNNه او توجNNه
میکرد خیلی خوشحال بود
و روی ابرها سیر میکرد.

اما نگاه های چپ چپکی مریم در ذوقش میزد و حالش را
دگرگون میکرد.

امیرعلی بدون توجه به اخم های مادرش کنار شهرزاد نشست.
-َ شهالدَ بال منم چام بچش لطفا( شهرزاد برای منم شام بکش

لطفا).
-چشم آقا امیرعلی، شما امر بفرمایید خوشتیپ خان!!

-دشتتَ دلد نکنه( دستت درد نکنه)
-خواهش میکنم.

یزدان از شیرین زبانی های امیرعلی و محبت های شهرزاد،
حسادت در تمام جانش نشسته بود.

از این که به یک کودک حسادت کند برایش عجیب بود.-امNNیرعلی،
اگه دلت میخواد بیا بشین پیش دایی!!

-نه، با شهالد الحت تلم. (نه، با شهرزاد راحت ترم)
تبسمی زد و باشه ای گفت و دوباره مشغول خوردن شام
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خوشمزه ای که مادرش بار گذاشته بود شد.
بعد از جمع کردن سفره، زهرا یک سینی چای هم همراه میوه
ها آورد و بعد از گرفتن آنها به همه کنار شهرزاد روی زمین

نشست.
-خب بچه ها همتون اینجایید،میخواستم موضوعی رو مطرح

کنم که به نظرم بهترین کار هستش.
نگاهی به بقیه که منتظر باقی حرف هایش بودند لبخندی زد

و رو بNNNه سNNNمت شNNNهرزاد لب زد:-شNNNهرزاد جNNNان، میخواسNNNتم
خواستگاریت کنم برای یزدان!

میخوام عالوه بر دخترم بودن، عروس خونمم بشی!!
شهرزاد از تعجب چشمانش گرد شده و دهانش باز مانده بود،

یزدان هم دست کمی از او نداشت.
اما مریم از حرص قرمز شده بود و دلش میخواست همین

 االن  شهرزاد را از این خانه بیرون کند.
-ولی باباجان من که برای داداش دختر خوب....

-مریم خانوم شما ساکت عزیز، این موضوع فقط به شهرزاد و
یزدان مربوط هستش!

منم میخوام محرم هم بشن تا زمانی هم که عالقه مند شوند
صیغه محرمیت جاری میشه و بعدا خدا بزرگه هرچی توی

سرنوشت شون باشه بزاشون رقم میزنه.
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-شهرزاد بابا جان شما حرفی نمیخNNوای بNNزنی؟!-من....من چی بگم
حاجی، روی حرف شما من که نمیتونم

حرف بیارم!
هرچی شما صالح بدونید.

-پس مبارکه!
ولی جز افرادی که اینجا هستند نمیخوام به گوش کسی

برسه؛ شاید زمانی شهرزاد نخواست توی این زندگی بمونه و
نمیخوام براش بد بشه.

دخترم زهرا برو شیرینی که خریده بودم رو بیار دهنمون رو
شیرین کنیم.

دست زنان به سمتϑ-چشم حاج بابا، مبارک باشه انشاء .
آشپزخانه قدم تند کرد. حاج خانوم هم خوشحال بود حتی

شهرزاد هم در دلش از اینکه برای یزدان شود شوق عجیبی
داشت.

حتی امیرعلی کوچک هم همراه زهرا دست میزد.
اما یزدان در سکوت نگاهشان میکرد و هیچ حرفی نمیزد

با ایستادن زهرا روبه رویش و گرفتن جعبه شیرینی به خود
آمد و نگاهش را به چهره شاد خواهرش دوخت.

با چشمکی که زهرا بهش زد تک خنده ای کرد و دست دراز کرد
و شیرینی برداشت و در دهانش گذاشت.

-خواهر قربونت بره آقا داماد.
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-خNNدا نکنNNه جیگNNر داداش.زهNNرا کنNNار رفت و بNNه بقیNNه هم شNNیرینی
تعارف کرد، نگاهش را به

شهرزاد که از خجالت گونه هایش گل انداخته و سرخ شده
بود انداخت.

سنگینینگاه یزدان را روی خودش حس کرد که سرش را به
سمت او چرخاند و زل زد در جنگلی های آرامَ مردی که تمام

قلبش را ربوده بود.
یزدان بخاطر اینکه در عمل انجام شده قرار گرفته بود ابتدا
شوکه بود اما وقتی به خودش آمد از پیشنهاد پدرش راضی

بود.
با خود میگفت شاید بتوانم خودم را در این مدت در قلب
دخترک جا بدهم و او را برای همیشه برای خودم کنم.

از اینکه با شهرزاد زیر یک سقف زندگیکند و زمانی که از
سرکار برمیگردد شهرزاد به استقبالش بیاید دلش غنج میرفت.
دوباره مریم در جلز و ولز بود و از حرص و خشم سرخ شده

بود و در آخر نتوانست طاقت بیاورد و از جایش بلند شد ولب زد:
-حاج بابا دیگه از شما انتظار چنین تصمیمی رو نداشتم.

یزدان سیزده سال از شهرزاد بزرگ تر و عالیق و ذهنیت اینا از
هم فاصله زیادی داره.

اصال شهرزاد دختر خوب منم تایید میکنم ولی من برای
داداش یک دختر با خانواده و اصیل دار پیدا کرده بودم.
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یا
شما اصال از برادر من پرسیدی ببینی این دختر رو میپسنده
نه؛ میگید دو تا نامحرم توی خونه هست خب شهرزاد خونه

عموش داشت زندگی میکرد برای چی.....
-بسه مریم.

بس کن دختر، تو کارهایی که بهت مربوط نیست دخالت نکن.
یزدان خودش خوب میدونه من تصمیم اشتباه و نادرستی

نمیگیرم که حرف روی حرف من نیاورد.
-حق دارم، زندگی برادرمه نمیشه چون به مرحوم حاج نادر

قول دادین مراقب دخترش باشید حاال پای برادر من رو وسطبکشید
که پدر من.

داری با آینده پسرت بازی میکنی بابا، یزدان این همه سال
ازدواج نکرد و همه مون هم سکوت کردیم ولی نباید که توی

این سن با یک دختربچه ازدواج کنه.
-مگه زهرا دختر بچست که شهرزاد بچه باشه؟!

زندگی برادرت جز خودش فقط به من و مادرت مربوط نه
کس دیگه ای!!

-علی و زهرا پنج سال فاصله سنی دارند نه سیزده سال.
بیش از یک دهه باهم فاصله دارن و میخوایید زندگی خوبی

هم باهم داشته باشند؟؟
یزدان از روی مبل بلند شد ابتدا نگاهش به شهرزاد که بغض
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کرده سکوت کرده بود و حتی سرش را هم باال نمی آورد تا
بقیه را نگاه کند، کرد و به سمت خواهرش برگشت.

-خواهر من، تا حاال چند بNNار بهت گفتم دخNNالت نکن!من بNNه تصNNمیم
پدر و مادرم احترام میزارم و با جون دل قبول

میکنم که شهرزاد رو عقد کنم.
بچه بودن و خانواده دار بودن هم یک چیز مسخرست که توی

افکارت جمع کردی.
لطفا دیگه تمومش کن؛ نمیخوام مادر حالش بدتر از این بشه.
تازه نگاهشان به حاج خانوم که روی مبل وا رفته نشسته و

سرش را میان دستانش گرفته بود افتاد.
با

شهرزاد با شنیدن حرف یزدان هراسان سرش را باال آورد و
دیدن چهره رنگ پریده حاج خانوم هراسان از جایش بلنNNد شNNدو بNNه

سمت آشپزخانه رفت.
در حالی که لیوان آبی برمیداشت و چند حبه قند درون ان می

انداخت با عجله به سمت نشیمن برگشت.
همگی ترسیده و نگران باالی سر حاج خانوم بودند، لیوان را

به سمت یزدان گرفت تا به خورد مادرش بدهد.
-ممنون.

-خواهش میکنم.
زهرا مادرشرا باد میزد و مریم با نگرانی کمرش را میمالید.
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حاج سبحان، حاج خانوم را در آغوش گرفته بود و روی
موهایش را بوسه میزد.

لبخندی به عشق زیبای میانشان زد. خدارا شکر میکرد که این
زن و شوهر مهربان در زندگیش هستند وگرنه اتفاقات عجیب

تر و بدتری ممکن بود سرش بیاید.
-آقامحمد لطفا مریم رو بردارید ببر خونه، کمی هم بهش

گوشزد کنید که ایجور رفتار و حرکات از آدم تحصیل کNNرده ایمثNNل
اون غیرممکنه.

با زبون تلخش هم به شهرزاد هم به ما زخم میزنه.
مریم اصال تو خجالت نمیکشی؟!
این چه رفتاریه واقعا تو داری؟!

-زهرا تو برای من درس نده، من خوب میفهمم چی میگم.
اره از اینجاهم میرم، واال نسیم رو حاج بابا میگرفت باز

با
میگفتم دختر خواهرشه ولی دلیلی نداره بخاطر یک قول

زندگی برادر من بازی کنه.
-بسه مریم خانوم، خانوادت درست میگند.

مگه به من و تو مربوط که یزدان میخواد با چه کسی ازدواج
کنه.

که خوشبخت بشند.ϑانشاء 
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من شرمندم بخاطر رفتار های مریم.محمد امیرعلی را در آغوشNNش
گرفت و با برداشتن وسیله

هایشان به سمت حیاط قدم برداشت.
حاج سبحان رو به دامادش که از خجالت نگاهش را هم باال

نمی آورد لب زد:
-تو چرا شرمنده پسر؛ دشمنت شرمنده باشه.

ها
مریم هم یکم بگذره آروم میشه. آینده و سرنوشت انسان

دست خداست.
که برای این دوتا جوون هم سرنوشت خوبی رقمϑانشاء 
بزنه.

-به امیدخدا، با اجازتون حاجی.
مادرجان یکم استراحت کنید، بازم بهتون سر میزنیم؛

خدانگهدار.
مریم بدون هیچ خداحافظی چادرش را سر میکند و از خانه

خارج میشود و پشت بند او محمد و امیرعلی همقدم با او
میشوند.زهرا بعد از بدرقه شNNان بNNه خانNNه برمیگNNردد کNNه پNNدرش را

تنها در
نشیمن میبیند.

به سمت اتاق مادرش میرود؛ یزدان و شهرزاد کنارش هستند.
خیالش که بابت حاج خانوم راحت میشود به هال برمیگردد و
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کنار پدرش مینشیند و دستان پر محبتش را در دست میگیرد.
-حاج بابا، من مطمعنم شما بهترین گزینه رو برای زندگی

داداش و شهرزاد انتخاب کردید.
از اینجا به بعدش رو بسپارید به اون باالیی و خودشون!!

با
حاج سبحان دست های کوچک دخترش را نوازش میکند و

دست دیگر روی موهایش میکشد.
-ته تغاری منِ کی این همه بزرگ شد که اینهمه درک و شعور

باالیی داره؟!
قربون قد و باالت برم، توام دیگه یواش یواش باید بری سر

خونNه زنNدگیت، اگNNه بNه من بNود میخواسNتم تNا آخرعمNر کنNارخودم
نگهت دارم.

اما همه بچه ها یک روز باید از خانوادشون جدا بشند و برای
خودشون خانواده تشکیل بدهند.

-آخه فداتشم سبحان جون، من هرکجای این دنیا هم برم
هرروز میام میبینمت و بهتون سر میزنم.

مگه میشه من شما و حاج خانوم نبینم و بتونم نفس بکشم؟!
نه واال نمیشه.

-آییی شیطون، تاج سر مایی، هروقت بیایَ در این خونه به
روت بازه!

-خب خب فکر کنم دیگه دل و قلوه دادن پدر و دختری کافی
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باشه، من پاشم کارهای خونه انجام بدم و شمام برید پیش
همسرتون و استراحت کنید.

-خسته نباشی پدرسوخته!!
با وارد شدن حاج سبحان به اتاق مشترک خود و حاج خانوم؛

یزدان و شهرزاد به احترامش ایستادند.
لبخندی به روی شهرزاد زد و از هردو خواست که راحت

باشند.
غریبه با مریم

ِمن
-حاجی؟! من اصال راضی نیستم بخاطر
خانوم بحث کنید و بینتون شکرآب بشه.

من میتونم خودم رو.....-شهرزاد باباجان؛ اوال تNNو غریبNNه نیسNNتی و
تا  االن  صددفعه گفتم

که تو برکت و رحمت این خونه ای!
من به نادر قول دادم که مراقب امانتش باشم و تا وقتی که

جون توی این بدن دارم روی قولم وایمیستم.
ما از خدامونه که عروس خوب و خانومی مثل تو داشته

باشیم.
ولی گفتم نمیخوام کسی بدونه چون اگر در آینده روزی شد
که نخواستی دیگه کنار پسرمن زندگی کنی بتونی راحت و

بدون اینکه اسمی ازت برده بشه ازش جدا بشی.
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ولی نه اگر به امیدخدا بهم دل بستید و خواستید باهم تا آخر
عقد میکنید.ϑعمر زندگیکنید، انشاء 

و اما یزدان؛ تا زمانی که مطمعن از حس درونت و قلبت
نسبت به شهرزاد مطمعن نشدی؛ حق نداری بهش نزدیک بشی.

شرط محرمیت؛ عدم تمکین هستش.
شهرزاد از خجالت سرخ شده سرش را پایین می اندازد؛ یزدان

اما با این شرط پدرش کالفه دستی میان موهNNایش میکشNNد.از عالقNNه
خودش به دخترک مطمعن بود اما مگر این غرور

میگذاشت که جار بزند؟!
-آخه پدر من قربونت برم، این چه.....

-یزدان همین که گفتم؛نمیخوام روح و جسم شهرزاد خدشه
دار بشه!

توی خونع راحت میگرده و دیگه الزم نیست خودت رو
بپیچونی؛ هم من محرمت میشم هم یزدان!!

-چشم حاجی؛ هرچی شما امر کنید.
که خوشبخت بشید.ϑ-انشاء 

بزارید حال حاج خانوم خوب بشه از فردا برید خرید تا لباس
های نو و وسیله بگیرید.

خودمونی یک خطبه بخونیم به امیدخدا!!
-شهرزاد بابا جان توام هرچی دلت خواست بگیر، عروس تویی

و نمیخوام حسرت چیزی توی دلت بمونه.
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-چشم؛ سایه تون باال سرمون باشه همیشه!-چشNNمت سNNالمت، پاشNNید
برید بخوابید دیروقته!

فردا باید زود برید دنبال کارهای آزمایش و اینا.
هردو از جاهایشان برخواستند و بعد از تشکر به سمت درب

قدم برداشتند.
یزدان درب را باز کرد که ابتدا شهرزاد و بعد خودش خارج

شدند.
دخترک از خجالت خواست به سمت اتاقش پناه ببرد که یزدان

مانعش شد.
-جوجه رنگی من برای چی  االن  گونه هاش گل انداخته؟!

میبینی که داری میشی برای خودم!
-میگم شرط های حاج بابا رو باید حتما رعایت کنیم.

نمیخوام فکر کنند از اعتمادشون سو استفاده کردم.
-آهان حتما؛ بتازون ببینم تا کی میخوای بتازونی جوجه

رنگی!!شبت بخیر.
-ناراحت شدید؟ خب حرف هاشون واقعا درسته!

-اهوم درسته؛ حاجی همه کارهاش درسته جوجه!!
برو بخواب ؛فردا کار داریم.

-چشم؛ شبخیر.
.
با
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با صدای اذان از خواب بیدار شد و روی تخت نیم خیز شد،
به یاد آوردن اتفاقاتی که قرار است بیفتند لبخند روی لب

هایش کش آمدِ.کش و قوسی بNNه تن کوفتNNه اش داد و از جNNایش بلنNNد
شد و به

سمت سرویس رفت.
وضوگرفته جلوی آیینه ایستاد، موهایش را شانه زد و دم
اسبی بست. لباس های نو و خوش رنگی تن کرد و عطر

خوشبویی که هدیه پدرش بود را از میان وسیله هایش
برداشت و روی نبض دست و گردنش زد.

میخواست امروز به خودش برسد، از اینکه مریم تحقیرش
میکرد در حد یزدان نیست جوری قلبش را مچاله کرد که

احساس میکرد خفه اش میکنند.
عکس سه نفره شان را برداشت و روی چهره پدر و مادرش را

بوسه ای زد و به سینه اش فشرد.
-بابایی، مامانی،  االن  شماهم شاهد زندگی من هستید.

از وقتی رفتید یک آب خوش از گلوم پایین نرفت. مشکالت
پشت سر هم ردیف شدند؛ ولی پدر دخترت رو به خوب آدمی

سپردی!!حاج سبحان سرش بره قولش نمNNیره، شNNاید بNNرام مثNNل شNNما
نشه،

اما سعی کرده جای خالیتون رو پر کنه و این من رو خیلی
خوشحال میکنه.
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مامانم....تک دخترت میخواد عروس بشه؛ اما نیستی!!
مامان خیلی حرف ها شنیدم، منم انسانم و روزایی کم میارم

و از خدا گله میکنم که منم همراه شما پیش خودش نبرد.
ولی بعد استغفار میکنم؛ حکمت خدا بوده.

بقول خودت خدا هرکدوم از بنده هوشو بیشتر دوست داشته
باشه به همون اندازه هم مشکالت سر راهش میگذاره.

قاب عکس را جلوی صورت اشک آلودش گرفت و دوباره
بوسه ای رویشان زد:

-مراقب زندگیم باشید؛ میخوام یک دختر قوی بشم!
نمیخوام حتی یزدان هم در حالی که میخواد همسرم بشه، بهم

ترحم کنه مامان!!
خیلی دوسNNتون دارم فرشNNته هNNای از دسNNت رفتNNه ام!قNNاب را کنNNار

تختش میگذارد و نگاهش در آیینه به خودش می
افتد؛ بینی و چشم هایش سرخ شده بودند.

دوباره به سرویس رفت و آبی به صورتش زد، به اتاق برگشت
و روسری اش را لبنانی بست و چادر نمازش را روی سرش

انداخت و قامت بست.
سالم نمازش را که داد، مفاتیح کوچکش را برداشت و از میان
سوره های قرآنی، سوره نور را پیدا کرد و شروع به خواندن

کرد.
با تقه ای که به درب اتاقش خورد اوهم سوره را تمام کرد و
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بوسه ای روی آن زد و کنارُ مهرش گذاشت.
با ورود یزدان از جایش بلند شد.

-سالم؛ صبح بخیر.
-سالم صبح توام بخیر.

چشمات چرا سرخ شده؟!-ن...نه چیزی نیست.
با نگاه چپکی یزدان آب دهانش را قورت داد و لب زد:

-کاش پدر و مادرم بودند، من تنها و بی کسم!!
-خدا رحمتشون کنه، لطفا اینجوری نگو!

تو مارو داری، حاج سبحان و حاج خانوم مطمعن باش نمیزارن
جای خالیشون رو حس کنی.

منم هستم.
-لطف دارند؛ ممنون.

-یکم به صورتت برس تا از بی روحی در بیاد و بعد بیا تا بریم.
-چشم.

-چشمت سالمت.
بعد از خارج شدن یزدان لبخند تلخی زد و سجاده و قرانش را

برداشت و سرجایش گذاشت.جلوی مNNیز آرایش ایسNNتاد و کمی کNNرم
پورد به صورتش مالید و

کمی ریمل و بعد رژ صورتی به لب هایش مالید.
با کمی آرایش خیلی تغییر کرده بود، کمی هم رژگونه زد که

آرایشش تکمیل شد.
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لبخندی به خودش زد و به سمت رخت آویز رفت.
چادر نمازش را با چادر قاجاری که حاج خانوم خریده بود

عوض کرد و از اتاقش بیرون رفت.
زهرا را هم آماده در حالی که تند تند لقمه برای خود میگرفت

و در دهانش میگذاشت دید و تک خنده کوتاهی زد.
حاج خانوم و حاج سبحان هم از اتاق خودشان خارج شدند.

-سالم صبحتون بخیر.
-سالم مادر صبحت بخیر.

-سالم عروس و دختر گلم؛ صبح شمام بخیر.
لبخندی به لحن با محبت حاج سبحان زد، حتی یزدان هم از

اینکه پدر و مادرش شهرزاد را اینگونه دوست دارند خوشحال
بود.

-خب زهرا خانوم اگر از صبحانه دست بکشند میتونیم بریم.
همگی به حرف حاج خانوم خندیدند که زهرا جلوی ورودی

آشپزخانه نمایان شد.
ویشگونی از بازوی شهرزاد گرفت و صدای آخش به هوا رفت.

اخم هNNایش در هم کNNرد و رو بNNه شNNهرزاد توپیNNد:-هی هی عNNروس
خانوم، حواست رو جمع کن ها، من از اون

خواهر شوهر هام جز چشم حرف دیگه ای بشنوم به چند
روش تنبیهت میکنم.

-شما هم چند وقت دیگه از این خونه که رفتی قدر این
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عروس منم میفهمی زهرا خانوم.
بیا بریم مادر؛ جلو این ته تغاری من مظلوم نباش اذیتت میکنه

ها.
یزدان با لبخند نامحسوسی نگاهشان میکرد؛ آرزوهایش شاید

دیر اما برآورده شدند.
هنوز هم باور نداشت تمام قلبش را به نیم وجبی که کنارش

ایستاده، باخته است.
با صدا زدن پدرش از افکارش خارج شد و دستی بین

موهایش کشید و همراه بقیه از خانه خارج شدند.
بعد از آزمایش هایشان در حیاط درمانگاه نشستند تا سرگیجه

شهرزاد رفع شود.حاج خانوم برایش از خانه مغNNز بNNادام آورده بNNود
و یزدان سریع

آبمیوه و کیک خرید و پیششان برگشت.
حاج سبحان در حالی که خواسته بود غریبه ها خبردار نشوند
اما نمیخواست چیزی برای شهرزاد کم بگذارد که فکر کند به

او اهمیت نمیدهند.
بعد از درمانگاه به طالفروشی خودشان رفتند، با زور شهرزاد

را راضی کردند تا هرچه دوست دارد بردارد.
یزدان برایش سه تا النگو و یک سرویس ظریف و زیبا انتخاب

کرد که شهرزاد هم از آنها خوشش آمد و چشمانش از شادی
برقی زد که قلب یزدان را تپش شدید انداخت.
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حلقه هایشان راهم به کمک زهرا انتخاب کردند.
حاج سبحان گفت که طالها را شب زمان بازگشت به خانه

برایشان خواهد آورد.
خودش در مغازه ماند و بقیه برای خرید لباس به بازار رفتند.بNNرای

یزدان کت و شلوار مشکی با پیراهن سفید انتخاب
کردند.

شهرزاد هم یک لباس سفید که از پشت کمی هم چاک داشت و
تور بلندی که به موهایش وصل میشد را انتخاب کرد.

مروارید سفید رنگی را هم برای اینکه روی موهایش بگذارد
انتخاب کردند.

بعد از خرید کیف و کفش و مانتو و شال و وسیله های دیگر،
از بازار خارج شدند.

غروب شده بود، امروز برای شهرزاد یک روز پر از هیجان و
شادی بود.

لبخند از روی لب هایش کنار نمیرفت.
یزدان هرسه نفرشان را به خانه رساند و با گفتن اینکه خودش

کاری دارد و تا شام خودش را میرساند وسیله هارا کمک کرد تا
به خانه ببرند و بعد از آن خداحافظی کرد و از خانه خارج

شد.
نجا

با هیجان وارد طال فروشی که انگشتر مورد نظرش را در آ
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دیده بود میشود و بعد از سالم و علیک از فروشنده خواهش
کرد که انگشتری را که سه مروارید روی آن قرارداشت را

برایش بیاورند.
میخواست هدیه ای برای شهرزاد بخرد و با دیدن این انگشتر

در طالفروشی که در پاساژ قرار داشت تصمیم گرفت ابتدا
خانوم هارا به خانه ببرد و بعد برگردد و آنرا بخرد.

بعد از پرداخت هزینه جعبه را در جیبش گذاشته و از مغازه
خارج میشود.

سوار ماشین شده و موبایلش را برمیداشته و با پدرش تماس
میگیرد.-سالم حاجی، خوبید

-سالم پسرم خوبم خداروشکر.
یا

-توی راهم دارم میام دنبالتون، دنبال عاقد هم باید بریم
خودش آدرس رو داره؟!

-بهش گفتم که میریم دنبالش، بیا من رو بردار تا بریم دنبالش.
تا اون موقع هم شهرزاد آماده میشه.

-چشم یک ربع دیگه میرسم.
-مراقب خودت باش باباجان؛ یا علی!

-چشم. یا علی!
موبایل را قطع میکنید و شماره خواهرش زهرا را میگیرد.
دفعه اول قطع میشود. دوباره تماس میگیرد که زهرا گوشی
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را جواب میدهد:
-جان داداش؟ سالم-سالم عزیزدلم،چخبر تو خونه؟!

ها
- واال از خونه خبری نیست؛ دیوار ها سرجاشونن وسیله

سرجاشونن.
اما اگر منظورت از خونه شهرزاد خانومه که.....

باید به اطالع تون برسونم به زور نشوندمش زیر دست خودم
و دارم خوشیلش میکنم.

به حرف های اول خواهرکش شیطانش میخندد و میگوید:
-خودش خوشگل هست نیاز نیست زیاد دستکاری کنی و گند

بزنی.
-وا چه حرفا،  االن  داری آرایشگری بلد بودن من رو زیر سوال

میبری؟!
خوب میشد میبردم سالن یکم بیشتر پول خرج کنی تا دلت

بسوزه؟!!
-من اصال به خNNواهرکم نمیتNNونم تNNوهین کنم.شNNما جیگNNر مNNنی؛ ولی

زیاد تغییر نکنه همونجوری قشنگه!!
-چشم خان داداش؛ شوخی میکنم واال نزاشت من دست بزنم
خودش یکم آرایش کرد و  االن ن داره موهاش رو میبافه.

شما کی میرسید؟!
-دارم میرم دنبال حاج بابا و بعد عاقد تا یک ساعت دیگه
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خونه ایم. کاری نداری؟!
-اوکی، نه مراقب خودتون باشید خداحافظ.

-خداحافظ عزیزم.
بعد از سوار کردن پدرش به سمت محضر رفته و عاقد راهم
برداشته وبعد از خرید یک دست گل عروس با رز های سفید

به سمت خانه حرکت کرد.
پدرش طالهایشان را کادو پیچ کرده بود تشکری میکند که

حاج سبحان دست روی شانه اش گذاشته و میفشارد.
موهایش را میبافد وِ تل مرواریدی را روی موهایش میگذارد
و جلوی آیینه می ایستد و نگاهی دقیق به خودش می اندازد.

لباس فیت تنش بود و کمر باریکی اش را به رخ میکشید.
با وارد شدن حاج خانوم به اتاق اسپند در دست لبخند

خجالتی میزند.
-مادر قربون قد و باالت بره.

که عاقبت این محرمیت خیر و خوشی باشه.ϑانشاء 
الهی چشم حسود ازت دور باشه عزیزدلم!!

در آغوش گرم و پر محبت مادرانه اش فرو میرود و دست دور
کمرش حلقه میکند.-خدا سایه شNNما و حNNاج بابNNا رو از بNNاال سNNرمون

برنداره.
نمیدونم اگر پدر و مادرم شما رو نداشتند تا من رو بهشون

بسپارن چه بالهای بدتری میخواست به سرم بیاد.
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-گریه نکن عروسکم حکمت خدا بوده، هرچی اون صالح بدونه
بهتره عزیزدلم.

امشب شب خیلی خوبیه برای همه مون.
فقط میخوام تاکید کنم شهرزاد؛ اجازه هیچ پیشروی رو به

یزدان نمیدی!!
پسر منه ،منم بهش اعتماد دارم اما.....اون یک مرد که سی

سالشه!
بخاطر معتصب بودنش تا حاال هیچ زن دیگه ای جز من و

خواهر هاش توی زندگیش نبودند.
اون تشنه تو، ولی نباید کامل سیرابش کنی عزیزم!!

این محرمیت فقط برای اینکه راحت باشید و اگر خدا
خواست باهم خوب بودید ادامه بدید وگرنه هیچ اجباری

توش نیست.-چشم حاج خانوم!!
-چشمت سالمت مادر.

میگم این زهرا معلوم نیست داره چیکار میکنه ازش خبری
نیست.

-فکر کنم رفته لباس بپوشه و به خودش برسه!
-میخواد از عروسم کم نیاره، نمیدونه عروسم یدونست!!

-میبینم که تازه اومد به بازار قدیمی رو ول کردی ننه جون!!
حاج خانوم و شهرزاد با خنده به سمتش برمیگردند.

-صددفعه نگفتم به من نگو ننه جون ورپریده!!
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ضرب المثل رو هم خراب کردی کامل نگفتی که!
با شنیدن صدای زنگ حرف در دهان زهرا ماند و با عجله

چادرش را روی سر انداخت و به سمت آیفون رفت تا درب را
بNاز کنNد.حNاج خNNانوم کمNک کNNرد تNNا شNNهرزاد چNادر سNNفید را روی

سرش
بیندازد و بعد اورا به هال فرستاد تا روی صندلی که جلویش

سفره عقد کوچکی انداخته بودند بنشیند.
خود هم بعد از بوسه ای روی سر شهرزاد به سمت درب

ورودی هال رفت.
با باز کردن در حیاط و ورود مریم و پشت بند آن همسر و

پسرش؛ زهرا سرسریN با آنها سالم و علیک کرد و به سمت
مریم که با قدم های تند به سمت خانه میرفت دوید و

جلNNویش ایسNNتاد و اجNNازه ورود بNNه خانNNه را نNNداد.-مNNریم بNNرای چی
اومدی؟!

-یعنی چی که برای چی اومدی؟!
خونه پدرمم باید از تو اجازه بگیرم که بیام؟!

-نه عزیزم من نمیگم که نیای؛ میگم چرا یهویی اینجوری
اومدی؟!

اشک های مریم که میبارد در از داخل باز میشود و حاج خانوم
بیرون می آید.

مریم نگاه اشکی خود را به مادرش میدوزد و با صدایی گرفته
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لب میزند:
-حاال من شدم براتون غریبه؟! ها حاج خانوم؟!

دختر کوچیکت برگرده به من بگه برای چی اومدی خونه
پدرت؟!

یا برای داداشم عروسی بگیرید و من بیخبر باشم!!
این کارها چیه؟! من مگه غریبه ام مامان که ازم قایم

میکنید؟!باید شوهرم توی خیابون ببینتتون و بیاد بهم بگه رفته بودید
خرید؟!

من مگه برای برادرم بد میخواستم؟!
حاال که به حرف من توجه نکردید، باید توی مراسم هم

نباشم؟!
حاج خانوم مریم را در آغوشش میگیرد و روی کمرش دست

میکشد.
-تو درست میگی مادر، ولی ما نخوانستیم بهت بگیم چون فکر

نمیکردیم بیای!
من شرمندتم عزیز مادر، در این خونه هم همیشه به روی تو و

خانوادت باز هست.
دیگه اشک نریز،  االن  حاجی و داداشت هم میرسند؛ برو داخل

آماده بشید.
فقط مریم......فقط به شهرزاد بی احترامی نمیکنی!

نمیخوام توی این شب که بهترین شب برای همه مون هست
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ناراحت بشه!!-چشم حاج خانوم!!
-چشمت سالمت مادر.

امیرعلی بیا بغلم ببینمت نوه خوشگلم.
آقا محمد شما ببخش دیگه این همه بحث و اتفاق افتاد.

که خیر.ϑ-این چه حرفیه حاج خانوم، پیش میاد انشاء 
-به امیدخدا. بفرمایید داخل.

بعد از اینکه همگی وارد خانه شدند، شهرزاد با دیدن مریم از
روی صندلی بلند و سرپا ایستاد.

-سالم.
-سالم عزیزم.

مریم به سمتش رفت و در آغوشش گرفت که اوهم متقابال
دستش را روی کمر مریم قرار داد.
روبوسی کرد و از شهرزاد جدا شد.

دست امیرعلی را گرفت و به اتاق زهرا رفت تا لباس بپوشد.-سالم
آقا محمد.

-سالم از ماست شهرزاد خانوم، تبریک میگم.
-ممنون.

حاج خانوم پلک هایش را به معنای آرام باش روی هم گذاشت
که شهرزاد لبخند آرامی زد و سرجایش نشست.

خارج شدن مریم از اتاق و به صدا در آمدن دوباره زنگ خانه
یکی شد.
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با ورود عاقد، حاج سبحان و یزدان بقیه شروع به دست زدن
کردند.

زهرا به علی هم خبر داده بود تا باشد، علی هم چند دقیقه
دیگر خود را رساند و بعد از روبوسی با یزدان و تبریک به

شهرزاد، کنار همسرش جای گرفت.
قرآن را از دست یزدان گرفت و بوسه ای روی آن زد و بازش

کرد.
با آمدن سوره رعد؛ شروع به خواندن کرد.

معنی سوره رعد را به خوبی میدانست، معجزه!
چقدر جای خالی پدر و مادرش را با پوست و گوشت احساس

میکرد.
با

اشکی که میخواست از گوشه چشمش جریان پیدا کند را
انگشت شصت پاک کرد.

سنگینی نگاه یزدان را احساس میکرد اما نمیخواست سرش را
باال بیاورد.

عاقد شروع به خواندن کرده بود.با شنیدن صNNدای عاقNNد بNNه خNNودش
آمد:

-عروس خانوم آیا وکیلم؟!
آب دهانش را قورت داد و قرآن را بست و بوسید.

حاج سبحان حتی مهریه اش راهم کم نگفته بود تا او احساس
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کوچکیکند.
سکه مهرش کرده بودند به مدت دو سال!!۳۱۴ 

-با اجازه حاج بابا و حاج خانوم.....بله!!
ϑ-مبارک باشه انشاء.

بقیه دست میزنند و تبریک میگویند
حاج خانوم به سمتشان می آید و هردو را میبوسد و بعد

جعبه حلقه هایشان را میدهد تا در دست یکدیگر کنند.
یزدان دستان کوچک و سردش را میان دست های مردانه و

گرم خود میگیرد، چه تضاد زیبایی!
حلقه را در انگشت دلبرکش می اندازد و بعد دستش را

میفشNNرد.بعNNد از آن شNNهرزاد هم حلقNNه یNNزدان را در انگشNNتش می
اندازد.

سرویس ظریفش را هم حاج سبحان هدیه میدهد و روی
هردو را میبوسد.

مریم و زهرا هم در پاکت پول میدهند و بعد روبوسی میکنند.
-وای داداش مبارکتون باشه.

-مرسی کوچولوی داداش.
عاقد صیغه نامه را هم میدهد و بعد میرود.

حاج سبحان بدرقه اش میکند و دختر ها همراه حاج خانوم
سفره میچینند.

دو باجناق هم به حیاط رفته اند تا این دو جوان خلوت کنند.
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جعبه انگشتر را از جیب کت در می آورد و در سکوت به سمت
شهرزادی که با روبان گل بازی میکند میگیرد.

-وای چرا زحمت کشیدی، خیلی خوشگله.
-کادوی خودم به عروسNNمه!!نگNNاهش را بNNاال می آورد و بNNه جنگلی

هایش میدوزد. میتوانست
قسم بخورد که این چشمان لعنتی دل و ایمانش را برد.

-ممنون!!
-تشکر خشک و خالی؟!

 االن  دیگه شوهرتم، همه هم میدونند. پاشو یه ماچ بده.
-هیین خاک به سرم یزدان!!

-جوون یزدان؛حاال چرا سرخ میشی شوخی کردم بابا!!
با صدا کردنشان به شام از جاهایشان بلند میشوند.

یزدان دست کوچک دلبرش را در دست میگیرد و بوسه ای
روی پیشانیش میزند.

-شهرزاد؛ امیدوارم سربه راه باشی تو زندگی!
-چی؟!

-هیچی بNNریم!اجNNازه هیچ حNNرف دیگNNری را بNNه شNNهرزاد نمیدهNNد و
دستش را

میکشد و به سمت میز غذا خوری میروند.
حاج خانوم سنگ تمام گذاشته بود و دو نوع غذا پخته بود،

همگی کنار هم مشغول شام خوردن شدند.
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بماند که چقدر امیرعلی گریه کرد تا کنار شهرزاد بنشیند و
یزدان این اجازه را نمیداد و دامادها هم به او میخندیدند.

ها
شاد و سرزنده از خواب بیدار شد. شب بعد از رفتن مهمان
کمی خودشان نشستند و بعد به حمام رفت تا آرایشش کامل

از صورتش تمیزشود.نگاهی به حلقه درون دستش انداخت و لبخنNNد
عمیقی زد.

خداراشکر گفت و از اتاق خارج شد و به سمت سرویس رفت.
بعد از انجام کارهایش و وضوگرفتن از سرویس خارج و به
سمت اتاقش قدم برداشت که به حاج سبحان رو در رو شد.

-سالم حاج بابا، صبحتون بخیر!!
-سالم بر شهرزاد خانوم خودم. صبح توام بخیر باباجان!

خوب خوابیدی؟!
-مرسی خوب بود، سالمت باشید.

-پیرشی عزیزم، وضو گرفتی؟!
-بله میخواستم برم نمازم بخونم.

با
-برو باباجان، منم بعد نمازم میرم برات سنگگ تازه و داغ

سیرابی بخرم بزنیم به رگ.
-وای ممنون حاج بابا، خیلی وقت سیرابی نخوردم.
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صدایش غم دار شد.دو روز قبل از اینکه اون اتفاق بیفتNNه بابانNNادرم
رفت برام

خرید.
از اون موقع سیرابی نخوردم.

-خدا رحمتشون کنه، اول صبح ناراحت نشو شهرزاد.
زندگی زیاد باال و پایین داره، اون انسانی که بتونه دوام بیاره

و زندگیش رو ادامه بده اون برنده است.
قوی باش؛ بجنگ برای زندگیت!

منم همه جوره و همیشه پشتت وایسادم.
-چشم حاج بابا، خدا شما و بقیه رو برای من زیاد نبینه.

-نور چشمی مایی، برو نمازت رو بخون. منم برم بقیه رو بیدار
کنم برای نماز.

-چشم قبول باشه.
-قبول حق باباجNNان!!بNNه سNNمت اتNNاقش رفت، چNNادر و سNNجاده اش را

برداشت و رو به
قبله ایستاد.

قبل از شروع نمازش چند بار آیه" یاُ مجیب الَ دَ عواّ ت" را
خواند و بعد نمازش را شروع کرد.

میخواست قوی باشد، دیگر فهمیده بود با زود کم آوردن
نمیتواند کاری از پیش ببرد.

باید تالش میکرد تا روی پاهای خودش بایستد.
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بعد از خواندن نماز صبح خود، دو رکعت هم برای خوشنودی
پدر و مادرش نماز خواند.

برایشان دعا خواند و از آنها طالب کمک شد.
باید حاال که حاج سبحان برایش تکیه گاه شده بود سخت

تالش میکرد تا خود را باال بکشد.
هرچند یزدان دیگر همسرش شده بود اما از عشق و عالقه او

به خود مطمئن نبود.
با فکر به اینکه یزدان آیا زن دیگری را در قلب خود دارد، اشک

ناخودآگاه در چشمانش جمع شد.
نفس عمیقی کشید تا از ریزش اشNNک هNNایش جلوگNNیری کنNNد.مهNNر و

جانمازش را جمع کرد و چادرش را هم تا کرد و در کمد
گذاشت.

میخواست کمی به خودش برسد تا برای یزدان دلبری کند.
تصمیم گرفته بود تا خود را کنترل کند و در اختیار یزدان

نگذارد تا او همیشه تشنه اش باشد.
موهایش را شانه کرد و بافت و روی شانه چپش انداخت.

کمی ریمل به مژه هایش زد و برق لبی هم روی لب هایش
کشید.

چند ویشگون از گونه هایش گرفت تا طبیعی سرخ شوند.
بعد از پوشیدن پیراهن ساحلی و شال توسی رنگی به سمت

درب رفت و از اتاق خارج شد.
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وارد آشپزخانه شد اما با ندیدن یزدان انگار بادش خالی شد،
اما ظاهرش را حفظ کرد و سالم بلندی به جمع سه نفره شان

داد که همگی با محبت پاسخش را دادند.
زهرا و حاج خانوم از اینکه شهرزاد به خودش رسیده بود و

دیگر راحت بود خوشحال بودند.
با

صندلی را عقب کشید و خواست کنار زهرا جای بگیرد که
حرف حاج خانوم ایستاد.

-شهرزاد جان، یزدان بعد نمازش خسته بود و دوباره خوابید،
زحمت بیدار شدنش رو میکشی؟!

-چشم میرم بیدارشون کنم، با اجازه.
لبخند خجالتی در برابر نگاه حاج سبحان زد و با عجله از

آشپزخانه خواست خارج بشود که دوباره حاج خانوم صدایش
زد.

-شهرزاد-جانم حاج خانوم.؟
-اینجا نامحرمی هست؟! از کسب خجالت میکشی؟!

-نه چیشده مگه؟!
-شالت رو از روی موهای ناز و زیبات بردار مادر!

چند ماه زیر شال و روسری پوسیدن اونا.
حاجی که پدرشوهرته و محرمت، یزدان هم همسرت!

-آخه...
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-آخه نداره که باباجان، حاج خانوم درست میگند.
شما محرم هم شدید که توی خونه راحت باشبد باباجان!!

-چ....چشم. پشت بند حرفش بخاطر نگاه های منتظرشان
دست به سمت شالش برد و آرام از روی سرش برداشت.

وقتی لبخند رضایت مندشان را دید ممنونی گفت و با عجله
از آشپزخانه بیرون زد.نفسش را با اسNNترس بNNیرون فرسNNتاد و چنNNد

تقه به درب اتاق
یزدان زد، اما با نشنیدن صدایی مطمعن شد که خواب است.

دستیگره را پایین کشید و وارد اتاق شد.
-آخه من قربون اون قد و باالی تو بشم!

تو کی اومدی تو زندگیم و شدی نفسم که خودم نفهمیدم؟!
با قدم های آرام به سمتش رفت و روی تخت نشست.

-آقای صالحی؛ افتخار بیدار شدن و صبحانه خوردن با بنده و
خانواده رو بهمون میدید؟!یNNزدان تNNک خنNNده ای بNNه شNNیطنت همسNNر

کوچکی زد و برگشت و
به کمر دراز کشید.

-سالم صبح تون بخیر جناب.
-سالم علیکم دلبرخانوم؛ صبح شمام بخیر!

وقتی حس کرد یزدان میخواهد در آغوشش بگیرد نامحسوس
خودش را عقب کشید و از روی تخت بلند شد.
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-پاشو بیا بریم، زشته همه منتظر توان، حاج بابا سیرابی
گرفته.

-اوکی، پیراهن بیار برام برم سرویس بپوشم بریم.
بعد از شستن دست و صورتش دوباره به اتاق برگشت، حاال
که با دقت نگاهش میکرد شهرزاد تغییر کرده بود و موهایش

راهم باز گذاشته بود.
لبخندی از اینکه دیگر هیچ پنهانی و راحتی زیززیرکی ندارند

به سمتش رفت و از پشت در آغوشش گرفت.
انگار یک فنچ کوچک بود که برای آغوش او اندازه گرفته و

آفریده شده بود.
سرش را میان موهایش برد و دم عمیقی گرفت.

-یزدان.....ترسیدم.
-نترس.....من همیشه هستم!!

دستش را روی دستان بزرگ یزدان 
گذاشت تا گره اش را باز کند.-یNNزدان زشNNته،،،، حNNاال فکNNر میکننNNد

اینجا داریم چیکار میکنیم.
بیرون منتظرن، نیم ساعته تو اتاقیم ولم کن..

شهرزاد نفسش را کالفه بیرون فرستاد و برگشت و پیراهن را
به دست یزدان داد.

-مرسی خانوم کوچولو!!
-اوال خواهش میکنم.
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دوما من کجام کوچیک یزدان؟!
سالمه!۱۸من  

با
پیراهنش را تن زد و با نوک انگشت روی دماغ شهرزاد زد و

خنده جوابش را داد:
-بله شما بزرگ شدی،؟ اما بازم برای من یک دختر کوچولویی!!

ناسالمتی ازت سیزده چهارده سال بزرگترم؛ همسن های من
بچه هم دارند خاله ریزه!!

شهرزاد لب برچیده لب زد:-حتما از اینکه اینقNNدر کNNوچیکم خجNNالت
میکشی؟!

مگه تقصیر من زود ازدواج میکردی.
بعد به سمت درب رفت تا از اتاق خارج شود که یزدان از

پشت بازویش را گرفت و به سمت خودش کشید.
-هیچ وقت از من فرار نکن.

من نگفتم تو کوچیکی ناراحتم، من اگر از چیزی ناراضی باشم
حتما به خانواده ام اطالع میدادم که اینکار رو انجام ندن.

پس بیخودی اول صبح بحث و جنگ راه ننداز، دیشب بهت
گفتم سر به راه شو شهرزاد.

مثل یک زن باوقار و بزرگ به زندگیت برس!
-با....باشه یزدان ول کن بازوم شکست.

تازه فهمید چه فشاری به دستش آورده است، دست از
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بازویش کشید و سر خم کرد.-حواسم نبود.
بعد به سمت کمد رفت و شلواری برداشت تا با شلوارکش

تعویض کند.
شهرزاد وقتی دید یزدان بدون خجالت میخواهد شلوارک را
جلوی چشمانش پایین بکشد خجالت زده پشت به او کرد و

دست روی چشمانش گذاشت.
یزدان خنده بلندی کرد و بعد از اینکه شلوارش را پوشید به

سمتش آمد و دست پشت کمرش گذاشت که دخترک دست از
روی چشم هایش برداشت.

-بریم عزیزم.
-چشم بریم.

از اینکه یزدان همیشه القاب خوب و با محبتی به او میداد
قند در دلش آب شد.

دوشادوش هم وارد آشپزخانه شدند.
یزدان با همگی سالم و صبح بخیر گفت و کنار پدرش جای

گرفت، صندلی کناریش را هم عقب کشید که شهرزاد روی آن
نشست.

دخترک خجالت میکشید سرش را باال بیاورد.
زهرا سرش را نزدیک گوشش کرد و با شیطنت لب زد:

-خب حاال چیشد؟! عمه شدم؟!
شهرزاد تا بناگوش سرخ شد و لبش را گاز گرفت.
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سرش را کمی متمایل کرد و بدون اینکه نگاه کسی را به سمت
خودش بکشاند رو به زهرا توپید:-خجالت بکش دختره بی حیا!

داشت لباس عوض میکرد داداشت.
عمه چی چی بشی؟!

-آره جون عمه نداشتت؛ لباس پوشیدن نیم ساعت طول
میکشه؟!

کشتید مارو از گرسنگی آخه!
به کسی اینارو بگو که خودش تجربه نکرده باشه خانوم!!!

-سلیطه ای سلیطه، کاریت هم نمیشه کرد.
زهرا خنده ای بلند کرد که توجه بقیه به انها جلب شد.
زهرا خنده اش را خورد و به سمت حاج خانوم گفت:

-مادر من توروخدا دیگه بده بخوریم که دارم غش میکنم من
بدبخت آخه!

-باشه مادر مجال بده، بفرمایید اینم برای شما!!
-دختره شکمو؛ باید به علی بگم هرچه زودتر برداره تو رو ببره

راحت بشیم از دستت.-داداش.....دلت میاد صبح پاشی ببینی من تو
این خونه

نیستم.
-آره چرا نیاد؛ صدای جیغ جیغوت دیگه دیوانه ام نمیکنه.

-ععع حاج بابا شما بهش یه چیزی بگید.
حاج سبحان در حالی که به حروبحث خواهر و برادر گوش
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میداد و میخندید
-یزدان بابا؛ اذیتش نکن، چند هفته دیگه دخترم میخواد بره و

دلمون براش تنگ بشه.
-تنگ نمیزارم بشه؛ من هرروز اینجا پالسم.

-دررو باز نمیکنیم.
به سمت شهرزاد که با لبخندی آرام نگاهشان میکرد و صبحانه

اش را میخورد برگشت و با مشت به بازویش زد که دخترک
بیچاره ناله وار نانش را زمزمه کرد.-به شوهرت بگو تNNو کارهNNای

من دخالت نکنه هاا!!
-زهرا دستم شکست؛ من چی بگم آخه؟!

خواهر و برادر هستید دیگه من دخالت نمیکنم!!
-نه خوشم اومد عروس زرنگی هستی!!

حاال همگی زیر خنده زدند، از اینکه کنارهم اینگونه شاد بودند
و میخندیدند هرکدام در دل خدارا شکر میکردند.

بعد از خوردن صبحانه؛ حاج سبحان و یزدان به مغازه رفتند و
زهراهم دوباره برای خواب به اتاقش رفت.

با شنیدن نامش از زبان حاجی از افکارش خارج شد و از جای
برخواست.

افکارش اینقدر درهم پیچ خورده بود که وارد شدن مشتری به
مغازه را نفهمیده بود.

به سمت دو خانوم که یکی مسن و یکی جوان بود رفت.
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-سالم خوش آمدید، میتونم راهنمایی تون کنم.
-سالم ممنون،خسته نباشید.

واال ما برای خرید سرویس طال اومدیم.
-بسیار خب، تمام سرویس هامون اینجا هستند نگاهی بندازید

مدنظرتون بود بیارم براتون.
-مرسی.

به سمت پدرش که پشت میز نشسته بود قدم برداشت.
پدرش متوجه ایستادنش کنار خودش شد.

-کجاها سیر میکردی یزدان؟!انگار حالت رو به راه نیست؟!
-خوبم حاجی.

-آخه من اگه بچه خودم نشناسم که باید برم سرم بزارم بمیرم.
اگه چیزی هست که بتونم کمکت کنم حتما بهم بگو؟!

-دوراز جون حاجی، نه چیز زیاد مهمی نیست.
-هرجور راحتی باباجان، من میرم مسجد با حاج اکبر در مورد

وام به خانوم های بی سرپرست صحبت کنم.
حواست به مغازه باشه.

-چشم حواسم هست شما راحت باشید.
-دستت درد نکنه باباجان، پیرشی، یاعلی!

-علی یارتون.
بعد از رفتن حاج سبحان به سمت مشتری ها رفت. انگار
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انتخاب شان را کNNرده بودنNNد.بعNNد از اینکNNه کمی چانNNه زدنNNد؛ طالی
مورد نظرشان را خریده و

بعد از پرداخت هزینه رفتند.
دوباره روی صندلی اش جای گرفت. هنوز بعد از این چند

وقت که گذشته بود؛ صحنه ای که شهرزاد با مرد دیگری وارد
یک خانه شد از جلوی چشمانش کنار نمیرفت.

هرچه میخواست کامل به دخترک بگوید؛ اما با خود میگفت
اگر انکار کند و به احتمال هم با او در ارتباط باشد؛ بداند که

من خبر دارم حتما ارتباطش را هم قطع میکرد.
از هجوم افکار بد به ذهنش؛ دستی بین موهایش کشید.

عاشق دخترک ریزه میزه بود؛ اما میترسید.
میترسید از روزی که شهرزاد کمی بزرگ و پروتر شود و اورا

برای همیشه کنار بگذارد.
برای همین از  االن  با خشونت رفتار میکرد تا از او حساب ببرد.

با به یادآوردن صبح که موهایش را باز و آرایش کرده بود؛
قلبش به تالطم افتاد.آخ که چقدر دوست داشت آن نخNNود کوچNNک را

میان بازوانش
گرفته و بفشارد.

دیگر از حس خود مطمعن بود؛ عاشق شده بود.
با

عاشق دختری که تمام جانش را به آتش میکشید.دختری که
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سن کوچک برایش دلبری میکرد.
دست روی قلب عاشقش گذاشته و ماساژ میدهد، دوباره تیر

میکشد و از جای برخواسته و کتش را برمیدارد.
دست درون جیبش می اندازد و قوطی را باز میکند.

با خالی بودن قرص با حرص آنرا روی زمین می اندازد.
نفس های کشدارش، گلویش را میسوزاند.

انگار که درون گدازه ای از آتش فرو رفته است.
انگار خدا میخواست همه را از بیماری که داشت خبردار کند.
صورت کبود و نفسی که در حال قطع شدن است مرد قوی و

نیرومندی مثل اورا از پای در می آورد که پخش زمین میشود
و وسیله های روی میز هم پخش میشوند.

ما
مرگ دست خود آدم نیست و او این را به خوبی میداند، ا

نمیخواست دلبرکش را تنها بگذارد.
نیا

تازه داماد شده و میخواست کمی زندگی کند اما انگار د
برایش خواب دیگری دیده بوده است.

شاگرد حاج اکبر، در حال جمع و جور کردن مغازه بود تا زودتر
کارهایش را انجام دهد و بیرون بایستد.

یزدان را میدید که در فکر فرو رفته است.
بعد از اینکه استکان چای هارا شست و حساب کتاب هارا های
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دیروز را روی میز حاج اکبر قرار داد.
از پشت پیشخوان بیرون و از مغNNازه خNNارج شNNد.نگNNاهی بNNه مغNNازه

حاج سبحان انداخت و با ندیدن یزدان از
تعجب ابروهایش باال پرید.

به سمت مغازه قدم برداشت؛ اما با دیدن وسیله های پخش
شده روی زمین با نگرانی وارد شد.

با برداشتن چتد قدم؛ جسم بی جان یزدان را که دید با صدای
بلند یا حسینی گفت و به سمتش رفت.

هرچه تکانش میداد هیچ عکس العملی نمیدید.
از فریاد بلند کمک خواستنش تمام مغازه دار ها آمده بودند.

یکی از فروشنده ها سریع به امبوالنس خبر داد.
با حاج سبحان هم تماس گرفته و خواستند که هرچه سریع به
مغازه بیاید. میترسیدند خبر بیهوشی یزدان را بدهند پیرمرد

بیچاره سکته کند.
بعد از اینکه یزدان را سوار امبوالنس کرده و بردند حاج

سNNبحان هراسNNان رسNNید.شNNاگرد حNNاج اکNNبر مغNNازه را بسNNته و آنجNNا
ایستاده بود تا مراقب

باشد.
-یا حسین؛ چیشده؟! یزدان کجاست؟!

-واال حاجی؛ من اومدم دیدم یزدان خان بیهوش افتاده روی
زمین.
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نترسید ها چیزی نیست؛ بردنش بیمارستان.
-یا حضرت عباس.

کدوم بیمارستان پسر؟!
-بیمارستان باالیی.

-بگیر کلید هارو قفل کن مغازه رو بده حاج اکبر، من برم
بیمارستان.

-چشم حاجی حواسم هست.
فقط به ماهم خNNبر بدیNNد از حالشNNون.مNNرد بیچNNاره از صNNبح احسNNاس

کرده بود حال پسرش خوب
نیست اما از درون گرا بودن یزدان خبر داشت.

ممکن نبود تا زمانی که خودش نخواهد حرفی را در میان
بگذارد.

ماشین دربستی گرفته و سوار شد.
تلفن همراهش را از جیب بیرون آورد و شماره خانه را گرفت؛

اما بوق اول نخورده قطع کرد.
میترسید به خانه خبر بدهد و سه زن در خانه را بترساند اول

باید خودش از حال فرزندش باخبر میشد و بعد.
بعد از رسیدن به بیمارستان کرایه را پرداخت کرد و به سمت

اورژانس رفت.
بعد از اینکه سراغ یزدان را گرفت و اتاقی را نشانش دادند به

آن سمت رفت.
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چند پرستار و پزشک باالی سرش بودند و دستگاه هایی به
تنش وصل بود.

قطره اشک بزرگی از میان پلک هایش خارج شد؛ چه بر سر
تک پسرش آمده بود.با توکNNل بNNه خNNدا ایسNNتاده و نگاهشNNان میکNNرد،

کمی بعد انگار که
حالش بهتر شده باشد پزشک از اتاق بیرون آمد.

-آقای دکتر چیشد پسرم؟!
-سالم پدرجان؛ خطر رفع شد.

حمله قلبی بود که خداروشکر زودتر آوردنش و خطری نداشت
اما باید چند روزی رو مهمون ما باشند.

-ممنون خسته نباشید اقای دکتر.
-وظیفه بود پدرجان.

باالی سر یزدان می ایستد و شروع به شکر خواندن میکند.
از اینکه فهمیده بود پسرش دوسال است که با بیملزی قلبی
درگیر شده و هیچ کدام از آنها خبرندارند از خود خجالت

میکشید.
دست روی دستِ سُ رم وصل شده یزدان میگذارد و میفشرد.

با شنیدن صدای موبایل سریع از جیبش بیرون آورده و
صدایش را کم میکند.

از خانه زنگ زده اند.
از اتاق بیرون میرود و دکمه سبز رنگ را میفشرد.
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صدای حاج خانوم است:
-سالم حاجی.

خوبین؟! کجایید برای ناهار نیومدین منتظریم.
-سالم خانومم.

خوبیم. کاری پیش اومد نتونستیم بیاییم.
یکم دیگه میام خونه.-سبحان؟! چیزی شده من دلشوره دارم؟!

-نه خانومم؛ دخترا خونه نیستند؟!
-چراهستن. پس منتظرتونیم امروز شهرزاد غذا پخته

میخواییم همگی باهم بخوریم.
-باشه خانومم. کاری نداری ؟

-نه مراقب خودتوت باشید حاجی. خداحافظ
-چشم شماهم. خدانگهدار.

تلفن را قطع میکند، ترسید به حاج خانوم چیزی بگوید و تا
خودش را به اینجا برساند هالک شود.

کمی صبر میکند و بعد شماره زهرا را بگیرد.
با
با

-سالم حاج
-سالم دخترم، پیش مادرتی؟!

-نه اومدم اتاقم، گوشیم اینجا بود.چیزی شده؟!
-حواست باشه مادرت نفهمه، اتفاق هم که نگران نباش چیزی
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نیست یزدان کمی ناخوش بود آوردمش بیمارستان و....
-یا خدا؛ داداش چیشده حاج بابا؟!

 االن  چطوره؟!
-آروم زهرا،  االن  تو خونه میفهمند. حالش خوبه  االن  خوابه.

شهرزاد و حاج خانوم رو یجوری بیار بیمارستان...... که
نترسند باشه؟!

-چ....چشم.
زهرا از حواس پرتی بدون اینکه خداحافظی کند تماس را

قطع میکند.
بیچاره وار دور خودش میچرخد.

با ورود شهرزاد به اتاقش کمی خودش را کنترل میکند.
-چرا نمیای زهرا؟!

علی آقا بود زنگ زده بود؟!-نه ها آره....نه حاج بابا بود.
-چرا هول کردی؟! حاج بابا که تازه با حاج خانوم صحبت کرد

باتو....
کمی مکث میکند و بعد آرام زمزمه میکند:

-چیزی شده زهرا؟!
رنگت هم که پریده!!

-شهرزاد؛ داداشم.
با شنیدن کلمه ای که از درون دهانش بیرون می آید. نزدیک

است زیر پاهایش خالی شود که دست به درب می اندازد و
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خودش را نگه میدارد.
-ی....یزدان چیشده؟!

-نترس دختر، حاج بابا گفت سرش درد گرفته برده دکتر، گفت
مNNNNNNNNNNاهم اگNNNNNNNNNNر میخNNNNNNNNNNNواییم بNNNNNNNNNNNریم بیمارسNNNNNNNNNNتان-

ب....بریم....من....برم....ل...لباس بپوشم.
هردو با عجله چادر مشکی شان را سر میکنند و حاج خانوم را

هم با بهانه اینکه حاج اکبر ناخوش هست و به دیدارش
میروند با خود همراه میکنند.

شهرزاد جلوی حاج خانوم تظاهر به آرام بودن میکرد اما مگر
قلب بی امانش میگذاشت. جوری خودش را به سینه میکوبید

که انگار قصد داشت دنده ها و گوشت های تنیده شده در
اطرافش را بشگافت و بیرون بیاید.تا رسیدن به بیمارستان صNNلوات

را زیز لب زمزمه میکند. از
حال زهرا فهمید که بیشتر از یک ناخوشی است اما نخواست

بیشتر پیگیر و درگیرشان کند.
هرسه که وارد اورژانس میشوند حاج سبحان را جلوی درب

اتاقی میبینند. هراسان به سمتش میروند.
ابتدا حاج خانوم میگوید:

-حاج اکبر چیشده مگه سبحان؟!
حاج سبحان گیج و منگ نگاهش را میان شان میگذراند و

پوفی میکشد.
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-نترس خانوم؛ یزدان یکم حالش....
-چی؟! یزدان من رو میگی؟!

چیشده اینا که گفتن حاج اکبر ناخوشه!!
کو بچم حاجی؟! سر دوردونه من چی اومده؟!

-حاجی میشه برم یزدان رو ببینم؟!چیشد که حالش بد شد؟!
-نگران نباشید ای بابا؛ خطر رفع شد دکتر گفت.

من رفته بودم مسجد زنگ زدن حالش بد شده اومدم
بیمارستان که.........

اومدم گفتن حمله قلبی بوده....قلبش دو ساله که بیمار بوده و
به ماها نگفته.

حاج خانوم وا رفته روی صندلی مینشیند و زهرا کنارش جای
میگیرد.

اما شهرزاد وای از حالش که انگار در حال جان دادن بود.
به کمک دیوار به سمت درب میرود و دستیگیره را پایین می

آورد و وارد اتاق میشود.
اشک هایش از هم سبقت گرفته اند که پشت سرهم روی گونه

هایش مینشینند.
کنار تخت می ایستد و نگاهش را به تن و بدن یزدان که به

دستگاه وصل شده است نگاه میکند.
-یزدانم؟! چرا نگفته بودی؟!

قلبت درد میکرد و من خبر نداشتم؟!
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چرا با خودت این کارو میکنی؟! به فکر خانوادت نبودی؟!
نگفتی برات اتفاقی بیفته من بدون تو چجوری زندگی کنم؟!

بغضش را قورت میدهد و اشک هایش را پاک میکند.
بقیه هم وارد اتاق میشوند؛ کمی عقب میرود تا مادر و

خواهرش هم اورا ببینند.
پرستار میآید و همه شان را از اتاق بیرون میفرستد تا پزشک

برای معالجه دوباره بیاید.
بعد از چک کردن پزشک از اتاق خارج میشود که همگی دور و

اطرافش را میگیرند.
-اقای دکتر بچم حالش چطوره؟!

-خوبNNه مNNادر جNNان نگNNران نباشNNید؛ یکم دیگNNه بNNه هNNوش میNNاد.بNNه
همسرتون هم اطالع دادم که خطر رفع شده فقط دو روز

باید مهمون ما باشند تا از سالمتی شون مطمعن باشیم.
براشون داروهم نوشتم لطفا تشریف بیارید تا نسخه رو بدم

براشون تهیه کنید.
-چشم ممنون.

هرچهار نفر روی صندلی رو به روی اتاق یزدان مینشینند.
شهرزاد دعا میخواند و حاج خانوم خداراشکر میکند که

اتفاقی برای پسرش نیفتاده است.
تلفن زهرا زنگ میخورد و وقتی که میگوید مریم است، حاج

سبحان میگوید که برود و بیرون صحبت کند تا متوجه در
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بیمارستان بودنشان نشود.
نمیخواستند بقیه را خبردار کنند؛ چون به خوبی میدانستند

که یزدان از اینکه کسی بفهمد عصبانی میشود.
زیر بازوی یزدان را گرفت که با خنده کوتاهی از او سرش را

باال آورد و با چشمان مظلومش جنگلی هایش را نگریست.
حاج خانوم و زهرا وسیله ها را جمع کرده و روی تخت

گذاشتند.
منتظر حاج سبحان بودند؛ بعد از یک روز با داد و بیداد های

یزدان مجبور به مرخص کردنش شدند.
-میگم جوجه؛ تو میخواستی من رو بلند کنی؟!

-آره، کمک کنم بتونید راه برید.
باید بیشتر مراقب باشیم دکترتون گفت.

-نمیگی سنگینیم میفتی روی یک خانوم کوچولو اون وقت
کمرش درد میگیره؟!من که پاهام نشکسته؛ میتونم راه برم عزیزم.

-خدا نکنه؛ تورو خدا ببشتر مراقب باشید.
حال حاج خانوم ندیدین که وقتی حاجی بهش گفت بیماری

قلبی دارید.
اصال چرا به هیچ کدوم مون نگفتید؟

-چیز مهمی نبود جوجه؛ خودت رو نگران نکن من خوبم.
با دوانگشت بینی کوچکش را گرفته و فشرد.

-آییی نکن.
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-من که کاریت نکردم هنوز!!
شهرزاد چهره اش از حرف یزدان سرخ شد.

نمیدانست افکار او منحرف شد یا یزدان منحرفانه حرفش را
گفته بود.

سکوت کرد تا بیشتر از این آبرویش جلوی حاج خانوم و زهرا
که در ظاهر بNاهم صNNحبت میکردنNNد امNا بهانNه بNود تNا آن دوراحت

باشند.
با ورود حاج سبحان همگی از جاهایشان بلند شدند.

یزدان اجازه نداد کسی کمکش کند و با لجبازی گفت که
خودش میتواند راه برود.

اما شهرزاد با نگرانی کنارش قدم برمیداشت، ترس از دست
دادن یزدان تمام جان و تنش را میلرزاند.

بعد از رسیدن به خانه؛ حاج سبحان به بازار رفت تا سری به
مغازه بزند.

زهرا تمام لباس هارا جمع و جدا کرد و در ماشین لباس شویی
انداخت.

در این دو روز انگار سخت و دشوارترین روزهایشان بود.
از حال رفتن مادرشان بخاطر اضطراب و نگرانی برای شهرزاد

هم کار را دشوار کرده بود.
زهرا سری به اتاق مادرش زد؛ قرص هایش را خورده و

خوابیده بود.داخل رفت و پتو را روی تنش کشیده و بوسه ای روی
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موهایش زد.
تازه میفهمید شهرزاد چه غم بزرگی را تحمل میکرد، وقتی

مادرش در بیمارستان غش کرد احساس میکرد دنیا دور سرش
میچرخد و راه گلویش بسته شده است.

از اتاق خارج شد، با خستگی به سمت اتاق خودش رفت.
صدای پچ پچ های شهرزاد و یزدان را میشنید اما دوست

نداشت در خلوت هایشان فضولی کند.
با لباس به تاج تخت تکیه داد و پتو را تا روی شکمش باال

کشید.
نگاهش را به دخترک ریزه میزه که خستگی از چشمانش

میبارید اما داشت لباس هایش را جدا میکرد تا بشورد.
احساس زندگی برایش طعم توت فرنگی میداد، همان قدر

خوشمزه و خواستنی!!؟
-جوجه پاشو بیا بغلم!!

درب کمد را بست و به سمت یزدان چرخید.
-میخوای دوش بگیری؛ سرحالت میکنه!!

-از من چندشت میشه؟!
کنارش روی تخت نشست.

-نه چرا چنین فکری میکنی؟!
میخوام سرحال بشی؛ چشم هات سرخ شدن.

انگار یک جنگل که دور تا دورش رو آتیش گرفته!!
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میخوای اصNNال خNNودم میNNام کمکت میکنم اگNNه حسشNNو نNNداری؟!-اگNNه
توام بیای من که قبول میکنم.

شهرزاد خنده ریزی کرد که یزدان لپش را کشید و از تخت
پایین امد  و دست

شهرزاد را گرفت و به سمت حمام رفتند.
با عجله از حمام بیرون رفت و خود را در اتاقش انداخت.

موهNNایش را خشNNک کNNرد و بNNه سNNمت کمNNد رفت.دامن چین داری
برداشت و بعد از کمی آن طرف و این طرف

کردن پیراهن گلبهی رنگش را هم پیدا کرد.
بعد از پوشیدن لباس هایش، موهایش را هم شانه زد.

اینگونه که نمیتوانست جلوی بقیه ظاهر شود، برای همین کرم
پودر را برداشت و در حالی که زیر لب به جان یزدان عر میزد

به صورتش مالید.
رژ صورتیش را هم کمرنگ روی لب هایش مالید.

از اتاق خارج شد و به سمت اتاق یزدان رفت؛ وقتی اورا لباس
پوشیده و در خواب عمیقی فرو رفته دید زیر لب مرد گنده ای

نثارش کرد و درب را آرام بست.کنار یزدان دراز کشNNید امNNا سNNعی
کرد تا از خواب بیدارش نکند؛

کمی
بعد هردو به از خستگی شدید به خواب رفتند.

با صدای تقه هایی که به درب میخورد پلک هایش را از هم
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فاصله داد.کمی خود را تکان داد که متوجه جسNNم کوچNNک شNNهرزاد
روی

دستش شد.
بفرمایید آرامی که زمزمه کرد باعث شد درب باز شده و چهره

شیطنت وار زهرا نمایان شود.
دستش را روی بینی خود به عالمت ساکت باش گذاشت و

آرام بازویش را از زیر سر دخترک بیرون کشید و بالش را زیر
سرش تنظیم کرد.

زهرا گوشه تخت نشست و لبخندی به چهره مظلوم شهرزاد در
خواب زد.

-به چی زل زدی؟!
-ببین چقدر مظلوم خوابیده!

اصال اینقدر ریزه میزس میترسم با هیکل گنده ات
خفش کنی!!

بعد از گفتن حرفش تازه متوجه شد چه چیزی گفته است که
با خجالت دست روی دهانش کوبید که یNزدان بNا اخم خندیNد.-اصNNال

نفهمیدم چی گفتم...ببخشید داداش!
میگم که کوچیک دیگه یعنی شهرزاد.

-یکم اون زبونت را غالف کن بچه،خب ریزه میزس دیگه چی
میشه کرد.

کاری داشتی اومدی از خواب بیدارم کردی؟!
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-آره دیگه بیایید یه چیزی بخوریم بعد داروهات رو بخور.
حاج خانوم حالش بهتر شده و  االن  هم داشت ناهار رو

میکشید.
-دستت درد نکنه؛ چشم  االن  میام.

-شهرزاد رو هم بیدار کن گشنه نخوابه!
-باشه آبجی خانوم.

بعد از اینکه زهرا از اتاق خارج شد به سمت برگشت و پتو را
از روی تنش برداشت.

-جوجه طالیی؛ نمیخوای بیدار بشی؟!-خوابم میاد.
-پاشو پاشو؛ شب خوابت نمیبره.

حاج خانوم هم ناهار رو کشیده و منتظر ماست!
شاید حاجی هم اومده و....

با
شهرزاد با شنیدن نام حاجی؛ در جایش صاف نشست و

نگرانی زل زد به چهره خندان یزدان!
-خاک به سرم شد، چرا زود بیدارم نکردی برم اتاق خودم.

اصال من کی اومدم اینجا.
وای من از خجالت آب میشم.

دست های کوچک شهرزاد را گرفت
-شوخی کردم حاجی هنوز نیومده پاشو بریم من که گشنمه!!

-هووف خداروشکر که نیومده؛ چشم تو برو من میرم دست و
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صورتم رو بشورم.
-باشه.از جای بلنNNد شNNد و پNیراهن و شNNلوارش را تن زد و شNNهرزاد

هم از
اتاق خارج شد.

صورتش را خشک کرد و به سمت آشپزخانه قدم برداشت. از
اینکه متوجه کنارهم بودنشان شده بودند خجالت میکشید.

اما با فکر به اینکه قبال هم محرمیت میانشان را حاج خانوم و
زهرا میدانستند کمی از استرسش کم شد.

-سالم.
-سالم مادر؛ دستت درد نکنه بخNNاطر ناهNNار و کارهNNای خونNNه!-چNNه

حرفیه حاج خانوم. دست شما درد نکنه.
با ورود حاج سبحان به خانه همگی از جاهایشان بلند شدند و

همراه حاجی دوباره روی صندلی هایشان جای گرفتند.
-شهرزاد جان؟!
-بله حاج بابا!؟

-همراه حاج خانوم عصر برید دنبال خیاطی که میخواستی!
-حاج بابا میگم شهرزاد هم بیاد کارگاه خانوم دولتی؟!

همونجا هم یادمیگیره هم کار میکنه که حوصله اش سر نره؛
البته نظر خودش مهم تر هست.

-اونجاهم خوبه!
اما باید خودش راضی باشه......
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با سرفه یزدان نگاه همه به سمتش برگشت.
-ببخشید حاجی؛ اما من نمیخوام شهرزاد بره سرکار!!!تمام خNNرج و

مخارجش پای من هست؛ هرچیزی نیاز داشته
باشه براش فراهم میکنم.

-آخه من که کاری ندارم تو خونه میرم برای سرگرمی و.....
با نگاه تیز و برنده یزدان سکوت کرد و سرش را پایین

انداخت.
بقیه هم متوجه نگاه عصبی یزدان شدند.

حاج خانوم برای اینکه جو را تغییر بدهد لبخندی زد و
خواست تا غذاهایشان را بخورند و بعد از ناهار حرف بزنند.
ازاینکه جلوی بقیه آنگونه نگاهش کرده بود بغض در گلویش

نشست.
لیوان آبی برای خودش ریخت و سر کشید و بغضش راهم

بلعید.
کنار کشید و تشکری کرد که حاج خانوم متعجب گفت

-دخترم تو که چیزی نخوردی!!
-میل ندارم حاج خNNانوم؛ دسNNتتون درد نکنNNه.از جNNایش بلنNد شNNد، بNه

زور خودش را کنترل کرده بود تا اشک
هایش نریزد.

یزدان با اخم نگاهش میکرد و بیشتر باعث لرزش دست هایش
میشد.
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-سهمت رو نگه میدارم یکم دیگه گشنه شدی بخوری مادر!
-ممنون، میام کمک بعد خوردن ناهارتون.

گفت و بدون اینکه اجازه حرف دیگری بدهد از آشپزخانه
خارج و به سمت اتاقش قدم برداشت.

وارد اتاقش شد و اجازه باریدن اشک هایش را داد.
فکر میکرد یزدان تغییر کرده اما حاال با حرف هایش در

آشپزخانه مطمعن شد که هنوز هم اعتماد کامل به او ندارد که
اجازه نمیدهد آزاد باشد.

دلش برای پدر و مادرش تنگ شده بود، بچه خوبی نبود که به
آنها سر نمیزد!اما در این چند ماه نبودشان چنان بالهایی بNNه سNNرش

آمده بود
که وقت نمیکرد سرخاک برود.

عکس هایشان را برداشت و سینه اش فشرد و گریه کرد.
چقدر دلش برای دستان پر محبت مادرش و

پدر استوار و همچون کوه مقاومش تنگ شده بود!
بعد از رفتن شهرزاد حاج سبحان نگاه سرزنش آمیزش را به

یزدان دوخت.
هرچه میدانست یزدان پسر باشعور و درکی است اما از اینکه

با شهرزاد اینگونNNه رفتNNار میکNNرد را نمیتوانسNNت دلیلی را بفهمNNد!!-
یزدان چرا اینجوری حرف زدی باهاش؟!

-چجوری حرف زدم مگه پدر من!؟
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مگه اون دختر زن من نیست؟!
منم دلم نمیخواد کارکنه؛ حرف بدی نزدم.

-چون زنت شده باید اسیرش کنی و نزاری از خونه بیرون
بره؟!

من خواستم محرم هم بشید؛ چون اوال نمیخواستم شهرزاد
تک و تنها توی یک شهر غریب بیفته توی چنگال گرگ ها!
دوما میخواستم توی خونه من احساس غریبی، شرمندگی و

اضافه بودن بکنه!
توام حق نداری حاال که اختیارش رو دادم دستت هرجور که

دلت بخواد باهاش رفتار کنی!
میری از دلش در میاری همین  االن  پاشو!!

-چشم میرم از دلش در میارم.
دستتون درد نکنه حاج خانوم خوشمزه بود.-نوش جونت مادر!

از جایش بلند شد و کالفه دستی میان موهایش کشید و از
آشپزخانه خارج شد.

بدون اینکه در را بزند دستگیره را کشید و وارد شد که شهرزاد
را در خود جمع شده و اشک میریخت دید.

شهرزاد با دیدنش صاف نشست و اشک هایش را پاک کرد.
روی تخت نشست و زل زد به دخترک که سرش را پایین

انداخته و کنار کمد نشسته بود.
-خب....
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سرش را باال آورد و نگاهی به یزدان انداخت.
-چی خب؟!؟

-داشتی میگفتی تو آشپزخونه میری برای سرگرمی و این
چیزا!!-بله.

-خب حاال گریه کردنت برای چیه؟!
-هیچی.......یعنی دلم برای پدر و مادرم تنگ شده بود.

باید بخاطر گریه هامم ازت اجازه بگیرم.
با پوزخندی که گوشه لب یزدان نشست متوجه شد که حرفش

به مزاج یزدان خوش نیامده است.
به سمت شهرزاد خیز برداشت و بازویش را گرفت که دخترک

ترسیده عقب رفت که کمرش به دیوار خورد.
-چه بلبل زبون شدی شهرزاد خانوم!!

به روت خندیدم؛ نینی به الالت گذاشتم دور برداشتی؟!
آره حتی واسه نفس کشیدنت هم باید از من اجازه بگیری،

چون تو دیگه برای منی؛ مال یزدانی!!
-با....باشه.....اصال نمیرم.....دستم شکست....آخ یزدان!دسNNتش را

از روی بازوی دخترک کشید و انگشتش را روی
گونه هایش کشید.

با چشمان ترسیده در سکوت به حرکات یزدان زل زده بود.
-بخاطر حرف حاجی میزارم بری؛ اما شهرزاد.....از  االن  دارم

اتمام حجت میکنم.
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سرت رو میندازی پایین میری آموزشگاه و بعد همونجوری
برمیگردی!!

تا زمانی که زهرا توی این خونه هست دوتایی میرید و نگران
نیستم. اما بعد رفتن زهرا سعی میکنم خودم ببرمت و

بیارمت....
اما اگر روزی شد که نتونستم بیام، مطمعن باش من بازم از

دور حواسم بهت هست.
دست از پا خطا کنی اون وقت اون روی یزدان روهم میبینی.

فهمیدی؟!
-آره فهمیدم.-خوبه؛ حاال پاشو دسNNت و صNNورتت رو بشNNور و بNNرو

ناهارت رو
بخور تا بزار بقیه هم از گلوشون پایین بره.

چشم آرامی زمزمه کرد و از جایش بلند شد و هردو از اتاق
خارج شدند؛ یزدان قرص هایش را خورد و به اتاق خودش

رفت تا استراحت کند و شهرزاد بعد از شستن دست و
صورتش در حالی که بازهم از ترس رنگش پریده به نظر

میرسید به آشپزخانه برگشت.
هرچقدرهم پدرش شرط سنگینی گذاشته بود اما زن و شوهر

بودند و میتوانستند کنارهم خوش باشند.
حاج خانوم هم بخاطر قرص های بعد صبحانه لش کمی منگ

میزد که به اصرار شهرزاد و کمکش به اتاق مشترکش رفت تا
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کمی دراز بکشد.
خودش به آشپزخانه برگشت تا میز را جمع کند و هم فکر کند

تا ببیند برای ناهار چه چیزی آماده کند..
با شنیدن نامش از زبان حاجی از افکارش خارج شد و از جای

برخواست.
افکارش اینقدر درهم پیچ خورده بود که وارد شدن مشتری به

مغازه را نفهمیده بود.
به سمت دو خانوم که یکی مسن و یکی جوان بود رفت.

