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 ساک به دست جلوي در پرورشگاه ايستاد . نفس عميقي کشيد! دوباره برگشته بود . در آهني سبز رنگ ، يه

 ، يه زماني که خيلي هم دور نبود ، آبي رنگ بود و حاال سبزش کرده بودن. درختهايي که پنج سال پيش زماني

 اينقدر هم بلند نبودند سايبان قشنگي رو روي جاده ي باريکي که به ساختمان سي ساله ي پرورشگاه منتهي مي

 د که تو زواياي ذهنش هنوز هم براششد ، انداخته بودن. نمي دونست براي چي اينجاست ! شايد تنها مسيري بو

 وي بچهش رو رسوند به در ساختمان . هياهآشنا بود . هيچ کس تو محوطه نبود . بي صدا و با قدمهاي آهسته خود

 .ها از تو اتاقها و همينطور حياط خلوت پرورشگاه کامالً اونو برده بود به گذشته ي نه چندان دور خودش

 .مدبا صداي زن جواني به خودش او

 خانم ؟کاري داشتين ؟-

 : لبخند نصفه نيمه اي زد و گفت

 . با خانم افراشته مدير اينجا کار دارم-

 : زن جوان لبخندي زد و گفت

 دو ماه بعد از استخدام من ، ايشون بازنشسته شدن . االن دو سالي مي شه که ديگه اينجا نمي يان ! به جاي-

 ده گرفتن . مي خوايين ايشون رو ببينين؟ايشون خانم صولت مديريت اينجا رو به عه

 هيچ وقت در طول هجده سالي که اينجا بزرگ شد و قد کشيد ، نتونست مهر صولت رو تو دلش جا بده . افراشته-

 ! کجا و صولت کجا ! اما چاره اي نبود . شايد صولت آدرسي چيزي از افراشته داشته باشه

 : ناچاراً رو به دختر گفت

 .... اهنمايي بفرمايين ايشون رو ببينمممنون مي شم ر-

 مون لبخند هميشگي که نمي دونست چرا هميشه حس مي کردنگاهي به سرتا پاش انداخت و با هصولت 

 :پالستيکيه ،گفت

 چقدر بزرگ و خانم شدي شکيبه جان ! راه گم کردي دختر ؟-

 : دستش رو جلو برد و دست صولت رو فشرد و گفت

 . اصالً تکون نخورين انگار زمان اثري رو شما نداشتهممنونم ! ولي شما -

 : صولت لبخند گله گشادي زد و و اونو دعوت به نشستن کرد و به خانمي که همراه شکيبه اومده بود تو ،گفت

 ! به آقاي توفيقي بگين دو تا چايي بياره-

 ! زن جوان چشمي گفت و اونا رو تنها گذاشت

 



www.taakroman.ir  

 

  

 
4 

 

رمان دوروي زندگي    

 سميه.ف.ح کاربر انجمن تک رمان

 

 

 

 : صولت رو کرد به شکيبه و گفت

 خــــب از خودت بگو .چيکارا مي کني ؟ بچه داري ؟ درست رو ادامه دادي؟-

 :شکيبه که خودش رو آماده ي اين سواالو جوابا کرده بود ، کوتاه گفت

 .بچه ندارم. هنوز زوده خانم صولت . درسمم بله ادامه دادم. شيمي خوندم-

 : صولت گفت

 آفرين ! جايي هم کار مي کني ؟-

 : ي به ادامه ي اين بحث راضي نبود گفتشکيبه که خيل

 نه هنوز . راستش من با خانم افراشته يه کار کوچيک داشتم . ظاهراً به سالمتي بازنشسته شدن . مي خواستم-

 .اگه براتون امکان داره آدرس و شماره تلفنشون رو بهم بدين که برم ديدنشون

 يه دفترچه ي جلد سبز در اورد و يه چيزايي از توش توصولت کيفش رو از رو ميز برداشت و يه کم توشو گشت و 

 : يه برگ کاغذ نوشت و برگه رو گرفت سمت شکيبه و گفت

 هم آدرس و هم شماره تلفنش رو برات نوشتم . متاسفانه سال پيش يه سکته رو رد کرده و همين موضوع باعث-

 . شده که ديگه نتونه حرف بزنه و رو وليچره

 صولت نگاه مي کرد . چطور مي تونست اينقدر راحت راجع به فاجعه ي به اين بزرگي حرف شکيبه با ناباوري به

 بزنه ؟ مگه فلج شدن و از دست دادن قدرت تکلم يه آدم ، اينقدر راحت و بي ارزشه که صولت مثل يه اتفاق عادي

 در موردش حرف مي زد ؟

 : صولت که بهت شکيبه رو ديد آروم گفت

 !فقط خواستم قبل از رفتن ، از وضعيتش بدوني که خيلي شوکه نشيببخش ناراحتت کردم -

****** 

 هر چند ساکش سنگين نبود ولي کشيدن اون از اين سر شهر تا اون سرش اذيتش کرده بود . کاغذ به دست و در

 مورد عالقهحالي که شماره پالکها رو نگاه مي کرد ، جلو مي رفت . يه کم باور اينکه صدقيه افراشته ، تنها مربي 

 اش تو کل زندگيش تو اون پرورشگاه ، تو يه همچين محله ي لوکسي زندگي مي کنه براش جاي هزار تا سوال

 داشت . رفتار مهربانانه و پر از حس نوع دوستي و مسئوليت خانم افراشته با بچه هاي درد کشيده و بي سرپرست

 ت. ولي ديدن اين محله با خانه هاي لوکس وپرورشگاه جوري بود که آدم حس مي کرد با اين درد آشناس

 . ماشينهاي مدل بااليي که جلوشون پارک شده بود ، تصوراتش از خونه زندگي افراشته رو به کل بهم ريخته بود

 بالخره آدرس رو پيدا کرد و جلوي در طوسي رنگ بزرگ ايستاد . تا خواست به سمت آيفون بره ،چراغ زرد رنگ

 وش شد و در به اهستگي باز شد . ماشين مشکي شاسي بلندي که شکيبه مدلش رو نميباالي در روشن و خام
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 ديگه دونست تو استانه ي در در حال خروج بود . شيشه هاي ماشين تيره بودن . نور هم تابيده بود به شيشه و

 

 

  ست وسط راه بود وبدتر . اصالً نمي شد راننده و بقيه سرنشينا رو ديد . در کامل باز شد ولي چون شکيبه در

 داشت داخل رو نگاه مي کرد . ماشين همينطور بي حرکت بود . به پاهاش جرأتي داد و قدم داخل حياط گذاشت

 همزمان با نزديک شدنش به ماشين شيشه ي سمت راننده هم پايين اومد . مرد حدوداً سي و پنج ، شش ساله اي.

 : با عينک آفتابي سرش رو داد بيرون و گفت

 امري داشتين ؟-

 : شکيبه نفسي کشيد و گفت

 اينجا منزل خانم صديقه افراشته هستش ؟-

 : مرد عينکش رو برداشت و دقيق صورت دختر جوان رو نگاه کرد و گفت

 بله ! شما ؟-

 : شکيبه لبخندي زد و گفت

 . عيادت اومدممن از دانش آموزان قديمي ايشون هستم . تازه فهميدم چه اتفاقي براشون افتاده ! براي -

 : مرد لبخند کجي زد و گفت

 بچه اون پرورشگاهي هستين که مادرم توش مربي بود ؟-

 : شکيبه لبي به دندان گرفت و آهسته گفت

 ! بله-

 : مرد دوباره ريموت در رو زد و در بسته شد و از ماشينش پياده شد و گفت

 جايي که به خاطر دارم ، مادرم شما ها رو بيشتر از همراه من بياين ! احتماالً از ديدنتون خوشحال مي شن . تا-

 . بچه هاي خودش دوست داشت

 شکيبه بي حرف دنبال مرد به راه افتاد . جبر زمانه ، توهين و تحقير هايي که شده بود ، خجالتهايي که کشيده بود

 . هترين راه حلش بود، همه و همه باعث شده بود خيلي اهل جواب دادن و بلبل زبوني نباشه . هميشه سکوت ب

 شش پله ي نيم دايره ي بزرگي رو که جلوي ساختمان دو طبقه بود رو پشت سر مرد طي کرد و از آستانه ي در

 نسکافه اي رنگ بزرگ هم رد شد . باور اينکه صديقه ، خانم يه همچين خونه اي بود براش از تصور خواستگاري

 اشتن اين خونه زندگي و اين همه جالل و جبروت ، چه الزاميکردن برت پيت ازش ، سخت تر بود . صديقه با د

 براي کار تو اون پرورشگاه داشت ؟

 سعي کرد در برابر نگاههاي تحقير آميز و پوزخند کنار لب مرد ، خيلي اطراف رو ديد نزنه ! مي دونست اون مرد

 . رورشگاه خوشش نمي اومدمنتظر يه حرکت اشتباهه که حسابي تحقيرش کنه . ظاهراً خيلي از بچه هاي پ
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 : بالخره جلوي يه در قهوه اي رنگ توقف کردن . مرد گفت

 !اينجاست . دنبال من بياين-

 

 

 . افراشته برگشت سمت در . براي لحظاتي به پسرش که همراه دختر جوانياز تقه اي به در ، وارد اتاق شدنبعد 

 کرد . انگار شناخته بود . با لبخند دستاشو از هم باز کردوارد اتاقش شده بودن نگاه کرد . نگاهش رو ميخ دخترک 

 شکيبه ي بي پناه ، دلش براي آغوش امن کودکي هاش خيلي تنگ شده بود . ساک رو همونجا رو زمين انداخت و .

 . دويد سمت يه آغوش مادرانه ي امن که چطور زندگي کردن يه بره ميون کلي گرگ رو ذره ذره يادش داده بود

 : ي خيلي نزديک مرد ، از آغوش صديقه بيرون اومد.مرد رو به مادرش گفتبا صدا

 شوکت خانم االن برميگرده مامان ! مي خوايين تا برگشتنش بمونم خونه ؟-

 . افراشته بادستش اشاره کرد که برو

 : مرد با چهره يسرد رو به شکيبه گفت

 تون مي ذارم . فقط لطفاً خيلي مادرم رو خستههمين االناست که شوکت خانم خدمتکارمون برگرده . من تنها-

 .نکنيد . خودتون که وضعيتشون رو مي بينين

 : شکيبه با پشت دست اشکش رو پاک کرد و آروم گفت

 !!! چشم-

 . مرد بي خداحافظي اتاق مادرش رو ترک کرد

 : صديقه وايت برد کوچيکي رو که رو عسلي کنار ويلچرش بود ، برداشت و روش نوشت

 اومدي گلکم ! از ديدنت خيلي خوشحالم . شوهرت کو پس ؟ بچه هم داري ؟ خوش-

 : اشک بي امان از چشم هر دو مي باريد. شکيبه اروم گفت

 !ممنونم صديقه جون ! شوهرمم خوبه . بچه ندارم هنوز . زوده خوب-

 :افراشته نوشت

 چرا شوهرت باهات نيست ؟-

 : شکيبه دست معلمش رو گرفت و گفت

 کار رفته عمان . من اومدم تهران براي پيدا کردن کار! زندگي يه کم سخت مي گذره بايد هر دو حسابي کاربراي 

 ! کنيم

 : افراشته نوشت

 دانشگاه رفتي ؟-

 : شکيبه لبخندي رو چانشني صحبتش کرد و گفت
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 . بله !شيمي خوندم . رفتم پرورشگاه و از اونجا آدرستون رو گرفتم-

 : ت رو گونه ي شکيبه و لبخندي پاشيد رو صورتش. بعد نوشتصديقه دستش رو گذاش

 خوشحالم که تونستي درست رو ادامه بدي ! تو دختر باهوشي هستي . براي کار هم مي گم پسرم برات بسپره-

 

 

 ! نگران نباش .خدا بزرگه

 : شکيبه سريع گفت

 گردم پيدا مي کنم . مهم نيست چه کارينه تو رو خدا صديقه جون . من فقط اومدم براي ديدنتون . خودم مي -

 ! باشه . همين که کمک خرج احمد باشم کافيه

 . همون موقع تقه اي به در خورد و زن قد بلند و ميانسالي وارد اتاق شدو سالم کرد

 : شکيبه پيش پاش بلند شد و سالمش رو جواب داد و گفت

 . مدممن دانش اموز سابق صديقه جون هستم و براي عيادتشون او-

 : شوکت جلو رفت و با شکيبه دست داد و گفت

 .خوش اومدي دخترم !من شوکتم و اينجا کار مي کنم ! االن براتون چايي مي يارم-

 : شکيبه با لبخند گفت

 ! ممنون زحمت نکشين-

 وتا ساعت سه ظهر ، شکبيه و صديقه از هر دري با هم حرف زدن . بيشتر اين حرفها حول گذشته ي مشترک بود 

 . شکيبه ماهرانه بحث رو از پنج سال متاهليش دور مي کرد

 !صداي ساعت که در اومد ، صديقه نوشت . االن حسين مي ياد . لطفاً کمکم کن بريم براي ناهار

 : شکيبه که اصالً متوجه گذر زمان نشده بود ، خجل گفت

 !من مزاحمتون نمي شم صديقه جون . بايد برم-

 .خورد و صداي ياهلل همون موقع تقه اي به در

 : شکيبه بلند گفت

 ! يه لحظه اجازه بدين-

 : سريع روسريش رو که رو دسته ي مبل انداخته بود سرش کرد و گفت

 !ببخشيد بفرمايين-

 . حسين وارد اتاق شد و سالم کرد

 وايت برد شکيبه پيش پاش بلند شد و جوابش رو داد و صديقه هم سرش رو به عالمت سالم تکون داد . صديقه رو

 چيزي نوشت و نشون حسين داد . اخم کمرنگ ولي غير قابل انکاري بين دو ابروي پر مرد جوان افتاد و بعد رو
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 : شکيبه گفت

 ! ناهار رو مهمون ما باشين ! مامان از رفتنتون دلگير مي شن-

 : شکيبه رو به صديقه گفت

 که حساب ساعتها از دستم در رفت. بايد رفع صديقه جون مزاحم نمي شم به خدا . اونقدر غرق گذشته شديم-

 

 

 . زحمت کنم . تا زماني که تهرانم ، بازم بهتون سر مي زنم قول مي دم

 : حسين سرفه اي کرد و گفت

 هاي اين خونه خيلي رو حرف من حرف نمي زنن! اگه کار خاصي اون بيرون ندارين ، دعوت مادر رو معموالً مهمون-

 .بپذيرين لطفاً

 که واقعاً اون بيرون نه کسي رو داشت ونه کاري و در ضمن خيلي هم گرسنه بود ، قبول کرد و همراه مردشکيبه 

 . جوان ومادرش راهي اتاق ناهارخوري شد . سر ميز ناهار ، صديقه رو کاغذ چيزي نوشت و نشون حسين داد

 تيصال تکون داد و شکيبه يحسين سوالي مادرش رو نگاه کرد . صديقه دوباره چيزي نوشت.حسين سري از اس

 بي خبر از همه جا رو خشمگين نگاه کرد. شکيبه لقمه ي تو دهنش رو به زحمت قورت داد و خيره شد تو

 . چشمهاي ناراحت مرد جوان

 : حسين پوفي کرد و گفت

 مدرکتون براي دانشگاه دولتيه يا آزاد ؟-

 . رش در مورد کار بهش سپرده که اونم ناراحت شدهشکيبه فهميد چرا مرد جوان اخمو نگاهش مي کرد . حتماً ماد

 : سربه زير گفت

 !تو دانشگاه شيراز درس خوندم-

 : حسين دوغي براي خودش ريخت و گفت

 سابقه ي کار که ندارين ؟-

 : شکيبه انرژيش رو جمع کرد و گفت

 چرا اين سواال رو مي پرسين ؟-

 : تحسين ابرو هاشو داد باال و پوزخند کمرنگي زد و گف

 مگه به مامان نسپردين من براتون کار پيدا کنم ؟-

 : شکيبه رنجيده به صديقه نگاه کرد و گفت

 .نه! من فقط گفتم براي پيدا کردن کار به تهران اومدم . من از کسي هيچ درخواستي نکردم آقا-

 : صديقه سريع چيزي تو کاغذ نوشت. حسين سري تکون داد و گفت
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 که اگه شما بخوايين بنده به چند نفر از دوستام بسپرم که اگه شغل مناسبي مد نظربه هر حال مادر مايلند -

 ! داشتن بگن

 : شکيبه نگاهش رو داد به ظرف غذاش و گفت

 من فقط اومد بودم بعد از پنج سال دوري ، مادر مهربون کودکي هامو ببينم . نيومده بودم زحمتي براي کسي-

 .. راضي به زحمتتون نيستم .خودم يه کاريش مي کنمايجاد کنم . از لطف شما هم ممنون

 

 

 همون موقع صديقه دست شکيبه رو گرفت و دلخور نگاهش کرد و بعد دست ديگه اش رو به حالت سکوت گرفت

 .جلوي لبش که يعني حرف نزن

 : حسين گفت

 . زحمتي نيست خانم ِ؟ من تحت امر اوامر مادر هستم-

 .پويا هستم-

 .انم پويا ! يکي از دوستاي من کارخونه توليد رنگ داره ! رشته ي شما با کار ايشون مرتبطهبله! زحمتي نيست خ-

 !من مي سپرم بهشون

 : شکيبه لبخند کمرنگي زد و گفت

 .با اينکه به هيچ وجه راضي به دردسر شما نيستم ، از لطفتون بي نهايت ممنونم-

 ود که چطور از صديقه جون کمک بخواد . اون نه کسي روبعد از ناهار حسين خونه رو ترک کرد . شکيبه مونده ب

 : تو تهران داشت و نه جايي ! انگار خدا حرفاشو شنيد ،چون صديقه نوشت

 جايي براي موندن داري؟ تا موقعي که شوهرت نيست ، مي خواي کجا بموني ؟-

 : شکيبه گفت

 ! فعالً مي رم مسافرخونه تا يه جايي رو کرايه کنم-

 : کرد و نوشتصديقه اخمي 

 خونه ي به اين درندشتي جايي واسه تو نداره ؟-

 : شکيبه سريع موضع گرفت و گفت

 ! حتي حرفشم نزنين . به هيچ وجه اينجا نمي مونم .لطفاً اصرار نکنين صديقه جان-

 . همون موقع شوکت با يه سيني چايي وارد اتاق شد

 :صديقه نوشت

 ! اگه نموني ناراحت مي شم -

 : صديقه رو گرفت و گفت شکيبه دست
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 مي دونم به فکرمين و نگران . ولي من ترجيح مي دم خيلي زود يه خونه براي کرايه پيدا کنم . اينطوري خيلي-

 راحت ترم . به خدا زود زود هم سر مي زنم ولي اينجا بمونم معذب مي شم . شما که اينو نمي خوايين؟

 : همون موقع شوکت گفت

 ي براي کرايه مي خواي ؟دخترم چه جور خونه ا-

 : شکيبه گفت

 خوب من تنهام . شوهرم براي کار رفته عمان ! يه خونه ي کوچيک با يه اتاق و سرويس براي من کافيه ! پول-

 

 

 .رهنم هم زياد نيست و براي همين جاش هم خيلي خوب نباشه مهم نيست

 : شوکت نگاهي به صديقه خانم کرد و گفت

 وهر من يه همچين جايي براي کرايه داره که معموالً به دانشجو ها کرايه مي ده .وليفضوليه ها ولي خواهر ش-

 خوب چون يه کم بداخالقه ، هر کي مي ياد براي اجاره ي خونه ، به چهار ماه نکشيده تخليه مي کنه ! اگه خيلي

 . کارت گيره و فوري خونه مي خواي ، مي تونم بهش بگم

 ن سرعت تونسته خونه پيدا کنه !هيچ کس از رازش با خبر نبود . کسي نميشکيبه باورش نمي شد که به اي

 دونست قبالً تو چه جايي زندگي مي کرده . هيچ کس نمي دونست چي به سرش اومده و االن با چه مصيبتي

 خودش رو خالص کرده . هيچ کس نمي تونست به اندازه ي مادر شوهرش بد اخالق و آزار دهنده باشه . پس هر

 ! ي بود مي تونست تحمل کنهجاي

 : صديقه نوشت

 خونه ي خواهر شوهرت کجاست شوکت ؟-

 : شوکت دست و پا شکسته متن رو خوند و بعد از گفتن جواب ، چهره ي صديقه درهم رفت و نوشت

 آخه شوکت جان اونجا براي زندگي يه زن جوون تنها مناسبه به نظرت ؟-

 : شوکت اخمي کرد و گفت

 . خودشون گفتن پول رهنشون زياد نيست . وگرنه من جسارت نمي کردمآخه خانم -

 : شکيبه پريد وسط صحبتشون و گفت

 عيبي نداره صديقه جون . هر چقدر پول بدي ، همونقدر هم اش مي گيري ! خودتون خوب مي دونيد که من کيم-

 جايي گليم خودم رو از آب بيرون و کجا بزرگ شدم . برام مهم نيست اگه محله اش خوب نباشه . من بلدم تو هر

 . بکشم

 صديقه در برابر قاطعيت کالم شکيبه چيزي نگفت و قرار شد عصر وقتي شوکت برمي گرده خونشون ، شکيبه رو

 .با خودش ببره که اونجا رو ببينه
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***** 

 ابينت با يهبا يه سرويس بهداشتي کوچيک گوشه ي سمت چپ و يه مثالً آشپزخونه و در واقع يه ک3*4يه اتاق 

 گاز سه شعله و يه يخچال رنگ و رو رفته و يه سينک کثيف و کج و معوج ، يه بخاري کوچيک ، و کنارش يه چهار

 پايه ي کوچيک کل فضايي رو که جلوي ديد شکيبه بود رو تشکيل مي داد . تعجب کرده بود که دانشجو جماعت ،

 و روش مي باريد . به هر حال تا زماني که کاري پيدا کنه ، چطور مي تونست اين خونه رو تحمل کنه ؟ کثيفي از سر

 ! بايد يه همچين جايي سر مي کرد که بتونه با پرداخت رهن و اجاره ي ناچيز ، گذران بکنه

 جالب اينجا بود که اون زن چاق که با تتو ناشيانه و ارزان قيمت ابروهاش ، شبيه شيطان مجسم شده بود ، کلي هم

 

 

 رط و شروط گذاشت . به هر حال دارندگي و برازندگي . اين آدم همين يه دخمه رو داشت که باهاشبراي شکيبه ش

 بتونه بدبخت بيچاره هايي مثل شکيبه رو تو مشتش بگيره . شکيبه چي؟ شکيبه اي که تنها داراييش مهريه اش

 . بود و بس. پس بايد دندان سر جيگر مي ذاشت و قبول مي کرد

 ظر مي رسيد . انگار که باعث بر قراري صلح خاور ميانه شده باشه . بنگاه دار ناشيِ اين معاملهشوکت خوشحال به ن

 . شوکت بود و احتماالً واسه پيدا کردن مشتري براي اين مخروبه ، کلي پيش شوهر و خواهر شوهرش عزيز مي شد

 شب رو مي مونه . از فردا صبح بايدشب رو همونجا خوابيد . به صديقه هم گفته بود که اگه محل مناسبي باشه ، 

 دست به کار مي شد . با اينکه هيچ وسيله ي رفاهي اي اونجا نبود ، به خاطر خستگي مفرط بي هوش شد. صبح

 زود از خونه زد بيرون . بايد وسايل تميزکاري و شستشو براي خونه تهيه مي کرد . دو قوطي رنگ ، دو تا دستمال

 . شيشه شو و چند تا استکاج و ... با يه کم خورد و خوراک خريد و برگشتجادويي ، پودر شستشو . 

 شهين خانم ، خواهر شوهر شوکت از پشت پنجره ي اتاقش داشت اونو مي پاييد . سري به عالمت سالم تکون داد

 د وو وارد دخمه اش شد . شب بدي رو اونجا رو فرش رنگ رو رفته و کثيفش بدون هيچ رخت خوابي گذرونده بو

 . همه ي بدنش درد مي کرد .اما بايد اونجا رو مرتب مي کرد تا قابل زندگي بشه

 يه کيک به همراه يه ليوان شير به عنوان صبحانه خورد و سريع فرش رو جمع کرد . اتاق کوچيکي بود و تا شب

 از کرد و شروع کردمي تونست رنگش رو تموم کنه . رنگ پالستيکي بي بو خريده بود که اذيت نشه . پنجره رو ب

 چهار پايه کوچکي که گوشه ي اتاق بود ، خيلي به کارش اومد . چون خودشم قد بلند بود و سقف اتاق کوتاه ،.

 تونست با همون چهار پايه سقف رو هم رنگ کنه ولي حسابي دستش درد مي کرد. ديوار ها رو خيلي بهتر از سقف

 ست بهتر کار کنه . تا ساعت سه ظهر ، دو ديوار به اضافه يرنگ کرد چون دستش راحت تر مي رسيد و مي تون

 ! سقف رو رنگ کرده بود . هم خيلي خسته بود و هم خيلي گرسنه

 يکي ديگه از کيک ها رو باز کرد و خورد . دلش خواب مي خواست ولي چون فرش رو جمع کرده بود ، جايي براي

 ش عصر بود که کل اتاق رو رنگ کرد . خيلي قشنگ شده بودخوابيدن نبود . يا علي گفت و دوباره مشغول شد . ش
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 مانتو رو سريش رو پوشيد و فرش ماشيني رو که سبک هم بود به خارج اتاق منتقل کرد . رو سريش رو مرتب کرد.

 : و در اتاق شهين خانم رو زد . بعد از چند دقيقه شهين خانم ، طلبکار تو آستانه ي در ظاهر شد و گفت

 مي خواي ؟چيه ؟ چي -

 : شکيبه قدمي عقب گذاشت و گفت

 مي تونم اجازه بگيرم و اين فرش رو تو حياط بشورم ؟ خيلي کثيفه ! شوکت خانم گفته بودن شما خيلي خانم-

 ! تميزي هستين . گفتم اجازه بگيرم

 : شهين ابرويي باال انداخت که ابروهاش رسماً چسبيد به ريشه ي موهاش و گفت

 االن ؟-

 

 

 : گفتشکيبه 

 ! بله اگه ممکنه-

 : شهين گفت

 . باشه ولي آبو زياد مصرف نکن-

 شکيبه با خوشحالي چشمي گفت و فرش رو پهن کرد وسط حياط . فرش نبود که انگار پارچه بود . شستنش براش

 چطورکاري نداشت . هشت و نيم بود که از شستن فرش فارغ شد . رسما ديگه از کت و کول افتاده بود .مونده بود 

 . اونو از ديوار آويزون کنه که در حياط با صداي بدي باز شد

 مرد جووني در حالي که يه کيسه ي نسبتاً سنگين و بزرگ رو حمل مي کرد وارد حياط شد . نگاهي به شکيبه

 . انداخت و سالم کرد

 م بود . عبد الرضا قدمي جلوشکيبه سر به زير جوابش رو داد . احتماالً اين مرد عبد الرضا ، تنها اوالد شهين خان

 : گذاشت و گفت

 به زحمت افتادين ! بذارين کمک کنم آويزونش کنين . شکيبه معذب کمي عقب رفت . عبدالرضا فرش رو بلند-

 کرد و رفت باالي نردبوني که شکيبه آماده کرده بود . براي مرد قوي هيکلي مثل عبدالرضا حمل اون فرش کاري

 ويزون کرده بودن که شهين عصباني از اتاق بيرون اومد . معلوم بود حموم بوده چوننداشت . تازه فرش رو آ

 : موهاش هنوز خيس بود . با خشم رو به عبدالرضا گفت

 تو چرا ؟ مگه خودش چالقه ؟ فرش به اون سنگيني رو کول کردي ، نگفتي کمرت مي گيره ؟-

 : عبدالرضا نگاه نادمي به مادرش انداخت و گفت

 . شون سنگين بود . ولي منو اذيت نکرد . شما برو تو مادر ! االن مي يامبراي اي

 : شهين نگاه ترسناکي حواله ي شکيبه کرد و گفت

 ! کاراتو از اين به بعد خودت انجام مي دي ! نه خريدي و نه کار بدني و نه هيچي رو نبايد از من پسرم بخواي-
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 . يد رفت داخل و درو محکم بستشکيبه چشمي زمزمه کرد و شهين همينکه اونو شن

 : عبدالرضا فرش رو آويزون کرد و اومد پايين و گفت

 اين فرشو که شستين االن کف اتاق خاليه نه ؟-

 : کيبه گفت

 ! بله ولي يه کاريش مي کنم-

 و تعبدالرضا بي حرف به سمت انباري گوشه حياط رفت . با لگد درش رو باز کرد و چند دقيقه با با يه گليم برگش

 : گفت

 . کهنه ست ولي مي شه براي يه شب ازش استفاده کرد-

 

 

 شکيبه تشکر کرد و اونو گرفت و سريع برگشت به اتاقش . گليم رو باز کرد . از تو ساکش يه مالفه درآورد . مالفه

 کوچيک بود ولي باز از هيچي بهتر بود . مثل شب قبل ساکش رو گذاشت زير سرش و از خستگي بي امان بي

 . هوش شد

 صبح با يه بدن درد وحشتناک بيدار شد . حس مي کرد با چوب همه ي بدنش رو سياه و کبود کردن .سرش هم

 درد مي کرد . بايد يه فکري براي وسايل خونه مي کرد . تو اين اتاق نمور ، اگه رو زمين مي خوابيد فاتحه ي دست

 و بلند شد . يه آبي به صورتش زد و يکي از کيک هايو پا و کمرش رو بايد مي خوند. کش و قوسي به تنش داد 

 . ديروزي رو با دو تا پاکت شير کوچيک خورد و دوباره دست به کار شد

 تا ظهر حسابي آشپزخونه و حموم و دستشويي رو سابيد و برق انداخت . شيشه هاي پنجره رو هم شست و پرده

 ون شده بود رو جدا کرد که بشوره. از تميز کاري که فارغ شدي رنگ و رو رفته و ايضاً کثيف رو که نصفه نيمه آويز

 ، رفت حموم . هم پرده و لباساشو شست و هم خودشو . با اينکه آب خيلي هم گرم نبود ولي حموم حسابي حالش

 رو جا آورد . بايد يه کم وسايل زندگي مثل ظرف و ظروف و تخت و اينا مي خريد . گرسنه هم بود . سريع لباساشو

 وشيد و از خونه زد بيرون . درست سر کوچه ي باريک و طوالني محله ، يه ساندويچ فروشي بود . ساندويچپ

 . همبرگري سفارش داد و نگاهش رو از پنجره ي پر لک ساندويچي به بيرون داد . مردم با عجله در گذر بودن

 الهايي نه چندان دور اون هم هميشه درپوزخندي به اين تالطم بي ثمر زد و فکرش رو پر داد به گذشته . شايد س

 تالطم بود . تالطمي براي تالش بيشتر واسه يه زندگي ايده آل . اما يه ازدواج ، يه ازدواج زجر آور ، به همه ي اين

 . رويا ها و تالشها پايان داد .مردي رو صاحب شد که بود ولي نبود

 . اون ساندويچ کثيف تو اون محيط کثيف تر ، بيش از با صداي خانم سفارشون آماده ست ِ مرد ، به خودش اومد

 تصورش بهش مزه داد . انرژي بدنش رو تامين کرد ، راه افتاد . اول به سمساري سر زد و يه تخت و تشک و يه ميز

 اينه اي کوچيک رو با يه قيمت ناچيز خريد و قرار شد مرد خودش با وانت اونا بياره دم در. به يه پارچه فروشي

 ون قيمت رفت و چند متر به عنوان مالفه خريد . يه کم خورد و خوراک و ماهيتابه و قابلمه و ابکش و ليوان وارز
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 . بشقاب وخالصه وسايل جزئي اشپزخونه خريد و خسته برگشت خونه

 . تازه رسيده بود خونه که موبايل کهنه و قديمش زنگ خورد . تنها کسي که شماره اش رو داشت صديقه جون بود

 دکمه ي سبز رنگ که خوب هم کار نمي کرد و بايد خيلي فشارش مي داد رو زد . صداي مردانه اي بالفاصله بعد از

 : الوي شکيبه گفت

 خانم پويا ؟-

 : شکيبه مردد گفت

 بله ! شما ؟-

 : مرد سرفه ي کوتاهي کرد و گفت

 ! شريف هستم خانم -

 

 

 :شکيبه با شک پرسيد

 ؟ما همديگه رو مي شناسيم -

 : حسين گفت

 ! حسين شريف هستم . پسر به قول شما صديقه جون-

 : شکيبه نفس راحتي کشيد و گفت

 حال شما آقاي شريف ؟ صديقه جون چطورن ؟-

 : حسين پوفي کرد و گفت

 ممنون ! تماس گرفتم اطالع بدم با دوستم صحبت کردم . ايشون ظاهرن به فردي با تحصيالت شما تو کارخونه-

 ! رن . براي فردا صبح ازتون خواستن که به دفترشون برين. آدرس رو براتون اس ام اس مي کنمشون نياز دا

 .اميدوارم که بتونيد اين شغل رو بدست بيارين

 : شکيبه با لکنت گفت

 . واي خيلي ممنونم جناب شريف . خيلي تو زحمت افتادين . به خاطر اين لطف مديونتونم-

 : حسين با کمي تعلل گفت

 در صورت امکان بيشتر به مادر سر بزنيد . از دو روز پيش که شما رو ديدن روحيه شون بهتر شده و تمايلفقط -

 . زيادي براي صحبت پيدا کردن

 . شکيبه بعد ازاينکه قول داد خيلي زود زود به صديقه جون سر بزنه ، تماس رو قطع کرد

***** 

 ....... فتر مرکزي کارخانجات رنگ و رزين. د  يه ساختمان چهار طبقه ي شيک با نماي کاپوزيت

 بسم الهي زير لب زمزمه کرد و وارد ساختمان شد . اتاق شايان مودت مدير عامل و رئيس هيت مديره ي اين
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 سميه.ف.ح کاربر انجمن تک رمان

 

 تشکيالت به گفته ي حسين تو طبقه ي چهارم ساختمان قرار داشت . وقتي وارد طبقه ي چهار شد ، چيزي رو که

 ! يه فضاي بي نهايت شکيل و مدرن . نور مخفي هاي زيبا ، همراه با عکس هاي با مي ديد نمي تونست باور کنه

 . کيفيت از سايت هاي مختلف کارخانه حسابي به فضا ابهت و زيبايي داده بود

 : منشي موقر ودر عين حال با کالسي با صداي ظريف پرسيد

 امري داشتين ؟-

 : شکيبه خودش رو جمع و جور کرد و گفت

 . پويا هستم آقاي حسين شريف از جناب مودت برام وقت مالقات گرفتنشکيبه ي -

 : منشي سري تکون داد و دفترش رو نگاهي کرد و گفت

 بله درسته .آقاي دکتر فرمودن جهت اشتغال تشريف مي يارين درسته ؟-

 

 

 : شکيبه متعجب گفت

 آقاي دکتر ؟-

 : منشي با لبخند گفت

 ! بله دکتر شريف رو عرض مي کنم-

 . شکيبه آهاني گفت و سرش رو به نشونه ي بله تکون داد

 : منشي تلفن رو برداشت و گفت

 خسته نباشين اقاي مهندش ! خانم پويا تشريف آوردن . سفارش دکتر شريف !!! بله بله االن مي فرستمشون-

 ! داخل

 : منشي تلفن رو سرجاش گذاشت و گفت

 . بفرمايين خانم پويا ! ايشون منتظرتون هستن-

 شکيبه با کلي استرس به سمت دري که منشي نشون داد ، حرکت کرد . تقه اي به در زد و بعد از شنيدن صداي

 .بفرماييد مرد داخل اتاق ، وارد اتاق شد

 . اتاقي نسبتاً بزرگ با دکوراسيون به رنگ کرم و قهوه اي با پنجره هاي بزرگ و پرده هاي شکيل

 د و حسابي شکيبه و عکس العملش رو مي پاييد ، حدود چهل ، چهل و پنجمردي که پشت ميز رياستي نشسته بو

 . ساله به نظر مي رسيد . شايد همين ميانسال بودن ، ابهت و جذابيتي خاصي به چهره اش بخشيده بود

 : آروم سالم کرد و گفت

 ! شکيبه ي پويا هستم آقاي مهندس-

 : د و گفتمودت با دست به نزديکترين مبل چرم راحتي اشاره کر
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 سميه.ف.ح کاربر انجمن تک رمان

 

 !بفرمايين لطفاً-

 . با پاهايي لرزان نشست و نگاهش رو داد به صورت مرد

 : مودت نگاه تيزي پاشيد تو صورت شکيبه و گفت

 چند سالته خانم پويا ؟-

 : شکيبه زمزمه کرد-

33- 

 : مودت در حالي که با خودنويس نقره اي رنگش بازي مي کرد ، گفت

 يه کليالتي از خودتون مي گين ؟-

 : شکيبه نفس بلند کشيد و گفت-

 شکيبه پويا هستم . بيست و سه سالمه ! پدر و مادر ندارم و تو يه پرورشگاه بزرگ شدم . تو دانشگاه شيراز-

 

 

 شيمي خوندم و سابقه ي کار هم ندارم ولي معدلم هجده و سي و پنج هست و دانشجوي ساعي اي به حساب مي

 اومدم . 