-سالم خوش آمدید، میتونم راهنمایی تون کنم.
-سالم ممنون،خسته نباشید.

واال ما برای خرید سرویس طال اومدیم.-بسیار خب، تمNNام سNNرویس
هامون اینجا هستند نگاهی بندازید

مدنظرتون بود بیارم براتون.
-مرسی.

به سمت پدرش که پشت میز نشسته بود قدم برداشت.
پدرش متوجه ایستادنش کنار خودش شد.

-کجاها سیر میکردی یزدان؟!
انگار حالت رو به راه نیست؟!

-خوبم حاجی.
-آخه من اگه بچه خودم نشناسم که باید برم سرم بزارم بمیرم.

اگه چیزی هست که بتونم کمکت کنم حتما بهم بگو؟!
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-دوراز جون حاجی، نه چیز زیاد مهمی نیست.
-هرجور راحتی باباجان، من میرم مسجد با حاج اکبر در مورد

وام بNNه خNNانوم هNNای بی سرپرسNNت صNNحبت کنم.حواسNNت بNNه مغNNازه
باشه.

-چشم حواسم هست شما راحت باشید.
-دستت درد نکنه باباجان، پیرشی، یاعلی!

-علی یارتون.
بعد از رفتن حاج سبحان به سمت مشتری ها رفت. انگار

انتخاب شان را کرده بودند.
بعد از اینکه کمی چانه زدند؛ طالی مورد نظرشان را خریده و

بعد از پرداخت هزینه رفتند.
دوباره روی صندلی اش جای گرفت. هنوز بعد از این چند

وقت که گذشته بود؛ صحنه ای که شهرزاد با مرد دیگری وارد
یک خانه شد از جلوی چشمانش کنار نمیرفت.

هرچه میخواست کامل به دخترک بگوید؛ اما با خود میگفت
اگر انکار کند و به احتمال هم با او در ارتباط باشد؛ بداند که

من خبر دارم حتما ارتباطش را هم قطع میکرد.از هجNNوم افکNNار بNNد
به ذهنش؛ دستی بین موهایش کشید.

عاشق دخترک ریزه میزه بود؛ اما میترسید.
میترسید از روزی که شهرزاد کمی بزرگ و پروتر شود و اورا

برای همیشه کنار بگذارد.
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برای همین از  االن  با خشونت رفتار میکرد تا از او حساب ببرد.
با به یادآوردن صبح که موهایش را باز و آرایش کرده بود؛

قلبش به تالطم افتاد.
آخ که چقدر دوست داشت آن نخود کوچک را میان بازوانش

گرفته و بفشارد.
دیگر از حس خود مطمعن بود؛ عاشق شده بود.

با
عاشق دختری که تمام جانش را به آتش میکشید.دختری که

سن کوچک برایش دلبری میکرد.
دست روی قلب عاشقش گذاشته و ماساژ میدهد، دوباره تیر

میکشد و از جای برخواسته و کتش را برمیدارد.
دست درون جیبش می اندازد و قوطی را باز میکند.

با خالی بودن قرص با حرص آنرا روی زمین می اندازد.نفس های
کشدارش، گلویش را میسوزاند.

انگار که درون گدازه ای از آتش فرو رفته است.
انگار خدا میخواست همه را از بیماری که داشت خبردار کند.
صورت کبود و نفسی که در حال قطع شدن است مرد قوی و

نیرومندی مثل اورا از پای در می آورد که پخش زمین میشود
و وسیله های روی میز هم پخش میشوند.

ما
مرگ دست خود آدم نیست و او این را به خوبی میداند، ا
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نمیخواست دلبرکش را تنها بگذارد.
نیا

تازه دامNNاد شNNده و میخواسNNت کمی زنNNدگی کنNNد امNNا انگNNار دبNNرایش
خواب دیگری دیده بوده است.

شاگرد حاج اکبر، در حال جمع و جور کردن مغازه بود تا زودتر
کارهایش را انجام دهد و بیرون بایستد.

یزدان را میدید که در فکر فرو رفته است.
بعد از اینکه استکان چای هارا شست و حساب کتاب هارا های

دیروز را روی میز حاج اکبر قرار داد.
از پشت پیشخوان بیرون و از مغازه خارج شد.

نگاهی به مغازه حاج سبحان انداخت و با ندیدن یزدان از
تعجب ابروهایش باال پرید.

به سمت مغازه قدم برداشت؛ اما با دیدن وسیله های پخش
شده روی زمین با نگرانی وارد شد.

با برداشتن چتد قدم؛ جسم بی جان یزدان را که دید با صدای
بلند یا حسینی گفت و به سمتش رفت.

هرچه تکانش میداد هیچ عکس العملی نمیدید.
از فریاد بلند کمک خواستنش تمام مغازه دار ها آمده بودنNNد.یکی از

فروشنده ها سریع به امبوالنس خبر داد.
با حاج سبحان هم تماس گرفته و خواستند که هرچه سریع به
مغازه بیاید. میترسیدند خبر بیهوشی یزدان را بدهند پیرمرد
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بیچاره سکته کند.
بعد از اینکه یزدان را سوار امبوالنس کرده و بردند حاج

سبحان هراسان رسید.
شاگرد حاج اکبر مغازه را بسته و آنجا ایستاده بود تا مراقب

باشد.
-یا حسین؛ چیشده؟! یزدان کجاست؟!

-واال حاجی؛ من اومدم دیدم یزدان خان بیهوش افتاده روی
زمین.

نترسید ها چیزی نیست؛ بردنش بیمارستان.
-یا حضرت عباس.

کدوم بیمارستان پسر؟!
-بیمارستان بNNاالیی.-بگNNیر کلیNNد هNNارو قفNNل کن مغNNازه رو بNNده حNNاج

اکبر، من برم
بیمارستان.

-چشم حاجی حواسم هست.
فقط به ماهم خبر بدید از حالشون.

مرد بیچاره از صبح احساس کرده بود حال پسرش خوب
نیست اما از درون گرا بودن یزدان خبر داشت.

ممکن نبود تا زمانی که خودش نخواهد حرفی را در میان
بگذارد.

ماشین دربستی گرفته و سوار شد.
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تلفن همراهش را از جیب بیرون آورد و شماره خانه را گرفت؛
اما بوق اول نخورده قطع کرد.

میترسید به خانه خبر بدهد و سه زن در خانه را بترساند اول
باید خودش از حال فرزندش باخبر میشد و بعد.

بعد از رسیدن به بیمارستان کرایه را پرداخت کرد و به سمت
اورژانس رفت.بعNNد از اینکNNه سNNراغ یNNزدان را گNNرفت و اتNNاقی را

نشانش دادند به
آن سمت رفت.

چند پرستار و پزشک باالی سرش بودند و دستگاه هایی به
تنش وصل بود.

قطره اشک بزرگی از میان پلک هایش خارج شد؛ چه بر سر
تک پسرش آمده بود.

با توکل به خدا ایستاده و نگاهشان میکرد، کمی بعد انگار که
حالش بهتر شده باشد پزشک از اتاق بیرون آمد.

-آقای دکتر چیشد پسرم؟!
-سالم پدرجان؛ خطر رفع شد.

حمله قلبی بود که خداروشکر زودتر آوردنش و خطری نداشت
اما باید چند روزی رو مهمون ما باشند.

-ممنون خسته نباشید اقای دکتر.
-وظیفه بود پدرجان.

باالی سر یزدان می ایستد و شروع به شکر خواندن میکند.
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از اینکه فهمیده بود پسرش دوسال است که با بیملزی قلبی
درگیر شده و هیچ کدام از آنها خبرندارند از خود خجالت

میکشید.
دست روی دستِ سُ رم وصل شده یزدان میگذارد و میفشرد.

با شنیدن صدای موبایل سریع از جیبش بیرون آورده و
صدایش را کم میکند.

از خانه زنگ زده اند.
از اتاق بیرون میرود و دکمه سبز رنگ را میفشرد.

صدای حاج خانوم است:-سالم حاجی.
خوبین؟! کجایید برای ناهار نیومدین منتظریم.

-سالم خانومم.
خوبیم. کاری پیش اومد نتونستیم بیاییم.

یکم دیگه میام خونه.
-سبحان؟! چیزی شده من دلشوره دارم؟!

-نه خانومم؛ دخترا خونه نیستند؟!
-چراهستن. پس منتظرتونیم امروز شهرزاد غذا پخته

میخواییم همگی باهم بخوریم.
-باشه خانومم. کاری نداری ؟

-نه مراقب خودتوت باشید حاجی. خداحافظ
-چشم شماهم. خدانگهدار.
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تلفن را قطع میکند، ترسید به حاج خانوم چNNیزی بگویNNد و تNNاخودش
را به اینجا برساند هالک شود.

کمی صبر میکند و بعد شماره زهرا را بگیرد.
با
با

-سالم حاج
-سالم دخترم، پیش مادرتی؟!

-نه اومدم اتاقم، گوشیم اینجا بود.
چیزی شده؟!

-حواست باشه مادرت نفهمه، اتفاق هم که نگران نباش چیزی
نیست یزدان کمی ناخوش بود آوردمش بیمارستان و....

-یا خدا؛ داداش چیشده حاج بابا؟!
 االن  چطوره؟!

-آروم زهرا،  االن  تو خونه میفهمند. حالش خوبه  االن  خوابه.
شهرزاد و حاج خانوم رو یجوری بیار بیمارستان...... که

نترسند باشه؟!
-چ....چشم.زهرا از حواس پرتی بدون اینکه خداحافظی کند تمNNاس

را
قطع میکند.

بیچاره وار دور خودش میچرخد.
با ورود شهرزاد به اتاقش کمی خودش را کنترل میکند.
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-چرا نمیای زهرا؟!
علی آقا بود زنگ زده بود؟!

-نه ها آره....نه حاج بابا بود.
-چرا هول کردی؟! حاج بابا که تازه با حاج خانوم صحبت کرد

باتو....
کمی مکث میکند و بعد آرام زمزمه میکند:

-چیزی شده زهرا؟!
رنگت هم که پریده!!

-شهرزاد؛ داداشم.
با شنیدن کلمه ای که از درون دهNNانش بNNیرون می آیNNد. نزدیکاسNNت

زیر پاهایش خالی شود که دست به درب می اندازد و
خودش را نگه میدارد.
-ی....یزدان چیشده؟!

-نترس دختر، حاج بابا گفت سرش درد گرفته برده دکتر، گفت
ماهم اگر میخواییم بریم بیمارستان

-ب....بریم....من....برم....ل...لباس بپوشم.
هردو با عجله چادر مشکی شان را سر میکنند و حاج خانوم را

هم با بهانه اینکه حاج اکبر ناخوش هست و به دیدارش
میروند با خود همراه میکنند.

شهرزاد جلوی حاج خانوم تظاهر به آرام بودن میکرد اما مگر
قلب بی امانش میگذاشت. جوری خودش را به سینه میکوبید
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که انگار قصد داشت دنده ها و گوشت های تنیده شده در
اطرافش را بشگافت و بیرون بیاید.

تا رسیدن به بیمارستان صلوات را زیز لب زمزمه میکند. از
حال زهرا فهمید که بیشتر از یک ناخوشی است اما نخواست

بیشتر پیگیر و درگیرشان کند.
هرسه که وارد اورژانس میشوند حاج سبحان را جلوی درب

اتاقی میبینند. هراسان به سمتش میروند.
ابتدا حاج خانوم میگوید:

-حاج اکبر چیشده مگه سبحان؟!
حاج سبحان گیج و منگ نگاهش را میان شان میگذراند و

پوفی میکشد.-نترس خانوم؛ یزدان یکم حالش....
-چی؟! یزدان من رو میگی؟!

چیشده اینا که گفتن حاج اکبر ناخوشه!!
کو بچم حاجی؟! سر دوردونه من چی اومده؟!

-حاجی میشه برم یزدان رو ببینم؟!
چیشد که حالش بد شد؟!

-نگران نباشید ای بابا؛ خطر رفع شد دکتر گفت.
من رفته بودم مسجد زنگ زدن حالش بد شده اومدم

بیمارستان که.........
اومدم گفتن حمله قلبی بوده....قلبش دو ساله که بیمار بوده و

به ماها نگفته.
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حاج خانوم وا رفته روی صندلی مینشیند و زهرا کنارش جای
میگیرد.

اما شهرزاد وای از حالش که انگار در حال جان دادن بود.
به کمک دیوار به سمت درب میرود و دستیگیره را پایین میآورد و

وارد اتاق میشود.
اشک هایش از هم سبقت گرفته اند که پشت سرهم روی گونه

هایش مینشینند.
کنار تخت می ایستد و نگاهش را به تن و بدن یزدان که به

دستگاه وصل شده است نگاه میکند.
-یزدانم؟! چرا نگفته بودی؟!

قلبت درد میکرد و من خبر نداشتم؟!
چرا با خودت این کارو میکنی؟! به فکر خانوادت نبودی؟!
نگفتی برات اتفاقی بیفته من بدون تو چجوری زندگی کنم؟!

بغضش را قورت میدهد و اشک هایش را پاک میکند.
بقیه هم وارد اتاق میشوند؛ کمی عقب میرود تا مادر و

خواهرش هم اورا ببینند.
پرستار میآید و همه شان را از اتاق بیرون میفرستد تا پزشک

برای معالجه دوباره بیاید.بعد از چک کردن پزشک از اتاق خNNارج
میشود که همگی دور و

اطرافش را میگیرند.
-اقای دکتر بچم حالش چطوره؟!
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-خوبه مادر جان نگران نباشید؛ یکم دیگه به هوش میاد.
به همسرتون هم اطالع دادم که خطر رفع شده فقط دو روز

باید مهمون ما باشند تا از سالمتی شون مطمعن باشیم.
براشون داروهم نوشتم لطفا تشریف بیارید تا نسخه رو بدم

براشون تهیه کنید.
-چشم ممنون.

هرچهار نفر روی صندلی رو به روی اتاق یزدان مینشینند.
شهرزاد دعا میخواند و حاج خانوم خداراشکر میکند که

اتفاقی برای پسرش نیفتاده است.
تلفن زهرا زنگ میخورد و وقتی که میگوید مریم است، حاج

سNNNبحان میگویNNNد کNNNه بNNNرود و بNNNیرون صNNNحبت کنNNNد تNNNا متوجNNNه
دربیمارستان بودنشان نشود.

نمیخواستند بقیه را خبردار کنند؛ چون به خوبی میدانستند
که یزدان از اینکه کسی بفهمد عصبانی میشود.

زیر بازوی یزدان را گرفت که با خنده کوتاهی از او سرش را
باال آورد و با چشمان مظلومش جنگلی هایش را نگریست.

حاج خانوم و زهرا وسیله ها را جمع کرده و روی تخت
گذاشتند.

منتظر حاج سبحان بودند؛ بعد از یک روز با داد و بیداد های
یزدان مجبور به مرخص کردنش شدند.-میگم جوجه؛ تو میخواستی

من رو بلند کنی؟!
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-آره، کمک کنم بتونید راه برید.
باید بیشتر مراقب باشیم دکترتون گفت.

-نمیگی سنگینیم میفتی روی یک خانوم کوچولو اون وقت
کمرش درد میگیره؟!

من که پاهام نشکسته؛ میتونم راه برم عزیزم.
-خدا نکنه؛ تورو خدا ببشتر مراقب باشید.

حال حاج خانوم ندیدین که وقتی حاجی بهش گفت بیماری
قلبی دارید.

اصال چرا به هیچ کدوم مون نگفتید؟
-چیز مهمی نبود جوجه؛ خودت رو نگران نکن من خوبم.

با دوانگشت بینی کوچکش را گرفته و فشرد.
-آییی نکن.-من که کاریت نکردم هنوز!!

شهرزاد چهره اش از حرف یزدان سرخ شد.
نمیدانست افکار او منحرف شد یا یزدان منحرفانه حرفش را

گفته بود.
سکوت کرد تا بیشتر از این آبرویش جلوی حاج خانوم و زهرا

که در ظاهر باهم صحبت میکردند اما بهانه بود تا آن دو
راحت باشند.

با ورود حاج سبحان همگی از جاهایشان بلند شدند.
یزدان اجازه نداد کسی کمکش کند و با لجبازی گفت که

خودش میتواند راه برود.
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اما شهرزاد با نگرانی کنارش قدم برمیداشت، ترس از دست
دادن یزدان تمام جان و تنش را میلرزاند.

بعد از رسیدن به خانه؛ حاج سبحان به بازار رفت تا سری به
مغازه بزند.

زهرا تمام لباس هارا جمع و جدا کرد و در ماشین لباس شویی
انداخت.در این دو روز انگار سخت و دشوارترین روزهایشان 
-یکم اون زبونت را غالف کن بچه،خب ریزه میزس دیگه چی

میشه کرد.
کاری داشتی اومدی از خواب بیدارم کردی؟!

-آره دیگه بیایید یه چیزی بخوریم بعد داروهات رو بخور.
حاج خانوم حالش بهتر شده و  االن  هم داشت ناهار رو

میکشید.
-دستت درد نکنه؛ چشم  االن  میام.

-شهرزاد رو هم بیدار کن گشنه نخوابه!
-باشه آبجی خانوم.بعد از اینکه زهرا از اتNNاق خNNارج شNNد بNNه سNNمت

برگشت و پتو را
از روی تنش برداشت.

-جوجه طالیی؛ نمیخوای بیدار بشی؟!
-خوابم میاد.

-پاشو پاشو؛ شب خوابت نمیبره.
حاج خانوم هم ناهار رو کشیده و منتظر ماست!
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شاید حاجی هم اومده و....
با

شهرزاد با شنیدن نام حاجی؛ در جایش صاف نشست و
نگرانی زل زد به چهره خندان یزدان!

-خاک به سرم شد، چرا زود بیدارم نکردی برم اتاق خودم.
اصال من کی اومدم اینجا.

وای من از خجالت آب میشم.
دست های کوچک شهرزاد را گرفت

-شNNوخی کNNردم حNNاجی هنNNوز نیومNNده پاشNNو بNNریم من کNNه گشNNنمه!!-
هووف خداروشکر که نیومده؛ چشم تو برو من میرم دست و

صورتم رو بشورم.
-باشه.

از جای بلند شد و پیراهن و شلوارش را تن زد و شهرزاد هم از
اتاق خارج شد.

صورتش را خشک کرد و به سمت آشپزخانه قدم برداشت. از
اینکه متوجه کنارهم بودنشان شده بودند خجالت میکشید.

اما با فکر به اینکه قبال هم محرمیت میانشان را حاج خانوم و
زهرا میدانستند کمی از استرسش کم شد.-سالم.

-سالم مادر؛ دستت درد نکنه بخاطر ناهار و کارهای خونه!
-چه حرفیه حاج خانوم. دست شما درد نکنه.

با ورود حاج سبحان به خانه همگی از جاهایشان بلند شدند و
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همراه حاجی دوباره روی صندلی هایشان جای گرفتند.
-شهرزاد جان؟!
-بله حاج بابا!؟

-همراه حاج خانوم عصر برید دنبال خیاطی که میخواستی!
-حاج بابا میگم شهرزاد هم بیاد کارگاه خانوم دولتی؟!

همونجا هم یادمیگیره هم کار میکنه که حوصله اش سر نره؛
البته نظر خودش مهم تر هست.

-اونجاهم خوبه!
اما باید خودش راضی باشه......با سرفه یزدان نگاه همه به سNNمتش

برگشت.
-ببخشید حاجی؛ اما من نمیخوام شهرزاد بره سرکار!!!

تمام خرج و مخارجش پای من هست؛ هرچیزی نیاز داشته
باشه براش فراهم میکنم.

-آخه من که کاری ندارم تو خونه میرم برای سرگرمی و.....
با نگاه تیز و برنده یزدان سکوت کرد و سرش را پایین

انداخت.
بقیه هم متوجه نگاه عصبی یزدان شدند.

حاج خانوم برای اینکه جو را تغییر بدهد لبخندی زد و
خواست تا غذاهایشان را بخورند و بعد از ناهار حرف بزنند.
ازاینکه جلوی بقیه آنگونه نگاهش کرده بود بغض در گلویش

نشست.
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لیوان آبی برای خودش ریخت و سر کشید و بغضش راهم
بلعید.

کنار کشید و تشکری کرد که حاج خانوم متعجب گفت-دخترم تو که
چیزی نخوردی!!

-میل ندارم حاج خانوم؛ دستتون درد نکنه.
از جایش بلند شد، به زور خودش را کنترل کرده بود تا اشک

هایش نریزد.
یزدان با اخم نگاهش میکرد و بیشتر باعث لرزش دست هایش

میشد.
-سهمت رو نگه میدارم یکم دیگه گشنه شدی بخوری مادر!

-ممنون، میام کمک بعد خوردن ناهارتون.
گفت و بدون اینکه اجازه حرف دیگری بدهد از آشپزخانه

خارج و به سمت اتاقش قدم برداشت.
وارد اتاقش شد و اجازه باریدن اشک هایش را داد.

فکر میکرد یزدان تغییر کرده اما حاال با حرف هایش در
آشپزخانه مطمعن شد که هنوز هم اعتماد کامل به او ندارد که

اجازه نمیدهد آزاد باشد.
دلش برای پدر و مادرش تنگ شده بود، بچه خوبی نبود کNNه بهآنهNNا

سر نمیزد!
اما در این چند ماه نبودشان چنان بالهایی به سرش آمده بود

که وقت نمیکرد سرخاک برود.
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عکس هایشان را برداشت و سینه اش فشرد و گریه کرد.
چقدر دلش برای دستان پر محبت مادرش و

پدر استوار و همچون کوه مقاومش تنگ شده بود!
بعد از رفتن شهرزاد حاج سبحان نگاه سرزنش آمیزش را به

یزدان دوخت.
هرچه میدانست یNNزدان پسNNر باشNNعور و درکی اسNNت امNNا از اینکهبNNا

شهرزاد اینگونه رفتار میکرد را نمیتوانست دلیلی را بفهمد!!
-یزدان چرا اینجوری حرف زدی باهاش؟!

-چجوری حرف زدم مگه پدر من!؟
مگه اون دختر زن من نیست؟!

منم دلم نمیخواد کارکنه؛ حرف بدی نزدم.
-چون زنت شده باید اسیرش کنی و نزاری از خونه بیرون

بره؟!
من خواستم محرم هم بشید؛ چون اوال نمیخواستم شهرزاد

تک و تنها توی یک شهر غریب بیفته توی چنگال گرگ ها!
دوما میخواستم توی خونه من احساس غریبی، شرمندگی و

اضافه بودن بکنه!
توام حق نداری حاال که اختیارش رو دادم دستت هرجور که

دلت بخواد باهاش رفتار کنی!
میری از دلش در میاری همین  االن  پاشو!!
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-چشNNم مNNیرم از دلش در میNNارم.دسNNتتون درد نکنNNه حNNاج خNNانوم
خوشمزه بود.

-نوش جونت مادر!
از جایش بلند شد و کالفه دستی میان موهایش کشید و از

آشپزخانه خارج شد.
بدون اینکه در را بزند دستگیره را کشید و وارد شد که شهرزاد

را در خود جمع شده و اشک میریخت دید.
شهرزاد با دیدنش صاف نشست و اشک هایش را پاک کرد.

روی تخت نشست و زل زد به دخترک که سرش را پایین
انداخته و کنار کمد نشسته بود.

-خب....
سرش را باال آورد و نگاهی به یزدان انداخت.

-چی خب؟!؟
-داشتی میگفتی تو آشپزخونه میری برای سرگرمی و اینچیزا!!

-بله.
-خب حاال گریه کردنت برای چیه؟!

-هیچی.......یعنی دلم برای پدر و مادرم تنگ شده بود.
باید بخاطر گریه هامم ازت اجازه بگیرم.

با پوزخندی که گوشه لب یزدان نشست متوجه شد که حرفش
به مزاج یزدان خوش نیامده است.

به سمت شهرزاد خیز برداشت و بازویش را گرفت که دخترک
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ترسیده عقب رفت که کمرش به دیوار خورد.
-چه بلبل زبون شدی شهرزاد خانوم!!

به روت خندیدم؛ نینی به الالت گذاشتم دور برداشتی؟!
آره حتی واسه نفس کشیدنت هم باید از من اجازه بگیری،

چون تو دیگه برای منی؛ مال یزدانی!!
-با....باشه.....اصال نمیرم.....دستم شکست....آخ یزدان!دسNNتش را

از روی بازوی دخترک کشید و انگشتش را روی
گونه هایش کشید.

با چشمان ترسیده در سکوت به حرکات یزدان زل زده بود.
-بخاطر حرف حاجی میزارم بری؛ اما شهرزاد.....از  االن  دارم

اتمام حجت میکنم.
سرت رو میندازی پایین میری آموزشگاه و بعد همونجوری

برمیگردی!!
تا زمانی که زهرا توی این خونه هست دوتایی میرید و نگران

نیستم. اما بعد رفتن زهرا سعی میکنم خودم ببرمت و
بیارمت....

اما اگر روزی شد که نتونستم بیام، مطمعن باش من بازم از
دور حواسم بهت هست.

دست از پا خطا کنی اون وقت اون روی یزدان روهم میبینی.
فهمیدی؟!
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-آره فهمیدم.-خوبه؛ حاال پاشو دسNNت و صNNورتت رو بشNNور و بNNرو
ناهارت رو

بخور تا بزار بقیه هم از گلوشون پایین بره.
چشم آرامی زمزمه کرد و از جایش بلند شد و هردو از اتاق
خارج شدند؛ یزدان قرص هایش را خورد و به اتاق خودش

رفت تا استراحت کند و شهرزاد بعد از شستن دست و
صورتش در حالی که بازهم از ترس رنگش پریده به نظر

میرسید به آشپزخانه برگشت.
با

وارد آشپزخانه شد که ابتدا زهرا متوجه حضورش شد؛
دیNNNدن رنNNNگ پریNNNده اش بNNNا نگNNNرانی از جNNNای برخواسNNNت و بNNNه

سمتشپرواز کرد.
دست روی بازویش گذاشت که شهرزاد ناله ای کرد.

-وای چیشده؟! رنگت چرا پریده؟!
حاج خانوم هم با نگرانی به سمتشان رفت، از کله شق بودن

یزدان خبر داشت و رنگ پریدگی شهرزاد نشان از تندی
رفتارش میداد.

-هیچی نیست؛ دستم خورد به کمد دردم اومد!!
-قربونت برم؛ بیا بشین ناهارت رو بخور مادر!!

اما زهرا با حرص لب زد:
-به کمد خورد یا به داداشم!؟
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چرا این همه بی زبونی شهرزاد؟!؟
تو فقط خواستی بری شغلی رو یادبگیری و در آینده به دردت

بخوره و داداش هم نمیتونه مانعت بشه.
-گفتم کNNه چNNیزی نیسNNت؛ شNNلوغش نکن زهNNرا!!بNNاهم حNNرف زدیم و

اجازه داد بیام.
-زهرا مادر، زن و شوهر خودشون برای زندگی شون تصمیم

بگیرند بهتر هست.
ما فقط میتونیم کمک شون کنیم نه دخالت!!

-چشم مامان؛ اما خب من خنگ نیستم که دستم خورد به کمد
رو باور کنم؛ بگو یزدان فشار داده!!

با باال رفتن ابروهای حاج خانوم سکوت کرد و به پشت سرش
برگشت که با یزدانی که اخم مهمان پیشانی اش بود رو به رو

شد.
-احیانا اینجا کسی داره بلبل زبونی میکنه؟!

-نه بابا داداش بلبل مون کجا بود.
از کلمات ترسیده و بامزه اش یزدان با اخم تک خنده ای کرد

که ترس زهرا ریخت.-واال خب داداش؛ این بچه ریزه میزس زیNNاد
فشارش نده.

با دیدن چشمان گرد و گشاد شده بقیه؛ تازه پی به حرفش برد
که با خجالت دست روی صورتش گذاشت و با جیغی از

آشپزخانه بیرون دویده و به سمت اتاقش رفت.
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یزدان و حاج خانوم به رفتار زهرا خندیدند؛ اما شهرزاد لبخند
کوتاهی زد.

سعی میکرد هیچ بهانه ای به دست یزدان ندهد تا دوباره مانع
رفتن به آموزش خیاطیش بشود.

حاج خانوم به سمت سینک رفت و مشغول شستن ظروف
شد، یزدان بخاطر اینکه خوابش نبرده بود به آشپزخانه

برگشته بود.
لیوان چایی برای خود ریخته و روی صندلی رو بروی شهرزاد

نشست.
سرش را پایین انداخته و بدون توجه به سنگینی نگاه یزدان

آرام آرام در حال خوردن ناهارش بود.
لیوان آبی برای خود ریخت و سعی کرد بدون هیچ لرزشی آنرا

بنوشد.
از دست یزدان دلخور بود؛ حاال که در این سن عاشق شده

بود،دوست داشت ناز کند و یزدان خریدارش باشد.

اما از اینکه یزدان عاشقش نبود قلبش فشرده میشد.
نازک نارنجی شده بود که بخاطر فشردن بازویش اینگونه

بغض داشت خفه اش میکرد؟!
طاقت نیاورد و نگاه بغض آلودش را به نگاه خیره یزدان

دوخت.چانه اش لرزید که یزدان استکان چایی اش را روی میز
گذاشت و کالفه دستی به موهایش کشید.
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طاقت اشک هایش را نداشت.
از جای برخواست و لب زد:

-ناهارت رو سریع بخور و بیا میخوام ببریم بیرون!
با تعجب به یزدان که از آشپزخانه خارج میشد نگاه کرد و

اشک سمجی که روی صورتش نشست را پاک کرد.
حاج خانوم به سمتش برگشت و لبخند مهربانی به رویش زد.

-دختر قشنگم؛ من نمیخوام دخالت کنم.
اما بین همه مشکالت هست؛ باید صبور بود، باید سعی و
تالش کرد تا ریشه مشکالت رو پیدا بکنی و قطعش کنی.

من نفهمیدم چه مشکلی بین شما دوتا هست، اما زودجا نزن
شهرزاد!

خیلی ها منتظرن که آدم خسته بشه و کنار بکشه تا جاش رو
بگیرنNNد. االن  هم ناهNNارت رو خNNوردی؛ پاشNNو بNNرو خوشNNگل کن و

آماده شو
و همراهش برو؛ حتما بهتون خوش میگذره مادر!!

بشقابش را برداشت و از پشت میز بلند شد و در
سینکگذاشت و خواست بشورد که حاج خانوم اجازه نداد.

-من دارم میگم برو آماده شو باز دنبال کارکردنه، برو ببینم
دیگه دختر!!

بوسه ای روی گونه حاج خانوم زد.
-چشم مادر.
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-مادر فدات بشه عزیزدلم.
به سمت اتاقش رفت و از میان لباس هایش مانتو یاسی رنگ

و روسری قواره بلند سفیدی بیرون کشید.
روسری را مدل لبنانی بست و ریمل و رژ لب صورتی رنگی به

لب هایش مالید ادکلن را روی نبض دست و گردنش زده و
چادر عربیش را برداشت و از اتاق خارج شد.

با دیدن یزدان که حاضر و آماده در هال منتظرش ایستاده
چادر را روی سرش تنظیم کرد و به سمتش رفت که توجهش

به شهرزاد جلب زد.
با دیدن لب های صورتیش که خوردنی شده بود اخمی کرد.

-اون چیه مالیدی به لب هات؟!
شهرزاد سری به معنای نفهمیدن تکان داد که انگشت داغ و

شصتش را روی لب های کوچکش گذاشته و کشید.
-هیین چیکار میکنی؟!-بااجازه کی روی این لب های المصNNبت رژ

میزنی؟!
اینا رو فقط برای من حق داری خوشگل کنی جوجه رنگی؟!
نمیدانست به این حرکتش بخندد یا گریه کند، سری به نشانه

باشه تکان داد و به سمت آیینه روی دیوار هال رفت و رژ های
پخش شده دور لبش را با دستمال کاغذی پاک کرد و به سمت

یزدان برگشت.
-بریم.
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با خداحافظی بلندی از حاج خانوم و زهرا، از خانه خارج
شدند.

یزدان درب را برایش باز کرده و کمک کرد تا سوار شود و بعد
خودش پشت فرمان نشست.

میخواست دخترک را امروز خوشحال کند.
از کوچه خارج شد و به سمت مقصدش حرکت کرد.

بعد از دوساعتی راکه در ترافیک به سر برده بودند به محل
مورد نظر رسیدند که شهرزاد با شNNگفتی بNNه سNNمتش برگشNNت.-وای

یزدان؛ اصال.....مشکالت باعث شده بود پریسا و پناه رو
فراموش کنم.

ممنون ازت واقعا.
-خواهش میکنم؛ گفتم شاید حالت یکم بهتر بشه با دیدنشون.

پیاده شو بریم!!
-دستت درد نکنه.

زنگ در خانه شان را که فشردند با تیک آفی بازشد،قبل از
آمدن به پریسا خبر داده بود که شهرزاد را به دیدنشان خواهد

آورد.
با باز شدن درب هردو؛ ابتدا شهرزاد و بعد یزدان وارد حیاط

شدند.
از آندفعه ای که شهرزاد دیده بود تغییر زیادی کرده بود.

سرامیک های شکسته شده تعمیر و صاف شده بودند و سیمان
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دیوارهای شکسته بازسازی شده بود و.....
پناه با دو خودش را به حیاط رساند و در آغوش شهرزاد فرورفت.

پناه را به خود فشرد و روی موهایش را بوسه ای زد.
از اینکه توانسته بودند برای ادامه زندگی زن و بچه تنهایی

کمک حال باشند؛ خوشحال بود.
بعد از اینکه با پریساهم حال و احوال پرسی کرده

وباهمگپزدند بعد از دوساعت عزم رفتن کردند.
روحیه اش با دوساعت بیرون بودن و کمی گپ و گفتگو

خیلی فرق کرده بود.دیگر از غم و ناراحتی درون چشمانش خNNبری
نبود.

نیا
همین که یزدان به او اهمیت داده و خوشحالش کرده بود د

دنیا برایش ارزشمند بود.
پریسا دیگر چشمانش خوب شده بود و دوباره خیاطی میکرد

و خرج زندگانی شان راهم در می آورد.
فهمید که در این مدت هم یزدان از کمک کردن به آنها هیچ
دریغی نکرده و با کمک یکی از دوستانش آنها را به کمیته

امداد معرفی کرده تا حمایت و کمکحالشان باشند.
بعد از خداحافظی از انها و قول گرفتن برای آنکه به شهرزاد

سر خواهند زد از خانه خارج شدند.
ماشین را استارت زد و از کوچه شان خارج شد.

  727                       



شهرزاد   بی شهر

-دستت درد نکنه؛ خیلی توی این مدت بهشون رسیدگی کردی.
-شهرزاد من بدون هیچ منتی و در راه خدا کمکشونکردم. از

اینکه یک زن تنها و با یک بچه تالش میکرد با آبرو زندگی کنه
پس منم کمکش میکنم که جا نزنه!!-میدونم، ممنون بازم.

کجا میریم؟!
-میخام ببرمت سرخاک؛ اما از  االن  گفته باشم بازم حالت بد

بشه دیگه نمیبرمت.
-باشه باشه من حالم خوبه؛ فقط بریم.

دلم براشون تنگ شده، اصال من بچه خوبی نیستم ایتقدر
درگیر مشکالت شدم که فراموش کردم برم بهشون سر بزنم.

-مشکالت چیز کوچیکی نبودند؛ یادم نیار که دوباره آتیش
بشم و مخم کار نکنه و بیفتم به جون تو!!
-مگه من چی گفتم که بیفتی به جون من؟!

مگه جز اینکه بیفتی به جون من کار دیگه ای هم بلدی؟!
با نگاه تیز یزدان؛ سرش را به حالت قهر به سمت شیشه

برگرداند.
یهو شجاع شدنش هم همیشه سNNرش را بNNه بNNاد میNNداد.-بNNرو دعNNا کن

بیرونیمو دستم بستس؛ وگرنه جوری زبونت رو
میبریدم که دیگه اینجوری هوار نکشی رو سر من!!

باغروب خورشید از جایشان برخواسته و فاتحه ای دیگر
خواندند.
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اشک هایش را پاک کرده و خم شد روی سنگ قبرشان را
بوسید.

دلش خون بود از سرنوشت تلخ زندگیش؛ از نبود پدر و
مادرش!!

-مامانی، بابایی لطفا مراقبم باشید.
شما همیشه کنارم بودید و حاال تنهام، من به تنهایی عادت

نداشتم.
اما مجبورم یادبگیرم؛ حواستون بهم باشه. خیلی دوستون

دارم.
از جای برخواست که یزدان دستش را میان دستان بزرگ و

داغش گرفت.
از اینکه هرچقدر هم تلخ میشد اما باز هوای دخترک را داشت

قلبش قیلی ویلی میرفت.بعد از سرخاک برای اینکه حNNال و هNNوایش
را عوضکند؛ به خانه

خبر دادند و شام را دوتایی در رستوران صرف کردند و تا آخر
شب در خیابان های شلوغ گشت زدند.

وجود یزدان برایش همانند تشنه ای بود که به دریا رسیده
باشد.

هرچند دلخوری که بخاطر فشردن بازویش و عصبانیتش
داشت ولی تظاهر به خوب بودن میکرد تا شبی به این خوبی
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را به کNNام خودشNNان تلخ نکنNNد...بعNNد از شNNام؛ یNNزدان بNNرایش بسNNتنی
فالوده خرید و در ماشین

نشسته خوردند و در خیابان ها گشت زدند.
ما

دیگر خیابان ها شلوغ نبود و مغازه ها بسته شده بودند، ا
آنها هنوز به خانه نرفته بودند.

جز صدای موزیک که در فضای ماشین پخش شده بود هیچ
کدام حرفی نمیزدند.

نگاهش را از زوجی که دست در دست هم قدم برمیداشتند و
میخندیدند گرفت و به سمت یزدان برگشت.

-یزدان...
باشنیدن نامش از زبان دلبرش لبخند محوی زد و ماشین را

گوشه خیابان پارک کرده و به سمتش برگشت.
-جان یزدان...؟!-میگم کNNه....بایNNد تکلیNNف زنNNدگی مNNون رو روشNNن

کنیم دیگه آره؟!
-حرفت رو کامل بزن.

-میگم یعنی این دوسال رو که حاجی تعیین کرد یک جورایی
نامزدی محسوب میشه؛ درسته کنار هم و توی یک خونه

زندگی میکنیم.
اما ازهمدیگه زیاد شناخت نداریم؛ من احساس میکنم که به

اجبار قبول کردی که روی حرف حاجی حرف نیاری!!
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از طرفی هم میخوام اگر کنارهم بودنمون ادامه دار شد، خب
درسته شاید اولش عشق و عالقه نبود، اما میشه تالش کرد و

به دستش آورد.
یا من گاها احساس میکنم جای کسی رو توی زندگیت گرفتم
که قرار بود با عشق و عالقه بیاریش؛ نمیخوام بخاطر قولی

که پدرم دادید با زندگیت بازی کنی.من خودم میتونم با تالش کNNردن
و کمی سختی کشیدن روی

پاهای خودم وایسم و زندگیم رو درست کنم؛وجود حاجی هم
برام کافیه و نمیخوام.....

-بسه....تموم کن این اراجیف رو!
کی گفته تو جای کسی رو گرفتی؟! یا چرا باید فکر کنی

بخاطر قولی که پدرم به حاج نادر داده زیر این کار رفتم؟!
من کسینیستم که بتونند کاری رو بهم تحمیل کنند شهرزاد؛

من یزدانم!
تا زمانی که خودم نخوام کاری رو انجام نمیدم؛ پس این رو

توی گوشت آویزون کن!!
من هرکاری انجام دادم به اختیار قلبم و خودم بوده.

شایدم تو خودت دنبال بهانه ای تا از این زندگی بری آره؟!شNNهرزاد
هراسان سرش را به طرفین تکان میدهد
-نه نه نه اصال، من از زندگیم راضیم.

خیلی سرنوشت تلخی داشتم اما از اینکه تو و خانوادت رو
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دارم همیشه خداروشکر میکنم.
-خوبه، سعی کن همه چیزت مختص بشه به من!!

6
لبخندی به حرف آخر یزدان زد که یزدان اخم مصنوعی کرد و

لب زیNNرینش را میNNان دو انگشNNتش گNNرفت و فشNNرد.خم شNNد و گونNNه
دخترک را بوسید که پروانه ها درون قلب

شهرزاد از پیله سر بیرون آورده و پرواز کردند.
دست کوچک شهرزاد را زیر دست خودش روی فرمان گذاشت

و شروع به حرکت کرد.
صدای آهنگ را هم بیشتر کرد؛ مانند جوان های بیست ساله
شده بود که از اینکه در کنار زنی که عاشقانه دوستش داشت

شوق و هیجان باالیی داشت.
با همخوانیش همراه خواننده و سرعتN باالیش شهرزاد هم در

شوق و هیجان دلپذیری دست و پا میزد.
-ای داد از دلم، بین این همه آدم دلمو به تو دادم این یعنی

عشق....!
ای داد از دلم عاشقت شدم کم کم چخبره تو قلبم؟! این یعنی

عشق.با توهی راه اومدم تا خود ماه اومدم،ماه قشنگم!
دلتو جای منه،همه دنیای منه،ماه قشنگم!

چشمام روته حالم به تو مربوطه، اسمم روته عشقه من!!
شهرزاد تمام عشق و عالقه اش را در چشمانش ریخته و زل
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زده بود به مرد سی ساله اش که داشت جوانی میکرد.
رفتار و حرکات یزدان نشان دهنده عشقش به دخترک ریزه

میزه بود.
عادت نداشت به زبان بیاورد، با خود میگفت مگر رفتارهایم را

نمیبیند پس باید پی به عالقه ام ببرد!!
خاموش بودن تمام المپ و روشنایی های خانه نشان از خواب

بقیه میداد،باید هم خواب میبودند از نیمه شب هم گذشته
بود و لحظاتی دیگر اذان صبح به صدا در می آمد.-کفشNNات رو در

بیار و آروم در رو باز کن.
-چشم.

-آفرین جوجه طالیی.
وارد خانه شده و با هدایت یزدان به سمت اتاق خودش قدم

برمیداشتند که شهرزاد ایستاد.
در تاریکی خانه؛ نور ماه روی چهره هایشان افتاده و برای

هردو زیبایی خیره کننده ای به ارمغان آورده بود.
چند ثانیه ای در چشمان همدیگر زل زده بودند که با کامی که
یزدان از لب های نیمه باز شهرزاد گرفت دخترک به خودش

آمد.
دست دور گردن یزدان حلقه کرده و همراهیش نمود.

با
انگار که میخواستند شیره وجود یکدیگر را بیرون بکشند،
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مشتی که شهرزاد بر روی شانه یزدان کوبید به خودش آمد و
لب های دخترک را از اسارت خارج کرد.

در حالی که نفس نفس میزد پیشانیش را به پیشانی
دلبرشچسباند.

-بریم....اتاق!!!....؟
وقتی شهرزاد خودش را از آغوشش بیرون کشید متعجب

اخمی کرد.
-نمیشه...

-یعنی چی؟!-یادت رفته حاج بابا چNNه شNNرطی گذاشNNت؛  االن  تNNوی
این حالی

که تو هستی من پیش تو باشم حد و حدود رو فراموش
میکنیم.

من نمیخوام از اعتماد حاج بابا و حاج خانوم استفاده کنم.
-تو مگه زن من نیستی؟!

مگه اسباب بازی بودی که حاجی خریده و گذاشتت باالی
طاقچه که به من گفته باشه بهش دست نزن؟!

هرزنی وظیفشه نیاز شوهرش رو رفع کنه، توام موظفی این
کار رو انجام بدی!

من کوره آتیشم شهرزاد، مرد سی ساله ای که تا حاال هیچ زنی
توی زندگیش نبوده!

حاال با وجود یک دختر هجده ساله که از قضا همسرمم هست
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میخوام به آرامش برسم، که تو میگی نه؟!خشNNم درونش بNNاعث شNNده
بود سینه اش با سرعتN باالو پایین

شود.
وقتی دست روی سمت چپ سینه اش گذاشت شهرزاد هینی
کشید و دست دور بازویش انداخت و به داخل اتاق هدایتش

کرد.
سما

کمککرد روی تخت بنشیند و خودش به دنبال قرص ها به
آشپزخانه قدم برداشت.

لیوان آبی برداشته و بیرون امد اما بخاطر عجله ای که داشت
ها

چند بار سکندری خورد که نصف آب لیوان را روی فرش
ریخت.

صورت یزدان به سمت کبودی میرفت و نفس در سینه اش
حبس میشد.

درد طاقت فرسایی وجودش را در برگرفته بود.شNNهرزاد قNNرص را
به زور در دهان قفل شده اش گذاشت و آب

را به خوردش داد.
-غلط کردم یزدان؛ توروخدا چیزیت نشه ها...

به پهنای صورت اشک میریخت و زیر لب مدام حرفش را
تکرار میکرد.
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قرص کارساز بود که رنگش به حالت عادی برگشت و نفس
هایش آرام شد.

نفس عمیقی کشید و دست دور شانه شهرزاد که زیر پاهایش
نشسته و اشک میریخت انداخت و به آغوشش کشید.

-نترس جوجه؛ هنوز زنده ام.
مگه منُ مردم که اینجوری مروارید هاتو میریزی!؟

مانند گربه های لوس صورتش را به سینه یزدان مالیNNد.-انگNNار بایNNد
بهت گربه ملوس، اینجوری خودت رو میمالی به

سینه من هان جوجه؟!
-یزدان ترسیدم.

-نترس، تا من هستم هیچ وقت نترس!
شهرزاد با فکر کردن به چند دقیقه قبل که صورت یزدان کبود

شده بود هقی زد که یزدان محکم تر به خودش فشرد.
-جان....آروم بگیر جوجه من!!

-وقتی صورتت....کبود...شد....روح از....تنم رفت.
لطفا بریم دنبال درمانت....توروخدا!!؟

-چیزیم نیست که جوجه؛ دارو کع دارم تموم شد چشم میریم.
خودش را از پشت روی تخت رها کرد و دخترک را هم روی

خودش نگهش داشت.
شهرزاد خواست از روی تنش کنار برود که اجازه نداد.

-بمون سرجات.
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سNNرش را روی قلب یNNزدان گذاشNNت و چشNNمانش را بسNNت.صNNدای
"بووم تاک" قلبش بهترین ریتم زندگیش بود.

 نگاهش را به چشمان یزدان که خیره
نگاهش میکرد دوخت.

-اجازه میدی لباس عوضکنم بعد نماز بخوابیم؟!
خسته ایم.....چند دقیقه دیگه هم اذان رو میگن....

-چشم بانو؛بفرمایید.
خواست کمک یزدان کند که خنده ای کرد و گفت که حالش
بهتر است اما بازهم دودل بود تنهایش بگذارد که یزدان به

سمت درب هدایتش کرد و خواست کارهایش را انجام بدهد.
به سرویس رفت و دست و صورتش راُ شست و به اتاق

خودش رفت.
لباس های بیرونش را از تنش خارج کرد و بافت موهایش را

باز و شانه کرد.
شلوار راسته و راحتی پوشید و پیراهن نخی صورتی رنگش

را هم پوشNNید.بخNNاطر تNNوپر بNNودن انNNدام هNNای ممنوعNNه اش خجNNالت
میکشید

جلوی حاج سبحان لباس های تنگش را بپوشد و برای همین
شلوار های گشاد و راسته برتن میزد.

چادرنماز و جانمازش راهم برداشت و به اتاق یزدان رفت.
یزدان هم انگار وضوگرفته بود؛ این را از دست و صورت
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خیسش فهمید.
لبخندی به رویش زد و پشت سرش ایستاد و جانمازش را پهن

کرد.
وقتی نگاه سوالی یزدان را دید لب زد

-میخوام پشت سر همسرم نمازصبحم رو بخونم.
-باشه عزیزدلم.

هردو ایستادند و قامت بستند.
با

ندیدند نگاه شیفته پدر و مادرشان را که از گوشه باز درب
عشق نگاهشان میکردند.

حاج سبحان از انتخابش مطمعن بود؛ وقتی که نادر بهخNNوابش آمNNده
و از او خواسته بود که یزدان و شهرزاد رابهم

نزدیک کند روی تصمیمش مصمم تر شده بود و حاال خوشحال
بود که انجامش داده است.

بوسه ای روی مهر زده و جمعش کرد.
از جای برهواست و چادرش رااز روی سرش برداشت و تا زد.

یزدان هم بعد از خواندن تسبیحات اربعه اش جانمازش را
جمع کرد و لبخندی به روی شهرزاد زد.

-قربونت برم جوجه، بگیر بخواب تا طاقت از دست نداد
-چشم آقا.

برای صبحانه حاج خانوم اجازه نداد بیدارشان کنند؛ میدانست
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بخاطر دیر برگشتن خسته هستند؛ برای همین میخواست 
راحت باشند تا هروقت خستگی از جانشان بیرون رفت بیدار

شوند.
سهم حلیم شان را روی سماور گذاشته بود تا گرم بماند.

هوای پاییز رو به سردی میرفت و تصمیم داشت از یزدان
بخواهد تا شهرزاد را برای خرید لباس به بازار ببرند.

با تابیدن نور خورشید به صورتش، دستش را جلوی صورتش
گرفت و تکانی به تنش داد.

سنگینی چیزی روی شکمش باعث شد نگاهش را پایین بیاورد.
یزدان سرش را روی شکمش گذاشته بود و در خواب عمیقی

فرو رفته بود.
دستی به موهایش کشید. نگاهی به ساعت روی دیوار

انداخت.
نزدیک اذان ظهر بود و آنها هنوز خواب بودند.

کمی خودش را تکان داد و بالشی زیر سNNر یNNزدان گذاشNNت.از تخت
پایین رفت و در آیینه نگاهش به صورتش که پف

کرده بود انداخت و از اتاق خارج و به سمت سرویس رفت.
وارد آشپزخانه شد و با دیدن حال خانوم در حال پاک کردن

سبزی سالم بلندی داد که جوابش را محبتانه شنید.
با پیچیدن بوی حلیم صدای قار و قور شکمش که بلند شد
حاج خانوم خنده ای کرد و از جایش بلند شد و بشقاب و
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حلیم را آورد و برایش ریخت.
کمی بعد یزدان هم در حالی که از گشنگی ناله میکرد وارد

آشپزخانه شد و کنار شهرزاد جای گرفت و بشقابش را
برداشت و شروع به خوردن کرد که شهرزاد مشتی به بازویش

زد.
-گشنه ام بود آخه....

-پاشو برو بیار بقیشم بخوریم.....-یزدان مادر، بایNNد یNNک سNNر بNNریم
بازار تا لباس بخریم.

-چشم میبرمتون، اما لباس جدید برای چی!؟
-اوال که پاییز شده و هوا سرد برای شهرزاد لباس گرم باید

بخرم.
پارچه بگیرم بدم مهناز خیاط بدوزه، احتماال آخرپاییز زهرا

بره سر خونه زندگیش، عموت گفته براشون یک جشن بگیریم.
-به به، مبارکا باشه، پس آبجی کوچیکه هم داره میره راحت

بشیم.
با صدای جیغ زهرا از پشت سرش؛ در جایش ترسیده کمی
تکان خورد که صدای خنده شهرزاد و حاج خانوم در خانه

پیچید.
-مگه جات رو گرفتم خان داداش؟!

اصال من نمیخوام برم؛ به علی هم میگم فعال زوده!
-آره واال، یک روز آرامش و سکوت توی این خونه از صدای
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جیغ جیغای تو نداریم.
دو ساله نامزدی، دیگه شورش در میاد بری سر خونه زندگیت

بلکه یکم عاقل بشی.
-اییش.

تو چرا میخندی ورپریده....؟؟!
شهرزاد که در حال خوردن حلیم بود و به کل کل هایشانمیخندید بNNا

حرف زهرا آب دهانش به گلویش پرید و به سرفه
افتاد که این بار زهرا خندید.

یزدان با نگرانی از جایش بلند شد و چند بار آرام به کمرش زد
و حاج خانوم برایش آب آورد.

-بخور مادر....
-دستتون درد نکنه حاج خانوم...

-با این بچه چیکار داری تو؟!
حاال زورت به من نمیرسه با شهرزاد چیکار داری جیغ جیغو؟!

-چه هواشم داره....زنت چه تحفه ای هم هست محکم بچسب
بهش!!

-بله پس چی هواشم میخوای نداشته باشNNم؟!-خNNدا بNNرای هم نگهتNNون
داره.

شوخی کردم شما باهم خوب باشید منم خوشحال میشم.
شهرزاد لبخندی زد و زمزمه کرد:

-فداتشم مهربون...
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-خوبه حاال....نمیخواد فدام شی...هوای داداشم داشته باشی
کافیه.

با اشاره چشم و ابرو منظور منحرفانه اش را رساند که
شهرزاد سرخ شده سرش را پایین انداخت.

دست در دست زهرا با هیجان وارد تک تک مغازه ها میشدند و
لباس های مجلسی را بررسی میکردند.

یزدان برایش چند دست پیراهن و شلوار گرم، مانتوپاییزی و
پالتوهم خرید.

هرچه اصرار میکرد که نیاز به این همه خرج کردن نیست
گوشش بدهکار نبود، در آخر با تشر حاج خانوم که گفت

وظیفه اش هست دیگر تعارف را کنار گذاشت وهمراهیشان
کرد.

حاج خانوم هم چند متر پارچه در دو نوع مختلف گرفت که
برای جشن کوچک زهرا کت و دامن بدوزد.

هنوز نتوانسته بودند لباسی که هم مورد قبول یزدان باشد و
هم شهرزاد بپسندد را پیدا کنند.تمام پاساژ هارا گشته بودند.

در آخر به سمت مغازه ای که مانده بود قدم برداشتند.
با دیدن لباس عروسکی مشکی براقی چشمانش درخشید که

به سمت یزدان برگشت و
-یزدان خان....اون لباس عروسکی مشکی!

هم پوشیده است هم خوشگله!
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-آخه مشکی؟!
رنگ دیگه ای نداره، بزار بریم بپرسیم.

-خب مشکی دوست دارم،براقه!
-باشه بریم تو پرو کن!!

هرچهار نفر وارد مغازه شدند، دو زن جوان پشت پیشخوان
بودند.

یزدان گوشه ای ایستاد و سرش را پایین انداخت.
چنان آرایشی روی صورتشان پیاده کNNرده بودنNNد کNNه یNزدان بهجNNای

آنها خجالت میکشید.
اما شهرزاد از اینکه یزدان نگاهشان نمیکرد لبخند روی لب

هایش نشست.
حاج خانوم از آنها خواست تا اندازه شهرزاد در آن مدل لباس

را بیاوردند.
بعد از گرفتن لباس به سمت اتاقک پرو رفت، با کمک زهرا

لباس هایش را در آورد و لباس را پوشید.
یقه لباس توری و روی آن مروارید دوخته شده بود، روی شانه

هایش حالت پف دار بود و از کمرش هم چین دار میشد و
بخاطر پوست سفیدش زیبایی لباس صدبرابر شده بود.

با تقه ای که به درب اتاقک خورد و پشت بندش صورت یزدان
در آن نمایان شد.

بادیدن دلبرکش در آن لباس؛نگاه پر از عشقش را به او دوخت
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که شهرزاد لبخند خجلی زد و گونه هایش گل انداخت.-خوبه خوبه،
لپ هاشم گل میندازه...

من که میگم عالیه؛ اگر خان داداش هم راضی بخریمش!!
-قشنگه؛ میخریمش!

کمک کن لباس هاشو عوض کنه بعد بیایید.
-چشم داداش.

بعد از رفتن یزدان با ویشگونی که زهرا از بازویش گرفت به
خودش آمد و از سوزش بازویش چهره اش درهم شد.

-ورپریده، زودباش در بیار اینو رفتیم خونه اصال بپوش
خودتو نگاه کن همش!!

-ایش، باشه خب چرا کبود میکنی بازوم رو!
-چه فرقی میکنه من یا داداشم.
-خاک تو سر بی حیات کنن....

با بگو مگو و خنده لباس هایشان را درست کNNرده و از اتNNاقکبیرون
رفتند.

هزینه را هم یزدان پرداخت کرده بود، با برداشتن لباس از آن
مغازه خارج شده و به سمت لباس فروشی های مردانه قدم

برداشتند.
وارد مغازه کت و شلوار فروشی شدند و به اصرار حاج خانوم

از شهرزاد خواستند تا انتخاب کند.
بعد از کمی وارسی کردن؛ پیراهن مشکی رنگ و کت شلوار
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بNNراق مشNNکی انتخNNاب کNNرد.شNNهرزاد کNNراوات زرشNNکی رنگی هم
انتخاب کرده بود که بخاطر

اخم های یزدان مجبور شد سرجای خودش بگذاردش.
غروب شده بود که سوار ماشین شده و به سمت خانه حرکت

کردند.
زهرا که از خستگی چشمانش را روی هم گذاشت و در ماشین

به خواب فرو رفت.
تلفن همراهش را برداشت تا زمان رسیدن به خانه خودش را

در فضای مجازی سرگرم کند.
ترافیک سنگین و سرسام آور باعت تشدید خستگی شان شده

بود.
حتی حاج خانوم هم بخاطر سردردش،چشمانش را روی هم

گذاشت تا کمی نبض زدن های مداوم سرش، کم شود.
-چی توی اون ماسماسکه؟!

با صدای حرصی یزدان سرش را باال آورد و با تعجب نگاهشکرد.
اما بعد از چند ثانیه گوشی را با عصبانیت درون کیفش

انداخت و سرش را پایین انداخت.
بعد از گذشت دو ساعت بالخره به خانه رسیدند، حاج سبحان
در خانه بود و انگار نمازش راهم تمان کرده بود که صدای

قران خواندنش به گوش میرسید.
بعد از اینکه همگی دست و صورتشان را شستند به آشپزخانه
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رفتند؛ زهرا و شهرزاد سریع برای شام املت درست کردند.
سبزی و ماست هم روی میز گذاشت؛ کنار صندلی یزدان جای

گرفت و شروع به خوردن کردند.
حاج خانوم قرص هایشان را خورد و همراه حاجی به اتاقشان

رفتند تا استراحت کنند.
زهرا و شهرزاد دوباره با کمک هم میزرا جمع کرده و ظرف

هارا شستند.زهرا هم گفت که خسته است، میرود کمی با علی تلفنی
صحبت کند و بعد بخوابد.

یزدان در حالی که از آشپزخانه خارج و به سمت هال میرفت
لب زد:

-شهرزاد میوه و چایی بیار، میخوام فیلم ببینم!
- االن  میارم.

بالشت زیر سرش گذاشت و دراز کشید؛ کش و قوسی به تن
خسته اش داد، تلویزیون را روشن کرد و بالخره بعد از باال

پایین کردن شبکه ها یک سریال پیدا کرد.
دو استکان چایی ریخت و برای خوشبو شدنش گل محمدی
هم رویشان گذاشت، توت خشک شده و خرما را هم کنار

استکان ها در سینی قرار داد.
ظرف میوه را هم که همیشه آماده در یخچال بود برداشت و

از آشپزخانه خارج شد.
از وقتی به خانه رسیده بودند یزدان اصال با او حرف نزده بود
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و باز میترسید بحثی رخ دهد.
با استرس کنار یزدان نشست که نگاه یزدان به سمتش

برگشت.
نیم خیز شد و دستش را زیر سرش گذاشت.

-ممنون...
-نNNوش جNNونت؛ واسNNت خرمNNاهم آوردم!وای اصNNال یNNادم نبNNود بNNرم

داروهات رو بیارم....
خواست از جایش بلند شود که یزدان مچ دستش را میان

دستش گرفت.
-بشین....میری بعدا میاری.

-چشم....چیزی شده؟!
با

-توی ماشین؛ چی توی اون گوشی بود که اونجوری داشتی
خنده تایپ میکردی؟!

تو که هیچ دوستی نداری بگم با دوستات داشتیَ چت
میکردی!!

شوهرتم که کنارته و گوشی الزم نیست!
خودت بگو!!

-ن...نه....من....من....
-من من نکن شهرزاد برای من،درست حرف بزن!!-باور کن تNNوی

مجازی با یک دختر آشناشدم، با اون داشتم
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حرف میزدم.
-تو مجازی؟!؟ با یک دختر؟!

مطمعنی دختره؟!
پاشو گوشیت رو بیار.....

-آره،عکسش رو برام فرستاد دختر بود یزدان....
گوشیم میخوای چیکار؟!

-پاشو برو اون زهرمارتو بیار تا خودم پانشدم شهرزاد.
-خب داد نزن....بیدار میشن... االن  میارم.

از جای برخواست و با استرس به سمت اتاقش رفت.
در راه از خود سوال یزدان را میپرسید؛ مطعن بود که دختر

است؟!
اگر یزدان میفهمید که عکسش را برای آن دوست ناشناس

فرستاده که سرش را میُ برید.چایی اش را همراه با خرمNNا نوشNNید،
از خشم درونش کم نمیشد، دلش میخواست تNNا میتوانسNNت سNNرش داد

بزند بلکه کمی بزرگ شود.
مگر آدم با فردی که نمیشناسد صحبت میکنNد کNه همسNNر او دوسNNت

هم شده بود.
با خواندن پیام هایشان اخم هایش بیشتر درهم فرو میرفت؛

همه سوال هایش در مورد زندگی شهرزاد و ازدواج و خانواده
اش بود.....
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با دیدن پیام نوشته آن شخص که از زیبایی شNNهرزاد گفتNNه بودخNNون
جلوی چشمانش را گرفت....

به سرعت به سمت شهرزاد که مانند بید میلرزید برگشت که از
ترس چند قدم به عقب برداشت.

-کجا میری؟!
این حرفا چیه؟!؟ این بیشتر شبیه بازرس زندگی تو تا دوستت

!!
عکس فرستادی براش؟! جواب بده شهرزاد الل نشو....

-به....به خدا اون
فر....ستاد....گفت....دوست....داره.....اونم....من....من رو

.....ببینه.
از جایش برخواست و به سرعت خودش را به دخترک ترسیده

رساند و دست درون موهایش که آزادانه دورش ریخته بود
انداخت و گرفت.

-آخ....یزدان غلط کردم موهNNام ول کن....-هیش....صNNدات در بیNNاد
همینجا چالت میکنم.....

وای شهرزاد داری با غیرت من بازی میکنی؟!
وای اگر حاجی بفهمه عروسش داره عکس میده به اینو اون

که سکته میکنه....
-غلط کردم....توروخدا موهام رو َکندی....ولم کن...

اشک هایش روی صورتش میریزد و یزدان اما نمیبیند.
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احساس خطر میکند؛ این فرد ناشناس دلشوره ای به جانش
انداخته است.

موهایش را ول میکند و با انگشت اشاره میکند به سمت اتاق
خودش...

-گمشو برو توی اتاق؛ میام به حسابت میرسم.
بعد از رفتن شهرزاد دستی به موهایش میکشد، انگار که درون

جانش اتش انداخته اند که در حال گر گرفتن است.
ظرف میوه و سینی را به آشپزخانه میبرد و به حیاط میرود تا

کمی از آتش خشمم فروکش کند تNNا دلNNبرش را امشNNب بNNا دسNNتانخود
نکشد.

هیچ فکرش راهم نمیکرد که ممکن است آن فرد ناشناس
بخواهد زیر و بم زندگیش را بداند، با کسی دشمنی نداشت که

بخواهند حاال به او آسیب بزنند.
گوشه تخت در خود جمع شده بود، از خشم یزدان میترسید،
تازه باهم خوب شده بودند و نمیخواست دوباره به او شکاک

شود.
با

با بازشدن در چشمان سرخش را باال آورد و به یزدان که
اخم وارد اتاق شد و بدون توجه به او لباس هایش را تعویض

کرد و روی تخت دراز کشید انداخت.
-بیا بگیر بخواب، هنوز کاریت ندارم....فقط بترس از اون
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روزی که بفهمم این فرد ناشناس مثال رفیقت دختر نیست....
اون موقع وای به حالته شهرزاد....گوشیتم حق نداری هی

بگیری دستت!!
شیرفهم شدی؟!-با...باشه...چشم.

پتورا برداشت و روی تنش کشید و پشتش را به دخترک کرد و
به خواب رفت.

از اینکه یزدان توجهی به او نکرد قلبش فشرده شد، دستی به
سرش کشید که از دردش چهره اش درهم پیچید.

بغض کرده از تخت پایین رفت و شانه را برداشت و به
موهایش کشید.

خواست از اتاق خارج شود که با صدای یزدان دسNNت رویسNNینه اش
گذاشت و هین کوتاهی کشید.

-کجا....؟!
به سمتش برگشت و با دلخوری نگاهش کرد، تالش میکرد روی

اشک هایش تسلط داشته باشد و صدایش نلرزد....
-می...میخوام برم بخوابم.

-خب بگیر بخواب!
-میرم اتاق خودم!!....

-شما بیجا میکنی بری اتاق خودت؛ مگه جای زن توی بغل
شوهرش نیست؟!

پس تو کجا داری میری؟!
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بیا سرجات زود.....
-خب.....حداقل برم مسواک بزنم!...

-اوکی....برو زود برگرد...از اتNNاق خNNارج شNNد و بعNNد از برداشNNتن
مسواکش به سرویس

رفت.
بعد از انجام کارهایش، دست و صورتش را هم پاک کرد و

بیرون رفت.
آرام روی تخت رفت....جسم بزرگ یزدان بیش از نصف تخت

را گرفته بود.
بالش را کمی تکان داد که از زیر بازویش بیرون آمد و دراز

کشید.
اگر تا صبح هم خوابش نمیبرد برایش مهم نبود چون

نمیخواست از پتوی مشترک استفاده کند.
مانند جنین پاهایش را در شکمش جمع کرد و چشمانش را

بست.
بعد از چند دقیقه با فرو رفتن در آغوش گرمی پلک های

سنگین شده اش را تکانی داد.
یزدان بود

-میشه اینجوری نکنی؟! خوابم نمیبره....
-مهم اینه که من اینجوری راحت تر میخوابم...

-گرممه؛ ولم کن پتورو هم بردار لطفا....
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-شهرزاد الکی تقال نکن،،، میخوای دلخور بودنت رو ثابت
کنی!؟

باشه فهمیدم ناراحتی.....اما این بدون که هنوز اتفاقی
نیفتاده....حرفام که یکم پیش بهت زدم....

پس مثل بچه آدم بگیر بخواب تا شوهر خسته ات هم
بخوابه!!!....

دیگر تقالیی نکرد و آرام گرفت؛ 
-نکن بچه.....حال خراب من رو داری بدتر میکنی که...

-مگه خواب نبودی؟!
-خستم...اما نمیتونم بخوابم....

-چیکار کنم خوابت ببره.....میخوای سرت رو ماساژ بدم؟!
-آرومم کن.....نیاز دارم بهت!!!.....

از صبح که بیدار شدند کل خانه را همراه زهرا تمیز کردند.
مریم هم نزدیک ظهر همراه امیرعلی آمده بود.

حاج خانوم همراه مریم غذاها را آماده میکردند و شهرزاد و
زهرا تمیزکاری!

بعد از تمام شدن هال با خستگی روی مبل نشست و عرق روی
پیشانی اش را گرفت.

یزدان و حاج سبحان هم چند تعداد از جهیزیه زهرا را که
سفارش داده بودند را رفته بودند بگیرند.

امیرعلی بدو بدو به سمتش آمد و روی پاهایش نشست.
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-خشته نباشی شهالد جونی...(خسته نباشی شهرزاد جونی)
-ممنون امیرعلی جان، چیکار میکردی؟!

-داشتم با ماچینم بازی میکلدم...
میای بلیم بامن باچی کنی!؟؟

(داشتم با ماشینم بازی میکردم...
میای بامن بریم بازی کنی؟!)

-خیلی دوست دارم باهات بازی کنم، اما باید برم حیاط رو
بشورم، بعدش برم حموم که دیگه شب میشه و مهمون هامون

میرسند...
اما قول میدم بعد از شام باهات بازی کنم!!

-باجه....میزالی بوشت کنم؟!
(باشه....میزاری بوست کنم؟!)خنده ای به شیرین زبانی هایش کNNرد

و صورتش را نزدیکش
کرد که امیرعلی بوسه ای روی گونه اش کاشت....متقابل

شهرزاد هم اورا بوسید.....
امیرعلی را روی زمین گذاشت که با اسباب بازی هایی که در

دست داشت مشغول شد.
از جای برخواست که احساس سرگیجگی کرد....

دستش را به مبل گرفت و چند باری پلک زد تا تاری چشمانش
از بین برود....

به سمت درب قدم برداشت، مریم و حاج خانوم را مشغول در

  754                       



شهرزاد   بی شهر

حالی که کار میکردند و مادر و دختر صحبت هم میکردند
دید....

نمیخواست خلوت شان را بهم بزند،بدون اینکه توجهشان را
جلب کند یا بخواهد حرفی بزند در سکوت از خانه خارج

شد....بعد از تمام کردن حیاط باید دوش کوتاهی مسگرفت و لباس
جدید و تمیز میپوشید....

دوست نداشت در برابر اقوام آنها کم بیارد.....
بقول مادر، دختر همیشه باید آراسته و زیبا باشد...مذهبی

بودن به نشانه شلخته بودن نیست.
خانم ها میتوانند با حجاب هم به خود برسند، آرایش مالیم و

لباس های پوشیده اما زیبایی به تن کنند.
به یادآوری مادرش اشک جلوی چشمانش را گرفت؛ با پشت
دست روی چشمانش کشید و شیلنگ را برداشت و شیرآب را

باز کرد.
از گوشه حیاط شروع به شستن کرد، به گلهای باغچه آب داد

و آشغال و برگ های پوسیده راهم از باغچه تمیز کرد تا
صفایی به زبباییش داده شود.

با تیر کشیدن کمرش آخی از میان لب هایش خارح شد، این
همه سرگیجه و سیاهی رفتن چشمانش را نمیفهمید....

گوشه باغچه کنار حوض کوچکی که دیگر آبی نداشت
نشست......
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سرش را میان دستانش گرفت، با دردی که در شکمش پیچید
و خیسی لباسش آه از نهادش برخواست....

حواسش به زمان مریضیش نبود و امروز راهن با این همه کار
مطمعنا درد وحشتناکی را باید تحمل میکرد.....دیگر بخاطر کارها

و اذیت هایش که این خانواده را درگیر
کرده بود خجالت میکشید...

نمیخواست دوباره حالش بد شود و در این همه جنب و جوش
برای عروسی فکر حاج خانوم یا بقیه را درگیر خود کند....
دستش را روی شکمش گذاشت و فشرد تا کمی از دردش کم

شود که بدتر ببشتر شد....
از جای برخواست که تلو تلویی خورد....

باید حیاط را تمام میکرد و بعد به حمام میرفت....
شیلنگ را در دست گرفت و دوباره شروع به شستن کرد؛ عرق
سرد روی کمرش نشسته بود و رنگ چهره اش به زردی میزد.

با بازشدن در نگاهش به سمت عقب برگشت.
یزدان همراه پسرعمویش در حالی آیینه و شمدان های جهیزیه

در دست داشتند وارد حیاط شدند....با نگاه غضبناک یزدان تازه بNNه
خودش آمد، موهایش باز بود و

با شلوار و پیراهن کوتاهی که در تن داشت تمام اندامش به
نمایش در آمده بود...

یزدان از پسرعمویش خواست تا چند دقیقه بیرون باشد و بعد
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از عذر خواهی به سمت شهرزاد که هنوز هاج و واج نگاهش
میکرد قدم برداشت.

با رسیدن یزدان به کنارش،دردی در شکمش پیچید که ناله ای
از دهانش خارج شد...یزدان حاال عالوه بر عصبانیت، نگNNرانی هم

به وجودش رخنه
کرد....

شیلنگ را ول کرد و چنگی به بازوی یزدان زد که یزدان دست
دورش پیچید....

-شهرزاد....چیشد یهو؟!
رنگت چرا عین میت شده....تو اصال با این وضع تو حیاط چه

غلطی میکنی؟!
-د.....ر.....د....دار...م.....

-چرا....کجات درد میکنه قربونت برم...گریه نکن ببینم
چیشد....

سر گیجه امانش را بریده بود، با کمک یزدان چند قدم
برداشت که سرش دوباره گیج رفت.

یزدان وقتی حالش را نامساعد دید دست زیر پاهایش انداخت
و به سمت داخل قدم برداشت....با

ما
دیگر چشمانش تحمل سنگینی پلک هایش را نداشت، ا

ترس اینکه پیراهن یزدان کثیف خواهد شد تکانی به خودش

  757                       



شهرزاد   بی شهر

داد که
-تکون نخور شهرزاد....تو جون داری مگه این همه کار

میکنی؟!
زهرا و مریم کجا بودن؟!

وارد خانه شد که نگاه مادرش و مریم با صدای در به سمتش
روانه شد...

حاج خانوم با دیدن شهرزاد روی دستان یزدان با دست روی
صورتش کوبید و بت عجله به سمتشان آمد...

-خاک به سرم....شهرزاد چیشدی مادر؟!؟
 االن  مگه خونه نبود این بچه....-نمیدونم حاج خانوم؛ اومNNدم دیNNدم

تو حیاط داره کار میکنه و
رنگشم عین میت شده....

-دور از جون....ببرش اتاق....
-ن...نه....ح...موم....من..ببر.....حموم....بزارم....زمین

یزدان!!....
با کمک یزدان و مریمی که دست دیگرش ایستاد و دستش را

گرفت روی پاهایش ایستاد...
با خجالت رو به جمعشان لب زد....

-نترسید....حالم خوبه...دوش بگیرم بهتر میشم....
حاج خانوم توجهی نکرد و برایش آب قند آورد و به خوردش

داد....
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شهرزاد در گوش حاج خانوم شرایط و مریض شدن را که گفت
اجازه رفتن به حمام را از او گرفت.....

بعد از برداشتن لباس و پد بهداشتی وارد حمام شد....بعد
از تمیز کردن لباس هایی که کثیف شده بود شروع به حمام

کردن کرد...
هنوز سرگیجه و درد داشت، اما آب قمد کمی حالش را جای

آورده بود که روی پاهایش میتوانست بایستد.
یزدان و پسرعمویش وسیله هارا در اتاق زهرا چیدند، زهرا

عصر راهمراه همسرش علی به گل فروشی رفته بودند تا برای
گل ماشین و دسته گل خودش انتخاب کنند....

با تقه ای که به درب خورد بله ای بی جان زمزمه کرد که
صدای یزدان به گوشش رسید...-در رو باز کن شهرزاد....

-یکم دیگه میام بیرون نیاز نیست....
دوست نداشت یزدان اورا در چنین وضع چندشی ببیند.

-من میگم نیازه و در رو باز کن....
افتادی غش کردی اون تو کی میخواد پاسخگو باشه؟!

ها
ینا

-فشارم افتاده بود  االن  بهترم دیگه....گفتم که تموم شد ا
 االن  میام..

سریع موهایش راهم آبکشی کرد و لعد از خشک کردن خودش
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لباس هایی که به همراه خود آورده بود را پوشید و از حمام
خارج شد....

دوش آب گرم کمی سرحالش کرده بود....حوله کوجک را دور
موهایش پیچید و به یزدانی که حق به جانب نگاهش میکرد

زل زد....-در رو روی من باز نمیکنی جوجه؟!؟
دوما اون چه طرز لباس بود توی حیاط؟!

نمیگی از پشت بوم نگاه بدی بهت میفته و من قاتل میشم
بچه؟!

-داشتم حموم میکردگ حالم خوب بود چیزی نمیشد....اصال
حواسم نبود شال روی سرم نیست....

حاال خداروشکر که کسی ندید....
من خسته ام اجازه هست برم بخوابم؟!

-حیف عروسیه و نمیخوام بدخلقی کنم...وگرنه اون زبونت
میدونستم چجوری ببرم تا چه چه نکنه جوجه من!!

خسته نباشی؛ برو بخواب اما قبلش بریم موهات رو شونه کنم
و سشوار بکش بعد سردرد میشی!

از اینکه یزدان موهایش را شانه کرد هیجان زده شده بود که
دستش را گرفت و به سمت اتاق خودش کشید....روی مNNیز نشسNNت

و شانه و سشوار را به دست یزدان داد؛
لبخند به شوق و هیجان دخترک زد و آرام آرام شروع به شانه

کردن موهایش کرد.
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بینیش را الی موهایش گذاشت و دم عمیقی گرفت...
-مریض شدم یزدان.....

-میدونم جوجه، تاریخش یادم بود....
کاریت ندارم فقط میخوام  آرامش بگیرم..

-بخواب استراحت کن!!....
-یکم دیگه مهمون ها میاند، زشته!!....-هیچی مهم تNNر از سNNالمتیت

نیست، وقتی داری غش میکنی
کار کردن و مهمون داری مهمه؟! نه نیست....ما هستیم یکم

بخواب بعد برای شام بیدارت میکنم.
-چشم

-آفرین جوجوی من!!
المپ اتاق راهم خاموش کرده و از اتاق خارج میشود.

بعد از اینکه به مادرش و مریم سپرد که حواسشان به شهرزاد
باشد از خانه خارج شد!!...

باید سری به اداره میزد،درگیر پرونده سختی شده بودند و
این تمام افکارش را درهم ریخته بود.

از محبت های یزدان، کیلو کیلوقند در دلش آب میشد.... توجه
هایش را دوست حتی اگر گاها بداخالقی میکرد اما محبت

هایش تمام آنهارا جبران می نمود.
درد شکمش کمی آرام شده بود....خستگی اجازه فکر و خیال

بیشتری نداد و پلک هایش روی هم افتاد.
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با دیدن نام مادرش؛آیکون سبز رنگ را لمس کرد و با کمک
شانه اش موبایل را روی گوشش نگه داشت...

-جانم اکرم خانوم؟!
-جانت سالمت مادر،کجا موندی پس؟!

مهمون ها  االن ه که برسند....
-نزدیکم دارم میرسم....راستی شهرزاد خوبه؟!

بیا
-مادر خوابیده....نزاشتم زهرا هم بیدارش کنه....خودت

بیدارش میکنی...
-چشم...مرسی حاج خانوم....فعال!-چشمت سالمت مادر، فعال!
بعد از اینکه از اداره خارج شده بود، برای اینکه دلبرکش جان

بگیرد و سرگیجه و رنگ پریده نباشد برایش جگر گرفته
بود!!....

وارد کوچه شد و بعد از پارک کردن ماشین پیاده شد و جگر و
گوشت هایی که خریده بود را هم برداشت و وارد خانه شد.

خریدش را دست مادرش داد و گفت که فردا صبح برای
شهرزاد میخواهد جگر به سیخ بزند.

حاج خانوم از این همه محبت میانشان خوشنود بود که برای
عاقبت بخیریشان دعا کرد.

با صدای زنگ خانه،همگی به هول و وال افتادند....حاج
سبحان همراه همسرش به استقبال مهمانان رفتند....
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برادر و خواهر هایش آمده بودند....یNNزدان هم بعNNد از خNNوش و بش
کردن با عمو و پسرعموهایش

نوبت به عمه اش رسید....
عمه اش اورا در آغوش کشید و صورتش را بوسید.