 چون مادر آقاي دکتر شريف تو سالهاي نه چندان خيلي بهم محبت داشتن ، بازم دنبال کار اومدم تهران و

 !مزاحم ايشون شدم و ايشون از پسرشون خواستن که تو پيدا کردن کار بهم کمک کنن

 : مودت پرسيد

 مجردين ؟-

 نخواهي و ديرو چه سوال سختي ! به هر حال با دادن کپي از تمام صفحات براي اشتغال تو اين کارخونه ، خواهي 

 . يا زود ، مودت متوجه مي شد . پس چه بهتر همين االن بهش مي گفت

 . هجده سالگي و درست تو مقطعي که دانشگاه قبول شدم ، ازدواج کردم ولي االن شش ماهه که طالق گرفتم-

 دن وضعيت جسميالبته اقاي شريف و مادرشون ، در جريان نيستن . بعد از پنج سال که به تهران برگشتم ، با دي

 کسي که مادري ها در حقم کرده بود ، دلم نيومد بهش بگم خوشبخت نبودم . ايشون االن فکر مي کنن شوهرم

 رفته عمان براي کار! ولي الزم بود شما حقيقت رو بدونين. معموالً خيلي جاها از استخدام يه زن جوان مطلقه

 ! باشه . من حقيقت رو به شما گفتم که بدونين من کيم استقبال نمي کنن چون فکر مي کنن ممکنه مشکل آفرين

 در ضمن چه تقاضاي کار منو بپذيرين و چه نه ، خواهش مي کنم چيزي به خانواده ي شريف نگين. خودم کم کم

 ! بهشون مي گم

 يزمودت که ساکت به حرفهاي دختر جوان گوش مي داد ، به صندلي نرم و بلندش تکيه داد و در حالي که خيلي ت

 : دخترک رو نگاه مي کرد گفت
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رمان دوروي زندگي    

 سميه.ف.ح کاربر انجمن تک رمان

 

 ! مي تونم بپرسم چرا جدا شدين ؟ البته ربطي به کار نداره ها ولي براي شناخت شخص شما مي تونه مفيد باشه-

 : شکيبه سرش رو پايين انداخت و گفت

 سريعمشکل حل نشدني رواني داشت . پرونده اش که به جريان افتاد و چند تا روانشناس تاييد کردن . خيلي -

 . حکم طالق صادر شد

 مودت از پشت ميزش بلند شد . چهار شونه نبود ولي قد بلند بود . ميزش رو دور زد . همونطور ايستاده تلفن رو

 : برداشت و گفت

 ! پوشه و فرم استخدام بيارين-

 : فتچند لحظه بعد ، همون منشي با يه لبخند مليح اومد داخل . دو دستي پوشه رو گرفت سمت مودت و گ

 !تمامي فرم ها داخلش هستن اقاي مهندس-

 . مودت سري تکون داد و دختر با گفتن با اجازه اتاق رو ترک کرد

 . مودت پوشه بدست نشست رو مبل مقابل شکيبه . شکيبه پاهاشو جمع کرد و نگاهش رو داد به مرد روبه روش

 

 

 : مودت فرم رو گذاشت جلوي شکيبه و گفت

 ه ماه شما رو استخدام مي کنم و باهاتون قرارداد مي بندم . در صورتيکه هردو راضيمن آزمايشي به مدت س-

 .بوديم ، تمديد مي شه در غير اينصورت قرارداد في مابين لغو مي شه

 حقوق پايه ي اينجا براي يه کارشناس تازه وارد ، طبق قانون کار و روال خود کارخونه ، نهصد و سي تومانه که بعد

 . يمه و ماليات و ساير کسورات قانوني به شما پرداخت مي شهاز کسر حق ب

 ساعت کار هشت صبح الي پنج بعد از ظهر خواهد بود و شما وسط کار يه ساعت براي ناهار و نماز و استراحت وقت

 زخواهيد داشت . بقيه ي موارد رو مدير مستقيمتون بهتون مي گن . آدرس کارخونه رو هم که مي دونيد . هر روز ا

 چند نقطه ي تهران براي کارخونه سرويس هست که مي تونيد مسيرها رو بپرسين و با هر کدوم که به مسيرتون

 . نزديک بود هماهنگ بشين

 . شکيبه باورش نمي شد که تونسته يه کار عالي پيدا کنه اونم با اين سطح کيفي به اين سرعت

 کردن . مودت بدون اينکه برگرده پشت ميزش ، همونجااز مودت تشکر کرد و فرم رو گرفت و شروع کرد به پر 

 نشست و به جوابهاي دختر جوان در قبال سوالهايي که نوشته شده بود ، نگاه مي کرد . شکيبه معذب بود ولي

 . هيچ حرکتي هم نمي تونست انجام بده

 : کارش که تموم شد ، مودت گفت

 کپي شناسنامه و کارت ملي و عکس همراهتون هست ؟-

 : کيبه اي بله اي گفت و مودت ادامه دادش

 من معموالً براي افرادي که مثل شما توسط يه اشنا وارد اين مجموعه مي شن و مراحل قانوني استخدام رو طي-
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 نکردن ، يه ضامن معتبر مي خوام ولي در مورد شما چون خيلي به حسين ايمان دارم ، اينو نمي خوام . فقط از

 براي آزمايشگاه و همينطور براي آگاهي هستش که بگيرين پر کنيد و بعد جواب هر دو قسمت کارگزيني دو فرم

 بيارين که تو پرونده ضميمه بشه . نگران اداره ي آگاهي هم نباشين . يه مراحلي هست که بايد طي بشه . انگشت

 .نگاري و اين حرفا . فرماليته هستش ولي الزم االجراست

**** 

 :  د و جعبه ي شيريني رو داد دستش و گفتبا ديدن شوکت لبخندي ز

 .اين شيريني دو تا منظور داره . يکي براي پيدا شدن خونه و يکي هم براي پيدا شدن کار-

 : شوکت شيريني رو گرفت و با لبخند گفت

 . خوب خدا رو شکر ! برم بچينم تو ظرف و با چايي براتون بيارم ! خانم تو اتاقشون هستن-

 و به سمت اتاق صديقه راه افتاد . صديقه با ديدنش خوشحال و هيجان زده ، دستاشو باز کرد وشکيبه تشکر کرد 

 . شکيبه با اشک بين بازوهاي مهربونش جا گير شد

 : چند لحظه که گذشت ، شکيبه بغض دار گفت

 

 

 

 از فردا مي رم کارخونه اي که آقاي دکتر معرفي کردن . همه ي سعيم رو مي !  دست شما و آقاي دکتر درد نکنه-

 کنم که تضميني که حسين اقا نديده و نشناخته و به خاطر شما گرو گذاشتن رو خدشه دار نکنم ! ازت ممنون

 .صديقه جون

 ين براي ناهار ميصديقه با لبخند نوشت . خوشحالم برات عزيزکم . خيلي خوشحالم ! خوشبختانه امروز هم حس

 . ياد . مي توني با خودشم حرف بزني

 . همون موقع شوکت با دو فنجون چاي و يه پيش دستي شيريني وارد اتاق شد

***** 

 . به قدري ابرو گره  حرف زدن با اين مرد شايد سخت ترين کاري بود که شکيبه تو عمرش داشت اونو انجام مي داد

 ود که شکيبه به زور لقمه هاشو قورت مي داد. بالخره جرأتي به خودش داد وکرده و سر سنگين سر ميز نشسته ب

 : گفت

 از لطفي که در حقم کردين ممنونم آقاي دکتر ! هيچ فکرش رو نمي کردم بتونم همچين کاري پيدا کنم . همه ي-

 .اين موهب رو مديونتونم

 : حسين نگاهش رو از غذاش گرفت و گفت

 ! وارم از ضمانت شما پشيمون نشم خانم پوياخواهش مي کنم ! فقط اميد-

 : شکيبه لبخند زورکي اي زد و گفت
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 . همه ي تالشم رو مي کنم که کارمند خوبي براي دوستتون باشم-

 : بعد از غذا ، حسين بلند شد ، به طرف صديقه رفت ، گونه ي مادرش رو بوسيد و گفت

 . شب ممکنه برنگردم . اگه کاري داشتي اس ام اس بزن-

 صديقه سري تکون داد و حسين بي خداحافظي از مهمونشون ، ميز رو ترک کرد . تصور اينکه اين مرد يخي ، پسر

 زن خوش قلب و خونگرمي مثل صديقه باشه ، براي شکيبه خيلي سنگين بود . انگار تار و پود شخصيت اين آدم

 طبقاتي اي که بين خودش و اين مرد وجود رو از يخچالهاي قطبي درست کرده بودن . شکيبه کامالً به فاصله ي

 داشت واقف بود ولي اين رو دليل اين همه سردي نمي دونست . مگه نه اينکه صديقه هم متعلق به اين طبقه بود ؟

 پس چرا زمين تا آسمون با اين اوالدش فرق داشت ؟هر چند فقير و بي کس ، ولي شکيبه هم يه آدم بود . اونم يه

 صيل کرده . هر چي بيشتر فکر مي کرد بيشتر به اين نتيجه مي رسيد که اين رفتار حسينآدم اجتماعي و تح

 . بيشتر بي تربيتيش رو مي رسونه تا طبقه ي باالي اجتماعيش رو

 . تا عصر پيش صديقه جون موند . ولي ديگه در برابر اصرار اون براي موندن مقاومت کرد و راهي خونه اش شد

 شبختانه تو اتوبوس صندلي براي نشستن پيدا کرد . سرش رو به شيشه تکيه داده بود ومسير طوالني بود . خو

 . مثل تمام وقتهايي که سوار اتوبوس مي شد ذهنش رو به هر سو به پرواز درآورده بود

 

 

 

 زيانگار اين باز ذهنش افسار پاره کرده بود . چون عالرغم تمام تالشش براي برنگشتن به گذشته ، درست ياد رو

 افتاد که احمد رو براي اولين بار جلوي در پرورشگاه ديد . احمد جلو اومد و درست رو به روي شکيبه ي ترسيده

 : ايستاد و گفت

 سالم خانم ! ببخشيد شما اينجا زندگي مي کنيد ؟-

 : شکيبه ترسيده نگاهي به اطراف انداخت و گفت

 ! بله-

 : احمد سرش رو پايين انداخت و گفت

  تو پرورشگاه بودم . اما االن يه خانواده دارم . مي تونم باهاتون بيشتر آشنا بشم ؟منم قبالً-

 قلب شکيبه تو دهنش مي زد . حس مي کرد کل تهران دارن مي بيننش. بدون اينکه جواب پسر جوان رو بده

 . سريع وارد محوطه شد و به حالت دو خودش رو رسوند به خوابگاه

 ه مدام از زن جواني که جاشو به اون داده بود ، تشکر مي کرد ، به هم ريخت . خوب شدافکارش با صداي پيرزني ک

 که به هم ريخت . اون روزهاي به ظاهر هيجان انگيز گذشته ، چيزي جز سياهي براي زندگي شکيبه ، به همراه

 ! نداشت . حق داشت از به يادآوريش فرار کنه
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 . رو نشسته رو پله ها ديد که داره بلند بلند با تلفن حرف مي زنهوارد حياط کوچيک خونه که شد ، عبدالرضا 

 چشمش که به شکيبه افتاد صداشو آورد پايين و سري تکون داد . شکيبه هم همونطور جوابش رو داد و سريع

 و اون چپيد تو اتاقش . چراغ اتاق رو نزده ، پرده ي ضخيم رو کشيد و بعد چراغ رو روشن کرد . واقعاً اين اتاق کجا

 طويله اي که روز اول تحويل گرفته بود کجا .! هنوز فرش خشک نشده بود. ولي تختش رو سمسار آورده بود و

 . ديگه رو زمين نمي خوابيد

 براي خودش چايي دم کرد و خورد . بعدش نمازش رو هم رو همون گليم پاره اي که عبدالرضا داده بود خوند و

 . تو تخت ساعت موبايلش رو کوک کرد و خزيد

***** 

 . همه چي خوب بود . هم اون ازکارش خيلي راضي بود و  سه ماه از زماني که تو کارخونه کار مي کرد گذشته بود

 هم مافوقش خيلي ازش خوشش اومده بود و به کاري و دقيق بودنش اذعان داشت . آخر هفته ها به صديقه سر مي

 يده بود و باهم در حد سالم عليک حرف زده بود . چيزي به پايانزد و تو سه ماه شايد پنج بار کمتر حسين رو د

 مدت آزمايشيش نمونده بودو شکيبه به خاطر دقتي که در رفتار و کارش به خرج داده بود ، خيلي اميدوار بود که

 ! بتونه قرارداد يه ساله ببنده

 

 

 

 خر وقت کاري بود . به خاطر تغييراتي که تواما اون روز اتفاقي افتاد که براي هميشه سرنوشتش رو تغيير داد . آ

 اين مدت تو روحيه و روند زندگيش رخ داده بود ، ماهيانه هاش عقب و جلو مي شدن . اون روز هم عالرغم اينکه

 زمانش نبود و حس کرد که شلوارش خيس شد . با اينکه چيزي به حرکت سرويس ها نمونده بود ، اما از ترس

 فکاري کنه ، سريع رفت دستشويي ولي با ديدن اتفاقي که افتاده بود آه از نهادش دراومداينکه تو ميني بوس کثي

 شلوارش بدجور کثيف شده بود .در دستشويي رو از تو قفل کرد و سريع شلوارش رو درآورد و فقط با آب شست .

 تنش کردو سريع بهو بعد چند تا دستمال توالت رو روي لباس زير کثيفش تنظيم کرد و شلوارش رو خيس خيس 

 اميد اينکه بتونه به سرويس ها برسه ، از دستشويي بيرون رفت ولي از همون پنجره ي سالن ديد که هيچ ميني

 ! بوسي تو محوطه نيست . يه لحظه ترس بهش چيره شد . موند چيکار کنه

 است از سالن خارج بشه ،تصميم گرفت بره تو اتاق نگهباني و ازشون بخواد يه آژانس خبر کنن . همين که مي خو

 از گوشه ي چشمش يکي رو ديد که وارد انبار شد . به نظرش يه کم عجيب اومد . مي خواست به راهش ادامه بده

 .که يه حسي وادارش کرد برگرده مطمئن بشه کسي اون تو رفت يا نه

 ترسيده بود ولي با اين حال مي در انبار بسته بود ولي وقتي دستگيره رو پايين داد ، ديد که باز شد . خيلي خيلي

 خواست که سردر بياره . يه کم جلوتر رفت . اونجا کلي کارتن مواد اوليه ، همينطور بسته هاي رنگ هاي آماده ي
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 تحويل وجود داشت . يه لحظه صداي پا شنيد . پشت چند تا از اون کارتون ها مخفي شد . حس مي کرد مثل يه

 . االنه که همه بدونن اون تو انباريهاژدها بلند نفس مي کشه و 

 صداي پا که نزديکتر مي شد ، قلب شکيبه هم بي امان مي کوبيد . به غلط کردن افتاده بود . اگه يه کم عاقل مي

 بود االن با آژانس در حال برگشتن به خونه بود در حالي که به نگهبانها هم قضيه ي فرد خاطي رو گفته بود و از

 .ت کرده بود . ولي امان از کنجکاوي بيجاخودش رفع مسئولي

 . صداي پا قطع شد. انگار نفس شکيبه هم قطع شده بود . صداي پچ پچ مردانه اي تو فضا طنين انداخت

 . زود باشين ! امروز بايد همه ي اين مواد رو جابه جا کنيم ! فردا اينا مي رن براي خط توليد-

 : صداي مردانه ي ديگه اي گفت

 ندس اومده بود ؟امروز مه-

 نه ! امروز نبود . براي همينم مي گم بايد همه جابه جا بشه . فردا مي ياد و سر مي زنه ! امروز بايد کارو تموم کنيم-

. - 

 مواد جديد کجاست ؟ اونا رو چطوري مي خوايين بي سر و صدا بيارين اين تو ؟

 ريع اينا رو برسونيد پشت ساختمون و تو اون دو تاتو به کار خودت برس! من مي دونم چيکار بايد بکنم . فقط س-

 .ليفتراکي که جلوي در بزرگ هست بچينيد

 

 

 

 شکيبه همچنان نفسش حبس بود . ساعتش رو نگاه کرد . سه ساعت بود که از پشت اون کارتن ها جم نخورده بود

 تي شنيده نمي شد. کارتنهاييو حدود يه ربع بود که در انباري بسته شده بود و ديگه هيچ صداي پا و هيچ صحب

 خارج و کارتن هايي هم وارد انباري شد. ساعت هشت شب بود و ديگه هيچ رقمه نمي تونست از اونجا خارج بشه

 . و بره نگهباني . بايد تا فردا صبح صبر مي کرد

 لت نشستهساعت حدود ده شب بود که خواب مهمون چشماش شد. همونجا کز کرد بين کارتن ها و ديوار و تو حا

 .خوابش برد

***** 

 . دستشويي هم داشت . ولي بايد تا باز شدن در انباري صبر مي کرد . خودش رو بيشتر همه ي بدنش سر شده بود 

 جمع کرد . اين چه بدبختي بود که توش گير کرده بود ؟ درسته که مي گن هر چي سنگه ، پيش پاي لنگه ! کم

 و تا اومدن کارگرا و کادر اداري هنوز خيلي مونده بود . مطمئن بودخودش بدبختي داشت ؟ساعت سه صبح بود 

 کسي تو انباري نيست. بلند شد. لباسش رو تکوند و بعد راه افتاد بين کارتون ها . تا هم سرو گوشي آب بده و هم

 .پاهاي خشک شده اش يه تکوني داده باشه

 ي شد ، روشن کرد و دو بار طول انباري رو باال پايينچراغ قوه ي موبايلش رو که تنها امکانات موبايلش محسوب م
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 کرد .يه چيزايي دستگيرش شده بود . اين آدمها هر کي که بودن ، مواد اوليه ي با کيفيت رو با اين کارتن هاي

 جديد جايگزين کردن که مطمئناً ارزان قيمت تر و بي کيفيت تر از قبلي ها هستن و چون فردا زمان مصرف اينا

 احتمال اينکه کسي متوجه بشه کم بود و قبل از رو شدن ماجرا اين مواد جزء توليد خواهند بود و هيچ کسبود ، 

 . بويي نمي بره

 . برگشت سر جاش و سعي کرد تا صبح بخوابه . بايد فردا موضوع رو به مودت مي گفت

***** 

 خوب دانشجوش جلوش سبز شد . دخترتو راهروي دانشگاه سر به زير و متفکر راه مي رفت که يکي از دخترهاي 

 زيبا و در عين حال متين و موقري بود .چند سوال پرسيد و خيلي متين به جوابهاي استاد جوانش گوش داد و

 . دست اخر با تشکري مختصر اونو ترک کرد

 اين دختره تازه وارد محوطه شده بود که موبايلش زنگ خورد . با ديدن شماره ي شايان ، ابرو درهم کشيد . البد

 . يه دسته گلي به اب داده ، که دوستش بعد از مدتها يادي ازش کرده

 . کالفه پوفي کرد و جواب داد

 : شايان مضطرب بدون اينکه جواب سالمش رو بده ، گفت

 ! آب دستته بذار زمين و بيا کارخونه ! به کمکت نياز دارم حسين-

 :  بي رمق چي شده اي زمزمه کرد و شايان گفت-

 

 

 

 

 . . فقط خودت رو برسون کار واجبي باهات دارم -

 اين دختره کاري کرده ؟-

 . مي گم بيا حسين ! چرا سيم جين مي کني آخه ؟ شايان کالفه داد زد -

 .باشه اي گفت و سويچ رو چرخوند-

 ي دختر بينواوارد اتاق شايان شد. بله حدسش درست بود . شکيبه ي پويا هم تو اتاق بود . نگاه غضبناکي حواله 

 .کرد و دست دراز شده ي شايان رو فشرد و نشست

 ! شايان سريع شروع کرد . ديشب خانم پويا تو کارخونه مونده بودن

 : حسين ابرويي باال انداخت و گفت

 شب؟-

 : شايان اخمي کرد و گفت

 اونجا و مي ببينن يه ديروز عصر از سرويس جا مي مونن و خيلي اتفاقي متوجه مي شن کسي تو انباريه . مي رن-
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 عده مواد اوليه با کيفيتمون رو با مواد مشکل دار جايگزين کردن . همونجا مي مونن تا امروز صبح که جريان رو به

 من مي گن . چيزي که گفتن رو بررسي کردم . حقيقت داره ! حاال بايد چيکار کنم ؟

 د تو کارخونه که شکيبه يه گندي زده ، متفکر و متحيرحسين که انتظار اين اتفاق رو نداشت و با اين ديد اومده بو

 . به شکيبه و شايان نگاه مي کرد

 : يه کم که خودش رو پيدا کرد پرسيد

 شما نديدن کي بودن خانم پويا ؟-

 : شکيبه آروم گفت

 کاملمن خيلي ترسيده بودم ! مجبور شدم پشت کارتن ها مخفي بشم . فقط صداشون رو شنيدم . اما صداشون -

 . يادمه . مي تونم از روي صدا شناسايي کنم

 : حسين رو به شايان گفت

 يه ليست از کساني که بهشون شک داري تهيه کن و بدون اينکه اونا بويي از ماجرا ببرن ، به بهانه اي جلوي-

 خانم پويا وادارشون کن حرف بزنن. شايد اينطوري بتونيم بفهميم کار کي بوده

***** 

 ونست چطوري از انباري بيرون بياد تا کسي نبينتش . اما خوشبختانه خدا يارش بود . انبار دار که دراصالً نمي د

 . انبار رو باز کرد ، از بيرون صداش کردن . درو نيمه باز رها کرد و خارج شد

 خودش رو تواز فرصت استفاده کرد و سريع اومد بيرون . بدون اينکه به کسي توجه کنه ، با سرعت هر چه تمامتر 

 دستشويي بانوان انداخت و درش رو قفل کرد . ديدن قيافه ي داغونش تو آينه ي دستشويي ، وحشت زده اش

 

 

 کرد . سريع دست به کار شد . مقنعه اش رو در آورد . صورتش رو با صابون شست و خشک کرد . خوشبختانه مثل

 تي که ديروز استفاده کرده بود کلي بهش کمکبعضي ها سيل آسا عادت نمي شد و همون چند تا دستمال توال

 کرده بود . دوباره چند تا دستمال توالت تميز برداشت و استفاده کرد. پاچه هاي شلوار و پشت مانتوش رو هم که

 خاکي شده بود ، همراه با اب دست کشيد و تکوند تا ظاهري عادي داشته . اسپري داخل کيفش رو خالي کرد رو

 .مقنعه اش رو سرش کرد و از دستشويي خارج شد . تو دستگاه انگشتي انگشت زد و رفت تو شلوارش که بو نده

 . آزمايشگاه

 . معموالً مهندس مودت ساعت ده ،ده و نيم مي اومد . بايد تا اون موقع عادي مشغول کار مي شد

 . لي هيجان داشتوقتي با کلي استرس جريان رو براي رئيس متحيرش تعريف مي کرد ، هم مي ترسيد و هم ک

 مودت چند تا سوال ازش پرسيد و بعد ازش خواست تو دفترش بمونه و خودش اونجا رو ترک کرد . نيم ساعت بعد

 بود که با چهره اي گرفته و حالتي متفکر به دفترش برگشت . ظاهراً ماجرايي که شکيبه حدس زده بود حقيقت

 روحسابي به فکر فرو برده بود . همين که نشست ، دست به داشت و همين مدير عامل ميانسال اما جذاب کارخونه
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 گوشي برد . شکيبه اولش نفهميد مخاطب مودت کيه ولي وقتي اسم حسين رو شنيد ، حسابي ترسيد . مرد جوان

 اخمو و مغرور قرار بود براي بازجويي به کارخونه بياد . مودت مرخصش کرد و ازش خواست يک ساعت ديگه تو

 اصالً نفهميد اون يه ساعت رو چطور کار کرد . همش حواسش به ساعت بود . اينکه حسين شريف دفترش باشه .

 چطور با ماجراي پليسي اي که شکيبه ازش سردرآورده بود ، برخورد خواهد کرد ، کل حجم تفکراتش رو پر کرده

 . بود

 . بالخره يه ساعت تموم شد و شکيبه با کلي سالم و صلوات راهي دفتر مودت شد

****** 

 :  حسين شکيبه رو مرخص کرد و رو شايان گفت

 به کي شک داري؟-

 : شايان دستي به صورتش کشيد و گفت

 به خدا هنگم حسين جان ! يعني فکرش رو نمي کردم به اين سادگي رو دست بخورم . هميشه آدم فکر مي کنه-

 بزرگي بوده ؟ عالوه بر اون با استفاده از اين گاوصندوقشه که بايد مواظبش باشه ولي ببين ! مي دوني چه دزدي

 اين مواد اوليه ي ارزون و فاقد استاندارد ، کيفيت تو مرحله ي نهايي پايين مي ياد . من کلي براي اعتبارم جون

 کندم . ولي به اين آسوني داره نابود مي شه . مطمئنم عالوه بر نفع مالي ، اين آدما هر کي هستن ، گماشته ي

 !تونن اينطوري از ميدون به درم بکننرقبان تا ب

 : بعد يه دفعه انگار که چيزي به ذهنش رسيده باشه گفت

 نکنه اين دختره هم باهاشونه هان ؟ اصالً تو خوب مي شناسيش ؟-

 

 

 : حسين اخمي کرد و گفت

 . هيچ معلومه چته ؟ اگه باهاشون بود که نمي اومد بهت بگه-

 : گفت شايان سري از استيصال تکون داد و

 واهلل االن به خودمم شک دارم . نمي دونما ولي خيلي برام جاي سوال داره که درست دست بر قضا اين دختره-

 !!! شاهده ماجرا بوده . االن گيج گيجم

 . حسين موبايلش رو از رو ميز برداشت و شماره ها رو باال پايين کرد و رو يکي توقف کرد و شماره گرفت

 . سرهنگ افشار ؟   الو سالم-

...... 

***** 

 . شهين و عبدالرضا تو حياط بودن . سالم کم جوني کرد و خواست با کوله باري از خستگي و درد وارد خونه شد 

 : بره سمت اتاقکش که شهين با غيظ گفت
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 شبو کجا بودي خانم خانوما ؟-

 . متعجب برگشت سمت شهين

 : و دوباره گفت شهين نگاه فاتحي رو حواله ي عبدالرضا کرد

 قراره شبا شب کار باشي ؟-

 : شکيبه خوب فهميد منظور شهين چيه . نفس عميقي کشيد و گفت

 خونه ي دوستم بودم شهين خانم . همکالس دانشگاهم بود .شام خونشون بودم . نذاشتن وقت شب برگردم .از-

 تي راجع به من مي کنيد ؟اونجا هم رفتم کارخونه ! من تا به حال خطايي کردم که يه همچين قضاو

 : عبدالرضا قبل از اينکه شهين حرف بزنه گفت

 .نه شکيبه خانم ! مادر نگران شدن . هيچ قضاوتي در کار نيست . شما بفرماييد-

 . شکيبه بي حرف به سمت اتاق راه افتاد

 ور با لباس چپيد تواين مادر و پسر رو از زور بي پولي تحمل مي کرد هر کدوم يه جورايي نچسب بودن . همونط

 . حموم. يه ساعتي حمومش طول کشيد ولي حسابي تميز شد . تمام روز از بوي خودش حالش بد مي شد

 . ساعت هشت شب بود و داشت براي خودش همبرگر خونگي با سويا درست مي کرد که موبايلش زنگ خورد

 رد . اسم حسين شريف تو صفحه گوشيدستاشو خشک کرد . زير گازو کم کرد و موبايلش رو از تو کيفش در او

 . نمايش داده مي شد . بسم الهي گفت و جواب داد

 بله ؟-

 ! کجايين خانم پويا ؟ ديگه داشتم قطع مي کردم-

 ! امري داشتين ؟   سالم اقاي دکتر-

 

 

 . يه سري برگه هست که بايد بيارم امضا کنيد . فردا هم بياييد کالنتري براي   لطفاً آدرس منزل رو لطف بفرمايين -

 !!! شناسايي صدا

 : نفس پرصدايي کشيد و گفت

 نمي شه اون برگه ها رو صبح امضا کنم ؟ يه کم آدرس اينجا ناجوره ! صبح هر جا بفرمايين زودتر مي يام که هم-

 . اونا رو امضا کنم و بريم کالنتري

 : غريدحسين 

 بريم کالنتري نه خانم ! خود شما به تنهايي مي ريد کالنتري . اين موضوع ارتباطي به من نداره . من صبح-

 . دانشگاه کالس دارم

 : شکيبه ناراحت شد ولي به روي خودش نياورد و گفت

 . پس يادداشت بفرمايين-
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 . ساعت نه ونيم بود که اس ام اس اومد

   ! من بيرونم-

 مانتو و شلوار و بقيه ي لباساي بيرونش رو شسته بود و هنوز خيس بودن ، با چادر از خونه خارج شدشکيبه چون 

 : حسين تکيه داده بود به ديوار . شکيبه سالم کرد و حسين دو قدم بهش نزديک شد و گفت .

 کالنتري شماره ... پروندهشب بخير ! لطفاً جاهايي رو که عالمت زدم رو امضا بفرمايين و فردا با خودتون ببرين به -

 .رو امروز اونجا تشکيل دادم

 براي شکيبه سوال پيش اومد که تو کارت چيه که رفتي پرونده رو تشکيل دادي ؟ ولي نپرسيد و در عوض اون

 : گفت

 ! تشريف بيارين داخل . فقيرانه هست ولي تميزه-

 رضا در حالي که کيسه هاي خريد تو دستشحسين نفس پرصدايي بيرون داد و تا خواست جوابش رو بده ، عبدال

 بود ، پيچيد تو کوچه . نگاه متعجبي به شکيبه ي چادري و مرد جوان شيک و پيکي که روبه روش وايساده بود

 . انداخت و سالم کرد

 حسين نگاهي به سرتاپاي پسر جوان انداخت و جواب سالمش رو داد و بلند جوري که عبدالرضا بشنوه رو به

 : تشکيبه گف

 . لطفاً اين برگه رو فردا با خودتون بيارين خانم پويا . مهندس مودت منتظرشون هستن-

 . شکيبه کوتاه چشمي گفت و اونا سريع از هم خداحافظي کردن

 عبدالرضا هنوز داخل خونشون نشده بود . انگار يه جورايي تو حياط منتظر شکيبه بود . شکيبه بي حرف به سمت

 

 

 : که عبدالرضا نتونست جلوي خودش رو بگيره و پرسيداتاقش راه افتاد 

 فضوليه از اشناهاتون بودن ؟ مشکلي که پيش نيومده اين وقت شب؟-

 : شکيبه تو دلش به اين کنجکاوي مسخره خنديد و گفت

 پسر رئيس عمه تون هستن و يه جورايي همکار مدير من هم محسوب مي شن . يه سري برگه هست که بايد-

 . صبح تحويل مدير بدم . يادم رفته بود بيارم . ايشون زحمتشون رو کشيدن امضا کنم و

 : صداي نخراشيده ي شهين بلند شد

 کجا موندي عبدالرضا ؟-

 .عبدالرضا اومدمي رو بلند گفت و کفشاشو درآورد

****** 

 ها کسي کهخسته رسيد خونه . البته هميشه ي خدا خسته بود و شايد هميشه ي خدا کسل و بي حوصله . تن
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 لبخندش رو نثارش مي کرد مادرش بود و بس. حتي مدتها بود هستي تنها خواهرش هم لبخندش رو اونطور که

 بايد و شايد نديده بود .دختر شيرين هستي ، ندا ، بعد از مادرش ،تنها موجودي تو اين کره ي خاکي بود که به

 اونا رو هم به مدد کار همسر هستي تو کشتيرانيعقيده ي حسين ، ارزش اينو داشت که براش فداکاري کني . 

 بندر انزلي ، بيشتر از چند بار تو سال ، نمي ديد .مدتها بود که هيچ چيز براش جذابيت نداشت .انگار تو سي و پنج

 سالگي يه پيرمرد جوان نماي کم حوصله شده بود . همه فکر مي کردن رشته ي تحصيلي و همينطور شغل سختش

 .و خو شده ولي خودش ميدونست اينطور نيست وخوب واقف بود چرا اينقدر از آدمها دور افتاده باعث اين خلق

 : به متني که صديقه نوشته بود لبخند کم جوني زد و دست مادرش رو گرفت تو دستش و گفت

 چرا اينقدر دنبال دردسر مي گردي عزيز من ؟ خوشي زده زير دلت ؟-

 : صديقه اخمي کرد و نوشت

 ردم چي ؟ مي خواي حسرت به دل بذاريم ؟اگه مُ-

 : وايت برد و ماژيک رو از صديقه گرفت و گفت

 باز من به روي اين هستي خنديدم روش باز شد ؟ مي دونيد که حس و حال و انگيزه ي الزم براي تشکيل-

 در جان . اونقدر بزرگخانواده رو ندارم . پس لطفاً به طور چرخشي هر چند وقت يه باز اين موضوع رو باز نکنيد ما

 و عاقل شدم که بدونم چي از زندگي مي خوام و چيزي که من مي خوام با چيزي که شما برام مي خواييد يکي

 ! نيست و چون اين زندگي منه ، پس اولويت تصميم گيري در موردش هم با منه

 . و راهي اتاقش شدبلند شد و شب بخير گفت ، وايت برد رو دور تر از صندلي مادرش رو ميز گذاشت 

 لباساشو در آورد. يه تيشرت با يه شلوار ورزش پوشيد و رو تختش دراز کشيد. خودش کم پرونده زير دستش بود

 ، حاال بايد به اين دوستش هم مددي مي رسوند . آني ياد دختر عزيز کرده ي مادرش افتاد . از وقتي سرو کله اين

 

 

 . حسادت مسخره اي به دلش چنگ انداخته بود درست مثل بچگي هاشدختر پيدا شده بود ، چند باري حس 

 وقت هايي که مادر براي بچه هايي که هيچ وقت نديده بودتشون ، کادوي تولد مي خريد يا ازمعدل هاي خوب

 بعضي هاشون تعريف مي کرد ، همراه هستي که چهار سال ازش بزرگتر بود ، چند روزي با مامان قهر مي کردن که

 .اضشون رو نشون بدن و مادر هرگز متوجه نمي شد . يا شايدم مي شد و به روي خودش نمي اورداعتر

 اين دختر يه جورايي ياد آور گذشته بود و همين اذيتش مي کرد . هيچ وقت علت اين همه عالقه ي مادرش به بچه

 سکونت انتخاب کرده بود خيليهاي بي سرپرست رو نمي فهميد . محله اي که اين دختر يا زن يا هر چي... براي 

 مناسب نبود . از وجود اون پسر پر رو به عنوان همسايه يا صاحبخانه هم تو اون خونه راضي نبود . ولي اونقدر اين

 چيزا رو ديده بود که خيلي براش مهم نبود . همين که به خاطر مادرش براش کار پيدا کرده بود ، يعني کلي محبت

 . افي بودخرجش کرده بود و همين ک
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 به عقيده اش براي اينکه يه قاضي موفق بشه خيلي نبايد دلرحم باشه و يه جورايي داشت دلرحمي رو از دلش

 بيرون مي کرد .عالوه بر ظاهر موجه و داشتن يه نام فاملي دهن پر کن ، حسين خودش رو در مرتبه اي مي ديد که

 ش کرده بود . جوان سي و پنج ساله اي که يه قاضي کميه سر و گردن ، از خيلي ها سره و همين به شدت مغرور

 سن ولي رسمي و خوش نام دادگستري به حساب مي اومد و در ضمن يه مدرس دانشگاه پر طرفدار هم بود . اين

 القاب و همينطور شکست احساسي تلخي که در گذشته اي نه چندان دور خورده بودو جز خودش و خداي باال

 ت ، از اين مردتنها ، تنديسي از غرور ، سکوت ، بي احساسي و خشونت ساخته بود کهسري کسي ازش خبر نداش

 .بعضي وقتها خودش هم از خودش مي ترسيد

***** 

 با ترس و خجالت وارد کالنتري شد.اولين بار بود که گذرش به اينجور جا ها مي افتاد . البته از صدقه سر احمد ،

 ... نتريپاش به دادگاه باز شده بود ولي کال

 مدارکي رو که شريف بهش داده بود رو تحويل افسر داد و کز کرده يه گوشه وايساد. براش جاي سوال داشت که

 مودت چه کسي رو مضنون دونسته و به اين سرعت ازش شکايت کرده . نگران بود . اگه درست تشخيص نمي داد

 چي ؟ اگه باعث گرفتاري يه بي گناه مي شد چي ؟

 .افکار خودش بود که با صداي مودت به خودش اومدهمينطور غرق 

 

 

 کي رسيدين خانم پويا ؟-

 : شکيبه که تازه يه صندلي خالي گير اورده بود ، پيش پاش بلند شد و گفت

 ! بيست دقيقه اي مي شه آقاي مهندس . ببخشيد اقاي مهندس قراره کي رو شناسايي بکنم ؟ من مي ترسم-

 

 

 : ي مضطرب رو پاييد و گفت مودت با نگاه عجيبي شکيبه

 ترس براي چي ؟ من به چند نفر مشکوک بودم . يعني يه جورايي مطمئنم يکي از همين هاست . البته فکر مي-

 کنم همشون با هم همکاسه هستن . حسين ديروز اومد و کمک کرد که تا مراحل شکايت انجام بشه . اونا قرار

 شون پرسيده مي شه و شما تو يه اتاق ديگه گوش مي دين به صداشوننيست شما رو ببينن. الکي چند تا سوال از

 ! اگه تونستين تشخيص بدين که فبها . اگر هم نه ، يه کاريش مي کنيم ديگه .

 .شکيبه سري به نشونه ي فهميدن تکون داد و با هم وارد اتاق رئيس کالنتري شدن

 .س خانم نشست و يه گوشي گذاشت رو گوششطبق گفته هاي مودت ، شکيبه تو يه اتاق همراه با يه پلي

 کالً پنج نفر بودن . سه نفر که به پرسش ها پاسخ دادن ، هيچ حس آشنايي از شنيدن صداشون براي شکيبه ايجاد

 نشد ولي دو نفر آخر ، دقيقاً و تحقيقاً همون دونفري بودن که تو انبار با هم صحبت مي کردن . شکيبه خوشحال از
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 . خودش و حافظه ي شنيداريش داشت ، تاييد کرد که اينا اون دو نفر هستناطميناني که به 

 کارش تو کالنتري تموم شده بود . مودت بايد از اون سه نفر عذر مي خواست و يه جورايي دلشون رو بدست مي

 . آورد ولي شکايتش از دو نفر آخر پابرجا بود تا پرونده به دادسرا ارجاع داده بشه

 . مرخصي داد و اجازه داد که برگرده خونهمودت به شکيبه 

 يه جور حس سبکبالي بهش دست داده بود . اولش مي ترسيد که صدا ها خوب به يادش نمونده باشه و نتونه

 مطمئن جواب بده ولي به محض شنيدن صداي اون ادم ، انگار درست تو محيط اون انبار قرار گرفت و خيلي با

 . سه .بعد از کالنتري به جاي خونه ، راهي خونه ي صديقه شداطمينان گفت که صدا رو مي شنا

****** 

 ذهنش بدجور درگير بود . زني که االن به راحتي به خونشون رفت و امد مي کرد و خودش براي کار معرفش شده

 که بهبود ، شوهر نداشت . به راحتي آب خوردن به اون و مادرش دروغ گفته بود . حاال باز جاي شکرش به جا بود 

 شايان راستش رو گفته بود . ولي اينم از بار گناهش کم نمي کرد. از صبح دو تا پرونده طالق داشت و حسابي به

 خاطر جيغ جيغ هاي زن و عربده هاي مرد پرونده ي دوم ، سردرد گرفته بود . بعد از ظهر دانشگاه کالس داشت

 روز عصبي تر و بي روحيه تر از روز قبل مي شد و اين ولي مي خواست حتماً بره خونه و يه دوش بگيره . روز به

 .خودش رو هم مي ترسوند چه برسه به مادري نگران که هميشه با غصه نگاهش مي کرد

 . جلوي در کفشهاي شکيبه رو ديد . خون به صورتش دويد . چه خودموني هم شده بود و دم به ساعت اينجا بود

 . ناراحت بشه ولي بايد پته ي اين زن دروغگو رو مي ريخت رو آبمي دونست مادرش ممکنه به خاطر طالقش 

 اونقدر تو پرونده هاي مختلف ، رد و پاي آدمهاي به ظاهر خوب ولي تو باطن هيوال رو ديده بود که به راحتي نمي

 . تونست اعتماد کنه

 . با حرص درو باز کرد و وارد خونه شد

 . چه جاي مناسبي هم بودن . کيفش رو رو مبل گذاشت . اول رفتمادر و شکيبه رو در حال خوردن ناهار ديد 

 

 

 . دستشويي ،دستاشو شست و بعد رفت سر ميز. شکيبه با ديدنش بلند شد . با دستش اشاره کرد که بنشينه

 . سالمي مخصوص مادرش داد و بي توجه به مهمونشون ، نشست

 : صديقه رو وايت برد نوشت

 خوبي پسرم ؟ چه خبرا ؟-

 : ند نيم بندي تحويل صديقه داد و گفتلبخ

 خوبم و خسته ! امروز يه مورد جالب و البته اعصاب خرد کن داشتم . يه زن بود که مدتها بود طالق گرفته بود-

 ولي هيچ کس از دوستانش نمي دونستن . کلي هم براش کار انجام داده بودن و حتي سپرده بودن که براش کار
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 نش که جريان رو فهميده بودن ، به جرم کالشي ازش شکايت کرده بودن . گويا قصد تيغپيدا کنن. خالصه اطرافيا

 . زدنشون رو هم داشت

 : نگاه سردي حواله ي شکيبه کرد و ادامه داد

 . منم براش زندان بريدم-

 ش ميخودش خوب مي دونست اگه يه قاضي اين اطراف بود ، به خاطر اراجيفي که االن بافته بود ، کلي مسخره ا

 . کرد ولي شکيبه که قاضي نبود ! يه موش فرصت طلب بود

 شکيبه لقمه رو به سختي قورت داد . فهميد. باهوش بود . فهميد که حسين خبر داره . اصالً نمي دونست چرا

 : حقيقت رو به موقع نگفته . ولي حاال خيلي دير شده بود . به سختي به خودش مسلط د و گفت

 داشته ! ازش پرسيدين چرا حقيقت رو نگفته ؟شايد اونم دليلي -

 : حسين قاشق رو تو ظرف گذاشت و گفت

 شما بودين در برابر اين پرسش چي جواب مي دادين ؟-

 : شکيبه ديگه مطمئن بود که روي صحبت حسين اونه . نگاهي سمت صديقه انداخت و گفت

 اش موندن بار اين ناراحتي رو به تنهايي به دوشممکنه به خاطر عشق و عالقه به اطرافيان و تنها کساني که بر-

 کشيده. طالق رسم قشنگي نيست !طالق اسم خوبي نداره ! همچين اتفاق مبارکي هم نيست که تو بوق کرنا

 بکننش. کاش باهاش تو تنهايي حرف مي زدين . البد يه داليلي داره . نگفتنش چه سودي براي اون داشته ؟ اينکه

 ش اين توهم رو ايجاد کنه که شوهر داره و سرش به زندگي خودش گرمه ، شايد نمود بهتريبين همه ي اطرافيان

 داشته تا بگه يه مطلقه هستش . اينجا ديد به زن طالق گرفته خوب نيست . من قاضي نيستم اقاي شريف . اين

 نهاي نوشته شدهشمايين که قاضي هستين و مطمئناً کارتون رو هم خيلي خوب بلدين . ولي هميشه اين قانو

 . نيست که حکومت مي کنه . بعضي قانونها تو دل نوشته و امضا مي شه . رو کاغذ اومدني نيستن

 : حسين پوزخندي زد و گفت

 !!! کار قضاوت با دل نيست خانم پويا-

 

 

 : شکيبه که حسابي اشتهاش کور شده بود ، با ناراحتي گفت

 خدا اونو تو وجود آدماش نمي ذاشت . شايد بيشتر وقتها اين عقل واگه قرار بود هيچ وقت پاي دل وسط نياد ، -

 منطق باشن که حکومت مي کنن ولي وقتهايي هم هست که فقط بايد از روي همين احساس و دل قضاوت کرد و

 . کاري رو انجام داد . البته اين فقط اعتقاد منه

 : حسين در حالي که قاشقش رو پر مي کرد ، گفت

 !!! اعتقاد شماست البته که فقط-
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 شکيبه از صديقه خداحافظي کرد . ولي بعد از بيرون اومدن از اتاق اون ، به سمت اشپزخونه رفت . شوکت مشغول

 شستن ظرفها بود . خسته نباشيدي بهش گفت و پرسيد که حسين خونه ست يا رفته و وقتي شوکت گفت که

 شوکت با مهربوني اتاق حسين رو نشونش داد و دوباره بههنوز خونه ست ، ازش اجازه خواست که ببينتش . 

 . آشپزخونه برگشت

 مردد بود که بره تو يا نه . ولي بايد اينکار رو مي کرد . حسين تا حدي حق داشت دلخور باشه ولي شکيبه هم حق

 . داشت مالحظه کار باشه . بايد اين سوء تفاهم برطرف مي شد

 . ه اي به در زدبسم الهي زير لب زمزمه کرد و تق

 .صداي بفرماييد حسين که اومد ، نفس تو سينه اش حبس شد. در رو آهسته باز کرد و تو آستانه ي در قرار گرفت

 : حسين سرش رو بلند کرد . با ديدن شکيبه اخمي کرد و گفت

 امري دارين ؟-

 : شکيبه اروم گفت

 مي تونم باهاتون حرف بزنم ؟-

 : کارش اشاره کرد و گفت حسين با دست به مبل جلوي ميز

 . بفرماييد-

 : درو آروم پشت سرش بست و مثل بچه هاي حرف گوش کن رفت نشت رو مبل و بي مقدمه گفت

 حرفهاي ظهر به خاطر من بود نه ؟-

 : حسين به صندليش تکيه داد و گفت

 . خوبه حداقل معترفيد که سر من و مادر رو کاله گذاشتين-

 : شکيبه عصبي گفت

 هي ؟ مگه چي گفتم ؟ مگه چي خواستم ؟ ايني که االن هستم چه فرقي با شوهر دارم داره ؟چه کال-

 !!! چيزي نخواستين . کاري هم نکردين . فقط دروغ گفتين خانم ! دروغ و من هم از دروغ به شدت متنفرم-

 

 

 : شکيبه به ارومي گفت

 ر حقم مادري کرده بودم ، از دردام بگم . از اين بگممن اومده بودم اينجا براي درد دل . اومده بودم با کسي که د-

 که بي پدر و مادريم چي سر ِ سرنوشتم آورد. اومده بودم ، آغوش مادرتون رو براي خودم قرض کنم. ولي ... ولي

 وقتي ديدم سکته کرده ، وقتي ديدم قلبش ناراحته ، وقتي ديدم ديگه اون صداي مهربونش در نمي ياد ، دلم

 . ترسيدم بگم بهش فشار بياد و طوريش بشه .مي دونم محبتهاش ظاهري نبود . مي دونم دوستم نيومد بگم
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 داشت و داره . مي دونم اگه بفهمه چه مصيبتهايي رو پشت سر گذاشتم دلش طاقت نمي ياره . شرايط مجبور به

 نبود . شما هم ... نمي سکوتم کرد . من به مهندس مودت راستش روگفتم . دليلي براي پنهان کاري پيش ايشون

 ...دونم ... شايد چون تو اين خونه بودين نگفتم . نمي دونم واقعاً

 چرا جدا شدين ؟-

 : شکيبه سر به زير انداخت و گفت

 مشکل روحي داشت . حل نشد . پنج سال حل نشد !!! آدم بدي نبود .حتي گذاشت درس بخونم . عادي زندگي-

 ...کنم ولي

 ي ؟ دقيقاً بيماريش چي بود ؟چه جور مشکل روحي ا-

 چرا مي خوايين بدونين؟-

 شايد اگه قبالً گفته بودين جدا شدين ، دليل نمي خواستم . ولي حاال همه چي رو مي خوام بدونم . يا مي گين ، يا-

 !!! ديگه با مادر من رفت و امد نخواهيد کرد خانم

 سال زندگي متاهلي هنوز دويشزه ست ؟ مي گفتشکيبه خجالت مي کشيد . چي مي گفت ؟ مي گفت بعد از پنج 

 شوهرش هر ارتباط نزديکي بين زن و شوهر رو قبيح مي دونست ؟ مي گفت شوهرش دوست داشت مثل خواهر و

 ...برادر کنار هم زندگي کنن ؟ مي گفت جسماً سالم بود ولي روحاً

 : سکوت بدي حاکم بود . حسين نتونست صبر کنه و با حالت تحکم گفت

 ب؟خ-

 : شکيبه سرش رو پايين انداخت و گفت

 آدم خاصي بود . مثل من يتيم بود ولي با اين تفاوت که يه خانواده اونو به فرزندي قبول کرده بودن. همه چيز-

 عادي به نظر مي رسيد ، جز يه چيز. اون وقتي که کم سن و سال بود ، متاسفانه شاهد .... شاهد روابط پدر و

 رايي با اين ديدن غير مترقبه ، قداست وجود اونا پيشش شکسته و از هر نوع رابطه يمادرش بوده و يه جو

 .زناشويي گريزان شده بود . اعتقاد داشت نبايد پاکي زندگي با اين روابط به لجن کشيده بشه

 

 

 

 

 : حسين با ترديد گفت

 ... يعني شما و شوهرتون-

 ما هرگز زن و شوهر واقعي نبوديم . براي من تحمل همچين تاهل بي ثمري سخت شده بود . من دلم نمي بله !-
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 . خواست با وجود توان براي بچه دار شدن ، بي ثمر زندگي کنم . براي همين جدا شدم

 : حسين پوفي کرد و تکيه داد به صندليش و گفت

 وتا کي مي خوايين به مادر نگين ؟-

 : بلند کرد و گفت شکيبه سرش رو

 شما صالح مي دونين که بگم ؟-

 : حسين خيره شد تو صورت شکيبه و مغرورانه گفت

 يعني فکر مي کنيد اينقدر براي مادر مهمين که خيلي ناراحت بشه ؟ اگه اينطوره ، چرا تو اين پنج سال سراغي-

 ازتون نگرفته ؟

 يزي که هست قضيه رو عاطفي مي کنه . شايدم دلششکيبه غمگين شد . مي دونست داره خيلي بيشتر از اون چ

 : مي خواست واقعاً کسي از اينهمه تنهايي اون ناراحت بشه . در حالي که بلند مي شد گفت

 حق با شماست آقاي دکتر ! االن مشغول استراحت هستن . دفعه ي بعد که ديدمشون بهشون مي گم . ببخشيد-

 . وقتتون رو گرفتم

 : زد و گفتحسين لبخند کمرنگي 

 !خير پيش-

***** 

 بوي استامبولي فضاي اتاق کوچيکش رو پر کرده بود . چقدر غمگين بود و چقدر تنها ! کتاب جديدي رو که خريده

 بود رو باز کرد و از پشت پرده اي از اشک ، شروع به خوندن داستان کرد . نمي دونست چه مرضي هم داشت که با

 . داستان غمگين مي خوند . شايدم بيشتر احساس نزديکي مي کرد وجود اينهمه درد و مشکل ، بازم

 : تازه داشت همراه خوندن کتاب چشماش گرم مي شد که تقه اي به درش خورد . هراسان بلند شد و گفت

 بله ؟-

 : عبدالرضا از پشت در گفت

 شکيبه خانم يه لحظه تشريف مي يارين ؟-

 لند شد و سريع چادرش رو سرش کرد و در باز کرد . عبدالرضا به ديوارشکيبه در حالي که هنوز خواب آلود بود ، ب

 

 

 . کنار در تکيه داده بود که با باز شدن در ، از ديوار فاصله گرفت و سر به زير سالم کرد

 . شکيبه به آرومي جوابش رو داد و منتظر شد که حرفش رو بزنه

 : عبدالرضا من و مني کرد و گفت

 ! رفته خونه ي همسايهمادرخونه نيست . -
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 شکيبه يه مقدار ترسيد ولي به روي خودش نياورد و باز منتظر شد. عبدالرضا نفس عميقي بيرون فرستاد و خيلي

 : بي مقدمه گفت

 ! من مي دونم شما از همسرتون جدا شدين-

 . شکيبه متعجب و ترسيده به صورت مصمم مرد جوان نگاه کرد .ولي توان صحبت نداشت

 ه تون رو ديدم . مادر هميشه وقتي يه مستاجر مي ياد تو اين خونه ، وقتي خونه نيست ، يه بار مي يادشناسنام-

 يه سرو گوشي تو خونه آب مي ده . قبالً يه مستاجر داشتيم که ساقي مواد بود . ما وقتي پليس اومد تو خونه و

 اين اتفاقا بيفته . روز دومي که اومده بودين باکلي مواد ضبط کرد فهميديم . از همون موقع مادر مي ترسه بازم از 

 . هم اومديم تو خونه . من شناسنامه تون رو ديدم و فهميدم به مادر دروغ گفتين. اماچيزي بهش نگفتم

 : شکيبه در حالي که به وضوح دست و پاش مي لرزيد ، گفت

 اول هم به مادرتون گفتم که خونه رو برايشما ... شما به حقي وسايل منو گشتين ؟ اين کار غير قانونيه !من از -

 خودم تنها مي خوام . براي ايشون چه فرقي مي کرد که اسمي تو شناسنامه ام باشه يا نه . شما حق گشتن وسايل

 منو نداشتين . اصالً... اصالً االن چي مي خوايين ؟ چرا به مادرتون نگفتين ؟

 : عبدالرضا لبخند مسخره اي زد و گفت

 .اني هم مي شين باز هم زيبا هستينوقتي عصب-

 .دستي تو هوا بلند شد و با صدا نشست رو صورت مرد جوون

 : عبدالرضا دستش رو گذاشت رو جاي سيلي شکيبه و با حرص گفت

 کالم آخر و اول مي زنم .من ازت خوشم اومده خانوم کوچولو . تا حاال هم خيلي بيشتر از ظرفيتم لفظ قلم حرف-

 ، لب کالم ، يا صيغه ي من مي شي يا به مادر مي گم دروغ گفتي و چون اون خيلي حساسه ، بايد بهزدم . يه کالم 

 .فکر يه جاي تازه باشي

 : لحظاتي تو سکوت گذشت . عبدالرضا وقتي هيچ عکس العملي نديد ، گفت

 خودت وسايلت رو جمع دور روز وقت داري فکراتو بکني ! بعد دو روز يا مياي بريم محضر و يا قبل از اومدن من-

 ! مي کني و مي ري .چون اگه بهش بگم ، با بي ابرويي مندازتت بيرون

 . شکيبه هنوز تو شک شنيده هاش بود و چند دقيقه اي همونطور بي حرکت تو آستانه ي در موند

 اومدهساعت سه شب بود و شکيبه همونطور مچاله شده با چادر ، گوشه تخت نشسته بود . از اين دخمه خوشش 

 

 

 بود . يعني با وضعيت مالي اون ، اين دخمه قصر شاهانه اي به حساب مي اومد . از طرفي اينجا رو شوکت معرفي
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 کرده بود . چطور مي تونست بگه مي خوام از اينجا بيام بيرون چون پسر خواهر شوهرت بهم نظر سوء داره ؟ نمي

 دا که مي گفتن . چيکار مي تونست بکنه ؟گفتن خودت رو داري مي بندي بهش ؟ مي گفتن !!! به خ

 ساعت پنج صبح بود و هنوز شکيبه بي حرکت روي تخت نشسته بود . تنها چاره اي که داشت ، گفتن حقيقت به

 صديقه بود . حاال که پسرش هم به اين کار اصرار داشت ، چرا نبايد مي گفت ؟ حداقل اينجوري مي تونست بي

 . ي شوکت فرار کنه ! بعدش هم فکري براي خونه مي کرددردسر تر از زير آماج چراها

***** 

 چي شده خانم پويا ؟

 . شکيبه با چشماي پرخون نگاه ناراحتي حواله ي حسين کرد و چيزي نگفت

 : حسين دوباره با صداي بلند تري گفت

 نمي شنوي چي مي گم ؟ چي شده ؟ چرا مادر رو آوردين اينجا ؟-

 !!! بود . تکميلِ تکميلشکيبه ديگه ظرفيتش تکميل 

 : بلند شد . با چشماي به خون نشسته ي عصباني و صورت برافروخته ، سينه به سينه ي حسين ايستاد و گفت

 خيالت راحت شد جناب دکتر مغرور ؟ ديدي مادرت چقدر بهم عالقه داره ؟ ديدي با گفتن ماوقع چي به روزش-

 ، ببين با تحت فشار قرار دادن من ، چطوري انداختيش رو تختاومد؟ شمايي که جلوتر از دماغت رو نمي بيني 

 بيمارستان ؟

 : حسين عصباني گفت

 چي بهش گفتي ؟ اصالً تو تو خونه ي من چه غلطي مي کردي ؟ از کجا پيدات شد و آتيش انداختي به زندگيمون؟-

 دمي عقب گذاشت و در حاليشکيبه که از صداي بلند و رگ متورم شده ي پيشاني حسين حسابي ترسيده بود ، ق

 : که اصالً نمي تونست جلوي ريزش سيل آساي اشکاش رو بگيره با صداي گرفته اي گفت

 !!! تو آي سيو بستري شده ! اگه مادرم طوريش بشه ، نمي بخشتون-

 . حسين سريع به سمت آي سي يو حرکت کرد و شکيبه دوباره بي حال رو نيکمت افتاد

***** 

 ق بود . گوشاش زنگ مي خورد و صداهاي وحشتناکي مي شنيد . همه ي بدنش سر شدههمه ي تنش خيس عر

 ! بود و توان حرکت نداشت . چند ثانيه اي طول کشيد که موقعيت خودش رو درک کنه

 آفتاب از پشت پرده ي ضخيم اتاقک ، مصرانه اتاق رو روشن کرده بود . تو دخمه ي خودش بود. به زحمت

 و ساعتش رو نگاه کرد . ده صبح بود. يک شب نخوابيدن ، باعث شده بود تا اين وقت روزموبايلش رو برداشت 

 خواب بمونه ! با اينکه ديرش شده بود و امروز کارخونه رو از دست مي داد ولي خوشحال بود . خوشحال از اينکه
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 مي رفت پيش صديقه و باهاشهمه چي فقط يه خواب پريشون بود و بس. بايد به اين کابوس پايان مي داد . بايد 

 !!!درد دل مي کرد . بايد کمک مي گرفت از کسي

 ساعت دوازده بود که وارد اتاق صديقه شد . زن بينوا از ديدنش تعجب کرد . انتظار داشت اين وقت روز سر کار

 .باشه . ولي نگرانيش رو پنهان کرد و دستاشو براي به آغوش کشيدن دختر خوشگلش باز کرد

 : ز خدا خواسته تو محبت آغوشش غرق شد . همين که مادر و دختر از هم جدا شدن ، صديقه نوشتشکيبه ا

 چرا اومدي اينجا ؟ چرا سرکار نيستي ؟ بازم جريان کالنتريه ؟-

 : شکيبه گفت

 ! نه ! خواب مونده بودم . ديگه نمي تونستم برم. گفتم بيام اينجا با مادرم درد دل کنم-

 : مادر خيلي به مذاقش خوش اومده بود لبخندي زد و نوشت صديقه که گويا لفظ

 ! بگو عزيزم ! هر چي تو اون دل کوچيکته بگو مادر-

 : همون موقع شوکت با دو تا چايي وارد اتاق شد و با لبخند رو به شکيبه گفت

 ! خوش اومدي دخترم-

 تهديدش انداخت و آني دلش گرفتشکيبه پيش پاش بلند شد و تشکر کرد . ديدن شوکت اونو ياد عبدالرضا و 

 . ولي به روي خودش نياورد

 همين که شوکت رفت ، صديقه نوشت ، از خونه اي که شوکت بهت معرفي کرده راضي هستي ؟

 : شکيبه بي مقدمه گفت-

 ! نه ! مي خوام تخليه کنم . هر چه زودتر بهتر-

 !!! يح بدهصديقه با نگراني زل زد تو صورت شکيبه که چراي اينکار رو توض

 : اما شکيبه قصد داشت جريان عبدالرضا رو بذاره براي آخر ، بايد از اول مي گفت . بنابراين آروم گفت

 پنج سال پيش که خودم و سرنوشتم رو سپردم دست احمد ، فکر نمي کردم روزي کارم به اينجا بکشه !!! همه-

 روس وارد خونه ي احمد شدم ، حس مي کردم توچيز خيلي نرمال و منطقي به نظر مي رسيد . وقتي با لباس ع

 خوابم !!! اون خيلي مهربون بود و من باورم نمي شد بعد از اينهمه تنهايي خدا همچين لطفي در حقم کرده باشه و

 . منو به همچين آدم نازنيني پيوند داده باشه . اما .... اما کابوس از همون حجله شروع شد

 تهاي نوازشگرش ، غم يتيمي هجده ساله ام رو از دلم پاک کنه ، با يه واقعيتوقتي منتظر بودم همسرم با دس

 دردناک روبه رو شدم . احمد هيچ تمايلي به من نداشت . خيلي راحت مثل مريم هم اتاقيم تو پرورشگاه که

 کنار دراز ساعتها کنار هم مي خوابيديم و از آينده ي روياييمون که مي خواييم داشته باشيم ، حرف مي زديم ،

 کشيد و خيلي زود خوابش برد . با اينکه عجيب بهم برخورده بود ، ولي گذاشتم پاي خستگي برنامه ي عروسي و

 بعضم رو خوردم و خوابيدم . صبح شد . شب شد . دوباه صبح شد و دوباره شب شد . همينطور روزها مي گذشت و
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 تو وجود احمد نمي ديدم . اين برام هم سنگين بود ، هم جايمن هيچ نشاني از تمايل يه تازه داماد به نو عروسش 

 تعجب داشت ، هم دلهره آور بود و هم غمگين . سن و سالي نداشتم . ولي مي دونستم اين چيزي که االن در

 ،جريانه غلطه . احمد هم انگار نه انگار . خوب بود . مهربون بود . حرف مي زد از شغلش ، از دانشگاه من . از مردم 

 . از مادرش و پدرش ولي انگار داره با خواهرش حرف مي زنه . خودمم خجالت مي کشيدم حرفش رو پيش بکشم

 روزها همينطور عادي مي گذشت و ما در کنار هم خواهر و برادري زندگي مي کرديم .اون مي رفت سر کار ، من

 يم ، من غذا درست مي کردم . اون تومي رفتم دانشگاه . بيرون غذا مي خورديم ، تو خونه با هم حرف مي زد

 کاراري خونه کمکم مي کرد و اين درحالي بود که فشار چرايي اين رابطه ي بي سر و ته ، هر روز منو افسرده تر مي

 کرد .

 مدام فکر مي کردم به اندازه کافي براي همسرم جذاب نيستم که حتي تمايل نداره دستم رو بگيره . همه 

 مالي و حضوري حمايتم مي کرد ولي درست انگار برادرم بود . ولي اون براي من برادر نبود . احمدجوره ، زباني ، 

 مرد خوش تيپ و جذابي بود که براي مني که عنوان همسرش رو داشتم و سنم هم شروع جوش و خروش غرايضم

 يلي چيزها ازش ميبود خيلي خواستني به نظر مي رسيد . من نمي تونستم عادي کنارش زندگي کنم . من خ

 خواستم و مهمترينش توجه بود . اينکه حس کنم ، جسمم ، زيبايي هاي زنانه ام ووجودم براي همسرم جذاب و

 .خواستنيه ، خيلي برام مهم شده بود .کم کم غليالن غرايضم منو از اون الک سکوت بيرون آورد

 . همه جوره دختر بودم . باور کنيد يه انگشتشسه ماه بود زير يه سقف زندگي مي کرديم و من هنوز دختر بودم 

 هم بهم نخورده بود و اين منو عصبي مي کرد . منم آدم بودم . منم دلم مي خواست شوهرم منو بغل کنه ، ببوسه ،

 دستم رو بگيره ولي دريغ . بالخره همه ي شجاعتم رو جمع کردم و وقتي مي خواست بخوابه و کنارم دراز کشيد ،

 . يدمشناگهاني بوس

 ! صداي شکيبه قطع شد . انگار داره وحشتناک ترين خاطره ي زندگيشو مرور مي کنه

 . دست صديقه رو دست سرد شکيبه نشست . با زبون چشماش ، بهش مي گفت که آروم باش دخترم

 : شکيبه لبخند نصفه و نيمه اي زد و گفت

 ! خوبممن خوبم صديقه جون ! شايد هنوزم يادآوريش اذيتم بکنه ولي -

 :بعد نفس آه مانندي کشيد و ادامه داد

 مثل ببر زخمي چشماشو بازکرد و اون شب اولين کتک زندگي مشترکم رو خوردم . بدجور هم خوردم. شوهر-

 مهربون و منطقي من ، من جوري زد که يه دنده ام شکست و همه ي بدنم سياه و کبود شد. چرا ؟ چون براي اولين

 !!! بار بوسيده بودمش
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 فرداش که تو بيمارستان بستري بودم ، پدر و مادرش اومدن مالقاتم !!.! مادرش همه رو بيرون کرد و باهام حرف زد

 اينکه از مشکل پسرش خبر داره . اينکه دارن مجبورش مي کنن به دکتر مراجعه کنه و درمون بشه . اينکه يه کم .

 

 

 . ته بودطاقت بيارم و باهاش راه بيام . ولي دل من عجيب شکس

 يه هفته بستري بودم و بعد مرخص شدم . رفتارش عوض شده بود و مدام محبت مي کرد . البته بدون هيچ تماس

 !!! بدني

 وقتي برگشتيم خونه ، ديدم دکور خونه عوض شده . يه تخت يه نفره براي اتاق بچه خريده بود . بدون اينکه حرف

 از توي چشمام خوند. منو نشوند رو مبل و رفت مقابلم نشست وبزنم ، فقط نگاش کردم . دلخوري و سوالم رو 

 شروع کرد به صحبت . صحبت از اينکه منو در حد پرستش دوست داره و نمي خواد اين عشق پاک با روابط

 حيواني آلوده بشه . از فلسفه ي مسخره اش در مورد عشق دست نيافتني گفت و من مثل احمق ها فقط گوش مي

 . اره کرد که براي جلوگيري از تکرار اين اتفاقات ، اتاق خوابش رو جدا کردهکردم . بعدم اش

 : شکيبه نفس پر صدايي کشيد و رو به صديقه گفت

 ديگه وارد جزئيات نمي شم . اينکه به ضرب و زور و تهديد به طالق بردمش دکتر و پابه پاش رفتم که کمکش-

 متر نتيجه گرفتم و دلسرد تر شدم .. اينکه يه زماني به خودمکنم مثل يه آدم واقعي زندگي کنه ولي هر بار ک

 اومدم ديدم پنج سال درجا زدم. خسته شدم بريدم . بهش نزديک شدم و بارها و بارها کتک خوردم و شخصيتم له

 شد . بچه مي خواستم ، زندگي مي خواستم ، خانواده مي خواستم . چيزي که يه عمر نداشتم . چيزي که تو

 دخترانه ام در مورد خانواده براي خودم ساخته بودم ، هيچ شباهتي به ايني که داشتم ، نداشت . بالخره روياهاي

 کم آوردم . پرونده ي پزشکيشو بغل کردم و رفتم درخواست طالق دادم . بماند که چقدر مقاومت کردن . هم

 و همونطور تو اون زندگي عجيب وخودش و هم پدر و مادرش خيلي از بي کسيم استفاده کردن . مي خواستن من

 غريب پا بند بکنن ولي من دليل داشتم . بعد از پنج سال هنوز دوشيزه بودم . بالخره جدا شدم و از اون شهر فرار

 . کردم

 : صديقه با غم نگاش کرد و نوشت

 ! بميرم براي دل تنهات که اينقدر سختي کشيدي مادر-

 : شکيبه لبخندي زد و گفت

 تموم شده ! االن به آينده خيلي اميدوارم و ديگه از اون حس افسردگي که بهم چيره شده بودهر چي بوده -

 . خبري نيست

 : صديقه پرسيد

 چرا مي خواي از اون خونه بياي بيرون ؟-
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 : شکيبه ياد عبدالرضا افتاد و با ناراحتي گفت

 پسرش فهميده من مطلقه هستم . مادرعلت اينکه مي خوام از خونه ي خواهر شوهر شوکت بيام بيرون اينه که -

 و پسر بعد از رفتن من از خونه ريختن تو اتاقم و خونه رو گشتن . پسره شناسنامه ام رو ديده و فهميده جدا شدم

 

 ديشب اومد تهديد کرد اگه صيغه اش نشم منو مي ندازه بيرون . من مي خوام قبل از اينکه دو روز مهلتي که داده.

 . ن خونه بيام بيرون. اونجا اصالً امنيت ندارم . کليد اتاقم رو دارن، تموم بشه از او

 صديقه نوشت . بيا بمون اينجا !!! مي دوني که چقدر از رفتنت ناراحت شدم . ديدي هيج جا امن نيست ؟ تو يه

 . دختري با يه اسم بي مصرف تو شناسنامه ات. هر کسي ممکنه هر فکر بي خودي در موردت بکنه

 : اشت مي نوشت که شکيبه جلوشو گرفت و گفتصديقه د

 همه ي اينا رو مي دونم ولي اينجا نمي يام . نمي خوام مزاحم باشم . نمي خوام سربار باشم . من يه جاي ديگه رو-

 پيدا مي کنم . مي دونم ممکنه از حرفام ناراحت بشين ولي شما که منو خوب مي شناسين ! مي دونين گشنه بمونم

 بالعوض قبول نمي کنم . شايد يه چند روز بيام تا جا پيدا کنم ولي اينجا بمون نيستم . پس خواهش ميبازم کمک 

 کنم اگه مي خوايين بازم روم بشه بيام اينجا ، کمکم کنين خونه پيدا کنم نه اينکه بيام اينجا ساکن بشم و زندگي

 . شما و آقاي دکتر رو بريزم بهم

 قه به همه ي دوستاش اس ام اس زده بود تا بلکه بتونن براي شکيبه خونه پيداساعت نزديک سه ظهر بود و صدي

 کنن. انگار خود صديقه هم به اين امر واقف بود که با وجود مرد بدقلقي مثل حسين تو اون خونه ، زندگي شکيبه

 کمک گرفتن از حسينخيلي رو به راه نخواهد بود . بنابراين خيلي اصرار به موندش نکرد . اين دفعه ظاهراً قصد 

 . رو هم نداشت .حاال علت هر چي بود خدا عالمه .چون خودش مستقيم وارد عمل شده بود

 هر دو تا ساعت هفت شب منتظر دوستاي صديقه شدن تا بلکه يکيشون جواب بده . البته اونا چند جايي رو پيدا

 دن و شکيبه نيازي به اون همه فضا نداشتکردن ولي با پول شکيبه نمي شد اونجا رو رهن کرد . در ضمن بزرگ بو

 . اينهمه تالش بي ثمر بود و هر دو خيلي خسته شده بودن .

 : تقه ي آرومي به در خورد و پشت بندش شوکت با لباس بيرون اومد داخل و گفت

 . خانم اجازه مي فرمايين ؟ من کارم تموم شده-

 و خداحافظي کرد و رفت . صديقه صندلي چرخدارش روصديقه سرش رو به نشونه بله تکون داد و شوکت از هر د

 به سمت شکيبه حرکت داد و نزديک پاهاي اون توقف کرد و با دستاش صورت غمگين و خسته شکيبه رو قاب

 : گرفت و صوتش رو بوسيد و رو وايت برد نوشت

 سش بهت هست ،آره ؟تو که نااميد نمي شي نه ؟ تو که اميدت به خدا را از دست نمي دي؟ مي دوني که حوا-

 : شکيبه لبخند کم جوني زد و گفت

 معلومه که نااميد نمي شم! خدا تنها اميد منه ! مگه مي شه از تنها اميدم نااميد بشم ؟-

 همون لحظه صداي ريموت در حياط بلند شد و نشون از برگشتن زود هنگام حسين داد . ترسي همراه با خجالتي
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 اين مرد اينبار اون رو مي کشت مطمئناً! حتي اگر با دستاش نمي کشت ، با جذبه کشنده ، به جان شکيبه افتاد .

 .نگاهش حلق آويزش مي کرد

 صداي دزد گير ماشين و بعد صداي پايي که تو سالن شنيده مي شد استرس رو جام جام مي ريخت تو حلق

 

 

 نيتش رو ثابت کرده بود و قصد فريبشکيبه. حداقل خوشحال بود که جريان رو به صديقه گفته. اين يعني حسن 

 .کسي رو نداشت

 تقه اي به در خورد و صداي يااهلل بلند حسين به گوش رسيد. مطمئناً قاضي باهوش با ديدن کفش هاي شکيبه به

 .حضورش برده بود . چند لحظه بعد وارد اتاق شد . شکيبه پيش پاش وايساد و سالم کرد

 : د و به طرف مادرش رفت و سالم داد و سرش رو بوسيد و گفتحسين جواب آرومي به سالم شکيبه دا

 سالم مادر! خوبين ؟-

 صديقه با محبت به پسرش نگاه کرد و روي تخته نوشت . سالم عليکم پسرم ! خسته نباشي عزيزم . ممنون . چه

 زود برگشتي ؟

 : گفتحسين رو مبل کناري صندلي مادرش نشست و به شکيبه اي که معذب هنوز سرپا بود 

 !!! بفرماييد خانم پويا-

 .شکيبه مثل يه جوجه کوچيک ترسيده نشست و نگاه از حسين اخمو گرفت

 :صديقه روي تخنه چيزي نوشت و گرفت سمت حسين . حسين اخمي کرد وگفت

 چرا ؟ مشکلي پيش اومده ؟-

 . صديقه باز چيزهايي نوشت . نسبتاً طوالني تر از جمالت قبلي

 : رد و رو به شکيبه گفتحسين سرش رو باال ب

 چه مزاحمتي ايجاد کرده ؟ قصد شکايت دارين ؟-

 : شکيبه که فهميد صديقه جريان عبدالرضا رو تعريف کرده ،سربه زير گفت

 .نه قصد شکايت ندارم .فقط مي خوام تخليه کنم . تهديدم کرده فقط-

 لبش بود که شکيبه اصالً معني اون روحسين ابرويي باال انداخت و در حالي يه پوزخند اعصاب خرد کن گوشه 

 :درک نمي کرد گفت

 تهديد؟ تهديد براي چي ؟-

 : شکيبه که از رفتار استهزا آميز حسين ناراحت بود ، با ناراحتي گفت

 يه زن تنها و بي پول را براي چي تهديد مي کنن اقاي دکتر ؟ شما که مسلما پرونده اين شکلي زياد تو دست و-

 !!!هميده جدا شدم . تهديد کرده !!! تهديد کردهبالتون بوده ! ف
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 !!!شرم مانع شد بگه که صيغه اش بشم. صديقه رو تخته جمله ناتمام شکيبه رو تکميل کرد

 : اخم حسين بيشتر در هم شد و گفت

 !!! مي تونيد شکايت کنيد-

 .وام از اونجا بيام بيرونشکيبه که تا چند لحظه پيش بلبل شده بود ، آروم گفت : نه شکايت ندارم فقط مي خ

 : حسين پوفي صدا دار کشيد و گفت

 

 

 چه کمکي مي تونم بکنم ؟-

 : شکيبه سرش رو باال برد و گفت

 !!!من هيچي نمي خوام اقاي دکتر! قول داده بودم جريان جداييم رو به صديقه جون بگم ، براي همين اومدم اينجا-

 : حسين نيشخندي زد و گفت

 بدون درخواست کمک اومدين ولي اين چند وقته هر روز ما يه ماجراي جديد داشتيم . به هر حالشما از اول هم 

 .مي گم براتون خونه همون حوالي پيدا کنن

 .تا پيدا شدن خونه هم مي تونيد اينجا بمونيد. بهتر اونجا برنگرديد

 : بلند شد و رو به مادرش گفت

 .ابممن خيلي خستم . غذا هم خوردم . مي رم بخو-

 .قبل از اينکه صديقه چيزي بگه حسين اتاق رو ترک کرد

 : شکيبه رو به صديقه با دلخوري گفت

 مگه قرار نشد بدون کمک اقاي دکتر مشکل رو حل کنيم ؟ چرا بهش گفتين ؟-

 : صديقه لبخندي زد و نوشت

 . تو هم وقتت کمه. بايد ميبراي حسين اينا کاري نداره! نيگا به اخمش نکن دلش بزرگه. خودمون که نتونستيم -

 . گفتم

 شکيبه ته دلش از اينکار راضي بود. تصور افتادنش به دست کسي مثل عبدالرضا خيلي وحشتناک تر از زير دين

 .حسين شريف بودن بود

***** 

 جلوي يه ساختمان چهار طبقه با نماي کامپوزيت توقف کرد . اين دختر حسابي مايه دردسرش شده بود. ولي تنها

 يزي که باعث مي شد در برابرش کمي نرمش نشون بده لبخندي بود که حضور اين غريبه روي لباي مادرش ميچ

 آورد . کامالً محرز بود که مادرش اين دختر را دوست داره .پس بنابراين برخالف ميل باطنيش در برابر حضور

 .آزاردهنده و پردردسرش کوتاه مي اومد

 : بود راحت نيست. نفسي پرصدا بيرون داد و گفتاز تو اينه نگاهش کرد .معلوم 
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 !!! لطفاً پياده بشيد . همينجاست-

 : شکيبه نگاهي به محيط شيک اطراف انداخت و گفت

 .اينجا ؟ ولي ...ولي اقاي دکتر اينجا با پول من جور در نمي ياد-

 : خيلي بي حوصله بود .با تحکم گفت

 نمي دونست چرا اينکارو مي کنه . شايد با صاحب خونه به توافق رسيديمبفرماييد خونه رو ببينيد . شايد سر پول -

 !!! دلسوزي ! شايد امتحان ! شايدم انتقام

 

 شکيبه بي صدا پشت سر حسين راه افتاد . آسانسوري در کار نبود.جلو در طبقه دوم ايستادن. حسين کليد رو از

 : و رو به شکيبه گفتتو جيب کت نوک مدادي و شيکش در آورد و در رو باز کرد 

 بفرماييد لطفاً-

 . شکيبه ببخشيدي گفت و آرام کنار حسين به داخل خونه خزيد

 !!!يه آپارتمان دلباز با همه امکانات يه زندگي عالي

 کامال گيج وسط پذيرايي ايستاده بود. منظور حسين رو به هيچ وجه متوجه نمي شد. متعجب و تا حدي عصبي

 مي خواست . حسين قبال محله اي رو که براي زندگي انتخاب کرده بود ديده بود . اوننگاهش مي کرد . توضيح 

 خونه کجا و اينجا کجا !!! براي چي اونو آورده بود اينجا ؟ که نداري و بي کسي و بي چيزيش رو به رخش بکشه ؟

 : حسين قدمي جلو گذاشت و گفت

 نميخواين اطراف رو ببنيد ؟-

 ي بود . خيلي وقتها تحقير شده . خيلي وقتها غصه خورده بود ولي از آدمي در موقعيتعصبي بود . خيلي هم عصب

 اجتماعي حسين اينجور رفتارها خيلي زننده تر از بقيه به چشم مي خورد .با خودش فکر مي کرد از اينکه من بي

 کس رو آزار بده چي عايدش مي شد؟

 :تحکم بپرسهبي حرکتيش باعث شد مرد جوان قدمي جلو بذاره و با 

 نمي خوايين خونه رو ببينين؟-

 : طاقتش طاق شد و عصبي گفت

 از تحقير من چي نصيبتون مي شه ؟ من يه دختر يتيم بي کسم که مهر طالق هم رو پيشونيش خورده . پول-

 فهمم وندارم . پدر و مادر ندارم . کس و کار ندارم تو پروشگاه بزرگ شدم . ولي آدمم. احساس دارم . تحقير مي 

 باهاش درد مي کشم . غرور دارم و از له شدنش غصه مي خورم . به خدا به پير به پيغمبر من از صديقه جون

 نخواستم از شما تقاضايي بکنه . اصال از اول هم اومدن پيش صديقه جون اشتباه بود. اگه منو اينجا آوردين نداشته

 . دکتر! من خيلي وقته آمار نداشته هام رو دارم هام رو به رخم بکشين بايد بگم به کاهدون زدين اقاي

 .خواست از خونه بره بيرون که بازوش توسط حسين کشيده شد
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 : بازوش رو با حرص از دست حسين کشيد بيرون و با ناراحتي گفت

 اين چه کاريه ؟-

 : حسين اخمي کرد و گفت

 .من زدين درست نيست . توضيح مي دم بشنيد لطفاً خانم پويا !!! حتي يک درصد از حرفهايي در مورد نيت-

 .براي لحظه اي پا سست کرد

 حسين در نيمه باز رو بست و قبل از شکيبه به سمت پذيرايي راه افتاد و رو اولين مبل که پشتش به در بود ،

 : نشست و بدون اينکه برگرده سمت شکيبه گفت

 

 ي پيدا کنم ! من نه قصد تحقير و توهين دارم و نهاينجا خونه ي منه ! موقت اينجا باشيد تا براتون جاي مناسب-

 حوصله اين لوس بازي ها رو. من نه شما رو مي شناسم نه مي خوام بشناسم و نه هيچ وجه اشتراکي باهاتون دارم

 که بخوام به قول خودتون نداشته هاتون رو کوچيک بشمارم و داشته هاتون رو تحسين کنم . تنها پل ارتباطي من

 م محترم ، مادرمه که اينو متوجه شدم که عالقه ي خاصي به شما داره و چون اون عزيزترين دارايي منهو شما خان

 . ، خواسته هاش هر چند هم که به مذاقم خوش نياد ، بي چون و چرا انجام مي دم

 داشته واونقدر آدم گرفتاري هستم و خودم بي شمار مشغله دارم که نه حوصله و نه وقت اينو دارم که بخوام 

 .نداشته هاي زندگي ديگران رو بريزم رو دايره و باهاشون سناريو بسازم

 کليد خونه رو براتون مي ذارم. مادرم از وجود اين خونه بي خبره!!! علتش هم اينه که اون از رفتن من از پيشش

 . ، بگين بله و تمام ممکن پريشون بشه براي همن بهش نگفتن . توقع رازداري دارم . اگه پرسيدن خونه پيدا شد

 مطمئناً براتون جاي مناسبي پيدا مي کنم ولي چون وقت کم بود و شما تو خطر بودين ترجيح دادم اينجا ساکن

 بشين . اينجا محل اسايش منه و خيالتون راحت باشه که نمي خوام اينجا موندگار بشين و حتما خواسته مادرم رو

 .پيدا مي کتن . خود شما هم مي تونيد بعد از کارخونه دنبال خونه باشيناجابت مي کنم و براتون محل مناسبي 

 من فقط براي فکر و مطالعه و بعضي وقتها براي استراحت، اينجا مي يام بنابراين يخچال معموال خاليه . خودتون

 . بايد براي هرچند وقت که اينجا هستيد خورد و خوراک تهيه کنيد

 اونقدر اين مرد مثل يک آدم اهني باهاش حرف زده بود که توان حرف زدن نداشتشکيبه بي حرکت وايساده بود. 