عروسی خودت یزدان جان...ϑ-انشاء 
-ممنون عمه جان....بفرمایید.

توجهی به نگاه های خیره نسیم نکرد و بهخوش آمدگویی
عادی بسنده کرد.

با شنیدن سروصداهایی که از بیرون می آمد تکانی به خودش
داد....خمیازه ای کشید و پلک هایش راازهم فاصله داد....

با
بعد از چند دقیقه از صداها متوجه آمدن مهمان ها شد که

عجله از جایش برخواست..
نمیدانست چه کار کند....تصمیم گرفت ابتدا آماده شود و بعد

از اتاق بیرون برود..
ساپورت مشکی رنگش را پوشید و شومیز گلبهی رنگش را که

جدید خریده بود را تن زد.
موهایش را بافت و شروع به آرایش مالیمی کرد....

شال همرنگ لباسش را روی سرش انداخت و موهایش را
زیرش پنهان کرد.

کمی عطر به خودش زد و دور تر رفت و خودش را در آیینه
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نگریست.لبخندی زد که تقه ای به درب خورد و پشت بنNNدش چهNNره
مریم

نمایان شد.
-بیدار شدی...؟! داشتم میومدم بیدارت کنم....

-سالم...بله حاضر شدم...ممنون!!
-باشه پس مهمون ها اومدن....مامان گفت صدات بزنم.

- االن  میام چشم.
با

بعد از اینکه مریم از اتاق خارج شد، به سمت چادر سفید
گلهای ریز صورتی رنگش رفت و آنرا سر کرد.

از اتاق خارج شد و به سمت نشیمن قدم برداشت،سالم بلندی
کرد که توجه همه شان به سمتش برگشت.

یNNNزدان بNNNا دیNNNدن چNNNادر روی سNNNرش در دل قربNNNان صNNNدقه اش
رفت.همگی جواب سالمش را به گرمی دادنNNد و مادرشNNوهر زهNNرا

در
آغوشش کشید و رویش را بوسید،عمه شان هم به همین

منوال....
اما در این جمع فقط نگاه خیره پسرعموی یزدان و نگاه

غضبناک نسیم بود که معذبش میکرد.
با صدای حاج سبحان به سمتش برگشت...

-شهرزاد باباجان، بیا کنارمن بشین!!...
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-چشم حاج بابا....
با صدای حاج مالک شهرزاد با لبخند به سمتش برگشت.

که همه چیز خوب پیش میره؟!ϑ-شهرزاد خانوم انشاء 
اگر مشکلی کاری بود که بتونم انجام بدم دریغ نکن

ازمون....مNNا بNNا نNNادر نNNون و نمNNک همدیگNNه رو خNNوردیم.-سNNالمت
باشید حاجی...حاج خانوم و حاج بابا اجازه ندادن

من کمبودی احساس کنم....دستتون درد نکنه.
-پیرشی دخترم....سبحان هم وظیفه رفاقتیش رو داره انجام

میده....
-سایه شون از باال سرمون کم نشه!!...

بعد از صرف شیرینی و میوه حاج خانوم از دختر ها خواست
تا کمک کنند و سفره شام را پهن کنند.

با
بااجازه ای بNه حNاج سNبحان گفتNه و از جNایش بلندشNد....تیرکشNیدن

شکمش چهره اش درهم رفت و لبش را به
دندان گرفت....

یزدان با دیدن چهره درهم شهرزاد از جایش بلند شد و پشت
سر شهرزاد که قدم های آرام به سمت آشپزخانه

برمیداشت،حرکت کرد....
وقتی از دید مهمانان خارج شدند نزدیکش شد و دست روی

کمرش گذاشت....
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-دردت گرفت شهرزاد؟! تو بیا برو بشین چرا بلند شدی؟!
-نه خوبم.... شکمم تیر کشید یک لحظه!!!....

-رفتی آشپزخونه باز شروع نکنی کار کردن ها....وسیله
سنگین هم برندار.... به حاج خانوم میگم برات چایی نبات

درست کنه آروم بگیری!!!....یزدان میگفت و شهرزاد با نگاهی پر
از عشق تماشایش

میکرد....نمیدانست چیزی که درون مغزش جوالن میدهد
راست است یا نه؟!

آیا یزدان من را دوست دارد؟!
یا سعی میکند با دختری که نامش روی آن است سازگاری پیدا

کند؟!
-جوجه کجایی...؟!

-ها....هیچی همینجام....من برم آشپزخونه  االن  یکی میاد
میبینه زشته...

-چی زشته؟! اینکه زنمی؟!
ما

-نه منظورم این نیست...کسی از محرمیت
خبرنNNNداره....نمیخNNNوام فکNNNر بNNNدی راجبمNNNون بکننNNNد!!!....-هیچ

احدوالناسی نمیتونه به تو بگه باالی چشمت آبرو.....چه
برسه فکر بد بکنه....

اصال زنمی دلم میخواد همینجا بخورمت!!!....
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شهرزاد هینی کشید و از زیر دستان یزدان فرار کرد که باعث
شد یزدان آرام شروع به خندیدن کند....

از اینکه اینگونه مانند پسرهای جوان نامزدبازی یواشکی
میکرد اعصابش خورد میشد....

اما وجود شهرزاد برایش یک دلگرمی عجیب بود.
امرور وقتی آن دوست مجازی ناشناس دوباره پیام داده

بود....بالک کرد پشت بندش برنامه را پاک کرد و دیگر تصمیم
گرفت اجازه ندهد به اینستاگرام برود!!!...

با توجه به شغلی که داشت....میترسید از میان جاسوس
هایشان کسی بفهمد که همسردارد و این بشود نقطه

ضعفش!!....با ایستادن نسیم در کنارش از افکارش خارج شNNد و از
جلوی

راهش کنار رفت تا برود...
وقتی ایستادن نسیم را دید کالفه نفسش را بیرون فرستاد و

دستی به موهایش کشید...
-پسردایی...؟!

به سمتش برگشت اما نگاهش را باال نیاورد..-بله دخترعمه...؟!
دخترعمه را جوری با خشم گفت که حتی نسیم فهمید عصبی

و کالفه است.
زهراجان هم بره سرخونه و زندگی خودش، فقطϑ-انشاء 

شما میمونید....
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شمام باید زودتر ازدواج کنید تا دایی و زندایی جان به آرزوی
چند ساله شون برسند.....

بالخره چند ساله که منتظرند شما قبول کنید تا براتون آستین
باال بزنند....

شما
چون شهرزادجان هم اینجا زندگی میکنند،خوبیت نداره

بیشتر از این مجرد بمونید!!!....
با حضور حاج خانوم یزدان نفسش را با فشار بیرون

فرستاد....حاج خانوم تمام حرف های نسیم را شنیده بود....به جNNای
یزدان با لبخند جواب داد.....

خوب میدانست نسیم عالقه ای به یزدان دارد، اما به هیچ
وجه حتی اگر شهرزاد هم نبود....انتخاب عروسشانN نسیم

نبود...
-نسیم جان....ممنون که به فکر آرزوی قلبی من و دایی جانت

عروسی خودت!ϑهستی....انشاء 
یزدان هم دیگه هرموقع خودش بخواد عروس میاره و

هرکسی رو که دوست داشته باشه....ما دیگه بهش اصرار
نمیکنیم.

-اینم بگم....بعد از رفتن زهرا دیگه شهرزاد ته تغاری من و
حاج سبحان....توی پیری میشه عصای دستمون....حاال حاال

هم نمیخواییم به کسی بدیمش!!!....
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اینکه گفته بود نمیخواهنNNد شNNهرزاد را شNNوهر بدهنNNد، چونمیدانسNNت
حاج مالک میخواهد برای پسرش شهرزاد را

خواستگاری کند.... نمیخواست چنین اتفاقی بیفتد و رگ
غیرت یزدان عنقولک شود!!!...

نسیم که از حسادت سرخ شده بود لبخند مصنوعی زد و
راهش را کشید و رفت.

یزدان رو به مادرش کرد و قربونت برمی زیر لب زمزمه کرد
که حاج خانوم نزدیکش شد و اورا در آغوشش کشید و لب

زد....
-نگران دلبرت هم نباش،اجازه ندادم کاری انجان بده....براش

چایی نبات دادم تا بخوره!!....
-نوکرتم به موال اکرم خانوم!!...

-تاج سرمی پسرکم....برو بشین...زیاد دور و بر شهرزاد نپلک
مشکوک میشند.-چشم چشم شما امر بفرمایید..

بعد از اینکه کار چیدن سفره تمام شد،شهرزاد هم همراه بقیه
سر سفره آمد....بخاطر اینکه کمی دیر آمد جایی جز کنار

یزدان و زهرایی که کنار همسرش نشسته بود نبود.
به ناچار کنار یزدان جای گرفت و بدون توجه به نگاه غضب

آلود نسیم شروع به کشیدن غذایش کرد.
یزدان نگاهی به چهNره معصNNوم و زیبNNای دلNNبرش کNه کنارشنشسNته

بود انداخت....در دل قربان صدقه لب های سرخ و
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خواستنیش که همیشه آتش به جانش می انداخت رفت!!!....
ابتدا بشقاب دلبرکش را برداشت و برایش برنج کشید و

جلویش گذاشت که شهرزاد تشکر کرد....
حاج خانوم چند نوع خورشت درست کرده بود.....خودش که

عاشق قرمه سبزی بود،برای همین ظرف قرمه رو میان بشقاب
خودش و شهرزاد گذاشت.....

-قرمه سبزی دوست داری؟! یا برات قیمه یا مرغ بکشم....؟!
-دستت درد نکنه....خودم میکشم غذات رو بخور گشنه

ای!!!....
-با این وضعت میخوای بزارم هی جلوی نامحرم ها خم بشی

توی سفره؟!
بهت میگم هرچی میخوای بگو من برات بریزم گوش بده

شهرزاد!!!....-باشه چشم....دارن نگاه میکنند زشته....قرمه سبزی
میخورم!!!

ما
یزدان سرش را باال آورد که متوجه نگاه زیرکانه بقیه شد ا

ای زمزمه کرده وϑاخمی کرد و بدون توجه به آنها بسم ا 
شروع به خوردن غذایش کرد!!!....

حتی اگر میفهمیدند هم هراسی نداشت، شهرزاد برای او بود و
تا تمام عمرش هم برای او میماند!!

وقتی شهرزاد خواست دوغ بخورد اجازه نداد و برایش آب
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ریخت و توجهی به لب های آویزانش هم نکرد و با گفتن برات
خوب نیست به خوردن غذایش ادامه داد!!!.....

اما در آن سو، شهرزاد از محبت ها و توجه های یزدان گونه
هایش سرخ شده بود و از خجالت سرش راهم باال نمی

آورد!!!....اما از اینکه یزدان حواسش به او بNNود کیلNNو کیلNNو قنNNد در
دلش

آب میشد؛ از طرفی هم بخاطر نگاه های برزخی نسیم
خوشحال بود از توجه یزدان....

شاید خودش نمیتوانست زخم زبان و طعنه های نسیم را
جواب بدهد اما محبت های یزدان مطمعنا حالش را خراب

کرده بود که نتوانست شامش را کامل بخورد و تشکر آرامی از
حاج خانوم کرد و از کنار سفره برخواست!!!....

-بخور جوجه....رنگت پریده ضعیف شدی!!!
از افکارش خارج شد و به سمت یزدان برگشت....جای تعجب
نداشت برایش یزدان همیشه غذایش دوبرابر آنها بود اما  االن 

بیشتر از همیشه خورده بود و این باعث خنده شهرزاد
میشد!!!...

-به چی میخندی؟!-اینکه امشب چرا این همه غذا خNNوردی....انگNNار
چند روز

هیچی نخوردی!!...
-ناهار نخورده بودم....خب من به این بزرگی باید بیشتر
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بخورم دیگه.... االن  اگه شامت رو نخوری تضمین نمیکنم
توروهم یک لقمه چپ نکنم جوجه!!!

شهرزاد به حرف یزدان سرخ شد و نخودی خندید و شروع به
خوردن غذای مانده اش کرد که زهرا وبشگونی از پهلویش

کرد....-آخ...
-زهرمار ورپریده....جیک جیکاتون مونده سر سفره؟!

کوفت این شامت رو پاشو برو اون ور تا امشب همه چی رو
معلوم نکردید...

چه سرخ و سفیدم میشه...معلوم نیست از کدوم فانتزی هاش
داره میگه بهت آره؟!

-زهرا....زشته علی آقا میشنوه....دارم میخورم اگه کبود نکنی
من بیچاره رو باز!!!....

-ایش....چه دنبال سفید و صاف بودن پوستشم هست....من
که از اینجا برم میترکم نفهمم بعد خوابوندن پدر و مادر

بیجاره من میخوایید چیکارا کنید....خودت خبر میدی بهم؟!
وقتی شهرزاد پوکر فیس نگاهش کرد لبخند دندان نمایی زد

که شهرزاد هم نتوانست تحمل کند و خنده آرامی کرد....همگی شام
شان را صرف کردند و جوانها از حای برخواستند و

سفره را جمع کردند.
حاج سبحان تمام مدت حواسش به محبت های زیرزیرکی

پسرش نسبت به شهرزاد بود و از تمام قلبش خشنود بود که
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کنارهم هستند.
زهرا برای مهمانان چایی آورد....بزرگ ترها باهم صحبت کردند

و تصمیم برآن شد که اخر هفته جمعه جشن کوچکی بگیرند و
بعد زهرا و علی راهی مشهد شوند..

این را خود زهرا خواسته بود که ماه عسلش را مسهد بروند و
بعد از آنجا به کیش بروند و علی هم قبول کرده بود!!....

فرداهم قرار بود تمام جهیزیه را به خانه عروس و داماد که در
نزدیکی خانه حاج مالک بود برده و بچینند!!...تا اخNNر مراسNNم فقNNط

نگاه پسرعموی یزدان بود که از روی
شهرزاد برداشته نمیشد و برای همین هم نتوانست تحمل کند

و از جای برخواست و به بهانه ای به آشپزخانه رفت.
دیگر به آخرشب کم مانده بود که مهمانان عزم رفتن کردند،، از

آشپزخانه خارج شد و به حکم ادب باهمگی خداحافظی
کرد....وقتی نسیم کنارش ایستاد و دستش را گرفت با حرص

جوری که فقط شهرزاد بشنود لب زد....
-خوب خودت رو داری بهش میندازی....ولی مطمعن باش مثل

دستمال ازت استفاده میکنه و ولت میکنه....چون حیف این
خانوادس دختری مثل تو که خودش به دیگران میندازه

عروسشون بشه!!!....
حرفش مانند شمشیری در قلبش بود اما لبخندی زد و

بهϑ-شما بهتر سرت توی زندگی دیگران نباشه عزیز....انشاء 
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زودی یک خانواده خوب پیدا میشه که تورو بگیرن تا اینهمه
حسادت زندگی دیگران نکنی...خداحافظ.

یزدان دستی به ریشش کشید تا لبخندی که از حرف شهرزاد
روی لبش نشسته بود را بقیه نبینند....دلبرکش گاها جوری

ها
مظلوم میشد که دلش میخواست اورا گاز بگیرد ولی گا

جوری وحشی میشد و می درید که شگفت زده اش میکرد.....
نسیم با قیافه ای درهم و سرخ شده همراه بقیه از خانه خارج
شد....زهرا و علی هنوز جلوی ورودی آشپزخانه باهم پچ پچ

میکردند و میخندیدند....
یNNزدان بNNه سNNمت علی برگشNNت و بNNا اخم سNNاختگی لب زد:-علی

آقا....تشریف نمیبرید؟! نصفه شبی هم خواهر من رو ول
نمیکنی؟!

چند روز دیگه کال میشه برای خودت و وقتی که اینقدر جیغ
جیغ کرد و پس فرستادیش حسابت رو میرسم!!!....

حرفش را تمام کرد وحاال به جای اخم داشت به چشمان گشاد
و گرد شده زهرا میخندید.....

همگی به حرف های یزدان خندیدند و زهرا جوری به سمتش
با

هجوم آورد که یزدان از ترسش به حیاط دوید و زهرا هم
جیغ دنبالش میکرد!!!....
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شهرزاد به دیوار تکیه داد و نگاهش را به خواهر و برادری که
در حیاط میخندیدند و دنبال هم میکردند دوخته بود.....از
اینکه همیشه تنها بود اشک درون چشمانش جمع شد....

اما از درون قلبش دعا کرد که خدا برایش عزیزانی که کنارش
هستند را حفظ کند..

بالخره زهرا توانست یزدان را بگیرد و با مشت چتد بNNار رویسNNینه
و بازوهایش زد و در آخر اشک هایش روی گونه اش
ریخت و خودش را در آغوش حمایت گرانه برادرش

انداخت....
یزدان جوری اورا در آغوشش سفت گرفته بود که بداند

همیشه کسی هست که مانند کوه پشتش ایستاده است.
حاج سبحان به سمت دخترکش رفت و اورا در آغوشش

کشید، حتی پدرشوهرش هم اورا در آغوشش گرفت و روی
سرش را بوسید..

همه از وابستگی زهرا به خانواده اش خبر داشتند و حاال که
قرار بود جدا شده و به خانه خودش برود دل نازک شده بود

که اینگونه اشک ریخت...
حاج خانوم اشک زیر چشمانش را پاک کرد و کمک کرد زهرا از

پله ها باال بیاید..
علی آمد و کنار گوش زهرا پچی زد که لبخنNNد روی لب هایشNNآمد و

بعد از خداحافظی همراه بقیه از خانه خارج شدند.
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بعد از کمی لوس کردن زهرا و آرام کردنش حاج سبحان که از
خستگی نمیتوانست سر پا باشد..بعد از اینکه شهرزاد قرص

هایش را برایش آورد، آنها را خورد و بعد از شبخیر گفتن به
اتاق رفت تا بخوابد...

یزدان به داخل نیامد و در حیاط روی پله ها نشسته
بود...زهرا اجازه نداد مادرش دست به چیزی بزند و خودش

مشغول تمیزکاری آشپزخانه شد و شهرزاد هم کارهای سبک را
انجام میداد و کمک حالش بود!!...ها

-شهرزاد من رفتم بیشتر مراقب حاج بابا و مامان باشی
خب؟!

-چشم حواسم هست....جای دوری نمیری که دختر میتونی
هرروز بیای اینجا!!

تو بری من بیشتر تنها میشم زهرا!!...
-تنها نمیشی....خیاطی شروع کنی اصال یادت دلت تنگ هم

نمیشه....درسته هرروز میام بهشون سر میزنم...اما بازم
همیشه و هرلحظه کنارشون نیستم....بعد من عصای دستشون

تویی دیگه!!
-چشم من حواسم هست بهشون تو نگران نباش عروس

خانوم!!
خوشبخت بشی برای همه ما کافیه!!ϑانشاء 

-همچنین عزیزدلم....منم زودتر عمه کنی خیلی خوب میشه
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یکم بهم فحش بدن!!!....-عععع زهرا زشته!!...
زهرا شیرآب را بست و صندلی روبروی شهرزاد را کشید و

نشست.
-چی زشته؟! اینکه از شوهرت بچه داشته باشی؟!

-یادت رفته حاج بابا شرط محرمیت رو چی گذاشته؟! درسته
من بخاطر یزدان کوتاه میام و کنارش میخوابم اما اجازه هیچ

پیشروی رو بهش نمیدم....ما ارتباط نداریم در حد عشق !!
-خب اشتباه میکنی عزیزمن....درسته پدر من شرط گذاشته

اما اون خبرنداره که شما همدیگه رو میخوایید...
-مگه همدیگه رو میخواییم؟!

-وا یعنی چی..؟! داداشم رو دوست نداری؟!
-من دارم....اون اما انگار نداره....فقط چون زنشم باهام

خوبه!!-این چه حرفیه شهرزاد میگی...یزدان فقط تخس و
مغرور...اون پسر بیست ساله نیست که اعتراف کنه یک مرد
سی ساله است و غرورش اجازه نمیده بهت بگه دوست داره

ما
اما با رفتار و محبت هاش داره این رو بهت میفهومه....ا

انگار تو نفهمی!!
زهرا دوباره مشغول تمیزکاری شد اما با حرف هایش تمام

معادالت افکار شهرزاد را بهم ریخته بود.
نمیدانست فکرهای خودش درست است یا حرف های زهرا!!
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تمام لحظه هایشان را مرور میکرد و میدید که یزدان هرچقدر
هم که اذیتش میکرده است دو برابر آن محبت میکرد.نمیدانست چNNه

چیزی را باید باور کند... با صدای زهرا که
داشت شبخیر میگفت به خودش آمد و به سمتش چرخید.

-جانم....؟!
-میگم پاشو برو بخواب....ماهانه ای و حالت خوش

نیست...منم کارهام تموم شد میرم بخوابم.
-دستت درد نکنه...خسته نباشی...چشم میرم  االن !!

-شبت بخیر.
-شب توام بخیر آبجی.

بعد از خروج زهرا از جایش بلند شد و چادرش را از روی
صندلی برداشت و المپ آشپزخانه راهم خاموش کرد و از

آنجا خارج شد.
آباژور مثل همیشه در هال روشن بود و خانه کامل تاریک نبود

و میتوانست جلوی راهش را ببیند..
شالش را هم روی موهایش برداشت و به سNمت سNرویس رفت.بعNد

از انجام کارهایش مسواک زد و خواست به سمت اتاقش
برود که نگاهش از پنجره به حیاط افتاد!!...

ابروهایش از تعجب باال پرید،یزدان هنوز در حیاط نشسته
بود...

روسری و چادرش را به اتاق رفت و روی تخت گذاشت و به
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قصد رفتن کنار یزدان از خانه خارج شد.
دمپایی هایش را پوشید و از پله ها پایین رفت که نگاه یزدان
به سمتش برگشت...شهرزاد آرام آرام به سمتش رفت...چهره

اش بی حوصلگیش را فریاد میزد!!...
-یزدان....چرا اینجا نشستی؟!

وقتی جوابی نشنید چند قدم فاصله راهم طی کرد و کنارش
خواست بنشیند که یزدان اجازه نداد....

-نشین....تو مگه وضعیتت خراب نیست...میشینی روی سنگ
سرد باز دردت بگیره؟!

شهرزاد خجالت زده از اینکه یزدان هی ماهانه بودنش را بهNNرویش
می آورد لب زد...

-خب خواستم بشینم کنارت!!...
-بیا بشین روی پام...بیا جوجه!!
دست دورشانه دلبرکش انداخت 
-چرا دیر سراغم رو گرفتی...؟!

تازه متوجه شدی هنوز اینجام...؟!!
-داشتم میرفتم بخوابم دیدمت....کمک زهرا کردم آشپزخونه

رو جمع کنه....دست تنها بود.
-دستت درد نکنه....ولی بیشتر وقت هاتو برای من صرف

کن....تو مال منی....منم دلم میخواد تمام عمرت رو کنار من
بگذرونی!!!
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-یزدان....عشق چجوریه؟!
سNNرش را از روی سNNینه اش برداشNNت و نگNNاه جنگلیش را چشNNمان

مظلوم شهرزاد دوخت.
-عشق....خیلی حس خوبیه....عشق باعث میشه اون رو

بیشتر از خودت دوست داشته باشی.
عشق تمام معادالتت رو بهم میریزه...نمیفهمی چی درسته چی
غلط....فقط کاری رو انجام میدی که لبخند روی لب های اون

بیاره.
عشق خیلی حس خاصیه شهرزاد...عشق مقدس....نباید عشق

رو با هوس اشتباه گرفت....بنطر من اگر عشق نباشه حتی
بدنت هم واکنشی نسبت به طرف مقابلت نشون

نمیده.....توصیف عشق سخته!!
-شیطونی میکنیا خانوم خانوما!!!...

نمیگی اینجوری  میکنی یهو بلندمیشم قورتت میدم
جوجه!!شهرزاد خنده نمکی کرد که

-دلبر خوش بوی من...پاشو بریم بخوابیم!!!...
-چشم شما امر کنید یزدان خان....

-مراقب زبونت باش جوجه تا نخوردمش.
هردواز جای برخواستند و دوشادوش هم به سمت داخل قدم

برداشتند.
یزدان از خستگی دیگه تحمل وزن پلک هایش راهم
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نداشت...خودش را روی تخت دمر انداخت و به خواب رفت.
شهرزاد پتو را تا روی کمرش باال کشید و کمی بخاری را بیشتر

کرد تا سرما نخورد....بخاطر اینکه هوای پاییزی سرد بود و
چند ساعت در حیاط مانده بود تمام تنش سرد بود.

از ماشین پیاده شده و وارد خانه شدند...تمام راه را حسام غر
زده بود و او جواب تمام حرف هایش را بی جواب گذاشته

بود.
در سکوت چشم روی هم گذاشته و خوابیده بود تا بلکه

سردردش کمی تسکین پیدا کند.
با دیدن ننه راضیه لبخندی به پهنای صورت زد و اورا در

آغوشش فشرد.
-سالم ننه راضیه....مزاحمتNNون شNNدم اول صNNبحی!!-سNNالم پسNNر بی

معرفتم...یادی از من مادر پیر نمیکنی
دیگه....مزاحم چیه تو رحمتی مادر....بیا بریم داخل هوا

سرد!!
حسام با لودگی غر زد..

-باز یزدان رو دیدی من رو یادت رفت ننه راضیه....من بمونم
توی حیاط؟! نمیگی سرما میخورم میفتم رو دستت!!!؟

-حسادت نکنه حسام....تو همیشه روی دست منی دیگه!!
حتی خود حسام هم از حرف ننه راضیه به خنده افتاد..هرسه

با خنده وارد خانه شدند.
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دور سفره کوچیک اما دلنشین ننه راضیه میشینه و بوی
شیرداغ که توی خونه پیچیده.

حسام کمکش میکنه و پنیر و کره و مربای آلبالویی که میدونه
یزدان دوست داره رو توی سفره میزاره!!!...

ننه راضیه با سه لیوان شیر که بخار اطرافش نشون از تازهبودنش
هست کنارشون جای میگیرد.

-به به ننه....دستت درد نکنه....دلم واسه صبحونه هاتم تنگ
شده بود.

-بخور نوش جونت....شیرداغ آوردم برات تا گرمت
کنه...وقتی حسام گفت داره میاد دنبالت فهمیدم توی این

هوای سرد بیرون بودی!!
-ممنون چشم!!!....

-ننه راستشو بگو....چرا این عنتر میبینی دیگه من رو
نمیبینی؟!

نکنه سر راهیم؟! نکنه این بچه واقعیته؟!
جای من دیگه اینجا نیست....برم؟!

-بشین سرجات حسام....صبحونه ات رو بخور و برو
بخواب....شب هم نزاشتی درست و حسابی بخوابم!!!..

در اخر با تشریزدان...حسام هم سکوت میکنه و شروع به
خNNوردن صNNبحانه شNNان میکننNNد.انگNNار هNNوای سNNرد خیلی سNNریع بNNه

جانش نفوذ کرده است که
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عطسه میکند.
ننه راضیه برایش رخت خواب پهن میکند و مجبورش میکند

تا چند ساعتی را بخوابد!!
تب داشت اما توجهی نکرد و زیر پتو خزید...دلش نمیخواست
بیشتر از این نگرانش شوند...جواب پیامک زهرا داده و خبر

میدهد که مهمان خانه حسام است و امروز به خانه
برنمیگردد.

روی مبل کنار شومینه در حالی که پتویی دور شکمشپیچیده،نشسNNته
بود.

از صبح که بیدار شده بود از خجالت با زهرا و حاج خانوم
ما

حرف نزده بود....منتظر بود یزدان برگردد تا دلجویی کند؛ا
انگار یزدان نمیخواست برگردد!!

با نشستن زهرا در کنارش و سینی چای و خرما در
جلویش،نگاهش را باال آورد و ممنونی زیر لب زمزمه کرد.

-برات چای آوردم...بخور گرمت میکنه.
از صبح حرف نزدی... حاج خانوم ازت دلخور نیست که ازش

دوری میکنی!
در واقع یزدان شوهرته....توام نباید اینجوری گارد میگرفتی!!

من به تو چی گفته بودم؟! نگفتم زنشی...محرمشی باید
مجذوبش کنی به سمت خودت!!
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حاال هم که اتفاقی نیفتاده غمباد گرفتی....رفته خونه
دوستش یکم آروم بشه خودش برمیگرده!!

-کدوم دوستش؟!-خونه حسام.....آروم بشه برمیگرده...توام جNNوری
رفتار کن که

اصال انگار اتفاقی نیفتاده!
درد که نداری؟؟

-نه خوبم ممنون.....من فقط نمیخوام حاج بابا و حاج خانوم
ازم ناراحت بشند که به حرفشون گوش نکردیم!!!....

زهرا من کسی رو ندارم جز شماها....نمیخوان با کارهام
شماهاروهم از دست بدم!!...

-نترس ما همیشه کنارتیم عزیزدلم!
ناهار هم گذاشتم آماده است...من یکم خوردم میخوام همراه
علی برم مواد غذایی که خریده رو بزاریم خونه خودمون،

ناهار میندازی میخورید باشه؟!
-باشه عزیزم حواسم هست...برو تو راحت باش!!

خونه خودتون رو بچینیم!!ϑ-دستت درد نکنه....انشاء 
تنها

لبخندی به زهرا زد که از جایش برخواست و به اورا
گذاشت. چاییش را برداشت و نوشید.از جایش بلنNNد شNNد و بNNه سNNمت

آشپزخانه رفت...دیگر مریضیش
در حال تمام شدن بود و مثل روزهای اول درد نداشت.
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بعد از بدرقه کردن زهرا....به سمت آشپزخانه رفت و شروع
به چیدن سفره کرد....حاج سبحان هم از مغازه

برگشت....حاج خانوم راهم صدا زدند؛هرسه کنار هم
ناهارشان را خوردند.

حاج خانوم اجازه نداد شهرزاد ظرف هارا بشورد و خودش
انجامش داد.

شهرزاد هم میز را تمیز کرد و بعد از تشکر از حاج خانوم به
سمت اتاق خودش رفت تا زن و شوهر را تنها بگذارد!

شب هم شد و یزدان نیامد...شام را هم خورده و جمع
کردند...سکوت کرده بود و زمانی که حاج سبحان هم دلیل بی

حالیش را پرسید سرما خوردگی را بهانه کرد....
روی تخت نشسته و پاهایش را در شکمش جمع کرده

بود....دلش برای یزدان تنگ شده بود!!
شلید زمان کمی بود که کنارش نبود...اما وابستگی شدیدی که

به او داشت را تازه میفهمید.
اشک هایش را پاک کرد و در آخر نتوانست تحمل کند و از

جای برخواست....به هال رفت!!
خانه در سکوت و تاریکی فرو رفته بود.

با تلفن خانه شماره یزدان را گرفت....بعد از چهارمین بوق که
نااامید از جواب دادنش میخواست قطع کند صدای یزدان در

گوشش پیچید!!
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-بله؟!؟-س....سالم!!..
-سالم شهرزاد خانوم....خوبی؟!

-خوب....نه نیستم....کجایی؟! چرا نمیای خونه؟!
-خونه حسامم....توکه از من دوری میکنی...حاال میگی چرا

نمیای خونه؟! نکنه دلت برام تنگ شده؟!
-شده....میشه لطفا بیای یزدان!

من بدون تو خوابم نمیبره!!
-شهرزاد میشه ازت یک سوال بپرسم؟!

-آره بپرس....میای خونه؟!
-جز من شخص دیگه ای هم توی زندگیت هست؟! منظورم

قلبت!!
یعنی وابسته منی چون اسمت روی منه یا نه واقعا دوستم

داری؟!؟-یزدا...یزدان....من...من....دوست دارم!
جز تو کسی تا حاال توی زندگیم نبوده باور کن!!

از اینکه دخترک اعتراف کرده بود سرخوش خنده ای کرد و
چشمانش ستاره باران شد..

-برو بخواب دلبرکم....فکر کن من هم پیشتم و بغلت کردم!!
-نه...خودت رو میخوام نه تصور کردنت رو!!

-باشه جوجه....تا تو بری روی تخت و دراز بکشی منم خودم
رو رسوندم!!

تلفن را قطع کرد و با خوشحالی به سمت اتاقش قدم
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برداشت....موهایش را شانه کرد و به سمت اتاق یزدان قدم
برداشت.

روی تخت دراز کشید و منتظر یزدان ماند.
با

چشمانش گرم شد و پلک هایش روی هم افتاد اما کمی بعد
دستان گرمی راحس کرد-یزدان

-جان دلم عروسکم....خوبی درد نداری؟!
-خوبم...نه درد ندارم.

-بخواب عمرم....چشمات رو ببند و باخیال راحت بخواب من
کنارتم.

بعد از اعترافی که کرده بود کمی از یزدان خجالت میکشید ا
وقتی رفتار محبت آمیز های یزدان را دید کم کم آن خجالت

هم از بین رفت و دوباره مثل سابق شد.
در این دو روز خانه خیلی شلوغ بود و همه در جنب و جوش

عروسی بودند.
بالخره آخر هفته رسید و جمعه صبح با صدای زهرا که سعی

در بیدار کردن همگیشان داشت، از جای برخواستند.
مریم هم در این دو روز کال در خانه پدرش مانده بود و

امیرعلی شب هارا کنار شهرزاد به خواب میرفت.
پتو را روی امیرعلی کشید و از تخت پایین رفت....همگی دور

هم صبحانه خوردند.
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حاج خانوم همراه حاج سبحان به خانه برادرشوهرش رفتند تا
در کنارشان باشند!!!....

هرچه مریم و زهرا اصرار کردند که همراه آنها به آرایشگاه بNNرود
قبول نکرد و گفت که خودش در خانه آماده میشود.

مریم ،امیرعلی راهم به او سپرد و همراه زهرا که علی به
دنبالش آمده بود به آرایشگاه رفتند.

بعد از بدرقه دختر ها به خانه برگشت و چادرش را به رخت
آویز،آویزان کرد.

-جوجه کوچولوی من....چرا نرفتی آرایشگاه؟!
از اینکNNه نیسNNتن خیلی دلگNNیرم....من بNNدون اونNNا پNNوچم!!-قربNNونت

برم...خودت رو ناراحت نکن لطفا...تو من رو
داری....این برات کافی نیست؟!

-هست!!...
-نترس.....حواسم هست....

از اینکه کنار هم خوب بودند خوشحال بود....
-عافیت باشه!!

-سالمت باشی خانوم خانوما....
امروز خوب دلبری کردیا!!

-برای آقامون دلبری نکنم، برای کی بکنم!؟
-جرعت داری مگه جز من برای کس دیگه هم دلبری

کنی؟!
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دستانش را به نشانه تسلیم بال آورد و با خنده به سمت
درب اتاق قدم برداشته و لب زد:

-شکر خوردم.....من بمیرمم جز نگاه آقامون به نگاه
کسی چشم نمیدوزم!!

-قربون نگاهت برم من!!
-خدا نکنه جناب صالحی!!

شما یکم استراحت کنید....بنده هم دوش گرفته و آماده
شوم بعد به قصد حرکت از خانه خارج شویم!!
-برو جوجه ادا در نیار تا زبونت رو نخوردم!!

خنده نمکی کرده و به سمت حمام رفت؛بعد از اینکه
کامل خودش را شست؛غسلش را هم انجام داد و از

حمام خارج شد.
نگاهی به ساعت انداخت؛فقط یک ساعت زمان داشت

تا حاضر شود.
نگاهی به یزدان که کنار امیرعلی در اتاق او خوابیده

بود انداخت و بعد شروع به آرایش کردن کرد.
موهایش را شانه زد و سشوار کشید و آزادانه

رهایشان کرد.
یزدان را از خواب بیدار کرد.

با کمک یزدان لباسی که خریده بود را هم پوشید؛
وقتی یزدان با کت و شلوار کنارش ایستاد.
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با شوق نگاهش را به خودشان در آیینه دوخت،لب
های اناری رنگش تضاد زیبایی با رنگ مشکی لباس

و پوست سفید تنش به ارمغان آورده بود.
یزدان هم امیرعلی را بیدار کرده و بعد از شستن

دست و صورتش،لباس هایی که مریم برایش گذاشته
بود را بر تنش کرد.

شهرزاد روسری ساتن سفید با شکوفه های ریز
رویش را مدل لبنانی بست و بعد از پوشیدن مانتواش؛

با برداشتن چادرش از اتاق خارج شد.
با تک بوقی که از بیرون شنید با عجله درب را بست

و از خانه خارج شد.
درب کمک ماشین را باز کرده و در آن جای گرفت...
صدای موزیک شادی که در فضای ماشین پیچیده بود

لبخندی روی لب هایش آورد...امیرعلی در عقب
نشسته و در حال کف زدن بود!!

به عقب چرخید و خنده ای به شیطنت های امیرعلی
کرد.

-دش دش...خاله علوش شده دش دش
)دست دست...خاله عروس شده...دست دست(

-امیرعلی....بشین کمربندت رو ببند بعد دست بزن
آفرین!!
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-چشم...دش دش دش دش!!
-قربونت برم من وروجک!!

-آ آ آ....شما حق قربون کسی رفتن رو ندارینا خانوم...
حواستون باشه چی دارید میگید!!

-عع یزدان...به بچه هم حسادت میکنی؟!
-من به هرکسی که بیشتر از من بهش توجه کنی

حسادت میکنم دلبر!!
لبخند خجولی زد که یزدان لپش را گرفت و کشید.

-دست نزن....آرایشم خراب میشه!!
-اوه اوه حواسم نبود خانوم....اما االن  که دقت میکنم

نباید آرایشت کم بشه...هووم؟!
-وای نه توروخدا یزدان....من کل ملیم آرایش کردم

که مورد قبولت باشه!!
-چون عروسی ته تغاری حاج سبحان؛شماهم آزادی

هرجوری که دوست داری آرایش
کنی....برقصی...ناز کنی....من قربونت برم!!

-ممنون...خدا نکنه آقاجانم!!
ماشین را در کوچه حاج مالک،پارک کرده و پیاده

میشود.
درب سمت شهرزاد راهم باز کرده و کمکش میکند که

پیاده شود...کمربند ایمنی امیرعلی راهم بازکرده و
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در آغوشش میگیرد!
دستش را پشت کمر شهرزاد میگذارد و به سمت خانه

عمویش هدایت میکند....جلوی خانه با دیدن
اقوام،شروع به احوال پرسی میکند و امیرعلی را

روی زمین میگذارد!!
شهرزاد دست امیرعلی را میگیرد و سلمی به چند

مردی که از میانشان فقط پسرعموی یزدان و
دامادعمویش را میشناخت میکند!!
-شما بفرما داخل شهرزاد خانوم!!!

-چشم...فعل!
یزدان از نگاه های خیره پسرعمویش روی چهره زیبا
و آرایش شده شهرزاد به ستوه می آمد اما حیف کاری

نمیتوانست انجام بدهد!!
وارد خانه شد و با دیدن مهمانانی که شامل اقوام و

طایفه هایشان بود با چشم به دنبال حاج خانوم گشت!
وقتی اورا با کت و دامن سرمه ای رنگ با روسری

ساتن سفیدی که بر سر داشت دلش غنچ رفت!!
امیرعلی که بدو ورود به خانه دستش را از دست

شهرزاد بیرون کشیده و به سمت کودکانی که در خال
بازی و رقص بودند رفت!!

حاج خانوم با دیدن شهرزاد از جایش بلند شد و با
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چشمانی ستاره باران به سمتش رفت و در آغوشش
گرفت.

همراهیش کرد تا به اتاق رفته و لباس هایش را
تعویض کند!!

وارد اتاق شد که با دیدن دختران فامیلشان که در
مراسم پدر و مادرش آنها را دیده بود شروع به سلم

و احوال پرسی کوتاهی کرد!!
حاج خانوم چادرش را از روی سرش برداشت و در
ساک خودش گذاشت تا با بقیه چادر ها اشتباهی نیفتد.

با وارد شدن یهویی نسیم و حرفی که زد با پوزخند
بدون توجه به او مانتواش را از تنش بیرون کشید!

-زندایی، میگم آقا یزدان چرا مشکی پوشیده؟
عروسی خواهرشه ها، شگون نداره!!

-نسیم جان مورد علقش بود دیگه چه فرقی
میکنه..همه رنگ ها خوبند!!

وقتش روسری و مانتو اش را از تنش بیرون کشید و
موهای طلیی رنگش که شلقی اتو کشیده بود روی

شانه هایش ریخت نگاه دختر ها به سمتش چرخید...!!
-واای شهرزاد...موهات چقدر نازه!!

-ممنون عزیزم...لطف داری!!
حاج خانوم به عقب برگشت که نگاه نسیم تازه به
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شخرزاد افتاد و با دیدن رنگ مشکی براق لباسش که
با پیراهن یزدان ست بود اخمی کرد!!

-قربون دختر خوشگلم برم...موهاشم نازه،چشماشم
نازه...همه چی تمومه فسقلی من؛ قربون قد و بالت

برم من!!
-خدا نکنه مادر.....شما که رودست همه خوشگل ها

زدید!!
از قصد مادر گفت تا حال نسیم را بگیرد، تصمیم

گرفته بود دیگر کم نیاورد!
حال که مطمعن بود یزدان هم به او علقه دارد اما به
زبان نمی آورد،احساس قدرت در بدنش رخنه کرده

بود!!
-شهرزاد تو چرا مشکی پوشیدی؟! مگه مجلس ختم

اومدی!!
درسته عذاداری اما اومدی عروسی رفیقت!!

-عزیزم یک کلمه دور از جون و خدایی نکرده به
جملت اضافه کنی خیلی بهتر میشه!

بله بنده عزادارم؛ اما توی قلبم...هیچ وقت غم و
ناراحتیم رو به عروسی خواهرم نمیارم!!

رنگ لباس مورد علقه مون بود برای همین تصمیم
گرفتم همین رو بپوشم و ناراضی هم نیستم!!
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بعد بدون توجه به لبخند کوچک روی لب های حاج
خانوم و نگاه خشمگین نسیم، خم شد وِ صندل اناری

رنگش را پوشید و بعد از لبخندی به جمع دختر
ها،همراه حاج خانوم از اتاق بیرون رفت!

از اینکه نمیتوانست انگشترش را در دست بیاندازد و
در چشمان کسانی مثل نسیم بکند و بگوید آن مردی که
چشمت هرز میپرد و همیشه دنبال او هستی، صاحاب

دارد و صاحبش، منم' حرص میخورد!!
باهرکسی که برخورد میکردند، حاج خانوم معرفی

میکرد و اوهم بعد از دست و احوال پرسی کنار حاج
خانوم می ایستاد!!

لباسش تمام زیبایی اندامش را به رخ میکشید و پوست
سفیدش اورا بیشتر در این لباس خوشگل نشان میداد.

با ورود عروس و داماد همهمه ای به وجود آمد،
کودکان دست میزدند و مردان در حیاط جلوی عروس

و داماد میرقصیدند...از پنجره نگاهش را به یزدان
دوخت که بعد از شاباش دادن گوشه ایستاد و شروع

به دست زدن کرد!!
با حس سنگینینگاه شهرزاد،نگاهش را به آن سوی

دوخت که شهرزاد لبخندی زد که یزدان چشمکی زده
و بعد با اخم اشاره کرد که از جلوی پنجره کنار برود.
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از اینکه غیرتی میشود و در کنارش هم محبت میکرد
قند در دلش آب میشد.

بعد از قربانی کردن گوسفند؛ عروس و داماد به خانه
آمدند.

زن ها همگی در حال رقصیدن بودند، اما مریم هرچه
اصرار کرد که اوهم برقصد؛درخواستش را رد کرد.

به سمت اتاق رفت و بعد از برداشتن موبایلش به سالن
برگشت و روی مبل در گوشه ای نشست.

با روشن شدن صفحه موبایل،بعد از بازکردن رمزش
وارد پیام هاشد.

یزدان بود که اخطار داده بود حق ندارد جلوی علی
برقصد اما بعد از بیرون رفتن علی تا نفس در جان

دارد برقصد.
خنده ای کرد و چشمی همراه یک ایموجی قلب تایپ

کرده و برایش فرستاد.
بالخره  بعد از خوردن شام، عروس را تا خانه پدریش
برای خداحافظی همراه کردند، شیطنت های یزدان در
ماشین و پیچیدنش جلوی ماشین عروس و..... خنده را

روی لب های مادر و همسرش آورده بود!!
اما زمان خداحافظی وقتی زهرا درون آغوش گرم
پدرش فرو رفت، چیزی درون شهرزاد سوخت!!
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از اینکه حتی اگر ازدواج میکرد خانه ای نبود تا از
آنجا خداحافظی کند یا پدر و مادری نبود در آغوششان
بگرید،قلبش را سوزاند واشک را از گوشه چشمانش

سرازیر کرد!
زهرا را در آغوشش گرفت و سفت به خودش فشرد.

-دلم برات خیلی تنگ میشه، برای این همه زحمتی که
توی این مدت واسم کشیدی ممنونتم خواهر، انشاءلل

خوشبخت بشید!!
-چرت نگو...دلم تنگ میشه چی چیه...؟!

یک هفته دیگه باز پلس میشم کنار خودت غمت
نباشه فندق یزدان!!

زهرا با چشمان سرخ خنده ای کرد و لب زد:
-حال سرخ نشو داداشم اخم کرده باز میدونه دارم

حرف خاکبرسری میگم بهت!!
-بیا برو بزار راحت شم از دستت!

با شنیدن صدا از بیرون تکانی به تن کوفته اش میدهد.
بعداز نماز صبح،کنار سجاده به خواب رفته بود و

حال تمام بدنش کوفته شده بود!
خمیازه ای کشید و سرجایش درست نشست، کش و

قوسی به تنش داد و از جای برخواست!
چادر نمازش را از روی سر برداشت و دستی به
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چهره خواب آلودش کشیده و از اتاق خارج شد.
شب بعد از بدرقه زهرا، حاج سبحان و حاج خانوم

هرکدام گوشه ای از هال نشسته و سکوت کرده بودند.
حتی یزدان به داخل برنگشت، بعد از رفتن مهمان ها

اوهم سوار ماشین شده و بدون اینکه حرفی بزند،
رفت!!

اوهم در سکوت شروع به تمیزکاری کرد و کمی بعد
همراه شیرینی به جمع دو نفره حاج سبحان و حاج

خانوم که در سکوت سپری میشد ملحق شد!!
-حاج بابا...حاج خانوم...چرا ناراحت هستین؟!

زهرا که جای دوری نرفت!
بعد از مسافرتش، بقول خودت پلس میشه اینجا

دوباره!!
شما حالتون گرفته بود، یزدان هم ناراحت شد و رفت،

الن دو ساعته که ازش خبری نیست!
بیایید شیرینی بخوریم، کام مون شیرین کنیم!

حاج سبحان لبخند مهربانی به صدای مهربان و کمی
بغض دار شهرزاد میزند و از روی مبل بلند شده و

کنارش مینشیند، حاج خانوم هم به تبعیت از همسرش
سمت دیگر شهرزاد مینشیند و روی سرش را بوسه

ای میزند!!
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-درست میگی باباجان، ولی میدونی اولد جوری که
حتی اگر همسایه بغلیتم باشه، وقتی سروسامون

میگیره و میره دنبال سرنوشت و زندگی مشترکش؛آدم
قلبش فشرده میشه!!

اگر به من بود،دوست نداشتم تا آخر عمرم زهرا و
مریم رو شوهر بدم!

اما خب نمیشه بخاطر خودخواهی خودم، زندگی برای
اونا نخوام!!

همین که خوشبخت بشند برام کافیه!!
شیرینی را از دست شهرزاد میگیرد و دستان سفید

دخترک را میان دست، چروکیده خود میگیرد.
-توام دختر منی! ته تغاری این خونه ای!

عروسمی؛ تاج سرمی!
شهرزادم، من مطمعنم تو و یزدان زندگی خوبی رو

میتونید کنار همدیگه داشته باشید!
جا نزن، قوی شو! تلش کن واسه ساختن زندگیت!

من و حاج خانوم هم مثل کوه پشتتیم!!
-چشم حاج بابا، خدا عمر زیاد و با عزت بهتون بده که

سایه تون بالی سرمون باشه!!
وارد آشپزخانه شد و با دیدن حاج خانوم که سر اجاق
گاز ایستاده بود و پشتش به او بود با شیطنت قدم های
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آرامی برداشت و از پشت در آغوشش کشید که
صدای جیغ بلند حاج خانوم و خنده شهرزاد در تمام

خانه پیچید!
-وای شهرزاد قلبم اومد توی دهنم!!

شیطون کی بیدار شدی من نفهمیدم!؟
-ببخشید توروخدا...خواستم روحیه تون عوض بشه!!

چی میپزید اول صبحی، بوش که کل خونه رو
برداشته!!؟؟

-روحیه ام عوض شد خیلی شیطون!!
دارم برای صبحانه زهرا کاچی درست میکنم!!

-منم کاچی میخوام مامان!!
حاج خانوم با چشمانی که اشک در آن جمع شده بود

به سمتش برگشت و در آغوشش کشید.
-قربونت برم من، دورت بگردم....چقدر قشنگ میگی

مامان.
نخواستم هیچ وقت اصرار کنم بهم بگی مامان، ولی

امروز خیلی خوشحال شدم.
-خدا نکنه عزیزمنید شما!!

چشم همیشه میگم مامان از این به بعد!!
-چشمت سلمت!!

-خب کاچی زیاد پختید؟!
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من که باید بخورم....فکر کنم یزدان هم دوست داره و
بخواد!!

حاج خانوم در حالی که زیرگاز را خاموش میکرد
چشمکی به شهرزاد که در حال آماده کردن سفره

صبحانه بود، زد و گفت:
-مگه توام رفتی اتاق حجله که کاچی میخوای

عروس؟!
شهرزاد با صورتی سرخ شده لب گزید که حاج خانوم

خنده ای کرد و لب زد:
-خجالت نکش قربونت برم...انشاءلل بزودی واسه

عروس یزدانم کاچی بپزم، ای خدا!!
با صدای انشاءلل گفتن یزدان، هردو متعجب به عقب

برگشته و به یزدان که یک چشمش باز و دیگری بسته
بود،نگاه دوخته و بعد خندیدند!

با آمدن حاج سبحان همراه نان سنگگ، شهرزاد دوان
دوان به استقبالش رفت.

همگی دور هم نشسته و در حال خوردن صبحانه
بودند اما جای خالی زهرا برایشان دهن کجی میکرد

اما هیچ کدام حرفی نمیزدند.
یزدان از دیشب که سردرد داشت هنوز هم حالش بهتر

نشده بود، برای همین حوصله لقمه گرفتن نداشت.
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شهرزاد برایش لقمه گرفته و جلویش گرفت که
تشکری کرده و کل لقمه را در دانش گذاشت که

چشمان شهرزاد گرد شد.
حاج سبحان با دیدن چشمان شهرزاد تک خنده ای کرد

و لب زد:
-دخترم تو به اندازه خودت لقمه گرفتی، یزدان به این

بزرگی میخوای لقمه به اندازه بند انگشت رو یهو
نخوره؟!

-وال چی بگم آخه...همشو گذاشت توی دهنش تعجب
کردم!!

-خب عزیزمن لقمه رو یکم بزرگتر بگیر!!
-چشم!

-چشمت سلمت.
حاج سبحان همسرش را همراهی کرد تا برای زهرا

صبحانه ببرند.
هرچه یزدان، اصرار کرد که میتواند پشت فرمان

بنشیند و حالش خوب است مادرش قبول نکرد و گفت
که با آژانس میروند!!

سرش را به بالش میفشارد و داد میزند:
-شهرزاد....اون قرص کوفتی چیشد پس؟!

قرص استامینوفن را بعد از چند بار گشتن پیدا کرد و
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همراه لیوان آبی که در دست داشت از آشپزخانه
خارج شد.

-پیداش کردم...صبر کن....بیا آوردم پاشو بخور!!
اخه چرا سرت درد میکنه؟!

نکنه سرما خوردی؟!
اخه توی این هوای سرد پاییزی، چرا تا نصف شب

بیرون میمونی؟!
-شهرزاد بس کن....زیر گوشم هی ور ور نکن!

میبینی حالم خوش نیست، بیست سوالی چرا میکنی!!
-چرا اینجوری میگی به من؟!

نگرانت بودم من احمق، اصل به من چه برو بمون
هرشب بیرون بدتر بشی!!

خواست از جایش بلند شود که یزدان مچ دستش را
گرفت و کشید و که مجبور شد دوباره روی تخت

بنشیند.
-بعدا جواب این حرفتم میدم...اما االن  حال

ندارم...بشین کنارم جایی نرو بزار آروم بشم!!
به حالت قهر سکوت کرد اما کنارش نشست و تکیه به

تاج تخت.
چند روز از عروسی زهرا گذشته و آنها هم به ماه

عسل رفته بودند.
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امشب قرار بود بعد از پنج روز، بالخره  زهرا و علی
برگردند که حاج خانوم خواسته بود شام را مهمان ما

باشند.
امروز از صبح تدارکات را همراه حاج خانوم انجام

داد. امروز قرار بود که در کلس خیاطی ثبت نام کند.
لباس هایش را پوشید و چادرش راهم برداشت و به

هال رفت که حاج خانوم را آماده دید.
لبخند گشادی زده و هردو از خانه خارج شدند.

بماند که از شب یزدان هزار بار سپرده بود با هیچ
احدالناسی نشناخته، درباره زندگیشان نگوید و....

راسته رفته و راسته برگردد...!!
تمام شرط ها و توصیه هایش را بازگو و شهرزاد

چشمی گفته بود.
از شوق یادگرفتن خیاطی هیجانی درونش برپاشده

بود...بالخره  میتوانست روی پاهای خودش بایستد.
تلش میکرد قوی شود، اما ابتدا باید کاری یاد

میگرفت....درست بود که یزدان و حاجی نمیگذاشتند
احساس کمبودی داشته باشد، اما قلبا خواستار این بود

که خودش بتواند درآمدی داشته باشد هرچند کم!!
چون خیاطی نرگس خانوم چند کوچه بالتر از خانه

خودشان بود برای همین تصمیم گرفتند تا پیاده بروند.
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در راه چندتن از همسایه هارا دیده و احوال پرسب
میکردند.

با رسیدن به خیاطی؛ نگاهی به تابلو بزرگ مشکی با
نوارهای زرد رنگی که در اطرافش، جلوه زیبایی

داشت!!
زنگ را فشرده و بعد ازمعرفی خودشان وارد شدند.

حاج خانوم بخاطر مطمعن بودن مکان نرگس خیاط و
افرادش، تصمیم گرفته بود شهرزاد را در اینجا ثبت

نام کند تا یزدان هم سختگیری نکند.
-سلم نرگس خانوم، خوب هستید!؟

-به به ببین کی اینجاست...حاج اکرم بانو...قدم رنجه
فرمودید...میگفتی گاوی،گوسفندی برات میبریدم!!

خوش آمدید...بفرمایید داخل!
-سلم.

-سلم دخترم....خوش اومدید...بفرمایید داخل
بفرمایید!!

-ممنون حتما!!
روی صندلی کنار حاج خانوم جای گرفت و در

سکوت نگاهش را به آنها دوخت.
نرگس خیاط، وقتی نامش را شنید احساس میکرد با

یک زن پیر روبرو خواهد شد اما حال یک زن خوش
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اندام و شیک پوش جلویش نشسته و در حال شوخی و
خنده با مادرشوهرش بود.

بعد از اینکه بالخره  رفع دلتنگی کردند،حاج خانوم
درباره حضور من در اینجا ومشکلت زندگیم و

یادگیری خیاطی گفت،نرگس خانوم خیلی استقبال
کرده و خوشحال شد.

-خب دیگه اکرم خانوم، اصل نگران نباش!
شهرزاد میگیرم و شهرزاد خیاط بهتون تحویل میدم.

پشت بند حرفش خنده ای کرد که حاج خانوم و
شهرزاد هم به لحن بامزه اش خندیدند.

-دستت درد نکنه نرگس جان!
فقط اینکه لطفا حواست بیشتر به شهرزاد باشه.
یکم حاجی روش حساسه، به زور اجازه گرفتم

بیارمش سرکار!
-ای بابا....اکرم خانوم نگران نباش حواسم جمعه

جمع!
اینجا من نمیزارم یک مگس نر هم پرواز کنه چه

برسه مردی بخواد وارد اینجا بشه!
خیالت راحت باشه عزیزم.

-دست گلت درد نکنه؛ پس من رفع زحمت کنم.
این شما اینم شهرزاِ د من!
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-مامان از امروز یعنی شروع کنم؟!
-آره عزیزم البته اگر خودت مایل باشی، تو خونه

تنهایی میخوای چیکار کنی؟! بمون زیر و بم کارت
رو یاد بگیر مادر.

-چرا که نه خودمم شوق و هیجان دارم برای
شروع...چشم میمونم فقط یز....

-تو نگران اون نباش، میاد ناهارشو میخوره و
برمیگرده سرکارش!

همیشه مگه باید ور دلش باشی؟!
کارت رو یادبگیر تا روی پاهای خودت وایسی

قربونت برم من!!
-خدانکنه مامان جان، دستت درد نکنه چشم!

بوسه ای روی پیشانی شهرزاد زده و دستش را محکم
فشرد، بعد از خداحافظی با نرگس خیاط به سمت

خروجی قدم برداشت.
با صدای نرگس خیاط به سمتش برگشت و لبخند

ریزی زد.
-شهرزاد جان، بیا بریم بسپارمت دست سپیده خانوم،

کارش حرف نداره!
اون اولین نفری که وارد این کارگاه شد و خیاطی رو

از خودم یاد گرفت!
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مطمعنم توام یک خیاط عالی میشی در آینده.
-ممنون، لطف دارید.

-عزیزی،لطفا اینجا راحت باش.
میبینی همه با شلوار و پیرهن میگردن؟! توام در بیار

چادر و مانتو رو تا راحت تر باشی!
-چشم چادرم در میارم...اما از زیر مانتو پیراهنم خیلی

بازه خجالت میکشم!
از فردا لباس مناسب میپوشم تا بتونم مانتو روهم در

بیارم.
-هرجور راحتی عزیزم.

سپیده جان، ایشون شهرزاد خانوم، دختر رفیق بنده
هستش!

میخواد خیاطی رو یادبگیره، میسپارمت دست خودت.
-چشم نرگس خانوم،نگران نباشید خودم همه کارهارو

بهش یاد میدم!
-شهرزاد جان اون صندلی رو بیار و بشین کنار سپیده

جان، منم برم به بقیه سفارش ها برسم،اگر کاری
چیزی داشتی حتما بگو باشه عزیزم؟!

نبینم خجالت کشیدی حرفی نزدیا!
-چشم..نه حتما بهتون اطلع میدم ممنون!

آفرینی زیر لب زمزمه میکند و به سمت اتاق مدیریت
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میرود.
شهرزاد به سمت صندلی رفته و آنرا برمیدارد، کنار
سپیده خانوم که حدود سن چهل سال شاید داشته باشد

مبنشیند و با دقت به توضیحات و کارهایش گوش
میدهد.

دستی به گردن خشک شده اش که بخاطر خم شدن
های پی در پی بود کشیده و کش و قوسی به تنش داد.

در بین حرف های اموزشی، سپیده خانوم از زندگی
خود برایش نیز تعریف میکرد.

تازه میفهمید چقدر باید ممنون خانواده صالحی باشد،
اگر آنها نبودند حال نمیدانست دقیقا چه بر سر زندگیش

می آمد.
سپیده خانوم، از ورشکستی همسرش و بعد از آن

ایست قلبی که کرده بود، اورا تنها گذاشته بود.
بعد از همسرش، تنهای تنها شده با چندین طلبکار..

وقتی که تمام خانه و ماشین را فروخته و بدهی
همسرش را میدهد، حتی یک ریالی هم نداشته که

برای خودش تکه نانی بخرد!!
نرگس خیاط اورا در ایستگاه مترو که گوشه ای

نشسته و اشک میریخته دیده بود، آن زمان سی ساله
بوده و جوان.
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انگار نگاه های هیز مردان را رویش نرگس دیده بود
و برای همین به سراغش آمده بود.

وقتی اوضاع زندگیش را میفهمد؛ از او میخواهد که
در کار خیاطی کمکش کند و اوهم جای خواب و مزد

به او میدهد.
همانجا شروع دوباره زندگیش بوده است، در این ده

سال همینجا کار کرده و خیاطی را رونق داده بودند و
اوهم توانسته بود با حفظ آبرویش بقیه عمرش را

زندگی کند.
-شهرزادجان....من که دیگه پاهام جون نداره تکون

بخورم!
میتونی دوتا چای بیاری؟! یکم خستگی در کنیم و بعد

دیگه عزم رفتن کنیم.
-خسته نباشید سپیده جون، چشم االن  براتون دوتا جای

دبش میارم، کل خستگی روز رو از تن تون بیرون
کنه!

-پیرشی عزیزم، دستت طل!!
از جای برخواست و به سمت آشپزخانه کوچکی که

در آنجا بود قدم برداشت.
دو استکان کمر باریک برداشته و در سینی گذاشت، با

دیدن دارچین لبخندی روی لب هایش نشست.

  810                       



شهرزاد   بی شهر

بعد از ریختن چای،دارچین هم کمی به آن اضافه کرد
که عطرش در اتاقک کوچک پیچید.

دم عمیقی گرفت و از آشپزخانه خارج شد.
چادرش را روی سرش کشید و بعد از خداحافظی از

بقیه از کارگاه خارج شد.
حاج خانوم گفته بود دنبالش می آید؛ اما بیش از چهل

دقیقه منتظرش ماندند اما وقتی خبری نشد با خود فکر
کرد شاید کاری برایش پیش آمده است.

برای همین تصمیم گرفت که خودش برگردد، راه را
زمان آمدن حفظ کرده بود تا دچار مشکل نشود.

تا کنون تنها تا سر کوچه شان هم نرفته بود و حال
کمی میترسید.

چادرش را محکم تر میان مشت های کوچکش گرفته
و زیر لب صلواتی فرستاده و با قدم های آرام و

کوچک شروع به قدم برداشتن کرد!
به سمت کناره پیاده رو رفت و در حالی که سرش را

پایین انداخته بود با شنیدن صدای بوق ماشینی کمی
ترسیده قدم هایش را بلندتر برداشت.

هنوز چند قدم دیگر برنداشته بود که با شنیدن صدای
زنگ موبایلش ایستاد، موبایل را از کیفش بیرون

آورد.
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با دیدن نام یزدان آب دهانش را قورت داد، ابتدا
خواست جوابش را ندهد تا از تنها برگشتنش باخبر

نشود.
اما بعد بافکر به اینکه ممکن است عصبانی بشود

آیکون سبز رنگ را لمس کرده و موبایل را به
گوشش چسباند.

-سلم....
-سلم شهرزاد خانوم....خوبی؟!

-خو...خوبم تو خوبی؟!
سرکاری یزدان؟!

-خوبم....نه سرکار نیستم؛ تو کجایی؟!
داشت در ذهنش تجزیه و تحلیل میکرد که راستش را
گفته و بگوید که در کلس خیاطی بوده و حال در حال

برگشتن است یا به دروغ مصلحتی بگوید در خانه
است ؟!

-چیشدی شهرزاد؟! آلو....
-من...چیزه...یزدان من کلس خیاطیم!!

میخوام برگردم خونه الن!!
-آهان....اوکی برگرد بیا سوار شو، پشت سرتم!!

ترسیده به سمت عقب برگشت و با دیدن یزدان که
دست به سینه تکیه بر ماشینش زده است،رنگش پرید
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و در دل خداراشکر کرد که حداقل دروغ نگفته و
برای خودش دردسر درست نکرده است!!

با قدم های لرزیده به سمتش قدم برداشت و به کنارش
رسید. حال مطمعن بود که یزدان اورا امتحان میکرده

است!
-یزدان خان....

-جان جوجه؟! سوار شو هوا سرد....
-چشم....!!

بخاطر قد و قواره کوچکش همیشه موقع سوار ماشین
یزدان شدن برایش مشکل بود.

یزدان دست زیر بازویش میاندازد و کمکش میکند
بنشیند و درب را میبندد.

خودش هم ماشین را دور زده و پشت فرمان جای
میگیرد.

شهرزاد دستان سرخ شده از سرمایش را جلوی
دهانش گرفته و نفسش را رویشان فوت میکرد.

یزدان گرمایش ماشین را روشن کرده و به سمت
شهرزاد برمیگرداند و خودش هم دستان شهرزاد را

میان دستان بزرگش گرفته و نفسش را روی آنها
پخش میکند.

در همان حالت که یزدان خم شده و در حال گرم کردن
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دستانش بود، لب هایش را روی موهای همسرش
گذاشت و بوسه ای زد که یزدان سرش را بال آورد و

تک خنده جذابی زد.
-شیطون خانوم چیکار میکنی؟!

-تشکر!!
-قربان خودت و تشکرت جوجه!!

تنهایی داشتی برمیگشتی؟!
-اممم خب مامان نیومد دنبالم...گفتم شاید کاری براش

پیش اومده، راه رو اومدنی حفظ کرده بودم
گفتم.....خودم برگردم!!

-آهاان....خب نگفتی زنگ بزنم ببینم اگر نیومدن بعد
خودم بیفتم توی کوچه و خیابون ها؟!

-ببخشید، خب من میخوام خودم بتونم از پس مشکلتم
بر بیام یزدان خان!

گفتم اینم یک نوعشه، من االن  که هجده سالمه تنهایی
بیرون نرفتم!

مدرسه هم با سرویس میرفتیم و برمیگشتیم دم در
خونه پیاده میشدیم.

من برای همین گفتم که...
-تو حتی اگر بخوای هم باید به ما زنگ میزدی اول

اجازه میگرفتی!!
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من نمیگم خودت نیا، میگم برات ناآشناست
بقول خودت تو حتی این کوچه و خیابون هارو هم

نمیشناسی!
اول باید راه رو یادبگیری بعد عزیزمن!!

-چشم.حواسم نبود بخشینم آقایی، دیگه تکرار نمیشه!!
بوسه ای پشت دست دلبرکش زد و ماشین را استارت

زد.
در این هوای سرد پاییزی، فقط چای اکرم خانوم

میچسبید. ماشین را حرکت داد.
مادرش بخاطر زود رسیدن زهرا و علی نتوانست به
دنبالش بیاید و زنگ زده و از او خواست تا به دنبال

شهرزاد برود و اوهم فرصت را غنیمت شمرد تا
همسرش را امتحان کند!

از اینکه دروغ نگفته بود خوشحال بود و لبخند روی
لب هایش نشسته بود.

نگاهش را به چهره خسته شهرزاد دوخت و با گفتن
کمی بخواب، چشمانش را شهرزاد بست و او در دل

قربان صدقه فندق بودنش رفت.
با دیدن زهرا جیغی از روی شوق و هیجان کشیده و

در آغوشش کشید.
تغییر چهره آشکار زهرا به وجدش آورده بود.
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موها و ابروهای رنگ شده زهرا، چهره اش را بازتر
کرده و چشمان رنگی اش را درشت تر نشان میداد.

-عروس خانوم چه خوشگل موشگل شدی؟!
-بله زن برادر جان، من از خوشگل بودم دیگه؛ یکم

بهم ساخته زیباتر شدم!!
وارد خانه شدند و بعد از سلم و احوال پرسی با

آقاعلی ، اجازه گرفته و به سمت اتاقش قدم برداشت و
دست زهرا راهم پشت سرش کشید.

-چی بهت ساخته؟! زیر دیپلم صحبت کن خواهر منم
بفهمم چی میگی!؟

زهرا ابروهایش رابهم نزدیک و دست به کمر
ایستاد...

-شهرزاد واقعا خنگی یا خودت رو زدی به خنگ
بودن؟!

-خب من منظورت رو واقعا نفهمیدم زهرا!!!
-خاک تو سرت کنن، من موندم داداش بدبختم هوس

زنش رو کردنی چجوری بهت میفهمونه؟!
-هیین زشته زهرا!

-زشته و زهرمار، میگم بهم ساخته!
یعنی من خانوم شدم و این بهم ساخته و رنگ و روی

من بازشده.
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اندرستند آی کیو؟!
با تمام شدن حرفش شهرزاد پقی زیر خنده زد که

زهرا با اخم خواست ویشگونی از بازویش بگیرد که
جیغ خفیفی کشیده و روی تخت پرید که درب اتاق با

شتاب باز و یزدان و حاج خانوم وارد شدند.
-چیشده؟! شهرزاد چرا جیغ کشیدی؟!چیزی دیدی؟!

-نترسید اتفاقی نیفتاده مامان، زهرا خواست ویشگونم
بگیره من جیغ زدم پریدم روی تخت!!

-آره داداش راست میگه، زنت یک جیغ جیغو که
خنگ خدا هم تشریف دارند!

-باهوش خانوم شما بفرما تشریف ببرید پیش
همسرتون، زن خنگ هم نعمتیه که خداوند به هرکسی

عطا نمیکنه خواهرم!!
حاج خانوم با خنده سری تکان داده و به هال

برمیگردد.
-یزدان...

-جان یزدان...
خب خنگ خودمی دیگه نیم وجبی!!

زهرا ایشی گفته و به حالت عق زدن دستش را جلوی
دهانش گرفته و به سمت درب اتاق قدم برمیدارد که
صدای خنده شهرزاد و یزدان باهم ادغام شده و در
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اتاق پخش میشود.
شومیز و دامن چین دار رنگارنگ را با لباس های

بیرونش تعویضمیکند و بعد از شانه زدن و بافتن
موهایش؛ شال زرد رنگی روی موهایش می اندازد.

بخاطر حضور آقاعلی تمام موهایش را زیر شال
پنهان میکند.

از بین جعبه طلهایش، انگشترش را برداشته و می
اندازد. با به یاد آوردن اینکه یزدان مانند بچه ها اورا

با ناز و محبت در آغوش گرفته و از تخت پایین آورده
و تشکرکرده بود لبخند عمیقی روی لب هایش

نشست!!!
با شنیدن صداهای حاج سبحان که سراغش را

میگرفت درب جعبه را بسته و سریع از اتاق خارج و
به آشپزخانه قدم برداشت.
-این شهرزاد کجا موند؟!

ظهر که خونه نبود انگار کهپرت بودم؛ توی نبودش
قلبممیگیره.

چون علی ماجرای ازدواج شان را میدانست خجالت
نمیکشید و راحت تر برخورد میکرد.

از پشت دست دور گردن حاج سبحان می اندازد و
بوسه ای روی شقیقه اش میزند.
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-قربون قلب مهربون و رئوفتون بشم، حاج بابا.
منم شما نبودنی دلم براتون تنگ میشه عشق من!!

-خدا نکنه برکت من؛ بیا بشین کنارم!!
-حاج بابا، من رو فرستادی خونه شوهر که اینو

بگیری زیر بغلت و بشه ته تغاریت؟!
نمیخوام اصل، علی من نمیام خونه، خودت تنهایی

برو بعضیا انگار جای من زود میخواد بگیره!!
-همگی به حسادت درون صدای زهرا خنده ای کردند

که زهرا با اشاره رو به شهرزاد گفت که بعدا
چشمانش را از کاسه بیرون خواهد آورد.

شهرزاد ریز ریز خندید که یزدان از زیر میز دست
کوچکش را درون دست گرم و بزرگش گرفته و

فشرد.
توجه شهرزاد به سمت یزدان برگشت و با عشق

نگاهش کرد.
-بخور نیم وجبی، امروز سرپا بودی خسته ای

قربونت برم.
-کاش زودتر میرفتم خیاطی!

در حالی که مرغ را روی برنجش میریخت نگاهش
کرد و لب زد:

-چرا؟!
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-که اینجوری بیشتر حواست بهم باشه و لوسم کنی!!
-من همیشه مراقبتم، حواسمم بهت هست حتی اگر

کنارت نباشم!!
نازتم میکشم البته اگر مثل امروز خانوم باشی!

خوشم اومد بوق زدم چند بار برنگشتی، کار بسیار
خوبی کردی.

-من دارم سعی میکنم زندگیمون رو کنار هم بسازیم
یزدان، من کوچیکم!

من ضعیفم خودم میدونم، اما میخوام قوی بشم!
یکم بیشتر درکم کن!

-چشم بیشتر درکت میکنم.
حال شامت رو بخور گلم!

با شنیدن صدای زنگ پی در پی موبایل یزدان تکانی
به بدنش میدهد، اما با سنگینی که روی پاهایش

قرارگرفته است، توان حرکت ندارد.
نگاهی به پای یزدان که روی پاهایش و دستش دور

کمرش حلقه شده است لبخندی میزند.
با بلند شدن صدای زنگ دوباره اش تکانی به تن

یزدان میدهد. وقتی هومی از دهانش خارج میشود
شهرزاد کلفه محکم تر تکانش میدهد!

-پاشو ببین کیه پشت سر هم زنگ میزنه!؟
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یزدان.....ای بابا توروخدا پاشو له شدم....!!!
-هوووم....بگیر بخواب!

ورجه وورجه نکن تا پانشدم حسابت نرسیدم بچه!!
-گوشیت خودش روُ کشت، شاید یکی داره میمیره به

تو زنگ زده خبر بده آخه!
پاشو دیگه یزدان....جان من بلندشو!!
-آه، اگر گذاشتیدَ کپه مرگم رو بزارم.

تن خودش را از روی تن شهرزاد کنار میکشد که
دخترک نفس عمیقی میکشد.

روی تخت نیم خیز میشود و در حالی که چشمانش را
میمالد دنبال موبایلش میگردد!!

از روی ر
ِآو

ِدر همراهش را برمیدارد و با دیدن نام
حسام، چشمانش کامل باز میشود!

نگاهی به ساعت روی دیوار می اندازد، اول صبح
بود.

تماس را برقرار میکند که صدای پریشان حسام به
گوش هایش میرسد.

-آلو داداش...!!
-سلم حسام جان، چیزی شده؟!
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-میتونی بیای اداره؟!
-میگم چیشده؟! این موقع صبح زنگ زدی بگی

میتونی بیای فلن جا؟!
خواب بودیم مثل..

-یزدان...جاسوس داریم!!
هرماموریتی که میخواییم انجام بدیم، قبل ما از اونجا

رفتن!
بیا اداره که اوضاع وخیمه؛ به خودت نیاز داریم!!

دست درون موهایش میکشد و نیم نگاهی به شهرزاد
که روی تخت نشسته و تمام چشمانش را باز کرده و
نگاهش میکند؛ لبخندی همراه با اخم میزند و از اتاق

خارج میشود.
-من خودم رو میرسونم؛ اما قبلش یک آدم مطمعن و
مورد اعتماد واسم جور که توی نبودم بزارم مراقب

شهرزاد باشه!!
-حله داداش؛ منتظرتم یا علی!

-زود میام فعل!
به عقب برمیگردد که شهرزاد را جلوی درب اتاق

میبیند.
در این حد کنجکاو بودن شهرزاد، برایش خنده دار

بود لبخندی زد و پرسید:
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-از کی اینجا بودی جوجه؟!
-تازه اومدم برم سرویس، کجا میخوای بری؟!

-حسام براش مشکلی پیش اومده، شاید چند روز برم
باهاش تا کارهاش رو حل کنیم!

-نکنه بازم مثل اون مسافرت کذایی؟!
بری و باز دیر برگردی؟!

نرو لطفا یزدان....
دستی که روی بازویش بود را گرفت و بوسه ای
روی آن زد، نگرانی و دلواپسی دخترک را درک

میکرد چون خودش هم میترسید!
اما اینبار شهرزاد همسرش بود و هیچ احد الناسی

نمیتوانست از او دورش کند.
-قربونت برم، نترس!

جای دوری نمیرم، تو دیگه برای منی!
هیچکس حق نداره بهت بگه بالی چشمات ابرو داری

دلبرم!!
-مرسی که هستی یزدانم!

من با تمام وجودم تا آخر عمرم از خدا میخوام کنار تو
زندگی کنم!

خیلی دوست دارم....
خم میشود و بوسه ای بین دو ابرویش میزند، بعد روی
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گونه ها و چشمانش را هم میبوسد.
-جان منی تو دلبر!!

با شنیدن صدای باز شدن درب اتاق مشترک پدر و
مادرش، شهرزاد هراسان خودش را آغوش یزدان

بیرون کشید که باعث تک خنده یزدان شد.
-سلم مامان، صبح بخیر!

-سلم دختر قشنگم؛ صبح توام بخیر عزیزم!
-به حاج خانوم خودم، عروست رو دیدی به پسرت

توجه نمیکنی ها!!
صبح شما بخیر بانوی من!!

به سمت مادرش رفته و درآغوشش کشید و بوسه ای
روی گونه اش زد که حاج خانوم هم متقابل صورتش

را بوسید.
-قربون قد و بالت بره اکرم، تو عزیزدل منی!

تاج سرمی، شاخ و شمشاد منی!!
-چه پدرسوخته جای من رو گرفته برات حاج خانوم!!
با شنیدن صدای حاج سبحان شهرزاد سلمی داده و به

آغوشش رفت و یزدان با حسادت لب زد:
-شماهم دخترک رو داری دیگه، من و مادرم رو

میخوای چیکار حاجی؟!
-برو رد کارت پدرسوخته، بردار زنت رو ببر و زن
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من روَ پس بده.
-هم زنت رو بهت پس میدم هم عروست رو حاجی!

بنده باید برم مسافرت با حسام، زنمم میسپارم به شما!!
حاج خانوم با نگرانی سرش را بال آورده و به چهره

یزدان نگاه میکند که با فشرده شدن دستش با دست
حاج سبحان سکوت میکند.

حاج سبحان اصل دوست نداشت بیشتر از این
شهرزاد استرس و اضطراب را متحمل شود.

خوب میدانست اگر شغل یزدان را بفهمد بیشتر آشفته
خواهد شد!!

-بریم صبحانه، شهرزاد باباجان برامون آماده
میکنی!؟

-چشم حاج بابا، تا شماها آبی به دست و صورت تون
بزنید من هم سفره رو میچینم.

-دستت درد نکنه باباجان!
وقتی که شهرزاد وارد آشپزخانه میشود حاج خانوم با
نگرانی به سمت پسرش برمیگردد، در حالی که اشک

درون چشمانش جمع شده است لب میزند:
-یزدان جان، باز کجا میخوای بری مادر؟!

تو که گفتی بودی ماموریت نمیری و داری از دور
کنترل میکنی همه چیز رو!!
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دست دور شانه های مادرش انداخته و اورا به خودش
میفشارد:

-قربونت برم من اکرم خانوم، نگران نباش اتفاقی
واسم نمیفته!

مجبورم برم، دستور دادند که باید خودم باشم چون
جاسوس داریم توی گروه که همه نقشه هارو خراب

میکنه!
به سمت پدرش که متفکرانه نگاهشان میکند برگشته و

لب میزند:
-حاجی، لطفا بیشتر مراقب حاج خانوم باشید.

نیاز نیست این همه نگران باشید، من مراقب خودم
هستم.

لطفا فقط شهرزاد از ماجرا بویی نبره؛ چون میترسم
بفهمند نقطه ضعفی دارم و با شهرزاد تهدیدم کنند!!

-پسرم، میسپارمت به خدا هرچی صلح زندگیته!!
حالهم بریم صبحانه بخوریم که شهرزاد شک میکنه

و ناراحت میشه.
-سلمت باشی حاجی؛ چشم بفرمایید.