. 

 : حسين از روي مبل بلند شد و به سمت در خروجي راه افتاد. نزديک شکيبه که رسيد گفت

 يه موضوع مهم ديگه !!! همسايه هاي من از قبل هم يه مقدار به ورود و خروج يه مرد مجرد به اين خونه حساس-

 و حاال حساسيتشون بيشتر هم خواهد شد اگه بدونن خانومي هم به اين خونه رفت و امد مي که. اگه چاره بودن

 ! داشتم هرگز اينکار رو نمي کردم که خوشناميم رو ببرم زير سوال. پس يه خواسته دارم . با کسي دم خور نشين

 چه نسبتي با صاحب خونه دارين !! بهتره صميمي نشين و اگه مجبور شدين همکالم بشين ، امممم، و اگه پرسيدن

 . براي جمع شدن بازار شايعات بگين همسرش هستم
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 .قبل از اينکه شکيبه قادر به حالجي جمالت مرد جوان باشه ، حسين در رو پشت سرش بست

***** 

 آشپزخونه شد پرده ها رو کنار زد. خونه يه گرد گيري اساسي الزم داشت. کالً تميز بود ولي گردخاک داشت .وارد

 .و تو کابينت ها دنبال مواد شوينده و دستمال گشت. هيچي نبود

 دوساعت تمام روي همون مبلي که حسين مثل يه ربات براش سخنراني کرده بود ، نشست و به همه ي اتفاقات

 ولياين چند وقته فکر کرد . هميشه تنها بود و هميشه خودش بود که گليم خودش رو از آب بيرون مي کشيد 

 حاال يه حسين نامي پيدا شده بود که به ضرب زور مادرش با منت سنگهاي جلوي پاش رو برمي داشت. هر چند تو

 

 

 زندگي متاهليش احمد بود و از محافظت مي کرد، ولي اونقدر که تو اون زندگي عجيب و غريب زجر کشيد ، حتي

 .در بياره. حمايتهايي از جنس جنون و بيماريحمايتهاي مسخره شوهرش هم نمي تونست غم بي کسي را از دلش 

 : آهي از ته دل کشيد و سرش به طرف باال گرفت و گفت

 خدايا شکرت. حامي نفرستادي نفرستادي وقتي هم فرستادي اين آدم آهني رو فرستادي که از نفساش آتيش-

 .مي ريزه بيرون واال

***** 

 .و راهي نزديکترين سوپر مارکت شد براي خريد خرت و پرت مانتو مقنعه اش رو که در آورده بود دوباره پوشيد

 تمام اون جمعه ، خونه حسين شريف رو سابيد و برق انداخت . حسابي خسته بود. با خودش فکر ميکرد هرچند

 .شايد مدت زمان کمي تو يه همچين خونه اي زندگي کنه ولي مي ارزه به تجربه کردن زندگي آدمهاي مرفه

 

 تو کمد دو تا پتو و يه بالش پيدا کرد و وسط پذيرايي جا انداخت و دراز کشيد. فردا رو بايد خودششب که شد ،از 

 .مي رفت کارخونه تا موقع برگشتن با سرويس اين مسير ، برگرده و به راننده بسپره از پس فردا دنبالش بياد

***** 

 عد از کارخونه دنبال خونه از اين بنگاه بهدو روز از اقامتش تو خونه حسين مي گذشت و هر دو روز رو شکيبه ب

 اون گشته بود و ساعت ده شب خسته و بي رمق خودش رو انداخته بود تو خونه ولي بي نتيجه بود . با پول پيش

 .شکيبه غير اتاق خونه شهين خانم ، جايي بهش خونه نمي دادن. اونم بدون شوهر و يه زن مطلقه

 تو اون خونه ساکن شده بود ، صداي ايفن در بلند شد. شکيبه که با همونساعت ده و نيم شب دومين روزي که 

 لباس بيرون رو مبل ولو شده بود و چرت مي زد ، با صداي زنگ بدجور از خواب پريد و ترسان به سمت آيفون

 يرفت . تصوير حسين پشت در خودنمايي مي کرد. خواب از سرش پريده بود . مردد بود باز کنه يا نه که برا

 دومين باز صداي در بلند شد و چون نزديک آيفون بود از جاش پريد. اين وقت شب اين مرد چي ازش مي خواست

 : ؟ مطمئناً روشن بودن چراغ ها رو ديده بود و نمي شد حضورش رو انکار کرد. بسم الهي زمزمه کرد و گفت
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 بله ؟-

 : حسين سرد و بي احساس گفت

 !!!منم-

 : رو ميزد تو دلش گفت شکيبه در حالي که دکمه

 اينو که خودم دارم مي بينم، چيکار داري اين وقت شب ؟-

 مقنعه را رو سرش مرتب کرد و پشت در ايستاد و بسم الهي دوباره زير لب گفت و در آپارتمان رو باز کرد. حسين

 مي آروم داد و ازآخرين پاگرد و چرخيد و با ديدن شکيبه کنار در سري به نشونه سالم تکون داد. شکبيه سال

 .آستانه ي در کنار رفت و حسين کفشهاي چرمي مشکيش رو مرتب کناري گذاشت و وارد شد

 

 

 . شکيبه همچنان منتظر بود که بدونه اين مرد اين وقت شب چي مي خواد

 حسينمقنعه را رو سرش مرتب کرد و پشت در ايستاد و بسم الهي دوباره زير لب گفت و در آپارتمان رو باز کرد. 

 آخرين پاگرد و چرخيد و با ديدن شکيبه کنار در سري به نشونه سالم تکون داد. شکبيه سالمي آروم داد و از

 .آستانه ي در کنار رفت و حسين کفشهاي چرمي مشکيش رو مرتب کناري گذاشت و وارد شد

 . شکيبه همچنان منتظر بود که بدونه اين مرد اين وقت شب چي مي خواد

 :راف رو پاييد و بعد بي حرف چرخيد سمت شکيبه و گفتنگاه حسين اط

 ! تو زحمت افتادين-

 :شکيبه که هنوز متعجب از حضور بي موقع حسين تو خونه بود،بي حواس گفت

 .وظيفمه،زحمتي نيست-

 حسين رو مبل جلوي تلوزيون نشست و با اينکه دو روز بود شکيبه رو تعقيب کرده بود وتا به نوعي سر از کارهاي

 :وزمره اين زن در بياره و بتونه بهش اعتماد کنه و از همه چي خبر داشت ، پرسيدر

 خونه پيدا کردين ؟؟-

 :شکيبه شرمنده سري به نشونه نه تکون داد و اروم زمزمه کرد

 به خاطر مطلقه بودنم بهم خونه نمي دن.البته االن فقط دو روز گشتما .حتما پيدا مي کنم و تا آخر اين هفته -

 .اهلل مي رم از اينجاايش

 :حسين پا رو پا انداخت و گفت

 .من براتون پيدا کردم-

 :شکيبه با خوشحالي زايدالوصفي کودکانه گفت

 آخ جون راس مي گين ؟-
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 :از لحن صحبتش که ناخودآگاه ادا شده بود، سربه زير انداخت و زمزمه کرد

 !ببخشيد-

 :حسين بي توجه به حال شکيبه گفت

 براي خونه مادرش دنبال يه مستاجر مطمئن مي گرده مادرش زن سالخورده ايه که حاضر نيستيکي از دوستام -

 خونه هيچ کدوم از بچه هاش بمونه و ترجيح مي ده خونه خودش زندگي کنه . اينام مي خوان يه مستاجر مطمئن

 رو خبر کنه.هر کسي روبيارن که يه جورايي هواي مادرشون رو هم داشته باشه و اگه پيرزن کاري داشت بچه ها 

 نمي تونن قبول کنن و اصال به بنگاه هم نسپردن فقط سپردن به دوست و آشنا. يه خونه باغه که دوتا ساختمون

 داره.عمارت اصلي که محل زندگي ملک بانو هستش و يه خونه کوچيک نزديک ورودي باغ که مي خوان اونو اجاره

 .بدن

 

 

 .غ بزنه.اين بهترين اتفاقي بود که مي تونست براش بيفتهشکيبه از خوشحالي دلش مي خواست جي

 :حسين نگاهي به چهره گشوده شکيبه انداخت و گفت

 يه مشکلي هست .خالصه وار مي رم سر اصل مطب! پول پيش اين خونه بيشتر از پولي هستش که شما دارين. اما

 .قرض بدم تا کم کم بهم برگردونيد منم براي اون يه راحلي پيدا کردم. من به يه شرط حاضرم اونو بهتون

 :شکيبه شوکه و تا حدي غمگين بعد از کمي مکث گفت

 چه شرطي ؟ شما چي مي خوايين؟ اصال چرا مي خواهيد اينکارو بکنيد ؟-

 :حسين لبخند کجي زد و گفت

 .قبول شرط توسط شما نفعي برام داره که مي ارزه به ناديده گرفتن اين پول -

 ودش فکاراي ناجور کرد. حسين ازش چي مي خواست که مي ارزيد به دادن اين پول.زبونششکيبه ترسيد .با خ

 .قفل شده بود

 .حسين باهوش بود.از عرقي که رو پيشوني شکيبه نشسته بود حدس زد تو فکر دخترک چي مي گذره

 :با لحني محکم گفت

 کاري سه ساعته از طرف شما نياز دارمخواسته ام خيلي با چيزي که تو ذهن دارين فاصله داره خانم. به يه هم

 شما تنها جنس مونثي هستين که در اطرافم دارم .پس تنها گزينه و بهترين گزينه هستين.از دوماه پيش به.

 مهموني مهمي دعوتم که بنابه داليل شخصي از همون اول تصميم داشتم از رفتن سرباز بزنم ولي از يه هفته پيش

 ه خانم کمک بگيرم و دقيقا همين ديشب بود که ياد شما افتادم که از شما کمکيفکري به ذهنم رسيد که از ي

 .بخوام و در عوض هم کمکتون کنم

 : شکيبه مردد و گيج گفت پرسيد
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 .چه جور مهموني اي ؟چه کمکي ؟ من اصالً متوجه نمي شم

 از آب شير پر کرد و در حاليحسين بلند شد و به طرف آشپزخونه راه افتاد.از تو کابينت ليواني بيرون آورد و 

 :هنوز بهش لب نزده بود به سمت پذيرايي برگشت.نشست جاي قبليش ،جرعه اي آب خورد و گفت

 ازتون مي خوام سه ساعت منو تو اون مهموني همراهي کنيد. مهموني متعلق به يکي از قضات بازنشسته-

 م در صورت شرکت در اون مهموني کسي رو بهدادگستريه . کامال مذهبيه و به خاطر يه مشکل شخصي اجبار دار

 عنوان همسرم تو اون مهموني معرفي کنم.زنانه و مردانه جداست و شما فقط لحظه ورود در کنار من خواهيد بود

 .از نظر اخالقي هيچ مشکلي نداره. به مناسبت بازگشت دخترشون از نروژ برگذار کردن.

 :کرد.بالخره جراتي به خودش داد و پرسيد شکيبه گيج به مرد محکم روبه روييش نگاه مي

 چرا من ؟-

 :حسين يه نفس آب رو سر کشيد گفت

 .تا همين ديشب همچين فکري نداشتم. اصال قيد اون مهموني رو زده بودم. اين پيشنهاد از طرف مديرتون بود-

 

 .رو دارين مهندس مودت!اسم شما رو به عنوان يه گزينه آورد و منم سبک سنگين کردم ديدم شرايطش

 بي پرده بگم خانوم. من اصال رابطه ام با جنس شما حسنه نيست.شايان يه هفته پيش از سر شوخي موضوعي رو-

 مطرح کرد که که هر چند ناپخته و خام بود، ولي با کمي تغيير در سناريو اش تونستم به خودم بقبولوم که مي تونم

 .حسابي بدماز اين روش به کسي که بهم ضربه زده ، يه درس 

 الزمه تو اون مهموني کسي رو به عنوان همسر معرفي کنم تا به يه اهدافي برسم. کسي رو مي خوام که برام

 مشکل ساز نباشه.نشه که بعد از سه ساعت مهموني ،از کرده خودم پشيمون بشم و مجبور شم از سر بازش

 !!!!کامال رسميکنم.من آدم گرفتاري هستم.دردسر نمي خوام.دارم معامله مي کنم.

 :شکيبه گفت

 مهموني چه روزيه ؟؟؟-

 :حسين بلند شد و درحالي که به سمت در مي رفت گفت

 .آخر اين هفته. فکراتون رو بکنيد بهم خبر بدين-

 .حسين بي خدحافظي درو پشت سرش بست و شکيبه ي گيج رو تنها گذاشت

 نمي ديد که براي سه ساعت خودش رو يک تا صبح به جناب شريف و پيشنهادش فکر کرد.هيچ مشکلي در اين

 . زن متاهل معرفي کنه. مثل همين چند وقت اخير . با اين تفاوت که اينبار مردش آدم آهني اي مثل حسين بود

 بااين نقش بازي کردن ساده ، هم خودش به هدفش مي رسيد و هم گره از کار حسين شريف باز مي کرد.چه

 .ي رسيد و مي شد بهش اعتماد کردايرادي داشت ؟آدم بدي به نظر نم

***** 

 نمي دونست چي بگه .شکيبه قبول کرده بود که باهاش همکاري کنه. پشيمون بود ! نبايد اين بازي بچگانه رو راه
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 مي انداخت .از سن و سال و موقعيتش بعيد بود اين حرکات.همش تقصير اون شايان ديوونه بود که اين فکر رو

 ر اصرار کرد که بالخره رام شد.ولي حاال که در کنار شکيبه به سمت مهموني حرکت ميانداخت تو سرش و اونقد

 .کرد ، از اين حرکت نسنجيده خيلي پشيمون بود. درحال رانندگي فکرش پرکشيد به يه هفته پيش

***** 

 .تو ديوونه اي شايان !!!عقلت رو از دست دادي بخدا

 :شايان جرعه اي از قهوه اش رو نوشيد گفت

 ديوونه خودتي !!!فکر از اين باحالتر ؟ خب ضربه زده ؟؟تو هم بزن ! اينطوري سنگ رو يخش مي کني !فکر کرده-

 چون اون رفته فرنگستون ، جنابعالي زن نگرفتي ؟ البته درست فکر کرده ها ولي چه لزومي داره اوئنم بفهمه ؟

 ادامه دادي. هرچند عقل نداري که اگه داشتيهان ؟ بذار ببينه همينکه که رفت ، قيدش رو زدي و به زندگيت 

 

 االن بچه هات از سر و کوات باال مي رفتن. به هر حال بايد بدونه وجودش برات مهم نيست. بذار خراب شه. مگه

 

 

 !دعوتت نکرده خرابت بکنه! بذار حالش جا بياد . با نرفتن که بيشتر داري نابوديت رو جار مي زني برادر من

 :انداخت و گفت حسين پا رو پا

 منو باش براي اولين بار تو عمرم راز دلم رو به کي گفتم. مگه بچه بازيه ؟؟اصال فرض کن خر شدم قبول-

 کردم.دختر واجد شرايط از کجا گير بيارم ؟ انتظار نداري که دست يکي رو از تو خيابون بگيرم ببرم مهموني بعدش

 برام دردسر درست بشه هان ؟؟؟

 :رو نوشيد و گفت شايان بقيه قهوه

 معلومه که انتظار ندارم همچنين کار احمقانه اي بکني . دختر واجد شرايط هم که سرش درد بکنه واسه آرتيست-

 بازي هم کم دور برمون نيست. اصالً همين صنم دختر خاله ي من! ديديش که ! شر و شيطونه. مي شه روش

 .حساب کرد

 :در حالي که داشت بيرون رو نگاه مي کرد گفتحسين بلند شد به سمت پنجره اتاق رفت و 

 .تو واقعاً اين شرکت رو خودت اداره مي کني ؟ آدم بعضي وقتا بهت شک مي کنه-

 :برگشت سمت شايان و ادامه داد

 من سي و پنج سالمه . دست يه دختر بچه رو بگيرم ببرم بگم چي ؟ دختر شما بهم نارو زده . زد زير حرفاش ،منم-

 رفتم تا چشتون درآد ؟رفتم اينو گ

 زنگ مي زنم به حاج فتاح و مي گم کاري پيش اومد معذرت خواهي مي کنم و تمام. از پنج سال .بي خيال شايان 

 پيش که سميرا تو روي همه وايساد و گذاشت رفت ، من اصال با اين خانواده مراوده اي نداشتم ديگه. االنم مي

 ن. وگرنه حاجي خودش اونقدر خجالت مي کشيد که از اون موقع باهامدونم اون اينا رو مجبور کرده دعوتم کن
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 قطع رابطه کرد. من مي دونم سميرا براي اين منو به جشن بازگشتش دعوت کرده که بيشتر حرصم بده. بذار فکر

 !!!کنه موفق شده. انتخاب اون اشتباه بود. دوباره وارد بازي هاي اون شدن ديگه اشتباه نيست .حماقته

***** 

 دوباره به برگشت به زمان حال. شکيبه آروم و محجوب کنارش نشسته بود. نمي دونست وارد کردن اين دختر به

 اين بازي کار درستي بود يا نه ! به هر حال کاري بود شده و نمي شد ديگه زمان رو به عقب برگردوند. شايان با کلي

 ي کنه . از بين اون گزينه ها شرايط شکيبه مناسب تر بودگزينه تونسته بود قانعش کنه که اينکار دلش رو آروم م

 : به نظرش و حاال شکيبه کنارش بود. براي عوض کردن جو سنگين تو ماشين گفت

 .الزمه يه چيزايي رو قبل از ورود به اون خونه بدونيد-

 ني سر شدهشکيبه آروم سرش رو به سمت حسين برگردوند. به حد مرگ معذب بود. انگشتاي دستش از بي خو

 .بودن

 

 

 

 :حسين در حالي که به جلو نگاه مي کرد گفت

 اينجا خونه حاج محمد تقي فتاح از قضات خوش نام و بازنشسته دادگستريه. دخترشون سميرا تازه از نروژ-

 برگشته و همه دوستان رو خانوادگي به جشن دعوت کردن. خيلي با کسي دم خور نشين . بخصوص سميرا که مي

 خيلي سوال پيچتون مي کنه. ما چهار ماهه عقد کرديم .شما کارمند شايان هستين و من اونجا شما رودونم 

 ديدم.برنامه اي براي عروسي نداريم . خانواده تون شهرستان هستن و شما اينجا تنها زندگي مي کنيد. همينقدر از

 .زندگي ما بدونن کافيه

 .رونشکيبه چشمي گفت و نگاهش رو از گنجره داد بي

 دوشادوش حسين به سمت در سالن ورودي حرکت کرد.جلوي در مرد مسني همراه با دو پسر جوان از مهمانها

 استقبال مي کردند . مرد با ديدن حسين لبخندي زد و گفت :خوش آمدين دکتر! يکي از پسر دستش رو جلو آورد

 : و ضمن خوش آمدگويي اشاره اي به شکيبه کرد و گفت

 !!قاي دکترمبارکه باشه آ-

 : حسين لبخند نادري زد و گفت

 .ممنون احمد جان !ايشاهلل قسمت شما-

 پير مرد که شکيبه حدس مي زد همون حاج فتاح باشه ،مردد و با شک به شکيبه نگاه کرد و بعد خودش رو جمع و

 : جور کرد و گفت

 .ونه داشته باشهمبارکه دخترم ! به پاي هم پير بشين. حسين بهترين مرديه که هر زني مي ت-



www.taakroman.ir  

 

  

 
50 

 

رمان دوروي زندگي    

 سميه.ف.ح کاربر انجمن تک رمان

 

 : شکيبه سر به زير و خجل گفت

 !!!ممنونم. بله همينطوره-

 پسر ديگه که اسمش محمد بود هم به حسين و شکيبه تبريک گفت و اونها رو به سمت سالنهاي مردانه و زنانه

 .راهنمايي کردن

 .احساس غربت مي کرد.کسي رو نمي شناخت و خجالت مي کشيد

 :متشخصي به سمتش اومد و گفت همين که وارد سالن شد ،زن

 : خوش اومدين عزيزم. اتاق تعويض لباس اون سمته. بعد رد حالي که مردد بود گفت -

 .شرمنده دخترم من پير شدم ديگه ،شما رو نشناختم-

 در واقع با اين حرف مي خواست شکيبه خودش رو معرفي کنه تا اينجوري مطمئن بشه که اين زن واقعا از

 .مهموناشونه

 :کيبه لبخند خجلي زد ودر حالي که کادوي تو دستش رو به سمت زن مي گرفت، گفتش

 .من ...من همسر آقاي شريف هستم. حسين شريف-

 

 

 : زن مسن نگاهي به سرتا پاي شکيبه انداخت و با بهت گفت

 دکتر حسين شريف ؟ از.. ازدواج کردن ؟ کي ؟-

 خونه بياد ! چرا اينقدر ازدواج مردي به سن و سال و موقعيتانگار حسين حق داشت با زره و کالهخود به اين 

 حسين براي اين خانواده بعيد به نظر مي رسيد ؟

 . زن هنوز نتونسته بود خودش رو پيدا کنه ! اين رو مي شد به راحتي از مردمک هاي لرزان چشماش فهميد

 ختري طناز و زيبا با لباسي بي نهايتتا شکيبه خواست طبق صحبتشون با حسين ، زمان ازدواجشون را بگه ، د

 : مسحور کننده ، به جمع دو نفره اونا پيوست و رو به زن مسن گفت

 مامان جان ! چرا اينجا موندين ؟ مهمونمون را راهنمايي نمي کنيد داخل ؟-

 : بعد رو به شکيبه کرد و گفت

 خيلي خوش اومدين ! حتماً شما از مهمانهاي بابا هستين درسته ؟-

 دختري که به احتمال زياد اين مهموني باشکوه براش برگزار شده بود ، همين دختر بود . شکيبه لبخندپس 

 : مليحي به روي لب آورد و گفت

 !داشتم خدمت مادرتون عرض مي کردم خانم فتاح ! من همسر آقاي شريف هستم . برگشتتون رو تبريک مي گم-

 .ري کنيدايشاهلل در کنار خانواده روزهاي خوبي رو سپ

 : نگاه لرزان و متعجب دختر جوان بين مادرش و شکيبه نوسان کرد . مادرش سريع به اوضاع مسلط شد و گفت

 . خانم شريف خيلي خيلي لطف کردين . بفرمايين داخل اين اتاق براي تعويض-
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 .بعد سريع بازوي دختر مسخ شده اش رو گرفت و اونو از شکيبه دور کرد

 لش را باز کرد و مرتب اونا را آويخت و بعد جلوي آينه موهاشو که فقط سشوار کشيده بود وبه ارومي مانتو و شا

 . لخت دورش ريخته بود را مرتب کرد . نگاهي به لباس مشکي پوشيده و در عين حال شيک و مرتبش انداخت

 کنه ولي شکيبه بهحسين خيلي اصرار داشت پول لباسي رو قرار بود شکيبه براي اين مهموني بخره رو پرداخت 

 

 ! شدت و خيلي محکم جلوي اون ايستاد. خودش کار مي کرد و به راحتي مي تونست پول لباسش رو پرداخت کنه

 .نيازي به دست و دلبازي اون نداشت

 .از مرتب بودن سر و وضعش که مطمئن شد از اتاق بيرون رفت . دور تا دور سالن ميز و صندلي چيده شده بود

 دنج پيدا کرد و نشست يقيناً بين حسين و اين دختر خبرايي بوده . شکيبه کم سن و سال بود ولي گوشه اي نسبتا

 پنج سال زندگي متاهلي را تجربه کرده بود . هر چند متاهلي اش به همه چيز شبيه بود اال تاهل ولي رفت آمد به

 شوهرش ، اونو يه نيمچه مطب دکتر روانپزشک و پنج سال مطالعه در روابط زن و شوهر براي حل مشکل

 روانشناس کرده بود. يه مقدار که نه ، مي شد گفت حسابي کنجکاو شده بود بدونه جريان چيه !!! ولي راهي وجود

 .نداشت . مطمئنا حسين به خاطر اون اخالقش و اين دختر به خاطر غرورش لب تر نمي کردند

 

 

 خرامان خرامان پيشش اومد تا کنارش بنشينه. اما سرخيهنوز به دور و بر خوب مسلط نشده بود که دختر جوان 

 چشماش نشون از درون داغونش مي داد . شکيبه به حالت نيم خيز شد که دست دختر جوان رو شونه اش قرا

 . گرفت

 .زحمت نکشين .تو را خدا بشينين -

 : شکيبه برگشت سرجاش . دختر گفت

 شما را بدونم ؟ من سميرا هستم ! دختر حاج فتاح . مي تونم اسم-

 : شکيبه با همون لبخند گفت-

 . شکيبه هستم ! شکيبه پويا-

 شماها کي ازدواج کردين ؟ اصالً چطور با دکتر شريف آشنا شدين ؟ -

 .پس حسين خوب مي دونست که اين سوالها حتماً پرسيده خواهند شد که شکيبه رو براي پاسخ آماده کرده بود

 ن ... هستم . مدير عاملمون دوست دکتر بودن. منم اونجا ديدن و بعد ، يه مدتمن کارمند کارخونه رنگ و رزي-

 . ماهه عقد کرديم4آشنايي و االن حدود 

 : سميرا نفس پرصدايي بيرون داد و گفت

 به نظر مي رسيد دکتر شريف قصد ازدواج نداشته باشن . ماها فکر مي کرديم قبال کسي رو دوست داشته که-
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 ! به خاطر عشق به اون ، تارک دنيا شده چون بهش نرسيده ،

 پس حدسش درست بود. شيطنتش گل کرد . اگه اين دختر همون کسي بوده که به حسين ضربه زده و اين مرد رو

 اينقدر از دنيا فراري داده ، جوري که مودت يه همچنين سناريو اي رو طراحي کرده که حسين بتونه يه مقدار

 شکيبه هم يه کم اذيتش مي کرد ؟ اذيتش کنه ، چه اشکالي داشت

 : لبخند خيلي قرص و محکمي به لب نشوند و گفت

 همينطوره!!! گويا اون دختر خانم لياقتش رو نداشت و حسين رو با اينهمه آقايي ترک کرده بود . البته به نظر من-

 . خيلي آقاست واقعاًطرف يه مشکلي داشته . من که تو اين مدت کوچکترين حرکت اشتباهي از اين مرد نديدم 

 بله داشتم مي گفتم ،حسين هم يه مدت از زنا به خاطر ذهنيت منفي اي که اون خانم در وجودش به جا گذاشته.

 . بود ، خوشش نمي اومد . ولي به قول خودش ، من تونستم اون بت پوشالي رو بشکنم

 ز پارچه دامن لباسش را چنگ زده وچروکسميرا در حال انفجار بود. اينو مي شد از مشت گره کرده اش که کمي ا

 .مي کرد ،به خوبي حس کرد

 شکيبه مهمون بود و سميرا مطمئن بود کوچکترين بي احترامي اي به اون عواقب بدي خواهد داشت و از طرف پدر

 به شدت تنبيه خواهد شد .

 

 

 

 : بود گفت فحش بدتر بنابراين براي اينکه با مشت تو دهن شکيبه نزنه . با لبخندي که از هزار تا 

 .خوشبخت باشين . من بايد به بقيه مهمونام هم سر بزنم . منو مي بخشين-

 : شکيبه تو دلش گفت

 بخشيدم. حسين شريف با اون اخالق برزخيش مال خودت دختر جوون. چقدرم که من صاحب اون آدمم !! بعد-

 .هم به اين بذل و بخشش خودش به آرومي تو دلش خنديد

 مهموني ديگه سميرا رو نديد. همسر جناب فتاح هم فقط سرشام تعارف مختصري به اون کرد و ديگه دورتا پايان 

 .وبرش نرفت . انگار از دخترش بدجور حساب مي برد

 .وقتي کنار حسين قرار گرفت ، انگار از بند رها شده بود

 سين نگاهي با لبخند به اونا انداخت ،جلوي در در حالي که کل خانواده فتاح براي بدرقه مهمونا دم در بودند ،ح

 دستي براشون تکون داد و روي شکيبه خم شد و بي توجه به شوکه شدن شکيبه و نفس حبس شده اش ، کمربند

 . شکيبه رو گرفت و بست و بعد ماشين رو به حرکت در آورد

 : همين که از جلوي در يه مقدار دور تر شدن ، بدون اينکه به شکيبه نگاه کنه ،گفت
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 !!! معذرت مي خوام . مجبور بودم-

 : شکيبه مي فهميد .البد الزم بود ديگه . آروم گفت

 .اشکالي نداره . خواهش مي کنم-

 : حسين زمزمه کرد

 چطور بود ؟ چه خبر ؟-

 شکيبه مي دونست اين خبر گيري براي چيه . شايد اين مرد عبوس ، هنوز هم دل در گرو دختر طناز حاج فتاح

 . داشت

 . وم زمزمه کردآر

 خوب بود ! سميرا باور کرد ازدواج کردين . ناراحت بود. عصبي بود ولي به روي خودش نمي آورد. منو مي بخشين-

 ...فضولي مي کنما ولي... ولي

 .نمي بخشم پس اينکارو نکنيد-

 بله ؟-

 اينکارو نکيند. معامله مامگه نمي گين ببخشمتون که دارين فضولي مي کنيد؟ منم عرض کردم نمي بخشيم پس -

 .تموم شد شما ساکن اون خونه مي شيد منم کاري رو که بايد انجام مي دادم ، انجام دادم

 

 

 

 

 : شکيبه با بغض سکوت اختيار کرد. تو دلش گفت

 اگه اينقدر دوستش داري که با ديدنش اينجوري به هم مي ريزي و اخالقت بدتر مي شه، مجبوري دروغ بگي زن-

 ؟ برو باهاش ازدواج کن خوش باش ديگه . اينم شانس منه هر چي ديوونه هستش مي خوره به پست منگرفتي 

 .بدبخت

***** 

 مختصر خرت و پرتي رو که از خونه شهين به کمک حسين آورده بود رو مرتب چيد . تو رويا هم زندگي تو همچين

 . ا باغ خونه ي ملک بانو انگار جداي از زمين بودبهشتي رو براي خودش تصور نکرده بود. خرداد بود و هوا گرم .ام

 تکه اي از بهشت که زير سايه درختاي ميوه زيبا و پر بار ،پنهون شده بود. دلش چايي مي خواست. حسابي خسته

 : شده بود . همين که بلند شد براي خودش چايي آماده کنه ، صداي در خونه بلند شد. نزديک در رفت و گفت

 بله ؟-

 !!!مهر ملک بانو بود . دخترم منم صداي پر
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 :سريع درو باز کرد. ملک بانو با دو استکان چاي پشت در بود. شرمزده سيني رو ازش گرفت و گفت

 .چرا خودتون رو تو زحمت انداختين ! به خدا راضي به زحمت نبودم. لطف کردين . خونه خودتونه بفرماييد-

 : ملک بانو لبخندي زد و گفت

 !ه دهن دختر جون . از نفس افتادييه کم زبون ب-

 شکيبه خجل لبخندي زد و در رو پشت سر ملک بانو بست. از اوضاع خونه زندگيش خجالت مي کشيد. هر چند

 هميشه به اين اوضاع عادت داشت ولي دور و بري هاش هم دست و کمي ازش نداشتند ولي وضع ملک بانو فرق

 . مي کرد . خيلي باالتر بود

 :مبل دست دومي که موقع امدن به اين خونه از سمساري خريده بود نشست و گفتملک بانو رو 

 خسته نباشي دخترم ! چقدرم که تميز و مرتب چيدي! بيا بشين باهم چايي بخوريم که هم من از تنهايي دربيام و-

 .هم تو خستگي در بره

 هاش. چقدر خوشبخت بودن . يعني ميچقدر دوست داشت يه مادر بزرگ مثل ملک بانو داشت. خوش به حال نوه 

 دونستن ؟ مي دونستن داشتن اين زن نعمته ؟ اصالً حواسشون به اين گنج بود ؟ حتماً بود . مگه مي شد نباشه

***** 

 ملک بانو زن خوش صحبتي بود. اون آب بود و شکيبه تشنه. هرروز بالاستثنا بعد از کار مي رفت پيشش. هم يه

 ش مي کرد و هم جانانه گوش مي داد به قصه هاي قشنگش. ملک بانو شهرزاد بود و شکيبهمقدار تو کار خونه کمک

 شاهزاده . با قصه هاي ملک بانو شکيبه مي رفت تو رويا. ملک بانو از نوه هاش مي گفت . از بچه هاش ، از دختراش

 ن مدت دوبار دختراش اومده، پسراش ، شوهر خدابيامرزش. همه براي شکيبه ي تشنه خانواده ، نوش بودن. تو او

 بودن ديدنش. پسراش هم انگار اومده بودن ولي وقتي بوده که شکيبه سر کار بود و اونا رو نديده بود . دختراش

 

 

 

 خيلي باکماالت بودن . ديدن اين خانواده اينقدر گرم ، اينقدر خوب، اينقدر شکل يه خانواده رويايي، براي شکيبه

 رو نوازش مي کرد. بعضي وقتا غصه مي خورد و گله مي کرد که خدايا ، بچگي هام بيمثل مخملي بود که صورتش 

 خانواده به انتها رسيد . چرا به جواني و نيازم توجه نکردي ، چرا مّردّم را ازم گريزون کردي. چرا اجازه ندادي طعم

 ما بعد که کمي دلش سبکمادر شدن رو بچشم و محبتي رو که خودم در حسرتش بودم به بچه ام هديه کنم ؟ ا

 . مي شد، از خدا معذرت مي خواست که ناشکري مي کنه

 بعد از روز اسباب کشي ، ديگه حسين رو نديده بود. هفته اي دوبار به ديدن صديقه مي رفت و قبل از برگشتن