بفرما دورت بگردم حاج خانوم، این اشک های
خوشگلت روهم دیگه نریز!!

کنار یزدان جای گرفت و نشست، جواب تشکر های
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پدر و مادر شوهرش راهم با لبخند و محبت داد.
-برات چایی شیرین کنم یزدان؟
-آره دستت درد نکنه عزیزم!!

استکان چای شیرین را جلویش گذاشته و برای خودش
هم درست میکند.

بعد از اتمام صبحانه شان، یزدان به اتاقش رفت تا چند
دست لباس و وسیله های شخصی اش را بردارد.

شهرزاد با حالت دمغی به دیوار تکیه داده و نگاهش
را مردی دوخته بود که مادرش را میان بازوانش حل

کرده بود.
اشک سمجی که روی گونه اش غلتید را با پشت دست

پاک کرد و لبخند مصنوعی روی لب هایش نقش
بست.

حاج خانوم و حاج سبحان، برای اینکه راحت تر
بتوانند خداحافظی کنند، از خانه خارج و به حیاط

رفتند.
یزدان با عشق نگاهش کرد و فاصله نسبتا زیاد

میانشان را با قدم های بلند پر کرد.
دلبرکش را میان بازوهایش در هم کشیده و سخت به

خود فشرد.
دستانش را دورشانه یزدان پیچید و مانند بچه های دو
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ساله سیل اشک هایش روان شد.
یزدان روی موهایش را بوسه ای پر از عشق زد و

موهایش را نوازش کرد.
-شهرزادم، دلبرم، عروسکم، خانومم!؟

چرا گریه میکنی؟! مگه دارم میرم جنگ؟!
نترس نمیمیرم، زود برمیگردم پیشت!!

-دلم...برات...تنگ میشه.
یزدان من بدون تو خوابم نمیبره، اصل وقتی نیستی،

انگار نیمی از وجودم گم شده.
نمیشه نری؟!

مگه این سفر چیه که هی با اقا حسام میرید؟!
منم با خودت ببر اصل....!!!

دستانش را قاب صورت کوچک و سفیدش میکند.
جوجه فسقلی،من نیستم مراقب خودت باش!

آسته میری و آسته میای!
برام دعا کن؛ تا زودتر برگردم پیشت و شب ها

کنارت سر روی بالش بزارم!!
تا خودم زنگ نزدم بهم زنگ نمیزنی، بدقلقلی

نمیکنی!
حله بچه؟!

-اشک از گوشه چشمانش سرازیر شده و تا زیر چانه
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اش میرود که انگشت شصت یزدان آنرا میپاکد.
-من چی گفتم بهت دوردونه؟!

گفتم بد قلقلی نکن دیگه!
بدو  که دیر شد باید برم....!!

خنده ریزی بخاطر لحن کودکانه یزدان میکند و اشک
روی صورتش را با پشت دست پاک میکند.

-بیرون نیا؛ هوا سرد و ممکنه مریض بشی قربونت
برم!!

خداحافظ جوجه رنگی من!!
-چشم نمیام؛ حواست به خودت باشه!

میسپارمت به خدا!!
خدانگهدار

از این سوی به آن سوی اتاق قدم برمیدارد، افکار بهم
پیچ خورده اش باعث سردرد شده بود.

حسام روی صندلی نشسته و نگاهش را به نقطه
نامعلومی دوخته است.

تمام زحمات یک ماهه گروهشان به باد رفته بود و
دستشان بند هیچ جایی نبود.
-آه بگیر بتمرگ ببینم دیگه!

هی این اتاق کوچیک رو متر میکنه، بشین فکر کن
ببین چه خاکی تو سرمون بریزیم!
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به رییس چی بگیم آخه؛ ای خدا!!
-حسام من دارم فکر میکنم اگه گند نزنی به افکارم!!
من هرچقدر فکر میکنم نمیتونم باور کنم از بین بچه
های خودمون که این همه مورد اطمینان هستند کسی

جاسوس شده باشه، این رو میفهمی؟!
-منم باورم نمیشه؛ اما حال شده و ما مجبوریم یک

نقشه ای بریزیم تا پیداش کنیم!!
-فکری داری؟!

-نه خب چیزی به ذهنم نمیرسه، یکی دو نفر نیست!
پانزده نفر آدم ها!!

-زهر مار، پاشو گمشو از جلوی چشمام.
آ راستی، اون شخصی که برای محافظت از شهرزاد

قرار بود بیاد کو؟!
-الن میگم میاد باهاش حرف بزنی تا بره سر

کارش!!
از اتاق خارج میشود و همراه مرد جوانی برمیگردد،

مرد جوان برایش احترام نظامی میزند.
-آزاد.....

-سلم قربان؛ امر بفرمایید سرتا پاگوشم!!
-سلم، شما باید در نبود بنده، مراقب یک خانه باشید و
اصل ماجرا اینجاست که مراقب همسرم که توی اون
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خانه که خانه پدرم هست مراقبت کنید.
اول بخاطر اینکه جاسوس بینمون هست و ممکن به

من از طریق خانواده ام ضربه بزنند.
دوما لحظه به لحظه زمانی که همسرم از خانه خارج

بشه یا هرکسی وارد خانه بشه رو بهم اطلع میدی!!
-فهمیدم قربان، چشم حواسم هست.

کار من از کی شروع میشه؟!
-از همین الن، تشریف بیارید عکس همسرم و

خانواده ام روهم بهتون نشون بدم.
اگر مزاحمی یا کسی دیدید که توی راه خونه تا خیاطی

اذیتش کرد اول عکس طرف رو میگیری و بعد از
همسرم دورش میکنی!!!

-چشم قربان، اطاعت میشود.
بعد از اینکه عکس خانواده اش را به ستوان قاسمی
نشان داد؛ آدرس راهم برایش نوشت و اورا به دنبال

کارش فرستاد.
از خستگی روی صندلی ولو شد، از صبح که به اداره
آمده بود تا االن  که غروب بود و نزدیک اذان، سر پا

بوده و بک لقمه غذاهم نخورده است.
بالخره  خستگی بر او غلبه میکند و پلک هایش روی

هم می افتد و به خواب عمیقی فرو میرود.
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بعد از بدرقه یزدان، همراه حاج خانوم و حاج سبحان
سرخاک بابا و مامان شهلیش رفتند.

دلش برایشان تنگ شده بود، روز به روز که بزرگتر
میشد جای خالیشان را احساس میکرد و قلبش فشرده

میشد.
با گلب سنگ قبر هردویشان را میشوید و گل های

سرخ را رویشان میگذارد.
حاج سبحان و حاج خانوم بعد از خواندن فاتحه کمی

آن طرف تر می ایستند تا دخترک راحت تر درد و دل
کند.

بوسه ای بر روی نام های حک شده شان میزند و این
بغض لعنتی درون گلویش انگار که میخواست جانش

را بگیرد....!!!
بغض خفه کننده اش میترکد و صدای گریه دردناکش

در گوش حاج سبحان میپیچد.
جلوی همسرش را برای رفتن به پیش شهرزاد را

میگیرد.
-عزیزدلم بزار راحت باشه، اونم دل داره!!

گریه کنه بلکه سبک بشه.
-بچه ام داره پرپر میشه سبحان، ببین چجوری داره

اشک میریزه!!
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مطمعنم اگر االن  یزدان بود از ترسش اینجوری گریه
نمیکرد!

خودش خوب میدونه یزدان دوست نداره بیمار بشه؛
برم آرومش کنم؟!

-برو بشین کنارش، ولی مانع اشک ریختنش نشو!!
-شماهم بیا حاجی.

-بابایی چرا نبودی تا ببینی عروس شدم؟!
دامادت هم خبر داری که همون آدمی شد که همیشه

اسمش ورد زبونت بود.
مامان میگفتی مرد باید عشقش رو برای همسرش جار

بزنه، ولی یزدان هیچی نمیگه!!
اما جوری رفتار میکنه که من میفهمم خاطرم رو

میخواد.
خیلی راه سختیه مامان، تنها باشی و عروس بشی!
منم دلم میخواست وقتی دارم ازدواج میکنم بیام از

خونه پدرم خداحافظی کنم، اما چه کنم که نشد!!
دلم براتون خیلی تنگ شده، فقط بخاطر قولی که به

شما دادم تلش میکنم تا زندگی بهتری رو برای خودم
و یزدان بسازم.

همیشه مراقبم باشید و دعام کنید.
حاج سبحان روی صندلی فلزی که بالی قبر رفیق و
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همسرش هست، مینشیند.
بغض مردانه چنگی به گلویش میزند، دستی به

صورتش میکشد.
اکرم خانوم، شهرزاد را در آغوشش میگیرد و از

روی چادر بوسه ای روی سرش میزند و کمرش را
نوازش میکند.

شهل برایش عزیز بود، از وقتی که آشنا شده بودند
باهم مانند دو خواهر برخورد میکردند، حال که شهل

را نداشت، تصمیم گرفته بود با جان و دل برای
زندگی شهرزاد تلش کرده تا در آرامش و امنیت

زندگی کند.
حاجی از جای برمیخیزد و دست روی شانه دختر

رفیقش، دوردانه اش گذاشته و میفشارد.
-حاج خانوم، بلند بشید دیگه بریم!!

شهرزاد باباجان دیگه پاشو،پدر و مادرت هم راضی
نیستند تو خودت رو اینجوری عذاب بدی!

همین که تو شاد باشی و زندگی خوبی رو سپری کنی
اونها خوشنود میشند.

با دستمال کاغذی که از دست حاج خانوم میگیرد
اشک روی صورتش را پاک کرده و از جای

برمیخیزد.
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دست حاج خانوم راهم گرفته و کمک میکند تا سرپای
شود.

با صدایی که از شدت اشک و ناله، گرفته شده است
لب میزند:

-بله حاج بابا، شما درست میگید.
اما من هنوز اول زندگیم هست و به وجودشون بیشتر

نیاز داشتم!
اما خب انگار قسمت نبودا خودشون کنارم باشند.

من همیشه خداراشکر میکنم که حتی اگر عزیزای من
رو ازم گرفت؛ دوتا فرشته سرراهم گذاشت که برام

مثل پدر ومادرم عزیز هستند.
اگر شما و حاج خانوم نبودید، شاید من االن  توی خونه

عموم، توی یک زندگی اجباری بودم!!
خدا سایه شمارو از سر من کم نکنه.

حاج خانوم لبخندی از روی رضایت روی لب هایش
مینشیند، از اینکه شهرزاد هم آنها را مثل پدر و مادر

خودش دوست میداشت ،خوشحال بود.
حاج سبحان دست دخترک را در دست گرفته و سفت
میفشارد و شروع به قدم برداشتن میکند و شهرزاد و

حاج خانوم هم همراهش میشوند.
-شهرزاد جان؛ از اینکه بعنوان یک پدر قبولم داری
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برام کافیه!
نادر برای من برادر بود اما نبود، رفیق بود!!

میگم رفیق بود، چون هرکسی نمیتونه رفیق بشه و تا
آخرش باهات رفیق بمونه!!

نادر، رفیقم، همدمم، محرمم، پشتیبانم...بود!
حال که رفت، تنهام گذاشت، ولی دخترش رو سپرد

دست همون رفیق تا رفیق دخترش باشه!
حال دخترم، من پدرشوهرت یا دوست پدرت نیستم.
من رفیقتم، همدمتم، محرمتم و صد البته پشتیبانتم!!

شهرزاد تمام محبتش را در چشمانش ریخته و نگاه در
نگاه حاج سبحان دوخت و از ته دل خداراشکر کرد.

-مرسی از اینکه کنارمید، عاشق هردوتونم!!
حاج خانوم قربونت برمی گفته و بعد میخندد و با

شیطنت زیر گوش شهرزاد لب میزند:
-اگر یزدان بشنوه جز اون به کس دیگه ای گفتی

عاشقتم گیس هاتو از کله ات میَ کنه...
-وای آره....بهش نگید ها، خیلی حسودی میکنه!!

-چون دوست داره قشنگم.
در حالی که شوک شیرینی از حرف حاج خانوم در
جانش رسوخ پیدا کرده بود لبخند عمیقی روی لب

هایش نشست و همقدمشان شد.

  836                       



شهرزاد   بی شهر

با چند تقه ای که به درب خورد، پلک هایش را از هم
فاصله داده و روی صندلی درست نشست.

دستی به صورتش کشید تا خواب از سرش بپرد.
بفرماییدی زمزمه کرد که درب باز شده و ستوان

قاسمی وارد میشود.
احترام نظامی میزند که یزدان آزاد گفته و از جایش

بلند میشود.
-اینجا چیکار میکنی قاسمی؟!

مگه نباید االن  کشیک خونه مارو میدادی؟!
-بله قربان، اما پدر و مادرتون همراه خانومتون به

بهشت زهرا رفتند.
من هم اومدم تا بهتون خبر بدم.

-اهان... خب هر لحظه خواستند جایی بروند میخواهی
بیایی و به من خبر بدی؟! اونم حضوری؟!

-شما امر بفرمایید چه کاری انجام بدهم قربان!!
-هووف....موبایلت رو بیار تا شمارم رو بهت بدم تا

هرکجا رفتند برام پیامک کن!!
راستی میتونی بری یک فروشگاه لوازم خیاطی و

یک دستگاه چرخ بخری و بفرستی منزل من؟!
-چشم الساعه برمیگردم خدمتتون...

بله میتونم بخرم قربان!!

  837                       



شهرزاد   بی شهر

میرود و همراه موبایلش برمیگردد، یزدان شماره خود
را به او میدهد و شماره اش راهم گرفته و سیو میکند

تا در مواقع ضروری بتواند زنگ بزند.
-خب پس برو چرخ خیاطی رو بخر، بگو کادو پیچش

کنند.
ببر اداره پست و همراه این نامه به آدرس خونمون

بفرستش!!
دستت درد نکنه ستوان!

-چشم انجام وظیفه است.
با اجازه تون... یا علی!!

-علی یارت...!!
با فکر به اینکه عروسش با دیدن کادویی که برایش

فرستادع است مانند کودکان به وجد آمده و خوشحال و
شاد خواهد شد، لبخند عمیقی میزند.

به سمت پنجره میرود و آنرا باز میکند، هوای سرد اما
دلچسب پاییزی به صورتش برخورد میکند که باعث

بسته شدن چشمانش میشود.
پشت پلک هایش، خنده های دخترک را میبیند که

لبخندش وسعت پیدا میکند.
از خود میپرسد:

-
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ِکی اینگونه عاشق شدی که تمامت شده است
شهرزاد؟!

دخترک نازنینش!!
میخواست اولین کادویی که مربوط به کارش هست را

خودش بخرد، اکنون که بخاطر ماموریت در خانه
نبود خواست با این شرایط برایش خریده و همراه نامه
ای که در آن از وجودش تشکر کرده و خواسته است

که بهترین خیاط دنیا شود، برایش چرخ بفرستد.
با وارد شدن حسام به اتاق از افکارش خارج شده و

نفس عمیقی میکشد.
باید میرفت، میرفت تا برگردد!!!

از سوپرمارکت بزرگ نزدیک محله شان خارج شدند
و در حالی که هرسه نفر هردو دستانشان پر بود به

سمت پیاده قدم برداشتند.
بعد از اینکه سرخاک به بازار رفتند و کمی گشته و
بعد برای خرید خانه به فروشگاه نزدیک خانه آمدند.
حاج سبحان به زور برای شهرزاد تنقلت و خوراکی
های زیادی خرید، هرچه شهرزاد اصرار میکرد دو

سه بسته چیپس و پفک کافیست حاجی مخالفت کرده و
از هرکدام بیشتر از ده بسته خریده بود.

با وارد شدن به کوچه شان چند تعداد از همسایه
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هایشان را که در کنار هم ایستاده و در حال صحبت
کردن بودند را دید.

حاج سبحان و حاج خانوم شروع به سلم و احوال
پرسی کردند اما او به یک سلم آرام اکتفا کرده و
گوشه ای ایستاد تا گفتگوی بزرگترها تمام شود.
-شهرزاد جان،؟ دخترم انشاءلل که حالت خوب

هست؟!
خدا پدر و مادرت رو بیامرزه، زن و مرد نازنین و

باخدایی بودند.
-خوبم ممنون لطف دارید...خدا رفتگان شماروهم

بیامرزه اقدس خانوم!!
-پیربشی عزیزدلم، کمکی چیزی نیاز داشتی که از

دستمون بربیاد از ما دریغ نکن دخترم.
ماهم مثل همسایه هات هستیم و بتونیم برات کاری

انجام بدیم دریغ نمیکنیم.
-ممنون، حاج بابا و حاج خانوم لطف دارند و اجازه

نمیدهند کمبود چیزی رو احساس کنم.
اقدس خانوم که با این حرف ها میخواست از موقعیت

شهرزاد باخبر شود، لبخند مصنوعی زده و نگاهش را
به حاج خانوم دوخت.

-خدا بهتون عمر و آخرت با عزت بده اکرم خانوم
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جان؛ راضی نگهداشتن یتیم یعتی راضی نگه داشتن
خدا.

دست شما و حاج آقا صالحی درد نکنه!!
-اقدس خانوم، شهرزاد شاید پدر و مادرش رو از

دست داده باشه!
اما یتیم نیست، اون من و حاجی رو داره، شهرزاد

برای من با هیچ کدوم از بچه هام فرقی نداره!!
-نه من منظور بدی نداشتم حاج خانوم؛ به هرحال یک

دختر بچه تنهاست و برای همین گفتم.
انشاءلل که خوشبخت بشه.

-ممنون؛ توکل به خدا.
با اجازه تون، خداحافظ.

-اجازه مام دست شماست، خدانگهدار.
شهرزاد بخاطر بغض بزرگی که در گلویش جا خوش

کرده، سکوت کرده بود و پشت سر حاج سبحان قدم
برمیداشت.

حاج خانوم دست روی کمرش گذاشت که سرش را
بال آورد و با نگاهی بارانی چشم به لبخند حاج خانوم

دوخت.
لبخندی بر روی شهرزاد زد که دستی به چشمانش

کشید تا از بارششانN جلوگیری کند.
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هرسه باهم وارد خانه میشوند. خرید هارا در
آشپزخانه میگذارند.

شهرزاد برای تعویض لباس هایش به اتاق خود
میرود.

دامن و تیشرت آبی رنگی بر تن میزند و موهایش را
شانه کرده و از بال دم اسبی میبندد.

از اتاق خارج میشود، حاج بابا را میبیند که در هال به
خواب رفته است.

برایش پتویی میبرد و روی تنش میکشد.
به آشپزخانه برمیگردد و کمک مادرش میکند تا خرید

هارا در جایشان بگذارد.
برای شام، مواد لزم ماکارانی را بیرون میگذارد و

شروع به پختن میکند.
-مامان جان، شماهم لطفا برید یکم استراحت کنید.

زیاد راه رفتیم پاهاتون درد میگیره باز!
من خودم شام رو آماده میکنم.

-پیربشی دخترم، آره زانوهام دوباره درد گرفت، برم
یکم دراز بکشم.
دستت درد نکنه.

-خواهش میکنم، پتوهم دونفری هست روی حاج بابا
کشیدم شماهم میتونید استفاده کنید.

  842                       



شهرزاد   بی شهر

پاهاتون رو گرم نگه دارید تا آرام بشه.
-باشه دخترم.

غذایش را دم گذاشته و ظرف ها راهم میشورد، روی
صندلی میزغذاخوری مینشیند تا کمی از خستگیش در

بشود که با شنیدن صدای زنگ از جای میپرد.
از شوق و هیجان اینکه ممکن است یزدان باشد با

عجله از آشپزخانه خارج شده و به سمت آیفون میرود.
اما با دیدن مردی ناآشنا،آیفون را برداشته و لب میزند:

-بله؟!
-سلم خانوم، منزل آقای صالحی؟!

-بله، امرتون؟!
-پستچی هستم، برای خانوم شهرزاد ملکی یک بسته

داریم.
لطفا تشریف بیارید و بسته رو تحویل بگیرید.

یعنی چه کسی برایم میتوانست بسته بفرستد؟! نکند از
عمو با نوید باشد؟!

با گیجی آیفون را گذاشته و چادرنمازش را سر میکند
که صدای حاج بابا رو شنیده و از افکارش خارج

میشود.
-شهرزادجان کجا میری؟! کی بود پشت در؟!

-وال حاج بابا گفت پستچی، برای من بسته آورده!!
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-صبرکن منم همراهت بیام.
-چشم.

درب را باز کرده و حاج سبحان از حیاط خارج شده و
او در چهارچوب در می ایستد.

-سلم حاج آقا
-سلم پسرم، خسته نباشید!

ما بسته داریم؟!
-بله، بفرمایید اینجارو امضا کنید و بسته رو تحویل

بگیرید.
-ممنون.

بعد از امضای برگه، پستچی بسته نسبتا سنگینی را
روی زمین گذاشته وبا خداحافظی از آنجا دور میشود.
حاج سبحان با دیدن نام یزدان روی بسته لبخندی روی

لب هایش مینشیند و بسته را برمیدارد و به داخل
میرود و شهرزاد هم پشت سرش میرود.

بسته را روی زمین میگذارد و به سمت شهرزاد
برمیگردد.

-حاج بابا، بسته رو کی فرستاده؟! آخه من که کسی
رو ندارم.

-چرا داری باباجان، شوهرت برات فرستاده!
بازشکن دخترم.
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-یز....یزدان؟!
آخه چرا با پست، یعنی چی میتونه باشه؟!

با هیجان به سمت بسته کادوپیچ شده رفته و بازش
میکند، با دیدن چرخ از شوق جیغی میکشد که حاج

خانوم از خواب پریده و با نگرانی به سمتشان می آید.
-وای خدایا، باورم نمیشه! واسم چرخ خریده!!
وای مامان ببین چقدر ناز و خوشگله چرخ!!

-مبارکت باشه عزیزدلم.
به سلمتی باهاش کار کنی.

-ممنونم.
-از ما تشکر نکن، وقتی شوهرت برگشت از اون

تشکر کن خوشگلم.
-چشم از یزدان هم تشکر میکنم...واقعا شوکه شدم!

یزدان مخالف کار کردن من بود اما حال خودش واسم
چرخ خریده.

-مخالف بود، چون میخواست بهت سخت نگذره، اما
وقتی دید میخوای روی پاهای خودت وایسی داره

کمکت میکنه، پشتت وایمیسته تا موفق بشی!!
با کمک حاج خانوم چرخ را به اتاق خودش برده و
آنجا گذاشت، حاج خانوم پیش همسرش برگشت اما

شهرزاد مانند بچه ها با چشمانی ستاره باران نشسته و
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به چرخ زل زده بود که با دیدن پاکتی با تعجب دست
دراز کرده و برش داشت

با خواندن متن روی کاغذ لبخندی زده و شروع به باز
کردنش کرد.

"تقدیم به جوجه رنگی خودم"
با دیدن دست خط زیبای یزدان اشک شوق در

چشمانش جمع شده و با هیجان از جای پریده و دوباره
روی تخت نشست.

شروع به خواندن کرد، از اینکه یزدان هم روز به
روز به او علقه مند تر میشد خوشحال بود.

-شهرزادم، من ابدا دوست نداشتم دختری که حال
همسر من هست، به دنبال کار کردن برود.

اما وقتی علقه و شوقت را برای یادگیری و کار
خیاطی دیدم، نخواستم مانعت بشوم.

بلکه من تا ابد مانند کوه پشتت خواهم ایستاد،برای
همین قبل از رفتن خواستم برایت اولین کادوی شاغل

شدنت را بدهم.
احساس میکنی که من این زندگی را نمیخوام؟! ولی

من از تصمیم پدر خیلی خوشحالم!!
من و تو با همه فرق داریم

من تورو جوری دوست ندارم که بقیه همو دوست
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دارن...
من دلم میخواد دنیارو برات قشنگ کنم
من دلم میخواد تورو عاشق زندگی کنم

یه جوری که از بودنت از حضورت از این که هستی
لذت ببری.

صبح که چشماتو باز میکنی بگی من همونی ام که یه
نفر

ِحاضر
جونشو برام بده،

برای خوشحالیم، برای خوشبختیم؛ برای هر چیزی که
من از دنیا میخوام!

غصه اگه داری بگی هی بلند شو بیا دوتایی باهم
غصه بخوریم...

آدم تنها تنها از پس این همه درد برنمیاد
آدم تنهایی بیشتر دردش میاد...

من تورو اینجوری دوست دارم که چشمات برق بزنه
از شوق، از ذوق، از فرط دوست داشتن و دوست

داشته شدن
اره من تورو جوره دیگه ای دوست دارم...

اشک هایش از اعتراف همسرش روی گونه هایش
میلغزید و صورتش را خیس کرده بود.
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نامه را به سینه اش میفشارد و از ته دل نفس عمیقی
میکشد.

چه روز دل انگیز و زیبایی بود، از جای برمیخیزد و
به سمت چرخ میرود.

دستی به رویش میکشد و خنده ای میکند.
از اتاق خارج شده و به سمت اتاق یزدان قدم

برمیدارد، درب اتاقش را باز کرده و خود را در کمد
لباس هایش می اندازد.

به عطر تنش، به گرمای وجودش احتیاج داشت.
حال که خودش نبود میتوانست با لباس هایش خود را

آرام کند.
پیراهن قرمز رنگش را به بینی چسبانده و عطر تنش

را وارد ریه هایش میکند.
-آخه من کی این همه عاشقت شدم مرد مغرور من؟!

که شدی تمام دنیای من؟!
کاش زودتر برگردی؛ نیاز دارم به آغوش گرمت!

به آرامش کنارت؛ به بازوان پر امنیتت!!
یزدانم خیلی دوستت دارم، تا جان در سینه دارم برای

تو خواهم ماند.
با کمک حاج خانوم، میزی به اتاقش آوردند تا چرخ

را روی آن بگذارند.
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حاج خانوم هم از شوق و هیجان شهرزاد به وجد آمده
بود و در دل دعای خیر برای یزدان میکرد که

دخترک را اینگونه شاد کرده است.
چرخ راهم روی میز گذاشت، روی صندلی نشست و

با هیجان دستانش را بهم کوبید.
-وای مامان خیلی خوشحالم، کاش یزدان هم بود تا

ازش تشکر کنم.
-انشاءلل خودش هم میاد.

خداروشکر که خوشحالی، حال یکم که بلدی با
چرخت کار کن، بعد بیا شام بخوریم!

فردا که رفتی از نرگس خانوم بیشتر یاد بگیر تا توی
خونه تمرین کنی و حرفه ای تر بشی دور سرت

بگردم.
-چشم شما برید منم االن  میام کمک تون میکنم.

بعد از رفتن حاج خانوم کمی با چرخ کار کرد و بعد
از آن از جای بلند شد.

تصمیم گرفت برای یزدان نامه بنویسد و در کمدش
بگذارد.

هروقت که از سفر برگشت نامه را دیده و بخواند.
کاغذ و خودکاری برداشته روی تخت نشست .

-همسر عزیزم، شاید من در برابر تو یک دختر بچه
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ساده و کوچک باشم.
اما این بچه کوچک، حتی چند ماه قبل که پدر و

مادرش را از دست داد و تو مراقبش بودی، عاشقت
شد.

اما ترس از اینکه شخص سوم در زندگیت باشم
همیشه واهمه ای بود در قلبم.

از اینکه اینگونه حواست به من بود و حال با اعتراف
شیرینت، انگار که عمر دیگری از خداوند گرفته ام.

یزدانم....
دلواپسم که می شوی

تماِ م غصه هایم را فراموش می کنم...
ِن

نگرا هیچ چیز نیستم؛
وقتی تو مراقِ ب دنیا

ِی
منی،

تویی که قوی ترینی،
تویی که منحصر به فرد ترین آدِ م روی این زمینی...

نگاِ ه دنیا را می خواهم چه کار؟!
وقتی حمایت و توجِ ه تو را دارم؟!!

محبوِ ب تو بودن چه لذتی دارد!
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چیزی شبیِ ه پرواز تا بی نهایِ ت بودن!
من چه خوشبختم این روزها،

این روزها که آغوِ ش تو؛
سهِ م انحصارِ ی شیطنت هاِ ی من شده...

و من می
ِان
ِن

بازوا مردانه ی تو؛
جان می گیرم...

تو نمی دانی،
تو نمی فهمی،

که چه اندازه شیرین است عروِ س قصه بودن،
وقتی قرار است شاهزاده ی سوار بر اسِ ب سفیدش؛

تو باشی!
خیلی دوستت دارم همسرم!

عطر مخصوص خودش را چند بار روی نامه پخش
کرده و با شادی از اتاق خارج شد.

نامه را در کشوی وسیله های شخصی یزدان گذاشت
و به آشپزخانه رفت.

با کمک حاج خانوم میز مفصلی چیدند و هرسه پشت
میز نشسته بودند که صدای زنگ درب درخانه پیچید.
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حاج سبحان از جای برخواست و به سمت آیفون
رفت؛ با دیدن زهرا و مریم لبخندی روی صورتش

نشست.
با زدن دکمه درب ورودی را باز کرده و از خانه

خارج شد.
امیرعلی با جیغ و دوان دوان به سمتش پرواز کرده و

خود را در آغوش پدربزرگش انداخت.
با شنیدن صدای امیرعلی، شهرزاد هم همراه حاج

خانوم به حیاط آمدند.
دخترها پدرشان را در آغوش گرفته و بوسیدند.

-دخترای بابا، خوش آمدید!
چه بی خبر؟!

-ممنون بابایی، وال زهرا زنگ زد گفت باهم بیاییم
اینجا، منم مرخصی داشتم گفتم باشه بریم.

دلم براتون تنگ شده بود،حالت خوبه حاج بابا؟!؟
-خونه خودتونه، بیشتر بیایید ماهم تنها نمیمونیم.

بیایید بریم داخل....
-سلم مامان، سلم شهرزاد خوبی چشم سفید، نمیگی

یک زنگ بزنم ببینم این زهرا کجاست ازش خبری
نیست؟!

-سلم، نخواستم مزاحمت بشم، به هرحال رفتی سر
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خونه و زندگیت!
آبجی مریم خوش اومدین، هوا سرد بریم تو!!

حاج خانوم هم دخترانش را در آغوش گرفته و رفع
دلتنگی کرد.

همگی دور میز نشسته و شروع به خوردن غذایشان
کردند.

با سوالی که مریم پرسید شهرزاد با تعجب سرش را
بال آورد:

-میگم مامان؛ داداش یزدان باز نیست رفته
ماموریت؟!

-چ...چی؟! یعنی چی ماموریت؟!
زهرا سریع تر از بقیه لب باز کرد و رو به شهرزاد و

مریم گفت:
-خواهر من انگار رفته اتم کشف کنه میگی ماموریت،

همون بگو سفرکاری دیگه!!
شهرزاد غذات رو بخور.

مریم با تعجب ابتدا نگاه خواهرش کرد اما بعد با ایما و
اشاره هایش فهمید که شهرزاد از شغل برادرش هنوز

خبر ندارد و سکوت پیشه کرد!!
-آره خب منم منظورم همین سفرکاری بود دیگه، من

با کلس تر گفتم فقط زهرا...
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-آره جون عمه هات...
-پدرسوخته، چیکار به خواهر های من داری؟!
-وای ببخشید سلطان، یادم رفت نشستین اینجا!!!
زهرا شروع به شوخی و خنده کرده بود تا فکر

شهرزاد را از حرف مریم دور کند.
هرچند به شوخی هایشان میخندید، اما فکرش هنوز

درگیر حرف مریم بود.
با خود فکر میکرد ممکن است یزدان به من دروغ
گفته باشد و برای کار دیگری به سفر رفته باشد؟!

مگر جز طلفروشی، شغل دیگری هم داشت که
بخواهد برایش به ماموریت برود؟!

با شنیدن صدای حاج خانوم از افکارش خارج شد و
بله ای لب زد

-بخور شهرزادجان، سرد شد و از دهن افتاد.
به هیچ چیز فکر نکن، وقتی یزدان برگشت باهاش

حرف بزن ولی اینجوری افکارت رو بهم نریز
دخترم.
-چشم.

-چشمت سلمت، بعد بلند شو ببر کادوی شوهرت رو
به خواهر شوهرات نشون بده ببینیم حسادت میکنند.

هردو شروع به خندیدن کردندکه زهرا با چشمانی
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باریک شده نگاهش را به آنها دوخت و لبخند شیطانی
زد.

کل عصر را به خنده و خوشی گذراندند، زهرا پشت
میز چرخ خیاطی نشست و شروع به آموزش استفاده

کردنش را به شهرزاد آموخت.
امیرعلی شیطنت میکرد و با شهرزاد قایم باشک بازی

کردند.
روز خوبی بود، همگی شاد و خوشحال کنار هم گپ

میزدند اما جای خالی یزدان برای شهرزاد سنگین
بود.

چقدر دلش میخواست تا یزدان اینجا بود تا بتواند
برایش دلبری کرده و تشکر کند.

در این هوای سرد، هوس بستنی کرده بود، خجالت
میکشید حرفی بزند.

اما در آخر به ناچار سرش را به سمت گوش زهرا
برد و لب زد:

-زهرا یک چیزی دلم میخواد؟!
زهرا سرش را به سمتش برگرداند و با شیطنت لب

زد:
-چی؟!

-بستنی....
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وقتی نگاه پوکر زهرا را دید، چشمانش را مظلوم کرد
که زهرا سقلمه ای به پهلویش کوبید که صدای آخ پر

دردش به گوش همه رسید.
همگی نگران به سمتش برگشتند و حالش را پرسیدند

که زهرا لب زد:
-چیزی نشد بابا، من زدم به پهلوش!

خانوم توی پاییز و هوای به این سردی، هوس بستنی
کرده، یکی نیست بگه بستنی خوردی سینه پهلو شدی

کی میخواد جواب خان داداش رو بده؟!
حاج سبحان لبخندی زد و از جای برخواست.

-من جواب یزدان رو هم میدم زهرا خانوم!
شما مراقب باش این حسادت کردنت کار دستت نده ته

تغاری!!
میرم باباجان، برات بستنی بخرم.

-عععع....حاجی داشتیم؟! من و حسادت؟!
مگه میشه؟!

وال من به فکر خودشم، هرروز یک جاش درد میکنه
گفتم مریض نشه!

شهرزاد و بقیاخنده ای به حرص خوردن های زهرا
کردند.

-دستتون درد نکنه حاج بابا، زحمت شد براتون!!
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-چه زحمتی باباجان، من به تو مگه نگفتم هرچی دلت
خواست به من میگی و میرم برات میخرم!؟

مگه خجالت کشیدن داره که یواشکی به زهرا میگی
باباجان؟!

-ببخشید، چشم حتما دفعه بعدی به خودتون میگم حاج
بابا.

-آفرین دخترم....امیرعلی پسرم بدو لباس هات رو
بپوش دوتایی بریم.

مریم سریع لباس های امیرعلی را آورد و در آخر
شال گردن را دور دهانش پیچید.

امیرعلی خود را به زمین کوبید تا پدربزرگش اورا
بغل بگیرد.

مریم بدرقه شان کرد و به خانه برگشت، زهرا کنار
حاج خانوم دراز کشیده بود و شهرزاد هم با تلویزیون

را روشن کرده و سریال میدید.
به آشپزخانه رفت و ظرف چهارمغز را برداشته و

پیش شهرزاد نشست.
شهرزاد لبخند مهربانی زد و کمی کنارتر رفت تا مریم

هم به بالش تکیه بدهد.
This world

 ...is a better place with you
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این دنیا با تو جاى قشنگیه ...
بعد از تمیزکاری آشپزخانه، به هال رفت و روی مبل

نشست.
پلک هایش را روی هم گذاشته و نفس عمیقی کشید.

از خستگی نای حرکت کردن نداشت.
بعد از رفتن حاجی و امیرعلی، وقتی مریم کنارش

نشست.
در سکوت شروع به خوردن مغز کرده و سریال

مورد علقه اش را تماشا کرد.
با صدای مریم؛ چشم از تلویزیون گرفته و به او داد.

-شهرزاد، میدونم قلبت از دست من شکسته!
من اولش فکر میکردم تو دختری نیستی

که.....دختری نیستی که برادرم رو خوشبخت کنی!
تفاوت سنی بیشتر از ده سالتون،خودش یکی از مورد

ها بود.
من برای یزدان چند نفر از همکار و آشناهارو پسندیده
بودم اما میخواستم اون رو ببرم تا یکیشون رو خودش

انتخاب کنه!!
ولی وقتی پشت تو در اومد و گفت که میخواد باتو

ازدواج کنه، اولش گفتم شاید نمیخواد روی حرف حاج
بابا حرفی بزنه!!
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اما بعد ها فهمیدم، یزدان واقعا خودت رو میخواد.
من رو حلل کن!!

من آرزوم خوشبختی برادرمه، پس وقتی کنارت
آرومه یعنی خوشبخت و منم به آرزوم رسیدم.

لبخند مهربانی میزند و دست مریم را در دستش
میگیرد و لب میزند:

- من از دستت ناراحت نیستم مریم جان!
شاید منم برادری داشتم و توی این موقعیت قرار

میگرفت مثل تو خودم رو به آب و آتیش میزدم تا
جلوش رو بگیرم.

ولی من و یزدان عاشق همیم، میخواییم تلش کنیم
برای زندگی مون!

من به یزدان قول دادم واسه زندگیم بجنگم!
به توام قول میدم که خوشبختش کنم.

-ممنون عزیزدلم، انشاءلل خدا براتون بهترین زندگی
رو رقم بزنه.

منم عمه بشم....
شهرزاد گونه هایش که سرخ میشود؛ مریم شروع به

خندیدن میکند.
-خجالت نکش دختر، من و زهرا رو به آرزومون

برسون!
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ما خیلی دوست داریم بچه برادرمون زودتر به دنیا
بیاد.

-هرچی حکمت خدا باشه!!
با برگشتن حاج بابا و امیرعلی، همگی از

سرصدایشان از جایشان برمیخیزند و به آشپزخانه
رفته و دور میز مینشینند.

شهرزاد و زهرا با دیدن بستنی، آب دهانشان جاری
شده و شروع به تند تند خوردن میکنند که امیرعلی

مسخره شان کرده و میخندد و باعث میشود بقیه هم به
خنده بیفتند.

با شنیدن صدای زنگ موبایلش، از افکارش خارج
شده و چشم به ساعت میدوزد.

حاج سبحان و حاج خانوم خواب بودند.
یک بامداد بود!

با نگرانی و البته ترس از جایش بلند شده و به سمت
اتاقش قدم تند میکند.

درب را باز کرده و وارد میشود، انگار که تماس قطع
شده است.

لمپ را روشن میکند که صدای زنگ دوباره در اتاق
میپیچد.

به دنبال موبایلش میگردد و اورا زیر تخت پیدا میکند.
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روی تخت مینشیند و نگاهش را به شماره ناشناس و
عجیبی میدوزد.

دو دل برای پاسخ دادن است، بالخره  دوراهی را کنار
گذاشته و لحظه آخر آیکون سبز رنگ را لمس میکند.
با پیچیدن صدای یزدان در گوشش، دهان نیمه بازش

را چند بار تکان میدهد اما فارغ از نوایی!!
-آلو.....شهرزادم؟!

چرا حرف نمیزنی قربون صدای نفس کشیدنت بشم
من، هووم؟!

-یز...یز...دان....
-جان یزدان؟!

یزدان بخورتت جوجه.....فکر میکردم اونقدر دلتنگم
هستی که زنگ بزنم اجازه ندی حرف بزنم، چرا

ساکتی شهرزاد؟!
-باورم.... نمیشه ....زنگ زدی؟

کجایی دورت بگردم من؟!
آره خیلب دلتنگتم، کی برمیگردی؟!

اصل کجایی؟! این چجور سفریه که نباید بهت زنگ
بزنم یا تو با شماره ناشناس زنگ زدی!!!

-قرار نبود زنگ بزنم، اما این قلب بیتابم حرف گوش
نکرد و خواست صدای معشوقه اش را بشنود.
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آخ که چقدر بیتاب تنتم خانومم.....
بیتاب صدای نفس هات زیر گوشم....

صدای ناله های از سر درد و لذتت.....
انگار که همسرش کنارش بود، حرف هایش تمام

جانش را مور مور کرده بود.
آب دهانش را به زور قورت میدهد تا گلوی خشک

شده اش را َتر کند.
-یزدان دوست دارم.....منتظرم تا برگردی!!

منم بیتاب توام، دلم شوهرم رو میخواد!!
-برمیگردم نفس، کارهام تموم بشه زود برمیگردم.

چی پوشیدی خانومم؟!
-من....دامن و تاپ پوشیدم....
-حتما بدون لباس؛ آره جوجه؟!

-آ...آره....
-آخ که حالم خرابه جوجه رنگی!

دلم میخواست االن  کنارت بودم؛ دستام و قاب سینه
های خوشمزه ات میکردم.....!!!

اشک های از سر دلتنگی اش روی گونه هایش
میلغزند و صدای نفس های پی در پی اش را یزدان

هم میشنود.
-نکن اینجوری با خودت؛ چند روز دیگه پیشتم.
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مراقب خودت باش جوجه؛ من باید برم!
خداحافظ.

-نه...آلو...یزدان...قطع نکن یزدان....
با شنیدن بوق ممتد، گوشی را به سینه اش میچسباند و

از ته دل اشک میریزد.
چنان خسته بود که بالخره  بعد از نیم ساعتی، اشک
هایش را پاک میکند و روی تخت دراز کشیده و به

خواب میرود.
گونه حاج خانوم را بوسیده و چادرش را سر میکند.

همراه حاج سبحان از خانه خارج میشوند.
تا نیمه های مسیر راهشان یکی بود، او به خیاطی و

حاجی به بازار میرفتند.
-بابا جان، میخوای باهات بیام و تورو برسونم و بعد

برگردم؟!!
-نه حاجی، راه رو یادگرفتم خودم میتونم برم.

برگشتنی هم نیاز نیست بیایید دنبالم، خودم میتونم
بیام...

-باشه باباجان؛ فقط مراقب خودت باش!!
-چشم حاج بابا....

بعد از چند متری که جلوتر رفتند، از همدیگر
خداحافظی کرده و جدا شدند.
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با رسیدن به جلوی خیاطی، سپیده خانوم را میبیند که
میخواهر وارد بشود.

صدایش میکند و دستی تکان داده و با قدم های بلند
خود را به او میرساند.

-سلم، صبحت بخیر سپیده جون...
حالتون خوبه؟!

-به به سلم شهرزاد بانو، صبح شمام بخیر دخترم!
من خوبم شکر خدا، تو چطوری؟!

بیا بریم داخل....!!
-سلمت باشید، منم بهترم!!

بله هوا سرد بفرمایید.
بعد از سلم و احوال پرسی با بقیه، همراه سپیده خانوم

شروع به کار کردند.
هرچه بیشتر می آموخت، بیشتر به خیاطی علقه مند

میشد.
با دیدن لباس های عروس زیبا و فوق العاده ای که

نرگس خانوم خود آنها را میدوخت چشمانش درخشید.
با تصور اینکه لباس عروس پوشیده و کنار یزدان با

کت و شلوار دامادی اش ایستاده باشد....چنان هیجانی
شد که کف دستانش را بهم کوبید واز ته دل لبخند زد.

-چیه دختر؟! چشمت لباس عروس هارو گرفته؟!
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انشاءلل یک داماد خوب سرراهت قرار بگیره و
خوشبختت کنه منم لباس عروس برات بدوزم!!

-مرسی نرگس جونم...خسته نباشید!
خیلی خوشگل و چشم گیر هستن لباس ها!

-توام خسته نباشی شهرزادجان.
یکم بشین استراحت کن؛ از صبح حواسم بهت هست

بکوب داری کار میکنی!
اینجوری از پا در میای که.....

-برام توی خونه چرخ خیاطی خریدند، خیلی هیجان
دارم. خواستم امروز بیشتر یاد بگیرم که شب توی

خونه تمرین کنم!!
-مبارکت باشه...اینجور که میبینم خیلی علقه داری!

مطمعنم در آینده یک خیاط بسیار ماهری خواهی
شد...!!

-به امید خدا، من برم دوباره سرکارم!
بازم میام بهتون سر میزنم، چایی تون رو هم میل کنید

سرد میشه!!
-دست و پنجت درد نکنه مادر، حتما میخورم ممنون!

کنار سپیده، پشت چرخ نشست و دوباره مشغول به
کار شدند.

از دوختن پیراهن گرفته تا اموزش لباس های مجلسی
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را پیش میرفتند.
گاها کمک سپیده میکرد تا لباس های مشتری را سریع

تر تمام کند.
تا غروب بی وقفه کار کردند.

زمان تعطیل شدنشان بود، بعد از رفع خستگی لباس
هایش را پوشید و با خداحافظی از کارگاه خارج شد.

صدای زیبای موذن در خیابان پیچیده بود و لبخند
روی لب های شهرزاد می آورد، دلش میخواست آرام

آرام قدم بردارد اما بخاطر تاریکی هوا میترسید که
حاج خانوم را دل نگران کند.

مردم در تکاپو بودند، هوای سرد پاییزی و غروب
زود خورشید باعث میشد که همه زودتر به خانه

هایشان بروند.
با صدای رعد و برق ترسیده آب دهانش را قورت داد
و از افکارش خارج شده و با قدم های بلند راه میرفت.

همیشه از کوچکی از صدای رعد و برق وحشت
میکرد.

بارش باران تمام تنش را خیس کرده بود.
با پیچیدن به کوچه، موتور سواری سد راهش شد که

جیغ خفیفی از ترس کشید و به دیوار تکیه داد.
دو مرد بودند، یکی پیاده شد و به بالی سرش
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ایستاد...جوری روی تنش خم شده بود که دخترک از
ترس به گریه افتاد.

-بیشتر مراقب خودت باش خانوم....!!!
بعد سوار موتور شده و از جلوی چشمانش ناپدید

شدند.
قطرات باران با شدت بیشتری خودش را به صورتش

میکوبید.
کمی خود را جمع و جور کرد و با قدم های لرزیده و

با کمک دیوار خودش را به خانه رساند.
انگشت روی زنگ گذاشته و پی در پی میزند که

درب باز شده و قامت حاج سبحان در چهارچوب در
نمایان شد.

-باباجان، کجا موندی؟!
بیا تو بیا تو عزیزدلم، خیس شدی!

-حاج.....بابا.....حاج....بابا.....من....تر...سیدم....!!
-بیا بغلم باباجان نترس، فقط رعد و برق بود!

بیا بریم تو دخترم بیمار میشی....
با کمک حاج سبحان به داخل رفتند.

حاج خانوم با نگرانی جلو آمد و کمک کرد لباس
هایش را تعویضکرده و لباس تمیز بپوشد.

پتورا دور تنش پیچید و کنار شومینه برایش رخت
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خواب انداخت تا دراز بکشد.
تمام تنش از تب،ُ گر گرفته بود و میلرزید.

ترس.....ترس....چنان ترسیده بود که زبانش بند آمده
بود.

هرچه فکر میکرد منظور آن مرد را نمیفهمید.
حاج سبحان برایش شیر گرم آورده و به خوردش

میدهد.
کنارش مینشیند و دستان کوچکش را در دست مردانه

خود میفشارد.
-بخواب باباجان، من پیشتم نترس!!

لبخند بی حسی میزند و پلک بر روی هم میگذارد.
وقتی وجودشان را کنارش حس میکرد دیگر از

چیزی نمیترسید.
با احساس گرمای دلپذیری که روی پوستش در

حرکت بود ناله ای کرد که صدای قربان صدقه رفت
در گوشش زنگ خورد.

او این صدا را میشناخت....!!
با نوازش هایش، پلک های سنگینش را از هم فاصله

میدهد.
هرم نفس های گرمش، گونه هایش را به آتش میکشد.

لب های بهم ترک خورده اش را تکان داده و دست
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روی ته ریشش میگذارد.
-بیدار شدی قندعسلم؟!

شوهر آدم از سرکار خسته و کوفته برمیگرده نباید
بره استقبالش!؟

آب دهانش را به سختی قورت میدهد، هنوز هم تب
داشت و تمام تنش درد میکرد.

-یز....یزدانم؟!
خودتی، بر...برگشتی؟!

مچ دستش را گرفته و بوسه ای روی آن میزند.
-برگشتم جوجه من!!

با خودت چیکار کردی تو نبود من؟!
از چیزی که ماله منه، مراقب نکردی ها عروسکم!!

-بارون زد....رعد و برق زد....من....من...ترسیدم!!
حالم بد شد.

-سه روز که پیش اومدم، زنگ رو که زدم فکر کردم
 االن  میای از سر و کولم باال میری!

نیومدی و ترسیدم.
ترسیدم دوباره از دستت داده باشم فنچ من!!

خوبه که کنارمی، هیچیت نمیشه نگران نباش!
فقط سرما خوردگی شدید، استراحت کنی حالت بهتر

میشه و خودم دربست نوکرتم جوجه!!
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خنده ریزی میکند 
-دلم برات تنگ شده بود.

خوبه که برگشتی،لطفا تنهام نزار...!!
-نمیزارمت خانومم...تا آخر عمر دربست در خدمت

شمام!
-خوبه که دوستم داری، خوبه که حسم یک طرفه

نیست.
خوبه که شدی نیمه جانم،خوبه که تیکه گاهمی، مرد

من!!
-کم دلبری کن زیبام!

من االن  آتیشم، تو ظریفی و نرم مثل پنبه!
میترسم بهت آسیب بزنم.....

-من خودم بیتاب تر از توام همسر عزیزم.
- پدر و مادرت ببینند زشت میشه!!
-خونه نیستن بچه، رفتن دنبال بلیط!
-چه بلیطی؟! مگه قرار جایی بریم؟!

-ما نه، دوتایی میرند!
هرسال سالگرد ازدواجشون سفر مشهد میروند!

فردا سالگرد ازدواجشونه و شب میخوان حرکت کنند.
-چقدر قشنگ.....

هنوز هم آثار بیماری در تنش بود، احساس سستی در
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دست و پاهایش اعصابش را بهم میریخت.
موهایش را آبکشی کرده و بعد از غسل کردن وارد

رخت کن شده.
موهایش را خشک کرده و شانه زده و روی شانه

هایش آزادانه رها میکند.
لباس هایش را تن نیزند .

حوله به دست از حمام خارج میشود، هنوز هم رنگ
در صورت نداشت.

به اتاقش میرود و رژ سرخ رنگش را برداشته و
روی لب هایش میکشد.

خط چشم نازک و دخترانه ای هم پشت پلک هایش
نقاشی کرده و از اتاق خارج میشود.
با شنیدن صدای زنگ آیفون میترسد.

نمیداند این ترس چیست که در جانش نشسته است، با
زنگ خوردن دوباره با عجله به سمت آیفون قدم

برمیدارد تا یزدان بیدار نشود.
با دیدن چهره حاج بابا و حاج خانوم تیک درب را

میزند و خود در چهار چوب در نی ایستد.
از اینکه این مرد و زن اینگونه با درک و فهم بودند

در عجب بود.
خوب میدانست که خودشان کلید دارند اما برای اینکه
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تنها بودند و ممکن بود زمان بدی سر برسد زنگ را
میزدند تا هیچ مشکلی پیش نیاید.

حاج سبحان با دیدنش میخندد و با شوخی به حاج
خانوم میگوید:

-الکی چهار روزه اسیرمون کرده، تا شوهرش اومد
حالش خوب شد این فسقل بچه!!

شهرزاد از خجالت سرخ شده و سر پایین می اندازد
که حاج خانوم میخندد و دست دورش می اندازد.

-خوبی باباجان؟! تب که نداری؟!؟
-بهترم حاج بابا، کمی دست و پاهام بی حس که خوب

میشه؛ شرمنده شما و مامان روهم دلواپس کردم.
-عیب نداره گل دخترم، همین که سلمتی همه خستگی

هام رفع شد.
بیایید تو انگار حموم بودی، سرما میخوری باز

دختر!!
-چشم چشم قربونتون برم، شما حرص نخورید.

بدین به من خرید هارو کمکتون کنم.
-پیرشی باباجان.

امشب به انتخاب شهرزاد قرار بود بندری درست
کنند.

تمام وسیله هایش هم در خانه موجود بود.
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با کمک حاج خانوم شروع به آماده کردن وسیله هایش
میکنند که حاجی در حالی که دست هایش را با حوله

خشک میکند وارد آشپزخانه میشود.
شهرزاد با دیدنش با مظلومیت لب میزند:

-حاج بابا...
-جانم دختر بابا؟!

-نمیشه من و یزدان هم باهاتون بیاییم!؟
آخه من چجوری یک هفته بدون شماها بمونم؟!

دلم واسه تون تنگ میشه.....
-شما میمونی با همسرت، منم میرم با همسرم!!

میگوید و میخندد که شهرزاد لب برمیچیند.
-لب هات رو آویزون نکن دختر، یزدان باید به مغازه

رسیدگی کنه!
تو باید کلس خیاطیت رو بری!

توی این چند روز هم عقب افتادی، اما حاج خانوم
میگفت نرگس خیاط گفته چون هرروز خیلی از

کارهارو انجام دادی و یاد گرفتی اگر دیر هم بری
اشکال نداره!!

و اینکه ما به نیت اینکه ماه عسلمون رو رفتیم مشهد و
همونجاهم نذر کرده بودیم هرسال همین زمان زن و

شوهری بریم پای بوس آقا امام رضا)ع(، پس باید
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دوتایی بریم قشنگم.
انشاءلل عید امسال برنامه میچینیم همگی باهم بریم،

توام دیگه ناراحت نباش که من و مامان خانومت با دل
آسوده بریم.

-چشم، انشاءلل سلمت برید و بیایید.
با دیدن یNNزدان در ورودی آشNNپزخانه، در حNNالی کNNه بNNا دسNNتانی کNNه

چشمانش را میمالد به خنده
می افتد که نگاه بقیه هم به او میفتد و میخندد.

-چتونه بابا همش میخندید، من گشنمه!
شهرزاد پاشو یک چیزی بیار واسم معده ام سوز داره.
-چشم بیا بشین برات از آشی که مامان برای من پخته

یک پیاله بدم بخوری!!
-یک پیاله کجای من رو میگیره؟!

همش رو بیار بدو....
کاسه بزرگ آش را جلویش میگذارد و کنارش

مینشیند.
مانند پسربچه ها گیر میداد و ناله میکرد از خستگی...

-تو بزار تو دهنم، خسته ام حوصله ندارم.
-اول یک تیکه نون بزار تو دهنت تا معده ات رو

بگیره بعد چشم من آش میدم بهت.
حاج سبحان با رادیو قدیمیش ور میرود و حاج خانوم
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با مواد غذایی شام!
بی توجهی میکردند تا راحت باشند اما هردو در دل

انگار میرقصیدند از محبت میانشان!
صبح با صدای اذان از خواب بیدار شده و روی تخت

نشست، یزدان چنان غرق خواب بود که خستگی از
روی ظاهرش پیدا بود.

بعد از وضو دوباره به اتاق برگشت و موهایش را
جمع کرده و بالی سرش بست.

چادرش را هم سر کرد و به سمت تخت قدم برداشت
و دست روی پهلو یزدان گذاشت و تکان داد.

-عزیزم...وقت نماز بلند شو....نمازت قضا بشه سر
من غر نزنیا آقا....پاشو دیگه تنبل خان!!

-هوووم.....باشه کم نق نق کن شهرزاد بالی سرم!!
-اصل به من چه بگیر بخواب، بعد نماز هم حاج بابا و

مامان باید بگم آژانس بگیرن چون جنابعالی خواب
تشریف دارید....

یزدان سریع روی تخت مینشیند که شهرزاد میخندد و
یزدان با اخم دستی به چشمانش کشیده و از جای

برمیخیزد و بیرون میرود.
-سجاده منم پهن کن خانوم...
-چشم آقای خشن و جذابم...
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یزدان برمیگردد و تک خنده ای میزند که شهرزاد
پشت چشمی نازک کرده و سجاده هارا پهن میکند.

بعد از برگشتن یزدان هردو قامت میبندند.
شهرزاد پشت سر همسرش می ایستد و شروع به

خواندن نماز میکنند.
بعد از سلم، یزدان تسبیح خود را برداشته و شروع

به گفتنن ذکر میکند و شهرزاد با مفاتیح برای سلمت
رسیدن حاج بابا و حاج خانوم دعا میخواند.

بوسه ای بر روی مهر میزند و سجاده اش را جمع
کرده و برمیخیزد.

-من میرم میز صبحانه رو بچینم بعد تموم شدن ذکرت
بیا توام.

-چشم؛ دستت درد نکنه عزیزم!!
-خواهش میکنم، دلم براشون خیلی تنگ میشه!

خیلی دلم شور میزنه کاش نمیرفتند....
-چیزی نمیشه عزیزم نگران نباش!

برو به کارت برس منم االن  میام....
-باشه، انشاءلل سلمت برند و برگردند.

صبحانه را آماده میکند و تقه ای بر درب اتاق میزند تا
حاج خانوم را بیدار کند.

چند دقیقه ای بعد حاج سبحان درب را باز میکند و
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شهرزاد سجاده های پهن شده هردو را میبیند و
لبخندی میزند.

-سلم حاج بابا، صبحتون بخیر....
صبحانه رو آماده کردم.

-سلم صبح توام بخیر باباجان، دست گلت درد نکنه
الن میاییم.

-خواهش میکنم.
فقط حاج بابا میگم شما مطمعنید نباید به یزدان در

مورد اون موتور سوار چیزی نگم؟!
بعد ها مشکلی پیش نیاد؟!؟

-آره عزیزم، من خودم سپردم به یکی از پسر های
رفیقم که توی پاسگاه کار میکنه و با اون چهره ای کع

توگفتی، خبری شد بهمون میگند.
بهش بگی باز میشه برج زهرمار و نمیتونی تحملش

کنی.....
میگوید و میخندد که شهرزاد هم به خنده می افتد.

-چشم نمیگم. حاج بابا لطفا اونجا بیشتر مراقب
خودتون باشید. من خیلی دلم شور میزنه اصل حالم

خیلی بده!!
-به خدا توکل کن قشنگم..هرچی قسمت باشه همون

میشه!
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راضیم به رضای خدا.
با صدای زنگ از حاج سبحان جدا شده و به سمت

آیفون میرود، با دیدن مریم و زهرا همراه همسرانشان
درب را با تیکی باز کرده و به سمت اتاق راه کج

میکند.
یزدان به استقبال خواهرانش میرود و هرکدام را جدا

جدا در آغوش گرفته و میبوسدشان....
روسری و چادرش را سر کرده و بیرون می آید و با

همه احوال پرسی گرمی میکند.
همگی دور میز صبحانه نشسته و با خنده و شادی میل

میکنند.
یزدان چمدان و وسیله های پدر و مادرش را در

ماشین گذاشته و صدایشان میزند
-حاجی، دیرشد....باید نیم ساعت دیگه توی فرودگاه

باشیم؛بجنبید حاج خانوم...
-اومدیم مادر صبر کن چند دقیقه!!!

شهرزاد با سینی جلوی درب ورودی می ایستد و در
حالی که بغض چشمانش را سرخ کرده است...

حاج سبحان بوسه ای روی شقیقه اش میزند و در
گوشش میگوید:

-سرخ نکنچشم هات رو ته تغاری من....
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یک هفته دیگه پیشتیم، اصل جای گریع و ناراحتی
نداره که باباجان!!
با بغض میگوید:

-زود برگردین حاج بابا....
-چشم دخترم، زود برمیگردیم...گریه نکن!!

حاج سبحان بوسه ای روی قران زده و پشت بندش
حاج خانوم قران را بوسیده و از خانه خارج میشوند.
مریم و زهراهم به فرودگاه میرفتند تا از آنجا به خانه

هایشان برگردند.
بخاطر سرد بودن هوا، اجازه ندادند شهرزاد به

فرودگاه بیاید.
بعد از سوار شدن، یزدان استارت زده و حرکت

میکند.
شهرزاد کاسه آب را پشت سرشانN انداخته و شروع به

خواندن آیت الکرسی میکند.
دست دور شانه های مادرش میپیچد و روی سرش را

چند بار بوسه میزند.
-دلم واست تنگ میشه اکرم خانوم، مراقب خودت

باش.
-قربون دلت برم مادر، برای منم سخته کنارتون نباشم

اما خودت که میدونی باید بریم.
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شهرزاد اذیت نکنی ها مادر، اون االن  تنهاتر شده لطفا
نزاد گوشه گیری کنه!

-خدا نکنه تاج سرم، شما نگران نباشید حواسم بهش
هست نمیزارم توی خودش باشه!!

-پیربشی عزیز مادر...
پدرش را هم در آغوش گرفته و روی شانه اش را
میبوسد و بعد از گوش دادن به توصیه هایش،جداا

میشود.
بعد از پریدن هواپیما، همراه خواهر و همسرانشان به

سمت ماشین هایشان برمیگردند.
هرچه اصرار میکند برای نهار بیایند، قبول نکرده و

هرکدام به خانه های خودشان میروند
یزدان چند ساعتی را به بازار رفته و به حساب و

کتاب های خرید و فروش مغازه رسید.
بعد از اینکه حسام تماس گرفته و خواست تا به اداره
برود مغازه را به شاگرد ها سپرده و از آنجا بیرون

آمد.
بعد از عملیات شان که موفقیت آمیز بود و جاسوس

میانشان راهم توانسته بودند پیدا کنند وخیالشان راحت
شده بود.

ظهر برای ناهار به خانه نتوانست برود و خواست
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کارهایش را در اداره تمام کرده و شب به خانه برود.
از ناهاری که حسام آورده بود هردو خوردند.

غروب بود که از اداره خارج شد، تصمیم گرفت کمی
خوراکی و تخمه بخرد تا شب با شهرزاد فیلم ببینند.
سوار ماشین شد و به سمت فروشگاه مورد نظرش

راند.
بعد از خرید و حساب کردنشان دوباره پشت فرمان

نشسته و به سمت خانه حرکت کرد.
ماشین را در حیاط پارک کرده و پیاده شد.

خرید هارا از صندلی عقب برداشته و به سمت خانه
حرکت کرد.

غروب شده بود و هوا تاریک،اما روشن نبودن لمپ
های خانه ترسی در دلش انداخت.

سریع وارد خانه شد و خرید هارا همانجا جلوی درب
گذاشت.

دست به سمت پریز برده و لمپ را روشن کرد.
صدایش را بال برد و لب زد

-شهرزاد...
کجایی دختر...؟!

به سمت هال قدم برداشت، اما آنجا هم نبود.
عرق روی پیشانیش نشست.
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وارد آشپزخانه شد و با ندیدن شهرزاد انگار دنیا دور
سرش چرخید.

-شهرزاد، خانومم...داری شوخی میکنی دیگه کجایی
تو؟!

درب اتاق خود شهرزاد را باز کرده و وارد شد، با
دیدن دخترک که گوشه اتاق موبایل در دست هق میزد
ومیلرزید نفس آسوده ای کشیده و با نگرانی به سمتش

قدم برداشت.
دست در دو طرف صورت دخترک گذاشت و بال

آورد.
-چرا داری میلرزی نفسم؟!؟

چته؟! حرف بزن جوجه ام.....
اشک هایش روی صورتش میریزد و بغضش با

صدای بلند میشکند.
موبایل را به سمت یزدان میگیرد و جیغ میکشد.

-سوزو...ندنشون....سوختن......کار...کی بوده....؟!
چرا....چرا....نگفتی....سوختن....

یزدان با دیدن فیلمی که برای شهرزاد فرستاده اند
درونش گر میگیرد.

دست دورشانه دخترک حلقه کرد.
حرفی نداشت که بر زبان بیاورد، همه تلش هایشان
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برای پنهان نگه داشتن از شهرزاد به باد رفته و او
فهمیده بود که بعد از سقوط در دّ ره، پدر و مادرش را

در سوزانده بودند.
-آروم باش شهرزادم، ما نگفتیم که این حالت رو نبینیم

و من پیدا میکنم اون حروم زاده ای رو که داره با
زندگیتون بازی میکنه!!

دخترک را در آغوش گرفته و از اتاق خارج میشود،
به سمت نشیمن میرود و اورا روی تشکچه نرمی

میگذارد.
کمی از خوراکی هایی را که گرفته در ظرف ریخته

و بعد دست و صورتش را میشوید.
سینی خوراکی را برداشته و دوباره پیش شهرزاد

برمیگردد که اورا نشسته سر به دیوار تکیه داده و
خوابیده، میبیند.

سینی را کناری گذاشته و بالش را برمیدارد و سر
شهرزاد را روی آن میگذارد.

دخترکش هنوز هم هق میزد، خیلی ترسیده بود.
با چشم خود سوختن پدر و مادرش را دیده بود و این

مشکل کمی نبود.
هرچه فکر میکرد به هیچ احدی شک نمیکرد که

برای شهرزاد این فیلم را بفرستند.
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شاید هم کسانی بودند که چنین بلیی بر سر حاج نادر
و همسرش آورده بودند.

حال هم ممکن بود بخواهند شهرزاد را اذیت کنند.
کلفه نفسش را بیرون میفرستد و لباس هایش را

تعویض میکند.
همگرسنه بود همخسته!!

اما تنهایی نمیتوانست شام بخورد، دلبرکش سالد
ماکارانی درست کرده بوده است.

پیش شهرزاد دراز میکشد و سرش را روی سینه خود
میگذارد.

شهرزاد که هقی میزند، شروع به نوازش کردنش
میکند.

دستش را زیر پیراهنش میگذارد و شکم تختش را
نوازش میکند.

لبخندی به چشمان و نوک بینی سرخ شده اش زده و با
پشت دست نوازششان میکند.

-نترس خانومم...نترس عزیزدلم!
خودم مثل کوه پشتتم، خودم مراقبتم!

هیچ احدالناسی حق نداره به ناموس من چپ نگاه کنه
چه برسه بخواد اذیتش کنه جوجه ام!!!!

شهرزاد را محکم به خود فشرده و پلک بر روی هم
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میگذارد.
با وزن سنگینی که روی پهلویش احساس میکند پلک

هایش را باز میکند. با دیدن دست یزدان تکانی به خود
میدهد که یزدان هم بیدار میشود و نق میزند.

-یزدان....پاشو بزار برم سرویس حالم خوب نیست!!
نگران نیمخیز میشود و
-سرما خوردی باز ؟!

کجات درد میکنه؟! بریم دکتر؟!
-نه فکر کنم از بس جیغ زدم معده ام درد میکنه!

برم سرویس بیام.
-برو قربونت برم،بعد بیا خوراکی بخوریم.

گریه نکنیا جوجه ام.
- گریه نمیکنم، دارم آتیش میگیرم.

خوراکی هم بعد از شام!
-نکن با خودت اینجوری، جونی توی تنت نمونده که

بخوای بدتر بیتابی هم بکنی!!
خدا رحمت کنه پدر و مادرتو!!

من تا ظرف و وسیله های شام آماده کنم توام سریع بیا
رنگتپریده فداتشم.

بدون هیچ حرفی از جای بلند شده و به سرویس
میرود، چند باری عق میزند اما چون معده اش خالی
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بود چیزی بال نیاورد.
دست و صورتش را شست و از سرویس خارج شد،

با دیدن خودش در آیینه ترسید.
به سمت اتاق رفت و لباس هایش را با تاپ و دامن

کوتاهی تعویض کرد.
موهایش راهم شانه کرد و آزادانه روی شانه هایش

ریخت.
سنجاق زیبایی هم بر روی موهایش زد.

دوست نداشت پیش یزدان شلخته باشد و دلش را بزند.
میخواست همیشه برای همسرش خاص بماند.

رژلب کمرنگی هم بر روی لب های ترک خورده اش
زد که صدای یزدان را از آشپزخانه نامش را یکسره

داد میزند، شنیده با عجله از اتاق خارج شد.
یزدان در حالی که لیوان و نوشابه روی سفره کوچکی

که در هال برای خودشان انداخته بود میگذاشت،
نگاهش به شهرزاد افتاد و از جای بلند شد.

خیره خیره نگاهش میکرد و هیچ چیزی نمیگفت.
شهرزاد از خجالت گونه هایش گل انداخت که یزدان

قدمی به سمتش برداشت.
-ببخشید خانوم بنده شمارو جایی ندیدم؟!

خیلی آشنا هستید برام بانو!!
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-قربون خنده هات برم که مثل الالیی واسم دلبر!!
تو فقط بخند...وقتی میخندی انگارسند مالکیت کل دنیا

رو به اسمم میزنند.
-خیلی دوست دارم یزدانم.

بعد از خدا، من فقط تو و خانوادت رو دارم....
مدیونتونم که ولم نکردید به امون خدا!!

اگر شما نبودید، مطمعنم تا االن  هزار جون بال سرم
اومده بود.

من حتی پیش خانواده خودم هم در امان نبودم، بازم
خدا کمکم کرد که بی بی و زنعمو به شما خبردادند که

من تو چه مخمصه ای گیر افتادم وگرنه  االن  شده بودم
زن اون نو......

-هیش، دیگه ادامه نده دلبرکم!!
میخوام این چند وقتی که تنها هستیم رو باهم خوش

بگذرونیم.
بفرمایید شام را در کنار بنده میل بفرمایید بانو....

شهرزاد را روی زمین گذاشته و مینشینند.
شهرزاد به حرف هایش خنده نمکی میکند ....

-چرا مثل شاهزاده های توی فیلم حرف میزنی؟!
من عادت دارم به شنیدن "جوجه ام" از زبون تو

عادت کردم آقاییم!!!
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-آقا قربونت بره جوجه زرد من!
خب دیگه سر سفره نشستیم؛ شروع کن خانومم.

-خدا نکنه...چشم بفرمایید.
هردو بسم اهلل ای گفته و شروع به خوردن شام شان

میکنند.
شهرزاد با دیدن فیلمی که برایش فرستاده بودند خون

در رگ هایش منجمد شده بود.
اما دوست نداشت دوباره آن افسردگی قبل به سراغش

بیاید و باعث دوری از یزدان شود.
حال همسرش، همه کس او بود و میخواست با تمام
توان از او محافظت کرده و کنار خود اورا داشته

باشد.
-دستت درد نکنه شهرزاد؛ عجب گشنه ام بود!
دارم میترکم، من دیگه نمیخورم خسته نباشی.

-نوش جونت، نوشابه بخور...
منم دیگه سیر شدم، جمع کنم سفره رو بیام تو برو

بشین هال.
-نه؛ دوست دارم کمکت کنم سفره رو جمع کنی و

ظرف هارو بشوریم.
-یزدان واقعا خودتی؟!

باور کنم آقای مغرور و تخس من میخواد ظرف
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بشوره؟!؟
به ُاُ بَ هت مردانه اتَ بر نخوره؟!

-پاشو ورپریده چه زبونی هم در آوردا برای من،
نخیر اینجا که کسی نیست جز خودمم و خودت...

اما اگر دوست نداری اشکال نداره تنهایی انجامشون
بده!

ظرف و پارچ آب را برداشته و در حالی که به سمت
آشپزخانه قدم برمیدارد لب میزند:

-از قدیم گفتند، مرد و حرفش!
حرف زدی پای حرفت وایسا آقای صالحی!!

-چشم سر حرفمم وایمیستم.
آخه من قربون اون گودی کمرت بشم جوجه!!

-مردک بی حیا، خجالت هم خوب چیزیه!
-چه کنم، وقتی راه میری

قلب من به تپش میفته!!
شهرزاد جیغی از حرص زده و صدای قهقهه یزدان

در خانه طنین می اندازد.
شهرزاد بقیه ظرف هاراهم برده و در سینک میگذارد.

یزدان هم سفره را جمع کرده و به کمک شهرزاد
میرود.

ظرف های کفی را آبکشی کرده و سرجایش میگذارد.
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-دوتا چایی بیار بخوریم، خوراکی هم خریدم توی
کابینت گذاشتم.

من میرم بزنم ببینم فیلم چی پخش میشه!!
-چ...چشم االن  میارم.

بعد از ریختن چایی و برداشتن خوراکی ها به یزدان
میپیوندد.

آن شب تا نیمه هایش، چراغ خانه حاج سبحان روشن
بود.

شهرزاد و یزدان با خنده و خوشحالی فیلم دیده و
شیطنت کرده بودند.

شب خاطره انگیزی برایشان بود، از آینده شان گفته و
یزدان از داشتن چند فرزند گفته و شهرزاد خندیده بود.

در آخر در آغوش هم آرام گرفته و سکوت کردند.
شهرزاد سرش را به سینه یزدان چسباند.

یزدان چانه اش را به سر شهرزاد تکیه داده و دستانش
را پیچک وار، دور تن دلبرکش پیچید.

-تو خود آرامشی برام دلبرکم!!
همیشه کنارم باش آرام جانم.....

-تا دنیا دنیاست کنارتم، اما تا وقتی که قبولم کنی!
باورم داشته باشی، اعتماد داشته باشی!!

یزدان چنان خسته بود که پلک بر روی هم گذاشت و
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به خواب رفت.
شهرزاد با نفس های منظمش، پی به خواب بودنش

برد و کمی خم شد و پتو را روی بدن هایشان کشید و
دوباره سرش را به سینه ستبر همسرش چسباند و

عطر تنش را نفس کشیده و به خواب رفت.
صبح یزدان از خواب بیدارشد، شهرزاد مانند جوجه

ها در خود جمع شده بود.
لبخندی به معصومیت دخترک زده و از جای

برخواست.
دلش نیامد از خواب بیدارش کند، نمازش را خواند و
چند لقمه ای نون و پنیر در دهان گذاشت و از خانه

خارج شد.
ابتدا باید سری به مغازه میزد و بعد نان خریده و برای

صبحانه به خانه برمیگشت.
چند کار ناتمام هم در اداره داشت.

با افتادن نور خورشید بر روی صورتش، اخم هایش
درهم رفته و تکانی میخورد.

پلک هایش را از هم فاصله داده و نیمخیز میشود.
نگاهی به جای خالی یزدان کرده و به ساعت مینگرد!

-وای نمازم قضا شد....یزدان خونه ای؟!
مرد گنده انگار نمیدونه باید منم برای نماز بیدار کنه!
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خودش کجا رفته یعنی؟ برم زنگ بزنم.
با پیچیدن صدای یزدان در گوشش لب میزند:

-سلم صبح بخیر.
من چرا برای نماز بیدار نکردی !؟ خودت کجایی؟!

-سلم صبح توام بخیر....خیلی ملوس خواب بودی دلم
نیومد.

رفتم سری به مغازه بزنم، النم نون سنگگ گرفتم میز
بچین که بیام صبحانه بخوریم و بعد برسونمت

کارگاه!!
-چشم مراقب خودت باش، فعل.

-هستم فعل!!
شماره ناشناسی را که آن فیلم عذاب آور را برای

شهرزاد فرستاده بود را برای حسام سند کرده و از
جای برخواست.

کت و سوئیج ماشین را برداشته و به سمت بیرون قدم
برداشت.

-شهرزاد بدو دیگه....من میرم ماشین روشن کنم یکم
سریع باش بچه!!

-اومدم بابابزرگ غر غرو.....
-حسابت رو بعدا میرسم،حال تشریف بیار بریم!!

چادرش را هم سر کرده و نگاهی در آیینه به خودش
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می اندازد و با عجله از خانه خارج میشود.
درب هال را قفل کرده و از پله ها پایین میرود.

یزدان ماشین را از حیاط خارج کرده و در حال بستن
درب ها بود که شهرزاد دوان دوان خودش را به او

رساند.
-اومدم، بزار منم کمکت کنم.

-نه، نیاز نیست برو بشین توی ماشین االن  میام!!
جلوی صندلی که جای میگیرد، دستان یخ کرده اش را

بهم میمالد تا کمی گرم شود.
یزدان پشت فرمان جای گرفته و بخاری را روشن

میکند.
بینی و لب های دخترک سرخ شده و اورا بامزه تر

کرده بود.
در حالی که ماشین را به حرکت در می آورد لب

میزند:
-اخه چرا شالگردن نمیبندی که اینجوری لب و دهنت

از سرما سرخ بشن جوجه!!
بیشتر مراقب خودت باش، سرما بخوری واویل میشه

باز!!!
-حواسم نبود، ببخشید...بیشتر مراقب هستم نگران

نباش.
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کارگاه هم که کل گرمه.....
-برگشتنی هم خودم میام دنبالت، اگر زودتر از زمانی
که بهم گفتی، خواستی برگردی خونه زنگ بزنم بهم

-چشم...دستت درد نکنه.
با ایستادن ماشین پیاده میشود و از یزدان تشکر میکند.

وسیله هایش راهم برداشته و درب را میبندد.
وارد کارگاه شده و دستی برای همسرش تکان میدهد.
یزدان با اشاره به او میفهماند که وارد کارگاه بشود،

بعد از اطمینان ورود شهرزاد دنده را تعویض کردا و
از آنجا دور میشود.

هردو مشغول بودند، شهرزاد در کارگاه پشت چرخ
چنان با شوق خیاطی میکرد و از اینکه میتوانست

دیگر لباس بدوزد هیجان داشت.
یزدان هم پرونده اش را با موفقیت به اتمام رسانده بود

و امروز میخواست ترفیع درجه بگیرد.
به چیزی که آرزو داشت میرسید" سرگردی" !

غروب به دنبال شهرزاد رفته و از او خواست که
امشب، برای صرف شام به رستوران بروند.

میخواست شیرینی درجه گرفتنش را به دخترک بدهد
اما بدون اینکه دلیلش را بگوید.

بعد از شام، دست در دست هم شروع به قدم زدن
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کردند.
با دیدن مغازه ای که لباس و لوازم نوزاد رو

میفروختند، شهرزاد با عشق نگاهشان کرد و در دل
آرزو کرد اگر روزی بچه دار بشوند، لباس هایش را

از این مغازه خرید خواهد کرد
ساعت ده شب بود که بالخره  به خانه برگشتند، بخاطر

چند ساعت قدم زدن جانی در پاهایشان نمانده بود.
یزدان به حمام رفت تا دوش بگیرد.

شهرزاد بعد از تعویض لباس هایش به سمت تلفن خانه
رفت تا با حاج خانوم تماس بگیرد.

ابتدا شماره حاج بابا را گرفت که با صدای زنی که از
خاموش بودن موبایل خبر میداد ابروهایش رو هم گره

خورده و دلش بی قرار شد.
شماره حاج خانوم را هم گرفت که اوهم خاموش بود،

کلفه دستی بین موهایش کشید که با صدای یزدان
ترسیده هین کشید:

-به کی زنگ میزنی این موقع شب؟!
-ترسوندیم، به حاج بابا و مامان...

اما هیچ کدوم جواب ندادند؛ یعنی خاموش بودن!
من نگرانم یزدان چرا خاموش آخه موبایل

هاشون....؟؟؟
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-نگران نباش جوجه خجالتی!!
حاج خانوم و حاج بابا، همون موقعی که رسیدند مشهد

موبایل هاشون خاموش کردند.
کل هرزمانی که عازم مشهد بشند همینکار رو میکنند

تا مثل زمان ازدواج شون، دوتایی تنها باشند!!
-واا چه کاریه؟! من دارم از دلشوره میمیرم!

انگار که منتظر اتفاق بدی هستم!!
نمیتونی یه جوری بهشون زنگ بزنی؟!
-بیا بغلم ببینم جوجه، نگران چی آخه؟!

هیچ اتفاقی نمیفته، زیادی فکر میکنی میزنه به سرت
و خنگ میشی!!