 يل شوکت يه کمحسين به بهانه اينکه ملک بانو تنهاست و شرط کرده که تنهاش نذاره ، اونجا رو ترک مي کرد. اوا

 سرسنگين بود. مجبور شد تا يه حدي جريان عبدالرضا را تعريف کنه . شوکت هم تا يه حدي اين بشر رو مي
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 شناخت . حرف شکيبه رو قبول کرد و رفتارش ماليم تر شد ولي بازم مثل قبل نشد . شايد شهين سر اين موضوع

 .اذيتش کرده بود و شوکت هم از چشم شکيبه مي ديد

 . سه هفته از اسباب کشي شکيبه مي گذشت. همه چي خيلي بيشتر از تصور شکيبه رويايي و آروم بود نزديک

 هميشه قبل از طوفان آرامشي خلسه آور وجود داره که نبايد باورش کرد . ولي شکيبه اي که هميشه در به در

 .دنبال آرامش بود ، نزديک بودن طوفان رو حس نمي کرد

 

 برگشته بود. لباسش رو عوض کرد و به سمت عمارت ملک بانو راه افتاد .هر چي در زد خبريعصر تازه از سر کار 

 از ملک بانو نبود . تو اين سه هفته ، نديده بود اين ساعت جايي بره . حسابي نگران شده بود. بازم تالش کرد . در

 اري باز مي شد.اونو موقع گشتزد ، صدا کرد ، ولي کسي جواب نداد.پشت عمارت پنجره کوچيکي بود که به انب

 زني تو باغ ديده بود . ارتفاعش خيلي نبود و مي شد پريد داخل انبار. سريع به سمت پنجره رفت و شيشه اش رو

 شکست. خرده شيشه ها رو با دمپايي از کناره هاي پنجره پاک کرد و آروم پريد داخل.خدا خدا مي کرد در انباري

 نگار خدا هم صداشو شنيد . سريع از پله ها باال رفت . اول گيج بود که کجاي خونه قراربه داخل خونه ، باز باشه . ا

 داره . ولي خيلي زود مسير رو پيدا کرد . رفت پشت اتاق ملک بانو و وقتي بازم صدايي نشنيد ، بسم اهلل گويان

 .درو باز کرد

***** 

 رد کرده بود . خيلي خوشحال بود . خيلي!!!خدا رو خطر برطرف شده بود . ملک بانوي مهربون ، يه حمله قلبي رو

 از ته دل شکر مي کرد . به مهرناز خانم ، دختر بزرگ ملک بانو زنگ زد . زن بيچاره کم مونده خودش پشت تلفن

 سکته کنه . هر چي شکيبه مي گفت حالش خوبه ، مهرناز با گريه قسمش مي داد که راستشو بگه . وقتي بعد از

 شکيبه مطمئن شد مادرش حالش خوبه ، قرار شد که به خواهر و برادراش خبر بده . ملک بانو چند قسم هاي مکرر

 

 

 .روزي رو بايد تحت نظر تو بيمارستان مي موند

 چون تو بخش مراقبتهاي ويژه بود ، همراه قبول نکردن. همهشون دونه دونه ، هزار باز از شکيبه تشکر مي کردند

 .مديون اين دختر ريزنقش مي دونستند. اولين بار که کل خانواده ملک بانو رو مي ديد و زنده موندن مادرشون رو

 پسراش هم مثل دختراش برازنده و با کماالت بودند. بچه هاي پسر بزرگ خانواده ، روزبه خان هم باهاشون اومده

 ن که حدود بيست ششبودن . اسم دختر که پانزده شانزده سال به نظر مي رسيد .سپيده بود و اسم پسر جوا

 . هفت سال سن داشت ،سهند

 .حالشون خيلي رو به راه نبود . همه نگران و مشوش بودن. با وجود رفع خطر هنوز هم احساش خطر مي کردن

 بين حرکتهاي پر استرس خانواده ملک بانو ، فقط يه نفر بود که نسبتاً آروم به نظر مي رسيد و شکيبه خيرگي هاي
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 .چشم شاهد بود. اين نگاه دستپاچه اش مي کرد نگاهش را از گوشه

 اولين شبي بود که بي ملک بانو تو اون خونه باغ سپري مي کرد. هم ترسناک بود هم غمناک. وجود پر مهر ملک

 بانو بود که به اين خونه روح مي بخشيد . بدون روشنايي خونه ملک بانو ، باغ وهم انگيز بود . آروم سر سجاده

 ودي کامل ملک بانو هر روز يه تسبيح يا من اسمه دواء نذر کرده بود. دلش گرفته بود.هميشه عمرنشيست. تا بهب

 خوشي هاش خيلي کم بود . به خودش تشر زد. خيلي ها همينم ندارنا شکيبه . اصالً خوشي ندارن! بازتو يه خوشي

 .هايي با عمر کم داري! لبخندي از دلداري دادن به خودش رو لبش نقش بست

***** 

 چي؟ همکار جديد؟-

 .آره !!! طرف فوق ليسانس شيميه-

 به نظرت چجور آدميه؟-

 : خانم صمدي شونه اي باال انداخت و گفت

 ! ايشاهلل آب زيرکاه و زيرآب زن نباشه ، بقيه ي اخالقاش قابله حله-

 .راست مي گفت . اين خصلتها تو محل کار خيلي ناجور بودن

 .وني وارد اتاق شد و بلند سالم کردمشغول آزمايش بود که مرد جو

 : هم شکيبه و هم خانم صمدي سرشون رو به سمتش برگردوندند. مرد جوون لبخندي زد و گفت

 .مزاحم شدم ببخشيد. معرفي مي کنم ، سينا رحيمي هستم . همکار جديدتون-

 : هر دو جلوي پاش بلند شدند . شکيبه پيش دستي کرد و گفت

 .اومدنتون رو کمابيش داشتيم .ولي فکر مي کرديم ديرتر تشريف مي يارين سالم خوش اومدين. خبر-

 : سينا قدمي جلو گذاشت و گفت

 .بله قرار بود از هفته بعد بيام . ولي قسمت اين بود که زودتر در خدمت باشم-

 

 

 بود رو نشونخانم صمدي ميزخالي اي که مربوط به خانم شريفي بود و حدود دو ماه بود که قطع همکاري کرده 

 : داد و گفت

 . ميز کارتون اينجاست. اجازه بدين زنگ بزنم آبدارخونه يکي رو بفرستن مرتبش کنه-

 :سينا لبخندي زد و گفت

 .اميدوارم همکاراي خوبي باشيم-

 : خانم صمدي و شکيبه هر دو هم زمان گفتن

 .ايشاهلل-

***** 
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 عملي. تقسيم وظايف و... با همکار جديد خودش کلي زمانبر روز پر کاري داشت. البته بيشتر حرف زده بود تا کار

 . بود. به نظر مرد بدي نمي اومد

 

 قرار بود ملک بانو رو به خونه منتقل کنن. خوشحال بود. سه روز بي ملک بانو بودن تو اون خونه حسابي غمگينش

 !اين زن مهربون کم کنه کرده بود. مالقات هاي نيم ساعته هم نمي تونست از عطشش براي بودن در کنار

 وقتي وارد خونه شد. همه ي چراغاي باغ را روشن ديد. هنوز هوا روشن بود ولي انگار بچه ها دوست داشتن با

 ورود مادر به خونه ، همه جا رو نوراني بکنن. سريع به اتاق خودش رفت و لباساشو عوض کرد و به سمت عمارت

 : کرد. با ديدن شکيبه لبخندي زد و گفت اصلي راه افتاد. در که زد سهند درو باز

 .سالم بفرماييد داخل ! مادر بزرگ خيلي سراغتون رو مي گيره -

 .شکيبه سالمش رو به گرمي جواب داد و سريع وارد خونه شد. خونه شلوغ بود. آدمهاي جديدي اومده بودن

 ه احوالپرسي کرد. مهرنازخانم شکيبه رواحتمال مي داد بقيه نوه هاي ملک بانو باشن . با همه ، شناخته و نشناخت

 به بقيه معرفي کردو بعد اونا رو دونه دونه به شکيبه معرفي کرد. علي و زهرا دوقلو هاي مهرناز خانم که هرکدوم با

 همسرانشون حضور داشتن . سپيده و سهند که بچه هاي روزبه خان پسر ارشد خانواده بودن. سوگند دختر

 مهپاره دختر کوچيک ملک بانو و بهروز که همسرش سحر حامله بود. بهروز در واقع همونسيزده چهارده ساله 

 کسي بود که حسين باهاش دوست بود و اين خونه را معرفي کرده بود .آقامحمد همسر مهرناز ، اقا رشيد همسر

 .مهپاره . ليال خانم همسر روزبه خان

 .رور کنه که اسماشون رو قاطي نکنهالزم بود دوبار اين افراد رو تو دلش براي خودش م

 : ملک بانو گرم شکيبه رو به اغوش کشيد و گفت

 مي گن نذاشتي از اين دنيا راحت بشم آره ؟-

 : شکيبه اخمي کرد و گفت

 اين چه حرفيه ؟ دنيا چطور نبودنتون رو دووم بياره؟-

 

 

 : سپيده ظرف شيريني رو به سمت شکيبه گرفت و گفت

 .و شيرين کنيدبفرماييد دهنتون ر-

 بودن در کنار يه خانواده ، اينقدر عالي ، اينقدر صميمي ، انگار براي شکيبه يه رويا بود . يه روياي شيرين و دست

 نيافتني که فقط مي تونست از دور نظاره کنه . يعني مي شد اونم يه مادر بزرگ بشه مثل ملک بانو که اينهمه آدم

 دور و برش باشن ؟

 شبي کنار آدمهايي که دلشون خيلي صاف بود و کنار هم خوش بودن. شبي قشنگ بين جکشب خيلي خوبي . 

 .هاي خنده دار آقا محمد و سهند و قهقهه هاي بي حواس و از ته دل زهرا
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***** 

 يه هفته از برگشت ملک بانو به خونه مي گذشت و به خاطر خطري که هنوز در کمينش بود ، هر روز زماني رو که

 .ر بود يکي از بچه ها يا نوه هاي ملک بود کنارش بودن. شبها شکيبه کنار تخت ملک بانو مي خوابيدشکيبه سرکا

 بچه ها اول قبول نداشتن و نمي خواستن بهش زحمت بدن. اون مستاجر اون خونه بود نه پرستار مادرشون. اما

 ي دوبار تو اون هفته سهند رو ديده بودبراي شکيبه ي مادر نديده ، مراقبت از ملک بانو زحمت نبود ، نوش بود. يک

 که با بازگشت شکيبه از سر کار شيفت رو تحويل داده بود و رفته بود. دلش براي صديقه تنگ شده بود. اما نمي

 .تونست وسط اينهمه درگيري اين خانواده رو تنها بذاره

 خونه و بعد تعويض لباس به عمارتاون روز که سپيده و سهند باهم کنار مادربزرگشون بودن ،شکيبه برگشت به 

 : رفت تا اونا برن و خودش پيش ملک بانو بمونه. سپيده رو به شکيبه گفت

 شکيبه خانم شما برين استراحت کنيد. من و سهند امشب رو کنار مادربزرگ هستيم. خيلي وقته شب پيشش

 ز بدست آوردن فرصت براي ديدننخوابيديم. اومديم به ياد بچگي هامون شبو کنارش باشيم. شکيبه خوشحال ا

 :صديقه گفت

 .پس اشکال نداره امروز به مالقات يه دوست برم ؟ شب رو برمي گردم که تنها نباشيد-

 : سهند جلو اومد و گفت

 شما خيلي خودتون رو درگير مادربزرگ کردين . وظيفه ماست که مراقبش باشيم . شما راحت باشين. منم داشتم-

 .خريد کنم براي مادربزرگ. تا يه جايي مي رسونمتونميرفتم بيرون يه کم 

 . از شکيبه انکار و از سهند اصرار که اونو برسونه . تا بالخره شکيبه تسليم شد

 سهند يه پرشياي نقره اي داشت. مردد بود کجا بشينه . ادب حکم مي کرد جلو بشينه . حيا حکم مي کرد عقب

 .و صندلي جلو جا گرفت و به خاطر مزاحمت معذرت خواستبشينه . بالخره ادب پيروز شد و کنارش ر

 : سهند لبخندي بهش زد و گفت

 .مزاحمتي نيست . مراحمين-

 

 

 :تازه راه افتاده بودن که سهند پرسيد

 خانواده تون شهرستانن ؟-

 چي مي گفت ؟ دروغ هميشگي ؟ مگه چاره هم داشت ؟

 : گفت

 .خير فوت شدن-

 : سهند ناراحت گفت

 .شون کنه ! ببخشين ناراحتتون کردمخدا رحمت-
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 : شکيبه لبخند کم جوني زد و گفت

 .خدا رفتگان شما رو هم بيامرزه. ناراحت نشدم. عادت کردم-

 :بعد از ده دقيقه سکوت ، دوباره سهند پرسيد

 ببخشيد فضولي مي کنما! ولي چرا ازدواج نمي کنيد؟ سخت نيست تنهايي ؟-

 : کل گيري بود که به زحمت جلوش رو گرفت و گفتزهر خندي رو لب شکيبه در حال ش

 نه سخت نيست . راحتم !!! مي ترسم ! سرنوشت هر کسي رو که دوست داشتم بي رحمانه ازم مي گيره! نمي-

 .خوام يه نفر ديگه به ليستم اضافه بشه

 موقع پياده شدنتا آخر مسير که به اصرار سهند درست جلوي خونه صديقه بود ، حرفي بينشون رد و بدل نشد. 

 : سهند با اشاره به خونه صديقه ،گفت

 !دوست باکالسي دارينا-

 : شکيبه لبخندي زد و گفت

 .بيشتر از يه دوست يه مادره!!! ممنون از زحمتي که کشيدين. ايشاهلل شب برمي گردم-

 : سهند گفت

 مي خواين بيام دنبالتون ؟-

 : شکيبه در حالي که پياده مي شد گفت

 مي کنم زحمت نکشيد. من معلوم نست تا کي اينجا باشم . شما هم بايد سريع برگردين تا سپيدهنه خواهش -

 خانم تنها نباشن . بازم از زحمتتون ممنون

 .سهند با يه لبخند جذاب خواهش مي کنمي گفت و حرکت کرد

 حالي که تصور اما همون نزديکي ها چشم هاي مشکي تيزبيني اين تيکه پاره کردن تعارف رو شاهد بود در

 .خوشايندي از مرد پرشيا سوار و شکيبه اي که سوار ماشين اون شده بود ، نداشت

 : با خودش گفت

 مي دونستم يه زن نمي تونه بي سر و همسر و پدر و مادر پاک بي غل و غش بمونه ! مي دونستم! اينهمه ادعا-

 

 

 ير آبي مي رن. سميرا که پدر و برادر داشت ،همش کشک بود . اينم يکيه مثل سميرا ، مثل بقيه. همه شون ز

 .اونطور نامرد از آب در اومد . تکليف اين ديگه مشخصه

 با حرص کيفش رو از تو ماشين برداشت و بدون اينکه ماشين رو تو حياط پارک کنه ، همون بيرون گذاشت و وارد

 ! خونه شد. دوست داشت زودتر زهرش رو بريزه و نيشتر بزنه

 درآورده بود که عبدالرضا بهم نظر داره و به اون بهونه يه هفته تو خونه اش لنگر انداخته بود که لقمه اينهمه ادا
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 چرب تري رو تور کنه . عبدالرضاي آس و پاس به چه دردش مي خورد ؟ راننده پرشيا رو نديد ولي البد به مذاق

 و تف بندازه تو صورت شکيبه و بگه ، تو خانوم خوش اومده بود که باهاش ددر مي رفت. دلش مي خواست بره تو

 که مي گفتي با هيچ کس مراوده نداري! تو که گفتي کسي رو نداري ؟ بذار الاقل يکي دو ماه از حرفات بگذره و

 .کهنه بشن بعد سوار ماشين اين و اون شو

 داشت مي اومد سمت تازه از پله ها باال رفته بود که صداي بسته شدن نسبتاً محکم در رو شنيد. حسينبود که

 ساختمون. جلوي در وردي وايساد تا اون هم بياد باال. آماده بود گرم باهاش سالم و احوالپرسي کنه . خودش رو به

 خاطر پيدا کردن اون خونه و خيلي چيزهاي ريز و درشت ديگه مديون اين مرد بد اخم مي دونست . تا خواست لب

 : ناکي گفتوا کنه و سالم بده ، حسين با اخم وحشت

 !!!بياين تو اتاق من خانوم-

 حرف تو دهنش ماسيد. کار اشتباهي کرده بود ؟ خانواده ملک بانو ازش شکايتي کرده بودن ؟ نکنه سميرا چيزي

 بهش گفته بود ؟

 ترسان پشت سر حسين راه افتاد. شوکت وسط سالن ديدشون. حسين سالم کوتاهي داد و يکراست رفت تو

 : کرد مصنوعي هم شده لبخند بزنه . سالم کرد و گفتاتاقش. شکيبه سعي 

 . دکتر انگار با من کاري دارن! حرفاون تموم بشه ميام پيش صديقه جون-

 .شوکت سري به نشونه فهميدن تکون داد . شکيبه پشت در نفس محکمي بيرون داد و در زد

 چش بود باز ؟بفرماييد محکم وخشن حسين باعث شد خون بيشتر تو رگاش يخ بزنه.! اين 

 : حسن با حرص کتش رو انداخت رو تخت و در حالي که دکمه هاي سردست پيرهنش رو باز مي کرد با حرص گفت

 قيافه من شکل احمقاست يا شما خودت رو خيلي زرنگ فرض کردي؟-

 وقتي با عالم و آدم سر رو سر داري ، چرا مشکالتت رو نمي بري اونا برات حل کنن؟

 ده و ناراحت جلوي در ايستاده بود. چي مي گفت اين آدم ؟ با عالم و آدم ،چه کسي سر و سرمنگ ، گيج ، ترسي

 .داشت. حاال مگه اين لباي وا مونده باز مي شدن ازش سوال بپرسه. دوخته شده بودن به هم

 : حسين نيشخندي زد و گفت

 براي شما آبرو گرو گذاشتم . پيشچيه ؟ انتظار نداشتين به اين زودي متوجه بشم ؟ خانم نسبتاً محترم من -

 

 

 شايان، پيش بهروز . شما که معشوق دارين چرا از اون کمک نخواستين ؟ ما اينجا بنگاه خيريه باز کرديم ؟

 توان ايستادن نداشت. دستش رو گرفت به اولين مبل و به زور نشست. چشماش بي صدا باراني شدن . چي مي

 سمي ؟ چرا اينقدر نيش مي زد ؟ مگه چه گناهي مرتکب شده بود ؟ کجا گفت اين نامرد ؟ چي مي گفت اين مار

 آبرو برده بود ؟
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 :باچشماي باروني نگاه رنجيده اش رو دوخت به وحشي مشکي چشماي حسين و به زحمت لب باز کرد

 چ...چي...کار کردم....چي کار کرد...م آبرو بردم ؟-

 : حسين خنديد و گفت

 خودم ديدم از ماشين اون مرد پياده شده . نگو آژانس بود . نگو دربستي بود که خيليخيلي رو داري واال. االن -

 . مسخره ست . جلو نشسته بودي و موقع پياده شدن کلي هم دل و قلوه رد و بدل کردين. من مسئول شما نيستم

 نفرم . من بيزام از اينکهبهم مربوط نيست روزي با چند نفر مراوده دارين ، ولي از اينکه ازم سوء استفاده بشه مت

 از احساسات انسان دوستانه ام ، از احساس تعلقم به مادرم ، سوء استفادهبشه . شما که کس و کار داري چرا

 مشکالتت رو مي ياري رو سر مادر مريض من ، تا منم به حرمت اون بيفتم جلو و ريش گرو بذارم ؟

 !!! فهميد و چه فهميدن تلخي

 .!!! سالها محبت نديدن و زجر کشيدن ، اينقدر نسوزونده بودش. اينقدر خردش نکرده بودبلند شد. مثل يه ميت

 بي آبرويي نکرده بود . موقعي که مي تونست و نياز داشت خيانت نکرده بود . به پاي اون عقد نامه واهي با

 آبرويي براش مي گفت ؟احساسات زنانه ، مردانه ، ايستاده بود. حاال يه مرد ، يه قاضي ناعادل داشت از بي 

 : به خودش جراتي داد. قدم جلو گذاشت . لبي تر کرد و دردناک گفت

 شما يه قاضي ناعادلي !!! بيچاره دادخواههايي که از سر ناچاري ميان به محکمه شما. حاللتون نمي کنم آقاي-

 شکايتت رو پيشش مي برم . از شريف. ناعادالنه قضاوتم کردي! اگه اون دنيايي هست ، اگه خدايي اون باال هست ،

 !!! يه قاضي نا عادل به عدالت خودش پناه مي برم . شکايتتون رو به محکمه خودش مي برم

 .و قبل از اينکه حسين زخمي ديگه بزنه ،به زعم خودش ، اون خونه رو براي هميشه ترک کرد

 ق نداشت فقط به خاطر اينکه از ماشين يهمنگ ، گيج و بينهايت غمگين بود. چرا اين مرد اينقدر تلخ بود . اون ح

 مرد پياده شده ، بدترين صفت ها رو بهش نسبت بده . از اول هم اومدن پيش صديقه اشتباه بود . بايد از زير دين

 هر کاري که اين مرد براش انجام داده بود ، در مي اومد . آره بهترين کار همين بود . هميشه بايد از کساني که

 .آدم مي شن ، دور شد . به هر قيمتيباعث آزار 

 شب دير رسيد خونه و يکراست رفت عمارت ملک بانو . تمام تالشش رو کرد تا چهره اش خبر از غوغاي درون

 .ندهد. بهشون گفت که فردا مرخصيه و اونا مي تونن صبح برن به کار و زندگيشون برسن

 رتاشو رو همون جا مي فروخت . ملک بانو مريض بود ونقشه داشت. بايد صبح يه سمسار مي آورد و همه خرت و پ

 

 

 متوجه رفت امد به خونه نمي شد. ساعت نه صبح بود که صداي در خونه اومد . چادرش رو انداخت رو سرش و در

 . و باز کرد. سپيده بود . بهش خبر داد که دارن مي رن

 اشه که اين خانواده را مي ديد. همين که اونابا روي گشاده ازشون خداحافظي کرد. ممکن بود اين آخرين باري ب
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 . رفتن شماره موبايل اون سمساري رو که موقع اومدن بعضي وسايل رو ازش خريده بود ، گرفت

 خيلي براش سخت بود. دل کندن از ملک بانويي که تو اين مدت انگار روح رو به زندگي بي فروغ شکيبه تزريق

 ها رو هم حسين شريف براش پيدا کرده بود . بايد خط مي زد رو هر چي رو کهکرده بود . ولي اين خونه و اين آدم

 .نشاني از اون مرد داشت

 کاغذي برداشت و شروع کرد به نوشتن. ملک بانو خواب بود . نوشت که بايد بره . نوشت که کسي که خيلي

 . کلي درد دل کرد ولي دوستش داره بهش احتياج داره. نوشت که خيلي خوشبخت بود که ملک بانو رو ديده

 حقيقت رو نگفت . ازشون خواست پول پيش رو به حسين شريف ، کسي که معرفش بوده برگردونن. حالليت

 خواست و کاغذ رو امضا کرد.به مهرنازخانم زنگ زد. ازش خواست بياد پيش مادرش ، چون کار فوري اي براش

 به يخچال چسبوند و يه بار ديگه صورت نوراني ملک بانو رو پيش اومده و بايد بره. قبل از اومدن مهرناز ،کاغذ رو

 .نگاه کرد تا تو زواياي پنهان ذهنش براي هميشه باقي بمونه و ساکت لباساشو برداشت و رفت

 به يه مسافر خونه رفت . بايد يه فکري هم براي اسم مرد تو شناسنامه اش مي کرد. بعد ازطالق يکي از کارمنداي

 ته بود که مي تونه به راحتي با حکم باکرگي اسم رو از شناسنامه اش پاک کنه . هر چند ايندادگستري بهش گف

 کار رو درست نمي دونست. ولي تو اين وانفسا الزم بود. هر جا مي رفت با ديدن مطلقه بودنش ، به چشم خودش

 ود که اين برچسب ها روعوض شدن ديدگاه مردم در موردش رو مي ديد. اصالً همين حسين شريف. اگه مطلقه نب

 . نمي تونست بهش بزنه

 تو مسافر خونه ي سطح پاييني براي چند روز اتاق گرفت. بايد مي رفت کارخونه و از اونجا هم استعفا مي داد. اين

 .کار رو هم حسين براش پيدا کرده بود.بايد هر رشته اي رو که اونو به اين آدم خودخواه وصل مي کرد مي بريد

 حال که حسين شريف نبود ، زندگي نکرده بود ؟ مگه گشنه مونده بود ؟ خدايش خيلي بزرگتر از اين بود مگه تا به

 !!!خيلي .

 

***** 

 شبو تا صبح نخوابيده بود. لحظه ي خروج شکيبه مثل پتک رو سرش مي خورد. اون نفرين از ته دل دخترک ،

 نکنه واقعاً ناعادالنه قضاوت کرده بود ؟ اما چيزي رو که تيره پشتش رو لرزونده بود . بهش گفته بود قاضي ناعادل.

 ديده بود رو هم نمي تونست انکار کنه . حال خوشي نداشت .از وقتي اين دختر پاش به خونه شون باز شده بود ،

 دردسر و ماجرا بود که از در و ديوار واسش مي ريخت. مادرش هم باهاش سر سنگين شده بود. شوکت بهش خبر

 .ود که شکيبه اومده و بعد از حرف زدن با حسين با گريه از خونه رفته . گل بود به سبزه نيز آراسته شدداده ب

 

 

***** 
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 شايان مودت با خوش رويي از شکيبه استقبال کرد. شکيبه محجوب قدمي جلو گذاشت. تکه کاغذي رو روي ميز

 : نده با اخمي درهم گفتشايان گذاشت و برگشت رو اولين مبل نشست. شايان کاغذ رو که خو

 چرا ؟-

 : شکيبه سر به زير گفت

 داليلم شخصيه آقاي مهندس. مي دونم آدمي با شرايط من بايد از خداش باشه همچين شغلي براي خودش دست-

 !!! و پا کنه ولي ...ولي بايد برم

 : شايان آرنجاي دستاشو رو ميز تکيه داد و گفت

 !!موافقت کنم . شما رو حسين معرفي کرده ، اون کله منو گوش تا گوش مي برهبدون دونستن داليلتون ،محاله -

 : شکيبه با شنيدن اسم حسين ،اخماش در هم رفت و گفت

 .نگران نباشين . ايشون خيلي هم خوشحال مي شن که ديگه منو نبينن-

 : شايان لبخندي زد و گفت

 ماجراي سميراست ؟ حدس مي زدم همه چي زير سر دوست بدعنقم باشه. به خاطر-

 : شکيبه آروم گفت

 . نه ! ولي ...ولي دلم نمي خوام زير دين ايشون باشم . ايشون منو معرفي کردن .پس بايد برم-

 شايان متفکر به شکيبه ي محکم ،نگاه مي کرد. حسين باز چه غلطي کرده بود که اين دختر بيچاره رو اينجور بهم

 .اين کارمند کاربلد و باسواد و متعهد رو از دست بدهريخته بود. از طرفي دلش نمي خواست 

 : بعد از چند لحظه سکوت شايان گفت

 

 استعفاتون رو قبول مي کنم . اما دوباره با مسئوليت و معرفي خودم استخدامتون مي کنم . اينبار به خاطر اعتبار-

 .از شخصيتتون هستحسين نيست که استخدامتون مي کنم . به خاطر لياقت خودتون و شناخت خودم 

 . شکيبه لحظه اي منگ به شايان نگاه کرد. هنوز توان حالجي جمالت مودت رو نداشت

 : مودت لحظه اي به صورت منگ شگيبه نگاه کرد و گفت

 خوبين خانم پويا؟-

 : شکيبه به خودش اومد و گفت

 بله !ممنون . شما واقعاً اينکار و مي کنيد ؟-

 : شايان گفت

 ه پيدا کردن کار سخت شده ولي پيدا کردن کارمندي که هم باسواد باشه و هم بتونه کارخونهشک نکنيد. درست-

 رو از يه بدنامي و ورشکستگي بزرگ نجات بده هم کار آسوني نيست . مي دونيد که کار بزرگتون رو فراموش
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 .کاريه که مي تونم انجام بدمنکردم. اونا اگه شما رو مي ديدن ممکن بود به قيمت جونتون تموم بشه . اين حداقل 

 : شکيبه آب دهنش رو قورت داد و گفت

 مي تونم يه خواهش ديگه بکنم ؟-

 :شايان بله اي گفت و شکيبه ادامه داد

 اقاي دکتر شريف از موندن من باخبر نشن. من حتي نمي خوام سايه ايشون رو ببينم . اگه منو نگه مي داريد اونم-

 .فرض کنيد نيستمبدون ضمانت آقاي دکتر ، 

 .شايان سري به نشونه فهميدن تکون داد و شکيبه بلند شد و بعد از تشکر دوباره ،اتاق رو ترک کرد

***** 

 همگي تو سالن جمع شده بودن. ملک بانو تو اتاق بود و هنوز از غيبت شکيبه خبر نداشت.مهرناز نامه رو دست به

 وجود شرايطي که براي ملک بانو پيش اومده بود ، پيدا کردندست داد تا همه بخونن. همگي ناراحت بودن. با 

 فردي مثل شکيبه خيلي خيلي سخت بود. همه ي اينا به کنار ، مشکل اصلي ، وابستگي و عالقه اي بود که ملک

 بانو به اين دختر پيدا کرده بود و اگه مي فهميد بي خبر رفته خيلي ناراحت مي شد. بهروز براي چندمين بار شماره

 حسين رو گرفت ولي خاموش بود . فکر مي کرد شايد حسين از مشکل شکيبه با خبر باشه و همينطور علت

 .رفتنش

 سهند هنوز نيومده بود . سپيده به بقيه گفت که سهند ديشب اونو به يه خونه رسونده . درواقع آدرس اون خونه و

 تر بودن. ساعت هفت شب بود که سهند بعدحسين شريف به عنوان معرفش ، تنها سرنخ هاي رسيدن به اون دخ

 .از باخبر شدن از ماجرا خودش رو رسوند به جلوي خونه صديقه

 خجالت مي کشيد در بزنه ! بره بگه چي ؟ با خودش گفت ، منتظر مي مونم اگه اينجا باشه بالخره از خونه مي ياد

 رد. دانشگاه و بعدش هم شرکت ، آخرشبيرون . اون وقت با خودش حرف مي زنم .نزديک ده شب بودکه خوابش ب

 .هم کشيک کشيدن ، حسابي خسته اش کرده بود

***** 

 جلوي در که رسيد ، همون پرشياي ديروزي رو ديد که درست روبروي خونه شون پارک کرده بود راننده سرش رو

 بلند شده بود اومده گذاشته بود رو فرمون. خون به صورتش دويد. يعني اين دختره بي چشم رو بعد از اون دعوا

 اينجا ،معشوقش هم جلوي در کشيکش رو مي داد ؟ انگار که آتيشش زده باشن. سريع از ماشين پياده شد و از

 فرط عصبانيت در ماشين گرون قيمتش رو هم باز گذاشت. تقه اي به شيشه راننده پرشياي نقره اي زد. مردجوان

 .سراسيمه سرش رو از رو فرمون بلند کرد

 نگاهي به مرد کامالً عصباني پشت شيشه کرد و شيشه ماشين رو پايين داد. حسين سرش رو يه مقدار خمسهند 

 : کرد و گفت

 مي شه بدونم شما اينجا چيکار داريد؟-
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 : سهند تکيه داد به صندلي و گفت

 مزاحم شما شدم ؟ جلو راهتون رو بستم ؟-

 : حسين اشاره به خونه شون کرد و گفت

 اونجام! ساکن اين کوچه! پس حق دارم بدونم اين وقت شب يه ماشين با راننده اي که توش نشسته ومن مالک -

 . کشيک مي کشه براي چي اينجاست

 : سهند تا فهميد حسين از اون خونه ست . سريع از ماشين پياده شد و گفت

 گفتين ساکن اون خونه اين ؟-

 : فتحسين سري به نشونه آره تکون داد و سهند سريع گ

 شما خانم شکيبه پويا رو مي شناسيد ؟-

 : حسين نگاهي با تمسخر به سرتا پاي سهند انداخت و گفت

 فرض کنيد آره ! شما نسبتي با اون داريد؟-

 

 : سهند گفت

 ايشون مستاجر مادربزرگم بودن. من ديروز که مي خواستن بيان به قول خودشون ديدن يه دوست ، سر راهم-

 ه خونه شما . ولي امروز صبح جمع کرده رفته !همه هم تا حدي منو مقصر مي دونن که چيايشون رو رسوندم ب

 بهش گفتم . باور کنيد من هيچي بهش نگفتم . فقط از پدر و مادرش پرسيدم که گفت فوت شدن . يه نامه گذاشته

 ش اسم برده همونکه براي کمک به يه دوست مجبوره اونجا رو ترک کنه .من حدس زدم دوستي که تو نامه از

 !!! دوستي باشه که ديروز اومد ديدنش. براي همين اومدم اينجا

 : حسين متعجب گفت

 رفته ؟ کجا رفته ؟-

 :سهند شونه اي باال انداخت و گفت

 گفتم که ، من فکر مي کردم شايد اومده باشه اينجا!!! ديروز بهش گفتم دوست باکالسي دارين که تو اين محله -

 !!!و ايشون گفتن ، بيشتر از يه دوست يه مادرهزندگي مي کنه 

 : حسين گفت

 همينجا باشيد ببينم داخل خونه ست ؟-

 : وقتي حسين سالنه سالنه از خونه اومد بيرون ، سهند فهميد که شکيبه اونجا نيست . ولي محض اطمينان پرسيد

 نبود ؟-

 : حسين گفت
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 دنبالش هستين ؟نه اصالً اينجا نيومده ! حاال شما براي چي -

 

 

 : سهند دستي تو موها کشيد و گفت

 مادر بزرگ من خيلي از ايشون خوششون مي اومد . ايشون اگه نبودن ما مادربزرگ رو ازدست داده بوديم-

 ايشون بودن که سريع مادر بزرگ رو رسوند بيمارستان و مرگ نجات دادن . االن ناخوش احواله! شکيبه خانم بايد.

 ن بهش احتياج داره! راستي !شما اقايي به اسم حسين شريف مي شناسين ؟ تو نامه نوشته که پولبرگرده !!! او

 .پيش خونه رو به ايشون بديم. البته عموي من دوست آقاي شريفه ولي امروز نتونستيم پيداش کنيم

 حسين گفت شما بايد پسر روزبه خان باشيد درسته ؟

 : سهند با تعجب گفت

 اسيد ؟شما بابامو مي شن-

 

 : حسين دست تو جيبش کرد و گفت

 .خانم پويا رو من به عموتون بهروز معرفي کردم . حسين شريف من هستم .من مي دونم ايشون کجا کار مي کنن-

 . پيداشون مي کنم و ازشون مي خوام برگردن . خبرش رو به بهروز مي دم

 .سهند تشکري کرد و سوار ماشينش شد

 .ثار دختره ي تخس کرد و شماره شايان رو گرفتحسين تو دلش ديوونه اي ن

 : شايان خواب آلود تلفن رو برداشت و گفت

 صد دفعه نگفتم من زود مي خوابم ! اين چه عادت گنديه که تو داري آخه ؟-

 : حسين حرصي نفسي پر صدا بيرون داد و گفت

 ونم خانم پويا امروز اومده بود سرکار؟خيلي خوب ببخشيد. کار واجبي دارم که زنگ مي زنم ديگه !!! مي خوام بد-

 : شايان عصبي گفت

 من مامور ورد و خروج و حضور و غياب کارمندام نيستما .خير سرم مدير عاملم . اما از خوش شانسي تو امروز-

 .ايشون رو ديدم . اومد استعفا داد رفت. خيلي هم ازت شاکي بود

 : حسين بلند داد

 چي؟؟-

 : شايان غريد

 پرده گوشم پاره شد . همين که شنيدي! اومد استعفا داد و هر چي من اصرار کردم گفت دوست نداره چه خبرته-

 زير دين تو باشه . چون اين کار رو تو براش پيدا کردي، مي خواد که بره. منم که نمي تونستم دست و پاشو زنجير

 .کنم ! موافقت کردم
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 : حسين عصبي گفت

 ؟مي مردي يه زنگ به من مي زدي -

 

 

 : شايان عصباني شد و گفت

 چته تو نصف شب زنگ زدي عربده مي کشي جناب قاضي القضات . مي خواستي جلوي اون عقرب رو بگيري که-

 اينجور اين بنده خدا رو نيش نزنه ! چي بهش گفتي که مثل مار به خودش مي پيچيد؟ در ضمن زنگ هم زدم

 . ب راجع به دختر مردم تموم شد بذار برم کپه مرگمو بذارمحضرتعالي گويشت خاموش بود. حاالم اگه سوال جوا

 .االن صداي زنم در مي ياد

***** 

 نمي دونست کار درستي کرد که به حسين دروغ گفت يا نه !ولي يه حسي ته دلش مي گفت که کارت درسته. اين

 ه آدميتش. شده بود يه آدمحسين بايد تنبيه مي شد. به خاطر يه موجود بي ارزش مثل سميرا گند زده بود به هم

 آهني بي روح . بايد عوض مي شد. آدم مي شد و انگار وجود اين دختر بهترين راه واسه ماليدن دماغ حسين به

 .خاک بود

***** 

 داشت ديوونه مي شد. سردرد امونش رو بريده بود .ناراحت بود ! کالفه بود . اشتباه کرده بود . بد اشتباه کرده بود

 بود . بين شکيبه و اين پسر هيچي نبود . برداشت اشتباهي کرده بود . لعنت به سميرا ، لعنت بهدل سوزنده .

 خودش . لعنت به هر چي بدبيني و تخم نفرته !!! حاال اين دختر رو تو اين شهر درندش چطور پيدا مي کرد ؟ چطور

 ي کنم . حاللت نمي کنم . واي خداحالليت مي گرفت ازش. ياد جمله ي شکيبه افتاد. حاللت نمي کنم حاللت نم

 اين چه آتيشي بود افتاده بود به جونش. چطور تونسته بود در مورد پاکي يه زن ، آبروي يه زن اينطور ناعادالنه

 .راي صادر کنه ؟ حالش بد بود. به معناي واقعي کلمه بد بود

**** 

 ضافه شده بود کار لنگ نمي موند. بايد هردو روز مرخصي گرفته بود . با وجود نيروي جديدي که به واحدشون ا

 چه سريعتر يه خونه پيدا مي کرد. خونه که نه ! يه اتاقم بود ، براش کافي بود. سطح محله رو پايين برد .چند تا

 .بنگاه رو گشت ولي نبود. از آخرين بنگاه که بيرون اومد ، مرد ميانسالي که بيرون بنگاه وايساده بود ، صداش کرد

 بله ؟-

 دنبال خونه مي گردين ؟-

 بله ! شما از کجا مي دونيد ؟-

 من حرفاتون رو شنيدم. يه خانومي ته اين کوچه زندگي مي کنه که اتاقاي خونه اش رو اجاره مي ده. واسه اينکه-

 حق بنگاه و اينا نده ، به بنگاه نمي سپره همينجوري اجاره مي ده. دو روزه يکي از اتاقاش خالي شده. مي توني
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 .اونجا هم سر بزني. اسمش اعظمه. از هر کي بپرسي خونه اعظم کجاست ، بهت نشون مي ده

 .به قيافه مرده نمي اومد که کلکي تو کارش باشه . به امتحانش مي ارزيد. نگاهي به کوچه کرد. پر رفت و امد بود

 .تشکري کرد و راه افتاد

 

 

***** 

 دستشويي با بقيه مستاجرا مشترکه . اجاره ات يه روز دير کنه ، مياين اتاق خالي شده! آشپزخونه و حموم و -

 .ياي مي بيني وسايلت تو کوچه ست. من خودم هزار جور بدبختي دارم

 .لحن اعظم خيلي زننده بود .ولي از زني با اين درجه و موقعيت اجتماعي بيشتر از اين انتظار نمي رفت

 : آروم گفت

 . مي کنم خيالتون راحت سر موقع پرداخت-

 : اعظم برگشت طرفش و گفت

 !راستي شناسنامه ات هم بايد پيش من باشه-

 : شکيبه ناراحت گفت

 براي چي ؟ مگه مسافرخونه ست ؟-

 : اعظم براق شد سمتش و گفت

 !که يه وقت چيزي ندزدي جيم بشي خانوم خانوما-

 : شکيبه گفت

 پول گرو بذارم حل مي شه ؟-

 : اش برق زد و گفتاعظم با شنيدن اسم پول چشم

 ! آره چرا حل نشه ! پول هميشه همه چي رو حل مي کنه-

 : شکيبه خواست بره داخل ، اما انگار چيزي يادش افتاد. برگشت سمت اعظم و گفت

 من ماهي سي هزار تومان هم بهت اضافه مي دم اعظم خانم .فقط مراقب باش کسي طرف من نياد. من يه دختر-

 تو خونه کسي مزاحمم بشه. قبوله ؟تنهام . دوست ندارم 

 : اعظم انگار دنيا رو بهش داده باشن . با نشون دادن دندوناي سياه شده اش به نشونه خنده ، گفت

 .قبوله !خيالت تخت ! نمي ذارم مگس دور و برت پر بزنه ! حواسم جمعه-

 !اشهاين زن بهترين محافظي بود که مي تونست تو اين خونه بي در و پيکر داشته ب

 بايد بيشتر کار مي کرد و بيشتر پول جمع مي کرد.بايد براي بعد از ظهر ها هم دنيال کار مي گشت. موندن تو اين

 .خونه شلوغ و بي در و پيکر خيلي بدتر از پانزده ، شانزده ساعت کار بود

 د از اينکه مطلقهدلش نمي خواست با هيچ کدوم از ساکنين حتي سالم و عليک ساده هم داشته باشه ! مي ترسي
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 بودنش رو بفهمن . آش نخورده و دهن سوخته. خودش کم بدبختي داشت . اينجا با اين سطح و کالس اجتماعي هم

 زنا از ،از دست دادن شوهراشون نگران باشن و مردا هم براش دندون تيز کنن. بايد يه فکري هم براي شناسنامه

 .اش مي کرد . اونم به سرعت

 اون آشپزخونه آشپزي نکنه. ناهار رو که تو کارخونه مي خورد ، صبحانه و شام هم نياز بهترجيح مي داد تو 

 

 

 آشپزي نداشت.در مورد حموم هم ، از حموم عمومي استفاده مي کرد خيلي بهتر بود تا اينکه بخواد جلوي مرداي

 ز دندوناي زردشون رو بهش نشونبيکار و معتاد خونه حوله به سر از حموم کثيف خونه بياد بيرون . تا با نيش با

 .بدن .فقط و فقط شبا براي خواب بايد مي اومد اينجا و بس

 ملحفه اي روي فرش کهنه اتاق انداخت و همونجوري خوابيد. با صداي جيغ و داد بچه ها بيدار شد . همه ي بدنش

 آماده رفت دستشويي. نميدرد مي کرد. کش و قوسي به بدنش داد و بلند شد. لباس بيرون پوشيد و همونجوري 

 : خواست با چادر بگرده . صورتش رو شست و تو آينه به خودش گفت

 !!! تو مي توني ! تو از پسش برمي ياي شکيبه ! عمر بيچارگي هات کمه-

 سريع برگشت تواتاقش و کيفش رو برداشت و زد بيرون. اول رفت يه سوپر مارکت و يه کيک و آبميوه خريد. امروز

 ست بره دنبال جريان شناسنامه . اول رفت به يه کافي نت . هنوز باز نکرده بودن.يه نيم ساعتي منتظررو مي خوا

 شد تا صاحب کافي نت اومد . يه نيم ساعت هم طول کشيد سيستم ها رو راه بندازه . يه سرچي کرد که ببينه براي

 خدا خيرشون بده که اين چيزا رو ميگرفتن يه شناسنامه سفيد بايد از کجا شروع کنه ! تو دلش مي گفت ، 

 نوسين تو اينترنت که ادم راحت باشه . با مدارکي که از باکرگيش داشت بدون نياز به دادگاه و فقط مراجعه ثبت

 .احوال و پر کردن فرم هاي مربوطه و ارائه مدارک مي تونست يه شناسنامه پاک بگيره اونم بدون ذکر المثني

***** 

 ازش نداري؟ هيچ آدرسي ، چيزي-

 .باور کن ندارم بهروز جان !از محل کارش هم استعفا داده-

 حسين جان واال به خدا ما چيزي بهش نگفتيما! از خدامونه پيش مادر بمونه . مادر از ديروز اونقدر بي تابي مي-

 !کنه که نگو ! شماره چي ؟ شماره هم نداري؟ اين تلفنش که خاموشه

 دونم کجاست و غير از اين اطالعاتي که تو هم داري ، چيزي ازش نمي دونم . محل باور کن برادر من ! من نمي-

 ! کارش رو مي شناختم که اونم استعفا داده رفته

 ! آدرس اونجا رو بده ! شايد بتونم اونجا سرنخي ، آدرسي چيزي ازش پيدا کنم-

 !!! اگه چيزي پيدا کردي ، منم بي خبر نذار-

 داد به صندلي !!! خدايا با من دختر چيکار کردم که اينجوري غيبش زده ؟ حق داره ،گوشي رو گذاشت و تکيه 
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 حق داره به خاطر تهمت ناروا و منتي که رو سرش گذاشتم ، اينطوري بره ! من عزت نفسش رو زير سوال بردم

 .لعنت به اخالق گندم.

***** 

 . کردن و وارد اتاقک نگهبان شدن بالخره کارخونه رو پيدا کردن. ماشين رو بيرون کارخونه پارک

 : بهروز قدمي جلو گذاشت و رو به مرد نگهبان که رو اتيکت سينه اش نوشته شده بود ،محسن مرادي گفت

 !!!سالم قربان خسته نباشيد! ببخشيد با خانم پويا کار داشتيم . شکيبه پويا-

 

 

 : نگهبان بلند شد و گفت

 .مروز رو نيومدن . مرخصي هستنسالم عليکم! ممنون. ايشون ديروز و ا-

 : سهند با خوشحالي گفت

 مرخصي؟ يعني هنوز اينجا کار مي کنن؟-

 : نگهبان با تعجب نگاه موشکافانه اي به مردهاي جوان انداخت و گفت

 براي چي دنبالشون هستين ؟-

 . انگار سوال سهند مشکوکش کرد

 : بهروز گفت

 .چه پنهون واسه امر خيرواال از خدا که پنهون نيست ، از شما هم -

 : نيش نگهبان باز شد و گفت

 جاي خواهرم دختر خوب و نجيبيه ! االن چند ماهي هست که اينجا کار مي کنه ! من کار و رفتار اشتباهي يا-

 .حرف و حديثي در مورد ، نشنيدم

 : سهند گفت

 . به ما گفته بودن استعفا داده-

 : نگهبان مطمئن گفت

 .بود به ما خبرمي دادن. من فقط مرخصي ايشون رو ديدمنه ! اگه اينجوري -

 :بهروز پرسيد

 فردا مي يان ؟ مرخصي تا امروز هستش؟-

 : نگهبان دفتر رو باز کرد و گفت

 .بله مرخصي ايشون دو روزه هستش! البته مي تونه نياد وبعد که اومد ، مرخصي اضافه بده ها !ولي احتماال بياد-

 دن . خوشحال بودن . بهروز تصميم گرفت تا ديدن شکيبه ، موضوع پيدا شدنش رو بههر دو از نگهبان تشکر کر

 ! حسين نگه ! نمي خواست الکي اونم اميدوار کنه
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 فردا صبح ، بهروز و سهند دوباره راهي کارخونه شدن. يه نيم ساعتي از شروع وقت کاري گذشته بود . نگهبان

 مرادي حرف زدن و چون خانم پويا مرخصي بودن ،نتونستن ايشونعوض شده بود. بهش گفتن که ديروز با اقاي 

 رو ببينن.نگهبان دفتر رو نگاه کرد. بله ديروز محسن مرادي نگهبان بوده و شکيبه پويا هم مرخصي بوده . با

 .گرفتن کارت شناسايي هر دوشون ، اجازه داد وارد محوطه بشن

 : بهروز تقه اي به در زد . صداي مرد جواني گفت

 !بفرماييد-

 

 

 : بهروز آروم در و باز کرد. يه آزمايشگاه کوچيک بود . به مرد جوان و دو تا زن سفيد پوش داخل بودن. مرد گفت

 !بفرماييد-

 : بهروز گفت

 سالم صبحتون بخير . خانم پويا تشريف دارن ؟-

 شکيبه با شنيدن اسمش سرش رو برگردوند. واي چي مي ديد؟

 : توجه به مکالمه عموش با اون مرد ، به سمت شکيبه رفت و گفتسهند با خوشحالي بدون 

 !!! خدارو شکر که پيداتون کرديم شکيبه خانوم !!! خيلي خوشحالم پيداتون کرديم-

 : شکيبه که هر دو همکارش رو خيلي کنجکاو ديد ، لبخند کم جوني زد و گفت

 . سالم اقا سهند .بي زحمت بريم بيرون صحبت کنيم-

 : هم سالم عليک کرد و رو سينا گفت با بهروز

 .من االن برمي گردم-

 : بهروز گفت

 اين چه کاري بود کردين خانم پويا ؟ ما همه از نگراني مرديم و زنده شديم ! چرا رفتين ؟ چرا بي خبر ؟ مي دونيد-

 مادر چي کشيد؟ چقدر ناراحت و دلواپسه با اون قلب مريضش ؟

 : شکيبه ناراحت گفت

 . مي خوام ! ولي بايد مي رفتم . چاره اي نداشتممن معذرت -

 : بهروز غريد

 ! نمي شد بي خبر نريد ؟ نمي شد مشکلتون رو به ما هم مي گفتين ؟ شايد کمکي ازمون برمي اومد

 : شکيبه گفت

 . دستمو داغ کردم غير خدا از هيچ بشري هيچ کمکي قبول نکنم-

 : سهند گفت
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 !تونهبرگردين! مادر بزرگ چشم به راه-

 : شکيبه که تو دلش از وضعيت پيش اومده راضي بود گفت

 ! مي خوام برگردم ولي شايد نشه-

 : بهروز گفت

 به خدا اگه در توانم باشه ، هر کاري الزمه انجام مي دم ! بعد از فوت پدر ، ما مادر رو اينقدر شاد نديده بوديم ! هر-

 ي با اين وجود هم نمي تونم منکر روحيه سرزندگي تو مادر ،چند اون حمله ناگهاني همه چيز رو ريخت بهم . وا

 بعد از حضور شما تو اون خونه بشم . جاي خوبي خونه پيدا کردين ؟ ما حتي اجاره هم نمي خواييم. خوبه ؟

 

 

 : شکيبه گفت

 ي االن فقطخونه که پيدا کردم .ولي اونقدرام خوب نيست. من پول پيش خونه رو از يه نفر قرض گرفته بودم . يعن

 : نصف اون پول رو دارم . بهروز گفت

 .هيچ ايرادي نداره . مادر که به پول نياز نداره ! اون همدم مي خواد-

 : شکيبه گفت

 اگه قرار باشه برگردم بايد بهم قول بدين دکتر شريف چيزي از اين موضوع ندونن! اصالً ندونن که منو پيدا-

 !کردين

 : بهروز متعجب گفت

 چرا ؟-

 : شکيبه گفت

 دلم نمي خواد ايشون ردي از من داشته باشه ! ازش خوشم نمي ياد . هيچ کمکي رو هم از طرف ايشون قبول نمي-

 . کنم

 : بهروز که چاره اي نمي ديد ، گفت

 ! باشه . به حسين چيزي نمي گم ! هر چند اون خودش بدجور دنبالتون-

 : شکيبه گفت

 ! ش کنمحاال حاال ها بايد بدوه تا حالل-

 : سهند گفت

 ! خونه جديدتون کجاست ؟بيايم کمک واسه جابه جايي وسايل-

 : شکيبه لبخند کم جوني زد و گفت

 . ممنون ! گفتم که از کسي کمک نمي خوام . خودم امروز عصر مي يام خونه-
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 .رخونه رو ترک کردناونا بعد از اينکه از شکيبه قول گرفتن ايندفعه ديگه فرار نکنه و حتما عصر بره خونه ، کا

 : وارد اتاق که شد ، سينا گفت

 مشکلي که پيش نيومده خانم پويا ؟-

 .شکيبه سري به نشونه نه تکون داد و مشغول کارش شد

 بهروز مثل سهند خام و جوون نبود . نمي تونست حرف شکيبه رو تمام و کمال باور کنه ! حسين معرف شکيبه بود

 سين باخبر بشه ، شايد کاسه اي زير نيم کاسه باشه ! شايد شکيبه کاري کرده کهاگه االن شکيبه نمي خواست ح .

 حسين ازش باخبره و براي همين نمي خواد اون بويي ببره که دوباره برگشته. شايد شکيبه خالفي کرده ! بايد به

 . حسين مي گفت

 

 

**** 

 . ببخشيد آقاي مهندس ، آقاي دکتر شريف تشريف آوردن -

 ! بگين بيان داخل-

 بــه سالم قاضي القضات! چطوري دکتر جون ؟-

 ! سالم و زهر مار-

 .به به ! خيلي خوش اخالق بودي ، ماشاهلل روز به روز گند اخالق تر مي شي-

 : حسين کيفش رور ميز گذاشت و خودش رو ولو کرد رو صندلي و گفت

 چرا دروغ گرفتي که شکيبه استعفا داده ؟-

 صديقه خانم روشن! چه شکيبه شکيبه اي هم مي کنه ! شکيبه نه و خانم پويا ! در ضمن تو رو اوه اوه چشم-

 سننه؟ تو چيکاره هستي ؟ يه کارمندي داشتم به اسم خانم پويا که دوستم که شما باشي ، معرفي کرده بود . اومد

 . بعدش االن يه کارمند استخداماستعفا داد چون از معرفش حالش بهم مي خورد و نمي خواست زير دين اون باشه 

 کردم به اسم خانم پويا ، چون کارشناس قابل و يه فرد وظيفه شناسيه ! حاال تو چي مي گي اين وسط؟ اختيار

 کارخونه خودمم ندارم ؟

 ! خيلي عوضي هستي شايان ! من مي گم دارم در به در دنبالش مي گردم تو مي گي گذاشته رفته-

 اينجاست . حاال از کجا فهميدي؟ من قول داده بودم نگم-

 . دوستم بهروز که سپرده بودم بره خونه مادرش بمونه ، پيداش کرده و فهميده که هنوزم اينجا کار مي کنه-

 خوب که چي ؟ االن چيزي بهت بدهکارم ؟ طلبکاري داداش ؟ خوشم نيومد آدرس کارمندم رو به توي عزب-

 ي براشاوغلي بدم ! اصالً صالح نيست . خطرناک

 ! خفه شو شايان ! از کارم زدم اومدم اينجا ببنيم چه نفعي واسه تو داشته که دروغ گفتي-

 خوب نفعش اينکه از توي گند اخالق دورش مي کنم!دختره کلي خاطر خواه داره تو کارخونه. خودمم مشتري-
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 .هستم

 !!! ..هنوز اون دختره خفه شو شايان ،خفه شو. اون از اوناش نيست . نيگاه به طالقش نکن. اون-

 بـــــه . اينکه خيلي عاليه پسر! خاک تو سر شوهرش . چيکار مي کرده تو مدت پس؟-

 مي زنم دندوناتو مي ريزم تو حلقتا ! تو از کي اينجور دله شدي شايان ؟-

 ! ام . دختر خوبيهبابا دله چيه ! براي خودم نمي خوام که ديوونه ! زنم دو شقه ام مي کنه بابا ! واسه شهاب مي خو-

 به شهاب ما هم خيلي مي ياد. من فکر نمي کردم دختر باشه . البته با طالقي که گرفته اينطور به نظر مي اومد که

 !زن باشه . با اين وجود مي گفتم واسه شهاب عاليه . االن ديگه محاله بذارم از دستمون در بره

 ! رهواسش دوندون تيز نکن . کس و کاري نداره گناه دا-

 

 

 

 اِ؟ نه بابا ! دکتر حسين ربات انگار داره يخش باز مي شه. تو اينقدر دل رحم بودي و اينجوري آالخون واالخونش-

 کردي ؟

 : شايان از پشت ميزش بلند شد و اومد جلوي حسين نشست و گفت

 اونجور از خودت برنجونشببين داداش ! اون دختر هيچ ربطي به تو نداره!نه براش غريتي شو و يقه جر بده ، نه -

 که اين اندک موقعيتي رو هم بدست آورده به خاطر اخالق گند تو از دست بده !اگه اينجا نگهش نمي داشتم ،

 معلوم نبود بي پول و بي خونه و بي شغل تو اين شهر دست چه گرگايي مي افتاد . تو با خودت چند چندي ؟ دور و

 نفرت رو مي شد موقع به زبون آوردن اسمت از تو چشماش خوند. نميبرش نباش حسين . ازت خوشش نمي ياد . 

 دونم چيکار کردي ياچي بهش گفتي که اينجوري ازت متنفر شده ولي براي رضاي خدا هم که شده بذار زندگي

 کنه! دختر خوبيه !من زير نظرش داشتم . سر به زير و بي حاشيه ! با سواد و کاربلد هم هست . من نمي خوام تو

 ين اوضاع که اونجور کارمنداي قديميم بهم نارو زدن و داشتن نابودم مي کردن ، همچين کارمندي رو از دستا

 بدم . غير از تو کسايي هستن که هواشو داشته باشن . سايه سنگينت رو بردار. اون کمک تو رو نمي خواد . البته

 !رون بکشهکمک هيشکي رو نمي خواد .خودش مي تونه گليم خودش رو از اب بي

 .حسين بي حرف کيفش رو از رو ميز برداشت و بدون خداحافطي اتاق شايان رو ترک کرد

***** 

 : ملک بانو شکيبه رو گرم به آغوش کشيد و گفت

 نگفتي مادرت اينجا دل نگرونت مي شه گلکم ؟-

 : شکيبه اشک گوشه چشمش رو پاک کرد و گفت

 . اشتباهات نمي کنم قربون اسم مقدس مادر برم من. ديگه از اين-

 . سهند حسابي بغض گلوشو گرفته بود. براي اينکه اشکش سرازير نشه از اتاق رفت بيرون
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 : وقتي شکيبه از عمارت خارج شد ، سهند جلوشو گرفت و گفت

 شکيبه خانوم ؟-

 بله ؟-

 م . همينطوريشما که به خاطر پرسشهاي بيجاي من اينجا رو ترک نکرديد؟ من قصد رنجوندن شما رو نداشت-

 .براي اينکه تا مقصد ساکت نباشيم سوال کردم

 : شکيبه لبخند مليحي زد و گفت

 .البته که نه ! مشکلي پيش اومده بود که خدا رو شکر رفع شد. ببخشيد باعث دردسر کل خانواده شدم-

 

 

 

 : سهند مردانه لبخند زد و گفت

 وسايل نياوريد نه ؟ بگذريم خوشحالم که برگشتيد! هم به خاطر مادربزرگ و هم ...-

 : شکيبه سر به زيرگفت

 !مجبور شدم بفروشم به سمساري

 : سهند خوشحال شد و گفت

 چه خوب ! مادربزرگ به ما سپرده بود اونجا رو آماده کنيم . مي گفت من مطمئنم دخترم شکيبه برمي گرده .من-

 کنيم . زياد نيست ولي براي يه زندگي ساده مناسبهمي دونم ! ما هم وسايل سفارش داده بوديم که اونجا رو آماده 

 امروز عصر مي يارن وسايلو . ولي نگران بوديم که وسايل شما رو چجور جا بديم . انگار خدا همه کاراشو ول کرده !

 داره به کارها و خواسته هاي مادربزرگ ما رسيدگي مي کنه . من برم پيشش يه چند تا حاجت هم من دارم بگم

 . شه که خدا حاجت روام بکنهواسطه ب

 .و سريع قبل از اينکه شکيبه حرفي بزنه رفت سمت عمارت

 شکيبه يه کم نگران بود. هر وقت حس مي کرد داره آرامش پيدا مي کنه ، يه اتفاقي مي افتاد . يه طوفاني بپا مي

 .شد و زندگيشو دگرگون مي کرد

***** 

 ه رو سرش مي خوردن. مادرش ازش رو برگردونده بود و جوابداغون بود . حرفهاي شايان انگار چکش بودن ک

 ! سالمش رو هم نمي داد . بهروز از دستش ناراحت بود . شايان دلگير و شکيبه هم به قول شايان ازش متنفر بود

 تو محل کار براش احترام قائل بودن . تو دانشگاه دانشجو ها مدام دور و برش بودن و لي تو زندگي شخصي تنها

 !!! د .يه مرد غمگين و تنهابو

***** 
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 شناسنامه شو گرفت دستش! چقدر خوب که ديگه اسم احمد توش نبود . نمي خواست کلک بزنه ! اگه يه روز

 تصمصم مي گرفت ازدواج کنه ، حتما مي گفت پنج سال از زندگيش رو با احمد گذرونده ولي شناسنامه که فقط

 و خيلي جاهاي ديگه شناسنامه مي خواستن و با شناسنامه خالي بهتر ميمال ازدواج نبود . براي کار ، اجاره 

 تونست زندگي کنه . ديدگاه جامعه به زن مطلقه خوب نيست.مردا طعمه مي بيننش و زنها زنگ خطر. بعضي آدم

 شگيخوبا هم ترحم مي کنن. درصورتيکه مطلقه جذامي نيست. کسيه که با يه آدم ديگه به توافق نرسيده و از زند

 .حذفش کرده . همين و بس

 : سريع سوار يه دربست شد و رفت کارخونه ! آمار مرخصي هاش باال رفته بود. همين که رسيد ، خانم صمدي گفت

 دختر تو کجا هر روز هر روز غيبت مي زنه ؟نکنه خبراييه ؟-

 : اقاي رحيمي سرش رو از رو نمونه برداشت و گفت

 آره خانم پويا ؟-

 

 

 : لي که دکمه پايين روپوش سفيدش رو مي بست گفتشکيبه در حا

 .نه چه خبرايي ؟ يه کم کاري ثبتي و اينا داشتم که امروز تموم شد شکر خدا-

 : خانم صمدي چشمکي زد و گفت

 پس اون دوتا جوون رعنا که اومده بودن ديدنت و بعد از پيدا کردنت کلي ذوق زده شدن چي ؟ چند روزيه داري-

 .اب ندي ! نگو که ما نفهميديمفرار مي کني جو

 :شکيبه گفت

 .بس کن مونا ! اصالً موضوع اون چيزي که تو فکر مي کني نيست بابا و موضوع رو جنايي نکن-

 : تازه گرم کار شده بود که تلفن زنگ زد. اقاي رحيمي جواب داد و بعد از سالم عليک گفت

 . بله چشم ! مي گم بيان اونجا-

 : و به شکيبه گفتگوشي رو که گذاشت ، ر

 .خانم پويا ! از دفتر مدير عامل کارتون دارن-

 .شکيبه مردد سري تکون داد و راهي دفتر مدير عامل شد

 : شايان تا اونو تو آستانه در ديد با خوشرويي گفت

 ! بفرماييد خانم پويا-

 .شکيبه سالم کرد و آروم رو اولين مبل جا گير شد

 : سرش رو بلند کرد و گفتشايان برگه اي رو امضا کرد و 

 خوبين ؟-
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 : شکيبه خجل گفت

 .ممنون-

 : شايان نفسي بيرون داد و گفت

 !حسين چند روز پيش اينجا بود-

 .شکيبه نگران نگاهش کرد

 فهميده که هنوز استعفا ندادين. با توپ پر اومد اينجا. از من دلخور بود بهش دروغ گفتم که استعفا دادين. اما-

 ...ادش رو خالي کردم فرستادم رفت. صداتون نکردم نگرانتون کنم . يه موضوع شخصيه . راستشنگران نباشين ب

 ....راستش از حسين شنيدم که شما ... با وجود طالق هنوز

 : شکيبه اروم گفت

 متوجه شدم . بله همينطوره ! ولي چرا بايد دکتر اين موضوع رو به شما مي گفتن ؟ واقعا کمر همت بسته منو-

 ود کنه ؟ مگه چيکارش کردم ؟ناب

 

 

 : شايان سريع پريد وسط حرفش و گفت

 نه نه اشتباه برداشت نکنيد . اصالً قصد بدي نداشت . حسين دوست منه ! هر چند اخالق نداره . البته اوايل-

 وب مياينجوري نبودا . بعد از ماجراي سميرا دنياي حسين اينقدر سياه شد وگرنه مرد خوش قبليه . خالصه من خ

 شناسمش. من ازش خواستم اطالعاتي بهم بده! راستش من يه برادر دارم که قصد ازدواج داره . تو ميالد نور يه

 سالشه . يه آپارتمان کوچيک هم داره . من مي خواستم اگه شما33 . بوتيک داره. دو ساله از همسرش جدا شده

 . بپذيرين ، يه چند جلسه اي با هم صحبت کنيد

 : خجالت زده گفتشکيبه 

 . من غافلگير شدم . نمي دونم چي بگم-

 : شايان لبخندي زد و گفت

 فکراتون رو بکنيد ، منو خبر کنيد. در ضمن حسابي گوش حسين رو پيچوندم تا اذيتتون نکنه ! خيالتون راحت-

 چند روز آينده منو باشه. اگه صحبت و سوالي ندارين ، مي تونيد برگرديد سرکارتون . فکراتون رو بکنيد و ظرف

 . باخبر کنيد

 شکيبه چشمي گفت و سريع از اتاق شايان زد بيرون . احساس مي کرد گونه هاش گل انداخته و گرمشه . حسابي

 !خجالت کشيده بود . اي لعنت به تو حسين شريف که همه چي رو واسه دوستات مي ريزي رو دايره

***** 

 ندگي بدون لبخند مادرش براش جهنم بود . بايد اون دختره تخس روبايد يه جوري از دل دختره درمي آورد. ز
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 برمي گردوند به خونه مادرش. نمي تونست منکر روحيه عالي مادرش بعد از حضور شکيبه بشه . قهر مادرش براش

 خرد غير قابل تحمل بود . غرورش براش مهم نبود .اشتباه کرده بود و بايد تاوان مي داد. بيشتر از اينکه نگران

 شدن غرورش به خاطر معذرت خواهي باشه ، نگران عکس العمل دختره ديوونه بود.مي ترسيد رم کنه دوباره بذاره

 بره . شايان و بهروز زنده ش نمي ذاشتن . تو اين چند وقته حسابي طرفدار پيدا کرده بود . هر چي فکر مي کرد

 .مي ديد که خودش بي کس و کارتر از شکيبه ست

 بود به خاطر مادرش هم که شده بايد دل دختره رو بدست مي آورد . اين شايان آب زير کاه هم از يهچاره اي ن

 طرف . وسط دعوا نرخ تعيين مي کرد . مي خواست اون شهاب ديوونه عصبي رو ببنده به ريش اين بيچاره . هر کي

 همين اخالقش ازش جدا شده ندونه حسين که مي دونست اون چه آدم عصبي و تند خويي هستش. زنش به خاطر

 بود . حسابي هم مارمولک و شيطونه . با خودش مي گفت ، شهاب زن مي خواد چيکار ؟ اونه که از بازار آزاد

 .حسابي بهره منده واال. بيچاره اين دختره . شوهر قبليش بخار نداشت اين يکي خاطر خواهش هم زيادي داغه

 د . بدون داشتن آرامش نمي تونست به خوبي تصميم بگيره. بايد اوليه پرونده خيلي مهم و حياتي تو دستش بو

 جريان شکيبه رو حل مي کرد بعدبه کاراش مي رسيد. جلوي خونه مادر بهروز ، ماشين رو متوقف کرد .منتظر شد

 

 

 تا شکيبه از سر کار برگرده .براش جالب بود که هيچ وقت تو شغل پرتنشي مثل قضاوت انقدر استرس نداشت،

 حتي تو اولين پرونده. ولي به خاطر صحبت کردن با اين دختر بچه اينجوري مضطرب بود. يه لحظه به فاصله

 .سنيش فکر کرد . واقعا شکيبه پويا در مقابلش بچه سال بود. دوازده سال اختالف سني داشتن

 قضاوت بيجاش که اينجوري توهاشو مرور کرد تا بدونه سر صحبت رو چطور بايد باز کنه . لعنت به  چند باري صحبت

 مخمصه اش انداخته بود. از دور شکيبه رو ديد که سر به زير و آروم قدم برمي داشت . نگاهي به خودش تو اينه

 انداخت.يقه لباسش رو مرتب کرد و سرفه اي براي صاف کردن صداش کرد و آماده شدکه وقتي نزديکش رسيد از

 . مي کرد ، داشتيم زندگيمونو مي کرديما ماشين بياد پايين. باخودش مدام زمزمه

***** 

 زده بود .پاهاش توان ايستادن نداشت . توان حرکت هم نداشت . با صدهاي مهيبي که تو فضا پيچيد مردم وحشت

 وحشتزده از خونه ها به بيرون ريختن . مرد غرق بخوني که جلوي چشماش تيربارون شد ، حسين بود . شکيبه

 دو تا موتور سوار نقاب دار ، چطور تکه تکه اش کردن . جوي خون بود که از همه جاي بدن ديد. شکيبه ديد اون

 رشيد حسن رو آسفالت جاري بود. مردم دورش حلقه زدن. يکي ميگفت به پليس زنگ بزنين. يکي ميگفت زنده

 همهمه تبديلست اورژانس خبر کنيد شکيبه بود که منگ ايستاده بود . حسين صديقه کشته شد ؟ صداها به 

 . شد. اون وسطها صداي سهند رو مي شنيد

 شکيبه ؟شکيبه خانوم ؟ خوبي ؟ -
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 .ديگه هيچي نشنيد

 چشماشو که باز کرد ،ديد تو اتاق بيمارستانه . تو آني از ثانيه ، همه چيز يادش اومد . خواست بلند شه که با صداي

 :چشماي سهند ناراحت بود . لب زد سهند برگشت سمتش. آروم باشين . بذارين سرمتون تموم بشه.

 ... دکتر.... دکتر شريف-

 : سهند چشماشو روهم گذاشت. نفسي بيرون داد و گفت

 تو کماست. از فاصله نزديک بهش چهار تا گلوله شليک کردن . يه ترور بوده !!! بيرون پليسا وايسادن که به-

 .خورد. فاصله تون خيلي کم بودهوش که اومدين ازتون سوال بپرسن. خدا رو شکر که به شما ن

 .اشکي از چشماي غمگين شکيبه پايين غلطيد. حسين رنجونده بودتش ولي مرگ...اصالً راضي به مرگش نبود

 بيچاره صديقه جون .اگه بشنوه دوباره سکته مي کنه ! خدايا خودت به دادشون برس. سهند يه کم خم شد به جلو

 : و آروم گفت

 شما وارد شده کمتر از صدمات جسمي دکتر نيست. گريه کنيد تا سم اون حس بد از گريه کنيد! شوکي که به-

 . ذهن و جسمتون بيرون بره. من ميرم پرستار رو خبر کنم

 شکيبه چشماشو بست و آروم و بي صدا اشک ريخت . هميشه اينجوري بود . هميشه طوفاني تو راه بود . بيچاره

 

 

 .صديقه . بيچاره اون

 داخل. در برابر سواالت مکرر اونا شکيبه جوابي نداشت.اصالً متوجه هيچي نشده بود . وقتي صداپليسا اومدن 

 روشنيد و مرد غرق به خون رو ديد ، که اون موتورسواراي نقابدار به سرعت از کنارش گذشته بودن .براي اين

 سراغش. سرمش که تموم سوال هم که دکتر اونجا چيکار داشت هم هيچ جوابي نداشت.خبر نداشت حسين مياد

 شد از سهند خواست که اونو ببره پيش حسين . اما اجازه ديدنش رو بهشون ندادن. تو بخش مراقبت هاي ويژه

 .بود که هيچ ،کلي هم پليس اون دور و بر مواطبش بودن

 داشت ؟ با چشماي اشکبار و کمر خميده همراه سهند راهي خونه شد. مونده بود چيکار کنه . يعني صديقه خبر

 کي بهش خبر مي داد ؟ تنها گزينه مودت بود . مجبور شد به شايان زنگ بزنه . صداي نسبتاً شاد شايان رو که

 : شنيد ، از تماسش پشيمون شد ولي ديگه دير شده بود . آروم گفت

 !!! سالم آقاي مهندس .پويا هستم-

 : شايان با خرسندي گفت

 رو کردين ؟ سالم خانم پويا خوب هستين ؟ فکراتون-

 ! تازه يادش اومد که اصالً شماره شايان مودت رو چرا تو گوشيش داره . قرار بود به خاطر برادرش بهش زنگ بزنه-
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 : زمزمه وار گفت

 ...نه اقاي مهندس ! هنوز نه ! راستش براي يه موضوع ديگه مزاحم شدم . امروز ....امروز دکتر-

 : ريه . سهند گوشي رو ازش گرفت و رو به مرد پشت خطي گفتديگه نتونست حرف بزنه و شروع کرد به گ

 سالم بنده سهند اميري هستم . خانم پويا يه کم حالشون خوب نيست . راستش امروز آقاي دکتر شريف اومده-

 بودن که گويا خانم پويا رو ببينن ولي متاسفانه جلوي خونه ايشون ، بهشون سوء قصد شده و االن بيمارستان

 . هستن

 : ايان مضطرب گفتش

 به حسين ؟ االن کدوم بيمارستانه ؟ زنده ست ؟-

 : سهند گفت

 . بله ولي متاسفانه تو کما هستن-

***** 

 .به مهرناز خانوم گفته بود که بعد از کارخونه مي ره پيش مادر دکتر شريف تا ملک بانو رو تنها نذارن

 ادن. مي خواست بره بيرون که شايان رو همراه صديقهاما نتونست . اول رفت بيمارستان. بهش اجازه مالقات ند

 .جون ديد که دارن به طرف آسانسور مي رن. سريع راهش رو به سمت اونا کج کرد

 

 

 :صديقه با ديدن شکيبه ، شروع کرد به گريه .شکيبه سفت اونو به آغوش کشيدو گفت

 .خوب مي شه صديقه جون ! خوب مي شه نگران نباش-

 ز خودش دور کرد . با چشماي بادکرده و قرمز پراب بهش نگاه کرد. انگار داشت با چشماشصديقه شکيبه رو ا

 : باهاش حرف مي زد.شکيبه دوباره اونو بغل کرد و گفت

 .خدا بزرگه صديقه جون. آقاي دکتر مرد قوي ايه. اون سالم از اونجا بيرون مي ياد مطمئن باشين-

 : شايان گفت

 شما ديدينش ؟-

 .ندادننه! اجازه -

 .شايد به خاطر مادرش بذارن لحظه اي ببينيمش-

 .شکيبه با اونا همراه شد

 .دکتر فقط براي لحظه اي اجازه داد تا فقط صديقه وارد اتاق بشه . شکيبه و شايان از پشت شيشه نگاه مي کردن

 حشي باز نبودنکلي دستگاه بهش وصل بود . ديگه خبري از اون ابهت نفسگير نبود. ديگه اون چشماي مشکي و

 که با ديدن عمق نگاهشون مخاطب به خودش بلرزه . حسين خيلي مظلوم به نظر مي رسيد. شکيبه تو دلش گفت
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: - 

 .خدايا من نفرين نکردما! دلم شکست ولي نفرين نکردم . من داشتن کار و خونه رو مديون اين مرد بد اخم هستم

 يون دست پسرش رو تو دستش گرفت. دو گلوله به کتفهرچند دلگيرم ازش ولي هنوزم مديونم . صديقه گر

 راست . يکي به کليه راست و يکي به ران پاي چپش برخورد کرده بود. خون زيادي ازش رفته بود و شش عمل رو

 . پشت سر گذاشته بود . ولي اميد کمي به زنده موندش بود

 ه چندان دورش حتي نا نداشت رو برد براشاون شب رو خونه صديقه موند. شب رو کنارش خوابيد. مادر روزهاي ن

 .بنوسه. فقط با چشماي غمگين نگاه مي کرد. شکيبه بدجور نگران حال صديقه بود

 صديقه رو صندلي چرخدارش نشسته بود وبي روح زل زده بود به پنجره. شوکت رفته بود . همه جاي خونه غير از

 ذشت چراغ اشپزخونه رو روشن کرد. جاي چيزي رو نمياتاق صديقه غرق تاريکي بود. شکيبه از سالن تاريک گ

 دونست ولي فکر نمي کرد پيدا کردن سايل دم کردن دوتا فنجون چايي سخت باشه.آبو که گذاشت جوش بياد ، از

 اشپزخونه اومد بيرون و رفت سمت دستشويي. تو تاريکي کليد چراغاي سالن رو پيدا کرد. بي نور ، نمي شد

 يي که اومد بيرون چشمش خورد به در اتاق حسين.ناخودآگاه به سمتش رفت و اروم بازشحرکت کرد.از دستشو

 کرد. باريکه ي نوري افتاد تو اتاق و صندلي و ميز کار حسين رو روشن کرد. شکيبه از ته دل آهي کشيد و زمزمه

 :کرد

 ي اشتباه کردم. من ازشخدايا خودت به جوونيش و دل شکسته مادرش رحم کن. گفته بودم حاللش نمي کنم ول-

 

 

بست و  مي گذرم خدا. صديقه جون در حق خيلي ها مادري کرده.دلش رو نکشن. اشک گوشه چشمش رو پاک کرد درو

 .رفت سمت آشپزخونه

 صحبت با هستي و گفتن اينکه چي سر يکدونه برادر رشيدش اومد از کندن کوه سخت تر بد. شکيبه با هستي

 .اشک مي ريخت. قرار شد هستي فردا حرکت کنه و بياد پيش مادرشحرف مي زد و صديقه آروم 

***** 

 به زحمت تونست هستي چسبيده به شيشه رو از اونجا خارج کنه. اشک بود که سيل آسا از چشماي خواهر به

 .خاطر برادرش روون بود. هستي مويه مي کرد و از خدا برگشت برادرش مي خواست .حال هستي اصالً خوب نبود

 که اومده بود مثال کمک حال صديقه باشه ،وضعيتش از صديقه صبور خيلي بدتر بود. هستي انگار کپي زنانه کسي

 حسين بود. همون چشم ابروي مشکي. همون صورت صاف سفيد. قدِ بلند و هيکل مووزون. همسرش که کاپيتان

 بياد. هستي نداي کوچيک رو کهکشتي بود، رو دريا بود و تا دوهفته نمي تونست به کمک همسر و مادر زنش 

 .عشق دايي بود رو سپرده بود به ماردشوهرش تا تو تهران دست و پاشو نگيره

 حال حسين هيچ تغييري نکرده بود. براي اينکه اون پرونده قاچاق انسان به کشور هاي عربي حاشيه خليج فارس
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 ق افتاده ، روند عادي خودش رو طي کنه وکه دست حسين بود و پليس احتمال مي داد سوء قصد به خاطر اون اتفا

 .خللي در جريان پرونده ايجاد نشه ،پرونده رو به يه قاضي ديگه سپرده بودن

 قبل از اين اتفاق ،خودش کلي مشکالت و بدبختي و غم و غصه داشت ، حاال با اين اتفاق و شوک ديدن اون صحنه

 .شده بود و اشک و مويه هاي هستي و صديقه ،قيافه اش شبيه ميّت

 يک هفته بدون تغيير در وضعيت حسين ،از اون اتفاق گذشته بود. اون روز مونا نيومده بود و شکيبه با سينا تنها

 :بودن. تقريبا سه ساعت از شروع وقت کاري گذشته بود که سينا بي مقدمه گفت

 خانم پويا مي شه يه سوال خصوصي بپرسم ؟

 :شکيبه بي روح نگاهش کرد و گفت

 !اييدبفرم-

 :سينا سر به زير گفت

 شما...شما مجردين ؟-

 .شکيبه يکه خورد. تو اين اوضاع همينو کم داشت

 :با همون لحن بي حوصله گفت

 بله! چرا مي پرسيد؟-

 : سينا لبخندي زد و گفت

 من...من مي تونم از شما تقاضا کنم بيشتر آشنا بشيم ؟-

 .نه! من تمايلي براي اين اشنايي ندارم-

 

 :ناراحت پرسيدسينا 

 مي تونم علتش رو بدونم ؟کسي تو زندگيتون هست ؟-

 حوصله نداشت.به معناي واقعي کلمه حوصله نداشت. بي حوصله در حالي که سرش رو اورد پايين براي نوشتن

 :گزارش کار ،گفت

 .نخير. ولي من ، نه االن قصد ازدواج دارم و نه شرايطش رو-

 : سينا آروم گفت

 ...اسبي رو براي مطرح کردن موضوع انتخاب نکردم. بعداً که حالتون بهتر شد...امانگار زمان من-

 :شکيبه نذاشت ادامه بده و گفت

 نه آقاي رحيمي.ربطي به االن يا چند وقت ديگه نداره! من نه با خودم نه با شما نه هيچ کس ديگه تعارف ندارم-

 .واقعا براي تاهل هيچ برنامه اي ندارم.