بیا بریم بخوابیم من خسته ام.....
در حالی که دست دور شانه های دخترک می اندازد،

گوشش را گاز میگیرد که جیغی میکشد....
-نکن یزدان....دردم اومد.

-هنوز که نکردمت جوجه، چرا دردت اومد؟!
-خجالت بکش مرد گنده!

یکم حیا داشته باش ای بابا.....
-وای...یزدان بسه....من خسته ام حوصله ندارم!!

-هیش، قربون خستگیت بشم من...
 صدای زنگ آف آف در خانه میپیچد.
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-یزدان...نصفه شب کیه یعنی؟!
-علم غیب دارم ببینم کیه؟! باید برم بیرون بعد بیام بگم

کیه.... بشین تو اتاق حق نداری بیای بیرون ها.....
شیرفهم شدی؟!

-چشم...مراقب خودت باش من میترسم..
-هستم...نگران نباش  االن  برمیگردم.

یزدان نگران بود مبادا از دشمن هایش باشند و خانه
اش را پیدا کنند.

از خانه خارج شد و درب را باز کرد اما هیچ کس در
کوچه نبود.

هوای بارانی و سرد اجازه بیشتر ماندن در بیرون را
به او نمیداد.

درب را بست و عقب گرد کرد تا برگردد که پایش به
پاکت بسته ای خورد.

خم شد و از روی زمین برداشته و وارد خانه شد.
کت را آویزان کرده و به سمت آشپزخانه قدم برداشت.

با چاقو بسته را باز کرد، با دیدن عکس های درون
پاکت انگار آب داغ روی سرش ریختند.

دست روی قلب مریضش گذاشت و به زور نفس
میکشید.

باورش نمیشد دختری که امشب دست در دست او
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خیابان هارا گشته بود اینگونه خیانت کرده باشد.
با چهره ای سرخ شده از جای برخواست.

مطمعناا امشب قاتل میشد. قاتل دختری که تمام جانش
بود.

دختری که به دروغ گفته بود دوستش دارد و جز او
کسی در زندگیش نیست.

سرگیجه امانش را بریده بود، اما کمربند را از روی
شلوارش کشید و به سمت اتاق قدم برداشت که

شهرزاد در چهار چوب درب اتاق قرار گرفت.
-یزدان کی بود؟! رنگت چرا سرخ شده؟!

چرا حرف نمیزنی، بگو دیگه چی شده نصف عمرم
کردی.....

چنان عربده ای کشید که دخترک ترسیده به عقب قدم
برداشت و یزدان عکس هارا توی صورتش پرتاب

کرد که خراشی روی گونه اش افتاد و جیغ دخترک به
هوا رفت.

-خ....خیانت میکنی؟!
بعد میای توی خونه من زیر بدن من وول میخوری و

فرداش با یکی دیگه میپری؟!
ناموس من؟!زن من.....باید عکس های کثافت کاریاش

رو واسم بفرستند.
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-بخدا....من کاری نکردم....چی میگی...این عکس ها
چیه....یز...یزدان....تو....منو....باور....نداری....به

خاک پدرم...دروغه....من....
کمربند را به گوشه ای از اتاق انداخت و با خشم داد

زد و وسیله های اتاقش را به دیوار میکوبید.
جان نداشت اشک بریزد، در حالی که هق میزند

خودش را روی زمین کشید و به گوشه ای پناه برد تا
دوباره مورد خشم یزدان قرار نگیرد.

با نفس نفس روی دو زانو نشست و سرش را میان
دستانش گرفت. بغض مردانه اش شکست و با صدای

بلند مانند زن های شوهر مرده، مویه میکرد.
-ِ د لعنتی من که عاشقت بودم، عوضی بودنت چی بود؟!

من که داشتم آدم میشدم دیگه عوضی بودنت چی بود؟!
شدی بودی ملکه زندگیم چرا خرابش کردی کثافت؟!
شبا بلند شدنش شهرزاد با صدای بلند شروع به گریه

کردن کرده و خودش را عقب تر میکشد...
-نزن...جون هرکسی که می پرستی نزن.... دارم

میمیرم یزدان....ولی باور کن دروغه....من...من...من
فقط.....

روی صورتش خم شده و قلبش از زخم گوشه لبش
مچاله میشود اما دیگر برایش مهم نبود...دخترک
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دست روی نقطه ضعفش گذاشته بود..." آبرویش"....
-حرف بزن، لل مونی بگیری پامیشم اینقدر میزنمت

تا توی خون خودت غرق بشی و به درک واصل
بشی!!

-اونا مزاحم بودن.....به حاج...به حاج
بابا....گفتم....گفت بهت

نگم......فقط.....من...کاری...نکردم.....تو که دیگه من
روُ کشتی.....

جانی برایش نمانده بود که بتواند حرف بزند، زخم
لبش چنان میسوخت که انگار گدازه آتش رویش

گذاشته بودند.
-حرف پیدا نکردی تحویل من بدی؟!

من مگه بی غیرتم عکس زنم با یک مرد دیگه
بفرستن و بشینم نگاهش کنم؟!

هنوز اولشه، از این به بعد روزگارت همینه....بهت
گفتم بشین سر خونه زندگیت و آسته برو آسته بیا تا

بشی ملکه قلبم....
ولی تو چیکار کردی؟! کمرم رو شکوندی شهرزاد...

پاشو گمشو از جلوی چشم هام که لیاقت یک زندگی
مشترک و عاشقانه رو نداشتی...

خشم تمام جانش را در برگرفته بود، از اینکه دلبرش
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را تا حد مرگ زده مثل سگ پشیمان بود اما وقتی
عکس ها جلوی چشمانش ظاهر میشدند حق را به

خودش میداد.
سوئیچ را برداشته و از خانه خارج میشود.

خیابان ها با سکوت آغشته شده بودند.
بدون هیچ هدفی خیابان هارا میچرخید و اشک های

مردانه اش صورتش را پوشانده بود.
چه میکرد با قلب مریض و عاشقش، مگر چه گناهی

کرده بود که چنین سرنوشتی برایش رقم زده شد.
-اگه چیزیش بشه چه خاکی توی سرم بکنم؟!

با نگرانی راه را دور زده و به سمت خانه حرکت
کرد. شهرزاد برایش هم درد بود هم درمان....!!

خودش هم خوب خبرداشت جز دلبرکش کسی نمیتواند
آرامش کند.

اشک هایش را با پشت دست میپاکد که صدای آخش
در می آید. با کمک دیوار از جایش بلند شده به سمت

لباس هایش قدم برمیدارد.
دیگر مطمعن بود که شخصی پشت این ماجرا ها است

که میخواهد زندگیش را نابود کند.
با دیدن خودش در آیینه وحشت زده چشمانش را

میبندد.
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جای کمربند روی کمر و پای و بازوهایش آشکار و
کبود شده بود.

شروع به پوشیدن تاب و دامنش میکند که صدای
ماشین یزدان را میشنود.

ترسیده از اتاقش بیرون رفته و وارد سرویس میشود.
صورتش را میشورد و دردش را با گاز گرفتن لبش

تحمل میکند.
با شنیدن صدای یزدان شیرآب را بسته با عجله از

سرویس بیرون میرود.
این مرد را انگار نمیشناخت، یزدان او اینگونه نبود،

بی رحم نبود....!!
-هوی کجایی؟! دارم صدات میزنم چرا جوابم رو

نمیدی ؟!
اشک از گوشه چشمانش میچکد، چه شبی بود

امشب!!
-سرویس بودم...نشنیدم ببخشید.

-برو برام مسکنی کوفتی زهرماری بیار دارم میمیرم
از سردرد.... بجنب دختره بی لیاقت.....!!

-چ...چشم میارم....اما یزدان این بدون منتظر روزی
ام که بفهمی داری اشتباه میکنی!!!

بازویش را میان دستانش میگیرد که از درد گریه اش
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بیشتر میشود.
-زر زر نکن برای من.....از این به بعد مثل خانوم ها

گشتن و خوردن و خوابیدن نداریم.
خونه میگیرم و تا هفته بعد گم میشیم میریم از اینجا.
اون موقع میشینی توی خونه و حق نداری حتی پات

رو بزاری بیرون که میشکونمش!!
-من با تو هیچ قبرستونی نمیام، هرجا میخوای بری

خودت برو....من صیغه اتم نه زنت!!
با نشستن پشت دستش روی لب های سرخ دخترک

جیغ کوتاهی میکشد که بازویش را به ضرب ول
میکند که باعث تلو تلو خوردنش میشود.

-ارزش عقد کردن هم نداری، تسویه حساب این بی
آبروییت رو بکنم طلقت میدم و میری پی عوضی

بازیات....گمشو برو قرص بیار...
لیوان آب و قرص را برایش روی میز گذاشته و به

اتاقش پناه میبرد.
قلبش از این همه بدبختی در حال ایستادن بود...

دست روی دهانش میگذارد تا یزدان صدای زجه زدن
هایش را نشنود.

-خاک توی سرت کنن که بختت شومه....به تو
دلخوشی نیومده...حقته وقتی حرف نمیزنی میشه
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همین!!!
کاش حاج بابا بودی و میدیدی پسرت تا حد مرگ ته

تغاریت رو زده.
نصفه شب بود و چه بساطی داشتند، صدای گریه های
دخترک به گوشش میرسید بالخره  بعد از یک ساعت

آرام گرفته و دیگر صدایش به گوش یزدان نرسید.
از روی مبل بلند شده و به سمت اتاقش میخواهد برود

که قلبش میگیرد.
نفسش بند می آید....سینه اش را میمالد اما انگار داشت

تمام میکرد.
خودش را به زور به درب اتاق شهرزاد رسانده و

دستگیره را پایین میکشد.
شهرزاد روی تخت نشسته و در خود جمع شده بود،
از این فاصله هم چهره پر از اشکش را میتوانست

تشخیص بدهد.
شهرزاد با دیدنش هراسان از تخت پاینن میپرد و به

سمتش پرواز میکند.
کنار دربُ سر خورده و روی زمین مینشیند..

شهرزاد دستان زخم شده اش را روی سینه اش گذاشته
و...

-یزدانم...چی شد؟!
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چیکار کنم، قلبت گرفته؟! قرص هات رو کجا
گذاشتی؟!

من غلط کردم، پاشو تا صبح کتکم بزن اما اینجوری
نشو....

حرف بزن تورو خدا، بخدا میام باهات هرکجا که
بخوای.

اصل زندانیم کن، شکنجه ام کن فقط حرف بزن....
-دا....داشبورد...قرص....توی...داشبورد....

هراسان از اتاق بیرون رفته و بدون توجه به باران
شدیدی که در حال باریدن و وزش باد با همان لباس

های نازک بیرون میرود.
از استرس نتوانست دم پایی هم به پای کند.

به خانه برمیگردد و کنار یزدان که رنگ پریده تر
شده بود زانو میزند و قرص را زیر زبانش میگذارد.

دست روی سینه اش گذاشته و شروع به مالیدن میکند.
همسرش بود و تمام جانش!

هرچقدر هم بخاطر کتک زدنش از او متنفر میشد ولی
چند برابر عاشقش بود.

قرص حالش را کمی بهتر کرد که نفس هایش منظم و
رنگ به چهره اش برگشت.

به آشپزخانه رفته و برایش آب آورد.
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-زنگ...زنگ بزنم اورژانس؟! بریم دکتر توروخدا
من میترسم.....

-نمیخواد....نترس، خودت هم دردی هم درمون!!!
اشک از چشمانش سرازیر شده و بدون توجه به بی
توجهی یزدان سرش را به سینه ستبرش تکیه داده و

از ته دل اشک میریزد.
دست دور شانه دخترک میپیچد و سرش را درون

موهایش برده و نفس میکشد.
همانجا دراز کشیده و تن دخترک را میان بازوانش

فشرده و کنار خود میخواباند.
-بسه...بخواب....برای هردوتامون کافیه....بزار یکم

بخوابم بعد پاشم ببینم چه خاکی توی سرم ریختی
شهرزاد......

پلک هایش را از هم فاصله داده و نگاهی به شهرزاد
که مانند کوال به تن او چسبیده بود انداخت.

اتفاقات یهویی دیشب جلوی چشمانش پدیدار شد.
کمی خودش را تکان داد و نیمخیز شد. دست روی

گونه زخم شده دلبرکش کشید و شرمنده سرش را پایین
انداخت.

از جای بلندشد و ایستاد، دست زیر کتف و پاهای
شهرزاد انداخته و روی دست بلندش کرد.
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به سمت تخت رفت و اورا روی تخت خواباند.
دیدن زخم های دخترک، مانند فرو رفتن خنجری

درون قلبش بود اما چه میکرد که بر خودش مسلط
نتوانست باشد و عاقبت به اینجا ختم شد.

پتو را روی تنش کشیده و از اتاق خارج میشود.
با دیدن عکس های پخش شده روی زمین صورتش

سرخ میشود.
ولی به خودش هم حق میداد، هر شخصی بود با دیدن
عکس همسرش در حالی که با مرد غریبه و نامحرمی

در حال لب گرفتن است خشمگین میشد.
کاپشتش را تن زده و سوار ماشین میشود، از خانه

خارج میشود. نمیدانست مقصدش کجاست!
باید چه کار میکرد؟!

نیاز داشت تا با حسام صحبت کند.
مقصدش منزل حسام بود، سر کوچه که میرسد با

حسام تماس میگیرد.
-سلم خوبی داداش، چه عجب از خانومت دل کندی و

زنگ زدی به رفیقت!!
-سلم..حسام سر کوچه تونم، توی ماشین منتظرتم

بیا....!!
بدون اینکه منتظر پاسخی از او باشد تماس را خاتمه
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داده و موبایل را در جیبش میگذارد.
سردرد تمامی نداشت.....چقدر دلش به آرامشی که

داشتند خوش بود.
انگار به آنها دلخوشی نیامده است.

سرش را روی فرمان گذاشته و پلک بر روی هم می
گذارد.

با بازشدن درب و جای گرفتن حسام در صندلی
کناریش سر بال آورده و نگاهش میکند.

-یاحسین...چیشدی یزدان؟!
چشمات چرا کاسهی خون شده؟! شهرزاد خانوم

چیزی شده؟!
خفه خون گرفتی؛ زر زر کن ببینم آخه....!!!

-شب داشتیم میخوابیدیم....یکی زنگ خونه رو زد.
رفتم در باز کردم...یک بسته پاکت بود...وقتی بازش

کردم دنیا دور سرم چرخید.
انگار یک دیگ آب داغ روی سرم ریختن!

عکس زنم بود....زیر دست یک مرد نامحرم.....
تکیه داده بود به دیوار و مرد هم.....

لعنت به این زندگی....با مشت روی فرمان میکوبد و
عربده میکشد.

حسام هنوز در شوک حرف های یزدان سکوت کرده
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بود. اما یک آن به سمتش برمیگردد
-قاسمی....از قاسمی باید بپرسیم.

اون همیشه شهرزاد رو تحت نظر داشت پش چرا
چیزی بهمون نگفته؟!

با حرف و اصرار حسام به سمت اداره حرکت میکنند
تا با ستوان قاسمی دیدار داشته باشند.

پشت میز نشسته و منتظر است تا حسام همراه قاسمی
به اتاقش بیاید.

قلبش منتظر بود تا بشنود که یزدان خان اینبار اشتباه
کرده ای و باید غرورت را شکسته و از شهرزاد عذر

خواهی کنی.
راضی بود به پاهای شهرزاد هم افتاده و ابهت مردانه

اش را بشکند اما این داستان خیانت شهرزاد دروغ
باشد.

با وارد شدن حسام همراه قاسمی از افکارش خارج
شده و نگاه خسته و درمانده اش را به آنها میدوزد.
قاسمی احترام نظامی زده و روی صندلی روبروی

یزدان مینشیند.
-ستوان قاسمی....شما در طول زمانی که مراقب

همسر و خانواده بنده بودید.
آیا در کوچه خودمون، مردی دیده اید که به همسرم
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نزدیک شده یا باهم باشند؟!
-خیر جناب بنده چنین چیزی روئت نکردل ام.

اما آخرین شبی که همسرتون از خونه خارج شدند هوا
بارانی بود و بنده وقتی میخواستم وارد کوچه بشم با

ماشینی برخورد کردم و سرم گرم شد.
ولی صدای جیغ خفه ای کشیدم و رفتم سمت کوچه که

یک موتوری با دو سرنشین از داخل کوچه بیرون
اومده و رفتند.

خانوم تون هم حالش ناخوش بود، تکیه داده بود به
دیوار و راه میرفتند.

وقتی دیگه رسیدند و پدرتون درب رو باز کردند من
رفتم.

یزدان به فکر فرو رفته بود؛ قاسمی با اجازه ای گفت
و از اتاق خارج شد.

حسام رو به یزدان کرد و گفت:
-احساس میکنم نقشه بوده....خودتم میگی شهرزاد
گفت تهدیدش کردند پس ممکنه خواسته باشند اون
عکس رو بگیرند تا زندگی تون رو خراب کنند.

-من لعنتی دو ساعت کتکش زدم؛ حسام.
-چیکار کردی؟! یعنی چی کتکش زدم....

وای یزدان وای از دست زودجوش بودن تو.....
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پاشو برو خونه، باید التماسش کنی تا ببخشتت!!
آسون به دستش نیاوردی که میخوای آسون هم از

دست بدی آقای صالحی!
باعجله از جای خود بلند شده و بدون خداحافظی به

سمت خروجی راه افتاد.
کاپشنش را پوشید و سوار ماشین شد.

همین که استارت زد صدای زنگ موبایلش در اتاقک
ماشین پیچید.

با دیدن نام پدرش، دستی به صورتش کشیده و آیکون
سبز را کشید.

موبایل را با شانه اش روی گوشش نگه داشته و از
پارکینک خارج شد.

-سلم حاج بابا، خوبید؟!
حاج خانوم حالش چطوره؟! چه عجب موبایل هاتون

رو روشن کردید؟!
-سلم پسرم، ما خوبیم زنده باشی!

آره بلیط گرفتیم و قرار فردا برگردیم پسرم!
یزدان جان، پیش شهرزادی؟!

زنگ زدم خونه کسی جواب نداد، موبایلشم تماس
گرفتم برنداشت نگران شدم.....

-من اداره بودم حاجی، شاید خوابیده کمی ناخوش
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احوال بود.
برم خونه میگم باهاتون تماس بگیره....!!!

-چرا ناخوشه؟! چیزی شده؟!
-نگران نباشید چیزی نیست پدرجان....

امری ندارید من پشت فرمانم....
-مراقب خودت باش باباجان!
مادرت هم سلم میرسونه....

-چشم شمام مراقب خودتون باشید
سلمت باشه، بگید نوکرشم.... فعل خداحافظ.

-نوکر آقام علی باش پسرم.....خداحافظت.
تماس را خاتمه داده و شماره شهرزاد را میگیرد، تا

رسیدن به منزل پشت سرهم تماس گرفت اما هیچ
جوابی دریافت نکرد.

میترسید بخاطر کتک زدنش، حال دخترک خراب شده
و در خانه اتفاقی برایش افتاده باشد.

با عجله ماشین را جلوی درب پارک کرده و پیاده
میشود.

درب را بسته و طول حیاط تا ورودی را میَ دود، کفش
هایش را بیرون آورده و وارد خانه میشود.

سکوت سنگین و سهمناک خانه ترس را مهمان دلش
میکند.
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آب دهانش را قورت داده و با قدم های آرام شروع به
راه رفتن میکند.

در اتاق او که نبود، در نشیمن و آشپزخانه هم نبود.
وارد اتاق دخترک میشود، تمام لباس هایش روی

زمین پخش شده و اما خودش نبود.
با ناباوری قدم دیگری برداشته و میان لباس هایش

کاغذ سفیدی که میانشان بود را برمیدارد.
"-یزدان خان؛ من به حاج بابا گفتم بهتون بگیم که دو

مرد مزاحم من شدند ولی مانع شدند.
قرار بود بعد برگشتن خودش بهتون بگه...!!!

من رفتم، میخوام روی پاهای خودم وایسم.
لطفا دنبالم نگردید؛ تازه میفهمم که شما هیچ اعتمادی

به من ندارید.
من رفتم تا خودم رو پیدا کنم، شهرزاد قوی درونم

رو....
رفتم تا شاید باورم کنید با دوتا عکس شخصیت و

غرور من رو نشکنید.
خودمم نمیدونم دارم کجا میرم، اما میخوام تلش کنم تا

بتونم زندگیم از این به بعد تنهایی بسازم.
از بقیه هم بخاطر زحمت هایی که برام کشیدن تشکر

کنید.
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من عاشقتون بودم، هنوزم هستم!
اما از اینکه یک دختر بی پدر و مادر برای ازدواج

انتخاب کردی دلیل نمیشه هرجور که دلت بخواد
باهاش رفتار کنید.

شما دیگه برای من یک غریبه اید من شکستم وقتی
تهمت شنیدم، من جز شما هیچ مردی توی زندگیم

نداشتم؛ زمان صیغه رو هم ببخشین تا هردو راحت
باشیم.

من هیچ یک وسیله هایی که برام خریدی رو هم با
خودم نبردم جز انگشتری که خودت واسم خریدی!!
من تا آخر عمرم مدیون خانواده صالحی هستم، اما

یزدان نزاشتی زندگی مون خوب پیش بره.....مراقب
خودت باش عزیزم. خدانگهدار"

اشک هایش روی صورتش به رقص در می آیند.
توان این دوری را نداشت؛ کمرش خم شده و روی

دوزانو فرود می آید.
باورش نمیشد شهرزاد اورا ترک کرده است.

از حرص و خشم به نفس نفس می افتد و عرق از
روی پیشانیشُ سر خورده و میان ته ریش هایش گم

میشود.
چنگی به موهایش زده و دستش را بند کمد کرده و با

  914                       



شهرزاد   بی شهر

کمکش از جای برمیخیزد.
مانند دیوانه ها دور خودش چرخیده و با گریه میخندد.

-کجا رفتی جوجه ام، من غلط بکنم بخوام غرورت
رو بشکنم.

من نفهمیدم....تو کجا رفتی آخه؟!
خدا لعنتتون کنه که زندگیم به گند کشیدید.

از اتاق خارج شده و در حالی که پاهایش تحمل وزنش
را ندارد به سمت یخچال قدم برداشته و پارچ آب را

برداشته و سر میکشد.
با صدای زنگ موبایلش پارچ را روی میز غذا

خوری گذاشته و دست در جیب کرده و موبایلش را
برمیدارد.

-چیه حسام؟!
-داداش حرف زدی با شهرزاد خانوم؟! همه چی

خوبه؟!
-نه...نیست؛ شهرزاد رفته حسام!

نامه گذاشته و گفته که مدت صیغه رو ببخشم، ولی
بیجا میکنه چنین خواسته ای داره!

-آروم باش، جای دوری نمیتونه رفته باشه!
پاشو برو بگرد نزدیکی های خونه رو...منم خودم رو

بهت میرسونم.
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همش زور گفتی؛ آخرش شد این!
کاش کمی این غرورت رو میگذاشتی کنار و اینقدز

امر و نهی نمیکردی یزدان!!
-تو هیزم روی آتیش درونم ننداز حسام. من به کی باید

بگم غلط کردم تا زنم برگرده؟!
رفته و من نمیدونم کجا برم دنبالش....!!!

-آروم باش، دوباره قلب بی صاحابت میگیره و همه
مون رو بدبخت میکنی!

بهش زنگ بزن و بعد پاشو جاهایی که ممکن رفته
باشه رو بگردیم....من راه افتادم فعل!

-فعل....
سوار ماشین شده و استارت میزند، به سمت کارگاه
خیاطی حرکت میکند و شماره اش را میگیرد که با

ریجکت شدنش ابروهایش در هم میرود.
چندین بار تماس میگیرد و هر دفعه تماس ریجکت

میشد.
از خشم مشتش را به فرمان میکوبد و شروع به تایپ

کردن میکند.
-شهرزاد جان، من غلط کردم،ِ شکر خوردم دست

روت بلند کردم.
بچه بازی در نیار هرجا هستی پاشو بیا خونه!
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حاج بابا و حاج خانوم شب میرسند و نباشی دق
میکنند.

من فهمیدم اشتباه کردم اما باور کن دست خودم نبود
وقتی اون عکس هارو دیدم.

منتظرتم تا یک ساعت دیگه برگرد باشه جوجه ام؟!
پیام را سند کرده و موبایل را روی صندلی کمک

راننده انداخته و جلوی کارگاه ماشین را متوقف کرده
و پیاده میشود.

زنگ را زده و نرگس خانوم جلوی درب نمایان
میشود.

-سلم خانوم، من صالحی هستم پسر اکرم خانوم!!
-سلم پسرم خوشبختم، امری داشتید؟!

-بله، میخواستم به شهرزاد خانوم بگید چند لحظه
تشریف بیارند کارشون داشتم....!!!

-شهرزاد که اینجا نیست، هنوز نیومده!!
با کلفکی دستی میان موهایش کشیده و با خداحافظی

سرسری، به سمت ماشین برمیگردد
ساکش را روی زمین گذاشته و چادرش را جمع کرده

و روی نیمکت مینشیند.
هوای سرد در جانش رخنه کرده بود و از عطسه و

سرفه هایش میدانست که سخت بیمار خواهدشد.
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دستانش را بهم مالیده و با نفس هایش گرم میکند.
چقدر دلش برای یزدان در این چند ساعت تنگ شده

بود.
مطمعن بود که تا کنون نبودش را فهمیده است!

در این شهر بزرگاز بی کسی میترسید.
اشک هایش روی گونه اش میلغزند، پاهایش را در

شکم جمع کرده و خودش را در آغوش میگیرد.
برای بخت و اقبال سیاهش زار میزند.

زخم های تنش میسوخت و باعث میشد که از یزدان
بیشتر از قبل دلگیر شود.

-باید بلند بشم، با اینجا نشستن کاری نمیتونم بکنم!
باید کاری بکنم وگرنه از سرما میمیرم.

ساکش را برداشته و چادرش را از زیر چانه اش
محکم میگیرد.

تا به این سن تنهایی جایی نرفته بود و حال از ترس؛
قلبش خودش را به ماهیچه هایش میکوبید.

با به یادآوردن آپارتمانش لبخندی روی لب هایش
نشست که با به یاد آوردن اینکه کلیدی ندارد لبخند از

روی لب هایش پر کشید.
ناچار سوار تاکسی شده و آدرس را که به یاد داشت به

راننده داد.
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با سنگینی نگاه راننده سرش را بال آورد که لب زد:
-دخترم، شماهم جای بچه من، کمکی از دستم

برمیاد؟!
انگار حالتون زیاد خوب نیست، دست و صورتت

زخمه.
کسی مزاحمت شده، پدر و مادرت کجان؟!

با شنیدن کلمه پدر و مادر اشک هایش همچون سیلب
روی صورتش نشست.

با صدایی گرفته میگوید:
-عمرشون رو دادند به شما!

نه ممنون ازتون نیاز به کمک نیست، من رو برسونید
به همون آدرس ممنونتون میشم.

-من رو ببخش دخترم، نمیدونستم عزیزانت رو از
دست دادی.

سلمت باشی، سفیدبخت بشی!
چشم میرسونمت اصل نگران نباش....!!

زیر لب کلمه سفید بخت را زمزمه کرده و پوزخندی
میزند.

کجای زندگیش سفید بخت بوده که حال در خانه شوهر
سفید بخت شود؟!

سفید بختی به شکاک بودن و کتک زدن بود؟!
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انگار که دیوانه شده باشد، سرش را به پنجره تکیه
داده و با خود میگوید:

-تقصیر توام نیستا، یعنی هست اما خب کاش من بهت
زودتر میگفتم.

نمیدونم کیه و چی از جون من میخواد، اما هرکسی که
هست کارش رو خوب بلده!

با توقف ماشین از افکارش بیرون آمده و پول کرایه
را از کیفش بیرون می آورد.

-بفرمایید آقای راننده، دستتون درد نکنه!
-نه دخترم، بزار توی جیبت!

-اینجوری که نمیشه شما زحمت کشیدید!
من پول دارم بفرمایید.

-نصفش رو بده دخترم چون اصرار میکنی.
-چشم ممنون لطف دارید.

ساکش راهم گرفته و از راننده دور میشود.
جلوی آپارتمان چندین طبقه می ایستد و نگاهش را به

آنجا میدوزد.
به سمت نگهبانی قدم برداشته و سلمی میدهد.

-آقا، من خونه ام توی این آپارتمان!
اما نه کلید داری نه چیزی، میشه کمکم کنید.

-خانوم من از کجا بدونم شما اینجا خونه دارید.؟!
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چه کمکی؟!
-خب مالک این ساختمون من یادمه وقتی پدرم خونه

رو خرید خودشون اینجا زندگی میکردند میشه لطفا به
ایشون بگید که دختر حاج نادر ملکی اومده، خواهش

میکنم!
-خب...باشه خانوم. همینجا منتظر باشید خبرتون

میکنم.
گوشه دیوار می ایستد و شروع به صلوات فرستادن

میکند. بعد از ربع ساعتی نگهبان برمیگردد که
شهرزاد هم تکیه از دیوار برمیدارد.

-چیشد آقا؟!
-بفرمایید داخل، طبقه آخر واحد سه.

منزل خودشون هست وقتی گفتم شناختنتون و گفتند که
برید پیششون.

-ممنون آقا. دستتون درد نکنه!!
با خوشحالی به سمت آسانسور رفته و سوار میشود.

از اینکه آقای نجفی میتواند کمکش کند تا در خانه
سکونت پیدا کند کمی از دردهایش را تسکین میداد.

با رسیدن به طبقه مورد نظرش از آسانسور که خارج
نیشود آقای نجفی را در چهارچوب درب خانه اش

میبیند.
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-سلم آقای نجفی، خوب هستید؟!
-سلم دخترم، چقدر بزرگ شدی!!

بیا داخل بیا، نادرجان کجاست پس؟!
بی معرفت بعد خرید خونه رفت و دیگه پشت

سرشمنگاه نکرد.
وارد خانه میشود که زنی زیبا و شیک پوش به سمتش

می آید. بعد از خوش آمدگویی و تشکر با هدایتشان
روی مبل مینشیند.

همسرش زن مهربانی به نظر میرسید.
شهرزاد لبخند غمگینی میزند و چادرش را محکم

میگیرد تا زخم روی گونه اش معلوم نباشد.
-راحت باش عزیزم. برم برات قهوه بیارم.

-ممنونم.
-خب نگفتی شهرزاد جان، چه عجب یاد ما کردی!

-مزاحم تون شدم شرمنده، اما مجبور بودم.
-مزاحم چیه دختر، مراحمی راحت باش عزیزم.

-بابا و ما...مامان....عمرشون دادند به شما
نگاه و سکوت آقای نجفی باعث میشود سرش را بال

بیاورد و با چهره وا رفته اش رو برو میشود.
-یعن...یعنی چی؟!

-تصادف کردند، شش ماه پیش!
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منم پیش رفیقشون موندم، اگر حاج سبحان نبود خیلی
بلها به سرم میومد....

ولی در آخر من شدم عروسش، که بیشتر مراقبم
باشند....اما.....

بعد از دوساعتی که شروع به نقل زندگی شیرین و
تلخش میکند، لیوان آبی که زهره خانوم برایش می

آورد را با دستانی که میلرزد سر میکشد.
-قربونت برم، چقدر درد کشیدی تو دختر با این سن

کمت!
اصل نگران نباش، من و یوسف هستیم!

اینجاهم که خونه داری، کلید و سند هم ما داریم.
همینجا مستقر میشی و انشاءلل بعدش خدا کریمه، مگه

نه یوسف جان؟!؟
-آره حتما، نادر برای من عزیز بود، براش هرکاری
میکردم. حال که تک دخترش نیاز به کمک داره من

کوتاهی نمیکنم.
من و زهره کنارتیم عزیزم، اصل نگران نباش!

-ممنون، لطف میکنید خونه رو بهم بدید.
من مزاحم شماهم نمیشم، خودم کار میکنم و زندگیم

رو میچرخونم.
از حمایت تون هم مچکرم....!!

  923                       



شهرزاد   بی شهر

خداروشکر پدرم دو تا دوست داشت که خیلی برای
من عزیزند و کمک حالم.

دلم برای حاج خانوم و حاج بابا هم خیلی تنگ شده اما
مجبور شدم ازشون دور بشم!

شاید یک زمان برم و ببینمشون!!
-فکر و خیال نکن، انشاءلل همه چیز درست میشه

عزیزم.
بلند شو یکم دوش بگیره، دستش بشکنه ببین چجوری

هم زده....
بعد استراحت کن که سرما نخوری بدنت یخ کرده..!!

-چشم، ممنون زهره جان!!
-توام مثل بچه های خودم، اون بی معرفت ها که
همشون رفتند خارج و من و یوسف تنها موندیم.

خدا تورو رسونده من رو از تنهایی در بیاره، پاشو
گلم.

وارد اتاقی که زهره خانوم فرستاده است شده و لباس
هایش را در آورده و وارد حمام میشود.

یاد و خاطرات هایشان که جلوی
چشمانش ظاهر میشود گریه اش تشدید میابد.

دوش گرم کبودی و کوفته بودن تنش را تسکین میدهد،
لباس هایش را پوشیده و شروع به شانه کردن
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موهایش میکند.
انگشتان زخمیش صدای آخش را در می آورد.

موهایش را ول کرده و روی زمین مینشیند.
در آیینه زل میزند به شهرزادی که این روزها عحیب

میل به خواب همیشگی دارد.
نگاهش را به انگشتان زخمیش دوخته و لبخند

غمیگنی روی لب هایش مینشیند.
-چیکار کردی باهام یزدان خان؟!

این بود این همه مهر و محبتت، چرا باورم نکردی که
باعث بشی راهمون از هم جدا بشه؟!؟

حتما االن  عصبانی آره؟! حتی پیامکت هم دیگه دردی
رو درمون نمیکنه!!

دیگه بسه هرچقدر توسری خور شدم، تو باید
میفهمیدی من عاشقت بودم اما دیگه تحمل خرد شدن

ندارم آقاییم.
با ورود زهره خانوم اشک هایش را پاک کرده و

میخواهد به احترامش از جای برخیزد که دست روی
شانه اش گذاشته و اجازه نمیدهد.

-بزار من موهات رو شونه کنم شهرزاد جان!
توروخدا غریبی نکن، حال یوسف خرابه!

باور مرگ پدر و مادرت براش خیلی سخته!
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اما وحود تو شاید آرومش کنه!
موهایش را شانه کرده و میبافت، شهرزاد به سمتش

برمیگردد و دستان پر مهرش را در دست خود
میگیرد.

-حاج خانوم برام مادری کرد، خیلی دوستش دارم.
شمام توی این چند ساعت برام مادری کردید، من از
خدا گله میکردم که اینجوری من رو تک و تنها کرده

اما االن  شاکرم که آدم های مهربون و خوبی مثل شما
و حاج خانوم رو سرراهم گذاشت.

-من یک روز حتما باید حاج خانوم رو ببینم!
حتما زن بسیار با خدا و خوبیه، واقعا هرکسی پیدا

نمیشه اینجوری که توگفتی مراقبت کنه.
خدا بهش سلمتی بده.

-خیلی خوبه، من توی اون خونه راحت بودم.
من از اون خونه دست نمیکشیدم، اما یزدان باید
میفهمیو این همه مشکوک بودن زندگی مون رو

خراب میکنه.
-بهش فکر نکن، همه چیز رو بسپار دست خدا!

هرچی قسمت باشه.
پاشو بریم یه چیزی بخور رنگت شده عین گچ دختر..

-چشم دستتون درد نکنه.
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-پاشو هی تشکر نکن، فکر کن منم حاج خانومم.
چجوری باهاش راحت بودی، با منم همونجوری باش.

-چشم..
-چشمت سلمت دختر، تو چقدر آروم و مطیعی.

خانه بزرگ و زیبایی داشتند.
انگار که خانه شاهنمشاهی بود، تمام وسیله هایشان

سلطنتی بود و زیبایی خیرع کننده ای داشت.
حاج یوسف رو به راه نبود، اما جلوی شهرزاد تظاهر

میکرد که خوب است.
زن و شوهر فقط غذاهای مختلف را به اصرار در

دهان شهرزاد می چپاندند.
بعد از صرف غذا، هرچه شهرزاد اصرار کرد کمک

کند تا میز را جمع کنند.
زهرا اجازه نداده و اورا به اتاق فرستاد تا کمی

استراحت کند.
شهرزاد هم از خدا خواسته به اتاق رفت، خستگی

آوارگی از صبح را فقط با کمی خواب میتوانست از
جانش بیرون کند.

-به هیچ چیز فکر نمیکنم دیگه خدایا؛ خودم و زندگیم
و همه سرنوشتم سپردم دست خودت!

پتو را تا زیر چانه اش کشیده و پلک هایش از فرط
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خستگی روی هم افتاده و به خواب میرود
دستی به موهای بهم ریخته اش میکشد و به سمت

نشیمن قدم برمیدارد.
کل تهران را بهم ریخته بود اما انگار دخترک درون

زمین فرو رفته بود.
حال دلش اصل خوب نبود و در این مدت، نیم ساعت
چشم روی هم نگذاشته بود و سردرد شدیدی داشت.

پدرش روی تشکچه نشسته بود، متوجه حضورش شد
اما اعتنایی نکرد.

از زمانی که برگشته بودند و بحث و دعوایشان را بر
سر چه چیزی توضیح داده و جوابش فقط یک سیلی

بود.
انگشت شصتش را به گوشه لبش کشیده و با شرمندگی

لب میزند:
-حاجی؟!

من...من که گفتم شرمنده ام!
خودم پشیمونم، در به در دنبالش گشتم اما نبود که

نبود.
کل منطقه رو گفتم؛ بگردن اما انگار آب شده رفته

توی زمین.
حاج سبحان نگاه سردش را به پسر رشیدش میدوزد.
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با خود فکر میکند کجای کارش اشتباه بود که زندگی
شان بهم ریخت.

-یزدان...باورم نمیشه با ته تغاری من کاری کردی که
پا به فرار از این خانه گذاشته، اینجا محل امن اون بود

کنار ما خوشحال و امیدوار به زندگی بود.
من بهت دست روی زن بلند کردن یاد دادم؟! یا دست

روی مادرت بلند کردم که بگم یاد گرفتی !؟؟
باعث سرافکندگیم شدی؛ دل من خوِ ن.
توی این شهر درندشت، شهرزاد نیست!

این خودش خطره، جامعه پر گرگه و دختر کوچولوی
من میون این همه گرگ تنهاست!

-حاجی نگو که من غلط بکنم باعث سرافکندگی شما
باشم.

من همه جارو گشتم، کجا برم دنبالش؟!؟
خودم نگران ترم، اگر دختر شما باشه زن منم هست.
حاج خانوم با قرص و لیوان آب کنار حاج سبحان که

سرخ شده است مینشیند و لب میزند:
-بگرد و شهرزاد رو برامون پیدا کن!

مطمعنم میترسه، اون تنهایی تا سرکوچه نرفته!
ممکن هراتفاقی افتاده باشه.

کاش پام میشکست و نمیرفتم زیارت!
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چرا با دخترم این کار رو کردی؟!
از جای برمیخیزد و روبروی یزدانی که سر به زیر

انداخته است می ایستد:
-من بهت اعتمادکردم، چرا کتکش زدی؟!

اون یک دختر بچه است، آخه زدن داشت؟! تو سی
سالته، شهرزاد جای بچه ات بعد تو پامیشی زن به

اون کوچیکی رو کتک میزنی؟
شرم نکردی؟! از روح نادر و شهل خجالت

نکشیدی؟!
چرا همسرت رو باور نداشتی؟!

حقته پس حال تحمل کن.
برو بیرون....

-ما...مادر کجا برم؟!
-برو بیرون از خونه من....تاوقتی شهرزاد پیدا

نکردی حق نداری برگردی به خونه!
-چشم شما آروم باشید توروخدا، قندتون میره بال!

میخواهد روی سرش را ببوسد که حاج خانوم خودش
را عقب میکشد و با نگاه اشکی جنگلی های پسرش را

مینگرد.
یزدان عقب عقب رفته و با خشم از خانه خارج

میشود.
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از اینکه نتوانسته بود خشمش را کنترل کند از دست
خودش عصبانی بود.

از خانه خارج شده و سوار ماشین میشود، تمام
حرصش را روی گاز ریخته و سرعتش را بال

میبرد.
با پیامی که برایش می آید، توقف کرده و موبایل بر

میدارد.
شماره ناشناسی است، با باز کردن پیام انگار یک

سطل اب داغ روی سرش میریزند.
-میبینم که زندگیت بهم خورد و پریشونی!

زنت پاک ترین زن روی زمین اما دیگه تو نداریش
سرگرد یزدان صالحی!!

با تمام حرصش مشتش را به پایش میکوبد و نعره
میکشد.

شماره را میگیرد که با خاموش بودنش مواجه میشود.
دور برگردان زده و به سمت اداره حرکت میکند.
اینکه رو دست خورده و با کلک زندگیش را بهم

ریخته اند تمام اعصاب هایش را از کار می انداخت.
بدون در زدن وارد اتاق حسام میشود، چند تن از

همکارانش باهم در مورد کار بحث میکردند که با
دیدن یزدان از جای برخواسته و احترام میگذارند.
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حسام از احوالت یزدان پی به درونش میبرد که
همکارانش را مرخص کرده و به سمت یزدان روی

مبل نشسته برمیگردد.
-چه مرگته باز؟!

موبایل را روی پای حسام می اندارد و از اتاق را قدم
رو میرود.

انگار دیگر غرور برایش مهم نبود، قطره اشکی از
گوشه چشمش پایین میچکد.

حسام دست روی شانه اش که میگذارد خود را در
آغوشش انداخته و میگرید.

-بدبخت شدم حسام...شهرزاد رفت!
قرار بود برگرده زودتر برمیگشت، سه روز گذشته و

ازش هیچ خبری نیست.
من بدون شهرزاد هیچم، خودم دستی دستی زندگیم به

گند کشیدم.
کاش عکس هارو باور نمیکردم،

کاش.....کاش....کاش.....!!
حاج خانوم از خونه بیرونم کرده، زهرا دیشب اومد

هرچی از دهنش در اومد بارم کرد.
من امانت دار خوبی نبودم.

انگار طلسم شده بودم و نمیخواستم باور کنم شهرزاد
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من پاکه....
مثل سگ پشیمونم فقط برگرده دنیا رو به پاش

میریزم، غلط بکنم بهش بگم بالی چشم هات ابرو!
-آروم باش یزدان، شده کل شهر و تک به تک خونه

هارو میگردم و پیداش میکنم.
به همه میسپارم، بیا بریم توی نمازخونه یکم بخواب

چشم هات کاسه خون.
کلید را در قفل انداخته و درب را باز میکند.

بعد از سه روز میخواست به خانه خودش برود.
در این سه روز زهره خانوم از او پرستاری کرده و
مراقبش بود تا زخم های صورت و بدنش التیام یابد.

وارد خانه شد و زهرا خانوم و آقا یوسف هم پشت
سرش وارد شدند.

خانه زیبا و نقلی بود، اما چنان خاک گرفته بود که
شهرزاد به سرفه افتاد.

-تمیزکاری میخواد، زنگ میزنم چند تفر بفرستند تا
تمیز کنند و بعد بریم وسیله بخریم.

به عقب برگشته و لبخند کوچکی زد.
-آقا یوسف، من میخوام خودم خونه رو تمیزکنم.

من اونقدری هم پول ندارم که برای این خونه وسیله
های گرون بخرم.
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چند تا از وسایلی که لزممه رو با مقدار پولی که دارم
میخرم تا بعد ها آروم آروم بقیه وسیله هارو هم آماده

میکنم.
-آخه شهرزادجان، من از تو پول خواستم؟!؟

من خودم برات وسیله میخرم تا راحت بتونی زندکی
کنی.

حال که قبول نکردی کنار ما باشی، حداقل باید خونه
امکانات داشته باشه....

-آره عزیزم، قبول کن من و یوسف میتونیم کمک
حالت باشیم، تنهایی برات سخته آخه....

-زهره جون شما به من لطف دارید، اما من از خونه
شوهرم و حاجی اومدم بیرون که روی پاهای خودم

بایستم.
میخوام خودم کار کنم و زندگیم رو بگذرونم، همین که

کلید خونه رو بهم دادید یک دنیا ممنونتونم.
بازم کاری مشکلی بود که تنهایی نتونم انجامش بدم

حتما مزاحم تون میشم.
-مزاحم چیه دختر؟!

من و یوسف از خدامونه که کمکت کنیم.
اما تحسینت میکنم که روی پاهای خودت می ایستی و

مستقل میشی عزیزم.
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-ممنونم زهره جان.
آقا یوسف دست شماهم درد نکنه...

هردو خواهش میکنمی گفته و به خانه خودشان
برگشتند.

زهره خانوم به شهرزاد گفت که برایش ناهار می
آورد و باید قبول کند و شهرزاد هم نتوانست روی

حرف و محبتش؛ حرفی بیاورد.
چادرش را در آورده و روی کابینت گذاشت.

با وسیله هایی که زهره خانوم داده بود شروع به
تمیزکاری کرد.

بعد از گردگیری، پنجره هارا تمیز کرد.
وارد آشپزخانه شد،دستمال تمیزی برداشته و تمام

کابینت هارا پاک کرده و برق انداخت.
سرویس هاراهم آبی کشیده و خسته و کوفته در هال

روی موکت دراز کشید.
چند ساعت بود که بی وقفه کار کرده بود.

در طول زمانی که کار میکرد قلبش از دلتنگی خود
را بی در و دیوار میکوبید.

چقدر دوست داشت حال در کنار حاج بابا و حاج
خانوم بود.

محبت و آغوش های گرمشان، آهی کشیده و با صدای
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درب از جای برمیخیزد.
زهره خانوم برایش در سینی ناهار آورده بود،

تشکری کرده و از دستش گرفت.
-دستتون درد نکنه زهره جون، خیلی زحمتتون دادم

توی این چند روز.
انشاءلل یک روز بتونم جبران کنم.
-برو برو بشین ناهارت رو بخور.

از گشنگی داری چرت و پرت میگی؟!
این حرف ها چیه دختر!؟

من برم ناهار یوسف رو بدم توام برو ناهارت رو
بخور عزیزم.

رنگ و روت پریده زیاد به خودت فشار نیار.
-چشم ممنون باز.

غذایش قیمه بود، عطرش که وارد ریه اش شد دلش
از گشنگی بهم پیچید.

سینی را روی زمین گذاشت و شروع به خوردن کرد.
لیوان دوغ راهم سر کشیده و از جای بلند شد.

ظرف هارا شسته و درون سینی جای داد و برای
زهره خانوم برد.

تصمیم داشت امروز به کارگاه سری بزند، اما
میترسید یزدان یا کسی اورا ببینند.
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از زهره خانوم تشک و پتو و بالشتی گرفته بود، روی
موکت که مینشست سردش میشد.

رخت را کنار شوفاژ پهن کرده و روی آن نشست.
تصمیم داشت دنبال کاری بگردد تا بتواند خرج خود

را در بیاورد.
لباس هایش را در اتاق درون کمد دیواری گذاشت.

عکس خود و یزدان را که قاب گرفته بودند را روی
میز قرار داد.

قران کوچکی که برای مادرش بود راهم کنار عکس
گذاشت.

لبخند غمگینی زده و از جای برخواست.
وارد حمام شد و دوشی گرفت تا خستگیش در برود.

بعد از خشک کردن موهایش، نگاهی به ساعت
کوچک روی دیوار که باتری انداخته بود انداخت.

عصر بود اما او خوابش می آمد.
روی تشک دراز کشیده و پتو را روی تنش کشید.

هرچه به آن طرف و این طرف میچرخید، نمیتوانست
بخوابد انکار چیزی گمکرده بود.

یزدانش را نداشت و خوابش نمیبرد.
در این سه روز اصل گریه نکرده بود و تصمیم

داشت جلوی همه قوی باشد.
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اما طاقت نیاورد، دلتنگی از چشمانش سرازیر شد و
بعضش با صدای بلند شکست.

-به کجا رسیدی شهرزاد؟!
توی یک خونه تنهایی و بدون هیچ پشتوانه ای؟!

چرا اینقدر سیاه بخت بودی تو آخه؟!؟
از شدت گریه به ضعف افتاده بود، معده اش

میجوشید.
با حس بال آوردن از جایش پریده و خود را در

سرویس انداخت.
چند باری عق زده و هرچه خورده و نخورده بود را

بال آورد.
معده اش میسوخت و اشک بی کسی و تنهایش از

چشمانش سرازیر میشد.
آبی به صورتش زد و از سرویس بیرون آمد، همانجا
کنار دربُ سر خورده و نشست؛ سرش را بی دیوار

تکیه داد و پلک هایش را روی هم گذاشت.
حاج سبحان از دلتنگی و شرمندگی طول اتاق را قدم
میزد، حاج خانوم بیمار شده و در بستر افتاده و حال

نامساعدش نگرانی افراد خانه را بیشتر کرده بود.
زهرا نگاهی به پدرش که در این چند روز کمر خم

کرده بود انداخت و با ناراحتی وارد اتاق شد.
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-حاج بابا، از پا در اومدی؛ یکم بشین.
دور از جون شماهم مثل مامان حالتون بد بشه ما چه

خاکی توی سرمون بکنیم آخه.....!!؟؟
-زهرا نمیتونم، دارم خفه میشم از شرمندگی!!

دست گل نادر رو یزدان پرپر کرده و بعد مراقبش
نبوده که حداقل از این خونه فراری نشه.....

توی محل کسی بفهمه شهرزاد از اینجا رفته دیگه
آبرویی برامون نمیمونه!!

وای از دست یزدان، ای کاش لل میشدم و به شهرزاد
اجازه میدادم به یزدان همه چیز رو بگه!!

دست روی بازوی پدرش گذاشته و سرش را به شانه
اش تکیه میدهد.

-میدونم حاجی، همه رو میدونم.....اما اینکه خودت
رو از پای در بیاری شهرزاد برنمیگرده!

داداش گفته دنبالشه و داره همه جارو میگرده، انشاءلل
خودشم سرش به سنگ بخوره و زودتر برگرده.

مادر بیچاره من توی این چند روز از بس گریه و ناله
کرد، مریض شد و افتاد روی تخت....آخه من نمیفهمم

این کدوم نامردی که چوب لی چرخ؛ زندگی برادر
من گذاشته؛ خدا لعنتشون کنه.

حاج سبحان بوسه ای روی موهای باز زهرا زده و
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دستش را به گرمی میفشارد.
-بابایی؛ دراز بکشید منم برم کمک مریم داره شام

میپزه.
میگم حاج بابا؟!

-باشه دخترم دستتون درد نکنه؛ جان بابا؟!
-داداش یزدان سرما خورده شدید؛ زنگ زدم بهش

صداش گرفته بود و به زور حرف میزد.
خونه حسام ایناهم نرفته و توی ماشین میخوابه،

نمیخوایید اجازه بدید برگرده؟!
-تاوان گناهش رو داره میدع باباجان!

من ازش ناراحتم اما راضی نیستم پاره تنم بیمار بشه!
مطمعنا مادرت هم بفهمه حالش خوش نیست ناراحت

میشه.
بهش بگو برگرده خونه، حداقل یکم استراحت کنه تا

رو براه بشه.
هوا خیلی سرد، یعنی شهرزاد جایی پیدا کرده اونجا

گرم کنه خودش رو یا توی خیابون ها ویلونه؟!
-بابایی؛ قلبتون درد میگیره ها توروخدا فکر و خیال

نکنید.
من دلم روشنه همه چیز درست میشه!!

-انشاءلل، سپردمش دست خدا؛ خودش مراقب اون
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طفل معصوم باشه.
زهرا پتویی روی تن پدرش کشیده و روشنایی اتاق را
کمتر میکند تا راحت تر استراحت کنند و خود از اتاق

بیرون رفته و به سمت تلفن خانه قدم برمیدارد.
شماره یزدان را براس بار سوم گرفته و با نگرانی

منتظر جواب دادنش است.
امیرعلی روی پاهایش نشسته و با گیپور پیراهنش

بازی میکند.
دست دورش انداخته و سفت اورا نگه میدارد تا

نیفتد.
با شنیدن صدای یزدان انگار جان دوباره ای میگیرد.

-خان داداش؟!
سلم، حالت بهتره ؟!

-سلم زهراجان، کمی بهترم.
حاج بابا و حاج خانوم چطورند؟!

-مادر ناخوشه و افتاده روی تخت؛ حاج بابا هم که
.....بد نیست.

مریض شدی، حاج بابا گفت برگردی خونه!
بیا داداش، منتظرتم.

برات سوپ میخوام بار بزارم.....
-مادر چرا ناخوشه؟! چیزی شده زهرا به من نمیگی؟!
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-نه فشارشN رفته بال، دل نگرانه شهرزاد....
-شهرزاد....هه نمیفهمم کجا رفته، کل شهر دارم

میگردم.
آب شده رفته توی زمین....دیگه جون ندارم....خسته

ام....!!!
-بیا خونه داداش، منتظرتیم.

به خدا توکل کن، دیگه اتفاقی که افتاده و کاری نمیشه
کرد.

-نزدیکم، یکم دیگه میرسم.
تماس را قطع کرده و سر روی فرمان میگذارد، قلب
بی صاحابش صبح گرفته و روزگارش را بدتر کرده

بود.
تحمل دوری شهرزاد را نداشت....اما تازه میفهمید.

تمام جانش شده بوده و اما تازه میفهمید.
ماشین را استارت زده و به سمت خانه حرکت میکند.

تب شدیدی که داشت باعث شده بود لب هایش به
رنگ کبودی میزد.

نفس داغش را بیرون فرستاده و عرق روی پیشانیش
را پاک میکند.

از ماشین پیاده شده و زنگ خانه را میزند، بارش
باران شروع میشود و یزدان با چشمانی تر بع آسمان

  942                       



شهرزاد   بی شهر

زل میزند.
-خدایا حکمتت رو شکر، آخه اون دختر االن  مریض

میشه این همه هوا سرد.
جایی نداره که بره، خدایا خودت کمکم کن پیداش کنم.
درب با تیک آفی باز شده و وارد حیاط میشود، درب

را بسته و به سمت داخل حرکت میکند.
زهرا و مریم در آغوشش گرفته و قربان صدقه اش

میروند.
اما نگاه او کمی دورتر، جایی که همیشه شهرزاد

منتظرش می ایستاد می افتد.
دیگر این غرور را دوست نداشت و با خود میگوید

کاش زودتر کنارش میگذاشتی.
همانجا کنار ستون نشسته و پاهایش را در شکم جمع
کرده و سرش را میان دستانش گرفته و بغض مردانه

اش میشکند.
زهرا و مریم با دیدن گریه برادرشان، اشک هایشان

چکیدل و کنارش مینشینند.
-قربونت برم من، نکن با خودت...ببین چقدر تب

داری مریم بمیره واسه دلت!
گریه نکن داداشم....فدای غرور و گریه هات بشم من

خودت رو نابود کردی که تو....شدی پوست و
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استخوون....!!!
-غرور به چه کارم میاد وقتی زنم، ناموسم معلوم

نیست کجاست!!
من اونقدر بی غیرتم که زنم از دستم فرار بکنه و بره،

من دیگه باید سرم بزارم زمین بمیرم.
زهرا خودش را میان پاهای برادرش جای داده و

سرش را بال می آورد و روی صورت اشکیش را
میبوسد.

گونه های خیسش را پاک کرده و لب میزند.
-داداشم، با این گریه و زاری شهرزاد برنمیگرده.
داری توی تب میسوزی، باید خوب بشی و بتونی

دنبال زنت بگردی.
مطمعن باش شهرزاد اونقدر پاک که مراقب آبروی تو

باشه!
اشتباه کردی بهش شک کردی و کتکش زدی؛ اما

میشه پیداش کنی و براش جبران کنی....
خودت رو نباز جان دل خواهر؛ باشه؟!

-بگم غلط کردم کافیه؟! به پاش میفتم...التماسش
میکنم....دنیا رو به پاش میریزم اگر برگرده زهرا!!

زهرا به سمت مریم برگشته و لب میزند:
-آبجی بدو برای یزدان جا پهن کن توی هال بیارمش
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اونجا.
مریم که میرود، زهرا دست دور بازوی برادرش

انداخته و مجبور به برخواستنش میکند.
دست و صورتش را که میشورد به هال میروند.
روی تشک دراز میکشد، از تب زیاد آب دهانش

خشک شده بود.
مریم برایش آب پرتقال آورده و به خوردش میدهد.

زهرا پتو را روی تنش کشیده و دستمال خیسی روی
پیشانیش میگذارد.

امیرعلی بغض کرده به قهرمان زندگی اش زل زده و
سکوت کرده است.

یزدان دستش را بال آورده د با اشاره به او میفهماند که
پیشش برود.

امیرعلی با ماشین مشکی رنگ کوچکی که در دست
دارد کنارش نشسته و سلم ریزی میدهد.

-سلم به امیرعلی آقا، تحویل نمیگی داییت رو!!
حالت خوبه دوردونه؟

-خوبم دالی، میگم ژندایی چوچاست؟!
تب کلدی مشله من؟! نتلس خوب میشی...

)خوبم دایی؛ میگم زندایی کجاست؟!
تب کردی مثله من؛ نترس خوب میشی....(
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-آره فسقلی تب کردم، مرد که نمیترسه!
منم یکم استراحت کنم خوب میشم....میرم برگردم

زنداییت رو پیدا کنم.
در اثر داروهایی که خورده است، خواب بر چشمانش

غلبه کرده و پلک هایش بر روی هم می افتد.
زهرا اما به پاشویی و دستمال گذاشت روی سینه و
پیشانی یزدان ادامه داد تا کمی تبش را پایین آورد.
نگران بود، نگران دوری شهرزاد؛ اینکه برادرش

تاب نیاورد نبود شهرزاد را....
خودش بیشتر دلتنگ رفیق مظلومش بود، اما در

ظاهر نمایان نمیکرد تا بیشتر خون در دل دیکران
نکند

شربت آبلیمو را سر میکشد، کمی حالش بهتر شده
بود. بخاطر ضعف و نگرانی های این مدت بیمار شده

بود و نای تکان خوردن نداشت.
آقا یوسف یخچالش را پر کرده بود و هرچه اصرار
کرد که هزینه اش را بپردازد آقا یوسف قبول نکرده

بود.
در این دو روز دیگر از خانه بیرون نرفته بود و

هنوز خودش هم نمیدانست میخواهد چه کاری انجام
بدهد.
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با شنیدن صدای زنگ از آشپزخانه با عجله خارج شده
و از چشمی نگاه کرده و زهره خانوم را که میبیند قفل

را باز میکند.
-سلم زهره جون، چرا مضطربی؟!

-سلم. وای شهرزاد بدبخت شدیم....پسرم تصادف
کرده و عروسم تازه زنگ زد و خبرداد.

یوسف رفت بلیت هواپیما بخره، خواستم بهت بگم و
بعد بریم.

-ای وای، نگران نباشید انشاءلل که خدا خودش
حواسش بهشون باشه و اتفاق خاصی نیفتاده باشه.

-قلبم داره از جاش در میاد، توی یک کشور غریب
بچه ام تصادف کرده ما یک ساعت دیگه میریم

فرودگاه.
نصف جونمم اینجا پیش تو میمونه؛ نگرانتم تنهایی

چجوری میخوای بمونی آخه؟!
-نگران من نباشید، با خیال آسوده برید زهره جون.

من مراقب خودم هستم، همه چیز هم که هست.
وسیله های مورد نیازمم که برام آوردید.

-بیا این کلید یدک خونه مون، پیشت باشه!
هرچیزی نیاز داشتی میتونی بری و برداری؛ اصل

خجالت نکش دخترم اینجاهم مثل خونه خودته!!
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-نه زهره جان من رو بیشتر از این شرمنده نکنید
توروخدا، من چیزی نیاز باشه میخرم.

-بیا بگیر این کلید رو کم چونه بزن دختر.
بیا ببوسمت دیگه برم چمدون هارو بردارم و برم

پایین!!
-چشم دستتون درد نکنه، خدا به همراهتون!

دعا میکنم به سلمتی برسید.
-ممنون از قلب مهربونت دخترم.

بعد از بدرقه آقا یوسف و زهره خانوم به خانه
برمیگردد، کلید یدک آنهارا روی میز تلویزیون

میگذارد.
دیشب بود که آقا یوسف از انباری خانه شان، وسیله

های سابق منزلشان را برای او آورده بود.
تلویزیون ،یخچال، شومینه ای کوچک، یک دست مبل

پنج نفری و ....لوازم آشپزخانه و ظرف و ظروف
و.....

تازه شبیه خانه شده بود این خانه امن!
اما چقدر هوای دلش پانند این آسمان آبی، ابری بود.

در این باور بود که آسمان هم وقتی دلش میگیرد،
میبارد و با اشک هایش همه را سیراب میکند.

بالخره  تاب نیاورده و به قصد بیرون رفتن، شال و
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کله میکند.
بافتش را تن کرده و بارانیش را تن میزند.

خداراشکر میکرد حداقل لباس های گرمش را همراه
خود آورده بود.

چادرش را سر میکند و شال بافتیش را هم دور گردن
و دهانش میپیچد و از خانه خارج میشود.

چقدر دلتنگ همه شان بود، به نگهبان سلم داده و از
ساختمان خارج میشود.

به سمت خیابان پیاده قدم برمیدارد و توجهی به نم نم
باران که چادرش را خیس میکند ندارد.

دستی تکان میدهد و تاکسی متوقف میشود.
سوار شده و دستانش را بهم میمالد تا گرم شوند.

مقصدش در این حوالی، چند خیابان آن طرف تر، در
یک کوچه است.

میخواست به محله خودشان برود.
کرایه را پرداخت و با تشکری پیاده میشود.

چادرش را جلوتر میکشد تا اگر به آشنایی برخورد
اورا نشناسند.

نگاهش را میدوزد به درب خانه حاج سبحان، ماشین
یزدان جلوی درب خانه پارکشده است.

لبخند تلخی زده و دورتر میرود.
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-شهرزاد بیچاره، مگه تو کی اونا هستی که انتظار
داشته باشی توی این هوای بارونی دنبالت بگردن و

بگن حتما االن  سردشه.
بغض کرده گوشه ای می ایستد و زل میزند به کوچه
تا شاید فرجی شود و کسی از خانه بیرون بیاید و او

رفع دلتنگی کند.
باران بند آمده و او از سرما میلرزد، ناامید شده از

میخواهد برود که درب باز شده و حاج سبحان بیرون
می آید.

اشک شوق درون چشمانش جمع میشود. میخواهد
برای آغوش کشیدنش پرواز کند اما قدمی به عقب

برمیدارد و از دور نگاهش میکند.
-چقدر رنگ و روت پریدع است حاج بابا!

حتما نگرانمی؟! من قضاوت نابجا کردم، مگه میشه
شما و حاج خانوم نگرانم نباشید.

همسر مریم که با ماشین وارد کوچه شده و با حاجی
صحبت میکند را میبیند.

پس همگی اینجا بودند، چقدر جای خالیش را خودش
احساس میکرد.

حاج سبحان از مغازه خرید کرده و به خانه برمیگردد.
ّّبغضش شکسته و اشک هایش بی مهابا روی گونه
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اش میریزند.
نگاه از آنها گرفته و به سمت خیابان میرود، دوباره

سوار تاکسی شده و به خانه خود برمیگردد.
وارد خانه میشود و با کرختکی لباس هایش را بیرون

می آورد.
از ترس اینکه یزدان پیدایش کند گوشی را هم

نمیتوانست روشن کند.
موهایش خیس شده است؛ شانه شان کرده و کنار

شومینه مینشیند تا خشک شوند.
دیگر حس و حالی نداشت، چقدر دوست داشت اکنون

در کنار گرمای محبت آنها بود.
عطسه که میکند فاتحه خودش را میخواند.

کمی برای خودش خرت و پرت آورده و تلویزیون را
روشن میکند تا خود را سرگرم کند تا فکر و خیالت

زیادی نکند.
روزها پشت سر هم میگذشتند، یزدان در به در به

دنبال نشانی از شهرزاد میگشت.
شهرزاد در این روزها به دنبال کار گشته و بالخره 
یک کارگاه عروسک سازی پیدا کرده بود که بعد از
چند بار خواهش و تمنا، اجازه دادند تا شروع به کار

کند.
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حقوق آنچنانی نداشت اما برای او که دیگر پولی نمانده
بود کافی بود، دو شیفت کار میکرد تا پول بیشتری

عایدش شود.
تازه سختی های زندگی را درک میکرد. روز به ردز

لغرتر میشد.
آقا یوسف و زهره خانوم بهاطر پسرش سه ماه در

آلمان میماندند تا دست و پای شکسته اش خوب شود.
زهره خانوم هرروز تماس گرفته و جویای حالش بود.
سیم کارت جدیدی هم گرفته بود تا بتواند موبایلش را

روشن کند.
زنی که سرکارگر آنها بود، مهربان بود و پی به اینکه
شهرزاد مشکل سختی در زندگیش دارد برده بود و در

دوختن عروسک ها کمکش میکرد.
تازه کار بود و هنوز کامل یاد نگرفته بود، اما تمام

تلشش را میکرد تا کارش را درست انجان بدهد.
اگر روزها نمیتوانست تعداد عروسکی که برمیداشت
را تمام کند، به خانه می آورد و شب هم کار میکرد.
از یک ماهپیش که رفته و حاج سبحان را دیده بود،

تصمیم گرفته بود که دیگر به محله شان نرود تا فکر
و خیالت اضافی در مغزش جولن ندهند.

صبح با آلرم گوشی از خواب پرید، شب بعد از اتمام
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کارش نشسته خوابش برده بود و تمام تنش کوفته شده
بود.

کش و قوسی به تنش داد و به سرویس رفت.
بعد از شستن دست و صورتش، پنیر و کره را از

یخچال برداشت و چند لقمه ای خورد.
آخر ماه بود و امروز حقوق یک ماهه اش را

میگرفت. تصمیم داشت کمی مواد غذایی که در حال
تمام شدن هستند بخرد و بقیه اش راهم پس انداز برای

روزهای سخت زندگیش!!
عروسک هارا در کیسه جمع کرده و از خانه خارج

میشود.
سوار اتوبوس میشود تا به کارگاه برود.

سلمی به ندیمه خانوم کرده و عروسک هارا به
دستش میدهد.

-سلم ندیمه خانوم، صبح تون بخیر....
عروسک های دیروز تکمیل شد.

-سلم دخترم، دستت درد نکنه!!
-اممم...میگم چیزه....امروز حقوق رو میدن؟!

-آره؛ رییس رفته بود خارج شهر اما برگشته و گفته
که خودش میاد و تسویه میکنه با کارگر ها....

-آهان، ممنون دستتون درد نکنه، با اجازه من برم
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سرکارم....
-برو دخترجان... خسته نباشی!!!

یکمم به خودت برس، از یک ماه پیش تا االن  گوشت
تنت نمونده.

در چهارچوب درب اتاق مادرش با سربه زیری
ایستاده بود.

خواهرانش قرار بود یک هفته در اینجا بمانند تا از
مادرشان پرستاری کنند.

زهرا اصرار کرده بود که سراغ مادرش رفته و با او
صحبت کند تا این دوری و غم ها کمی کمتر شود.

حاج خانوم با دیدنش نگاهش به سمت مخالف
برگرداند که بغض مردانه اش از اینکه محبت پدر و

مادرش راهم از دست داده بود شکست.
صدای هق هق مردانه اش خون در دل مادرش

میکرد.
طاقت نیاورده و با چشمانی که پر شده بود از اشک به

سمت یزدان برگشت.
پسر سی ساله اش، بعد از این همه سال اشتباه کرده

بود.
اولین خطای زندگیش را انجام داده بود، خطایی

نابخشودنی!
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اما او مادر بود، طاقت دوری و غم بزرگ روی قلب
فرزندش را نداشت.

زهرا با چشمانی که التماس از آن میبارید خیره
مادرش شده بود تا بلکه یزدان را ببخشد.

-پسرم.....بیا کنارم....بیا که چقدرم قلبم ازت بشکنه
نمیتونم ازت دلخور باشم.

یزدان مانند دوران کودکیش با قدم های بلند خودش را
به مادرش رساند.

در کودکی خود را درون آغوش مادرش جمع میکرد
اما حال مادرش را در آغوش خود گرفته و موهای

روی سرش را مکرر می بوسید.
-غلط کردم، نفهمیدم دارم چیکار میکنم!

نفهمیدم دارپ دست روی امانتیت بلند میکنم اکرم
خانوم؛ خودم برات پیداش میکنم.

زهرا و مریم با لبخند روی تخت کنار مادرشان
نشستند.

حاج خانوم دست بزرگ یزدان گرفته و فشرد.
-من این همه سال اشک تورو ندیده بودم پسرم، من که

خوب میدونم تو از همون اول عاشق شهرزاد بودی!
اما این غرور کذایی اجازه نمیداد بروز بدی!

اون زنته، اونم عاشقته!
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تو نبودی و ندیدی، اما من و زهرا تب کردنش بخاطر
نبودت رو هم دیدیم.

درسته ما براش پدر و مادری میکنیم، اما نمیتونیم که
جای پدر و مادر خودش رو بگیریم.

اما تو برای اون همه چی هستی!
پدرش، مادرش، همسرش، تکیه گاهش.....پسرم تو

امید رو توی وجود اون دختر با دست روش بلند
کردنُ کشتی!

بگرد پیداش کن، حتی شده التماسش کن که برگرده
سر خونه زندگیش!

اصل این خونه بدون شهرزاد دیگه رنگ و بویی
نداره!!

شرمنده دستی به گردن خیس از عرقش کشید، تب
بدنش هنوز کامل پایین نیامده بود و بیماری در جانش

بود.
-چشم مادر، داریم میگردیم.

حسام هم در به در دنبالشه..... اون عکس هارو هم
دادیم به اداره بلکه بتونند صورتشون رو در بیارن

ببینم کدوم نامردی بوده مزاحم ناموس من شده!!
شب قبلش براش فیلم سوختن پدر و مادرش رو هم

فرستاده بودند.
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صدای هین کشیدن هرسه شان کلفکی یزدان را
بیشتر کرد.

-یعنی چی؟! فهمید شهرزاد؟!
-بله مادر فهمید، اومدم دیدم از بس گریه و زاری

کرده که از حال رفته....کمی دلداریش دادم و باهاش
حرف زدم تا آروم شد.

ما تازه باهم خوب شدع بودیم، نمیدونم کدوم بی
ناموسی داره باهام بازی میکنه!!

حاج سبحان هنوز با یزدان سرسنگین بود و هرچه
خواهرانش اصرار کرده بودند تا باهم آشتی کنند قبول
نکرده بود و گفت تا زمانی که شهرزاد را برنگرداند

با او صحبت نخواهد کرد.
امیرعلی را روی پاهایش نشاند و در حالی که شامش

را میخورد به اوهم غذایش را میداد.
-بخور پهلوان بشی!

بازوهات رو نشونم بده ببینم بزرگ شدن؟!
-آله دالی؛ بزلگ چدن.....)آره دایی؛ بزرگ شدن(.
-آفرین شیر مرد.....حال غذات رو بخور تا بیشتر

بزرگ بشی!!
همه بعد از صرف شام به نشیمن رفتند، اما او هنوز

پشت میز نشسته بود و خیره شده بود به آشپزخانه....

  957                       



شهرزاد   بی شهر

تمام خاطره های دلبرکش جلوی چشمانش رژه میرفتند
و جانش را میسوزاندند.

دلبری و لوندی های دخترک.......خنده هایش.....وای
از آن آقا گفتن هایش.....!!!

آهی سوزناک از دهانش بیرون می آید و سرش را
روی میز گذاشته و لب میزند:

-کجایی دلبر، آخه بدون شهرزادم این شهر رو من
نمیخوام!!

کجایی که هرجارو گشتم نبودی دلبر زیبای من....!!!
دارم دیوونه میشم از نبودت، خوابم نمیبره وقتی نیستی

و سرت رو بزاری روی سینه ام....!!
کجا رو دنبالت بگردم؟! هی خدا.....!!

-داداش؛ چی میگی با خودت؟! پاشو بیا بریم پیش
بقیه.

سرش را بال آورده و خیره زهرا میشود.
-زهرا، رفیقت چرا رفت!؟

اصل من یک غلطی کردم اون چرا رفت، آخه کجا
رو داره که بره؟!

-داداش مطمعن باش خدا مراقبشه، توام میگردی و
پیداش میکنی.

من که دلم روشنه شهرزاد زود زود برمیگرده
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کنارمون.
-پر پر شد زندگیم....من میرم اتاقم سرم درد میکنه و

نمیتونم بشینم.
-باشه داداش، یکم بخواب چشم هات سرخ شدند.

وارد اتاقش شد و کشوی لوازمش را که باز کرد با
پاکتی که دید، دست دراز کرده و آنرا برداشت.

با خواندن محتوای پاکت، دستی به سیبک گلویش
کشید.

دلبرکش برای او نامه نوشته بود و ابراز علقه کرده
بود. دلبرکش میخواست زندگیشان را بسازد....

-خاک تو سرت کنند که گند زدی به زندگیت
روانی.....خدایا شهرزاد رو از خودت میخوام.

من ظلم کردم ولی تو نکن.....من ببخش و شهرزاد
برگردون که دیگه طاقت ندارم.

نامه را چند بار بوسید و آنرا در گاوصندوق خود
گذاشت.

بالش و پتوی خودش را برداشت و به سمت اتاق
شهرزاد قدم برداشت.

وارد اتاق شهرزاد شد و نگاهی پر از دلتنگی به وسیله
ها و لباس هایش انداخت.

دخترک روی کاغذی که درد هایش نوشته بود را
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یزدان دید.
با خواندن تک تک کلمات درد را با تمام وجود

احساس میکرد. تحمل خواندنش را نداشت. کاغذ را
سرجایش گذاشت و خود را روی تخت انداخت.

پیراهنش را در آغوش گرفت و از خستگی پلک بر
روی هم گذاشته و به خواب عمیقی فرو رفت.

با شنیدن نامش از زبان ندیمه خانوم دست از دوختن
لباس برای عروسک ها کشیده و از جای بلند شد تا به

سراغش برود.
با سرگیجه ای که گرفت؛ دستش را بند دیوار کرد و

مانع از افتادنش شد.
یکی دوتا از همکارانش نگران به سمتش آمدند.

-شهرزاد چیشد؟! سرت گیج میره؟! برات آب ثند
بیارم!؟

-نه نه خوبم ممنونم، یهو چشمام سیاهی رفت.
الن اما خوبم میتونم راه برم....بریر سراغ کارتون

ببخشید نگرانتون کردم.
-مراقب خودت باش دختر، یکم بیشتر برس به

خودت!
شدی پوست و استخوون.....

زن مهربانی بود که بعد از مرگ شوهرش، کار کرده
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ودخترانش را بزرگ میکرد.
همیشه با او خوش رفتاری میکرد جز یکی از دختر

ها که از روز اول با او لج کرده بود....
همانگونه که زیر لب غر میزد شروع به ادامه کارش

کرد، شهرزاد لبخندی زده و نفس عمیقی کشید و به
سمت اتاق ندیمه خانوم قدم برداشت.

تقه ای به درب زده و وارد شد...
-سلم ندیمه خانوم....جانم کاری داشتید؟!

-سلم عزیزم....بیا بشین....اون روز بهت گفتم حقوق
رو رییس بیاد حساب میکنه، نیومد.

دیروز که تو نبودی اومد و حساب هارو تسویه کرد،
خواستم صدات کنم تا بیای و حقوقت رو بهت بدم

دخترجان...
-دست شما و رییس هم درد نکنه ندیمه خانوم.

ممنون که اجازه دادید تا شروع به کار کنم واقعا
احتیاج داشتم بهش.....

خجالت میکشم بگم، اما اگر کار خیاطی یا کاری که
بتونم انجام بدم شب ها سراغ داشتید ممنون میشم بهم

معرفی کنید!!
ندیمه خانوم با نگرانی زل زد به چهره رنگ پریده

دخترک.....
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-چی داری میگی تو؟! معلوم هست اصل جونت
برات مهم نیست آره؟

خودت رو توی آیینه دیدی شهرزاد؟ رنگ صورتت
عین رنگ میت.....

دختر هجده ساله ای مثل تو چرا باید تنها زندگی کنه و
این همه کار کنه؟!

مگه میشه شبانه روز کار کرد؟!
مننگرانتم، چون میبینم چقدر زجر میکشی پس لطفا

بیشتر مراقب خودت باش.
-مجبورم ندیمه خانوم، تنها زندگی میکنم و خرج

زندگی بالست.
من در حالی که سه روز از هفته رو دو شیفت کار

میکنم بازم حقوقم چندان خوب نیست که بتونم راحت
زندگی کنم.

ولی جای شکرش باقی که این هست، کار شبانه هم که
گفتم.....منظورم شب هایی که روزش بک شیفت کار

میکنم.
-چی بگم آخه....باشه بزار با خدمات که میشناسم

صحبت کنم.
میتونی بری برای تمیزکاری خونه و.....؟!

-بله میتونم اگر مورد اطمینان باشه.
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-باشه پس اجازه بده زنگ بزنم ببینم نیرو کم دارند.
دستی به صورت عرق کرده اش کشید، در این یک
ماه دوری از خانه و خانواده اش چنان سختی هایی
کشیده بود که اگر قبل برایش بازگو میکردند قبول

نمیکرد.
یک شب که از خستگی چشمانش باز نمیماند تا

عروسک هارا تمام کند گریه اش گرفت از این همه
تنهایی و بی کسی.....مانند دیوانه ها میخواست به خانه

برگردد اما از ترس اینکه یزدان با دیدنش اورا می
کشت منصرف شد.

وقتی ندیمه خانوم گفت که میتواند دو روز آخر هفته
را عصر از ساعت شش تا ساعت ده شب را سرکار

برود از خوشحالی جیغ پز از هیجانی کشیده و رویش
را بوسید.

-دستت درد نکنه ندیمه خانوم، خدا عوضشو بهت
بده....

من برم سرکارم دیگه تا بتونم تموم کنم عروسک
هارو و شب نبرم با خودم.....!!

-خواهش میکنم، حقوقت روهم که دادم....لطفا کمی
خرید کن و به خورد و خوراکت برس تا رنگ به

روت برگرده...... برو سرکارت خسته نباشی!!
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زیز لب چشمی گفته و از اتاق خارج شد، پله هارا
دوان دوان پایین رفت که با برخورد به جسم سختی،

نزدیک بود روی زمین پخش شود که دستی دور
کمرش پیچید.

هینی کشید و نگاهش را به چشمان پرنفوذ مردی که
دست دورشانش حلقه بود کرد.

بالخره به خودش آمد و تکانی به تن نحیفش داد و از
آغوش مرد غریبه بیرون آمد و دستپاچه لب زد:

-سالم، ببخشید....من...چیزه....حواسم نبود....خوردم
بهتون عذر میخوام....

-سلم خانوم، اشکال نداره، اتفاق پیش میاد اما بیشتر
حواستون رو جمع کنید ممکن بود آسیب جدی ببینید.

و....من شمارو به خاطر نمیارم، نیروی جدید هستید؟!
-ب...بله یک ماه هست که اومدم.....شما کی هستید

مگه؟!
-من رییس کارگاه هستم.

-ببخشید تورو خدا من اصل نشناختم تون......شرمنده
مزاحم تون شدم....بااجازه!!

-صبر کن....!!!!
شهرزاد عقب گرد کرده و سرش را پایین انداخت، از
اینکه در برخورد اول اینگونه خراب کاری کرده بود
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خجالت میکشید.
وقتی هم که مرد نامحرمی اورا در آغوش گرفته است
در حالی که او متعهد به مردی سختگیر است برایش

قابل هضم نبود..
-بله جناب رییس!؟

-اسمت چیه؟! خیلی بچه ای واسه کار کردن!!
چند سالتونه...؟

-من...من اسمم شهرزاد.....هجده سالمه!!
من بچه نیستم دیگه بزرگ شدم جناب.
-آهااا....بله تشریف ببرید سرکارتون.

-با اجازه.
زیر سنگینی نگاه رییس به سمت چرخ خودش رفته و

نشست.
دیگر بدون توجه به سنگینی نگاه هایی از اتاق ندیمه

خانوم بی وقفه کارش را انجام داد.
دم غروب بود که کارهایش را تمام کرد، با شتیدن
صدای قار و قور شکمش خنده ریزی کرده و از

درون کیفش لقمه ای که برای خود درست کرده و
آورده بود را برداشت و نوش جان کرد.

همگی از پشت چرخ هایشان بلند شده و با یکدیگر
خداحافظی کردند.
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اوهم بعد از خداحافظی با ندیمه خانوم و رییسی که با
نگاه های نافذش باعث خجالت شهرزاد میشد، از

کارگاه خارج شد.
طول راه کارگاه تا خانه را یک ماه بود که پیاده

میرفت و می آمد. دیگر مانند روزهای اول ترس
نداشت.

وارد کوچه ای که میانبر راهش بود شد که بوق
ماشینی را از پشت سرش شنید.

قالب تهی کرده بود؛ به عقب برنگشت و با قدم های
بلند تری به راهش ادامه داد.

با شنیدن نامش از زبان مردی در تاریکی، با ترس به
عقب برگشت و وقتی با دقت نگاه کرد رییس را

شناخت و نفس آسوده اش را بیرون فرستاد.
حداقل، َارازل اوباش نبود و جای شکرش باقی بود.

ماشین که کنارش متوقف شد آب دهانش را قورت داد
و لب زد:

-ترسوندین من رو آقای رییس!
کاری بامن داشتید؟!

-ببخشید که ترسیدی.....داشتم از اینجا میرفتم که دیدم
داری پیاده میری.

این موقع شب برای یک دختر تنها خطرناکه؛ سوار
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شو برسونمت.
-ممنون بابت نگرانیتون، اما من عادت کردم هرروز

همین راه رو میرم و میام.
مزاحمتون نمیشم، شبتون بخیر.

-چرا لجبازی میکنی دختر، گفتم بیا بشین من
میرسونمت.

من رییست هستم غریبه که نیستم نگران باشی....
اجبارا سری تکان داده و ماشین را دور زد و سوار

شد.
عطر رییس در فضای ماشین پیچیده بود و باعث بهم

خوردن معده اش میشد.
دستش را جلوی دهانش گرفت تا بلکه تا خانه دوام

بیاورد.
-خب کدوم ور برم....!!!؟
-از سمت راست لطفا.....

-اتفاقی افتاده؟! چرا جلوی دماغ و دهنت رو
گرفتی؟!؟

-چیزی نیست، احساس میکنم حالم خوب نیست، لطف
میکنید کمی سریع تر حرکت کنید تا من زود برم

خونه.....!!
-باشه عزیزم حتما....

  967                       



شهرزاد   بی شهر

از لفظ عزیزم اخمی میان ابروانش نشست که رییس
هم متوجه شد.

دوست نداشت مرد نامحرمی اورا اینگونه خطاب کند،
اما خب بخاطر کارش هم چیزی نتوانست بر زبان

بیاورد.
جلوی ساختمان که ایستاد، شهرزاد خواست از ماشین

پیاده شود که...
-تنها زندگی میکنی؟!

اگر مشکلی داری که از پسش بز نمیای میتونی روی
من حساب کنی.

-ممنون رییس،مشکلی نیست...!!
دستتون درد نکنه زحمت کشیدین....خدانگهدارتون!!

-خواهش میکنم، شبت بخیر!!
با عجله از ماشین پیاده شده و وارو ساختمان شد.

نفس حبس شده اش را بیرون فرستاده و چند بار پشت
سرهم نفس کشید تا بوی عطر از بینی اش خارج

شود.
از آسانسور بیرون آمده و سلم آرامس به زن همسایه

بغلیشان داد و به سمت خانه خودش قدم برداشت.
کلید را در قفل انداخته و وارد خانه شد.....

پاهایش بخاطر ساعت زمانی بیشتر که درون کفش
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میماند زخم شده بود.
وارد حمام شده و دوش مختصری گرفت، یک بافت
زرشکی که چند روز پیش گرفته بود را همراه دامن

چین داری بر تن زد.
موهایش را شانه زد و نگاهش را در آیینه به خودش

دوخت.
از یک ماه پیش تا الن.....زیر چشمانش گود افتاده و

رنگ چهره اش به زردی میزد.
لب هایش بخاطر هوای سرد ترک خورده و بیشتر

سرخ شده بود.
لبخند غمگینی در آیینه به خود زد که قطره اشکی از

چشمانش سقوط کرد.
-گریه بکن، گریه باعث نمیشه ضعیف بشی!

بلکه سبکت میکنه دلبر یزدان....!!!
چقدر دلم براش تنگ شده، کاش میتونستم ببینمش!!

یعنی بدون من میتونه زندگی کنه؟!
بعد مانند دیوانه ها میخندد و دست بهم میکوبد.

-اون تورو دوست نداشت شهرزاد، حال که رفتی
خوش خوشانه آقاس!

دلم واسه خودم میسوزه.....اما من روی پاهای خودم
می ایستم.
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سفره کوچک و تک نفریش را در جلوی تلویزیون
انداخته و ماکارانی که از دیروز مانده بود را در

بشقاب ریخت.
پارچ آب را به همراه کمی سبزی در سفره گذاشته و

خودش هم نشست.
بسم الل ای گفته و شروع به خوردن کرد، فردا

پنجشنبه بود و یک شیفت قرار بود در کارگاه باشد.
تصمیم گرفت بعد از کارگاه به بازار رفته و کمی
خوراکی خرید کند، شب هم که قرار بود خدماتی

برود.
با صدای تلفن از جای برخواست و به سمتش پا تند

کرد.
با دیدن شماره اش فهمید که زهره خانوم است.

-سلم زهره جان....خوبید؟!
-سلم شهرزاد.....ما خوبیم عزیزدلم!
تو خوبی؟! همه چیز ردیف هست؟!؟

یوسف خیلی نگرانته، اما مجبوریم که بمونیم خودت
که خوب میدونی.....
کارو بارت چطوره؟!

-نگران من نباشید...مشکلی نیست.
بله متوجه ام، اصل نیاز نیست دل نگران من باشید.
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کارمم بله خوبه، حقوقمم هرماه میگیرم.....
آقا یوسف و خانواده پسرتون خوب هستن؟!؟

-خداروشکر قشنگم، همه خوبند و سلم می
رسونن......مراقب خودت باش عزیزم!!
بازم باهات تماس میگیرم.....خداحافظ.

-سلم باشندو شماهم به همشون سلم من رو برسونید؛
ممنون خدانگهدار.

سفره را جمع کرده و ظرف هارا میشورد.
تشکش را پهن کرده و روی آن دراز میکشد.

کمر درد امانش را بریده بود، کش و قوسی به تن
کوفته اش میدهد.

در این چند وقت اخیر چنان خسته میشد، سرش را که
روی بالشت میگذاشت بدون فکر کردن به چیزی به

خواب میرفت.
خودش را با کار کردن مشغول میکرد تا کمتر به یاد

یزدان بیفتد.
صبح با صدای آلرم موبایلش از خواب بلندشده و

نمازش را خواند. صبحانه اش هم خورد و از خانه
خارج شد.

امروز هم مانند روز های قبل، شروع به دوختن
عروسک کرد.
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ظهر کارش که تمام شد، از ندیمه خانوم آدرس شرکت
خدماتی را گرفته و از آنجا بیرون آمد.

خداراشکر میکرد که امروز رییس را ندیده بود، از
نگاه هایش خجالت میکشید.

وارد شرکت شد و به سمت زنی که دید قدم برداشت.
-سلم خوب هستید.....

-سلم ممنون،؟ بفرمایید کمکی از دستم بر میاد!
-من رو ندیمه خانوم برای کار فرستادند.

-اوه آره، شهرزاد خانوم شما هستید؟!
-بله من هستم.

-بفرما عزیزم، داخل اون اتاق شو و فرم رو بخون و
پر کن تا آدرس خونه ای که امشب قرارهست بری

رو بهت بدم.
-ممنون، چشم.

وارد اتاق شد و از خانومی که آنجا بود فرم را گرفت
و خواند. شرایط سختی نداشت. بعد از پر کردنش

منتظر زن زیبایی که در بیرون دیده بود ایستاد.
روی صندلی نشست، خانوم صمدی پشت میزش

نشست و لبخندی به چهره معصوم شهرزاد زد، از
اینکه دختر کم سن و سالی مثل او میخواست دنبال

چنین شغل سختی برود برایش دردناک بود اما سکوت
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را جایز دانست.
-عزیزم، من اینجا ثبت کردم اسمت رو.....آدرس

روهم برات مینویسم.
تمام رفتار و برخورد های شمارو به ما گزارش داده

و روی ادامه کار کردنتون تاثیر گذار هست.
و اینکه.....سرساعتیN که بهتون میدیم باید اونجا

باشید....
-ممنون، چشم من توصیه هاتون رو حتما انجام میدم

خانوم صمدی....!!
فقط اینکه.....این خونه هایی که قرار هست بریم،

افرادشون مورد اعتماد هستند دیگه....!؟
-آره عزیزم همگی مشتری هامون ثابت شده و مورد

اطمینان هستند....اصل نگران نباش عزیزم!!
بفرما اینم آدرس.....امشب اینجا باید بری!!

-پس مشکلی نیست ممنونم.....چشم....کاری با بنده
نداشته باشید رفع زحمت کنم؟!

-چشمت سلمت، مراحمی، نه کاری نیست میتونی
بری!

قبلش شمارت رو هم برام بنویس و بزار روی میز که
قرار نباشه همیشه بیای اینجا....

ندیمه سپرده راحت دور هست، من جاهایی که قرار
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پنجشنبه شب ها و جمعه ها بری رو بهت زنگ میزنم
و میگم.

-دستتون درد نکنه....ندیمه خانوم هم لطف دارند.
با اجازتون....خداحافظ.

-خواهش میکنم...خدانگهدار.
از ساختمان خارج شده و پله هارا آرام پایین

رفت.....هنوز سه ساعت وقت داشت تا به آدرسی که
داده بودند برود.

تصمیم گرفت به بازار رفته و کمی خرید کند.
برای خودش شلوار و شومیز راحتی و روسری بافت

خرید.
با دیدن مردی که روی گاری باقل و چغندر

میفروخت آب دهانش را قورت داده و به سمتش قدم
برداشت.

از هرکدام یک کاسه پلستیکی کوچکی گرفت و
همانجا زود نوش جان کرد.

پیرمرد لبخندی به خوردن دخترک زد....
تشکری کرد و از آنجا دور شد....به مغازه میوه و

سبزی فروشی رفت.
سیب و پرتقال هارا که دید چشمانش برقی زد....از

وقتی که زهره خانوم به خارج رفت و میوه هایی که
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برایش آورده بود تمام شد دیگر میوه نخریده بود.
از هرکدام یک کیلو و فلفل دلمه و هویج و گوجه هم

برداشت و به سمت پیشخان رفت.
بعد از پرداخت هزینه از مغازه خارج شده و کنار

خیابان منتظر تاکسی ماند.
درب را باز کرده و وارد خانه شد، خرید هایش را

روی زمین گذاشت.
کلید را از روی قفل برداشته و درب را بست و قفل

کرد.
خرید هایش را برداشته و در آشپزخانه روی زمین

گذاشته و به سمت اتاقش رفت.
نگاهی به ساعت انداخت، تا یک و نیم ساعت دیگر

باید آنجا می بود.
برای اینکه شلخته بنظر نرسد تصمیم گرفت دوش

کوتاهی گرفته و لباس هایش را تعویض کند.
با عجله وارد حمام شده و دوش آب گرم کوتاهی

گرفت.
حوله را دور تنش پیچید و بیرون آمد.

بعد از پوشیدن لباس هایش، دمغ روی زمین
نشست.

همان لباسی که یزدان برایش خریده بود تا
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برای او دلبری کند، بود.
نفس عمیقی کشید و بی توجه به کوبش قلبش، شلوار

کتان کرم رنگش را برداشت و پوشید.
موهایش را خشک و شانه کشید و پیراهن سفیدی که

بلندیش تاپاهایش میرسید را پوشید.
موهایش را با گیره بالی سر جمع کرده و روسری

بافتی که خریده بود راهم سر کرد.
پالتو و چادرش را برداشت و از اتاق خارج شد، اگر

با تاکسی در این هوای سرد میرفت مطمعناا دیر
میکرد.

به سمت تلفن رفت و شماره آژانسی را که آقا یوسف
داده بود را گرفته و در خواست ماشین کرد.

پالتو را تن زد و چادرش راهم روی سرش مرتب
کرد، با دیدن چهره بی رنگش لبخند غمگینی زد....

دیگر دل و دماغ آرایش کردن راهم نداشت.
-آخه برای کی آرایش کنی؟! برای کسی که دلبری

میکردی دیگه کنارت نیست...پس دلیلی نداری برای
زیباتر کردن خودت دختر.....!!!

از خانه خارج شده و سوار ماشین شد.
بعد از چهل دقیقه دیگر جلوی درب خانه ای زیبا و

عظیم پیاده شد.
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معلوم بود که خانه یک سرمایه دار بزرگ است.
انگشت روی دکمه گذاشته و آیفون را فشرد.

-بله؟!؟
-سلم خانوم، از شرکت خدماتی مزاحم تون میشم.

-من شما رو تا حال ندیدم....
-بله بنده نیروی جدید هستم...خانوم صمدی بنده رو

فرستادند.
کاغذی هم دادند کع مهر شرکت روی اون هست

میتونم نشون تون بدم.
-باشه...تشریف بیارید داخل.

درب بزرگ آهنی سیاه رنگ با تیکی باز شد، آنرا هل
داده و قدم در حیاط که کمتر از بهشت نداشت گذاشت.
با دیدن پیرزنی که جلوی خانه روی ایوان ایستاده بود،

چشمانش را غلف کرد تا اطراف را نگاه نکند.
با قدم های بلند خود را به پیرزن رساند.

-سلم خانوم....
-سلم دخترجان....خوش آمدی!

لطفا بیا داخل و کارت رو سریع شروع کن که من
شب مهمان دارم.

-ممنون....چشم خانوم.
داخل خانه زیباتر از حیاط پر از گل و گیاهش بود.
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مجسمه های زیبا و وسیله های طلیی رنگ که خانه
را بیشتر شبیه قصر کرده بود.

بعد از اینکه پالتو و چادرش را در اتاقی که پیرزن
خوش پوش نشانش داده بود، گذاشت.

دستمال و سطلی برداشت و شروع به کار کرد، خدارا
شکر میکرد که حداقل لباس تمیز و مناسبی پوشید.

خانه بزرگی بود...اما صاحب خانه فقط از او خواسته
بود نشیمن طبقه اول را تمیز کند، چون که قبل از او

چند نفر آمده و کل خانه را تمیز کرده بودند.
جارو برقی را خاموش کرد و روی مبل نشست،

عرق روی پیشانیش را با آستین پیراهنش خشک کرده
و از جای برخواست.

با پیچیدن بوی غذا درخانه، دلش مالش رفت.
گشنه بود اما خجالت میکشبد حرفی بزند.

-یکم دیگه طاقت بیاری میری خونه راحت شام
میخوری و میخوابی.....!!!

جارو برقی را سرجایش گذاشته و برگشت.
نگاهی به اطراف انداخت، همه جا از تمیزی برق

میزد.
از اینکه توانسته بود کارش را درست انجام بدهد

لبخندی روی لب هایش نشست.
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با احتیاط به سمت آشپزخانه قدم برداشت، دو زن و
یک دختر جوانی در حال پختن غذا بودند.

یکی از زن ها که تپل تر بود متوجه حضورش شد
و...

-دخترجان چرا اونجا ایستادی؟!
بیا داخل.....

-سلم...خسته نباشید!
من آخه کارم تموم شد....اما نمیدونم چیکار کنم الن

هنوز یک ساعت تا زمان کارم مونده.....
-خسته نباشی....بیا بشین یک چیزی بیارم بخوری

کمی رنگت پریده!
سرت که گیج نمیره....؟؟!!

-ممنون زحمت نکشید...نه سر گیجه ندارم!!
-برو بشین خانوم ملکی...منیژه خانوم راست میگه

رنگ به رو نداری!
با شنیدن صدای صاحب خانه به عقب برگشت و

لبخندی به رویش زد.
-ممنونم خانوم....بیشتر از این مزاحم نمیشم!

شماهم مهمون دارید اسباب زحمت نمیشم!!
-خانوم چیه میگی؟! من اسمم ژیلست!

راحت باش باهام، خیلی چهره زیبا و معصومی
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داری.....به دلم نشستی!
برو بنشین تا کیک و آبمیوه بیارن برات، شماهم بمون

و کمک حال منیژه خانوم باش؛ مزدت رو بیشتر
حساب میکنم.

به اجبار پشت میز نشست، خستگی از چشمانش
میبارید.

منیژه خانوم برایش کیک شکلتی و آبمیوه آورد که
شهرزاد بعد از تشکر با ولع شروع به خوردن کرد.

با پیچیدن بویی زیر بینی اش، با احساس اینکه
میخواهد بال بیاورد به سمت سرویس دوید.

صدای ژیل خانوم را که با نگرانی صدایش میزد را
میشنید، اما بخاطر بال آوردنش حال نداشت تکان

بخورد.
چند مشت آب به صورتش زد و درب سرویس را باز

کرد.
منیژه خانوم کمکش کرد تا روی مبل بنشیند و از لیل

خواست تا برایش آب قند بیاورد.
-چیشدی دختر؟!؟ حالت چرا بهم خورد؟!

میخوای بریم دکتر عزیزم؟!
-نه ممنون ژیل خانوم، نمیدونم چند وقته گاها بال

میارم.
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هنوز وقت نکردم برم دکتر، اما فردا خودم میرم.
-باشه عزیزم، پاشو بریم توی اون اتاق کناری کمی

دراز بکش و استراحت کن.
فکر کنم از بس کار کردی بنیه بدنت ضعیف شده،

آخه سنی نداری این همه به خودت فشار بیاری.
-مجبورم خانوم، برای اینکه توی این جامعه خطرناک

محافظ عفت و آبروم باشم...باید کار کنم.
شب گرسنه سر روی بالشت نزارم باید کار کنم.

ژیل خانوم سکوت کرده و با کمک منیژه خانوم اورا
به اتاق بردند.

روی تخت دراز کشید که پتو را روی تنش کشیدند.
-بخواب عزیزم، لمپ روهم خاموش میکنم تا راحت

بتونی استراحت بکنی.
اگر حالت سرجاش نیاد که نمیتونی حتی برگردی

خونه خودت.
پلک بر روی هم گذاشت و به خواب رفت، منیژه

پشت سر ژیل خانوم حرکت میکرد.
-خانوم جان....

-بله منیژه خانوم؛ اتفاقی افتاده؟!
-میگم که آخه چرا بهش اعتماد کردید؟! شاید...

-نه منیژه خانوم....خانوم صمدی به من گفتند که این
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دختر توی کارگاه خیاطی کار میکنه و بخاطر اینکه
لزم داره میاد توی اینکار....

من وقتی دیدم جونی توی تنش نمونده اصرار کردم
بمونه که استراحت کنه!!

خیلی مظلوم بود درست مثل شیمای من!
شیمای منم اینجوری مظلوم بود، ولی گرگ ها

دریدنش!
خوبه که اون مراقب خودشه....

در حالی که با خود زیر لب زمزمه میکرد از منیژه
جدا شده و به سمت پله ها قدم برداشت.

باز دوباره داشت دست خالی به خانه برمیگشت،
شهرزاد را پیدا نکرده بودند و مادرش روز به روز

بیتابیش تشدید پیدا میکرد.
وارد خانه شد و سلمی به حاج سبحان و مادرش داد

و با شرمندگی سر پایین انداخت.
-حاج خانوم....پیداش نکردم...نیست!!

حتی آدم فرستادم که روستای عموش روهم مخفیانه
بگردند و تحقیق کنند ببیند رفته اونجا یا نه؟!؟ که اونجا

هم نبود.
-شامت روی میز.....برو دست و صورتت رو بشور

و بیا بخور که معده درد نگیری دوباره!!
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یزدان دستی به موهایش کشید و لب زد:
-با اجازه تون میخوام برم شمال.....دیگه تحمل هوای

این شهر رو ندارم.
میخوام برم ویل....تا شهرزاد برنگرده من روی

موندن توی این خونه رو ندارم.
گفت و بدون منتظر جوابی ماندن به سمت اتاقش

حرکت کرد، ساک مشکیش را از زیر تخت برداشت
و لباس و وسیله هایش را درونش جای داد.

از خانه که خارج شد، سنگینی نگاهی را احساس
کرد.

پدرش بود که از پشت پنجره نظاره گرش بود، لبخند
تلخی روی لب هایش نشست و از حیاط هم بیرون

رفت.
کلفه بود....دیگر امیدی به برگشتن شهرزاد نداشت.
دیگر مطمعن بود که اورا برای همیشه کنار گذاشته

است.
مقصر خودش بود و جز ملمت کردن خود کاری

نمیتوانست انجام دهد.
بی وقفه راند و توجهی به خستگی و شب بودن نکرد،

بعد از سه ساعتی که به ویل رسید.
بوق زد که نگهبان برایش درب را باز کرد.
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وارد خانه شد....انگار رانندگی خسته اش کرده بود
که روی کاناپه دراز کشید و به خواب رفت.

وقتی مهمان های ژیل خانوم رسیدند، شهرزاد با
شنیدن صداهایشان بیدار شد.

دستی به لباس ها و صورتش کشید، هرچه گشت
شالش را پیدا نکرد.

ناچار از اتاق بیرون رفت و با قدم های تند خودش را
در آشپزخانه انداخت.

-لیلخانوم، من شالم رو پیدا نکردم....خبر ندارید
کجاست؟!

-بیدار شدی عزیزم....بشین برم برات بیارمش!
کثیف شده بود منیژه خانوم خواست که بشورمش....

-وای نه توروخدا افتادی تو زحمت....دستت درد
نکنه!!

-خواهش میکنم.
بعد از گرفتن شالش، لباس هایش را پوشید و چادرش

را روی سرش نتظیم کرد.
هرچه اصرار کردند تا برای شام بماند که قبول نکرد.

منیژع خانوم برایش در ظرفی غذا کشید و به دستش
داد.

ژیل خانوم را دید که از بالی پله ها پایین می آید.
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مزد شهرزاد را به دستش داد و تشکری کرد.
از خانه خارج شد، دم عمیقی گرفت!

بوی عطر گل یاس در حیاط پیچیده بود که باعث لبخند
روی لب هایش شد.

از خانه خارج شدع و درب را بست، آژانس جلوی در
بود.

سوار شده و آدرس را گفت و خود به فکر آینده اش
فرو رفت.

با پیچیدن صدای اذان در گوشش پلک های سنگینش
را از هم فاصله داده و نیمخیز میشود.

خمیازه ای کشیده و کش و قوسی بر تنش
میدهد......!!!

از تشک دل کنده و به قصد وضو داخل سرویس
میشود.

نمازش رو خوانده و سجاده اش را جمع میکند.

لباس هایش را پوشیده و از خانه بیرون میرود.
دوماه گذشته بود اما انگار چند سال برایش رقم خورده

بود.
دلتنگی دوباره به سراغش آمده بود، چهره یزدان از

جلوی چشمانش کنار نمیرفت.
اشک هایش چکید و گوشه دیوار نشست.
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-وای خدایا....خسته شدم دیگه.....دلم براش تنگ
شده.....یعنی اونم دلش برای من تنگ میشه؟!

بعد از کمی نفس تازه کردن از جای بلند شد و شروع
به راه رفتن کرد که با توقف کردن ماشینی کنار پایش

سرش را بال آورد.
-بیا بال دختر.....

-سلم رییس ممنون خودم میام.....
-بیا بال گفتم....رییس چیه انگار وزیر چیزی هستم!

حداقل بگو آقای دولتی.....
روی صندلی جای گرفته و لبخند خجولی میزند.

-چشم آقای دولتی....ممنون مزاحمتون شدم!
-این چه حرفیه، از دور دیدمت گفتم برسونمت.

مقصدمون هم که یکیه!!
-بله اما من میخواستم امروز از ندیمه خانوم اجازه

بگیرم که سر کار نیام....
-چرا؟! خب مشکلی هست که نمیخوای بیای؟

-نخیر...کمی ناخوش احوالم میخواستم برم دکتر!!
-میخوای من برسونمت؟!

کاری ندارم....مرخصیت روهم رد میکنم!!
-آخه....

-آخه نداره دختر میرسونمت!!
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کدوم ور برم...؟
از ماشین پیاده شده و تشکری میکند، آقای دولتی در

ماشین نشسته و منتظرش میماند.
شهرزاد وارد مطب میشود، بخاطر اینکه از قبل وقت

نگرفته بود بعد از کمی اصرار منشی قبول کرد که
بین مریض ها اورا به داخل بفرستد.

بعد از چهل دقیقه وقتی منشی اسمش را صدا میزند
تشکر کرده و وارد اتاق پزشک میشود.

-خب با شرایطی که گفتی عزیزدلم، من برات آزمایش
مینویسم تا ببینیم مشکل چیه!!

مطمعنا فشار عصبی هم هست چون از چشمات
معلومه که تحت فشار هستی.

میتونی بری طبقه بال و آزمایشت رو بدی، اورژانسی
مینویسم تا زودتر کارت رو راه بندازند.

-ممنونم خانوم دکتر....
-خواهش میکنم عزیزم.

از اتاق پزشک خارج شده و با آسانسور به طبقه بال
میرود.

بعد از اینکه آزمایشش را میدهد، منتظر مینشیند تا
جوابش را بدهند.

با دیدن آقای دولتی از جای بلند شده و دستی تکان
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میدهد که به سمتش قدم برمیدارد.
-شما نرفتید...؟!

-نه منتظرت بودم کارت تموم بشه، دیدم دیر کردی
گفتم بیام ببینم چیشدی که منشی گفت برای آزمایش

اومدی طبقه بال....
-نیاز نبود زحمت بکشید و بمونید..

-بشین دختر...اینهمه تعارف تیکه پاره نکن!!
منم مثل برادرت بدون....!!

با کلمه برادر، کمی آرام گرفت و با خیال آسوده تری
نشست.

دوست نداشت هیچ ارتباط یا اتفاق ناشایستی رخ بدهد
در حالی که متعهد به شخصی بود.

همراه آقای کیان دولتی از پله ها به طبقه پایین میروند.
نمیدانست چرا، اما دلشوره ای در جانش نشسته بود.

احساس میکرد صدای کوبش مداوم قلبش را اطرافیان
هم میشنوند.

برگه آزمایش را درون دست عرق کرده اش فشرده و
لبخند مصنوعی به کیان میزند.

کیان روی صندلی مینشیند و او وارد اتاق پزشک
میشود.

-بفرمایید خانوم دکتر...!!
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-ممنون عزیزم....دست هات چرا میلرزه؟! استرس
داری؟!

-ب...بله.....یعنی ممکن بیماری چیزی داشته باشم؟!
پزشک عینک را روی دماغش میزان کرده و برگه

را مینگرد.
-شم مجرد هستید؟!

-نه..آره....یعنی مجرد هم نیستم...متاهل هم نیستم!!
نامزد بودم که اونم من دیگه جدا شدم....!!!

-دخترم شما بارداری......
با تعجب میخندد و "بارداری" درون مغزش مکرر

زنگ میخورد.
دست روی سرش گذاشته و تلو تلو خوران روی مبل

مینشیند.
پزشک کنارش نشسته و دستش را میگیرد.

-بارداری که چیز بدی نیست عزیزدلم....لطف و
رحمت خدا شاملت شده....!!

-رحمت نیست، سیاه بختی و بد اقبالی منه!
مگه ممکنه من باردار باشم خانوم دکتر؟!

من باکره ام....!!
-بیا بریم بخواب روی تخت تا چک کنم...!!

اشک از گوشه چشمانش سرازیر میشود و با خجالت
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شلوارش را پایین میکشد.
دکتر بعد از چک کردن آن هم با گریه های شهرزاد

از جای خود برمیخیزد.
-درسته دخترم بارداری...اما باکره هم هستی!!

فکر کنم زمانی که با همسرتون معاشقه داشتید، اسپرم
همسرتون وارد رحم تون شده و باعث بارداریت

شده.....
دوماهه که باردار هستی عزیزم.....!!!

انگار دوباره پدر و مادرش را از دست داده بود،
همانند آن روز با کمری خم شده و چشمانی که کاسه

خون شده اند اتاق را ترک میکند.
کیان با دیدنش با نگرانی به سمتش قدم برمیدارد و با

تعجب میگوید:
-چیشده شهرزاد خانوم؟! دکتر چی گفت؟!

-ب....بریم....من...از...اینجا...ببر!!
-باشه فقط بگو چیشده!!؟

-تو...توی...راه توضیح...میدم...فقط بریم!!
-چشم بیا بریم برسونمت خونه، حالت خوش نیست.

در را بسته و همانجا روی زانوهایش می افتد.
زانوهایش را در شکم جمع کرده و سر رویش

میگذارد....چند دقیقه بعد صدای گریه بلندش در خانه
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میپیچد.
-خدایا.....آخه من حال این کجای دلم بزارم؟! من

خودم بچه ام....بچه گذاشتی تو دامنم که بیشتر امتحانم
کنی!؟

شرمندتم خدایا، من این بچه رو نمیخوام.....!!
من نون و آب خودم به زور در میارم حال بچه به دنیا

بیارم...
وای نه....وای خدایا....یزدان بفهمه من بچه دارم

باورش نمیشه بچه خودشه!!
خدایا دیگه نمیکشم....توروخدا بسه...بسههه!!!

بالخره  اینقدر اشک ریخت و ناله کرد که همانجا
روی سرامیک و پشت در خوابش برد.

نگاهی به اطراف که چند خیابان با خانه اش فاصله
داشت انداخته و شماره منزل حاج سبحان را میگیرد.
اشک هایش را با پشت دست پاک کرد....انگار شانس

با او یار نبود!
همین که خواست تلفن را در جایش قرار دهد صدای

آلو گفتن حاج خانوم را شنید.
تلفن را روی گوشش گذاشته و چشمانش را بست تا با

شنیدن صدایش رفع دلتنگی کند.
-الو....الو....چرا حرف نمیزنید؟!
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دست روی دهانش گذاشت تا مبادا صدای گریه اش به
گوش زنی که برایش مادری کرده بود برسد.

اما با شنیدن حرف حاج خانوم،بغضش ترکید و....
-شهرزاد....خودتی مادر؟! حالت خوبه؟! سالمی دختر

مظلوم من؟!
کجایی دورت بگردم من....نمیگی بدون تو من دق

میکنم؟
چرا حرف نمیزنی....بگو که خودتی شهرزاد....!!!
تماس را قطع کرده و با قدم های نامیزان شروع به

راه رفتن کرد.
انگار کمر خم کرده بود، حتی نمیتوانست وزن ناچیز

را روی پاهایش نگه دارد.
گوشه دیواری مینشیند و بدون توجه به نگاه های ترحم
آمیز کسانی که از آنجا میگذرند برای اقبال خود اشک

میریزد.
پشیمان بود از اینکه خانه را ترک کرده و اینگونه

آواره شده بود.
اما از طرفی هم حق را به خود میداد، باید یزدان را با

نبود خودش تنبیه میکرد.
اما خودش بدتر از یزدان شکنجه شده بود.

از جایش بلند شده و با کمک دیوار به سمت خانه
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حرکت میکند.
-چه اقبال سیاهی داشتم حاج نادر....کی فکرش رو

میکرد یک روز دخترت با بچه تو شکم آواره و
سردرگم بشه و تو نباشی نجاتش بدی.....

شهل خانوم داری میبینی؟!؟ باورت میشه این دختر از
پا افتاده دختر عزیزکرده تو باشه؟!

تو به خدات بگو بهم رحم کنه....من تحمل این همه
سختی رو باهم ندارم مامان....

زیر لب ناله میکرد و اشک میریخت، با صدای
فریادی که نامش را خطاب میکرد و پیچیدن دستی

دور شانش به خودش آمد که روی زمین فرود آمد و
ناخودآگاه دستش را سپر شکمش کرد....!!!

-حواست کجاست دختر....داشتی خودت رو به باد
میدادی!!

داری میری وسط خیابون که خودت رو به کشتن
بدی!؟

از شوک بدی که به وجودش وارد شده بود یهویی
چانه اش شروع به لرزیدن کرد.

یکزن از میان مردمی که در اطرافشان جمع شده
بودند کمک کرد تا شهرزاد از جایش بلند شود و خاک

لباس هایش را تکاند.
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بدون توجه به دردی که در ساعدش پیچیده بود با قدم
هایی نامیزان از میان ازدحام مردم گذشت.

کیان از چند نفر تشکر کرده و پشت سر شهرزاد
شروع به دویدن کرد.

-شهرزاد....حواست کجاست؟! دستت درد میکنه، بیا
بریم دکتر شاید شکسته...

جیغ زد....
-دست به من نزن......میفهمی داری به کی دست

میزنی؟!
یزدان بفهمه میکشتت....برو پی کارت....نیفت دنبال

من آقای دولتی!!
کیان با تعجب نگاهش کرد، منظور شهرزاد را

نمیفهمید اما بخاطر حال روحی بدش سکوت کرد.
با ماشین پشت سر شهرزاد آهسته آهسته حرکت کرده

بود تا مراقبش باشد.
چهره معصوم دخترک باعث شده بود به سمتش رفته

و بخواهد کمک حالش باشد.
شبیه شیمایش بود و همین اورا مجذوب خود کرده

بود.
از ماشین پیاده شد و به سمت شهرزاد که وارد

ساختمان میشد رفت.
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-شهرزاد؟!؟
من هیچ قصد بدی ندارم باور کن....فقط میخوام

کمکت کنم.
من داشتم میرفتم کارگاه از دور دیدمت داری میری

سمت خیابون و.....
وگرنه نمیخواستم بهت دست بزنم و ناراحتت کنم!
دستت ممکن آسیب دیده باشه لطفا قبول کن بریم

بیمارستان!
با چشمانی که دیگر حتی نمی بارید اما خیس بود

سرش را بال آورد و به چشمان کیان دوخت و لب زد:
-چرا.....؟!

چرا میخوایید کمکم کنید آقای دولتی؟!
-چون تو شبیه خواهرمی....خواهری که گرک های

این جامعه دریدنش و اون جوری نابود کردند که
دست از خانوادش بکشه و دست به خودکشی بزنه!

نمیخوام یک دختر دیگه مثل شیما از آدم های این دنیا
ضربه بخوره....بارداری!؟ خب من کمکت میکنم هر

تصمیمی داشته باشی!
-خدا رحمت کنه خواهرتون رو....!

اما من متاهل بودم که باردارم....ولی االن  دیگه جدا
شده بودم و نمیخواستم مجبور بشم و برگردم
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پیشش....!!!
-تو برای خودت یک پا مردی.....باور کن منم کمک

میکنم تا زندگیت رو بسازی و با بچه ات خوش و
خرم زندگی کنی!!!

نامطمعن نگاهی به مردغریبه ای که اینگونه برایش
جلز و ولز میکرد کرده و سری تکان میدهد.

کیان لبخندی زده و میگوید:
-بریم بیمارستان لطفا، دستت ممکن آسیب جدی دیده

باشه، چند روز هم برات مرخصی رد میکنم تا
استراحت کنی و دوباره مثل قبل ها قوی برگردی

سرکارت.....
به اجبار همراه کیان سوار ماشین شد، دستش درد

دردناکی داشت اما در کنار قلبش درد سطحی به شمار
می آمد.

از دستش عکس گرفته و وقتی پزشک گفت که
استخوانش ترک برداشته اما نیازی به گچ گرفتن

نیست.
بعد از نوشتن میکن و اتل بندی کردن ساعدش،

تشکری کرده و از بیمارستان خارج شدند.
هردو سوار ماشین شدند.

-یزدان...همون همسرته؟!
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چرا گفتی من رو میکشه....؟!؟
-اونقدر حساسه که بفهمه با مرد نامحرم و غریبه ای
اومدم دکتر....میزنه اون یکی دستم روهم میشکنه!!
خوبه که خبر نداره کجام، وگرنه بفهمه باردارم به

زور برمیگردونتم خونه!!
-اوه چه آقای خشنی...

پشت بند حرفش تک خنده ای میزند که شهرزاد سرش
را به پنجره تکان داده و زیر لب زمزمه میکند.

-مرد خشن من....چقدر دلم برای عطر تنت....صدای
دلنشینت تنگ شده....اگر بفهمی داری بابا میشی یعنی

چه حالی میشی؟!
تشکری کرده و از ماشین پیاده میشود، کیان تک

بوقی زده و حرکت میکند.
وارد ساختمان شده و سوار آسانسور میشود.

دست روی شکمش گذاشته و با خود فکر میکند،
تنهایی میتواند یک بچه را بزرگ کند؟!

روی تشک دراز میکشد که دستش تیر میکشد، آخ
خفه ای از میان لب هایش خارج میشود.

تلویزیون را روشن میکند تا از سکوت وحشتناک
خانه ترس در دلش خانه نکند.

-آخه تو از کجا پیدات شد یهویی توی زندگیم نخود
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کوچولو؟!
باورت میشه دلم میخواد زنگ بزنم به یزدان بگم

میدونستی وقتایی که میگفتی حواسم هست ولی نبوده
و نخود کاشتی توی دل من؟!

ببینم هیجان زده شدنش رو؟ اما میترسم از بابات
کوچولو....

نمیدونم میتونم بزرگت کنم یا نه......ناراحت میشی
اگر سقطت کنم نخودم؟!

ولی من آدمی نیستم که آدم بکشم، تو وجود
داری....دوماهه که کنارمی اما من نفهمیدم!!!

به پهلو چرخیده و پتو را تا زیر چانه اش بال میکشد؛
هوا سردتر شده بود و روز به روز به اواخر پاییز

نزدیک تر میشدند.
-میدونی نخودم، من عاشق بابا یزدانتم....اونم

عاشقمه...اما نمیدونم کی باهامون دشمنی داشت که
خواست زندگی مون بهم بخوره....!!

تو حاصل کارای مخیافه من و باباتی جوجه
من!

میدونی بابایی به من میگفت جوجه و قند توی دلم آب
میکرد؟!

حال تو جوجه منی؟! بزار حقیقتی رو بهت
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بگم....دیروز میخواستم برم و نابودت کنم تا زندگیم
بیشتر از این نابود نشه....اما نتونستم!

نتونستم یادگاری یزدان رو از بین ببرم، نتونستم کسی
که نیخواد بشه همدم و همراهم رو از بین ببرم.....من

بهت قول میدم که مراقبت باشم تا زود بیای کنارم تا
مامانی رو از تنهایی در بیاری!!

صبح بعد از نماز، آماده شده و از خانه خارج میشود.
سر خیابان سوار تاکسی میشود تا سرخاک پدر و

مادرش برود.
کرایه را حساب کرده و از ماشین پیاده میشود.

از قبل خرما گرفته بود تا برایشان نذری بدهد، اولین
بار بود که تنها به اینجا می آمد.

قبرهایشان را شسته و شروع به خواندن قران میکند.
خرمارا بین افرادی که انجا بودند پخش میکند.

کمی ضعف داشت تصمیم گرفت تا زودتر به خانه
برگردد.

سهم پرندگان و مورچه هارا هم کنار سنگ قبر پدرش
گذاشت و از جای برخواست.

با دیدن حاج خانوم و حاج سبحان که به این سمت می
آمدند سریع پشت درخت پنهان شد.

با دیدنشان اشک شوق در چشمانش جمع شد، چقدر
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دلش برای آغوش گرم و دستان پر محبت این دو تنگ
شده بود.

کمی پشت درخت ایستاد و نگاهشان کرد، حاج خانوم
داشت از مادرش گله میکرد که دخترکش اورا تنها

گذاشته و رفته است.
اشکش را پاک کرده و با ناراحتی از آنجا دور میشود.

حاج سبحان فاتحه ای خواند و روی صندلی فلزی
نشست.

لبخندی زد که حاج خانوم نگاهش کرد.
-چرا میخندی سبحان؟!

نفس عمیقی کشید و به اطرافش نگاهی انداخت و به
سمت حاج خانوم برگشت و گفت:

-شهرزاد اینجا بوده....مطمعنم مارو هم دیده و
رفته...!!

-کو بچم؟! از کجا فهمیدی؟!
-بشین خانوم...نمیدونم کجاست...اما مطمعنم اینجا

بوده.
ببین چقدر تمیز شسته شده قبر پدر و مادرش....یا اون

خرمایی که سهم مورچه هاست.
عادتش بود، هروقت میومدیم برای مورچه ها هم سهم

جدا میگذاشت.
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حاج خانوم با ناراحتی نشسته و اشک هایش را پاک
میکند.

-بمیرم برای دخترم...آخه چرا از من و تو هم فرار
میکنه.

حداقل بیاد من ببینمش...شایدم....شایدم برای همیشه
میخواد مارو فراموش کنه؛ اینکار رو نمیکنه که

حاجی؟!
-آروم باش اکرم....فاتحه بخون پاشیم بریم...

هوا سرد و ممکن دوباره مریض بشی!!
-چشم حاجی....!!

سوار ماشین شده و از راننده میخواهد که اورا تا
جلوی کارگاه برساند.

سرش را به پنجره تکیه داده و به نم نم باران که روی
شیشه ها پیاده میشوند، مینگرد.

دست روی شکم تختش گذاشته و بغضش را قورت
میدهد.

-نخود؟! دیدی مادر بزرگ و پدر بزرگت رو؟!
اینقدر مهربون و خوبند، آدم دلش میخواد همیشه

کنارشون باشه....اما از بخت و اقبال منه که راهم
جداشده ازشون.....!!!

کرایه را حساب کرده و از ماشین پیاده میشود.
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تا خود را به کارگاه برساند چادرش خیس میشود.
وارد کارگاه شده و سلمی میدهد....

-سلم به همگی، خسته نباشید!
همه جوابش را داده و دوباره مشغول کارهایشان

میشوند.
ندیمه خانوم به سمتش آمده و رویش را میبوسد.

-سلم شهرزاد کوچولو....دختر چرا نبودی چند روز
دلواپست شده بودم.....!!!

-سلم ندیمه خانم جان، حالم ناخوش بود!
شرمنده که نگرانت کردم....الن بهترم و ور دل

خودت....!!
-زبون نریز فسقلی، بیا برو سرکارت ببینم....

-چشم چشم، شما امر بفرمایید.
با شیطنت به سمت چرخ خیاطیش رفت، میخواست

امروز فراموش کند که چقدر درد و غم روی شانه اش
تلنبار شده است.

ب.وید و بخندد و کار کند.
-آخ چرخ خوشگلم، دلم برات تنگ شده بود، ولی توام
خوب استراحت کردی این چند روزه رو....بزن بریم

که امروز میخواییم بترکونیم!!!
بعد از چند ساعت بی وقفه کار کردن از پشت چرخ
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بلند شد و خود را سریع به سرویس بهداشتی رساند.
دست و صورتش را شسته و وضو گرفته بیرون می

آید.
روی تکه فرش کوچکی که در سمت راست کارگاه
بود سجاده اش را پهن کرده و نمازش را میخواند.

ندیمه خانوم حواسش پی کارهای شهرزاد بود.
از اینکه دختری به سن او اینگونه پای ایمان و عفت

خود ایستاده بود شگفت زده میشد.
هم سن و سال های شهرزاد اکنون در حال خوش

گذرانی با لباس های رنگارنگ بودند.
اما او در حال تلش برای ساختن یک زندگی خوب

برای خود بود.
شهرزاد را صدا زد تا همراه او ناهارش را بخورد.
شهرزاد با قدم هایی آرام با متانت به سمتش رفته و

کنارش مینشیند.
-خسته نباشید ندیمه خانم....!!

-بشین دخترم...توام خسته نباشی!
امروز ناهار رو مهمون من باش لطفا......!!

-مرسی، از اونجایی که بدون ناهار اومدم پس تعارف
نمیکنم و مهمونتون میشم!!

هردو میخندند
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-نوش جونت دختر، دلمه پختم خیلی خوشمزست
بخور تا جون بگیری!!

انگشتانش را میک زده و لیوان دوغ را سر میکشد،
جدیدا زیاد پرخوری میکرد و دلیلش را هم خوب

میدانست.
سپیده خانم کنارشان نشسته و شروع به گپ زدن

میکنند.
بعد از اتمام زمان ناهار همه سرکارهایشان

برمیگردند.
شهرزاد که از جایش بلند میشود ندیمه مانعش میشود.

-بشین باهات حرف دارم شهرزاد....!!
-جانم ندیمه خانوم؟!

ندیمه کمی من من کرده و لبش را تر کرده و لب
میزند:

-وال برادر من...چند شب پیش که اومد دنبالم!
تورو دیده و ازت خوشش اومده.

منم بهش گفتم به من مربوط نیست و اینا ولی اصرار
کرد که بهت بگم...!!

میخواست که باهم کمی آشنا بشید تا بعد اگر قت باشه
همسرش بشی!

چه جوابت منفی باشه چه مثبت تو برای من عزیزی،
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پس لطفا بخاطر من حرفی نزن که پشیمو.....
میان حرفش پریده و میگوید:

-ندیمه خانوم...من متاهلم!
یعنی ازدواج کردم اما بخاطر رفتار نامناسب همسرم
بخاطر اتفاقی،مجبور شدم ترکش کنم و تنهایی زندگی

کنم.
من هنوزم محرم همسرمم و متاهل، لطفا به برادرتون

هم بگید.
-باورم نمیشه تو متاهل باشی عزیزم، انشالل که خیره!

حتما بهش میگم که دیگه بهت فکر نکنه.
ممنونم که ازم ناراحت نشدی، میتونی دیگه بری

سرکارت....
-خواهش میکنم لطف دارید ندیمه جان..

وارد سه ماهگی شده بود و کمی شکمش تختش،
برجستگی پیدا کرده بود.

دستی روی شکمش کشید و نگاهی به انار های دانه
شده می اندازد.

از جای برخواسته و کاسه انار را برداشته و روبروی
تلویزیون مینشیند که صدای تلفن در خانه میپیچد.

تلفن را برداشته و توسط شانه اش آنرا روی گوشش
نگه داشته و با دست دیگری انار در دهان میگذارد.
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-سلم شهرزاد جان؛ حالت خوبه؟! نینی خوبه؟!؟
-سلم زهره جون...بله هم خودم هم نینی خوبیم!

شما خوب هستید؟! آقا یوسف و بچه هاتون چطورن؟!
-ما همگی خوبیم، دلمون برات تنگ شده!

زنگ زدم بهت خبر بدم که یکی دوروزه داریم
برمیگردیم ایران شهرزاد.....!!

-وای خداروشکر، چقدر دل تنگتون بودم.
سفر بی خطر، انشالل که زود برگردید!

منتظرتون هستم.
-از همسرت چخبر شهرزاد؟!

نمیخوای حداقل خبری از سلمتیت و بارداریت
بهشون بدی؟!

اون حق داره بدونه داره پدر میشه.....!؟
-خودمم نمیدونم زهره جون....بخدا گیجم!!

زندگی تنهایی هم تلخه هم سخت....
این یک ماه اخیر هم که فهمیدند میرم سرخاک، همیشه
کنار قبر پدر و مادرم آقایی وایساده و منم از ترس جلو

نمیرم.
مطمعنم کار یزدانه، اینکار رو کرده تا من رو گیر

بیاره. ازش میترسم!
اون یک مرد بشدت معتصبی که روی ناموسش
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غیرت زیاد داره.....
-میدونم عزیزم، تو برای من قابل احترامی و هر

انتخابی هم داشته باشی کنارتیم....فقط این رو بدون
هرچقدر هم ما بهت کمک کنیم و کنارت باشیم، بازم
تو به همسرت کسی که محرم تر از هرکس دیگه ای

هست، نیاز داری.
-بله شما درست میگید زهره جون!

بازم بهش فکر میکنم.....
-خب دیگه چخبر، هنوزم میری سرکار؟!

آخ که چقدر دلم میخواد بیام تورو با یک نخود تو
شکمت ببینم، ضعف میکنم من از هیجان....!!!

شهرزاد خنده ای کرده و لب میزند:
-بله سرکار هم میرم، پنجشنبه وجمعه ها هم از طرف

شرکت خدماتی میرم کار میکنم.
با چند نفر هم بیشتر اشنا شدیم و شماره ام گرفتن و

گفتن اگر مواقعی که دست تنها بودند بهم خبر میدن تا
برم کمکشون کنم.

-توروخدا بیشتر حواست رو جمع کن، تو دیگه دو
نفری و باید بیشتر مراقب سلمتی خودت باشی!

زودتر بیام میبرمت پیش یک متخصص خوب....
لطفا سرکار هم زیاد نرو برات خوب نیست شهرزاد
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جان.....
و اینکه من به تو کلید خونه رو دادم که هرچی نیاز

بود برداری، لطفا دریغ نکن باشه زیبام؟!
-سعی میکنم کمی کارهام رو سبک تر کنم، حواسم

هست.
خورد و خوراکمم خوبه!!

ممنون از لطفت زهره جون......!
-عزیزدلمی، من بازم بهت زنگ میزنم مامان

کوچولو!
خدا نگهدارت!!

-خداحافظ.
تلفن را در جایش گذاشته و کاسه خالی را در سینک

میگذارد.
موبایلش را برداشته و به پیامکی که از طرف ژیل

خانوم آمده است را باز میکند....
-"سلم شهرزاد جان؟! حالت خوب هست عزیزم؟!؟

خواستم بگم من امشب مهمان دارم و به کمکت نیاز
داشتم، اگر تایم خالی داری ممنون میشم که بیای!! "

بعد از اینکه با ژیل خانوم تماس گرفته و صحبت
کرده و خبر داد که حتما برای کمک می آید.

چادرش را سر کرده و از خانه خارج شد، سوار
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ماشین آژانسی که جلوی درب منتظرش بود شده و
آدرس مقصدش را داد.

میانه های راه با افتادن نام کیان بر روی صفحه
موبایلش، آیکون سبز را لمس کرده و جواب میدهد:

-سلم آقا خوبید؟!
-سلم شهرزادجان، خوبی؟! نخود دایی چطوره؟!

کجایی؟ صدای ماشین میاد.....!!!؟
-ماهم خوبیم، بله یکی از خانوم ها زنگ زدن که به

کمک نیاز دارند و دارم میرم اونجا!
امری داشتید شما؟!؟

-مگه من حقوقت رو زیاد نکردم که توی شرکت
خدماتی کار نکنی؟!

تو عروس کسایی هستی که برای خودشون برو بیایی
دارند....نباید خودت رو جلوی دیگران کوچیک کنی

دختر!!
-باور کن اصل دیگه از شرکت اومدم بیرون و گفتم

بخاطر بارداریم سختمه!
اما با دو سه تا از اونایی که قبل رفتم یجورایی دوست

شدم، شماره خودم رو دارند!
هم کمکشون میکنم هم تجدید دیدار میکنیم آقا!!

خوبه که حرف گوش میدی!!
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میخواستم امشب رو دعوتت کنم خونمون، مادرم یک
مهمونی گرفته تا برای خودش عروس امتخاب کنه که

اونم داری میری جای دیگه.....!!
-وای چقدر خوب، انشالل یکدختر خانوم زیبا و با

کمالت نصیبتون بشه آقا.
کاش زودتر میگفتید، شرمنده ام دیگه قول دادم و النم

تو راهم....!
-اشکال نداره، خوش بگذره بهت!

بعدا میبرمت تا با مادرم آشنا بشی، چیزی لزم داشتی
به خودم خبر بده....فعل خدانگهدار!

-چشم؛ مشتاقم ببینمشون!
خدا حافظت.

کرایه را حساب کرده و از ماشین پیاده میشود.

زنگ درب را زده و منتظر میماند تا باز کنند.
بعد از شنیدن تیک آف، درب را هل داده و وارد حیاط

شده و عطر گل های رنگارنگ و متنوع را به ریه
هایش وارد میکند.

با دیدن ژیال خانوم سرعتی به قدم هایش داده و خود
را به او میرساند.

هردو همدیگر را در آغوشش گرفته و میبوسند.
-تا بهت زنگ نزنم نمیخوای بیای بهم سر بزنی مامان
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کوچولو؟!
فسقلیت چطوره؟!؟

-شرمندتونم، نمیخواستم مزاحمتون بشم باور کنید!
اونم خوبه....!!

-دشمنت شرمنده، شوخی میکنم بیا بریم بال!
امشب یکمهمونی مهمی هست برام.

دوست داشتم تو هم کنارم باشی!
بهانه کمک کردم تا بکشونمت اینجا، همه کارها انجام

شده و تموم شدند.
شهرزاد مانتو و چادرش را در رخت آویز کنار درب

هال گذاشته و همراه ژیل خانم به آشپزخانه میروند.
با منیژه خانوم و بقیه کسانی که در حال آماده کردن

شام و دسر بودند، احوال پرسی کرده و از آنجا بیرون
می آیند.

بوی غذا ها باهمدیگر ادغام پیدا کرده و حال شهرزاد
را بهم میزد.

به زور چند بار نفس کشید تا خود را کنترل کند.
با همراهی ژیل خانم در نشیمن روی مبل مینشینند.

-حالت تهوع داری شهرزاد؟!
رنگت چرا پرید وای....!!

-نگران نباشید ژیلخانوم، بخاطر بوی غذاهایی بود
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که باهم دیگه قاطی شده بودند.
الن بهترم.....

-خب خداروشکر که خوبی....انگار این نخود کوچولو
هم خیلی شیطون ها.....از االن  داره اذیتت میکنه

قربونش برم من......
دست روی شکمش گذاشته و لبخند نیمه جانی میزند.

ژیل خانم دست روی دستش گذاشته و به گرمی
میفشارد.

-شهرزاد جان از چیزی ناراحتی؟! من میتونم کمکت
کنم؟!

دلت برای همسرت و خانوادت تنگ شده؟!
-ژیل خانم، خیلی دلتنگشونم....از حاج سبحان و حاج

خانوم خجالت میکشم و از یزدان میترسم!
دلم میخواست االن  برم بهشون خبر نوه دار شدنشون
رو بدم اما میدونم یزدان تا من رو ببینه میکشه......

-الهی، توروخدا بغض نکن، خدا تورو سرراه من
قرار داده که داغ دخترم رو بتونم تحمل کنم.

اونم مثل تو مظلوم بود....ساده بود.....گول خورد و
وقتی فهمیدم که دیگه وجودش رو از زندگی ما دریغ

کرد.
من هرکاری لزم باشه برای تو انجام میدم، اگر
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بخوای تنها بمونی و بچت بزرگ کنی خودم برای
هردوتون مادری میکنم.

اگر بخوای برگردی پیش خانوادتت من باهاشون
صحبت میکنم اما بازم کنارت میمونم عزیزدلم.

-به خدا میگفتم من رو فراموش کردی، اما با وجود
شما و چند نفر دیگه کمک حال من بودند تا بتونم روی

پاهای خودم بایستم میفهمم خدا هنوزم به من توجه
میکنه.....!!

ژیل خانم، میترسم از وجود این بچه!
میخواستم....میخواستم سق....سقطش کنم......!!

-هین، نه شهرزاد.....من این اجازه رو به تو نمیدم!
میفهمی چی داری میگی؟! میخوای بچه ات رو

بکشی؟!
میدونی شوهرت بعد ها پیدات کنه و بفهمه بچش رو

از بین بردی چیکارت میکنه؟!
لطفا تصمیم های بیجا نگیر عزیزدلم، این بچه میتونه

همدمت باشه.....میتونه باعث بشه دوباره عشق بین تو
و پدرش جریان پیدا کنه!!

-نمیدونم خودمم گیجم بخدا.....گاها اینجور خرافات
میفته توی فکرم و دیوانه ام میکنه....ببخشید که

ناراحت تون کردم....دیگه به اینجور چیزا اصل فکر
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نمیکنم.....
-آفرین دختر خوشگلم.....پاشو برو اتاق من لوازم

آرایشی هست.
کمی به خودت رنگ و لعاب بزن که امشب بین

مهمون ها رنگت پریده به نظر نیاد.....
-آخه.....

-بلندشو شهرزاد......تو حق نداری بخاطر مشکلتت
توی این سن کوچیک خودت رو افسرده کنی دختر.

-بله حق با شماست....چشم ممنونم واقعا!
با قدم هایی آرام از پله های پیچ در پیچ خانه بال رفته

و به اتاق ژیل خانوم میرسد.
دستگیره را پایین کشیده و وارد میشود.

تم نارنجی و سفید اتاق، انرژی و هیجان را به وجود
آدم تزریق میکرد.

لبخندی به عروسک هایی که کنار تخت دو نفره اش
گذاشته بود میزند.

با دیدن قاب عکسی که دختری زیبا که شباهتی به
خود اوهم داشت به آن سوی قدم برمیدارد.

عکس را برداشته و با دقت نگاهش میکند، لبخند پر
از غم زده و قاب را سرجایش میگذارد.

به سمت میز آرایشش رفته و روی صندلی مینشیند.

  1014                       



شهرزاد   بی شهر

نگاهی به لوازمش میکند، احساس میکرد در یک
آرایشگاه مدرن نشسته است.

از هر وسیله چندقلم در انواع مختلف وجود داشت.
ریملی برداشته و به مژه هایش میکشد.

خط چشم نازکی هم پشت پلک هایش پیاده میکند،
چقدر دلش برای آرایش هایی که برای جلب توجه

یزدان میکرد تنگ شده بود.
آهی از میان لب هایش خارج شده و رژگونه را

برمیدارد.
بخاطر سفید و صاف بودن پوستش نیازی به کرم

پودر نداشت.
رژلب جیگری رنگ را روی لب هایش کشیده و

کارش را با برق لب تمام میکند.
لبخندی به چهره اش که زیباییش بیشتر به چشم می

آمد زده و می ایستد.
ژیل خانم وارد اتاق شده و لبخندی به روی شهرزاد

زده و قربان صدقه اش میرود.
-قربونت برم شدی عین یک تیکه ماه.....

خب لباس هاتم که خیلی خوبه، اسپرت و زیبا!!
میگم میخوای روسریت رو برداری؟!

-آقا هم هست توی مجلستون؟!
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-آره عزیزدلم، چند تا از آشناهامون هستند.
اگر دوست نداری که حجابت رو برداری، میتونم

بهت یک شال سفید بدم سر کنی.....
چرا مشکی سر کردی آخه دختر دیوونه......!!

اجازه هیچ فرصتی نداده و شال سفید حریر را با
روسری مشکیش تعویض کرد و بوسه ای روی گونه

شهرزاد میزند.
-فکر کنم امشب پسرا بدزدنت، جای یزدان خان خالی

که غیرتی بشه....!!!
شهرزاد با گونه هایی رنگ گرفته لبش را گاز گرفته

و میخندد.
-من میرم پایین االن  که مهمون هام و پسرم برسند،

توام بیا پیشمون....!!
چشمی گفته و به فکر فرو میرود...

-یزدان من....مرد من....چرا با زندگی مون اینجوری
کردی!؟

الن یعنی توام دلتنگ من میشی؟!
من که هرشب تا خود صبح برای دوریمون گریه و

ناله میکنم.....
از خدا میخوام بهم قوت بده تا بتونم بیام پیشت!

کنار ژیل خانوم ایستاده به اصرارش ایستاده و در
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خال خوش آمدگویی به مهمانان بودند.
تعدادی از مهمان ها هنوز نیامده بودند، اجازه ای

گرفته و به آشپزخانه میرود.
منیژه خانوم با آن وزن سنگینش در حال شستن میوه

ها بود.
نگاهی به زنان دیگر که هرکدام مشغول انجام کار

خود بودند کرده و کنار منیژه ایستاد.
-منیژه خانوم میشه اجازه بدین منم کمکتون کنم؟!

شما کمرتون درد میکنه یکمبشینید استراحت کنین.
-پیربشی دختر جون...این درد کمر و پا دیگه من رو

فلج کرده.....دستت درد نکنه!!
ممنونی زیر لب گرفته و شروع به شستن میوه ها
کرد، همه میوه هارا از سبد برداشته و با دستمال

خشک میکرد.
چند ظرف میوه چیده و کنار شیرینی و خوراکی های

باقی گذاشتند.
با شنیدن صدای آشنایی از هال، با تعجب به سمت

درب قدم برداشت.
با دیدن کیان که همراه ژیل خانوم به آشپزخانه می

آمدند پاهایش سنگین شده وزبانش بند آمده بود.
کیان هم با دیدنش ابروهایش از تعجب بال پریدند.
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ژیل خانوم با گیجی نگاهشان میکرد....
-شهرزاد...تو اینجا چیکار میکنی دختر؟!

مگه قرار نبود بری مهمونی و کمک.....یعنی تو
همون دختری هستی که کمک مادرم میکنی؟!

-آقا....من خبر نداشتم اصل گیج شدم دیدمتون....من
نمیدونستم ژیل خانوم مادر شماست.....شوکه شدم

دیدمتون....
-صبر کنید ببینم اینجا چخبره؟!

شما دوتا همدیگه رو از کجا میشناسید بچه ها؟!
-قربون شکل ماهت برم، شهرزاد همون دختریه که

بهت میگفتم شبیه آبجیه و توی کارگاه مشغول به کار
هست. قرار بود امشب بیارمش باهاش آشنا بشی که

گفت داره میره مهمونی....
نگو خانوم زودتر از هم آشنا شده باهاتون ......
هرسه خنده ای کردند و همراه همدیگر به پیش

مهمانان رفتند.
با دیدن دختران زیبا و خوش پوشیکه معلوم بود برای
همسر کیان شدن سر و دست میشکندند لبخندی روی

لب هایش مینشیند.
-چته مامان کوچولو به چی میخندی؟!

-به چی نه به کی!!؟ به دخترایی که اینهمه خوشگل
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کردن تا مورد پسند و توجه قرار بگیرند.
-بله پس چی، مارو دست کمنگیر شهرزاد خانوم.

بیخیال، برات یک خبر دارم....
-چیشده؟! نگران شدم.....

-نترس چیزی نیست؛ فقط همسرت یزدان در به در
باز دنبالته....حتی عکست رو پخش کرده و گمشده

اعلم کرده و خواسته اگر کسی دیدت بهش اطلع
بدن......

-واای....وای از دست یزدان....
-حق داره، زنشی...ناموسشی از خودتم بهشون که

خبر نمیدی.
اگر بعدا پیدات کنه و بفهمه میخواستی بچه رو ازش

مخفی کنی میتونه ازت شکایت کنه شهرزاد.....
برگرد پیشش......

با صدا زدن ژیل خانم بدون هیچ جوابی از جایشان
بلند شده و به سمت میز شام چیده شده میروند.

کنار ژیل و کیان مینشیند....در ظاهر کنارشان بود
اما همه افکارش درگیر حرف های کیان بود.

فکر میکرد دیگر برای دوری کردن کافی است اما
بازهم میترسید.

از برگشتن هراس داشت.....!!!
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با وارد شدن مرد جوانی کیان خندیده از پشت میز بلند
شد و به سمتش رفته و اورا در آغوش گرفت.

-به به پسرعموجان، چشم ما به جمال شما شکوفا شد.
کجایی مرد حسابی چند ساعته معطل توایم.....!!

-سلم کیان جان، ناراحت بودم ازت وقتی دیدم
میخوای روی سرم هوو بیاری. نمیخواستم بیام بیبی

من رو فرستاد به جای خودش چون پاهاش درد
میکرد نتونست بیاد.

-خفه شو بیا هوو کجا بود تو تا آخر عمرت مال
منی...الهی بمیرم براش حتما میام بهش سر میزنم.
بقیه به شوخی های پسرعموها خندیده و ژیل با او

روبوسی کرده و میخواهد که بنشیند تا غذا سرد نشده.
اما با نشستن در صندلی روبروی شهرزاد، چشمانش

از تعجب و شوک چند برابر شد.
شهرزاد ترسیده چنگی به شلوارش زد و آب دهانش

را قورت داد.
-ش...شهر....زاد....خودتی؟!؟

با عجله از پشت میز بلند شده و به سمت پالتو و
چادرش میدود که ژیل خانم از بقیه خواهش میکند تا

شام را صرف کنند و خودش همراه کیان دنبال
شهرزاد میروند.
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-یزدان منو میکشه یا خدا....خدا امروز چرا اینهمه
سوپرایزم کردی وای خدایا....

-شهرزاد جان چیشد؟؟ چرا با دیدن حسام رنگت پرید؟
میشناسیش عزیزم؟!؟ بامن حرف بزن....

-باید برم ژیل خانم توروخدا....بعدا بهتون توضیح
میدم.

-تو حق نداری جایی بری....
باشنیدن صدای حسام انگار روح از تنش پر کشید،
ترسیده چنگی به دیوار زد تا از افتادنش جلوگیری

کند.
-اینهمه مدت بدبخت یزدان مرد و زنده شد نگو خانم

در حال خوش گذرونی بود.
تو با ندونم کاریات باعث شدی یزدان تا پای مرگ بره

و برگرده...سکته کرد از نبودت .....
اون مرد عاشقته، دشمناش خواستن با آبروش بازیش
بدن تا عذاب بکشه که کارشونم خوب انجام دادن...

-من...من...
-ساکت باش شهرزاد خانم...برام عزیزی چون زن

برادرمی، چون زن یزدانی وگرنه هرکسی که بخواد
یزدان رو اذیت کنه سلخی میکنم.....

تو به حاج سبحان و حاج خانوم هم فکر کردی؟! زن
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بیچاره از نبودت مریض شده و افتاده روی تخت....تو
کجا بودی؟!

دستانش را روی گوش هایش گذاشت تا بیشتر از این
نشنود چگونه خانواده اش را نابود کرده است. اشک

هایش پی در پی مبریزد و در آخر جسم بی جانش
روی سرامیک های خانه پخش میشود که صدای

یاحسین گفتن ژیل در خانه پژواک میشود.
با سوزشی که در دستش حس میکند ناله ای کرده و

سعی میکند پلک هایش راازهم فاصله بدهد.
با شنیدن نامش از زبان ژیل خانم تمام تلشش را

میکند و بالخره  چشمانش باز میشوند.
-دخترم، خوبی شهرزاد جان؟!

صدام رو میشنوی....؟!
-خو...بم....چشام...سیاهی...میره....

ح....حسام....کجاست؟!
-اینجام زنداداش....شرمنده زیاده روی کردم.

من فقط عصبانی شدم وقتی دیدمتون، قبل اینکه بیام
اینجا با یزدان بودم.

مرد گنده داشت گریه میکرد، اعصابم بهم ریخته بود
و دق و دلیم خالی کردم شرمندم حلل کن....!!

-من شرمنده ام....یزدانی که کوه بود حال فرو ریخته.
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حاج بابام کمر خم کرده، مامان بیمار شده و اینا همش
تقصیر منه....

اما...من...منم زندگی راحتی نداشتم، برای یک دختر
هجده ساله کار کردن دو شیفت توی کارگاه و شبا

خونه مردم کار کردن سخته.....
اونم دختری مثل من که توی پر قوی بزرگ شده بود.

سخته بفهمی داری مادر میشی اما از نگه داشتنش
پشیمون باشی.....

-بچه؟! یعنی...الن....شما....بچه داداش یزدان؟!؟
-آره حسام جان، دیگه سوال جواب نکن بزار

استراحت کنه.
من و کیان شاهدیم این دختر چقدر تلش کرده و

سختی کشیده. هردو گناه کار بودند هم یزدان هم
شهرزاد.

سه ماهه که باردار، فشار عصبی براش خوب نیست.
-چشم زنعمو من خفه میشم....من نوکر زنداداشمم

هستم. وای اگر یزدان دوتا خبر خوب بشنوه دوباره
زنده میشه.....

-نه....کمی صبر کن آقا حسام....بهش خبر
نده....میخوام خودم برگردم.

-آخه...باشه چشم زنداداش....فقط زودتر میخوام
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ببرمت پیشش تا دیگه اینهمه غم به دوش نکشند.
-چشم کمی اجازه بدین خودم رو پیدا کنم.

حسام همراه کیان از اتاق خارج میشوند و منیژه با
دستور ژیل خانوم برای شهرزاد شام می آورد.

به زور و اصرار ژیل نصف بشقابش را میخورد،
بعد از تمام شدن سرم ژیل خانم سوزن را کشیدا و در

سلط زباله می اندازد.
-دیگه زمان وصال با عشق رسیده عزیزم!

باید با خبرای خوب برگردی سر خونه و
زندگیت....اما لطفا من رو فراموش نکن....من میخام

تا آخر عمرم برات مادری کنم شهرزادجان.....
ساکش را جمع کرده و نگاهی به خانه امنش می

اندازد. زهره خانوم و آقا یوسف دیشب از راه رسیده
بودند و حال شهرزاد میخواست که برود.

شهرزاد را بوسیده و لبخندی به رویش میزند.
-خوب کردی که میخوای برگردی پیش همسرت،

مطمعنم زندگی خوبی کنار هم خواهید داشت.
-ممنونم زهره جون، بخاطر همه چیز ممنونم.

اینکه بهم اعتماد کردید، دستم رو گرفتید و کمکم
کردید تا آخر عمر مدیونتونم.....

-این حرف هارو نزن عزیزم، تو دختر نادری و نادر
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رفیق یوسف، کمترین کاری بود که تونستیم برات
انجام بدیم.

دیگه بیا بریم ژیل خانوم و پسرا توی نشیمن
منتظرتند.

همراه زهره جان از اتاق خارج شده و قدم در به سمت
بقیه برمیدارد.

ژیل کنارش میاید و دست یخ کرده اش را میفشارد.
-آماده ای شهرزاد جان؟! استرس نداشته باش قشنگم.

-ب...بله فقط میترسم...
-نترس زنداداش، وقتی صبح به یزدان و بقیه خبر دادم

که پیدات کردم چنان خوشحال شدند که نگو، انگار
حاج خانوم جون گرفت که بلند شده بود و به زهرا و
مریم خانم میگفت خونه رو تمیز کنید عروسم میخواد

برگرده.....
یزدان چند باری خواست از زیر زبونم حرف بکشه و

خودش بیاد دنبالت و ببینتت که نگفتم و خواستم تا
منتظرت یعنی منتطرتون باشه.....!!

من همه چیز رو بهشون توضیح دادم، کیان هم گفت
که چقدر تلش میکردی و چجوری شد باهاشون آشنا

شدی و تا اینکه من دیدمت.....
اما خبر بارداریتون رو نگفتم تا خودتون بهشون بگید.
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-ممنونم آقا حسام، بریم پس.....
از زهره و یوسف خداحافظی کرده و از آنها قول

گرفت تا به او سر بزنند.
همراه ژیل خانم در صندلی عقب ماشین حسام

نشستند.
اس استرس حالت تهوع گرفته و انگشتانش را بهم

میپیچید.
چسمانش را بست و شروع به خواندن آیت الکرسی

کرد تا کمی از هیجان درونش کم شود.
خوشحال بود که به بالین گرم خانواده و همسرش باز

میگشت.
دلش برای یزدانش....مرد زورگو و معتصبش....پدر

بچه اش.....خون در رگ هایش تنگ شده بود.
ژیل خانم نگاهش به لرزش دست هایش انداخت و

لبخند عمیقی به عشق درون قلب شهرزاد که اورا به
این حال انداخته بود زد.

خوشحال بود که زندگی شهرزاد خراب نشد و دوباره
در حال ساخته شدن بود. نگاهش را به آسمان دوخت

و از ته دل خدارا شاکر شد.
به عقب برگشته و با قیافه ای مظلوم نگاهی به هرسه
نفرشان که منتطر ایستاده بودند تا شهرزاد زنگ درب
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را بزند میکند.
ژیل پلک هایش را روی هم گذاشته و با اشاره دست

از او میخواهد که کارش را انجام بدهد.
نفس عمیقی کشیده و دست روی زنگ درب گذاشته و

میفشارد.
در آن سوی خانه، یزدان از هیجان روی پاهایش بند

نبود و با قدم هایی لرزان کل خانه را متر میکرد.
هرا کنار پدرش نشسته و دستش را در میان دستانش

گرفته و میفشرد.
همگی از هیجان و استرس، دمای بدنشان زیاد شده

بود.
امیرعلی هم از شنیدن برگشتن شهرزاد خوشحال بود

و شعر میخواند و دست میزد.
با شنیدن صدای زنگ، همگی از جای برخواسته و به

سمت درب ورودی پرواز میکنند.
-صبر کنید، بزارید یزدان در رو باز کنه حاج بابا....

-آره راست میگه زهرا، یزدان برو در رو باز کن هوا
سرد و بیشتر پشت در نباید بمونه شهرزادم.....

-چشم حاج بابا....
انگار کودک چند ساله بود، پاهایش توان وزنش را

نداشت. انگار یک وزنه چند تنی به آنها متصل کرده
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بودند.
در این هوای سرد، عرق کرده و گرمش شده بود.

دستی به صورتش کشیده و درب را باز میکند.
باورش نمیشد اینی که جلویش ایستاده است همان زن

کوچولوی او است.
شهرزاد سرش را بال آوردا و به چشمان جنگلی

یزدان دوخت.
تازه میفهمید چقدر دلتنگ یار بوده است.

اشک شوق از چشمان هردو سرازیر میشود و یک آن
در آغوش گرم همسرش فرو میرود.

دستانش را دور شانه یزدان پیچیده و گریه اش بلند
میشود.

حاج خانم از خوشحالی که اشک میریخت، خود را به
آنها رسانده و....

-شهرزادم....ته تغاری من.....کجا بودی جان
مادر...!!؟

از یزدان جدا شده و با خجالت سر به پایین می اندازد،
اصل حواسش نبود که جلوی بقیه یزدان را در آغوش

گرفته است.
-حاج خانوم....منو ببخش.....دلم براتون تنگ شده بود.

خود را در آغوش گرم مادرانه اش انداخته و عطر
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تنش را نفس میکشید. به نوبت در آغوش بقیه رفته و
ابراز دلتنگی میکردند.

حال همگی در خانه دورتا دور نشسته بودند، یزدان
فقط خیره چهره زرد و لغر شده شهرزاد را نگریسته

و خود را لعنت میکرد.
وقتی یاد کتک زدنش می افتاد دوست داشت دستان

خودش را خرد کند.
با شنیدن صدای ضعیف شهرزاد از افکار و

خاطراتشان خارج شده و به او گوش میسپارد.
چقدر که دلتنگ صدای جذاب و نازک دلبرکش بود.
-من....شرمندتونم....ولی فکر کنم خودتون میدونید

برای چی رفتم. قرار هم نبود برگردم....یعنی دو دل
بودم که برگردم یا نه....میترسیدم قبولم نکنید یا

هراتفاق دیگه ای....
من از وقتی رفتم، کار کردم و روی پاهای خودم

وایسادم. آقا کیان و ژیل خانم هم کمک حالم شدند و
من مدیونشونم.

به گفته آقا حسام از همه چیز خبر دارید، اما برگشتن
من فقط بخاطر این بود که دوری ازتون برام مثل

مرگ بود و دومیش....
دومیش بچه ای دارم بود......
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سکوت عجیبی تمام خانه را فرا گرفته بود، صدای
نفس کشیدن هاهم قطع شده بود.

-من باردارم....بچه یزدان و نوه شما حاج بابا!!!
با جیغ پر از هیجانی که زهرا کشید بقیه هم به خود

آمده و از خوشحالی غوغا به پا کرده بودند و شاد
بودند.

اما یزدان چنان در شوک فرو رفته بود که حتی
نمیتوانست تکان بخورد.

بچه او....بچه او و شهرزاد....حاصل عشق
بازیهایشان....یعنی همسرش باکره بوده و باردار شده

است.....
خودش خوب میدانست پرده بکارت مانعی برای

بارداری نیست.
او داشت پدر میشد و چی از این بهتر؟!

کور از خدا چه میخواهد دو چشم بینا.....!!
از جای بلند شد که توجه بقیه به او جلب شد، شهرزاد

از سکوت یزدان هراس داشت.
دسته مبل را میان مشتش فشرد...قلبش انکار در

دهانش نبضمیزد.
یزدان جلوی پای او زانو زد و چادرش را گرفته و
بوسید. همه از تعجب نزدیک بود شاخ در بیاورند.
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اینکه یزدان غرورش را کنار گذاشته بود باعث
رضایت قلبی پدر و مادرش بود.

-نوکرتم تا آخر عمرم شهرزاد، من دوست دارم!
غلط کردم اذیتت کردم، ببخش و حلل کن که فقط
میخوام دنیا رو به پات بریزم تو فقط بمون کنار

من.....
من فدای همه خستگیات میشم مامان کوچولوی من....
-بلند شو یزدان خان، منم کم اشتباه نکردم. اومدم که تا

آخرش بمونم و واسه ساختن زندگیم تلش کنم.
کنار تو و بچمون.....!!!

زهراِ کل کشید و امیرعلی در وسط میرقصید.
همگی شاد بودند و بعد از چندین وقت انگار پرنده

خوشی بر روی بام زندگیشان نشسته بود
بعد از صرف شام؛ حسام همراه ژیل خانوم و کیان

رفتند .
حاج سبحان در آغوشش اورا فشرده و لب زد:

-بعد از چند ماه میرم با آرامش بخوابم، شبت بخیر
جان بابا....!!

-شرمندم که آرامش ازتون گرفتم، من کل برای این
خانواده مشکل بودم. ببخشید که اذیت تون کردم حاج

بابا....
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-نگو دخترم، دشمنت شرمنده....همین که برگشتی
کافیه برامون.

برو کنار اکرم بشین بغلش کن بزار وجودت رو کامل
حس کنه؛ خیلی بی تابت بود.

-چشم...ممنونم حاج بابا...شبخیر.
زهرا از کنار مادرش برخواست تا شهرزاد آنجا

بنشیند.
تشکری کرده و مینشیند که اکرم خانوم سرش را روی

سینه خود گذاشته و موهایش را بوسه میزد.
داماد ها به خانه هایشان برگشته بودند ،مریم و زهرا

اما کنارشان مانده بودند.
از همه جا صحبت میکردند، آنها از نبودش و سختی

هایی که برادرشان میکشید میگفتند و شهرزاد از شب
هایی که تنهایی میترسید......