 :ير گفتسينا سر به ز
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 .بله متوجه هستم ! مي بخشيد که خاطرتون رو مکدر کردم

 : شکيبه اروم گفت

 .خواهش مي کنم-

 . بعد از کارخونه يه راست رفت خونه صديقه. زن بيچاره يه پوست و استخون شده بود. هستي بدتر از اون

 هيچ کار ديگه اي از دستش برنمي چشماش گود افتاده بود و متورم. معلوم بود تازه گريه کرده.غير دعا و دلداري

 !!! اومد. يه چند ساعتي اونجا موند و برگشت خونه

 بهروز و همسرش داشتن مي رفتن. جلوي در باهاشون احوالپرسي کرد. بهروز از حال حسين پرسيد و شکيبه هم

 رافيان و آشناهايگفت که تغييري نکرده . بهروز با نارحتي سري تکون داد و سوار شد. انگار رو زندگي همه اط

 !گرد مرگ پاشيده بودن. همه دلگير بودن.همه غمگين ،همه منتظر يه معجره!يه خبر خوب

***** 

 جواب شايان و سينا رو داده بود.بعد از جريان طالقش ، بي اعتماد شده بود به مردا .مي ترسيد مشکل داشته

 يه مشکل ديگه داشته باشه چي ؟ هر چند باشن. حاال احمد مشکلش جوري بود که تونست جدا بشه ، اگه طرف

 داشتن خونواده آرزوش بود ولي برداشتن قدم اول يعني اعتماد به يه مرد و وارد زندگي اون شدن براش سخت تر

 از قبل شده بود. مردي مثل شهاب که قبال تاهل رو تجربه کرده بود ،مشکالت خودش رو داشت. مردي مثل سينا

 ودش. خوبي شهاب اين بود که شايان جريان احمد رو مي دونست ولي گفتن اينهم که مجرد بود مشکالت خ

 

 

 

 

 .موضوع به سينا و سينا ها و توضيح مسئله خيلي سخت تر از اون چيزي بود که تصور مي کرد

 .به نگاههاي مهربون سهند هم بي توجه بود. هيچ چيز نمي تونست به غير از ديدن لبخند صديقه آرومش کنه

 که از يه ماه پيش که حسين ترور شده بود ، از صورت مهربون مادرش رخت بر بسته بود. هستي برايلبخندي 

 چند روزي برگشته بود انزلي.دوري از همسر و دخترش ، ديدن وضعيت برادرش و حال و روز مادرش دختر بيچاره

 ع هم معلوم بود که دختر خيليرو از پا در آورده بود. هر چند زمان خوبي آشنا نشده بودن و لي تو اون اوضا

 . خوبيه! برخالف حسين که خيلي سرد و خشن بود ،هستي آروم و مهربون و گرم بود

 سينا هنوز هم مشتاقانه نگاهش مي کرد. با اينکه حدود يک ماه از صحبتون گذشته بود و شکيبه خيلي محکم

 نااميد نشده بود. زير نگاه خيره ي اين مرد کار کردن ،گفته بود که تصميم براي تاهل نداره ، اما انگار سينا هنوز 

 خيلي مشکل شده بود. هرچند نگاهش هيز و کثيف نبود ولي حسابي معذبش مي کرد. جوري بود که مونا هم
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 .متوجه شده بود

 هبديشبش که هستي رفته بود انزلي ، دوباره ساک بسته بود بره خونه صديقه. نه به زماني که خونه نداشت ، نه 

 حاال که کلي خاطر و خواه و خونه پيدا کرده بود. خجالت مي کشيد از ملک بانو و بچه هاش. مستاجر گرفته بودند

 که مواظب مادرشون باشه ، راه به راه خونه صديقه بود. اما ملک بانو زن بزرگي بود. مدام پيگير وضعيت حسين

 اهي کرده بود که پيش صديقه بمونه! زندگي بازي هايبود و تا فهميد هستي داره برمي گرده ،خودش شکيبه رو ر

 عجيبي با آدم داره . روزي که اونطور دل شکسته خونه صديقه رو ترک مي کرد ، حتي فکرش رو هم نمي کرد که

 برگرده به اون خونه و حتي اونجا براي مدتي ساکن بشه. حتي تصورش رو هم نمي کرد که توي نمازهاش سالمتي

 .به اين دنيا رو از خدا بخواد. اما اين اتفاق افتاده بود حسين و برگشتنش

 اون شب کنار صديقه جون نشسته بود و دست و پاي خشکيده اونو کرم مي زد و ماساژ مي داد که موبايل صديقه

 .زنگ خورد. معموال آشنا ها به موبايلش زنگ نمي زدن.مي دونستن که نمي تونه حرف بزنه . اس ام اس مي دادن

 .ه اجازه خواست و جواب دادشکيب

 .صديقه نگران نگاهش رو دوخته بود به شکيبه

 وقتي شکيبه گفت ، چشم االن راه مي افتيم ، انگار قلب صديقه ازجاش کنده مي شد. سريع نوشت چي شده ؟

 حسين خوبه ؟

 :شکيبه سري به نشونه آره تکون داد و خداحافظي کرد و رو به صديقه گفت

 .خوام .آقاي دکتر بهوش اومدن. بايد بريم بيمارستانمژده گوني مي -

***** 

 

 

 

 صديقه گريان دست حسين رو تو دستش گرفته بود. براي اينکه خدا دوباره اين پسر رو به مادرش بخشيده بود

 ،خيلي خوشحال بود. انگار باري از رو دوشش برداشته شده بود. شماره هستي رو گرفت و بهش خبر داد که

 .گ رو شکست دادهبرادرش مر

 روز سومي بود که حسين به هوش اومده بود. حالش نسبتاً خوب شده بود و به بخش منتقلش کرده بودن. کار

 شکيبه با اونا تموم شده بود .هستي براي ديدن برادرش دوباره به تهران برگشته بود . شکيبه اصال تصميم نداشت

 که حاللش کردم خيلي انرژي ازم گرفت. هيچ لزومي نداره کهکه حسين رو مالقات کنه . با خودش مي گفت همين 

 .دوباره خودم رو به اين آدم نزديک کنم تا دوباره از حضورش رنج بکشم

 خوشبختانه شايان مي دونست که شکيبه گرفتار صديقه ست .به خاطر حسين هم که شده خيلي در مورد رفت و

 بهش آرامش مي داد که مديرش فکر نکنه داره سوء آمد شکيبه حساسيت نشون نمي داد. همين يه مقدار
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 . استفاده مي کنه

 با فکري مشوش مشغول کار بود. جوري که اصال متوجه نشد مهندس رحيمي کي از اتاق رفت بيرون . همين که

 : سينا اتاق رو ترک کرد مونا سريع خودش رو رسوند پيشش و گفت

 راحته ؟تو مي دوني اين جناب چرا اينقدر گرفته و نا-

 : شکيبه سرش رو بلند کرد و گفت

 هان ؟-

 : مونا اخمي کرد و گفت

 اصالً هستي؟ تو باغي؟ مي گم مي دوني اين پسره چشه ؟-

 : شکيبه نگاه گنگي حواله ي مونا کرد و گفت

 ! من ؟ من از کجا بدونم پسر مردم چشه ؟ در ضمن اصالً مگه طوري شده ؟ مثل هميشه ست ديگه-

 .ي گرفته و ناراحته . االن حدود يه ماهه که اينجوريه .داره روز به روز هم بدتر مي شهنه بابا خيل-

 : شکيبه گفت

 خدا به داد شوهرت برسه دختر! تو هميشه اينقدر گير مي دي؟-

 : مونا پشت چشمي نازک کرد و گفت

 ! مي گيرم. بابا پسره داغونهبرو بابا! تو خيلي پرتي دختر. اصالً هيچي بي خيال .منو باش دارم از کي مشورت -

 . هپلي شده ! عوض شده

 زير لب يه چيزايي زمزمه کردو رفت سر کارش .اما انگار شکيبه رو بيدار کرد. تقريبا مي دونست سينا چرا

 اينجوري شده . مونا خوب تخمين زده بود . يک ماه و خرده اي از درخواست سينا مي گذشت. ولي شکيبه هنوز

 نمي تونست به درخواست کسي بله بگه ! اصالً همه چي براش سخت بود. حرف زدن از گذشته هم سر حرفش بود.

 

 

 . از زندگيش از همه چي 

 . سينا همونطور بي حوصله برگشت تو اتاق و مشغول کارش شد. مونا نمي تونست ديگه جلوي خودش رو بگيره

 : بلند گفت

 آقاي مهندس ؟ مشکلي پيش اومده ؟-

 : و گفت سينا نگاهش کرد

 مشکل ؟ نه چه مشکلي؟-

 : مونا نفسي کشيد و گفت

 االن چند وقته خيلي گرفته و ناراحت و کم حرف شدين! اگه موضوعي هست که ماها مي تونيم حلش کنيم-
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 .،بفرماييد!شايد کمکي ازمون بربياد

 ! شکيبه تو دلش گفت،دختره فضول .به تو چه که به پسر مردم ميگي مشکلت رو بگو

 : لبخند کمرنگي زد و در حالي که نگاه از شکيبه مي دزديد گفتسينا 

 . اوني که بايد مشکل رو حل کنه ،خودش درگير حل مشکالت ديگرانه

 : مونا موذيانه لبخند زد و گفت

 .پس حدسم درست بود! يه مشکلي هست-

 : سينا اينبار نگاهي به شکيبه اي که رنگش سفيد شده بود انداخت و گفت

 صمدي هست ولي حلّالش انگار خودش خيلي درگيري داره. خدا به مريضشون شفا بده . دائم در حال بله خانم-

 رفت و آمد به بيمارستانه . شکيبه حس مي کرد هواي اتاق کم شده. خيلي زود موضوع رو گرفت. فهميد دل سينا

 از چي پره ولي مگه قول وقراري گذاشته بودن که سينا توقع داشت ؟

 ت و آروم اتاق رو ترک کرد. بعد از رفتنش سينا که حس کرد شکيبه ناراحت شد ، ديگه ادامه نداد وببخشيدي گف

 .حسابي مونا رو تو تب فضولي و کنجکاويش تنها گذاشت

 : آخر وقت بود و داشتن به طرف سرويس ها حرکت مي کردن که سينا خودش رو به شکيبه رسوند و گفت

 پويا ؟از دستم ناراحت شدين خانم -

 : شکيبه نگاه دلخوري حواله سينا کرد و گفت

 نباشم ؟ منظورتون چي بود ؟ تعقيبم مي کنيد ؟ با چه اجازه اي ؟-

 : سينا گفت

 ...نه اينطور نيست . من !!! من-

 : شکيبه نگاهي به سرويس هاي در حال پر شدن انداخت و گفت

 !من بايد برم . ديرم مي شه از سرويس جا مي مونم-

 

 

 .نا سري به نشونه فهميدن تکون داد و شکيبه سريع به سمت سرويس راه افتادسي

***** 

 . بدنش درد مي کرد . با وجود اينکه بهش مورفين تزريق کرده بودن ، باز هم درد داشت.سرش سنگين بود

 ت ،اگهخوشبختانه حافظه اش سرجاش بود. يادش بود که رفته بود از شکيبه عذرخواهي کنه . با خودش مي گف

 مرده بودم و از اون دختر عذر نمي خواستم چي ؟ حداقل اين سوء قصد باعث شده بود مادرش دوباره باهاش

 مهربون بشه . مثل يه پسر بچه ،دلش محبت مادرش رو مي خواست. هستي مدام دور برش بود و اين يه حس

 . در دلتنگ يه دونه خواهرش بودخوب رو بهش منتقل مي کرد. حاال که اينجا پيشش بود ،حس مي کرد که چق
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 .دلش براي نداي دايي حسين هم يه ذره شده بود

 . هنوز حق غذا خوردن نداشت .باورش نمي شد که يک ماه تو کما بوده و معلوم نبوده که زنده بمونه

 دردصديقه در حالي که همه ي محبتش رو ريخته بود تو چشماش نگاهش مي کرد. انگار داشت با عزيز کرده اش 

 .دل مي کرد

 : حسين به زحمت لب از لب باز کرد و گفت

 .چرا اينجوري نگام مي کني عزيزم ؟ من هنوز اين دنيا کلي کار دارم !نگران نباش-

 . صديقه لبخندي زد و دستش رو جلو برد و انگشت حلقه رو نشون داد

 : حسين کمرنگ خنديد و گفت

 که خيلي اذيت شدي .مي دونم اين چشماي گود رفته و اين رنگاونم چشم!!! ديگه چي ؟ مي دونم ! مي دونم -

 !زرد وزار به خاطر غصه ي من بوده ! منو ببخش مادر

 صديقه محکم دست حسين رو تو دستش فشرد و به سمت لبش برد و بوسيد. اشکي از چشماي بي فروغش

 : غلطيد رو دست حسين. حسين تکوني به خودش داد و اشک رو پاک کرد و گفت

 . خوبم مادر! به خدا خوبم ! گريه نکن-

 : همون موقع هستي وارد اتاق شد و تا مادر وبرادرش رو غرق احساسات ديد و گفت

 ! باز چشم منو دور ديدي مامان ؟ بازم که داري گريه مي کني قربونت برم-

 : حسين لبخندي به خواهرش زد و گفت

 ؟ حسابي تو زحمت افتادي! شوهر و دخترت انزلي هستن-

 : هستي دستي تو موهاي پر و مشکي برادرش کشيد و گفت

 من کم اينجا بودم داداشي! بيشترين زحمت رو شکيبه جان کشيد. لحظه اي مادر رو تنها نذاشت . پيشش مي-

 .خوابيد!مي اومد ازت خبر مي گرفت. خوشبخت بشه ايشاهلل.اگه نبود نمي دونم مادر چي مي شد

 .مثل محشر کبري غوغايي تو دل حسين بپا بود

 

 

 نگاهي به چشم هاي دلخور مادرش انداخت . حسين خوب مي دونست اين نگاه چه نگفته هايي رو داره فرياد مي

 زنه .

 شرمنده چشماشو بست .هنوز تو فکر شکيبه و حالليت خواهي از اون بود که حاج فتاح و خانواده اش با يه 

 ه بود . حضور نحس سميرا هواي اتاق رو غير قابل تنفس کردهدست گل بزرگ ،وارد اتاق شدند. خيلي شوکه شد

 : بود. حاج فتاح خم شد بوسه اي به پيشوني حسين زد و گفت

 .خيلي نگرانت بودم حسين جان ! خوشحالم از کما دراومدي. حاج خانوم کلي نذر و نياز کرده بود-



www.taakroman.ir  

 

  

 
88 

 

رمان دوروي زندگي    

 سميه.ف.ح کاربر انجمن تک رمان

 

 : حاج خانم هم لبخندي نثار حسين و صديقه کرد و گفت

 .دکتر رو دوباره بهمون داده. خوشحالم براتون خانم شريفخدا اقاي -

 صديقه سري به نشانه تشکر تکون داد. محمد و احمد هم هر کدوم ابراز خوشحالي کردن . سميرا اما عقب تر

 ايستاده بود و حسين و رو نگاه مي کرد. هستي جعبه شيريني رو باز کرد و بهشون تعارف کرد. اين اولين بار بود

 : را خانواده حسين رو مي ديد. نبود شکيبه براش جاي تعجب داشت. رو به هستي گفتکه سمي

 !پس همسرشون کجان ؟ شکيبه خانوم-

 :هستي يکه اي خورد ولي قبل از اينکه بتونه حرفي بزنه ،حسين گفت

 .شکيبه جان رفته دنبال داروهام-

 .تنشجلوي مادر و خواهرش ،اب شد رفت تو زمين با اين شکيبه جان گف

 سميرا آهاني گفت و گاز کوچيکي به شيرينيش زد. هستي هنوز هنگ بود. صديقه هم همينطور ولي حرف حسين

 حجت بود . مادر و دختر هرچند علت رو نمي دونستند ولي تعجبشون رو بروز ندادن. خانواده حاج فتاح يه ده

 ه خداحافظي کردند و رفتند. حسين ميدقيقه اي رو باال سر حسين موندند و بعد براي اينکه اتاق شلوغ نش

 .دونست بازخواست مي شه.پس آماده بود

 : همين که هستي برگشت داخل اتاق ، دستي به کمرش زد و گفت

 !توضيح لطفا جناب قاضي-

 .تا حسين خواست حرفي بزنه و جوابي بده ، شايان و همسرش وارد اتاق شدند

 .رفتن شايان و همسرش بايد جوابگوي هستي و مادرش باشهحسين نفس راحتي کشيد. ولي مي دونست بعد از 

 شايان کلي باهاش شوخي مي کرد و واقعا از برگشت سالمتي حسين خوشحال بود. وسط حرفاش مدام از شکيبه و

 : شهاب مي گفت . آخرش همسرش برگشت گفت

 ولي خبري ازش نيست . بهآخرش اين جاري ما رو نشونمون ندادي ها! حسين اقا زندگيمون شده شکيبه خانم. -

 .خدا اونقد گفته که اين اقا شهاب رو هم به ولوله انداخته

 

 

 : حسين اخمي کرد و گفت

 !!شايان ؟ آخه اون تيکه ي شهابه ؟هي من هيچي نمي گم تو بدترش مي کني-

 : شايان گفت

 زدواج کنه ! منم ديدم اينشهاب ما مگه چشه ؟ اصالً حاج خانم شما بگين بد مي گم ؟ اين شهاب ما مي خواد ا-

 خانوم ،خوب و متشخص و پاکه ، براي داداشم در نظر گرفتم که سر و سامون بگيره ! بده آدم دو تا آدم تنها رو بهم

 برسونه و باني خير بشه ؟
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 : حسين نسبتاً عصباني رو به مادرش گفت

 ...شکيبه نيست. شهاب ....استغفراهلل داره فقط به داداش خودش فکر مي کنه مامان !شهاب پسر خوبيه ولي تيکه-

 : بعد رو به شايان گفت

 تو خوب مي دوني داداشت چقدر زيرآبي مي ره! خوب مي دوني چقدر آدم عصبي مزاجيه! اين دختر کس و کاري-

 .نداره ! اونو با شهاب در ننداز

 : صديقه خم شد و وايت برد رو از رو کمدِ کنار تخت برداشت و نوشت

 حسين راس مي گه ؟ شکيبه عين دختر منه .عين خواهر خودتون بدونينش. اين دختر سختي زياد آقا شايان-

 .کشيده.دلم نمي خواد اذيت بشه

 : شايان لبخند خجلي زد و گفت

 واال نمي تونم منکر شيطنت هاي داداشم بشم ولي با خودم گفتم شکيبه خانوم اونقدر خوب و خانم هست که-

 يش. البته بعد از اينکه حسين اينجوري شد ايشون جواب منفي دادن.اما من گفتم شايدشهاب هم بشينه سر زندگ

 به خاطر شوک حاصل از اتفاق و اينکه مدام کنار شما هستن ، فرصت فکر کردن ندارن.يعني تو برنامه ام بود

 . دوباره مطرح کنم

 قيه گوش مي داد ،بدون اينکه سمتهستي در حالي که تخت حسين رو تنظيم مي کرد و تا االن ساکت به حرف ب

 : شايان برگرده ، گفت

 مرداي به اصطالح شيطون رو هيچ زني نمي تونه رام کنه ! من خيلي شکيبه جان رو نمي شناسم .برادر شما رو-

 هم که اصالً .اما به برادر خودم ايمان دارم. درسته شما خيلي زندگي و سرو سامون گرفتن برادرتون براتون مهمه و

 وست دارين يه زن خوب نصيبش بشه. ولي به خاطر رضاي خدا ، اينو هم در نظر بگيرين اين زن ،چه شکيبه ود

 .چه هر زني اگه نتونه جلوي برادرتون رو بگيره ، آهش دامن شما رو مي گيره

 . شايان سري به نشونه آره تکون داد ولي هيچي نگفت

 

 

 

 و شهاب به ميون نيومد. وقتي شايان و همسرش رفتند و هستي دروتا پايان وقت مالقات ،ديگه حرفي از شکيبه 

 : بست ،دوباره دست به کمر ايستاد و گفت

 فکر کنم يه چيزهايي هست که به شما ، به قول دوستت ، جناب قاضي القضات ، بايد در موردش به من و مامان-

 .توضبح بدي

 : حسين لبخند نيم بندي زد و گفت
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 هستم دقيقا؟االن من متهم به چي -

 : هستي اخمي کرد و گفت

 من باهات شوخي نمي کنم داداش! جريان شکيبه چيه ؟ يکي مي ياد مي گه زنته! يکي مي ياد مي گنه مي خواد-

 واسه داداشش بگيرتش. مامان هم مي گفت که قبل از اين حادثه خيلي ناجور باهاش برخورد کردي و باعث شدي

 ..از طرفي داري به دوستت خرده مي گيري که اذيتش نکنهبره و پشت سرش رو هم نيگا نکه 

 حسين چشماشو بست و ياد برخورد زشت وزننده اش با شکيبه افتاد. خيلي پشيمون بود. زبونش جلوتر از عقلش

 . حرکت کرده بود و گفته بود اون چيزي رو که نبايد مي گفت

 : گفت حسين لحظه اي چشماشو بست ونفس عميقي کشيد و بازشون کرد و

 خب ! يه چيزهايي هست که الزمه بدونيد ولي بذارين بعد از مرخص شدن هستي جان . من االن واقعا نمي دونم-

 .از کجا بايد شروع کنم. فقط همينقدر بگم که من هيچ ارتباطي با شکيبه ندارم

 ي حسين رو کشيدصديقه رو برد براي هستي چيزي نوشت و هستي با دلخوري سري تکون داد. بعد هم مالفه رو

 .باال و اشاره کرد که بخوابه

 .حسين لبخندي زد و چشماي خسته شو بست

****** 

 مونا مرخصي بود. در آستانه عروسي بود و با نامزدش براي خريد وسايل عروسي قرار گذاشته بودن. سينا تا فهميد

 .بودکه مونا نمي ياد ،سر از پا نمي شناخت. بهترين فرصت براي صحبت با شکيبه 

 : يه مقدار از کاراش رو که روبه راه کرد ، بسم اللهي زير لب زمزمه کرد و رو به شکيبه گفت

 خانم پويا ؟-

 : شکيبه سر رو بلند کرد و گفت

 بله ؟-

 مي تونم در مورد اون موضوع چند لحظه وقتتون رو بگيرم ؟ خانم صمدي تشريف ندارن.فکر کردم فرصت-

 .مناسبي باشه

 

 

 :جدي گفتشکيبه خيلي 

 من گفته بودم که آمادگي ازدواج رو ندارم درسته ؟ چرا تو کار من کنکاش کردين ؟-

 :سينا شرمنده سرش رو پايين انداخت و لب زد

 نمي دونم چي بگم! من به خاطر کنجکاوي نابجام عذر مي خوام ولي جوابتون رو هم نمي پذيرم! جواب قانع-

 کننده تر بدين! اين حقو دارم يا نه ؟
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 :شکيبه نسبتاً عصبي گفت

 خير! اين حقو ندارين! شما وقتي حق دارين در مورد من کنجکاو باشين و رفت و آمد منو کنترل کنيد که من به-

 شما جواب مثبت داده باشم! اصالً مي دونين چيه؟ من قبالً ازدواج کردم و االن يه زن مطلقه هستم! بازم اصرار

 دارين ؟

 : سينا لبخندي زد و گفت

 مي دونم! ولي هنوز مصّرم ! حاال چي؟ من مي دونستم به اين خاطره که شما جواب منفي مي دين.من مي دونم-

 کي هستين .کجا بزرگ شدين. با کي ازدواج کردين و کي و چرا جدا شدين .االن کجا زندگي مي کنيدو خيلي

 .چيزاي ديگه

 .ي کنجکاو بدونه اين مرد اينا رو از کجا مي دونهذهن و جسمش قفل کرد. هم خيلي شوکه شده بود هم خيلي خيل

 : بعد از چند دقيقه که تونست به خودش مسلط بشه ، گفت

 از....از کجا مي دونيد؟-

 : سينا از پشت ميزش بلند شد و به سمت ميز شکيبه رفت و دستاشو گذاشت رو ميز شکيبه و خم شد جلو و گفت

 عات رو چطور بدست آوردم و شما در عوض به من يه فرصت مي دينيه قرار مي ذاريم! من مي گم اينهمه اطال-

 .منم ناگفته زياد دارم. شايد ما با هم به جاهاي خوب خوب رسيديم.

 

 .شکيبه مونده بود چي بگه

***** 

 تا يک ماه بايد استراحت مطلق داشته باشين. مرخصي به اين معنا نيست که خطر برطرف شده.بعد از يک ماه

 .وتراپي براي برگشت عملکرد بازو و ساق پاتون بايد شروع بشهجلسات فيزي

 : هستي گفت

 دکتر تا يه ماه نبايد تکون بخوره اصالً؟-

 : دکتر برگه رو امضا کرد و گفت

 فقط براي دستشويي با کمک صندلي چرخدار. اونم بايد خيلي حواستون بهش باشه.موقع سوار و پياده شدن از-

 

 

 .فشار نيادصندلي به بازو و پاش 

 صديقه لبخند به لب وسايل دردانه پسرش رو جمع و جور مي کرد . اخالق حسين عوض شده بود . انگار دست و

 پنجه نرم کردن با غول مرگ ، نرمترش کرده بود. شايدم نتيجه حضور هستي بود. هرچند کمرنگ ولي مدام لبخند

 .مي زد و اين براي حسين هميشه اخمو يه چرخش بزرگ بود
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 : هستي همه چيز رو روبراه کرد و گفت

 به دو دليل از مرخص شدنت خوشحالم . يکي واسه خالصي از فضاي بيمارستان و يکي واسه اعترافاتت که قرار-

 . بود وقتي مرخص شدي بهمون بگي. واسه دومي بيشتر خوشحالم

 : حسين ساختگي اخمي کرد و گفت

 نم. کدوم اعترافات ؟تو يادت نرفته ؟ من خواستم از سرم بازت ک-

 : هستي حرصي نگاهش کرد و گفت

 تا رسيديم خونه بايد حرف بزني.وگرنه قهر مي کنم مي رم بايد شکيبه جون بياد مواظبت باشه. خيلي هم که

 .رابطه تون گل و بلبله . مطمئنم بهت خيلي خوش مي گذره

**** 

 ش براي شام قرار داشت . شب خوبي رو پشت سرتو جاش دراز کشيده بود و به حرفهاي سينا فکر مي کرد. باها

 گذاشته بود.خيلي بهتر از اون چيزي که فکرش رو مي کرد . سينا هر چند تو شرکت هم مرد خوش مشربي بود و

 اصالً رفتار خشک و رسمي نداشت.ولي بيرون از کارخونه خيلي بيشتر بذله گو بود. بعد از اينکه همديگه رو تو

 و عليک کردن ، شکيبه ساکت نشست تا سينا حرف بزنه و بگه اينهمه اطالعات رو چطور رستوران ديدن و سالم

 .بدست آورده. سينا هم مي دونست که شکيبه منتظره و به روش نمي ياره بنابراين خيلي طولش نداد

 شون رويه روز که شما سوار سرويس شدين ، براي لحظه اي فکري به ذهنم خطور کرد. با خودم گفتم برم خونه -

 بشناسم با پدر و مادرش حرف بزنم و رسمي وارد بشم. در اثر يه تصميم آني ، دنبال سرويس راه افتادم. ديدم که

 اول به بيمارستان سر زدين . بعد هم رفتين به يه خونه تو شمال شهر. خونه رو ياد گرفتم و تصميم گرفتم چند روز

 د روز بعدش هم همين کارا رو کردين . اون روزي که مرخصي بودم ،همين کارو بکنم تا يه اطالعاتي گيرم بياد. چن

 وقتي شما از خونه اومدين بيرون ،من اونجا تو ماشين نشسته بودم .بعد از رفتنتون ،رفتم من زنگ خونه رو زدم به

 از چيزياين اميد که پدر ومادرتون رو ببينم. ولي چيزهايي که از خانم شريف دستگيرم شد ، خيلي متفاوت تر 

 بود که فکرش رو مي کردم. يه مقدار قبول شرايط برام زمانبر بود. زندگي پر تنش و متفاوتي داشتين و من آمادگي

 دريافت اين همه اطالعات رو نداشتم . چند روز به خودم فرصت دادم ....بعد از اينکه با خودم خلوت کردم ديدم

 و تقويت مي کنه . به اين نتيجه رسيدم که ، اينکه تو اونهنوز هم يه حس دروني ، اين خواستن و اين کشش ر

 خونه پدر و مادرتون در رو به روم باز مي کردن با اينکه مي دونم اونا رو تو کودکي از دست دادين و چه ازدواج

 

 

 اياق نافرجام و غم انگيزي داشتين و... تاثيري در احساس نو شکفته من به شما نذاشته . بنابراين منتظر بهبودي

 . دکتر شدم با اين اميد که با بهبودي ايشون ، سرتون خلوت بشه و دوباره من بتونم پيشنهادم رو مطرح کنم

 معلوم .کنجکاوي نابجاي خانم صمدي باعث شد من نيش دار صحبت کنم و شما رو برنجونم. البته ازش ممنونم
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 .دوباره موضوع رو پيدا مي کردم نبود تا کي بايد با خودم کلنجار مي رفتم تا جسارت مطرح کردن

 شکيبه ساکت گوش مي داد. پس صديقه جون مي دونسته وچيزي بروز نداده . خوشحال بود که سينا ماجرا رو مي

 دونه توضيح اون چيزي که سرش اومده بود و ديدن عکس العمل لحظه اي مخاطبش براش سخت بود. ولي حاال

 .خيلي راحت تر برخورد مي کرد

 : آروم گفت

 . شما همه چي رو راجع به من مي دونيد.ولي من هيچ چيز در مورد شما نمي دونم-

 : سينا لبخندي زد و گفت

 منم همچين زندگي راحتي نداشتم . پدرم رو وقتي شش سالم بود ، در اثر يه بيماري از دست دادم . مادرم و-

 ه ، من و پنج خواهر و برادر ديگه ام رو بزرگبرادر بزرگم که هنوزم مجرده و بار زندگي همه ما رو به دوش کشيد

 کرده . کالً هفت تا بچه ايم چهار دختر و سه پسر. همه غير از من که آخري هستم و برادر بزرگم که از همه مون

 بزرگتره ، ازدواج کردن و بچه دارن. برادر و مادرم شهرستان هستن . اهل تهران نيستم. اينجا با کمک يکي از

 سالمه . تا حاال از کسي32دوستاي کوچکترين شوهر خواهرم ،کار پيدا کردم.فوق ليسانس شيمي دارم و 

 خواستگاري نکردم و دوست دختر و اينا نداشتم . نه شرايط مالي اينکار و داشتم و نه روحيه ام با اين روابط جور

 .درمي ياد . خيلي مذهبي نيستم ولي آدم مقيدي هستم

 : شکيبه گفت

 شرايط من خاصه . اينو مطمئنيد خانواده تون مشکلي با اين قضيه ندارن ؟-

 : سينا نگاهش رو بي هوا دوخت به چشماي شکيبه و گفت

 فکر نکنم مشکلي باشه . واقعيتش ... چطور بگم.... چون شما با وجود ازدواج ....هنوزم ... اصالً بي خيال نه-

 .مشکلي نسيت مطمئن باشين

 : شکيبه گفت

 لي بهتره قبل از اينکه من بخوام جدي تر فکر کنم ، شما با خانواده مطرح کنيد .بگين که پدر و مادر و کس وو-

 !کاري ندارم و قبالً يه ازدواج ناموفق داشتم. اينطوري از اول صادقانه جلو رفتن ، خيلي بهتره

 .سينا سري به نشونه باشه تکون داد و مشغول خوردن شد

 و اينکه حس مي کرد هنوزم با وجود اين شرايط ناهنجار بازم کسي مصرانه يهش ابراز عالقه مرور صحبتهاي سينا

 .مي کنه ، حس قشنگي رو زير پوستش مي دميد که براش خيلي خوشايند بود

 .صبح موقع رفتن به کارخونه ، سهند رو ديد که داره از خونه ملک بانو بيرون مي ياد . ايستاد تا سهند بهش رسيد

 

 احوالپرسي کردن . سهند اصرار کرد که با ماشين برسونتش. ولي شکيبه که زخم خورده از افکار منفي گرم

 اطرافيان بود ،اصالً قبول نکرد . انگار خدا هم باهاش يار بود. چون چند قدم دورتر از خونه ، سينا تو ماشين

 ب شکيبه رو خودش رسونده بود بهمنتظرش بود و مي خواست سورپرايش کنه . قبول دعوت شام ،و اينکه ديش
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 .خونه ، اين مجوز رو داده بود که صبح هم بياد دنبالش تا باهم بيشتر صحبت کنن

***** 

 .خسته بود. انگار با اين حادثه و اين يک ماه کما و چند روز بستري بودن حسابي قواي جسمانيش تحليل رفته بود

 : اش باال کشيد و گفتهستي علي رغم ميل باطنيش، پتو رو تا روي سينه 

 .بخواب خوابالو .ولي من پشت همين در منتظرم بيدار شي-

 .بعد چشمکي نثار برادرش کرد و درو بست

 بعد از رفتن هستي ،به اين فکر کرد که قراره چيا بگه و چطور شروع کنه . ذهنش پر کشيد به گذشته . به گذشته

 .بکر بوداي نه چندان درو به زماني که پر انرژي شاداب و 

 .حاج اقا ماها خيلي مونده به حد شما برسيم .شما به بنده خيلي لطف دارين-

 : حاج فتاح دستي روي شونه اش گذاشت و گفت

 پسرم من باهات تعارف ندارم . من قاضي زياد ديدم .قد موهاي سرم پرونده داشتم .تو خاصي. تو تکي ! به-

 . حرفاي اين پيرمرد گوش کن! قدرخودت رو بدون

 : حسين لبخند محجوبانه اي زد و گفت

 !شما سرور مايين-

 .همون موقع دختر حاج فتاح سيني چايي بدست وارد سالن شد

 : حاج فتاح رو به حسين گفت

 .بشين پسرم. بشين يه چايي تلخ مهمون من باش. به خاطر اين مدارک به زحمت افتادي. بشين خستگي درکن-

 بود.سربلند کرد که چايي از سيني برداره ، نگاه اول تو گرگ چشمايحسين محجوبانه نشست. سرش پايين 

 ! سميرا همانو زنداني شدن پنج ساله دلش تو قفس همان

 از يادآوري حماقتهاي گذشته ، قلبش به درد اومد . کاش اون روز از بين دوستان داوطلب نمي شد که بره خونه

 .حاجي. کاش هرگز دل به سميرا نمي داد

 يي افتاد که با بهانه و بي بهانه به خونه حاجي مي رفت و با ديدن سيمرا دل از سينه اش بيرون مي جهيدياد روزها

 ياد روزي که براي اولين بار سميرا باهاش تماس گرفت و دنيا براش گلستان شد. صداي نازکش ، عشوه هاي .