شهرزاد از اینکه فهمید حسام راست گفته است و
یزدان سکته کرده است بغضش شکست و به هق هق

افتاد.
-قربونت برم گریه نکن برات خوب نیست...تو دیگه

الن دو نفری شهرزاد جان....باید بیشتر مراقل نوه من
باشی!!

زهرا برای اینکه جو را تغییر بدهد با شیطنت لب زد:
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-خوبه حال هیچ کاریم نمیکردین، فسقل عمخ رو
کاشتید!

کاری میکردین چی میشد؟!
شهرزاد تا بناگوش سرخ میشود و سر پایین می اندازد

و ریز میخندد.
حاج خانوم در حالی که میخندید به پهلوی زهرا میزند

و
-چیکارش داری دختر، مگه بد شد زود عمه میشی

فحش میشنوی!!
-من قربون فحش هایی بشم که بخاطر فسقل میخوان
بهم بگن...ای خدا کو پس چرا شکمت بررگ نشده!!

-سه ماهمه هنوز.....
زهرا دست روی شکمش گذاشته و نوازش میکند.

خم میشود و بوسه ای روی شکم شهرزاد میزند که
همگی میخندند.

-اخه بیا بیرون میخوام بخورمت جوجه!!
-چه حرفا، بچه منو میخوای بخوری؟!

با شنیدن صدای یزدان که از بیرون می آمد و در
حالی که کتش را در می آورد حرفش را گفته بود

زهرا چشم غره ای برایش میرود...
-برو رد کارت، ماله خودمه به هیچ کسم نمیدمش!!
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-وقتی االن  مامانشم با خودم بردم میفهمی این دوتا
جوجه صاحاب دارند زهرا خانوم!

پاشو بریم خانوم....
-زهر و مار خانوم، درد و خانوم....برو بزار یکم

باهمباشیم.
-دو ساعته داری مخشو میخوری، فردا حرف میزنید

دیگه وقت خوابه....
-اره جون عمت وقت خوابه...

مریم نیشگونی از بازوی خواهرش گرفته و میخندد.
زهرا حرفی زده بود که همگی از شوک سکوت کرده

بودند.
حاج خانوم دست روی بازوی شهرزاد گذاشته و آرام

زیر گوشش میگوید:
-بلند شو برید بخوابید عزیزم...اونم شوهرته و

دلتنگت....
روی تخت یزدان نشسته بود و بدون توجه به او در

حال بازی با انگشتانش بود.
یزدان دستی بین موهایش کشیده و لمپ اتاق را

خاموش میکند و روی تخت میخزد.
کنارش مینشیند و دستان بهم پیچ خورده سردش را در

میان دستانگرمش میگیرد.
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-شهرزاد....میدونم من رو نبخشیدی....اما از اینکه
برگشتی ممنونتم....دیگه داشتم دیوانه میشدم.

من....من غلط کردم دست روی تن نحیفت بلند
کردم....

باور کن نفهمیدم چیکار کردم، وقتی عکس هارو دیدم
ترسیدم زمان باز تکرار بشه!

از اینکه تو شخص دیگه ای رو بخوای
ترسیدم...حللم کن

تا آخر عمرم نوکریت رو میکنم،فقط تو کنارم
بمون...همسرم باش....همراهم باش....محرم راز دلم

باش....!!
نگاهش را بال آورده و در چشمانش زل زد، او حرف
زده بود اما افکار شهرزاد در همانجایی که گفت زمان

تکرار شود مانده بود...
-یعنی چی زمان تکرار بشه؟! مگه من کاری کرده

بودم قبل که اینجوری فکر میکنی؟!
-میخوام دیگه فرار نکنم از شنیدن، بهت میگم تا

بدونی چرا مشکوک شدم بهت...
من از اول عاشقت بودم، همون دو سال پیشی که

جشن نامزدی زهرا بود.....
تو پونزده سالت بود، وقتی دیدمت انگار جریان برق
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هزار ولتی بهم وصل کردند.
تمام تنم لرزید....قلبم لرزید...عاشقت شدم..!!

بعدا فهمیدم دختر حاج نادری!
هرروز میومدم جلوی مدرسه ات تا بلکه بتونم یک دل

سیر نگاهت کنم.
یک روز که با حسام بودم،دیدمت که بین راه سوار

ماشین یک مرد شدی!
زهرا اون روز مدرسه نیومده بود و تنها بودی!

قلبم ایستاد، انگار دنیا برام سیاه شد.
پشت سرتون اومدیم، ولی تو رفتی توی یک خونه!
دیگه واینستادم که ببینم چی میشه، رفتم و به خودم

قول دادم فراموشت کنم، اما نشد!
وقتی پدر و مادرت رو از دست دادی و اومدی توی

این خونه!
عشق زیر خاکسترم شعله ور شد و ....

-یز...یزدان
-جانم عمرم.....؟!

-اشتباه فهمیدی، کاش ازم میپرسیدی که اون مرد کی
بوده!

-ترسیدم، یادته چقدر با کنایه میگفتم کیو دوست داری
و اینا!
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ترسیدم بگی آره و بیشتر بشکنم پس سکوت کردم و
مراقبت بودم که تنها نشی!

-بزار پس منم بهت بگم تا شک ها برطرف بشه.
ما یک دوست داشتیم که خودکشی کرد، بخاطر پسری

که عاشقش بود اما اون قالش گذاشته بود....اون هم
وقتی که دختر بیچاره بخاطر عشقی که کورش کرده
بود تمام خودش رو در اختیار اون نامرد گذاشته بود.

بعد ها که خانوادش فهمیدند و دنبال پسره هم گشتند اما
نبود که نبود.

نگین خودش رو آتیش زد توی حیاط خونشون، ااون
مرد برادر نگین بود.

مادرشون بعد از مرگ نگین بیمارشد و نتونست از
تخت پایین بیاد، اومده بود دنبالم تا با مادرش حرف

بزنم و آرومش کنم.
با صورت اشکی به یزدان نزدیک ترشد و بازوهاش

رو گرفت و بریده بریده گفت:
-قضاوتم....کردی.....تو....زندگیمون....بهم ریختی!

من..من.آواره
شدم.....میترسیدم....غذا.....نداشتم...بخورم!!

شهرزاد را در آغوش گرفت و گریه های هردو
چکید.
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شهرزاد از دردی که کشیده بود و یزدان از قضاوتی
که کرده بود و بخاطرش زندگیش بهم خورده بود.

دلبرش را از خود جدا کرده و اشک روی گونه هایش
را پاک کرد و بوسه ای رویشان زد که شهرزاد با

خجالت لب گزید.
این چند ماه دوری باعث شده بود از یزدان خجالت

بکشد.
-چقدر دلم برات تنگ شده بود شهرزادم!

وقتی رفتی فهمیدم تمام وجودم بودی.....ببخش که
باعث شدم بیشتر سختی بکشی!

جبران میکنم خانومم....فقط تو من رو ببخش که من
نوکرتم!!

-منم دلم تنگ شده بود؛ یک بار اومدم تا سرکوچه و
حاج بابا رو دیدم،داشتم دیوانه می شدم و می خواستم

که برگردم ....
دیگه نیومدم تا بیشتر خودم رو عذاب ندم، به خونه

زنگ زدم حاج خانوم بود صداش رو شنیدم.
اما تورو ندیده بودم و بیشتر دل تنگت بودم!

وقتی فهمیدم حامله ام حالم بد بود، کنارم نبودی که
خوشحال بشیم.

میخواستم.....سق...سقطش کنم..
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-شهرزاد.....تو از من زخم خورده بودی چطور دلت
میومد ثمره عشقمون رو نابود کنی؟!

-نکردم، شد همدمم....شب باهاش حرف میزدم تا
خوابم ببره!

همین که االن  اینجام برام کافیه....
-من قربون اون نخود و مامان کوچولوش بشم آخه!

حال خانوم بنده هم باکره هست هم باردار؟!
فکر کنم وظیفه دارم که خانومت کنم دیگه!!

شهرزاد از خجالت جیغ کوتاهی کشید و خود را از
آغوش یزدان جدا و روی تخت رفت.

-کجا جوجو؟!
امشب باهات زیاد کار دارم؛ سه ماهه نیستی و داشتم

با خاطراتمون بیشتر بیتابت می شدم
وارد آشپزخانه شد و با دیدن مادرش سالمی بلندی

گفت:
-سالم بر بانوی من....صبح بخیر....

-سالم یزدان خان؛ کبکت خروس میخونه ها....صبح
شمام بخیر!

-چرا نخونه بانو جان؟! همسرم و بچم کنارمند و بدون
هیچ مشکلی تمام اعضای خانوادم رو دارم.

چی بهتر از این؟!
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-بله بله....صدای چه چه زدنت دیشب به گوشم رسید.
یزدان خجالت زده دستی پشت گردن عرق کرده اش

کشید که حاج خانوم ادامه داد:
-حال نمیخواد عرق شرم بریزی، زنته....محرمته!

اما لطفا دیگه مراقبش باش؛ اذیتش نکن.
دیگع تنها نیست و دو نفره.....دیشب به وصال عشقت

رسیدی یزدان خان!
دیگه باید بیشتر از جونت مراقبش باشی.

-چشم چشم....بخدا نوکرشم هستم. حتی همین یکم پیش
لباس هاش رو شستم پهن کردم.

دیگه غرورم رو گذاشتم کنار در برابر زنم!
باهم حرف زدیم، باهم حل کردیم مشکلمون رو مامان

خانوم.
دست شماهم درد نکنه که به فکر زنمی!

حاج خانوم کاسه ای پر از کاچی کرده و در سینی
کنار پیاله های عسل؛، کره و مربا می گذارد.

روغن حیوانی را همراه گلب روی کاچی ریخته و
لبخند عمیقی می زند.

سینی را روی میز گذاشته و رو به یزدان که با عشق
نگاهش میکند چشمکی می زند.

-اینم خدمت عروس گلم! ببر بخوره تا جون بگیره؛
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مطمعنم بدنش ضعیف بوده و با کار دیشب تو ضعیف
تر هم شده.

بله خودمم دیدم حواست بهش هست؛ اما باید بیشتر
حواست رو جمع کنی.

الن هم بعد خوردن صبحانه اش، ببرم حموم دوش
بگیره!

ممکن از من خجالت بکشه و نزاره همراهیش کنم.
بعد بیا برو چند سیخ جیگر بگیر از عباس آقا و بیار

براش بپزیم تا بخوره.
اون سه ماهه باردار و شکمش یکم بال اومده یزدان.

-چ حاج خانوم هرچی شما امر کنید.....میدونم خودمم
دیشب دیدم اصل جون نداره شهرزاد.....میگه خیلی
شبا حتی غذا نداشته بخوره بعدا که کار کرده تونسته

خرج خودش رو در بیاره!
لعنت به نفهمی من.....اینقدر بی غیرت بودم که زنم

عذاب بکشه؛ جبران میکنم براش!
دنیا رو به پاش میریزم.....

دست شماهم درد نکنه زحمت کشیدین این موقع
صبح....فعل مادر.

-چه زحمتی وظیفه ام بود، نوش جونتون.
وارد اتاق می شود و سینی را در قسمت پایینی تخت
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می گذارد.
شهرزاد در خواب فرو رفته بود و دهان نیمه بازش

قند در دل یزدان آب می کرد
دستی به موهای پخش شده روی صورتش کشید که

دخترک تکانی به خودش داد و مچش را محکم گرفت.
-شهرزاد خانوم.....پاشو برات صبحانه آوردم مشتی!

پاشو قربونت برم باید کاچی بخوری ضعف کردی!
-اممم ولم کن خوابم میاد....نمیخورم!

-پاشو نفس یزدان؛ تو دیگه تنها خودت نیستی!
مطمعنم کوچولو هم گشنشه و  االن  حرص می خوره

از اینهمه خوابیدن مامانش!!
با حرف های عاشقانه همسرش؛ پلک از

هم گشود و با کمک یزدان نیمخیز شد.
یزدان بالش را پشتش گذاشت و به تخت تکیه داد.

سینی را جلویشان کشید و طرف کاچی را به دست
شهرزاد داد و خود شروع به خوردن کره و عسل

کرد.
-من خجالت میکشم از اتاق بیرون برم یزدان....حتما

دخترا هم دیشب صدامون رو شنیدن!
نباید عجله میکردی، وقتی تنها می شدیم هم میتونستی

کارت رو انجام بدی....الن زشت شد.
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-چرا خجالت قربونت برم؛ زنمی؛ خانوممی؛ بالخره 
که باید می شد. هرچه زودتر بهتر....

با حرص نگاه به چشمان شیطنت وار یزدان کرده و با
مشت بر بازویش می کوبد.

-چه می خنده هم مرد گنده، زدی ناکارم کردی
میسوزه بدنم....

-قربون سوزشتم برم آروم میشی عروسکم؟
بخور صبحانه رو که بریم دوش بگیریم!

-خدا نکنه؛ وای نه من با تو جایی نمیاما....همین مونده
حاج بابا هم بفهمه و آبرو برامون نمونه!

-باهم میای حموم شما عروس خانوم، مادر شوهرت
امر کرده که کمکت کنم دوش بگیری!

الن همه خوابند.....زود بخور بریم.....
-آخه....

-آخه ماخه نداریم.....زود باش جوجم.....
-باشه چشم....بیا کمک کن کاچی رو تموم کنیم من

دیگه جا ندارم.
-شما امر کن بانو، من خودتم با کاچی میخورم.

-شکمو....بابای گشنه ای هستی میترسم بچم بزار
پیشت بیام ببینم فسقل مامانش نیست.

-نگو شهرزاد وای دلم ضعف کرد برای قندعسل بابا؛
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دختر باشه و من فداش بشم.
-لزم نکرده تو فداش بشی، اصل باید پسر باشه!

-حسود نشو جوجه که میخورمت ؛ بیا کمکت کنم بریم
حموم!

حوله و لباس تمیزی برای خود برداشت، یزدان تمام
وسیله هایش را به اتاق خود آورده بود.

لبخند مهربانی روی لب هایش نشست که یزدان دست
دورشانه باریکش پیچید و به سمت درب هدایت کرد.

نگاهی به اطراف انداخت؛ دست روی دست یزدان
گذاشت و وقتی که مطمعن شد کسی نیست سریع وارد

حمام شد.یزدان سریع به اتاق
رفت و لباس پوشید.

شهرزاد با دیدنش به سمتش رفت و روی تخت
نشست.

-میشه موهام رو ببافی، بلند شده اذیت میشم باز
موندی.

-باشه عزیزم، من میرم بیرون خرید کنم.
نون داغ هم بگیرم؛ توام بقیه رو بیدار کن....

حاج بابا نیاز داره به اینکه صبح تو بیدارش کنی؛
خیلی بیتابت بود....

-چشم حتما، دستت درد نکنه!
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فقط میشه برای من موز هم بخری، یهو دلم خواست!
-هرچی هوس کردی بگو برات بخرم جیگرطل، نبینم

خجالت بکشی ها!
وظیفمه که ویار همسرم رو برطرف کنم.

-دستت درد نکنه پس بستنی شاهتوتی هم بخر.
میدونم هوا سرد اما دلم خواست.

-اشکال نداره میخرم برات.
بوسه ای روی موهای نیمه خیسش زده و بلند می

شود.
کاپشنش را پوشیده و از خانه خارج می شود.

با ماشین می رود تا زمان برگشت برایش سخت
نباشد.

شهرزاد از اتاق خارج می شود و ابتدا تقه ای بر درب
حاج بابا و حاج خانوم می زند و بعد بر اتاق زهرا تا

دختر ها بیدار شوند.
به آشمزخانه رفته و ظرف های کثیف صبحانه

خودشان را می شوید و میز را می چیند.
پشت میز می نشیند که ابتدا حاجی همراه حاج خانوم

وارد آشپزخانه میشوند.
به احترامشان برمیخیزد که دردی در شکمش

میپیچد.
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چهره اش که درهم میرود حاج خانوم با عجله خودش
را به شهرزاد می رساند و کمکش میکند که بنشیند.

-سلم به شهرزاد خانوم، روزم ساخته شد.
همین که تو میز صبحانه رو بچینی و پشت میز بشینی

انگار دنیا رو بهم دادند دختر بابا.
-شما همیشه به من لطف داشتید حاج بابا....خودمم

دلتنگ بودم واسه صبحانه آماده کردن هام....
-دیگه خودت رو ناراحت نکن، اتفاقی که افتاد و بخیر

گذشت.
الن این مهمه که همگی در کنارهم خوب و خوش و

خرم هستیم.
توام حواست به نوه من باشه....!!!

-چشم حواسم هست حاج بابا.....
حاج خانوم خنده ای می کند و دختران را صدا میزند.
مریم همراه امیرعلی به جمعشان می پیوندد و سلمی

می گوید.
-سلم مریمجان، ببخشید من نتونستم بلند بشم.

-سلم عروس خانوم، نیاز نیست عزیزم تو راحت
بشین.

-شلم ژندالی....نینی دالی؟!؟
)سلم زندایی.....نینی داری؟!؟(
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-سلم آقا امیرعلی....بله یک نخود کوچولو دارم!
-وای به دنیا بیاد بوژش میچکنم
)وای به دنیا بیاد بوسش میکنم(

-بله بوسش میکنی...
با شنیدن صدای یزدان نگاهش را به ورودی میدوزد

که همگی به خنده می افتند.
-پسره هیز....برو بشین پیش مامانت ببینم

تو حق داری از ده کیلومتری دختر من رد شو ببین ،
بوسیدنش پیشکش......

-آخه مادر از کجا میدونی حال دختره؟!
-خدا کنه دختر باشه وگرنه ننشو طلق میدم.

شهرزاد با شنیدن حرف یزدان دلخور میشود.
اخمی میان ابروهایش مینشیند و بدون توجه به یزدان

با امیرعلی حرف میزند.
زهرا هم کنارشانN می آید و همگی پشت میز می

نشینند.
یزدان برای شهرزاد چای برمیدارد و شکر میریزد.

امیرعلی کنار مادرش نشسته است و دستانش را زیر
بغلش زده است و از یزدان دلخور است.

یزدان استکان را جلوی شهرزاد میگذارد و تازه
متوجه بغض کردنش میشود.
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-ببینمت.....
شهرزادم!؟ چت شد یهو....؟!

درد داری؟!
-نه....

-خب حرف بزن ببینم چته تا باز اتصال نکرده
اعصابم.....

نگاهی به بقیه که حواسشانN به آنها نبود می اندازد و
دوباره به یزدان نگاه می کند.

-چمه؟! از راه نرسیده....تازه بعد سه ماه جدایی که
برگشتم توی این خونه.....جلو همه میگی طلقش

میدم؟!؟
ببر طلق بده راحتم کن خب.....

-خفه شو....شوخی حالیت نمیشه تو؟!
من دارم شوخی میکنم بخندیم تو جدی میگیری همه

چیو!
مگه بغض کردن و آویزون کردن چشم و دهن میخواد

این
غلط کردم اهان راضی شدی؟!؟

-باز داری میشی همون یزدان سابق؟!
من خفه بشم؟!؟

-وای شهرزادم ببخشید....خب آدم رو عصبانی
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میکنی!
خودت خوب میدونی من شوخی میکردم و ناراحت

میشی آخه.....صبحانت رو بخور نخود بابا الن
منتظر غذاس قربونت برم من!

نگاه از چشمان جنگلی یزدان میگیرد و شروع به
صبحانه خوردن میکند.

جدیدا بیشتر از همیشه اشتها پیدا کرده بود و این از
علئم بزرگ شدن جنینش بود.

بعد از جمع کردن میز با کمک دختر ها، حاج خانوم
از یزدان خواست تا شهرزاد به هال ببرد و مراقبش

باشد.
هرچع اصرار میکردند تا کار نکند قبول نمیکرد.

به اجبار در هال کنار یزدان نشست.
یزدان دست روی شکمش گذاشت و نوازشش کرد.

از اینکه دوران بارداریش را از یزدان منع نکرده بود
برق خوشحالی در چشمانش جوشید.

-قسقلی بابا....کی میای از دل مامانی بیرون؟!
برات لباس بخرم....خوراکی بخرم....عروسک بخرم

جوجه من....
-هی هی آقا....مگه من جوجه تون نبودم؟!

نو که اومد به بازار کهنه رو فراموش کردی؟!
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از این کارا نکنیا....من حسودم!!
-من قربون حسود خانومم برم خب؟!

بله شما جوجه رنگی منی.....این هم فسقلی منه!
آخه دلم میخواد هردوتون رو قورت بدم شهرزاد.....

-یاواش....چخبرته.....خیلی احساساتی شدی جناب
شوهر!

-میخوام زن و شوهریمون رو علنی کنم.
هم عقدرسمی بشیم هم برات جشن عروسی بگیرم!
شهرزاد از حرف یزدان شوکه چند بار دهانش را

تکان میدهد اما نوایی از آن خارج نمیشود.
-چته جوجه.....هیجان زده نشو برات خوب نیست!
تا آخر عمر که نمیشه صیغه بمونیم و پنهون کنیم.

ما داریم پدر و مادر میشیم.
باید شرعت و رسما همسر همدیگه بشیم.

میخوام امشب با پدر صحبت کنم، تو که......توکه
مخالفتی نداری؟!؟

-ن....نه.....خیلی.....خو...خوشال شدم....یزدان!
-تو کنارم باش، کاری میکنم همیشه بخندی!

زهرا با ظرف میوه به هال می آید و کنار پدرش و
امیرعلی مینشیند.

حاج خانوم و مریم هم پشت بندش می آیند.
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یزدان و پدرش از کسب و کارشان و از خرید و
فروش طل شروع به گفتگو میکنند و زهراهم

تلویزیون را روشن میکند تا سریال مورد علقه اش
را ببیند.

شهرزاد با دیدن میوه ها دهانش آب افتاده بود. اما
چون هنوز کسی میوه برنداشته بود خجالت میکشید

اولین نفر او باشد.
آب دهانش را قورت میدهد و آرام به پهلوی یزدان

میکوبد.
یزدان سکوت میکند و به سمتش برمیگردد.

-جانم؟
-یزدان....من

-تو چی عزیزم؟؟
-چیشده دخترم؟!؟ چیزی میخوای بگو!؟

با خجالت سرش را پایین می اندازد و لب میزند:
-من یعنی هیچکس میوه برنداشت بخوره، منم خجالت

میکشم نفر اول باشم.
اما هوس کردم.....

-الهی من قربونت برم عروس خوشگلم!
یزدان چرا حواست بهش نیست.

بردارید میوه بخورید عروسم راحت باشه.....
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-خدا نکنه حاج خانوم......
یزدان بشقاب و کارد را جلوی شهرزاد میگذارد و در
حالی که برایش میوه پوست میَ کند و او هم میخورد

به حساب کتاب های مغازه میرسند.
زهرا ومریم نزدیک شهرزاد میشوند و از گوشه و

کنار و اتفاقات اخیر شروع به صحبت میکنند.
نگاه از چشمان جنگلی یزدان میگیرد و شروع به

صبحانه خوردن میکند.
جدیدا بیشتر از همیشه اشتها پیدا کرده بود و این از

علئم بزرگ شدن جنینش بود.
بعد از جمع کردن میز با کمک دختر ها، حاج خانوم
از یزدان خواست تا شهرزاد به هال ببرد و مراقبش

باشد.
هرچع اصرار میکردند تا کار نکند قبول نمیکرد.

به اجبار در هال کنار یزدان نشست.
یزدان دست روی شکمش گذاشت و نوازشش کرد.

از اینکه دوران بارداریش را از یزدان منع نکرده بود
برق خوشحالی در چشمانش جوشید.

-قسقلی بابا....کی میای از دل مامانی بیرون؟!
برات لباس بخرم....خوراکی بخرم....عروسک بخرم

جوجه من....
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-هی هی آقا....مگه من جوجه تون نبودم؟!
نو که اومد به بازار کهنه رو فراموش کردی؟!

از این کارا نکنیا....من حسودم!!
-من قربون حسود خانومم برم خب؟!

بله شما جوجه رنگی منی.....این هم فسقلی منه!
آخه دلم میخواد هردوتون رو قورت بدم شهرزاد.....

-یاواش....چخبرته.....خیلی احساساتی شدی جناب
شوهر!

-میخوام زن و شوهریمون رو علنی کنم.
هم عقدرسمی بشیم هم برات جشن عروسی بگیرم!
شهرزاد از حرف یزدان شوکه چند بار دهانش را

تکان میدهد اما نوایی از آن خارج نمیشود.
-چته جوجه.....هیجان زده نشو برات خوب نیست!
تا آخر عمر که نمیشه صیغه بمونیم و پنهون کنیم.

ما داریم پدر و مادر میشیم.
باید شرعت و رسما همسر همدیگه بشیم.

میخوام امشب با پدر صحبت کنم، تو که......توکه
مخالفتی نداری؟!؟

-ن....نه.....خیلی.....خو...خوشال شدم....یزدان!
-تو کنارم باش، کاری میکنم همیشه بخندی!

زهرا با ظرف میوه به هال می آید و کنار پدرش و
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امیرعلی مینشیند.
حاج خانوم و مریم هم پشت بندش می آیند.

یزدان و پدرش از کسب و کارشان و از خرید و
فروش طل شروع به گفتگو میکنند و زهراهم

تلویزیون را روشن میکند تا سریال مورد علقه اش
را ببیند.

شهرزاد با دیدن میوه ها دهانش آب افتاده بود. اما
چون هنوز کسی میوه برنداشته بود خجالت میکشید

اولین نفر او باشد.
آب دهانش را قورت میدهد و آرام به پهلوی یزدان

میکوبد.
یزدان سکوت میکند و به سمتش برمیگردد.

-جانم؟
-یزدان....من

-تو چی عزیزم؟؟
-چیشده دخترم؟!؟ چیزی میخوای بگو!؟

با خجالت سرش را پایین می اندازد و لب میزند:
-من یعنی هیچکس میوه برنداشت بخوره، منم خجالت

میکشم نفر اول باشم.
اما هوس کردم.....

-الهی من قربونت برم عروس خوشگلم!
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یزدان چرا حواست بهش نیست.
بردارید میوه بخورید عروسم راحت باشه.....

-خدا نکنه حاج خانوم......
یزدان بشقاب و کارد را جلوی شهرزاد میگذارد و در
حالی که برایش میوه پوست میَ کند و او هم میخورد

به حساب کتاب های مغازه میرسند.
زهرا ومریم نزدیک شهرزاد میشوند و از گوشه و

کنار و اتفاقات اخیر شروع به صحبت میکنند.
با کمک یزدان در صندلی جلوی ماشین می نشیند.

هرچه اصرار کرد حاج خانوم جلو بنشیند قبول نکرد
و گفت او باردار است و باید راحت تر باشد.

یزدان ماشین را دور زد و پشت فرمان نشست.
مریم دیشب به خانه خودش بازگشت اما زهرا بخاطر

اینکه علی به مسافرت کاری رفته است در خانه
پدرش ماند.

حال در راه مطب پزشک زنان بودند. حاج خانوم
گفته بود که باید شهرزاد را برای چکاب و رسیدگی

نزد پزشک ببرند و یزدان هم سریع از جای
برخواسته و آماده شده بود.

یزدان ماشین را دور می زند و پشت فرمان جای
میگیرد.
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-خب، بریم جوجه بابا رو ببینیم به به.....
مامان جوجه هم که انگار حال نداره.....
-وای یزدان ولم کن معده ام جوش میزنه.
-باشه عزیزم شما آرامشت رو حفظ کن.

-ایح خجالت بکش مرد گنده، جلو مادر و خواهرت
داری ناز زنت رو میخری.....واع واه واه عجب دور

و زمانی شده....
-من کجام مرد گندس؟!

علی مرد گنده نیست جلوی من نوازشت میکنه دختر!!
کاری نکن اجازه ندم کنارهم بشینید ها...

-خوبه خوبه، شما حواست را بده به جلوت مارو به
کشتن ندی بسمونه.....

-بادمجون بم آفت نداره خواهرم.
-حاج خانوم نگاش کن....به من میگه بادمجون بم!

مامان یه چیزی بهش بگو دیگه....
-تموم کنید ای بابا دیوانه مون کردید. انگار بچه دو

ساله اند.
شهرزاد چنگی به بازوی یزدان انداخت که با نگرانی

به سمتش برگشت.
زهرا و حاج خانوم هم نگران شدند.

-چت شد شهرزاد، حرف بزن...
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-نگه دار....دارم بال میارم!
ماشین را گوشه خیابان پارک کرد که شهرزاد درب

را باز کرد و خود را پایین انداخت.
کنار جوی آب روی زانوهایش نشست و بال آورد.
یزدان با نگرانی کنارش نشست و دستش را گرفت.

زهرا بطری آب را آورد.
یزدان دست و صورت شهرزاد را شست و تمیز کرد.

-قربونت برم گریه نکن چیزی نشد که.....الن
میبرمت دکتر بهتر میشی!

-یزدان.....
-جان یزدان....بلند شو عزیزم.

زمین سرد نشین....
-آره دخترم بلندشو برات خوب نیست روی زمین

بشینی!
حاملگی دردسر هم داره.....باید تحمل کنی.

منم وقتی یزدان باردار بودم خیلی بال میاوردم.
پدرسوخته کشیده به باباش!

یزدان و زهرا خنده ای کردند و دست زیر بازوهای
شهرزاد انداختند.

یزدان چادرش را روی پاهایشجمع ورد و درب را
بست.
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-بشینید مادر....
پشت فرمان نشست و با سرعتN بالتری حرکت کرد.
چهره رنگ پریده شهرزاد باعث استرس او شده بود.

شهرزاد با بی حالی دست روی شکمش گذاشت و
زمزمه کرد:

-آروم برو یزدان جان.....خطرناکه اینجوری میکنی!!
-نگران نباش دورت بگردم....حواسم هست!

رنگت پریده دارم میترسم شهرزادم.
زهرا و حاج خانوم باهم صحبت میکردند و حواسشان

به گفتگوی آنها نبود.
بعد از پارک کردن ماشین همگی پیاده شدند.

یزدان دس سفید و کوچک شهرزاد را میان دستان
بزرگش گرفت و فشرد.

شهرزاد لبخند عمیقی روی لب هاش نشست.
یزدان دست پشت کمر مادرش گذاشت و هدایتشان

کرد.
-بیا خواهرم مراقب ماشین ها باش.

-چشم داداش حواسم هست نگران نباش شما!
به پیاده رو که رسیدند یزدان به سمت شهرزاد

برگشت و نگاهش کرد.
با دیدن لبخندش اوهم لبخند زد.
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-چته جوجه می خندی؟!
-باورم نمیشه من و تو داریم میریم دکتر تا از سلمت

بچمون باخبر بشیم.
باور نمیکنم که بهت رسیدم.....شدم مادر بچت!

-تو تاج سرمی بانو، منم خوشحالم که عشقم شد مادر
کوچولوم.

-همیشه بمون کنارم لطفا.
-همیشه کنارتم نفس، بریم تو!

وارد مطب میشوند و بعد از گرفتن نوبت روی
صندلی ها می نشینند.

شهرزاد نگاهی به زن های جوانی که باردار بودند و
با شکم برآمده به زور قدم برمیداشتند انداخت.

-زهرا، یعنی منم اینهمه گنده میشم؟!
وای چه ترسناک.....

-آره عمع قربونش بره!
چرا ترسناک دیوونه، خیلی خوبه که!

این یعنی کوچولوت داره رشد میکنه.....!!
-وای دلم ضعف کرد، خیلی دلم میخواد زودتر بدونم

جنسیتش چیه و براش لباس و وسیله بخرم.
-خدا دست و پاهات رو سلمت کنه، عجله نکن به

وقتش میفهمیم.
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الهی من فدات بشم مامان ریزه میزه!!
-خانم شهرزاد ملکی بفرمایید داخل!

با شنیدن صدای منشی از جاهایشان بلند میشوند و به
سمت درب اتاق دکتر میروند.

یزدان تقه ای به درب میزند و دستگیره را پایین
میکشد.

از شوق و هیجان دستانش میلرزید و جز مادرش
کسی متوجه نشد.

-سعی کنپدر و همسر بسیار خوبی براشون باشی
پسرم.

این دختر حقشه که خوشبخت بشه.
-چشم مادر.

بعد از اینکه ماجرای بارداری در زمان باکرگیش را
گفتند پزشک از شهرزاد خواست روی تخت دراز

بکشد.
-من میترسم.

-نترس قربونت برم، منم کنارت وایمیستم بیا.
با کمک زهرا روی لباس هایش را از تنش خارج کرد

و روی تخت دراز کشید.
پزشک ابتدا معاینه اش کرد.

-باکرگیت هیچ آسیبی به بارداریت نرسونده عزیزم.
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دیگه هم باکره نیستی خیالت راحت باشه!
خب بریم برای سونوگرافی.....

آقای پدر و مادربزرگ، اگر دوست دارید صدای قلب
کوچولو رو بشنوید تشریف بیارید.

یزدان و حاج خانوم پرده را کنار زدند و کنار تخت
شهرزاد ایستادند.

شهرزاد از هیجان و استرس چنگی به مچ یزدان
انداخت.

یزدان خودش از هیجان قفسه سینه اش به شدت بال و
پایین میشد.

با شنیدن صدای متعجب پزشک، همگب از شوک
حرفی که زده بود زبانشان بند آمد.

-وای خدای من......عزیزدلم سه قلو بارداری شما!
شهرزاد چند باری دهانش را تکان داد اما نوایی از آن

بیرون نیامد.
با جیغی که زهرا کشید همگی از شوک خارج شدند.

حاج خانوم دستانش را به سوی بال گرفت و خدارا
شکر گفت.

اشک روی صورت شهرزاد را پوشانده بود.
باور نمیکرد سه جنین در بطن خود دارد.

گریه هایش به هق هق های ریزی تبدیل شده بود.
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پزشک از این همه عشق و محبت میانشان در شگرف
بود.

-آروم باشید لطفا، تک به تک به صدای قلب هاشون
گوش بدیم.

بچه هاهم سالمند اصل جای نگرانی نیست!
فقط کمی کوچیکن که باید به تغذیه ات برسی....

-چشم خانم دکتر حتما رسیدگی میکنم.
یک مدت از ما دور بود بخاطر مسائلی کمی نتونسنه

به خودش برسه!
حواسم هست خودم....

-مادر شوهر خوبی مثل شما کم پیدا میشه حاج خانوم،
استرس و شوک هم براش خوب نیست چون بچه ها

زیادن و شهرزاد خانوم کم سن و سال باید بیشتر
حواستون باشه.

-عروسم نیست، اون مثل دخترمه، پاره تنمه!
چشم بیشتر حواسمون رو جمع میکنیم.

با شنیدن صدای "پووم تاک" قلب تک به تک جنین
هایشان، اشک درون چشمان یزدان جوشید.

باور نمیکرد روزی همزمان دارای سه فرزند شود و
اینگونه صدایشان را بشنود.

از پزشک خواستند تا سونو را برایشان در سی دی
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کند تا به یادگار داشته باشند.
از مطب خارج شدند، برای صور پدر شدنش برایشان

شیرینی خرید.
-بفرماییید مامان کوچولوی خودم،باید چهار تا

بخوریا....شما االن  چهار نفری....
وای خدایا شکرت، یهویی صاحب یک خانواده پنج

نفری میشم.
اهنگ را باز کرده و مانند پسربچه ها میرقصید و

دست میزد.
حاج خانوم قربان صدقه شان میرفت و زهرا برادرش

را همراهی میکرد.
با پریدن شیرینی در گلوی شهرزاد همگی ساکت

ونگران شدند.
-چیشد شهرزاد؟! دردت اومد؟! چرا کبود شدی....
وقتی زهرا با مشت چند بار به کمرش کوبید یزدان

تازه فهمید که شیرینی در گلویش پریده بود.
-چیکار میکنی زن، هوف ترسیدم....فکر کردم دارن

دنیا میان....
شهرزاد و زهرا با چهره ای پوکر نگاهی به یزدان

انداختند و یک دفعه پقی زیر خنده زدند.
-هرهرهر زهرمار، بشینید سرجاتون ببینم!
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چه میخندن!!
با شیطنت های زهرا و یزدان بالخره  به خانه رسیدند.
ماشین را در کنتر دیوار خانه پارک کرد و پیاده شدند.

یزدان بین راه پیاده شده بود و خرید کرده بود.
میوه و شیرینی هارا از پشت ماشین برداشت و پشت

سر بقیه وارد حیاط شدند.
حاج سبحان از خانه خارج شد که زهرا با خوشحالی

به سمتش دوید.
-حاجی برات خبر دارم داغه داغ.....مژدگونی باید

توپ بدی بهم!!
-ای پدرسوخته، تو خبرت رو بده هرچقدر داغ باشه

منم بهت مژدگونی داغ میدم.
-شهرزاد سه قلو بارداره....!!!

همگی با لبخند روی پله ها ایستاده بودند و منتظر
واکنش حاج سبحان بودند.

حاجی با دهانی باز نگاهی به چهره تک به تک مان
انداخت و یهویی دمپایی پوشید و به سمت شهرزاد قدم

برداشت.
قهقهه یزدان به هوا رفت و حاج سبحان اشک درون

چشمانش جمع شد.
-الهی پیربشی شهرزادم، خدا عاقبت بخیرت کنه!
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وای خدایا سه تا بچه، کرمت رو شکر!
یزدان با شوخی در حالیکه وارد خانه میشد تا وسیله

هارا بگذارد با صداب بلند لب زد:
-حاج سبحان، بسه اینهمه زن من رو نبوس!

حاج خانومت حسود بشه وای به حالت میشه ها.....
-ای پدر سوخته حیا داشته باش، من نمیدونم شهرزاد

عاشق چی تو شده!!
گنده نیستی که هستی!

عصبی نیستی که اونم هستی!
حیا هم که نداری!

آخه تو چطوری میخوای سه تا بچه بزرگکنی!؟
شهرزاد خنده ریزی کرد که حاج سبحان دست پشت
کمرش گذاشت و به سمت داخل هدایتش کرد و زیر

گوشش لب زد:
-مگه دروغ میگم گلین؟!

-همیشه حرف های شما صحیح هستند حاج بابا!
-آخ من قربون عروس کوچولوم بشم!

تو که پشتم باشی من این پسر رو آدم میکنم!
-حاج بابا یزدان هم گاها اینقدر مهربون میشه که دل

آدم قنچ میره!
-من قربون دلت برم مامان بچه هام!!
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حاج سبحان از اینکه یزدان پدر سه بچه مبشد بسیار
خوشحال و خوشنود بود.

زهرا آهنگ باز کرد و همراه پدر و برادرش
رقصیدند.

شهرزاد از اداهای یزدان صدای خنده هایش در خانه
پیچیده بود.

حاج خانوم شیرینی و میوه هارا در ظرف های
مخصوص خودشان چید و روی میز گذاشت.

زهرا به همسرش خبر داد تا بیاید و حاج خانوم به
مریم!

مریم از خوشحالی درون آغوش یزدان گریه می کرد
و رویش را می بوسید.

همه خوب میدونستند که ظاهر سنگی مریم واقعی
نیست. درون سینه او قلب مهربانی می تپد.

یزدان اشک های صورتش را پاک کرد و بوسه ای
بر روی گونه اش زد و گفت:

-قربونت برم خواهرکم،اشک نریز......
-خیلی خوشحال شدم، من اشتباه می کردم.

شهرزاد زن خوبی برای تو و مادر خوبی برای بچه
هات میشه....

-خوبه که فهمیدی شهرزاد زن خوبیه برای داداشت!
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دیگه گذشته ها تموم شده و امیدوارم شهرزاد هم تورو
بخشیده باشه!

خوشحال باشید که سه تا وروجک میخواد بیاد توی
این خونه!

نوبتی باید نگه شون داریما....
-عمه قربونشون بره، خودم میام مراقبت میکنم

ازشون.
با صدای حاج خانم همگی از جای برخواستند و به

سمت آشپزخانه قدم برداشتند.
بوی اشکنه ای که حاج خانوم بار گذاشته بود معده

همه را از خواب بیدار کرد.
-به به حاج خانوم، قربون دست پختت برم من آخه!

-خدا نکنه پسرم، به دست پخت های شهرزاد که
نمیرسه!

-لطف دارید مامان،ولی دست پخت من در برابر
دستپخت شما هیچی به حساب میاد.

خیلی خوشمزه شده بود، هرچقدر میخورم سیر نمیشم.
زهرا با شیطنت دست هایش را بهم کوبید که علی

ترسیده در جایش تکانی خورد.
-چته زهرا!؟ ترسیدم....هزار بار گفتم این اداهات رو

بزار کنار.
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یزدان خشمگین از اینکه علی با خواهرش تند برخورد
کرد و باعث شد زهرا با بغض سرش را پایین بیندازد

لب زد:
-پسرعمو؛ احساس نمیکنی یک معذرت خواهی به

زهرا بدهکاری؟!؟
من این دختر بهت دادنی هم گفتم بهش از خانوم

کوچکتر بگی با من طرفی!
تو جلوی من و پدرش داری تند حرف می زنی، تو

خونه چیکارش می کنی؟! هان باتوام علی؟!
علی دستی پشت گردنش کشید و با شرمندگی لب زد:

-ببخشید....عموجان شرمنده!
من تا حال با زهرا تند حرف نزدم، امشب اصل

اعصابم بهم ریخته بخاطر کارهای حجره!
-علی جان اونی که باید ازش عذر خواهی کنی

همسرته!
کارهای بیرونتم با منزل و همسرت بهم ربط ندی

زندگی بهتری خواهی داشت.
حال شامتون رو بخورید.....

-چشم عموجان. یزدان جان شماهم ببخش!
سرش را زیر گوش زهرا برد و از او عذر خواهی

کرد.
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زهرا چپ چپ با آن جنگلی های بارانی نگاهش کرد
که علی گفت:

-قربون چشمات بشم ناراحت نباش دیگه عمه خانم!
جبران میکنم تو خونه، از دلتم در میارم بخند بزار

یزدان با غضب نگاهم نکنه!
زهرا تک خنده ای از اینکه همسرش از برادرش

میترسید کرد و باشه ای گفت که علی با لبخند لب زد:
-نوکرتم دخترعمو!!

بعد از بدرقه مهمانان به خانه برگشتند.
حاج خانوم دست پشت کمر شهرزاد گذاشت و به

سمت اتاق یزدان هدایتش کرد و رو به یزدان لب زد:
-بیا زنت رو ببر بزار استراحت کنه یزدان جان!

دخترا کار هارو انجان دادند، من هم بقیشو انجان میدم.
اون دیگه سه تا جنین داره و براش سخت و خطرناکه

که استراحت نکنه!
-خودن میام کمکت میکنم مادر،چشمچشم بریم بخواب

شهرزاد.
-نیاز نیست اینهمه نگرانی مامان جان، من که حالم

خوشه.
-خدا نکنه که ناخوش بشی دخترم. اما دیدی که

پزشکت گفت باید استراحت کنی حرف گوش کن برو
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پیش شوهرت بخوابید.
-ممنونم، چشم.

-قربونت برم من، مرسی بخاطر اینکه کنارمی!
مرسی بخاطر اینکه صبوری کردی!

دورت بگردم ازت ممنونم که تنهام نگذاشتی.
-همین که کنارمی، همین که کنارت نفس می کشم و

سر روی بالشت میزارم برام یک دنیاست آقاییم!
-آقاییت قربونت بره توله....این همه ناز و عشوه

میریزی دلبر کوچولو،راست میگنا آدم از سرنوشت خودش
خبر نداره و اونی نمیشه که تو میخوای!

کی فکرشو میکرد تو بیای بشی ملکه زندگیم و مادر
جوجه هام.

کی فکرشو میکرد سه تا جوجه واسه من توی این دل
کوچیکت بزرگ کنی!؟

در جایش نیم خیز شد و دستی به موهایش کشید و ارام
دستش را از زیر سر شهرزاد بیرون آورد.

لباس هایش را برداشت 
وارد حمام شد و دوش مختصری گرفت و بعد از

پوشیدن لباس هایش با پیامکی که از حسام دریافت
کرد از خانه خارج شد.

کارهایش را در اداره سریع انجام داد و با حسام
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خداحافظی کرد.
وقتی که خبر سه قلو بودن بچه هارا به حسام گفت
چنان جیغ میکشید که یزدان گوش هایش را گرفته

بود.
حسام گفت که به کیان و عمه شهلیش هم خبر خواهد

داد تا به دیدار شهرزاد بیایند.
یزدان از اداره خارج شد و به سمت خانه حرکتکرد.

میانه راه نان سنگگ و کله پاچه خرید.
برای شهرزاد خوراکی و میوه تازه نیز خرید.

سوار ماشین شد و حرکت کرد.
احساس میکرد کسی در حال تعقیبش هست،نامحسوس

از آیینه ماشین پشت سرش را نگاه کرد.
جز چند ماشینی که پشت سرش می آمدند فقط به جز

یکی از آنها بقیه عادی بودند.
احساس خطر کرد و سرعت ماشین را باالتر برد.

با احساس بال رفتن ماشین عقبیه دست به سمت
داشبورد برد و اسلحه اش را بیرون آورد.

سریع با حسام تماس گرفت وگفت
-حسام یه ماشین دنبالمه، اسحله ام پیشمه ولی فکر

نکنم تنهایی بتونم کاری بکنم آدم بفرست.
-نگران نباش،ردیابیت کردم االن  بچه هارو میفرستم
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تا مراقبت باشند.
-حله داداش.

با سرعت از خیابان اصلی خارج شد و وارد کوچه
پس کوچه ها شد تا آنهارا گمراه کند.

وقتی دیگر ماشینی پشت سر خود ندید، نفس عمیقی
کشید و از راه دیگری به سمت خانه حرکت کرد.

دیر کرده بود و تا االن  احتمال اهل خانه از خواب
بیدار شده بودند.

لعنتی فرستاد و جواب تماس حسام را داد:
-اینا کدوم عوضی بودن یعنی حسام؟!

زن من باردار، قلب پدرم ضعیفه نمیخوام کسی مزاحم
زندگیم بشه ها....

-میدونم داداش آروم باش لطفا، منم نمیدونم کی بودند.
بچه ها که دنبالشون کردند اما میانه راه گمشون کردن.

باید بیشتر حواست رو جمع کنی یزدان...
اینا هرکین تورو خوب میشناسن......

-حواسم هست، دنبالشون بگرد من باید برم پیش
شهرزاد فعل خداحافظ.

-چشم سلم برسون خداحافظ.
وارد کوچه شد و ماشین را کنار دیوار پارک

کرد.خرید هایش را برداشت و با دست دیگرش کلید
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را از جیبش بیرون آورد و درب را باز کرد.
وارد حیاط که شد درب ورودی باز شد و شهرزاد با

پتوی مسافرتی که دور تنش پیچیده بود بیرون آمد.
دیگر جلوی حاج باباهم راحت بود و روسری سر

نمیکرد.
موهای طلیی بافته شده اش را از روی شانه به عقب

فرستاد و به کمک یزدان قدم هایش را سریع تر
برداشت.

از پله ها پایین رفت و خواست کیسه ها را از دست
یزدان بگیرد که اجازه نداد و دست پشت کمرش

گذاشت و او را به سمت داخل هدایت کرد و زمزمه
کرد:

- عزیز دلم شما مراقب کوچولوها باش لزم نیست پله
ها را بدوی.....این وسیله ها برات سنگین هست.

-سلم صبح بخیر آقایی،چشم حواسم هست.
چی خریدی واسم؟!

-صبح شمام بخیر بانو، کله پاچه گرفتم برات!
-ایش.....یزدان...؟!

من بدم میاد از کله پاچه.....!!
-میدونم بدت میاد....برات خامه و مربا خریدم بخوری

کیف کنی!!
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بزو تو هوا سرد هست
-سلم بر پدر و مادر مهربون و زیبایم....

ببخشید که دیر اومدم، ترافیک بود!
-سلم تاج سرم، اشکال نداره بیا زودتر بخوریم که

حاجی گشنشه.
-چشم، براتون کله پاچه گرفتم داغه داغ با نون

سنگگ.
همگی پشت میز نشستند.

همین که کله پاچه را نزدیک شهرزاد کردند عقی زد
و دست روی دهانش گذاشت.

با عجله از آشپزخانه خارج شد و به سمت سرویس
رفت.

چند بار عق زد که جز آب خالی چیزی بال نیاورد.
با تقه ای که یزدان بر درب زد شهرزاد درب را باز

کرد و بعد چند مشت آب بر صورتش زد.
یزدان دست روی پیشانیش گذاشت و پشت کمرش را

با دست دیگرش مالید.
-آروم باش قربونت برم.....بشور صورتت رو بیا

بریم.
به هال رفتند و کمک کرد شهرزاد روی مبل راحتی

دراز بکشد.
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به آشپزخانه رفت و سریع برایش چایی نبات همراه
باقلوای که خریده بود آورد.

-برو صبحانه ات درو بخور، از حاج بابا و مامان هم
معذرت خواهی کن.

-چشم میرم، تو چشم هات دو ببند و استراحت کن.
برات االن  میوه هم پوست میَ کنم میارم.

-دستت درد نکنه یزدان جان.
بوسه ای بر روی دستان سفید دلبرش زد و از جای

برخواست و به آشپزخانه رفت.
وارد آشپزخانه شد و کنار پدر و مادرش نشست و

شروع به خوردن صبحانه کرد
با حرفی که پدرش زد لقمه اش را در دهان گذاشت و

به او گوش سپرد.
- یزدان جان می خواهم برای شما عروسی بگیرم
لطفا به شهرزاد هم بگو که در جریان باشد دیگر

زمان آن است که همه از ازدواج شما باخبر شوند.
امشب خان عمو و عمه هایت را دعوت خواهم کرد تا
بیایند و من به آنها بگویم که شما از قبل ازدواج کرده

اید و حال بچه دار خواهید شد.
یزدان کیلویی تازه کرد و با چشمانی که از خوشحالی

برق میزد از پدرش تشکر کرد و گفت:
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- ممنون حاج سبحان مطمئنم اگر شهرزاد خبردار بشه
خیلی خوشحال میشه به هر حال اون بدون هیچ مراسم

و جشن ای به این خونه اومد.
الن اگر براش یک عروسی کوچیک و خودمانی

بگیریم خیلی خوشحال می شه این دختر در حق من
خیلی بزرگی کرد و کارهایی که من انجام دادم هیچ

زمانی کنارم نمیموند.
حاج خانوم لبخندی از اینکه پسرش سر عقل آمده است

و مراقب همسر و فرزندانش هست زد.
- قدر زنت رو میدونی شهرزاد برای من و حاجی

مثل دختر خودمون میمونه.
اون امانتی زن و مردی هست که خیلی با ارزش

بودند برای ما.
لطفا خیانت در امانت نکن یزدانم.

اونا شهرزاد رود دست ما سپردند تا هیچوقت طعم
تنهایی رو نچشه.

خیلی عذاب کشید بعد از مرگ پدر و مادرش، اما باید
نزاری از این به بعد آب توی دلش تکون بخوره.

-چشم مادر، من نوکر شما و شهرزادهستم.
حال صبحانه تون رو بخورید، من تموم کردم.

برای شهرزاد میوه میخوامببرم.

  1076                       



شهرزاد   بی شهر

حالت تهوع داره اما میگه هوس کرده!!
بعد از برداشتن میوه ها از پلستیک و خرد کردنشان

از آشپزخانه خارج و پیش شهرزاد رفت.
کنارش نشست و با شهرزاد غرق در خواب مواجه

شد.
عطر موهایش را نفس کشید و با نوازش و ملیمت

صدایش زد تا از خواب بیدار شود.
شهرزاد با شنیدن صدای مردانه ای زیر گوشش

تکانی بر تنش داد و پلک هایش را از هم جدا کرد.
لبخندی به روی یزدان زد که اوهم خم شد و روی

پیشانی اش را بوسید.
کمک کرد تا نیمخیز شود و پشتش بالش گذاشت!!

-دستت درد نکنه یزدان جان!
خجالت کشیدم اینجوری جلو حاج بابا و مامان عق

زدم.
-قربونت برم اخه خجالت نداره که!

این حالت تو خیلی عادیه؛ اصل ناراحت نباش.
تو به این چیزها فکر نکن جوجه، سعی کن تمرکزت

روی سلمتی خودت و این سه تا توله من بزاری.
شهرزاد با خجالتی زیر پوستی دست روی صورتش

گذاشت و خندید.
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-نگید خجالت میکشم، اخه من خودم بچه ام و با این
شرایط بچه دار شدم احساس میکنم هرکسی از

اقوامتون بفهمه درموردم فکر بد بکنه!
-ببین شهرزاد،هیچ احدالناسی، میگم هیچ احدالناسی

حق نداره بهت بگه بالی چشمات ابرو داری!
تو زن منی، محرم منی!

گناه نکردی که بترسی، پس با افتخار سینه ات رو بده
جلو و بگو که توی این سن دارم مادر سه تا بچه

میشم.
خیلیا از خداشونه بیان و جای تو بشینن!

بشن زن من و عروس حاج سبحان صالحی!
مراقب زندگی مون باش لطفا!

شاید وحشی باشم، نفهم باشم اما عاشق زندگیمم و
برای شما چهارتا جونمم میدم.

پس توام دیدی من قاطی کردم جمعمم کن خب؟!
-ممنون که کنارمی یزدان جان؛ چشم دیگه جا نمیزنم.

خیلی سختی کشیدم توی این مدتی که تنها بودم.
خوبه باز پدرم اون خونه رو نگه داشته بود.

خیلی دلم برای اقا یوسف و زهره جون هم تنگ شده
یزدان!

میشه لطفا به دیدنشون و تشکر بریم؟!
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-خوبه کنارهم بجنگیم برای زندگی مون!
چشم میبرمت. راستی می خوای اون خونه رو بدیم

رهن و اجاره و پولش رو به حساب خودت بریزیم؟!
شهرزاد به فکر فرو رفت و بعد از چند ثانیه لب زد:

-من به اون پول نیاز ندارم یزدان جان.
میشه لطفا به زوجی که توان خونه اجاره نکردن رو
ندارند، پیدا کنی و بدی بهشون در حق پدر و مادرم!

یزدان لبخندی از مهربانی های دلبرکش زد و لب زد:
-چشم قربونت برم، به بنگاه میسپارم.

سینی را روی پاهایش گذاشت و تکه ای از میوه ها
برداشت و به سمت شهرزاد گرفت که اوهم خندید و

دهانش را باز کرد که یزدان میوه را در دهانش
گذاشت.

تمام میوه هارا به زور و اجبار در دهانش گذاشت.
شهرزاد دیگر توان خوردن نداشت، احساس می کرد

تا خرخره پر است.
دست یزدان را پس زد که اخمی میان ابروهایش

نشست و لب زد:
-بخور ببینم شهرزاد، صبحانه نخوردی معده ات

خالیه!!
-وای یزدان بسه توروخدا، دارم خفه میشم.....!!!
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نمیبینی دارم بال میارم هی اجبار می کنی!!!
-باشه عزیزدلم، چرا پرخاش میکنی دورت بگردم؟!

باشه نخور جون دلم.
بعدا میخوری خب......ببرم سینی رو بزارم آشپزخونه

برگردم پیشت.
-دستت درد نکنه، زحمت کشیدینا....!!!

-عشوه نریز توله، گازت میزنم...!!!
-چشم آقاییم.

یزدان لپش را کشید و سینی را برداشت و به آشپزخانه
برد.

خودش هم کمک مادرش کرد تا سفره را جمع کند.
حاج سبحان به هال آمد.

شهرزاد خواست درست بنشیند که اجازه نداد....
-بلند نشو دخترم، راحت باش.

اومدم بهت بگم که امشب اقوام رو دعوت میکنم تا
بهشون خبر بدم که شدی تاج سرمون.

-عزیزدلی حاج بابا، هرچی صلح بدونید همون رو
انجام بدید.

حاج خانوم و یزدان هم به آنها پیوستند.
حاج خانوم ازآنها خواست تا وسیله هایی که برای عقد
نیازهست را با یزدان بنویسند و جمع کنند تا پسفردا به
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خرید بروند.
شهرزاد سر از پا نمیشناخت، برایش عروسی

میگرفتند و او بسیار خوشحال بود.
تمام اقوام تک به تک همراه خانواده هایشان به خانه

حاج سبحان می آمدند.
شهرزاد نگاهی به خود در آیینه انداخت.

شومیز صورتی طوسی رنگی همراه با جوراب
شلواری مشکی رنگ بر تن داشت.

روسری سفیدبا گلهای ریز صورتی رنگ را روی
موهایش انداخت و بست.

شکمشکمی برآمده تر شده بود و اگر کشی دقت
میکرد حتما متوجه بارداریش میشد.

یزدان با کت و شلوار مشکی رنگ و پیراهن طوسی
رنگ بسیار جذاب شده بود.

تقه ای بر درب اتاق یزدان کوبید و وارد اتاق شد.

با دیدن شهرزاد در آن لباس ها چشمانش برق زد.
دستانش راازهم باز کرد و به سمتش پرواز کرد و

دلبرکوچکش را میان بازوان خود پیچید و عطر تنش
را بو کشید.

-آخ....یزدان جان....لطفا آروم به بچه ها فشار میاد.
آییی ولم کن مرد گنده......!!!
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-من قربون آخ گفتنت بشم.
فدای سه تا جوجه ام بشم من......

چقدر دلم میخواد تورو حل کنم توی خودم مثل شکر
توی آب......

-یزدانم؛ صدای قلبت ریتم زندگیمه!
از خدا می خوام تا آخر عمرم با همین ریتم دلنوازت

زندگی کنم.
شهرزاد لبخندی بر روی صورتش زد و از زیر چانه

دو طرف چادر را گرفت و چشمکی به یزدان زد.
یزدان دست شهرزاد را درون دست خود گرفت و از

اتاق خارج شدند. زهرا با اسپند از آشپزخانه خارج
شد که نگاهش به آنها افتاد.

با قدم های تند به سمتشان رفت و همراه قربان صدقه
رفتنشان اسپند را دور سرشان چرخاند.

-قربون هردوتون برم نفسای من......ماشاءلل
بهتون....چشم نخورید ان شاءلل....!!

عزیزای دلم بیایید برید....
-خدا نکنه ته تغاری.....نفسم داداشی.

-مرسی زهراجونم.
با وارد شدن یزدان و شهرزاد دست در دست همدیگر

همه با تعجب سرشانN را به سمتشان آوردند.
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نگاه شهرزاد به نسیم افتاد که صورتش سرخ شده بود
و مانند ماهی دهانش را تکان میداد اما صدایی بیرون

نمی آمد.
پوزخندی زد و دست یزدان را محکم تر فشرد.
با اشاره حاج سبحان به سمتشان رفتند و در مبل

کناری او جای گرفتند.
امیرعلی از آغوش مریم جدا شد و خود را به شهرزاد

رساند.
-ژندالی نخودا خوبن؟!

یزدان تک خنده ای زد و اورا از روی پای شهرزاد
برداشت و روی پای خودش نشاند.

با سرفه ای که عمومالک کرد نگاه همه از روی آنها
بر روی او نشست.

شهرزاد کمی خجالت می کشید. سرش را پایین
انداخته بود.

منتظر شنیدن کنایه هایشان نیز بود.
حاج خانوم مانند شیر پشتش ایستاده بود.

دست روی دست یخ کرده اش گذاشت و به روی جمع
لب زد.

-با اجازه حاج مالک!
قرار بود زودتر از اینها ازتون دعوت کنیم که تشریف
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بیارید.
ولی خب بخاطر دلیلی که بماند.....نشد و نتونستیم.

حال که اومدید، می خوام بهتون خبری بدم.
نگاهی به شهرزاد انداخت و با لبخند دوباره به سمت

بقیه برگشت و ادامع داد:
-بله، یزدان و شهرزاد خیلی وقت پیش ازدواج کردند

اما نه رسمی!
صیغه محضری بودند، حال عروس خوشگلم باردار

هست و ما میخواییم براشون عروسی بگیریم تا همه با
خبر بشند که شهرزادجان عروس حاج سبحان شدند.

همه در شوک دوم فرو رفته بودند، با صدای شاد
عموی یزدان بقیه هم به خودشان آمدند و شروع به

تبریک کردند.
-ماشاءلل......بزنید دست قشنگه رو.....هم عروس

آوردیم به خونه هم نوه......خدا سفیدبختتون کنه.....
یزدان دستی به پشت گردنش کشید و با خجالتی آشکار

به عمویش گفت:
-ممنون عموجان، سلمت و پایدار باشید.

خانم ها با شهرزاد روبوسی می کردند و تبریک می
گفتند.

اقایان هم به یزدان....!!!

  1084                       



شهرزاد   بی شهر

نسیم با چهره ای که از حسادت سرخ و کبود شدهّ بود
نزدیکشان آمد و به اجبار لبخندی روی لب هایش

کاشت و با شهرزاد دست داد و لب زد:
-تبریک میگم بهت شهرزاد جان.....

سرش را به سمت گوش شهرزاد خم کرد و آرام
زمزمه کرد.

-از یک دختر یتیم و آواره رسیدی به ملکه صالحی
ها.....مرحبا عزیزم.

فکر کنم خیلی گزینه عالی پیدا کردی که خودت رو
بندازی به یزدان......

کنار کشید و پوزخندی به چهره وا رفته و اشک درون
چشمان شهرزاد زد و رو به سمت یزدان کرد و گفت:

-تبریک میگم پسردایی، امیدوارم با از انتخابتون
همیشه راضی باشید.

عقب گرد کرد تا به سرجای خودش برگردد که با
صدای لرزان شهرزاد برگشت و نگاهش کرد.

-نسیم....تو...همونی هستی که می خواستی من رو از
یزدان دور کنی، با حرفاتN با تحقیرات....

ولی این رو خوب بدون که، اونی که عاشق من شد
اول یزدان بود...اونی که طالب من شد یزدان بود!!!

پدر بچه هامه، چون محرمشم....چون زنشم!!
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تو حق نداری لقب حروم زاده به بچه های من بدی
فهمیدی؟! وگرنه جور دیگه ای برخورد می کنم.

نسیم از حرف هایی که شهرزاد با صدای بلند در جمع
خانوادگیشان بازگو کرده بود، چشمانش گرد شده بود.
یزدان دست دور شانه شهرزاد که مانند بید می لرزید

انداخت و اورا به خود فشرد.
از اینکه دختر عمه اش اینگونه شهرزاد را آزاد می

داد خونش به جوش می آمد.
زهرا با اخم دست روی شانه نسیم گذاشت، این

چندمین بار بود که شهرزاد را تحقیر می کرد و باعث
ناراحتیش میشد.

-نسیم جان، عزیزدلم....ممنون میشم از زندگی برادر
من دست برداری!!

از آزار و اذیت شهرزاد چی نصیبت میشه؟!
باشه قبول، شما برادر منو دوست داری و میخواستی

که برای خودت بشه!
اما به این فکر کردی که برادر مت از دوسال پیش

عاشق شهرزاد بود؟!
عمه اش جلوتر آمد و دستان یزدان را فشرد و با غم

لب زد:
-لطفا دیگه تمومش کنید. درسته من آرزوم بود یزدان
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دامادم بشه!
اما آرزوی اولم اینه که خوشبخت بشه، پس مطمعنا

کنار زنی که دوستش داره خوشبخت ترین مرد میشه.
عشق خیلی دردناکه؛ ولی عشق یک طرفه

وحشتناکه!!
چون هم طرف مقابلت رو از دست دادی، هم خودت

رو.
ما میریم، نسیم هم خواستگار داره و قراز ازدواج کنه،

بره سر زندگی خودش همه چیز درست میشه.
خوبیت نداره غرور همدیگه رو بشکند.

توام ببخش پسرم.
-عمه جان من شرمندتونم که نشد به آرزوتون

برسونمتون. من همیشه برای شما مثل یک پسر
میمونم.

من شهرزاد رو خیلی وقت دوست دارم و می بینید که
حالم مادر و پدر شدیم و من.....

-دشمنت شرمنده عزیزدل عمه، خوشبخت بشید
الهی!!

نسیم هم نادونی کرد که بد رفتار کرد.
حاج سبحان به بزرگی خودتون ببخشید.

نسیم اشک های صورتش را پاک کرد و بدون توجه
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به بقیه که صدایش می زدند از خانه بیرون رفت.
مادر و خواهرش بعد از خداحافظی و عذرخواهی به

دنبالش رفتند.
شهرزاد از بقیه اجازه گرفت و به سمت اتاقشان

حرکت کرد.
حرف های نسیم تمام روانش را بهم ریخته بود.

روی تخت نشست و به تاج آن تکیه داد که با حس
ضربه ای در  شکمش جیغ بلندی کشید و با ترس

نیمخیزشد.
با بازشدن یهویی درب چشمانش از ترس گرد شد و

دستش  شکمش گذاشت.
یزدان که انگار از جیغ شهرزاد ترسیده بود، با دیدن
اینکه خوب است نفسش را با کلفگی بیرون فرستاد.
کنار شهرزاد روی تخت نشست و دست روی دست

سفید و مخملیش گذاشت.
-چیشد شهرزادم؟! چرا یهویی جیغ زدی؟!

شهرزاد از خوشحالی غیرقابل باوری که داشت،
اشک هایش روی گونه هایش ریخت.

یزدان با دستپاچگی روی پاهایش نشست و دست دور
شانه شهرزاد انداخت و اورا به خود فشرد

-دورت بگردم من، چرا حرف نمی زنی؟! بهم بگو
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چیشده؟!
-یزدان.....لگد زدن.....بچه هام لگد زدن.....!!!

وای خدایا.....
یزدان از حرفی که شنیده بود متعجب به شهرزاد نگاه

می کرد.
بعد از هضم حرف همسرش، یهویی از تخت پایین

پرید و شهرزاد را در آغوشش گرفت و چرخید.
صدای جیغ شهرزاد و خنده های بلند یزدان، باعث

صد بقیه با عجله به سوی اتاقشان بدوند.
زهرا درب را باز کرد و وارد اتاق شد، از ترس

اینکه اتفاق ناگواری برای شهرزاد افتاده است قلبش
درون دهانش می کوبید.

با دیدن آنها در آن وضعیت به از تعجب نمی توانست
تکان بخورد.

امیرعلی با جیغ خودش را به یزدان رساند و شلوارش
را گرفت و تکانش داد.

-منم بازی،،منم بازی داییی.....
یزدان شهرزاد را روی زمین گذاشت و دست دور

کمرش پیچید تا سرگیجه باعث نشود روی زمین بیفتد.
دست امیرعلی را گرفت و با خنده لب زد:
-چشم دایی فدات بشه با توام بازی می کنم.
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حال بزار حال زنداییت بهتر بشه بعد ......
-یزدان، مادر چخبره اینجا؟! زن حامله رو اینجوزی

چرا میچرخونی آخه.....خطرناکه پسرم....
شهرزاد مگه من به تو نگفتم باید مراقب خودت

باشی؟!
-ببخشید مامان جون، یزدان یهویی انجامش داد خودمم

نفهمیدم.....
-حاج خانم، عروست گناهی نداره....من وقتی شنیدم
تخم جن هام لگد زدن به مامانشون هیجان زده شدم.
زهرا با شنیدن حرف برادرش از خوشحالی جیغی
کشید و به سمت شهرزاد یورش برد و دست روی

شکمش گذاشت.
-یکی دوتاهم لگد بزنید به مامانتون، عمه بخنده....آ

باریکل جوجه های من بدویید.....
-وا.....خاک تو سرت کنن حسود.....به بچه هام یاد

میدی من رو بزنند. یزدان خواهرت رو نگاه کن.....
حاج خانم سری با خنده تکان داد و به سمت آشپزخانه
رفت تا اسپند دود کند. از شاد بودن فرزندانش بسیار

خوشحال بود.
آخر شب زهرا و مریم هم به خانه خودشان رفتند.

یزدان از پدر و مادرش جدا شد و بعد از شبخیر گفتن
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به اتاق خودش برگشت.
شهرزاد با لباس های ساتن و کوتاه صورتی رنگ

شبیه دختر بچه های خوردنی شده بود.
پیراهنش را از سرش بیرون کشید و کمربندش را باز

کرد و شلوارک را از کمد برداشت و پوشید.
موهایش را شانه زد و به سمت تخت قدم برداشت.

آرام پتو را کنار داد و خود را زیرش جای داد.
موهای ریخته شده بر روی صورت شهرزاد را

نوازش کرد و به پشت گوشش فرستاد.
خم شد و صورتش را در گلویش فرو برد و عطر

تنش را نفس کشید.
شهرزاد تکانی خورد و خودش را عقب کشید.

یزدان دستش را آرام زیر سر شهرزاد گذاشت و اورا
به خود فشرد.

با چنگ شدن دست شهرزاد روی سینه لش لبخندی زد
و دست دور شانش را سفت تر کرد.

صدای آخ آرام شهرزاد باعث شد دستش را شل کند.
-بخشید عشقم، حواسم نبود. این جوجه ها اومدن و

افتادن بین من و تو.....
-بیا جلو یزدان میخوام بوت کنم، اینجوری زود خوابم

می بره....
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یزدان در دل خداراشکر کرد بخاطر نعمت وجود
همسر و فرزنداتش....پتو را باالتر کشید و پلک بر

روی هم گذاشت.
صبح با نوازش دستی بر روی ریشش، پلک هایش را

از هم جدا کرد و دوباره بر روی هم گذاشت.
-مرد گنده،هیولی من.....بخدا داریم خفه میشیم.

رحم کن به من و بچه هام.....
صدایش را بچگانه کرد و دست روی دست یزدان

گذاشت و لب زد:
-بابا یزدان....لطفا بلندشو بزار مامانی راحت نفس

بکشه چهارتامونم خفه کردی آخه....!!!
یزدان تک خنده ای می کند و دستی به صورتش
میکشد که شهرزاد آزادانه از او فاصله میگیرد و

نفسش را بیرون می فرستد.
شهرزاد با لبخند به سمتش برمیگردد و می گوید:

-سالم، صبح بخیر عزیزم....چه عجب بیدار شدی
شما.....؟!! مارو که خفه کردی هی من تکون میخورم

هی تو فشار میدی....ترکیدم آخه!!!
-علیک سالم خانوم، صبح شماهم بخیر.....مگه آدم

میتونه کنار آرامشش باشه و نخوابه؟!
گفتم بهت یانه؟! که دیگه نمیزارم ازم یک اینچ فاصله
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بگیری دلبر؟!
-من قربونت برم یا نه؟! من دیگه جایی نمیرم بابای

مهربون.....!!
از تخت پایین آمد و پیراهنش را پوشید و شلوارکش را

با شلوار تعویض کرد.
شهرزاد هم شال نازکی روی موهایش انداخت و در

آیینه به خود نگاه کرد.
-خدارو هزار مرتبه شکر که شدی مادر بچه

هام....شدی آرامش زندگیم.....کنارت شدم یک پسر
جوون بیست ساله......درونم خالی از هر حس بدیه!

ازت ممنونم که بهم فرصت دادی تا دوباره کنارت
نفس بکشم نفسم.....تو کوچیکی....سن زیادی نداری

اما خانومی شدی برای خودت!!
-ممنون که توام من رو بخشیدی و گذاشتی برگردم
کنارتون.....ازت ممنونم که از دست عموم نجاتم

دادی.....مرسی که کنارمی بابای بچه هام!!!
ابتدا شهرزاد و بعد یزدان به سرویس میروند و دست

و صورتشان را میشویند.
دست در دست هم وارد آشپزخانه می شوند و با میز

چیده و آماده شده روبرو میشوند.
با کاغذی که بر روی یخچال چسبیده بود، فهمیدند که
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حاج سبحان همراه حاج خانم برای نماز جماعت به
مسجد رفته اند و بعد از آنجا به امام زاده خواهند رفت.

پشت میز نشستند وشروع به خوردن صبحانه کردند.
بعد از خوردن صبحانه، یزدان به شهرزاد کمک کرد

تا میز را جمع کنند.
امروز باید سری به حسام می زد.

شهرزاد با موبایلش سرگرم بود که یزدان آماده از اتاق
خارج شد.

ابروهایش از تعجب بال پرید، قرار نبود که جایی
بروند.

-جایی قرار بریم؟! چرا نگفتی من لباس بپوشم پس!؟
از جای برخواست تا به اتاق برود که یزدان دست

دور شانه اش حلقه کرد.
-آییی....یزدان نکن.....کبود میشه زشته!!!

-چه زشتی؟! زنمی....حاللمی.....
می خوام ببینم کی می خواد حرفی بگه؟!

-دیوونه بازی در نیار، از حاج خانوم و حاجی
زشته....بالخره من دیگه کم پیش میاد کامل محجبه

بشم توی خونه!!
ها، راستی کجا لباس پوشیدی؟!

-جونم برات بگه که حسام باهام کار داره و ازم
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خواست که بهش سر بزنم.
شما مثل یک دختر خوب میشینی توی خونه، هرکسی

که زنگ خونه رو زد اصل جواب نمیدی چون اهل
خونه کلید دارند و اگر لزم باشه باهات تماس

میگیرند.
شهرزاد به حرفام با دقت گوش کن خب؟!

پشت گوش نندازی ها!!
بشین با گوشیت یا تلویزیون یا خیاطی یا هرچی فقط

خودت رو سرگرم کن تا من برگردم...
شهرزاد در آغوشش چرخید و با دستان کوچکش

صورتش را قاب گرفت و با ترس لب زد:
-چیشده یزدان؟! هردفعه حسام کار داشتنی یک اتفاق

میفته!
کار این رفیقت چیه که اینجوری تن و بدن من رو می

لرزونه؟!؟
خواهش می کنم نرو.....زنگ بزن اون بیاد اینجا

باهاش حرف بزن.
من می ترسم.....تو خونه تنهام با سه تا بچه تو

شکمم....اینجوری که تو حرف میزنی انگار قرار
کسی بیاد بعد رفتنت....من وحشت میکنم!!!

-نترس جوجه من....همه چیز رو بهت به زودی
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میگم.اصل خودت رو نگران نکن هیچ اتفاقی نمیفته،
یعنی من اجازه نمیدم کسی بخواد اذیتت بکنه.....!!!

حالم بشین همینجا مثل یک دختر خوب و حرف
گوش کن تا من زودتر برگردم.

-باشه چشم، فقط مراقب خودت باش عزیزدلم.
منم تا تو بیای خیاطی می کنم و اصل در رو روی

هیچ کس باز نمی کنم.
کلید خانه و سوئچش را برداشت و بعد از خداحافظی

از خانه خارج شد....شهرزاد با نگرانی روی مبل
نشست و شروع به خواندن آیت الکرسی کرد.

یزدان با زن های همسایه که در روبروی خانه شان
نشسته بودند؛ سلم کرد و به سمت ماشینش قدم

برداشت.
نگاهی به اطراف انداخت اما هیچ چیز مشکوکی به

چشمش نیامد.
با شنیدن صدای همسایه شان به عقب برگشت و

سرش را پایین انداخت.
-یزدان جان، مبارک باشه!

حاج خانوم گفتند که با شهرزاد جان ازدواج
کردید....چه بی خبر!؟

ان شاءلل به پای هم پیر بشید. شیرینی ما یادتون
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نره.....
-بله حاج خانوم درست فرمودند....سلمت باشید ان

شاءلل عروسی بچه هاتون....چشم حتما شیرینی هم
میدیم.

با اجازتون....!!!
-خدا برای پدر و مادرت حفظت کنه پسرجان.....در

امان خدا.
ممنونی زیر لب زمزمه کرد و سوار ماشین شد. با

سرعتN کم از کوچه خارج شد. در خیابان اصلی
سرعتش را بال برد و به سمت کافه ای که حسام

آدرسش را فرستاده بود حرکت کرد.
تمام حواسش به پشت سرش و دور و اطرافش بود تا

بفهمد در حال تعقیب است یا نه؟!
چند باری در خیابان چرخ زد و وقتی هیچ خطری

احساس نکرد به سمت کافه حرکت کرد.
ماشین را پارک کرد و پیاده شد، عینک دودیش را

روی چشمانش زد و به سمت کافه حرکت کرد.
با دیدن حسام که گوشه کافه با لب تاپش سرگرم بود به

آن سوی حرکت کرد.
صندلی را کشید و پشت میز نشست ک حسام نگاهش

را بال اورد و با دیدن او نفسش را بیرون فرستاد.
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شهرزاد پشت چرخ خیاطی نشست و آهنگی از روی
موبایلش پلی کرد تا خیالت به سرش نزند.
می خواست برای فرزندانش لباس بدوزد.

برای اینکه جنسیتشان معلوم نبود، پارچه سبز اسپرتی
خریده بود.

هنوز چهل دقیقه ای از رفتن یزدان نگذاشته بود و او
بعد از خواندن قران، شروع به کارش کرده بود.

با شنیدن صدای زنگ، ترسیده چنگی به سینه اش زد.
مطمعن نبود که درست شنیده است یا نه؟!

آب دهانش را قورت داد و از اتاق با قدم هایی لرزان
بیرون آمد.

حرف های یزدان در گوشش زنگ خورد.
نگاهش را به آیفون دوخت، دو زن با چادر هایی
مشکی که صورتشان انچنان معلوم نبود پشت در

بودند.
حسام لب تاب را به سمتش برگرداند.

کوچه خودشان بود و یک ماشین مشکوک که شبانه
روز در محله شان پرسه می زد.

نگاه متعجبش را بال آورد و به حسام نگاه کرد.
باور نمیکرد اینگونه لو برود که خانه اش راهم پیدا

کنند.
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-مگه میشه؟! چجوری فهمیدند من کیم حسام؟!
جون خانواده من در خطره میفهمی؟!

-میفهمم، خودمم نمیدونم چجوری پیدات کردن.....یکی
از بچه ها حدس میزد که از قبل میشناسنت....یاهم

خصومت شخصی باهات دارند.
الن هم حتی توی کوچه اند......ماشینشون دریاب

زدیم اما همیشه توی محله شمان و.....
حرفش را قطع کرد و با ترس از جایش بلند شد.
-ح...حسام.....زنم...زنم....تنهاست....یاخدا.....

با عجله از کافه بیرون زد و سوار ماشین شد که درب
کناریش هم باز شد و حسام کنارش جای گرفت. بدون

هیچ حرفی با سرعت بال شروع به حرکت کرد.
تلفن همراهش را برداشت و شماره شهرزاد را گرفت.

هرچقدر بوق می خورد بیشتر قلب یزدان به تلطم
می افتاد.

شماره خانه را که گرفت صدای الو گفتن شهرزاد را
شنید نفسش را با آسودگی بیرون فرستاد.
نتوانست خودش را کنترل کند و داد زد:

-کدوم گوری بودی شهرزاد؟!؟
چرا موبایلت رو جواب نمیدی؟!

-زنگ....خونه....رو...هی....میزننن یزدان....بیا!

  1099                       



شهرزاد   بی شهر

من میترسم بیا.....!!!
-نترس قربونت برم، برو تو اتاق بشین در روهم قفل

کن هیچی نمیشه....یک ربع دیگه اونجام خب
عشقم...؟!؟

تلفن خونه رو هم با خودت ببر اونجا باهم حرف بزنیم
باشه؟!

-بچه هام میترسند یزدان، لگد میزنند بیا من میترسم.
دوتا زن بودند اما....یجوری بودند...

-همسایه ها بیرون بودند چیزی نمیشه نزدیکم.
کوچولوهام اذیتت کردند؟! بیا گوشاشون رو بکشم

عمرم؟!
شهرزاد وارد اتاق شد و صدای زنگ بعد ده دقیقه

دوباره در خانه پیچید.
درب را بست و قفل کردو پشتش نشست و با یک

دست تلفن را روی گوشش گذاشت و دست دیگرش را
روی شکمش گذاشت.

از ترس و هیجان به نفس نفس افتاده بود و قفسه سینه
اش با شدت بیشتری بال پایین میشد.

-یزدان...
-جان یزدان رسیدم تو اصل نگران

نباش....دیدمشون....!!!!

  1100                       



شهرزاد   بی شهر

-مراقب خودت باش....
وقتی فهمید همسرش در نزدیک اوست خیالش راحت

شد. انگار که جسارت پیدا کرده باشد.
از اتاق بیرون رفت و چادر گلدار حاج خانم را

برداشت و روی موهای بازش انداخت.
درب ورودی را باز کرد و پای به حیاط گذاشت.
دمپایی هایش را پوشید و روی پله ها با نگرانی

ایستاد.
صدای جر و بحث را می شنید و نگران یزدان بود.

اما نمی توانست ریسک کند و در را باز کند.
چون همسرش خواسته بود در هیچ شرایطی در را

باز نکند.
با شنیدن صدای لستیک ماشینی که دور شد و کوبیده

شدن در و پشت بندش صدای حسام که از او می
خواست در را باز کند. با عجله از پله ها پایین رفت و

در را باز کرد.
با دیدن دستان خونی حسام و وضع نابسامان یزدان

جیغ کوتاهی کشید.
همسایه هارا حسام متفرق کرد و یزدان را داخل آورد.

شهرزاد اشک روی گونه هایش سرازیر شد و
خواست زیر بازوی یزدان را بگیرد که حسام اجازه
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نداد.
-نه زنداداش، برای بچه ها خوب نیست شما دست

نزنید لطفا.
-چشم...

-یزدان جان....بمیرم برات چیشد یهویی؟!
چرا دعوا کردی آخه؟! اینا کی بودن چی میخوان از

جون ما؟!؟
روی تخت مشترکشان دراز کشید و شهرزاد جعبه

کمک های اولیه را آورد و زخم صورت و سرشانه
اش را تمیز کند.

پیراهنش را حسام در آورد و پتو را تا روی شکمش
کشید.

به سرویس رفت تا دست هایش را بشورد، دست
خودش راهم با چاقو زخمی کرده بودند.

شهرزاد کمک کرد تا دستش را پانسمان کند.
چشمان سرخش باعث شد حسام لبخندیّ ر رویش

بزند. به چشم خواهری نگاهش میکرد و حق میداد
یزدان عاشق این دخترک فنچ و نمکی شود.

حسام به هال رفت و روی مبل دراز کشید و موبایلش
را برداشت و به بچه های گروه زنگ زد و خواست

که امنیت و محافظ هارا بیشتر کنند.
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دست یزدان را دست گرفت و بوسه ای بر روی آن
زد.

با آن چادر گلدار دل و ایمان یزدان را دوباره برده بود
-مامان جوجه هام با چادر گلدار چه گوگولی شده؟!

اجازه هست بخورمتون؟!؟
-یزدان.....حوصله شوخی ندارم. چرا درگیر شدی

باهاشون؟! نفهمیدی کی بودن؟!؟ اگر بلیی سرت
میومد چه خاکی تو سرم میریختم؟!

-چرا نداری دلبرم، من که چیزیم نشده، نه نفهمیدیم اما
به زودی سر در میارم.

شما گل بریز روی سرت دلبرم خاک بیجا کنه بیاد
روی سر تو.....حال بیا بغلم که میخوام یکم بخوابم.

با چادر درون آغوش یزدان فرو رفت، یزدان
بازوانش را دور تنش مانند پیله پیچید و عطر تنش را

نفس کشید و پلک بر روی هم گذاشت.
حسام بعد از کمی استراحت به سمت اتاق یزدان قدم

برداشت. از لی درب باز مانده، هردورا غرق در
خواب دید. لبخند عمیقی زد و عقب گرد کرد.

کتش را برداشت و از خانه خارج شد.
با دیدن محافظ هایشان نامحسوس سری تکان داد و از

ماشین یزدان وسیله هایش را برداشت و به سمت
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خیابان اصلی قدم برداشت.
تا این گروهک را پیدا نمی کردند زندگی یزدان و

خانواده اش در خطر بود.
سوار تاکسی شد و به سوی خانه عمه اش حرکت

کرد.
حاج سبحان و حاج خانم به خانه برگشتند، آنها هم با
دیدن چند مرد در اطراف خانه شک کردند که ممکن

است محافظ باشند.
وقتی بچه هارا صدا زدند و پاسخی دریافت نکردند به

سمت اتاقشان قدم برداشتند.
وقتی هردورا غرق در خواب در آغوش هم دیدند با

خیالی آسوده درب را بستند و به اتاق خودشان رفتند.
شهرزاد با حس بال آوردن چشمانش را از هم باز کرد

و خواست از تخت پایین برود، اما نتوانست.
دست یزدان را محکم گرفت و از روی تنش کنار
انداخت و به سمت سرویس دوید که یزدان هم از

خواب پرید.
بخاطر درد تنش نتوانست بلند شود و از همانجا

شهرزاد را صدا زد که فقط صدای عق زدنش به
گوش می رسید.

حاج سبحان خواب بود حاج خانم هم در آغوشش به
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خواب رفته بود که با شنیدن صدای بچه ها آرام از
تخت پایین رفت.

با صدای عق زدن های شهرزاد بسوی سرویس رفت.
دخترک فقط عق خالی میزد، چیزی نبود که بال

بیاورد.
اشک از گوشه چشمانش سرازیر شده بود و رنگ

چهره اش به زردی می زد.
حاج خانم کمک کرد دست و صورتش را بشورد.

و بعد از سرویس بیرون آمدند.
-سلم مامان، کی برگشتید؟! حاج بابا کو....؟
-سلم عزیزدلم، نیم ساعتی میشه که اومدیم.

حاج بابات خوابید.....!!!
بیا بریم روی تخت دراز بکش خوشگلم.....!!!

-چشم؛ خوش گذشت بهتون...؟!
شب قبلش بهمون نگفته بودید، اولش نگرانتون شدم اما

با دیدن یادداشت تون دیگه خیالم راحت شد.
-دورت بگردم، نگران هیچی نباش برات خوب

نیست.
-یز....یزدان....پسرم....چی....چیشده؟!

چ...چرا صورتت زخمیه؟!
یزدان دستان مادرش را درون دست خودش گرفت و
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بوسه ای بر رویشان زد.
با انگشت شصت اشک زیر چشمانش را پاک کرد و

در آغوشش کشید.
یزدان مردی چهارشانه و هیکلی بود که حتی مادرش

هم در آغوشش بغلی و فنچ به نظر می آمد.
آرام جوری که شهرزاد نشود زیر گوش مادرش

زمزمه کرد:
-نترس عمر یزدان، نمیدونم کی بودند اما می خواستند

شهرزادم رو اذیتت کنند وقتی خونه نبودم.
زود رسیدم باهاشون درگیر شدم.

نگران نباش حسام محافظ گذاشته برامون خب...؟!
دیگه جوری رفتار نکن که شهرزاد با اون نگاه

موشکافانش چیزی بفهمه....
-دیگه بسه، کم دنبال این خلف کار اون خلف کار

برو....دیگه داری خانواده تشکیل میدی قربونت برم.
حواسم هست.....

از آغوش یزدان بیرون آمد و نگاهش را به شهرزاد
که با لبهای آویزان سرجایش دید.

دخترک حسادت کرده بود؛ حاج خانم تک خنده
کوتاهی زد و دستش را به سمت شهرزاد دراز کرد

که لبخند عمیقی روی لب هایش نشست و به سمتشان
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آمد.
خود از روی تخت پایین آمد و شهرزاد را جای

خودش نشاند و با عشق نگاهشان کرد.
شهرزاد از یزدان نگاه کرد که یزدان متوجه قهر

کردنش شد.
دست دور شانع اش انداخت و به سمت خودش کشید

که شهرزاد با مشت بر روی سینه اش کوبید.
-مرد گنده چخبرته؟! منو میکشی سمت خودت با این

شکم....
-خب خب، من برم یکم بخوابم از صبح زود بیدارم و

پلک هام به زور باز موندن.....شهرزاد برات
خوراکی میارم بعد....

یزدان جان شماهم عروس بنده رو اینهمه اذیت نکن.
-من نوکر شما و عروستون هم هستم....چشم اذیتش

نمیکنم....فقط داشتم باهاش شوخی میکردم حسود
کوچولو....

حاج خانم برایش چهارمغز به همراه آبمیوه پرتقال
آورد.

روی تخت کنار یزدان نشست و شروع به خوردن
کرد.

-میگم یزدان جان.....
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 با لبخند گفت:
-جون دل یزدان......؟!

-جانت سالمت، میگم آخر این هفته مراسم
جشنمونه....اما هنوز هیچی نخریدیم.
لباس باید بخریم کلی وسایل دیگه....

-شما نگران نباش، همش رو سپردم آماده کنند...فقط
ما باید بریم لباس عروس و داماد بخریم....اونم بزار
چشم فردا صبح زود بسم اهلل میگیم و پیش به سوی

بازار عروس خانوم....!!!
-دستت درد نکنه....من برم دوش بگیرم بیام بعد

شماهم بری....
-باشه عزیزم، تا تو بیای من یکم چرت بزنم....بدنم

کوفته است.
-بخواب آره، بدنت هنوز درد میکنه !؟

-نه دیگه درد ندارم برو جوجه....!!!
-چشم.

از اتاق خارج شد.
مادر شدن حس بسیار خوبی بود، حس بزرگ

شدن...حس فداکاری.....بیانش سخت بود.
موهایش را هم شست و شیرآب را بست و حوله را

برداشت و بر تن زد.
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موها و بدنش را خشک کرد و لباس هایش را پوشید.
موهایش را شانه زد و آزادانه اطرافش ریخت.

حوله را روی رخت آویز انداخت و از حمام بیرون
آمد. به آشپزخانه رفت و کمی آب نوشید تکه ای از
کیک شکالتی که پخته بود را برداشت و نوش جان

کرد
-برام حوله و لباس بیار شهرزادجان.
-چشم شما برو حال من میارم واست.

به سمت کمد میرود و برای یزدان لباس و پیراهن
و شلواری بر میدارد.

حوله راهم برمیدارد و به سمت حمام میرود
حاج سبحان از اتاقشان بیرون می آید با شهرزاد حال
و احوال میکند و به سمت تلویزیون میرود تا سریال

مورد علقه اش را ببیند.
لباس هارا جلوی درب حمام میگذارد و به اتاق

برمیگردد.
شال نازک و حریری برمیدارد و روی موهایش می

اندازد.
هوس سالد ماکارونی می کند و به آشپزخانه میرود و

ابتدا برای حاجی چای دم میکند و همراه خرما و توت
خشک شده در سینی میگذارد و برایش میبرد.
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حاج سبحان با دیدنش لبخندی به رویش میپاشد.
عروسش کمی تپل تر شده بود و شکم برجسته اش

نشان از بزرگ شدن نوه هایش میداد.
سینی را از دست شهرزاد میگیرد.

-زحمت چرا کشیدی دخترم؟!
دستت درد نکنه، عاقبت بخیر باشی شهرزادجان!!!

شهرزاد آرام روی مبل می نشیند و با نجابت لب
میزند:

-خواهش می کنم حاج بابا، نوش جونتون.
میگم حاج بابا، من هوس سالد ماکارونی کردم، اگه

درست کنم می خورید؟!؟
-خودت چرا درست کنی دخترم خسته میشی برات

خوب نیست.
برو مادرت رو صدا کن بیدار بشه خودش برات

درست بکنه!!!
-نه کاری نداره که؛ خودم آروم آروم درست میکنم.
دلم نمیاد مامان رو بیدار کنم.... پس برم درست کنم

براتون میوه هم میارم
-باشه عزیزم، مراقب خودت باش پس!!!

بزار یزدان هم بیاد بعد باهم میخوریم....!!!
با صدای یزدان که مخاطبش شهرزاد بود از جای بلند
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میشود و با قدم های سریع به سمت حمام قدم
برمیدارد.

-شهرزاد.....شهرزاد.....لباسام رو بیار برام.....کجایی
َپ؟!

درب را باز میکند و با اخم نگاه جنگلی های همسرش
می کند.

-چخبرته خونه رو گذاشتی روی سرت؟!
لباس هات جلوی در بود، بگیر بفرما بپوش....!!!

-نمیدونستم ببخشید توروخدا خانم معلم.....
دستت درد نکنه...!!!

-مسخره بازی در نیار یزدان، میرم شام درست کنم
اومدی بعد سشوار کشیدنت بیا میوه ببر با حاج بابا

بخورید.
-دست و پنجت درد نکنه خانومم، چشم میام.

مواد لزم را بیرون می آورد و شروع به آماده کردن
غذا می کند.

یزدان برای پدرش و خود میوه می برد.
برای شهرزاد هم میوه پوست میکند و به آشپزخانه می

آورد و روی اپن می گذارد تا بخورد.
با علی و حسام تماس میگیرد و کارهای جشن

عروسی را تاکید میکند.
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تمام کارها در حال انجام شدن بود و فقط باید به خرید
می رفتند تا لوازم مورد نیاز خود را خریداری کنند.

یزدان مادرش را برای شام بیدار میکند. چهارنفر دور
میز می نشینند.

حاج خانم از شهرزاد تشکر میکند و بخاطر بیدار
نکردنش هم ملمت!!!

میان انبوهی از لباس های زیبای عروس ایستاده بود
با مظلومیت نگاه مریم و زهرا می کرد.

زهرا دستی به پیشانیش کوبید و به سمت رگال لباس
ها قدم برداشت.

تک به تک لباس ها زیبا بودند و شهرزاد مانده بود
کدام را انتخاب کند.

مریم هم دست شهرزاد را میگیرد و پشت زهرا قدم
برمی دارند.

زهرا جلوی لباس عروس که پف دار بود و جتی شکم
برجسته شهرزاد راهم معلوم نمی کرد ایستاده بود.

یقه دلبری وسنگ دوزی دلفریبش کرده بود.
با دیدن شهرزاد نشانش داد که شهرزاد هم چشمانش

درخشید.
-همین رو بپوشم، خیلی ناناسه!!!

یزدان کجا رفت پس !؟

  1112                       



شهرزاد   بی شهر

-آره بزار بگیم بیارن بپوش، االن  میاد ماشین رو
پارک می کرد.

زهرا از خانمی که آن سوی گشت میزد خواست تا این
مدل لباس را برای شهرزاد بیاورند.

اوهم لبخندی زد و با تبریک چشمی زمزمه کرد و به
سمت بقیه همکارانش قدم برداشت.

وارد اتاقک پرو شد و چادر و مانتواش را هم از تنش
بیرون کشید.

زن جوانی همراه زهرا برایش لباس را آوردند.
با شوق بچگانه ای دستانش را بهم مالید و غرق در

شادی شد.
-پیراهنت رو هم در بیار شهرزاد جان.

بزار کمکت کنم بپوشی!!
-چشم دستت درد نکنه!!!

شهرزاد تیشرت نارنجی رنگش را از تنش خارج کرد
که نگاه هردو خواهر به خط سینه کبود شده اش افتاد

و ریز شروع به خندیدن کردند.
شهرزاد با اخم نگاهش کرد و با چشم غره ای به زهرا

لب زد:
-چیشده باز شروع کردی به خندیدن؟!

-باید کرم بزنی تا کبودی سینه ات کمتر بشه عروس
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خانم.
نگاه شهرزاد تازه به سینه هایش افتاد و هینی کشید.
دستش را روی برهنگی سینه اش گذاشت و لبش را

زیر دندان کشید.
-خجالت نکش، ماهم از اینا زیاد تجربه کردیم خواهر.

برادر منم یکم وحشی دیگه چه میشه کرد؟!
با حرف مریم هرسه به خنده افتادند.

با کمک دختر ها لباس را پوشید و در آیینه به خودش
نگاه کرد.

با این آرایش کم و دخترانه زیبا شده بود حال اگر به
آرایشگاه می رفت چه میشد.

دلش برای زیبایی خودش ضعف رفت، با شنیدن
صدای یزدان به عقب چرخیدند.

یزدان با چشمانش که از اشتیاق و عشق برق می زد
زل زده بود به او....

یزدان جلو آمد و بوسه ای بر روی پیشانیش نشاند.
چند لباس دیگر هم پوشیدند اما نگاه شهرزاد در همان

لباس اولی مانده بود.
برای همین یزدان هرچه او دوست را میگرفت.
تاج و تورش را هم انتخاب کردند. پروانه های

برجسته روی تور بسیار زیبا بود.
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برای شهرزاد چند دست لباس دیگر خریدند.
برای پاتختی کت و دامن فیروزه ای رنگی انتخاب

کردند.
یزدان هم کت و شلوار مشکی رنگی برداشت با

کراوات مشکی با رگه هایی از قرمز تا با دسته گل
شهرزاد ست شود.

یزدان بیرون ایستاد و شهرزاد همراه دخترها به مغازه
لباس فروشی رفتند.

چند نوع لباس و ست گیپور خریدند و بیرون
آمدند.

دست همگیشان پر بود از نایلکس های خرید.....
از پاساژ بیرون آمدند که نگاه شهرزاد با لباس های

بچگانه آن سوی خیابان افتاد.
گوشه لباس یزدان را کشید که ایستاد.

یزدان به سمتش برگشت و جانمی زمزمه کرد که
شهرزاد لبخند نمکینی زد که یزدان طاقت نیاورد و

آرام بوسه ای بر روی گونه های سفیدش زد.
-جونم جوجه چی میخوای؟!

-یزدانم، اون ور خیابون رو نگاه کن......!!!
ببین چه لباس های گوگولی داره!

لطفا بریم برای بچه ها بخریم!!
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-فدای تو بشم من آخه، چشم میریم بخریم اما
جنسیتشون رو نمیدونیم که!!

-خب لباس های اسپرت برمیداریم که هم دختر بودن
بپوشن هم پسر.....خواهش می کنم بریم!!!

-چشم، صبر کن وسیله هارو بزاریم توی ماشین تا
راحت تر بتونیم بریم.

به سمت زهرا و مریم حرکت کرد و شهرزاد به سمت
گوشه خیابان راه افتاد.

یزدان قفل ماشین را باز کرد و تعدادی از وسیله هارا
در صندوق عقب جای داد.

زهرا و مریم بقیه وسیله هارا با کمک برادرشانN در
صندلی عقب چیدند.

مریم روی صندلی جای گرفت و نفسش را بیرون
فرستاد.

زهرا هم خواست کنار برادرش بنشیند که نگاهش به
شهرزاد افتاد.

به سمت یزدان برگشت و با تعجب لب زد:
-داداش؛ پس شهرزاد چرا اونجا وایساده؟!؟

جایی میره؟!
یزدان لبخندی زد و سری به معنای نه بال انداخت و

در حالیکه کارت بانکی دیگرش را از داشبورد برمی
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داشت گفت:
-اون ور خیابون، مغازه لباس بچگانه دید خوشش

اومده، میریم چند دست لباس بخریم!
نخواستم هیجان و شوقش رو کور کنم و بگم نه!!

شما بنشینید توی ماشین استراحت کنید مام الن
برمیگردیم.

براتون ساندویچ هم میخرم میارم بخورید تا رفع
گشنگی بشه!

-الهی عمه قربون نخوداتون بره، دستت درد نکنه
داداش خوب کردی قبول کردی!!
برو منتظرش نزار خسته میشه!

-خدا نکنه عمه خانوم، ببینم وقتی فحش بشنوی
بخاطرشون بازم قربون صدقه نخودای من میری؟!؟

-فحش شنیدنشم قشنگه داداش!!!
به سمت شهرزاد با قدم های بلند حرکت کرد و دستش

را درون دست خود گرفت و فشرد.
از خیابان گذشتند و به مغازه رسیدند.

شهرزاد با دیدن عروسک و لباس های بچگانه از
ذوق اشک درون چشمانش جمع شده بود.

بسوی یزدان برگشت و لب زد:
-من....من احساس میکنم....دوتا پسر و یدونه دخترند
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یزدان!!
میخوام روی حساب همین حس ششم، دوتا مدل

پسرونه و یکی دخترونه بردارم!!
-وای که دلم ضعف کرد برای بغل کردنشون!
مامان کوچولوی من، هرچی دلت میخاد بخر!!

برای هرکدام چندتا لباس و شیشه شیر و دستمال
مرطوب و لوازم دیگه ای خریدند و یزدان از شهرزاد

خواست تا بعد از تعیین جنسیت بقیه لش را بخرند.
عروسک و ماشین های کوچکی که خریده بود را در
دست نگه داشت و بقیه وسیله هاراهم یزدان برداشت

و از مغازه بیرون آمدند.
یزدان به سمت رستوران کناری حرکت کرد و برای

هرکدامشان بندری خرید.
شهرزاد با دیدن ذرت مکزیکی آب دهانش را قورت

داد که یزدان نگاهش را دنبال کرد و لبخندی زد.
شهرزاد روی صندلی نشست تا کمی از درد پاهایش
کم شود. از صبح در حال خرید و راه رفتن بودند و

حال خستگی روح از تنش بیرون می کشید.
یزدان بعد از پرداخت صورت حساب، پیش شهرزاد

برگشت. از خستگی سرش را روی میز گذاشته بود و
به خواب رفته بود.
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آرام روی شانه اش زد و نامش را چند بار صدا زد تا
بلکه بیدار شود.

-هووم....ها....جانم چیشد؟! ببخشید خسته بودم خوابم
برد یزدان.....

-اشکال نداره قربونت برم، بریم خونه دوش بگیر
راحت بگیر تخت بخواب.

برات ذرت گرفتم، گفتم شاید هوس کرده باشی!!!؟
-واای دستت درد نکنه، آره هوس کرده بودم اما

خجالت کشیدم بهت بگم....
-هیچ وقت از شوهرت خجالت نکش عزیزم!!

من هرچی که دارم برای تو و بچه هامه.....بخور
نوش جونت.

-چشم؛ دستتون درد نکنه!!!
دستش را گرفت و به آن سوی خیابان قدم برداشتند.
درب جلویی را باز کرد که شهرزاد با کمکش سوار

شد و به سمت دخترها برگشت.
خودش هم ماشین را دور زد و پشت فرمان نشست.
زهرا و مریم با دیدن وسیله های بچگانه شوق کرده

بودند و جیغ می زدند.
یزدان ماشین را روشن کرد و بندری هارا به دستشان

داد و حرکت کرد. در ترافیک گیر کرده بودند.
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همین هم باعث شد با خیال راحت تر شام شان را
بخورند.

هرچه زهرا اصرار کرد شهرزاد از ذرتش به او نداد
که چند تا فحش و غر شنید.

-نمی خوام، همش برای منه!!
من هوس کردم شوهرم خرید، توام هوس کن شوهرت

برات بخره!!
-آی آی از دست تو ورپریده.....بزار برسیم خونه!

تنها که گیرت آوردم چند تا ویشگون ازت گرفتم حالت
سرجاش میاد.

-ععع....یزدان ببین زهرا رو،،،، داره من رو تهدید به
کبود شدن میکنه!!!

با حرف شهرزاد همگی پقی زیر خنده زدند.
شب بعد از نشان دادن تمام خریدهایشان به حاج

سبحان و حاج خانوم، زهرا و مریم به خانه خودشان
برگشتند.

یزدان با پدرش نشسته بود و حساب و کتاب خرید و
فروش طلها را انجام می دادند.

شهرزاد با اجازه ای گفت و به اتاق رفت تا بخوابد.
وزنش کمی بالتر رفته بود. عروسک باربی و ماشین

های قرمز و آبی را برداشت 
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اشک درون چشمانش جمع شد.
به سمت میز عکس های خانوادگیشان قدم برداشت.

یزدان عکس پدر و مادر اورا هم روی میز کنار
عکس خانواده خودش گذاشته بود.

عکسشان را برداشت و به سینه اش فشرد و اشک
هایش همچون سیل سرازیر شد.

چهره پدر و مادرش را بوسه باران کرد و با بغض
خندید و لب زد:

-قربون جفت تون بشم من!!
چقدر عاشق هم بودید که باهم من رو تنها گذاشتید!!

بابایی، باورت میشه دخترت هم مادر شد هم
عروس؟!؟

اگر االن  بودید از خوشحالی روی پا بند نبودید!!
حیف که ندارمتون!

تا آخرعمرم برای اینکه از دست دادمتون می سوزم.
حواستون به زندگیم باشه عزیزای دلم، برام دعا کنید

دیگه بتونم با آرامش زندگی کنم.
دوستون دارم.

عکس را سرجایش گذاشت و از کمد لباسش را
بیرون اورد و تعویض کرد.

موهایش را شانه زد، بلند تر از سابق شده بود.
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کل کمرش را احاطه می کرد.
زیر پتو خزید و عروسک و ماشین هارا کنار تخت

روی میز گذاشت.
خستگی اجازه فکر و خیال بیشتری نداد و به خواب

رفت.
#چندروزبعد.

حاج سبحان همراه قصاب محله، گوسفندی را آوردند
و در حیاط به درخت بستند.

مریم امیرعلی را به مادرش سپرد و همراه زهرا به
آرایشگاه رفتند.

شهرزاد وسیله هایش را جمع کرد و با مظلومی یزدان
را صدا زد تا بلکه از خواب بیدار شود.

-یزدان جان، خواهش می کنم بیدار شو....
من دیر کنم ارایشم خراب بشه من میدونم و تو

ها....پاشو تورو مرگ من!!
-جرعت داری یک بار دیگه اونجوری قسم بخور تا

من زبونت رو از حلقومت بکشم بیرون خب؟!
-باشه دیگه نمیگم مرگ من!! پاشو زود لباس بپوش

بریم که کلی کار داریم امروز. خیلی هیجان و استرس
دارم یزدانم....دلم شور میزنه لطفا توام مراقب خودت

باش خب؟!
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-از استرسه عروسکم، من مراقب خودم هستم. شماهم
مراقب خودت و نخودای بابا باش!!

تا من برم سرویس و برگردم توام حاضر شو عروس
خانوم.

زیر دست آرایشگر نشست. یکی از کارکنان با
انگشتانش درگیر بود و در حال کاشت ناخن بود.

مدل کوتاه و بسیار ساده ای انتخاب کرده بود.
بعد از تمام شدن اصلح صورتش، نگاهی به خود در

آیینه انداخت.
چهره اش بازتر و خانم تر شده بود.

جز او دو عروس دیگر هم بودند، آنها با دیدن شکم
برجسته شهرزاد ذوق کرده بودند.

به اتاق دیگری برای اپلسیون رفت.
زن جوان لبخندی

زد و کمک کرد دراز بکشد.
-راحت باش عزیزم، ما همه مون زن هستیم.... اگر

زیاد خجالت می کشی پارچه رو بنداز روی صورتت
تا من رو نبینی.....

-اره فکر خوبیه، دست خودم نیست خجالت می کشم
کسی بدنم رو ببینه!!

ببخشید توروخدا.....!!!
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-الهی عزیزم، راحت باش من که دیگه عادت
کردم....اولش برای منم سخت بود.
خدا کوچولو هاتو برات حفظ کنه!!

چقدرم عجله داشتند، توی عروسی بابا و مامانشون
هستند.

چشمکی زد که شهرزاد دستی به شکمش کشید و خنده
ریزی کرد.

زیر پای شهرزاد نشست و پارچه رو دست شهرزاد
داد که روی سینه و صورتش کشید تا نگاهش به زن

جوان نیفتد.
بعد از چند ساعت بی وقفه زیر دست آن و این در
حال نوسان بود که از گشنگی در حال ضعف بود.

از آرایشگر اجازه گرفت تا غذایش را بخورد.
بعد از تمام کردن چلوکبابی که یزدان همراه لباس

عروس و وسیله هایش فرستاده بود را تمام کرد
دستانش را شست و سرجایش نشست.
-اجازه نمیدید نگاهی به خودم بندازم؟!

-نخیر عروس خانم، بعد از تموم شدن کارهات و
پوشیدن لباست میتونی خودت رو نگاه کنی و لذت

ببری!!
-باشه ممنون دستتون درد نکنه!!
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-کاری نکردمعزیزم، خودت بسی زیبایی!!!
-چشم هاتون زیبا میبینند.

با کمک دو نفر لباس عروسش را تنش کرد که
آرایشگر تور راهم وصل کرد و لبخندی به رویش زد.

دستش را گرفت و به سمت آیینه بزرگ آن سوی
آرایشگاه برد.

با دیدن خودش دهانش مانند ماهی باز و بسته میشد.
موهایش را بخاطر بچه ها نتوانسته بود کامل رنگ

بزارند و برای همین رنگ لیت طوسی رنگی گذاشته
بودند.

شینیون زیبایی که روی موهایش پیاده کرده بودند
چهره اش را صدبرابر زیباتر کرده بود.

تاج و سرویس طلیش میدرخشیدند.
لبخندی به خودش زد و با بازشدن درب زهرا وارد

آرایشگاه شد و با یکی از آرایشگر ها شروع به
صحبت کرد.

-سلم خسته نباشید، من اومدم دنبال عروس مون!!؟
کجا هستند؟!

-سلم عزیزم، ممنون....اسم عروستون؟!؟
-شهرزاد ملکی!

آرایشگربا دست شهرزاد را نشانش داد که چشمانزهرا
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از زیباییش برق زد و با قدم های ارام به سمتش
حرکت کرد.

-داداشم امشب خرکیف میشه از دیدنت شهرزاد!
چرا این همه ناز و زیبا شدی عوضی؟!؟

وای دستتون درد نکنه خانم نجفی، کارتون عالیه.
-عروس خانم خودشون زیبا هستند.

وظیفه ام بود.
یزدان جلوی درب آرایشگاه با دست گل قرمز منتظر

همسرش ایستاده بود.
قلب بی امانش بی مهابا می کوبید.

با بازشدن درب آرایشگاه تکیه اش را از ماشین تزیین
شده برداشت و نفس عمیقی کشید.

شهرزاد با کمک زهرا بیرون آمدند.
نگاهش که به جنگلی های همسرش افتاد لبخندی از

سر شوق زد.
یزدان با نگاهش دخترک را خجالت زده کرده بود.

بوسه ای بر روی پیشانیش زد و دسته گل را به
سمتش گرفت.

-خیلی زیبا شدی شهرزادم!
بفرمایید عروس خانم اینم دست گل شما!!!!

-مرسی عزیزدلم، شماهم بسیار جذاب شدی!
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-نظر لطفتونه، بیا بشین جانم سرپا برات خوب
نیست!!

درب را برایش باز کرد و لباسش را به زور در
ماشین جای داد و در را بست.

دستی برای علی و زهرا که همراه فیلم بردار بودند
تکان داد و پشت فرمان نشست.

با رسیدن به تالر، صدای دست و سوت همه جارا فرا
گرفته بود.

پسرهای جوان جلوی ماشین عروس شروع به رقص
کردند و از یزدان شاباش طلب می کردند.

با یزدان پیاده شدند که گوسفندی جلوی پایشان قربانی
کردند. حاج خانوم اسپند دور سرشانN چرخاند و

رویشان را بوسید.
حاج سبحان در آغوشش کشید و قربان صدقه اش

رفت.
-خوشبخت بشی دختر نازم، به پای هم پیر بشید

باباجان.
-یزدان جان تبریک میگم بهت پسرم، امانتیم رو

سپردم دستت!
مراقبش باش و قدرش رو بدون....!!!

-چشم حاج بابا، روی چشم بنده جا داره شهرزاد.
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وارد تالر شدند و بعد و دیدار با اقوای در جایگاه خود
نشستند.

اقوام همه در حال رقص و شادی بودند.
بعد از رقص عروس که یزدان به هیچ وجه زیر بار

نرفت تا برقصد از مهمانان پذیرایی شد.
آخر شب بود که تک به تک همه در حال رفتن بودند.

تعداد کمی از اقوام نزدیک مانده بود.
یزدان در نزدیکی خانه پدرش، یک آپارتمان نقلی

خریده بود.
تمام وسیله هایش راهم خودش خرید.

شهرزاد هم از پی اندازی که در زمان نبودش کار
کرده بود چند دست وسیله خرید تا به غرورش بر

نخورد.
شهرزاد گفته بود که در کنار آنها راحت هست اما

حاج خانوم و حاج بابا قبول نکرده بودند.
آنها گفتند که اینجا خانه تو هست، اما باید برای

خودتان زندگی جدا و مستقلی داشته باشید.
از تالر بیرون آمدند و سوار ماشین شدند، از خستگی

دهان شهرزاد خشک شده بود.
کمی آب خورد که روح به تنش برگشت.

ماشین ها پشت سرشان بوق می زندند و تمام توجه
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بقیه را در خیابان به خودشان جلب کرده بودند.
با تک به تک شان روبوسی و خداحافظی کردند.
یزدان دست پشت کمر شهرزاد گذاشت و اورا به

داخل هدایت کرد.
لمپ را روشن کرد و به سمت یزدان برگشت و با

عشق نگاهش کرد. صدای بوق های ماشین نشان از
رفتن بقیه بود.

یزدان بوسه ای بر روی دستش زد و به سمت مبل قدم
برداشت.

شهرزاد را روی پاهایش نشاند و سرش را روی قلبش
گذاشت و پلک بر روی هم گذاشت.

-باورم نمیشه دیگه شدی خانم خونه خودم....ملکه قلبم
خیلی دوستت دارم.

-منم دوست دارم پادشاه زندگیم!!
خوشحالم کنار همدیگه مشکلت مون رو پشت سر

گذاشتیم نفسم.....
-میگم نظرت چیه بریم اتاق خواب؟!

من شمارو یک لقمه چپ کنم؟!
-دکتر ارتباط رو ممنوع کردند، چون پدر بچه هامم

خیلی هول بود. قبل از عروسی نخود کاشتن توی دل
بنده....برای همین امشب ممنوع الورود هستید!!
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یزدان قلقلکش داد که صدایش در خانه طنین انداخت.
شهرزاد با صدای بلند می خندید و جیغ می کشید.

-وای، کمرم شکست!!
-ها؟!؟ یعنی من چاق شدم؟!؟ خیلی بد شدم؟!

از چاقیم خوشت نمیاد یزدان؟! بخاطر بچه هاست بعد
زایمان درست میشه.....!!!

-ععع ناراحت نشو فدای تو بشم!!
من کمرم رگ به رگ شد، تو هنوزم فنچ منی!!

کتش را از تنش بیرون اورد و کراواتش را شل کرد .
هردو در سکوت از همدیگر آرامش می گرفتند و

برای وجودشان خدارا شکر می کردند.
موهایش را سشوار کشید و شانه زد..... برق لبش را

برداشت و روی لب هایش کشید.
موهایش را بافت و سنجاق کوچکی رویش زد.

حوله را از تنش بیرون اورد و از کمد لباس
ساتن گلبهی رنگی برداشت و بر تن زد.

کمی عطر زد و بعد از فرستادن بوسی برای خود به
سمت حمام قدم برداشت.

نیمه هوشیار بود که صدای بسته شدن آب و آمدن
یزدان را فهمید.

دوست داشت این آرامش را.....
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لذت کنار بودنش را....
دیگر تنها نبود و تکیه گاه محکمی برای خود داشت،
همسرش و در آینده ای نچندان دور فرزندانش.....!!!

-سالم آقایی....صبح بخیر!!
-سالم بر بانوی قلبم، ظهرشماهم بخیر!!

-هین، مگه ساعت چنده یزدان؟!
قرار بود ژیل جون برام صبحانه بیاره....نیاورد؟!

-ژیل خانم همراه حاج خانوم اومدنت، نشستند صبحانه
خوردند.

شما از خواب بلند نشدی رفتند!
-خاک به سرم شد، آبروم رفت!

چرا بیدارم نکردی یزدان اه....الن میگن دختره چه
تنبله!!!

-مگه نیستی جوجه ام؟!
-نخیرم نیستم.

-اشکال نداره حال پاشو بریم کاچی بخوریم،؟ به زور
تحمل کردم بیدار بشی وگرنه دلم می خواست همش

رو سر بکشم
همراه یزدان به آشپزخانه رفتند، بعد از شستن دست و

صورتش پشت میز جای گرفت.
با خنده و شوخی صبحانه شان را خوردند.

  1131                       



شهرزاد   بی شهر

شهرزاد بعد از دو ساعت که حاج خانم زنگ زد و
جویای احوالش شد گفت که برای مراسم پاتختی آماده

شود و همراه یزدان به آنجا بروند.
بخاطر خودمانی بودن، تصمیم گرفت به آرایشگاه
نرود. آرایش لیت و زیبایی کرد و کت دامنی که

خریده بودند را تن زد.
کفش های پاشنه بلندش را پوشید که یزدان وارد اتاق

شد.
شهرزاد چادر سفیدش را روی سرش انداخت و با
برداشتن کیف و موبایلش، پشت سر یزدان از خانه

خارج شد.
دوماه بعد*

موزیک را پلی کرد و به سوی آشپزخانه قدم برداشت.
یزدان ده صبح به مغازه رفته بود.

میز آماده را که دید گل از گلش شکفت و از سماور
چای ریخت.

پشت میز نشست و شروع به خوردن صبحانه اش
کرد.

با لگد زدن بچه ها خنده ای کرد و دست روی شکمش
گذاشت.

-قربون جفت پاهاتون بشه مامانی!
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پسرای جذابم و دخترجیگرم......الهی مامان دور
سرتون بچرخه....

میگم نظرتون چیه بریم خرید کنیم؟!
تا برای ناهار بابا یزدان سالد ماکارونی درست کنیم

هووم؟! من که راضیم.
با لگدی که در شکمش خورد بشکنی زد و چایش را

سر کشید.
-شماهم موافقید، پس بزن بریم.

میز صبحانه را جمع کرد و ظرف هارا هم شست.
خانه را دیروز گردگیری کرده بود و خیالش آسوده

بود.
شب راهم که مهمان حاج خانوم بودند.

به اتاق رفت و کمی آرایش کرد.
پیراهن گشاد و سبز رنگش را تن زد و روسری قواره

بلندی هم سر کرد.
کمی عطر روی مچ دستانش زد و موبایلش را درون

کیفش گذاشت و بر دوشش انداخت.
چادر قاجاری اش را هم پوشید و از خانه خارج شد.

با زن همسایه روبرو شد و شروع به سلم و احوال
پرسی کرد.

زنی چهل ساله که با دو دخترش زندگی می کرد و
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همسرش را یک سال پیش در اثر سانحه تصادف از
دست داده بود.

همه اینها را در زمان هایی که اورا در آسانسور دیده
بود فهمیده بود.

-سلم خوب هستید؟!
-سلم دخترم، ممنون شکر خدا بد نیستم.

امروز یکم زانوهام درد می کرد.
تو خوبی؟! فسقلی هات خوبند؟! کجا داری میری؟!

-بله خوبن ممنون، خرید می رفتم با اجازتون.
-خوبه.

سوار آسانسور شدند و دکمه طبقه اول را فشرد.
در این چند دقیقه سکوت کردند.

از آسانسور بیرون آمد و با خداحافظی از او جدا شد.
متعجب بود که اینبار سکوت کرده بود، هربار در

آسانسور چنان پرحرفی می کرد که بیچاره سرسام می
گرفت.

از پیاده رو به سمت خیابان اصلی شروع به قدم زدن
برداشت تا دربستی بگیرد.

موبایلش را بیرون اورد و شماره یزدان را گرفت.
یهویی دلشوره گرفت و نگران یزدان شد.

-جان بانو؟!
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-جانت سلمت، سلم خوبی؟!؟
-فدای صدای نابت دلبر؛ االن  عالی شدم!

چخبر کجایی صدا میاد؟!
-خدا نکنه، آره دارم میرم خرید....تا خیابون اصلی

پیاده میرم. از بس نشستم تو خونه پوسیدم.
یهو دلشوره گرفتم نگرانت شدم!!

-اره خوب کردی خوشگلم، یه عکس از خودت بده
یزدانت ببینه!

زیاد که ترگل ورگل نکردی؟! من روی خانمم
حساسما، چپ نگاش کنن چپشون می کنم.

نگران منم نباش، پیش حاجیم...مشتری داشتیم تازه
سرمون خلوت شد.

ناهار میام خونه، عصر نمیرم سرکار که باهم بریم
خونه حاج خانم.

-باشه عزیزم، چشم االن  عکس هم می فرس.....
با پیچیدن ماشینی جلوی پایش ترسیده جیغی کشید و

عقب تر رفت که دو مرد با چهره هایی پوشیده به
سمتش آمدند.

یزدان از نگرانی می لرزید، چند بار پشت سرهم
شهرزاد را صدا زد.

اما وقتی متوجه مکالمه شان شد، اینکه شهرزاد را به
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زور سوار ماشینی کردند. با دست روی سرش کوبید
و از مغازه بیرون زد.

تماس قطع شده بود......
یا خدایی زمزمه کرد و با حسام تماس گرفت.

-بدبخت شدم حسام،شهرزاد رو گرفتن....لمصب مگه
محافظ نزاشته بودی دم خونه من؟!؟

-چی میگی تو؟!؟ چرا گذاشتم نمیفهمم چیشده بزار
الن پیگیری می کنم.

-زن من باردارمه حسام، بچه هام چیزیشون بشه دنیا
رو به آتیش می کشم میفهمی؟!!

-باشه باشه اروم باش کجایی الن؟!
-دارم میرم سمت خونه کجارو دارم برم یا حسین

بدبخت شدم......
بدون توجه به حسام تماس را قطع کرد و با سرعت به

سوی خانه حرکت کرد. صدای زنگ دوباره در
ماشین پیچید.

پدرش بود؛ تماس را وصل کرد
-جانم حاج بابا؟

-چیشد پریشون رفتی باباجان؟!شهرزاد چیزیش
شدع؟!

-دعا کن حاج بابا، نمیدونم خودمم....داشتم باهاش
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حرف می زدم. بیرون بود داشت میرفت خرید.
یهو جیغ زد و سوار چند تا مرد که به زور سوار

ماشینش کردند.
فکر کنم مربوط به کارمه، گروگان گرفتنش!!

-یا خانم فاطمه زهرا.....وای بدبخت شدیم....خدایا وای
امانت نادر!

بهمون خبر بده منتظرم یزدان.
-چشم چشم خداحافظ.

با سرعت به سمت محله شان راند.
با دیدن پیرمردی که همیشه در کوچه می نشست به

سمتش رفت.
-آقا، شما اینجا دیدی زنی رو ببرند؟!؟

زن من بود....داشتم باهاش حرف می زدم یهو قطع
شد شما دیدیش؟!؟

-دیدم، گرفتنش!
دستی به موهایش کشید و دوباره سوار ماشین شد. به

سوی اداره حرکت کرد.
وارد اتاق حسام شد، بقیه بچه ها آماده باش بودند و در

حال چک کردن دوربین های مدار بسته!!!
با حالی خراب روی مبل ولو شد. حسام برایش آب

اورد اما بالخره  ترسش شکست و از درون چشمانش
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سرازیر شد.
حسام با کلفگی دست روی شانه اش گذاشت و

مجبورش کرد کمی آب بخورد.
-نگران نباش، اونا من مطمعنم با شهرزاد کاری

ندارند. گروگان گرفتنش را راه خودشون رو باز کنند.
بهمون زنگ می زنند اروم بگیر!!!
ناموس تو ناموس منم هست داداش.

با برداشتن پارچه ای سیاه از روی سرش با تابش نور
خورشید به چشمانش پلک هایش را بهم فشرد.

کمی بعد که گذشت و به نور عادت کرده بود چشمانش
را باز کرد و به اطرافش دوخت.

در یک اتاق خالی که فقط یک تخت در وسط آن بود
گیر افتاده بود.

با بی حالی به سوی تخت رفت و روی آن نشست.
از ترس سکوت کرده بود

بخاطر جیغ هایی که در ماشین کشیده بود یک سیلی
خورده بود و حال می ترسید دوباره جیغ بزند و هوار

بکشد که برای بچه هایش خطرناک باشد.
دستش را روی شکمش گذاشت و

-آروم باشید نخودای مامان، من مطمعنم بابایی پیدا
مون می کنه خب؟
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شماهم قول بدید بچه های قوی باشید که بتونیم از اینجا
فرار کنیم.

دستی به گوشه لبش که می سوخت کشید و آخی گفت.
با باز شدن درب اتاق ترسیده تکانی بر تنش داد و سر

پا ایستاد.
با وارد شدن زنی با یک سینی در دست کمی آرام

گرفت.
زن سینی را روی تخت گذاشت و بدون هیچ حرف

دیگری از اتاق خارج شد.
به سوی درب رفت و دستگیره را چند بار بال و پایین

کرد اما باز نشد.
باحالی دمغ روی تخت نشست، نگاهی به غذا انداخت.

گشنه اش بود اما می ترسید لب به چیزی بزند و
درونش چیزی ریخته باشند.

گوشه تخت نشست وپتورا روی تنش کشید.
با سنگین شدن پلک هایش، بالخره  توانش درهم

شکست و به خواب رفت.
با بازشدن دوباره در پلک هایش را از هم فاصله داد و

نیمخیز شد.
دوباره همان زن بود با سینی صبحانه!!

-خانم؛ اینجا کجاست؟! چرا من رو گرفتند؟!
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بخدا من با کسی دشمنی ندارم....من باردارم!
شوهرم االن  نگرانمه، توروخدا بگو من رو ول

کنن.....
-دختر جون غذات رو بخور، اون طفل معصومای
توی شکمت رو می خوای با گرسنگی نابود کنی؟!

نترس چیزی توش نریختم!
منم اینجا کاره ای نیستم که بخوام کمکت کنم.....

-خب پس لطفا بگو اونی که من رو دزدیده رو می
شناسی؟! اون کیه؟!

با شنیدن صدایی، تمام تنش یخ بست.
باور نمی کرد دوباره اورا بخواهد ببیند.....حال که

بیشتر فکر می کرد در این دنیا هیچ دشمنی نداشت جز
او.....!!

خدمتکار بیرون رفت و شهرزاد با ناباوری روی
تخت عقب کشید.

هاله ای از اشک درون چشمانش جمع شده بود.
دستانش را بهم گره کرد تا لرزشش را نفهمد.

-دخترعمو جان؟!
هقی می زند و گوشه دیوار کز می کند و دست روی

گوش هایش می گذارد و جیغ می زند.
با قدم هایی محکم، در حالی که کراواتش را شل می
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کند به سوی شهرزاد قدم بر میدارد.
جیغ های شهرزاد به او آرامش می داد.

کنارش روی پای می نشیند و دست به سمت صورتش
می برد که شهرزاد با تمام قدرت هلش می دهد.

فرید با عصبانیت از روی زمین بلند می شود و لباس
خاکیش را می تکاند.

شهرزاد با تمام نفرت آب دهانش را در صورتش پرت
می کند .

با دردی که در گوش چپش می پیچد هق می زند و
دست روی صورت سیلی خورده اش می گذارد.

-دختر حاج نادر، دخترعموی عوضی من!!
از دست من فرار کردی 

نچ نچ نچ.....چه کار بدی کردی، مگه نه؟!؟
من که دوست داشتم، تورو هم قرار بود بکنم ملکه

زندگیم!
چرا رفتی؟!

-عوضی چی از جون من و زندگیم
می خوای؟!

سرگرد کیه؟! دست از سر من بردار!
من حامله کثافت آشغال......بزار برم فرید!

-کجا بری عزیزم؟! مگه جات بده؟! کنار کسی هستی
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که دوست داره!!
واو، پس خبر نداری همسر عزیزت مامور مخفی

دولته!
چه صحنه زیبایی......

شهرزاد از حرف هایش گیج شده بود، یزدان پلیس بود
و بیخبر؟! غیرممکن است.

اما با چیدن پازل اتفاق خطیری که برایشان رخ داده
بود، درصد پلیس باشد بودنش زیاد میشد.

-اصل هرشغلی داشته باشه، من دوستش دارم.
زنشم، اونم پدر بچه هامه!

دست از سر من بردار فرید.....توروخدا بزار برم!
الن نگرانمه، بچه هام ترسیدن همش لگد میزنن رحم

کن بهمون......!!!
-خفه شو.....هی نگو پدر بچه هاته!

کاری نکن داغ پدر بچه هاتو بزارم روی دلت
شهرزاد.

من باشد میشدم پدر بچه هات، نه اون پدرسگ!!
-درست حرف بزن عوضی، من یه تار موی یزدان

رو به تو نمیدم.
تو الکی اسم عشق رو یدک میکشی!

تو فقط دنبال هوستی!

  1142                       



شهرزاد   بی شهر

ازت متنفرم میفهمی متنفرم.....!!
-مهم نیست برام،پاشو صبحانت رو بخور که قرار

برای همسرت فیلمامون رو بفرستیم هانی!!
به سوی درب قدم برداشت که شهرزاد با صدایی

لرزیده لب زد:
-به روح پدرم قسم، اگر بخوای بهم دست درازی کنی

و با فیلمش غرور همسرم رو بشکنی!
خودم رو می کشم فرید....

فرید با چهره ای سرخ شده نیم نگاهی به سویش
انداخت و با مشت کردن دستانش از اتاق خارج شد و

درب را قفل کرد.
صدای گریه بلند شهرزاد در حالی که از پله ها پایین

می رفت به گوشش رسید.
-رییس چیکار کنم؟! بهشون زنگ بزنم؟!
-نه، چند نفر رو بفرست کمی ادبش کنند.

دارم تاکید می کنم، فقط کمی ادبش کنند که صورتش
زخمی بشه نه اینکه برای خودش و بچه هاش اتفاقی

بیفته اوکی؟!؟
-چشم حواسم هست....

-خوبه؛بعدش چند تا عکس ازش بگیر و بفرست برای
شوهرش!
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می خوام از دوری شهرزاد سکته کنه و به درک
واصل بشه!

از فرط جیغ های مداوم گلویش خراش برداشته بود و
ناله می کرد.

صورت او جز نوازش های دست یزدان هیچ اثر
دیگری دریافت نکرده بود.

حال سیلی های این مردان غول پیکر برایش دردناک
بود.

گرمی خون را که از دماغش سرازیر شده بود را به
خوبی حس می کرد.

اشک از چشمانش سرازیر شد و تکانی بر تنش داد
اما طناب، مچ دستانش را زخم کرده بود و می

سوخت.
-بگید فرید کثافت تر از خودتون بیاد.

عوضی ها، مگه شما خودتون خواهر و مادر ندارید؟
عوضی ها!!

زن حامله زدن داره که می زنید؟!
توروخدا یکی کمک کنه.....

با ورود فرید بقیه عقب کشیدند و گوشه ای ایستادند.
به سمت شهرزاد قدم برداشت و لبخندی زد.

-جانم عزیزم؟! منتظر من بودی؟!
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ببین اومدم کنارت نترس...
انگشتش را روی زخم گوشه لبش فشرد که شهرزاد

ناله ای کرد.
روی صورتش خم شد....شهرزاد سرش را تکان داد

تا بلکه نتواند کارش را عملی کند.
 چشمکی به آن مردی که از آنها عکس

می گرفت زد و با دست اشاره کرد که بیرون بروند.
دستان شهرزاد را باز کرد که در همان لحظه شهرزاد

دستش را باال برد .
-خ..خجالت بکش، من خجالت می کشم بگم

پسرعموی کثیفی مثل تو دارم.
ازت متنفرم آشغال عوضی

من تمام و کمال مال یزدانم میفهمی؟!
-می خوام ببینم این یزدانی که ازش دم میزنی!

وقتی بفهمه  بازم قبولش میکنه یا
نه؟!

-چیکار کردی فرید؟! تو.....
-اره عزیزم، عکست رو می فرستن براش!

دیوانه میشه، قلبش درد میگیره و میمیره!
توام میشی برای من!!

روی زمین نشست و پارچه شلوار فرید را میان
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دستانش گرفت و زجه زد
- رحم کن.....غلط کردم زدمت....تورو به هرکسی که

می پرستی رحم کن بهم فرید....
من زندگیم دوست دارم نامرد....

یزدان با شنیدن موبایلش از روی مبل بلند شد که حسام
و دو نفر دیگر از همکارانش توجهشان به او جلب

شد.
موبایلش را برداشت و وارد واتساپ شد.

با دیدن صورت زخمی شهرزاد چشمانش پر از اشک
شد.

اما با عکس بعدی انگار روح از تنش رفت، به
ناموسش دست درازی می کردند و او کاری نمی

توانست بکند.
روی زانوهایش افتاد که با نگرانی اطرافش جمع

شدند. حسام موبایل را از دستش گرفت.
با ورود یکی به اتاق سر ها به سمتش برگشت.

-آقا پیدا کردم، ردشون رو زدم.
یزدان که انگار جان دوباره گرفته باشد دستی به

صورتش کشید و اشک هایش را پاک کرد.
به سمت همکارش رفت و لب زد:

-کجان؟! چجوری؟! مطمعنی اونان؟!
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-آره آقا، مطمعنم همونان.....اون روز که شهرزاد
خانم رو دزدیدند.

تازه فهمیدم اپارتمان روبرو یک دوربین مدار بسته
جلوی پارکینگ داشته؛ چکش کردم و شماره پلک

ماشین رو پیدا کردم.
دنبالش گشتیم، حتی دیروز همون ماشین رو از مغازه

ای خرید می کرده بچه ها پیدا کردند.
دنبالش مخفیانه رفتند و رسیدند به یک متروکه خارج

از شهر....
-نوکرتم به مول رضوی، نوکرتم.

-وظیفه ام بود قربان، دستور چی می فرمایید؟!
-به همه آماده باش بدید سریع!

حال در هال روی کاناپه نشسته بود. نگاهی به اطراف
انداخت. هرگوشه خانه افراد مسلح ایستاده بودند.

زخم دستانش را پانسان کردند و برایش لباس آوردند تا
تعویض کند.

بافت موهایش خراب شده بود اما توجهی نشان نداد و
روسری اش را درست کرد تا موهایش جلوی این

همه مرد بیرون نباشد.
نگاهی به غذا و میوه های روی میز انداخت،

گرسنگی باعث ضعف شدید جانش شده بود اما می
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ترسید.
وقتی فرید از همان میوه و غذا شروع به خوردن

کرد، مطمعن شد که چیزی درونش نریخته اند.
خودش را جلو کشید و غذا برداشت و با ولع شروع به

خوردن کرد.
دلش برای یزدان تنگ شده بود، باورش نمیشد یزدان

پلیس باشد و به او نگفته باشد.

هرچه که بود عزیز دلش بود.
بعد از خوردن ناهار، فرید تلویزیون تماشا می کرد.
برای اینکه سرم گرم شود اوهم به سریالی که اصل

دوست نداشت چشم دوخته بود.
کمی روی کاناپه دراز کشید. گیج خواب بود.

بالخره  پلک هایش بر روی هم افتاد و به خواب رفت.
با صدای قدم ها و حرف های ترسیده ای که در

گوشش زنگ می زد پلک هایش را از هم فاصله داد
و نیمخیزشد.

پتویی روی تنش کشیده بودند. مطمعن بود کار فرید
است.

با شنیدن حرف یکی از آن مردان گولخ لبخندی روی
لب هایش نشست.

-پلیسا، پلیسا دور تا دور متروکه رو محاصره کردند.
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با دیدن فرید که با تفنگی دست بالی سرش ایستاد و
اشاره کرد که بلند شود ترسیده آب دهانش را قورت

داد.
-فرید، دیوانه نشی بزنیا!

من می خوام بچه هامو بزرگ کنم، توروقران رحم
کن.

-راه بیفت شهرزاد، حرف نزن وقت ندارم.
با لرزش به سوی درب ورودی که همیشه قفل بود قدم

برداشت. فرید گردنش را گرفت و تفنگ را روی
شقیقه اش گذاشت که جیغی کشید.

-دور تا دور خونه محاصره شده، به نفعتونه که تسلیم
بشید. هیچ راه فراری ندارید.

یزدان با دیدن شهرزاد، رگ گردنش نبض زد و
دستانش را مشت کرد.

دلبرش در دست گرگ افتاده بود و او باید صبوری
می کرد.

فرید بالی ایوان ایستاد و شهرزاد با دیدن یزدان
خواست به سمتش برود که فرید محکم تر گرفتش.

با صدای بلند عربده زد:
-جناب سرگرد یزدان صالحی!

زنت و بچه هات، اسیر دست منند....یا راه رو باز می
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کنی برم و میگی برام یک هواپیما به لندن آماده
کنند...یا می فرستمشون پیش ملئکه!!

-تو چجور پسرعمویی هستی که به ناموس خودت
رحم نمی کنی؟!

تو چه عوضی هستی که به یک زن متاهل رحم
نداری؛ سگ صفت....

یکی از ماموران پلیس، از پشت خانه روی پشت بام
کمین کرده بود.

-من عاشقش بودم، توی عوضی اومدی و برای
خودت کردیش!

من جونمم برای این زن می دادم ولی ندید!
چون عاشق تو شده بود.

من هنوزم عاشقشم، اما اون هنوزم میگه منو نمی
خواد.

بهش گفتم یک دروغگویی، کارت رو ازش پنهون
کردی!

اما گفت بازم می خوادت!
تو جای بودی چیکار بودی چیکار می کردی؟!

شهرزاد هق می زند و یزدان دستی به صورتش می
کشد.

فرید بغض می کند و دست دور گردن شهرزاد حلقه
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می کند.
تفنگ را روی شقیقه اش می فشارد و عربده می زند:

-جناب سرگرد، زن و بچه هات رو دوست داری یا
شغلت رو که تسلیم نمیشی!!؟؟

شهرزاد دست روی بازوی فرید می گذارد تا نفس
بکشد.

گریه اش شدت می گیرد.
کودکانش لگد می زنند و و او زجه می زند.

یزدان نگاهی به حسام می کند.
حسام پلک بر روی هم می گذارد، یزدان به سوی

فرید بر می گردد.
از دیدن دستان فرید که روی تن شهرزاد بود تمام

اعصابش بهم ریخته بود.
-دستت رو از روی تن زن من بردار!!

الن زنگ می زنم برات هواپیما آماده کنند.
تو شهرزاد رو ول کن لطفا!!

فرید سرش را زیر گوش شهرزاد می برد و با لرز
لب می زند:

-تو هیچ وقت من رو نخواستی!
ولی بدون من دوست داشتم لعنتی!

با تیری که از پشت در سینه اش فرو رفت آخی گفت
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و دستانش شل شد.
شهرزاد جیغی کشید و به سمتش برگشت.

فرید با زانو روی زمین نشست.
بقیه سریع شروع به تیراندازی با بقیه زیر دست ها

کردند.
شهرزاد کنار فرید روی زمین نشست و با ترس

نگاهش کرد.
در حال جان دادن بود، جیغی کشید که با احساس

خیسی میان پاهایش ترسید.
یزدان کنارش نشست و با دلتنگی در آغوشش کشید.

فرید با دیدن یزدان در کنار شهرزاد لبخند تلخی زد و
پلک بر روی هم گذاشت که شهرزاد با صدای بلند

گریه کرد.
-چته دورت بگردم، تموم شد آروم باش!!

-بچه....بچه هام....یزدان....کیسه آبم پاره شده!
خدایا بچه هام.....!!

یزدان دستپاچه به آن سوی و این سوی رفت، با
صدای بلند به سرباز دستور آمبوالنس داد.

-بهم نگفتی....آخ.....چرا.....نگفتی....پلیسی!؟
مگه....من....زنت....نبودم.....چرا..پنهون...کاری....م

ی کنی؟!
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-شرمندتم، ببخشید عزیزدلم!
قرار بود بهت بگم، ولی ترسیدم نگران بشی، از

طرفی هم دولت اجازه چنین کاری بهم نمی داد....تازه
چند ماه رفته بودیم خونه خودمون!!

حسام کنارشان می آید و در حالیکه نفس نفس می زند
لب می زند:

-داداش همشون رو گرفتیم، چند نفر هم زخمی شدند.
گفتم جنازه فرید رو هم ببرند.

زن داداش، حالت بهتره؟! االن  آمبولنس می رسه!
یکم طاقت بیارید.

یزدان نگران عرق روی صورتش را پاک می کند و
پیشانیش را به پیشانی او می چسباند و سفت بر تن

خود می چسباند.
با آمدن آمبولنس، سریع شهرزاد را روی برانکارد

می گذارند.
یزدان همراهش سوار می شود و دستش را میان

دستان خود می فشارد.
با دردی که در تنش می پیچد ناله می کند و تکانی بر

تنش می دهد. تمام جانش درد می کرد.
پلک هایش را از هم باز می کند که حاج خانم و حاج

سبحان و بقیه را بالی سرش می بیند.
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حاج خانم سریع نزدیکش می شود و بوسه ای بر
روی چشمانش می زند.

دستانش را به سوی آسمان می برد و خدارا شکر می
کند.

-خوبی دورت بگردم؟! دخترک من......درد داری؟!
-بچه هام....

-خوبن، حالشون خوبه نگران نباش عزیزدلم.
مریم و زهرا کنارش می آیند و تبریک می گویند.

اما او نگاهش به در بود تا یزدان بیاید.
با ورود یزدان، در حالیکه سرش را پایین انداخته

است دلشوره بر تنش می افتد.
پرستار می آید و بعد از توصیه هایش، مسکنی تزریق

می کند و از اتاق خارج می شود.
یزدان به دیوار تکیه داده بود، شهرزاد نگاهی به بقیه

می کند.
همه سرگرم بودند. از بی توجهی یزدان بغض به

گلویش می نشیند.
-یزدان....یزدان....!!

بالخره  نگاهش می کند، دلیل این اخم هایش را نمی
فهمید.

-جانم....
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کنارش می آید و دست روی بالش می گذارد و خم می
شود.

-چیشده؟! چرا اخم کردی؟!
بابا شدی!؟ پس چرا خوشحال نیستی!

اصل بچه های من کوشند!!
-ببین عزیزم لطفا آروم باش!

باید یه چیزی بهت بگم، ولی قول بده جیغ و هوار راه
نندازی!

-بچه هام چیزیشون...شده؟! ها؟! دق کردم حرف بزن
دیگه یزدان!

-یکی از بچه ها، خفه شده....یکی از پسر ها رفت!
قسمت نبود بیاد کنارمون زندگی کنه!!

اشک از گوشه چشمانش سرازیر می شود و می
خندد.

یهویی جیغ فرابنفشی می کشد و به سر و صورت
خود می زند.

یزدان بغضش می ترکد و دستانش را میان دست خود
می گیرد تا به خودش آسیب نرساند.

بقیه انگار منتظر بودند تا شهرزاد خبردار شود، چنان
اشک هایشان سرازیر می شود که شهرزاد را به

جنون می رساند.
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-آروم باش دورت بگردم!
ما دوتا بچه دیگه هم داریم که بهمون احتیاج دارند!

شهرزاد من خودم خرابم، بدتر خرابم نکن!
تو صبور باش که منم صبور باشم عزیزدلم!!

حاج سبحان اشک هایش را پاک می کند و با بغض
پدرانه ای لب می زند:

-یزدان هم قل داشت، زمان به دنیا اومدنشون قل دیگه
اشُ مرد، اکرم بخاطر اینکه قلب من نسوزه جیکشم

در نیومد.
نمیگم جیکت در نیاد، تو زیاد درد و فشار کشیدی

باباجان!
اما صبور باش، خدا چقدر دوست داره که اینجوری

امتحانت بکنه....دوتا فسقلی داری که منتظرن....
-حاج بابا، مگه من چند سالمه که این همه درد باید

بکشم؟!
پدر و مادرم کافی نبود، که حال پاره تنمم بمیره!

ولی چشم منم صبوری می کنم، راضیم به رضای
خدا!!

-خدا پدر و مادرت رو بیامرزه، چقدر جاشون خالیه!!
استراحت کن باباجان.

مسکنی که پرستار دوباره تزریق کرد باعث شد به
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خواب برود.
حاج خانم همه را به خانه فرستاد تا استراحت کنند.

یزدان اما نرفت، در آن تخت دیگر که خالی بود دراز
کشید و دست روی چشمانش گذاشت.

حاج خانم روی صندلی نشست و شروع به خواندن
سوره الرحمن کرد.

صدای دلنشینش للیی زیبایی برای یزدان بود.
پلک هایش سنگین شد و به خواب رفت.

چند روز بعد*
با کمک حاج خانم لباس هایش را بر تن زد و دوباره

روی تخت منتظر نشست.
یزدان وارد اتاق شد و وسیله هارا در دست گرفت.

-خب حاج خانم بیایید بریم، هزینه روهم تسویه کردم.
شهرزاد با لب هایی آویزان نگاهش کرد و گفت:

-من بچه هامو می خوام یزدان!
-ل اله ال الل، زن چند بار باید بهت بگم؟!

دورت بگردم بچه ها باید یکم توی دستگاه بمونند،
شماهم روزی دوبار از فردا میارم بهشون شیر میدی!

نگران نباش؛ شیر خشک و تمام وسیله هاشون رو
خریدم و دادم دست پرستار ها، حواسشون هست

تو االن  باید مراقب خودت باشی، بریم استراحت کن
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یکم.
مادر بود و دل نگران فرزندانش!

مظلوم چشمی گفت که یزدان بدتر کلفه شد...حاج
خانم ساک کوچکی برداشت و گفت:

-من برم به نوه هام سر بزنم، میرم کنار ماشین
منتطرتون میمونم....زودتر بیایید!!

-چشم مادر...مراقب خودتون باشید!!
بعد از خارج شدن حاج خانم کنار شهرزاد روی تخت

نشست و دست دور شانه اش انداخت 
-دلبر زیبای من.....مامان کوچولو....میدونم حالت

خوب نیست!
داری سعی می کنی آروم باشی ولی درونت

طوفانیه!!
منم خوش نیستم دلبر، اما طبقه پایین دوتا نخود

خوابیدن که قرار ما بشیم الگوی زندگیشون!!
باید قوی باشیم تا قوی به بار بیاند.

شهرزاد سرش را آرام تکان می دهد و یزدان کمک
می کند از تخت پایین بیاید.

دستش را دور بازوی یزدان حلقه می کند و با قدم های
آرام از اتاق خارج می شوند.

با آسانسور به طبقه پایین می روند، بعد از دیدن بچه
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ها از پشت شیشه ها از بیمارستان خارج می شوند.
شهرزاد در عقب دراز می کشد و حاج خانم بالش
کوچکی زیر سرش می گذارد و درب را می بندد.
خودش هم در صندلی جلو جای می گیرد که یزدان

تشکر کرد و استارت زد.
با تکان های ریز ماشین پلک هایش سنگین شد و به

خواب رفت.
یزدان میانه راه جلوی گلفروشی ایستاد و دسته گل
زیبایی که برای هدیه به شهرزاد سفارش داده بود.

گل را به دست مادرش داد و چشمکی زد.
دوباره به راه افتاد.

می خواست سوپرایزش کند.
به محله شان که رسیدند، ابتدا مادرش پیاده شد و گل

را به داخل برد.
حاج سبحان همراه قصاب یک گوسفند در دست جلوی

درب ایستاده بودند.
شهرزاد با کمک یزدان پیاده شد. چند تن از همسایه

هاهم بیرون بودند و قدم نو رسیده را تبریک می گفتند.
مریم یا اسپند در دست جلویشان ایستاد و دور سرشان

گرداند.
با شهرزاد روبوسی کرد و به داخل هدایت شان کرد.
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زن عموی یزدان شهرزاد را در آغوش کشید و
بوسید. بقیه هم به نوبت تبریک گفتند.

شهرزاد از همه تشکر کرد و به سمت اتاقشان قدم
برداشت.

یزدان با اجازه ای گفت و پشت سرش وارد اتاق شد.
لباس های کثیف را مریم برد تا در ماشین بریزد.

یزدان به کمک شهرزاد رفت و کشوها را برایش باز
کرد.

-دنبال چی می گردی دورت بگردم؟!
لباس های جدیدت رو آوردم گذاشتم توی کمد، می

خوام خیلی شاد باشی خانمم.
اول بریم دوش بگیر بعد!!

-ممنون که کنارمی!
-من نوکر شماهم هستم، گردن من از مو باریک تر

پیش شما بانو!!
آرام روی نوک پاهایش بلند میشود و بوسه ای بر
روی گونه همسرش می زند. یزدان حوله و لباس

هایش را بر می دارد و کمک می کند تا حمام بروند.
بقیه در نشیمن بودند و دیدی به آنها نداشتند.

دخترها در آشپزخانه بودند، شهرزاد نگاهشان می کند
و لبخندی می زند.
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نسیم حتی تبریک نگفته بود و شهرزاد هم توجهی به
اونکرد. با سینی شربت همراه زهرا از آشپزخانه

بیرون آمدند.
با دیدن یزدان که همراه شهرزاد وارد حمام شد، به

یقین رسید که علقه میانشان محکم است.
لباس هایش را از تنش بیرون آورد و روی صندلی

پلستیکی حمام نشست.
بخیه هایش می سوخت، یزدان روی تنش را اب

ریخت و شروع به شستن تنش کرد.
بعد از تمیز شدن شهرزاد لپش را کشید و حوله را

دور تنش پیچید و خشکش کرد.
لباس هایش را هم پوشاند و حوله کوچک را دور

موهای بلندش پیچید و درب حمام را باز کرد و
خووهرش را صدا زد.

مریم با عجله آمد و جانم داداشی گفت....
-کمک کن شهرزاد بره روی تخت بخوابه، نزاری

بره بشینه پیش بقیه ها!
بعدا کمر درد بگیره من بیچاره میشم.

دوش بگیرم خودم میام سریع.
-چشم داداش؛ خودم بچه زاییدم دیگه نمی خواد که به

من توضیح بدی!
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بیا بریم زنداداش....
مریم موهایش را شانه زد و سشوار کشید.

بعد بافت تا راحت باشد.
شهرزاد روی تخت دراز کشید که زهرا برایش آب

پرتقال و چهارمغز آورد.
-بخور جون بگیری، دوتا توله رو می خوای شیر بدی

خواهرمن!
اون جن هایی که من دیدم، ادم دلش ضعف می

کنه عوضی هارو می بینه...
-نگو به بچه هام عوضی، اونا غنچه زندگی منن....

-ایش، حتما توام باغ بونی یزدان هم باغ!
گمشو عنتر...

ولی عاشقتم شهرزاد، مرسی که با این همه سختی
کنار داداشم موندی!

مرسی که کنارمونی، همیشه بمون!
-من تحمل دوری از شماهارو نداشتم زهراجان!

خوشحالم که اگر پدر و مادرم از دست داده باشم، خدا
بهم یک خانواده خوب هدیه داد.

یزدان درحالیکه موهایش را خشک می کرد وارد اتاق
شد و حوله را روی رخت آویز انداخت و کنار

شهرزاد نشست و یکی از لیوان آب پرتقال را نوشید و
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طاق باز دراز کشید.
زهرا نگاهی به شهرزاد انداخت و خندید و چشم غره
ای به یزدان رفت و از تخت پایین آمد و به سوی در

قدم برداشت و لب زد:
-خوبه شهرزاد زاییده، این طاق باز می خوابه!

انگار چیکار کرده.....!
یزدان که از تخت پایین پرید تا بگیردش قهقهه ای زد

و درب را بست و از آن سوی دستگیره را محکم
گرفت تا دست برادرش به او نرسد.

از بچه بازی هایشان شهرزاد به خنده افتاده بود.
حاج خانم اقوام نزدیک را به صرف شیرینی و شام

دعوت کرده بود.
آشپزگرفته بودند تا در حیاط خانه کباب درست کند.

شهرزاد بعد از مصرف داروهایش به خواب رفته
بود.

یزدان با تماس حسام سریع به بیمارستان رفت، فرید
هنوز زنده بود و خواسته بود که یزدان را ببیند.

به اجبار وارد اتاق شد و به سمت تختش نزدیک شد.
با صدایی که از ته چاه بیرون می آمدند رو به یزدان

لب زد:
-
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خواستم....ببینمت.....تا....بگم.....به.....شهرزاد.....ب
گی....حللم

کنه......من....پدرومادرش....رو......با....حرف.....پ
در خودم......گرفتم.

من....قاتل.....عمو وزنعموی......خودمم!!!
یزدان با چشمانی که از تعجب گشاد شده بود نگاهش

می کرد که با صدای بلند دستگاه و وارد شدن پرستار
و دکتر به اتاق، اورا بیرون فرستادند.

سرش را میان دستانش گرفت و روی صندلی گوشه
سالن نشست. چگونه این حرف را به شهرزاد می

گفت!؟
همان بهتر که دخترک بی خبر باشد وگرنه با شنیدن

این خبرتلخ روانش دوباره آسیب می بیند.
با بیرون امدن پزشک از اتاق برخواست و به سمتش

قدم برداشت.
-چیشد آقای دکتر!

-متاسفانه بیمار فوت کردند، تسلیت عرض می کنم.
او دیگر اینجا کاری نداشت، نگاهی به پارچه سفید که
روی سرش کشیده بودند انداخت و به سمت خروجی

حرکت کرد.
او دیگر اجازه نمیداد شهرزاد در زندگیش کمبودی
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احساس کند.
شب بعد از اینکه همه رفتند، خودشان بودند.

زهرا کمک کرد شهرزاد به نشیمن بیاید.
بخاطر داماد ها چادرش را هم روی سرش انداخته

بود و کمی چاق تر شده بود و باعث میشد قند در دل
یزدان آب شود.

کنار حاج سبحان روی مبل نشست، برای اینکه بخیه
هایش اذیت نکند، زیر پاهایش بالش گذاشتند تا راحت

باشد.
یزدان از جمع شان دور شد و بعد از چند دقیقه با دسته

گل زیبایی که در دست داشت کنار شهرزاد نشست و
گفت:

-خوشحال میشم مورد پسندت باشه بانو!
خواستم جلوی همه ازت تشکر کنم که پای من و

زندگی مون موندی!
تشکر کنم که سختی هارو با مقاومت پشت سر

گذاشتی بانوی من!
مادر شدنت مبارک.

شهرزاد از خوشحالی بغض کرده بود، اشک در
صورتش همچون جوی جریان پیدا کرد و دست یزدان

را گرفت و فشرد.
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یزدان سرویس طالیی که برایش خریده بود را همراه
گل روی پاهایش گذاشت و بوسه ای بر روی پیشانیش

زد.
شهرزاد دست دور شانه یزدان انداخت و بغضش با

صدای بلند شکست.
حاج خانم اشک گوشه چشمانش را با روسری گرفت

و حاج سبحان نفس عمیقی کشید.
از ته دل خداراشکر کرد که کارش نتیجه خوبی داشت

و این دو جوان اینگونه عاشق و شیدای هم شدند.
زهرا که جو را اینگونه دید با شیطنت دستانش را بهم

کوبید وِ کل کشید.
-به افتخار خان داداش و زن داداش بزن کف قشنگه

رو.....مبارکه مبارکه!!
شهرزاد از یزدان جدا شد و با خجالت سرش را پایین

انداخت و اشک هایش را پاک کرد.
زهرا موزیک را پلی کرد و همراه امیرعلی شروع به

رقص کردند.
مریم هم به جمع شان پیوست و آقایان بلند شدند و

روی سرشانN شاباش ریختند.
شهرزاد دست می زند و از ته می خندید.

یزدان به سمتش آمد و بسته تراول هایی که در دست

  1166                       



شهرزاد   بی شهر

داشت را روی سرش به هوا انداخت و جلوی شهرزاد
شروع به رقصیدن کرد.

شهرزاد با عشق نگاهش می کرد و از خدا بخاطر
تمام نعمت هایی که گرفت و نعمت هایی که داد شکر

می کرد.
اولین روز عید بود. با گلب سنگ قبر پدر و مادرش

را شست و برایشان فاتحه خواند.
یزدان ظرف خرما و حلوایی که خریده بودند را پخش

می کرد.
کنار شهرزاد نشست و لبخندی به لب هایش که آرام

تکان می خوردند، زد.
قران را بوسید و درون کیفش گذاشت.

-دستتون درد نکنه آقایی!
دیگه می تونیم بریم بیمارستان!!

-آقایی قربون تک به تک کلماتی که میگی بشه!
بریم بانو، بریم کوچولوهامون رو بیاریم.

در دست همدیگر از آنجا دور شدند. شهرزاد با حس
اینکه کسی صدایش می زند ایستاد.

یزدان در سکوت ایستاد و نگاهش کرد.
شهرزاد به عقب برگشت و دور و اطراف را نگاه

کرد.
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با دیدن پدر و مادرش لبخندغم آلودی زد که آنها با
لبخند بزرگی بر روی لب دستی تکان دادند و از

جلوی چشمانش دور شدند.
به سمت یزدان برگشت و دستش را محکم تر گرفت و

از بهشت زهرا خارج شدند.
یزدان ماشین را جلوی درب خانه خودشان پارک کرد

و پیاده شد.
ماهان را شهرزاد در آغوش گرفت و یزدان بوسه ای
بر روی باران که چشمان رنگیش را از پدر به ارث

برده بود، زد و در آغوشش گرفت.
در آسانسور با عشق در آیینه بهم نگاه کردند.

حال اکنون یک خانواده چهارنفری خوشبخت بودند.
با توقف آسانسور، از آن بیرون آمدند و زنگ خانه را

فشردند.
زهرا درب را باز کرد و با دیدن بچه ها جیغی کشید و

برف شادی را بال گرفت و فشرد.
صدای آهنگ تولدت مبارک در خانه پخش شده بود.

ابتدا شهرزاد و بعد یزدان وارد خانه شدند.
حاج خانم و حاج سبحان، نوه هایشان را در آغوش

گرفتند و بوسه بارانشان کردند.
ماهان کودک بی حوصله ای بود که سریع جیغی زد و
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شروع به نق زدن کرد.
شهرزاد اورا از آغوش زهرا گرفت. پسرک انگار

بوی تن مادرش را حس می کرد که سریع آرام شد.
رنگ چشمان ماهان، به شهرزاد رفته بود و قهوه ای

روشن بود.
اما باران تمام چهره پدرش را به خود اختصاص داده

بود.
موهای طلیی و چشمان سبزش، زیباییش را چتد

برابر می کرد.
-عمه قربونتون بره تپلی های سفید من!

آخ خدا دلم می خواد گازشون بزنم!!
-نه عمه اش؛ دلت میاد بچه هام گریه کنن اخه؟!

من فدای فسقلیام بشم.
شهرزاد و یزدان همراه بچه ها وارد اتاقشان شدند و

لباس ست چهار نفریشان را تن زدند.
یزدان با پیراهن سبز که با چشمانش هارمونی زیبایی

ایجاد کرده بود،پخته تر نشان داده میشد.
شهرزاد لباس های باران راهم تنش کرد و به آغوش

پدرش داد.
لباس های خودش، یک پیراهن شب بلند با سنگ

دوزی هایش شهرزاد را یک زن زیبا نشان می داد.
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سریع آرایشش را تمدید و لباس ماهان راهم تنش کرد
و کله سفیدش را روی سرش گذاشت و از اتاق خارج

شدند.
خانه را با دیزاین زیبایی تزیین کرده بودند.

کنارهم ایستادند و زهرا با دوربینی که از دوستش
قرض گرفته بود عکسی از آنها ثبت کرد.
عکسی که دیگر لبخندهایشان واقعی بود.

چشمان پر از عشقشان واقعی بود.
پایان

باسپاس از شما عزیزان
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