 قدم مي زد و از آرزوهاش مي گفت . حالدخترانه و دل مردانه اي که بي هوا مي کوبيد. ياد روزهايي که کنارش 

 مادرش خوب نبود . امروز و فردا مي کرد تا مادرش خوب بشه و همراه خواهرش بيان خواستگاري. دل سميرا رو

 مال خودش مي دونست . فهميده بود دختر جوان بهش دل بسته . يه کم که دلش قرص تر شد ، به حاجي
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 . عاشقي دخترش گفت و حاجي لبخند به لب داماد خوبم خطابش کردگفت.عرق ريزان با صورتي گلگون از 

 چقدر عجيب بود که حاال ديگه اون حس قشنگ از بيخ و بن وجود نداشت . اون زمان فکر نمي کرد پنج سال بعد ،

 .نه خيلي کمتر ،يک سال بعد ، اون همه عالقه ،اون شور شيدايي ،به تنفري عميق تبديل بشه

 حال بود. اون شب پاهاي مادرش رو شست و بوسيد. صديقه تو عالم بي خبري بود. هيچي نميچقدر اون روز خوش

 .دونست از دل پر حرف پسرش. نمي دونست چقدر به نگاه مهربون و دست نوازشگر و حرفهاي قشنگش نياز داره

 .نمي شنيدهمونطور که بدن مادرش رو دستمال مي کشيد از راز دلش پرده برداشت .ولي گوشي حرفاش رو 

 گذشت . چنديدن ماه گذشت ولي صديقه خوب نمي شد . صديقه رو پا نمي شد . دلش غم داشت . غم مادر و غم

 بي طاقتي معشوق. برزخ عجيبي بود . دلش لمس دستاي ظريف سميرا رو مي خواست . پر بود از مردانه ها ولي بي

 نق مي زد. بهانه مي گرفت .به بي احساسي و سردي مادر ؟ مگه مي شد بي مادر قدم تو اين راه بذاره ؟ سميرا

 متهمش مي کرد.ولي خدا مي دونست که چقدر گرم بود و چقدر طالبش. اما چيکار مي کرد ؟مادر تازه سکته کرده

 . اش رو مي ذاشت کنار و دانبول و دينبول عروسي راه مي انداخت ؟ نمي شد !!! اميدوار بود مادرش روپا بشه

 ا بشه و تو عروسيش برقصه. دوست داشت اين تيکه گوشت از خواب بي خبري بيدار بشه و رودوست داشت روپ

 سر اون و عشقق نقل بپاشه !!! انصاف نبود نباشه . اما سميرا حرف خودش مي زد. زهر مي کرد هر چي خوشي رو

 ادر يه کم بهتر بشهکه از ديدنش به وجودش سراريز مي شد. حاجي حرفي نداشت . مي گفت منتظر مي مونن تا م

 ولي سميرا قهر مي کرد . حاجي گفت بيايين عقدتون کنم بعد که مادر خوب شد مراسم بگيريم . سميرا راضي.

 

 . نبود. حاجي به حسين ايمان داشت . اما سميرا از عشق واقعي فاصله ها داشت . تا اينکه زمزمه ها شروع شد

 خانوم نمي خواست . احمد و محمد کتکش زدن ولي گفت يا مي رمزمزمه رفتن سميرا ! حاجي نمي خواست . حاج 

 يا رگ مي زنم . يدونه دخترشون بود .ترسيدن ! گفتن برو پي زندگيت. اون رفت و يه غم به جا گذاشت. يه نفرت

 ابدي رو قلب حسين خاکوبي کرد. اون رفت و عشق براي حسين مرد. اون رفت و حسين از جنس لطيف زنانه ،

 شد. يخ بست قلبي که روزي جوري مي جوشيد که سينه براش تنگ بود و حاال برگشته بود. اما حسينگريزان 

 .؟؟؟ زهر خندي رو لبش نقش بست. ديگه دلي براي دلدادگي نداشت

***** 

 هم از ديدن سينا ناراحت شد و هم دلگرم. ناراحت شد چون نمي خواست کسي اونو با مردي ببينه و انگي بهش

 دلش گرم شد چون حس مي کرد کسي مي خوادش. اين حس براش خوب بود. از هر دري حرف زدن بچسبونه .

 بيشتر در مورد خانواده سينا. تصور بودن تو خانواده اي پر جمعيت براش خيلي خوشايند بود.قرار شد که سينا.

 دن به کارخونهآخر هفته بره شهرستان و موضوع رو مطرح کنه . ولي از شکيبه خواست هر روز موقع اوم

 برسونتش. دلش مي گفت باشه و عقلش نهيب مي زد نه ! عقل تو اين کارزار برنده شد و از سينا خواست تا جواب
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 قطعي خانواده اش ،دنبالش نياد و باهم فقط تلفني در ارتباط باشن. دلش يه جوري بود. نمي دونست چجوري ولي

 .حس خوبي بود.همين

 که اس ام اس اومد. از طرف صديقه بود. ازش خواسته بود بعد از کارخونه بره خونه داشت کاراش رو تموم مي کرد

 .اونا. مي دونست که حسين که مرخص شده. اصالً دلش نمي خواست وقتي اون مرد تو اون خونه ست بره پيشش

 خالقي ، مجبوربهانه آورد و خواست که نره .ولي صديقه به روح پدر و مادرش قسمش داد که بره . تو معذورات ا

 شد به زحمت باشه چشمي براش بفرسته. همين يه مقدار گرفته اش کرد. اس ام اس بعدي از سينا بود. با وجود

 .آنتني مثل مونا ،غير از اس ام اس هيچ جوره نمي تونستن ارتباط داشته باشن. براش نوشتکه مي ره خونه صديقه

 :سينا لبخندي زدو براش نوشت

 تي ؟ مگه نمي گي مثل مادرته ؟ بر و جريان خودمون رو هم بهش بگو. اگه من فردا برمچرا اينقدر ناراح-

 شهرستان ، اونا بايد به خانم شريف زنگ بزنن ديگه نه ؟

 

 

 :بعد يادش اومد صديقه نمي تونه حرف بزنه . دوباره تايپ کرد

 البته به خودت زنگ مي زنن ولي بايد ايشونم باشن ديگه نه ؟-

 .به آهستگي سري تکون دادشکيبه فقط 

***** 

 خيلي استرس داشت. يعني چرا صديقه ازش خواسته بود که بره اونجا ؟ مدام زيرلب ايه الکرسي مي خوند. اونقدر

 .فکرش درگير و مشوش بود که اصالً نفهميد کي رسيد جلوي در

 .نفس عميقي کشيد و بسم اهلل گويان زنگ در و فشرد

 رو طي کرد. خاطره ي خوشي از آخرين حضور حسين تو اين خونه نداشت. چند وقتي با قدمهاي لرزان طول حياط

 رو که کنار صديقه مونده بود ، چون حسين نبود راحت تر خونه رو تحمل مي کرد. هر چند هر بار وارد خونه مي

 شد زنگ صداي حسين تو گوشش طنين مي نداخت ولي االن خودش هم بود و سخت نبود حدس اينکه اين

 .دعوت حتماً ارتباطي با اون داره

 هستي و صديقه گرم بهش خوش آمد گفتن. آغوش امن صديقه با فشردن محکم به سينه مادرانه اش ، آرامشي

 : زايد الوصف به رگ هاي يخ زده شکيبه تزريق کرد. هستي دستش رو تو دستش محکم فشرد و گفت

 . جبران کنم با زحمتاي ما خانومي ؟ نمي دونم چطور محبت هات رو-

 : خجالت زده گفت

 .اگه مي دونستين مادرتون چه محبتها خرج من کرده ،اينو نمي گفتين. هنوز خيلي بهشون بدهکارم-
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 هستي دعوتش کرد که بنشينه . شوکت با چايي و کيک وارد شد و مادرانه باهاش احوالپرسي کرد. بعد از رفتن

 :شوکت ،هستي گفت

 !بشيم و دعوتت کنيم. مي خواد باهات حرف بزنه عزيزم حسين ازمون خواست مزاحمت-

 : دستاش يخ کرد. با حداکثر توان به خودش مسلط شد و گفت

 چه حرفي ؟-

 .صديقه صندليش رو به جلو هدايت کرد و رو برد نوشت

 وزيپسرم در حقت نامردي کرده ! ناعدالتي کرده. ديشب به من و خواهرش گفت که چطور تو رو رنجونده! اون ر-

 .هم که اين اتفاق افتاد . اومده بود تا ازت حالليت بخواد

 : خجالت زده گفت

 من عهد کرده بودم حاللشون نکنم.بدجور دلم شکسته بود . اما نفرينشون نکرده بودم . وقتي اون اتفاق افتاد ،-

 .بگذره ازشوناولين باري که زير اون همه دستگاه ديدمشون ، حاللشون کردم. از خدا خواستم اونم 

 :هستي ناراحت گفت

 نمي خواي ببينش؟-

 : شکيبه نگاهي به چشماي نگران صديقه کرد و سر به زير گفت

 اگه اجازه بدين ،نه ! من حاللشون کردم. ايشون در حق من خوبي کرده بودن. هر چند به بدترين شکل سرم منت-

 زحمتي نيست خودتون بهش بگين که من خيلي گذاشتن ولي من خوبي هاشون رو فراموش نمي کنم . اگه براتون

 وقته دلم رو صاف کردم. بني آدمه ديگه . منم خيلي وقتها اشتباه قضاوت کردم و بعد پشيمون شدم . من هيچ گله

 .اي ازشون ندارم

 . صديقه دست شکيبه رو تو دستش گرفت و وقتي نگاه شکيبه افتاد تو نم چشماش دستش رو ول کرد و نوشت

 .خواي ببينش؟ بذار خودش عذر بخواد چرا نمي-

 : شکيبه لبخند کمرنگي زد و گفت

 همين که فهميدن من اونطور که فکر ميکردن خراب و هرزه نيستم ،برام کافيه! من عذر خواهي کسي رو نمي-

 خوام .شايد يه جورايي باهاشون بي حساب شديم. سالم منو بهشون برسونيد و بگين که از اينکه سالمتشون رو

 .بدست آوردن واقعاً خوشحالم .هم به خاطر خودشون هم دل صديقه جون عزيزم

 : قطره اشکي از چشم صديقه افتاد و هستي گفت

 من از حسين انتظار اين برخورد رو نداشتم .حسين قبالً خيلي آروم و منطقي بود. ديروز يه ماجراهايي رو برامون-

 .اش برامون آشکار شد. منو مادر خيلي درموردش کم گذاشتيمتعريف که علت اين رفتار سرد و خشک چند ساله 

 ما اونو با کلي مشکل تنها گذاشته بوديم و اجازه داديم مشکالت ازش يه بتن نفوذ ناپذير بسازه .در مورد کمکت
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 در مورد جريان سميرا هم ازت ممنونم. حسين بهمون گفت که چه لطفي در حقش کردي. به نظر من هنوز بي

 .شدينحساب ن

 : شکيبه گفت

 چطور ؟ چرا اين حرفو مي زنين؟-

 : هستي لبخندي زد و گفت

 چوب خط حسين رفته باال . اون خيلي بهت بدهکاره-

 : شکيبه خنديد و گفت

 منو ترسوندين هستي خانوم ! علت رفتارهاي اقاي دکتر هر چي که باشه ، بنا به شغل مهم و خطيرش نبايد بي-

 . !به هر حال اميدوارم شما و صديقه جون کمکشون کنيد از اين الک تنهايي دربيان دليل و مدرک قضاوت کنه

 .آدما اونقدرها هم که ايشون فکر مي کنن سياه نيستن

 : هستي سري به نشون تاييد تکون داد و شکيبه همزمان بلند شد و گفت

 .باشم اگه اجازه بدين من رفع زحمت کنم. ملک بانو تنها هستن و من بايد پيششون-

 : صديقه سري به نشونه تاييد و خداحافطي تکون داد و هستي گفت

 .همراهت مي يام عزيزم-

 : دم در هستي گفت

 به مادرم سر ميزني نه ؟-

 : شکيبه گفت

 .آقاي دکتر بهتر بشن و برن سر کار ، حتماً مي يام و صديقه جون رو مي بينم-

 : هستي گفت

 ! کينه اي نباش ديگه-

 : ي که کفشش رو مي پوشيد گفتشکيبه در حال

 به خدا نيستم! ولي ازش خجالت مي کشم. حتي وقتي با چشم بسته تو بيمارستان بودن ،از فکرايي که راجع من-

 .کرده بودن خجالت مي کشيدم . ديدنشون که دل شير مي خواد. شايد زمان که بگذره اين خجالت منم کم بشه

 : هستي دست شکيبه رو فشرد و گفت

 .تا يه هفته اينجام بعد ناچارم برم.مادر و برادرم رو اول به خدا بعد به تو مي سپرم. تنهاشون نذارمن -

 :شکيبه لبخندي زد و گفت

 .چشم ! فعالً خداحافظ-
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***** 

 

 

 خيلي ناراحت بود . خيلي.حسابي عصبي شده بود. هم از دستش خودش عصباني بود و از شکيبه گله داشت. چه

 اومد پيشش تا خودش زباناً از کاري که کرده بود عذر خواهي مي کرد. با خودش گفت ،دخترهاشکالي داشت مي 

 !!! تخس چه مغرورم هست. بذار سرپا بشم

***** 

 روزهاي خوبي بود. براي شکيبه شيرين بود. سينا با خانواده اش صحبت کرده بود و اونا موافقت خودشون رو اعالم

 ا يه کم سر صديقه از برنامه هاي فيزوتراپي حسين آسوده بشه تا به خانواده سيناکرده بودند. شکيبه منتظر بود ت

 اطالعبدن. صديقه کامل در جريان رفت و آمد شکيبه بود و از بابت اينکه جوون خوب و اليقي پيدا شده تا شکيبه

 صديقه و شکيبهي دلشکسته اش رو حمايت کنه، خيلي خوشحال بود.حسين از وجود سيناخبر نداشت. به عقيده 

 .نيازي نبود حسين چيزي بدونه !ربطي بهش نداشت

 سينا شکيبه رو غرق محبت مي کرد. روزهاي رويايي زندگي شکيبه اومده بود. سهند يکي دوبار که سينا رو جلوي

 در ديد، به خودش جرآت داد تا جريان رواز شکيبه بپرسه و وقتي فهميد خواستگاريه که باهم قصد ازدواج دارن

 ،روابطش با شکيبه رو خيلي کمرنگ کرد. حتي خونه ملک بانو هم کمتر مي اومد. از پسري که تو يه همچين

 .محيطي تربيت شده بود ، غير از اين انتظاري نمي رفت

 هنوز کسي تو کارخونه خبر نداشت . رفتارشون مثل سابق وکامالً عادي بود. تا يه مسيري رو شکيبه با سرويس

 راه پياده مي شد وسوار ماشين سينا مي شد و باهم بيرون مي رفتن. حرف مي زدن از برمي گشت و وسط

 آرزوهاشون ،خواسته هاشون و انتظاراتشون. چيزي که اين وسط براي شکيبه يه کم جاي تامل داشت ، اين بودکه

 ه و اينکه االن بهسينا علناً بهش گفته بود که علت اينکه خانواده اش مخالفت نکردن ، دختر بودن شکيبه بود

 خاطر همون دختر بودن ، اسم مردي تو شناسنامه اش نيست. به عقيده شکيبه اينکه ارزش اون رو با يه همچين

 مسئله اي مي سنجيدن سخت و غيرقابل تحمل بود.اما خوب مي دونست فرهنگ جامعه اين موضوع رو مي طلبه

 .بين ببره. ناچاراً باوجود ناراحتي سکوت مي کردو خودش به تنهايي نمي تونه اين ديدگاه کلي رو از 

 با صديقه حرف زده بود. حسين حدود ساعت چهار الي هفت هر روزتوسط يکي از دوستاش به کلينيک فيزوتراپي

 .مي رفت و شکيبه غير روزهايي که با سيناقرار داشت ، سري به صديقه مي زد و تنهاش نمي ذاشت

 بي راضي بود. چون دکتر گفته بود تا دو هفته ديگه مي تونه کامل به کارهايصديقه از روند بهبودي حسين حسا

 عاديش برسه. هر چند بازو و پاش زمان مي برد تا مثل قبل بشه .ولي همين که بدون کمک کسي به روزانه هاش

 .مي رسيد خيلي خوب بود

 انتظار داشت حسين خونه نباشه اون روز طبق قرار قبلي ،ساعت چهار بود که رسيد خونه صديقه. مثل هر روز
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 .چون قبلش به صديقه اس ام اس زده بودو پرسيده بود.

 تقه اي به در اتاق زد و چند لحظه بعد درو باز کرد. حسين کنارپنجره ايستاده بود ولي خبري از صديقه نبود. تو

  آستانه در گير کرده بود. نه ميتونست بره داخل ،نه مي تونست برگرده بذاره بره .

 

 : حسين برگشت سمتش و گفت

 !سالم خانم پويا. بفرماييد-

 : به زحمت لبهاي سفت شده اش رو باز کرد و گفت

 سالم! صديقه جون نيستن ؟-

 : حسين چند قدمي به سمتش برداشت و گفت

 !خوش اومدين نه نيستن-

 : شکيبه متعجب گفت

 !خونه هستنولي...ولي من خودم ظهر بهشون پيام دادم و جواب دادن که تو-

 :حسين لبخند نادري زد و گفت

 پيامتون رو من جواب دادم.مادر يه کم کسالت دارن.االن تواتاقش خوابيده. صبح حالش بهم خورد .برديم-

 بيمارستان. انگار يه مسموميت غذايي بود.االن تو اتاقشه. من جوابتون رو دادم که تشريف بيارين.به دو دليل. هم

 .يه خواهشي بکنم باهاتون حرفبزنم و هم

 : شکيبه مستاصل تو آستانه در ايستاده بود. حسين به مبلي اشارهکرد و گفت

 نمي شينيد ؟-

 : شکيبه مثل ميت حرکت کرد و آروم رو مبل جاگرفت. حسين روبهروش نشست و گفت

 حق نداشتم من يه حالليت خواهي بزرگ بهتون بدهکارم! مادر و هستيباهاتون حرف زدن. مي دونم درجريانيد.-

 .اونطور برخورد کنم.ببخشيد

 شکيبه زمزمه کرد خواهش مي کنم. گذشته تموم شده.من خيلي وقتهديگه به اون جريان اون اون روز فکر نمي

 .کنم

 : حسين نفسي بيرون داد و گفت

 من اگه يه درخواستي از شما داشته باشم ،مي تونم اميدوارباشم که مي پذيريد ؟-

 ر نشسته بود ،سرش رو بلند کرد و چشم توچشم شد با مردي که اصالً اينطور متواضعشکيبه که سر به زي

 .نشناخته بودتش

 : حسين آروم گفت

 .من فرد مطمئني نمي شناسم که بهش اطمينان کنم. اگه شما کمکمکنيد ممنون مي شم-



www.taakroman.ir  

 

  

 
101 

 

رمان دوروي زندگي    

 سميه.ف.ح کاربر انجمن تک رمان

 

 نه ؟حسين بود ؟ واقعاً خودش بود ؟ نزديک شدن و لمس مرگ چقدر ميتونه آدمها رو عوض ک

 : زمزمه کرد

 ! اگه ازم بربياد دريغ نمي کنم-

 .من مي خوام دوباره پرونده اي رو که اين سوء قصد ازش نشآتگرفته رو به عهده بگيرم-

 

 چهره شکيبه عوض شد. رنگش عين گچ سفيد شد. يادش اومد چطور درآني از ثانيه ، قامت حسين غرق به خون

 : شد.جرآتي به خودش داد و گفت

 خوايين صديقه جون رو بکشين ؟ مي دونين چي کشيد ؟ ميدونيد چقدر ضعيف شد ؟ خدا يه زندگي دوبارهمي -

 .بهتون داده. قدرش رو بدونيد

 : حسين لبخند کمرنگي زد و گفت

 دقيقاً مي خوام همينکارو بکنم. زندگي دوباره گرفتم کهزندگي رو به کام اونا تلخ کنم. زندگي دوبارهمن يه-

 .داره. الکي و از رو هوا مرگ رو پس نزدم. برگشتم تا دار مجازات رو خودمبندازم گردن اون حيوونارسالت 

 :دستاي شکيبه يخ زده بود. آروم پرسيد

 من چه کمکي مي تونم بکنم ؟-

 : حسين چشماشو براي لحظه اي بست و گفت

 ! مادر رو ببريد پيش خودتون-

 چي ؟؟؟-

 : يبه انداخت و گفتحسين نگاهي به چهره ي متعجب شک

 من از جانب مادر نگرانم. اما نمي خوام اون چيزي در اين مورد بدونه . شما اونو يه مدت ببرين پيش خودتون به-

 اين بهانه که من براي يه ماموريت خارج از استاني ،يه مدت نخواهم بود و منم مي رم آپارتمانم. هم براي شما

 ي گيرن که نامحسوس مواظب باشن.تا زماني که من بتونم اين پرونده رو بهومادر و هم براي من محافظ در نظر م

 .انتها برسونم

 :شکيبه گفت

 من نمي خوام به صديقه جون دروغ بگم! راستش رو هم بگيم ،اون عمراً راضي نمي شه شما دوباره رو اون پرونده-

 .کار کنيد

 : حسين پوفي کرد و گفت

 .! شما رو بخدا يه کم منعطف تر باشينصحبت متالشي کردن يه باند بزرگه-

 : شکيبه خنده اي غير ارادي کرد و گفت

 منعطف ؟ شما دارين اين حرفو مي زنين؟ منعطف ؟-
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 : حسين نگاهش رو سر داد پايين و گفت

 !من مجبورم يه مقدار سخت و خشک باشم.کارم ايجاب مي کنه-

 : شکيبه از رو صندلي به قصد ترک اتاق بلند شد و گفت

 .صديقه جون رو تخم چشاي من جا داره! اما دروغ نمي گم-

 

 

 : حسين بلند شد و گفت

 دروغ رو من مي گم!شما چيزي از ماجرا نمي دونين فقط سکوت کنين. الزمه شکيبه خانوم !!! الزمه من اينکارو-

 .بکنم

 : شکيبه مستاصل نگاهي به چشماي منتظر حسين انداخت و گفت

 کاراتون با اجبار و تحت فشار قرار دادنه ؟ باشه!قبولمي کنم. حاال ازکي مي خوايين اقدام کنيد؟شما هميشه همه -

 : حسين خوشحال از قبول شکيبه گفت

 .از هفته بعد-

 :شکيبه گفت

 االن مي تونم ببينمشون ؟-

 .تازه خوابيده!شايد بيدار کردنش کار درستي نباشه-

 :گفتشکيبه سري به نشونه تاييد تکون داد و 

 .من با اجازه تون مي رم. منتظر خبر از طرف شما مي مونم-

***** 

 خسته برگشت خونه! دلش براي مادرش تنگ شده بود. ديوارهاي خونه انگار داشتند لحظه به لحظه تنگ تر مي

 هشدند. تو اين دو هفته اي که مادر رو به شکيبه سپرده بود ، هرلحظه دلش هواشو مي کرد.ولي نمي تونست بر

 .ديدنش. هم جاشو مي فهميدن و هم اينکه مادر مي فهميد اون چه نقشه اي داره

 همه ي تالشش رو مي کرد که پرونده رو زود به سرانجام برسونه.بلند شد تا براي خودش يه چايي دم کنه و بشينه

 .سر پرونده

***** 

 ي سينا ،وراي تصور شکيبه بود. خودشزندگي کنار دو تا فرشته مثل ملک بانو و صديقه و لبريز شدن از محبتها

 رو خوشبخت ترين دختر عالم تصور ميکرد. نامردي بود ولي دلش مي خواست اين پرونده چند سال طول بکشه تا

 همچنان صديقه روکنار خودش داشته باشه. مجبور شده بود به سينا دروغ بگه.همون دروغي که حسين به صديقه

 .يرون قرار داشتند ، صديقه رو هم برده بودن.خيلي به همه شون خوش گذشته بودگفته بود.چند باري که با سينا ب

 خانواده سينا گفته بودن بعد از محرم و صفر مي يان براي خواستگاري. سينا برخالف احمد مرد گرمي بودو اين
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 خوردن از افکاربراي شکيبه خيلي مهم بود. نه اينکه همه ي افکارش حول اون موضوع باشه ،نه ! ولي ضربه 

 .يخزده احمد باعث شده بود اين موضوع يه مقدار براش پررنگ تر از ساير دخترا باشه

 صديقه سينا رو خيلي قبول داشت و مدام زير گوش شکيبه مي گفت که بچسب به اين مرد. مرد خوبيه! شکيبه

 شکيبه برداشت. شبايي که هم دلش غنج مي رفت. تو اين فاصله زماني صديقه پرده از راز زندگي خودش پيش

 کنار هم مي خوابيدن ،شکيبه از گذشته مي گفت و روزها صديقه براش مي نوشت. اون پرورشگاه متعلق به

 

 پدرشوهر مرحوم صديقه بود. مرد خيري که از جواني دست به خير داشت و کلي کودک بي سرپرست رو سر و

 از اون دختراي بي سرپرست که زير چتر حمايت محمد علي سامون داده بود. صديقه يکي از اون بچه ها بود. يکي

 شريف تو اون پرورشگاه بزرگ شده بود. 

 يه روز محمدرضا پدر حسين براي کاري پيش پدرش مي ره و اونجا يه دل

 نه صد دل عاشق صديقه مي شه.محمد علي موافق بود. صديقه رو خودش بزرگ کرده بود و به پاکي اون ايمان

 ر محمد رضا يه کم مخالف بود .اونم نه به خاطر اينکه به صديقه شک داشت و اونو مشروع يا حاللداشت ولي ماد

 .نمي دونست

 مخالف بود چون فکر مي کرد براي محمد رضا کسر شان داره که بادختري ازدواج کنه که کس و کاري نداره. ولي

 محمد علي ، بالخره تونست با صديقه عشق هميشه فرمانرواست. محمد رضا باداشتن حمايت پدر مقتدري مثل

 ازدواج کنه. از اون زمان کم کم محمد علي اداره اون پرورشگاه رو به عروس جوانش واگذار کرد و صديقه شد

 مديراونجا. هيچ کس نمي دونست خودش هم تو اون محيط بزرگ شده .صديقه به بهترين وجه اونجارو اداره و

 دلگير بودن از محبت بي حد مادر به بچه هاي بي سرپرست ولي نميگسترش داد. هميشه هستي و حسين 

 . دونستند مادرشون هم يکي از اونا بوده و خوب مي دونه تشنه محبت مادرانه بودن يعني چي

***** 

 کاراش کم کم تموم شد. کش و قوسي به بدنش داد و داشت آماده مي شد بخوابه که تلفنش زنگ زد. حاج فتاح

 ت اين مرد نصف شبي ؟بود. چي مي گف

 خارج از ادب بود جواب نده.اون نمي دونست که حسين بيداره ولي خودش که مي دونست. حاجي در حقش

 . هميشه لطف کرده بود

 بله ؟-

 سالم حسين جان ! خوبي پسرم ؟-

 سالم حاج اقا!ممنون. شما خوبين ؟ خانواده خوبن ؟-

 دي. واال غرض از مزاحمت . ما اين محمدمون رو بدبختممنون پسرم. خوشحالم که سالمتيت رو بدست اور-
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 .کرديم براش زن گرفتيم

 واقعاً؟ چه زود ؟ ماشاهلل ! به مبارکي ايشاهلل. سني نداشت اين برادر ما . چقدر زود براش آستين باال زدين حاجي-

 ؟ -

 خيلي خوبي رو همواال خودش خاطر خواه شده بود. من ومادرش هم ترسيدم از به گناه افتادنش. دختر 

 .پسنديده بود اين شد که ما هم دست به کار شديم.حاال غرض از مزاحمت . خواستم دعوتتون کنم براي عروسي

 کارت رو فرستادم خونتون .کسي نبود. انداختيم داخل حياط. باد و بارون مي زنه . اونا رو از اونجا بردارين. هم

 

 

 .م خانواده خواهرتخانم والده ي محترمه و خودت وخانومت و ه

 حسين بعد از کلي تشکر تلفن رو قطع کرد. مشکالتش کم بود،اينم اضافه شد. حاال بيا دوباره اين شکيبه تخس رو

 .راضي کن بعد از اون گند زدن حسابي باهات بياد عروسي حسين خان

****** 

 حرف حسين رو گرفت و حدس زدن اينکه سميرا باور نکرده ،خيلي کار سختي نبود.هرچند هستي هم دنبال

 حسابي از شکيبه تعريف کرد که عجب عروس خوبي هستش که تو خونه مونده و از مادر اون مواظبت مي کنه ولي

 .قضيه يه کم مشکوک بود

 همسر هستي هم تا حدي توجيه شده بود.هر چند کل ماجرا رو براش تعريف نکرده بودن ولي همين قدر مي

 ه خودش رو به حسين مي چسبونه و اينا مجبورن که اينجوري از سر بازشدونست که اين دختر بدجور دار

 کنن.در عالم داماد برادر زني مدام سربه سر حسين مي ذاشت که بابا خاطرت رو مي خواد ديگه ناز کردن نداره که

 مرد حسابي.دختر به اين خوبي ، خوشگلي ،خانواده دار. ديگه چي مي خواي تو ؟

 هاي اون مي خنديد و جوابي نمي داد ولي تو دلش غوغايي بود.نمي دونست اينقدر دلحسين در برابر شوخي 

 آشوبه براي چيه.واسه پرونده گنگش ؟براي شکيبه اي که به تازگي ازدواج مي کرد يا براي سميرايي که هنوز براي

 .داشتن حسين نااميد نشده بود.اما هرچي که بود بدجور دلش رو بهم مي ريخت

 ش گذشته بود.حسابي شارژ شده بود.موقع برگشتن مدام مي گفت ايشاهلل خوشبخت بشن دلم واسهبه هستي خو

 .همچين عروسي اي لک زده بود.نداي دايي حسين آروم بغل باباش خوابيده بود

 :حسين با لبخند گفت

 .تو هم الهي خوشبخت بشي که اين فرشته رو بعد از مدتها آوردي من يه دل سير ببينمش

***** 

 داي الرحمن بود که فضاي خونه رو پر کرده بود. هستي زجه ميزد .فاميالي دور و نزديک همگي براي عرضص

حسين .تسليت اومده بودن. اما هيچ کس جز حسين ، هستي ،همسرش و بچه هاي ملک بانو از عمق فاجعه باخبر نبودن
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 د. مردم مي اومدن تسليت ميمنگ بود .هنوز باور باليي که به سرشون اومده بود براش غير ممکن بو

 .گفتن و مي رفتن و حسين مسخ شده گوشه اي ايستاده بود

 تاوان چي رو پس مي داد ؟ چرا اينقدر زندگي باهاش سرجنگ داشت ؟ وقتي سينا يقه ي لباسش رو گرفت و اونو

 بينوا! به خاطر ندانمهل داد عقب و چسبوندش به ديوار ،کوچکترين حرکت دفاعي اي انجام نداد. حق داشت مرد 

 کاري حسين بود که اون و نوعروسش اينطور به خاک سياه نشسته بودن. اولين بار بود که سينا رحيمي رو مي

 ديد. نامزدي که شکيبه ازش گفته بود ومي دونست که مورد تاييد مادر مرحومشه. مادر مرحوم!!! و چه جمله ي

 روز گذشته دوبار بيمارستان الزم شده بود. شوهرش با اينکهدرناکيه مرحمومه مغفوره!!! هستي در طول سه 

 

 

 موظف بود برگرده سر کار ،به قيمت قبول توبيخ ، کنار همسرش و حسين مونده بود. شرايط بغرنجي بود. غم از

 دست دادن ماد فداکار و مهربوني مثل صديقه يه طرف ،تصور باليي که سر شکيبه اومده بود يه طرف. حسين

 و دلش فکر مي کرد چطور مرگ مادرش رو دووم خواهد آورد. با اين اوضاعي که پيش اومده بود وهميشه ت

 شکنجه اي که روح و جسم شکيبه متحمل شده بود ، تصور مرگ مادرش براش خيلي آسونتر بود. 

 پليس دنبالشيد. دلش فرياد مي خواست ،دلش نعره از ته دل مي خواست.هواي اطرافش خفقان بود. ک قلبش تير مي

 . متجاوزين بود. دنبال قاتلين

 شکيبه بي هوش و نيمه جان ، بي کس و بي يار رو تخت بيمارستان افتاده بود. شکيبه اي که حسين با سپردن

 مادرش بهش ، اونو تو بزرگترين خطر زندگيش قرار داده بود.تقصير حسين بود! البته که تقصير حسين بود!!! اگه

 وسي مسخره ، شکيبه رو به خونه اش دعوت نکرده بود ، اونا محل زندگي شکيبه رو پيداواسه شرکت تو اون عر

 نمي کردند و االن اين فاجعه اتفاق نيفتاده بود. اصالً اگه مادرش رو به شکيبه نسپرده بود ، االن دختر بينوا داشت

 نو تو خط انداخته بود. فکر مي کردزندگيشو مي کرد. حسين اونو طعمه قرار داده بود. بدون اينکه متوجه باشه او

 .گذاشتن دوتا محافظ مي تونه جون شکيبه و مادرش رو حفظ کنه ولي سخت اشتباه مي کرد

 سينا با گريه از اتاق شکيبه اومد بيرون. اتاقش تحت نظر بود.چه فايده ؟ چه فايده وقتي که شکيبه نيمه جان با

 يده وقتي که بايد مواظبت مي کردند از شکيبه و مادرش رفتهروح و جسمي زخمي ،با مرگ در ستيز بود؟ چه فا

 بودند بستني بخرن! داشتن محافظ پشت در اتاق بيمارستان چه فايده داشت وقتي اين مرد ، اين مرد که دلباخته

 سپ شکيبه شده بود ، بدون اينکه به وصال برسه ،نامزدش تکه پاره تحويل بگيره ؟ اونم تازه اگه تحويل بگيره و پا

 نکشه. کي حاضر بود با اين جسم داغون و روح مرده ازدواج کنه ؟

 .دلش عجيب غم داشت. مادرش رو کشته بودندو به دختر امانتي مادرش ،با شيشه شکسته تجاوز کرده بودند

 دختر بيچاره تکه تکه شده بود. جوي خون بود که از بدن نحيف و نيمه جانش جاري بود. حسين با ديدن صحنه ،

 لش بد شده بود. صحنه ي دردناکي بود. مادرش در حالي که دهنش بسته شده بود ،شاهد مرگ تدريجي شکيبهحا
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 بود .آخرش هم مادرش سنکوپ کرده بود. بچه هاي ملک بانو متوجه ماجرا شده بودند و هم با پليس و هم با

 رندش بودند و ملک بانو مهمونحسين تماس گرفته بودند. همون شب عروسي ،فقط شکيبه و صديقه تو اون باغ د

 بود. وقتي پسر بزرگ ملک بانو مادرش رو برمي گردونه خونه و ملک بانو ازش مي خواد که اون ببره به خونه ته باغ

 ،اونجا با اين جنايت روبه رو مي شن. ملک بانو خودش تحت نظر تو بيمارستان بود. زن بيچاره مگه طاقت مي آورد؟

 و فهميدن عمق ماجرا و تحمل کردن. اين جنايت پيغامي علني به حسين بود .روي برددل شير مي خواست ديدن 

 .صديقه نوشته بودن : دکتر شريف پاتو بکش عقب

 چه اشکالي داشت مرد هم گريه کنه ؟ چي مي شد اجازه مي دادن يه مرد ضبحه بزنه ؟ ديدن حال رقت انگيز

 .. دل سنگ آب مي شد. هستي يه مقدار بهتر شده بودشکيبه ي بينوا تو اون وضعيت خيلي خيلي سخت بود

 

 

 مراسم هفت رو که برگزار کردند ، به خاطر شغل همسرش و هم اينکه از محيط دور باشه ، با اصرار حسين و

 همسرش راهي انزلي شد. موقع خداحافظي ،شکيبه بي کس و مجروح رو با قسم روح مادرش به حسين سپرد و

 .رفت

 هوش بود. لحظه اي بهوش و لحظه اي بي هوش. ولي حتي وقتي هم بهوش بود ،چشماش دوتاشکيبه نيمه بي 

 گودال بي انتها بودن که زل زدن بهشون ،مردِمرد مي خواست. سينا تک و توک به بيمارستان سر مي زد ولي

 بود وهمينحسين شبانه روز اونجا بود. عالوه بر صدمات ظاهري جسمي و روحي ، خون زيادي از دست داده 

 .خيلي ضعيفش کرده بود

 در ادامه پرونده تا مجازات مجرمين محکم تر شده بود. نمي خواست اونو بذاره کنار. حاال که سر اين پرونده لعنتي

 خودش ناقص شده بود و مادرش کشته و شکيبه يه تيکه گوشت بي جون ،بايد اونو به سرانجام مي رسوند. کل

 بيمارستان و دراتاق بغلي شکيبه مشغول بود. سخت بود يه مقدار راضي کردن مدارک رو با خودش آورده بود

 عوامل بيمارستان براي حضور اون تو بخش زنان و همينطور اون دوتا محافظ. ولي بالخره زورش چربيد. با جديت

 ريف ازمشغول کار بود. با هماهنگي پليس جوري جو رو درست کرده بودن که عوامل پرونده خيال کنن دکتر ش

 قضاوت پرونده کنار رفته ولي عمال اينطور نبود. با به تعويق انداختن جلسه دادگاه تمام سعيش رو مي کرد که کل

 . عوامل دخيل رو بتونه مجازات کنه

***** 

 ....دوماه بعد

 مل رو محکومروز راي نهايي دادگاه بود. حسين محکم و مصمم و با ادله کافي و بي برو برگرد و با اقتدار ،همه عوا

 کرد. سه بازيگر اصلي و متهم هاي رديف اول به اعدام و بقيه برحسب ميزان جرم به حبس هاي طوالني مدت

 .محکوم شدند
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 بعد از پايان دادگاه ،تحت تدابير امنيتي به بهشت زهرا رفت. سرخاک مادرش. يه دل سير براي مادرش گريه کرد

 و به اتمام مي رسوند .خيلي تاوان داده بود. هنوز با بازوي راستش بهتا حسابي دلش سبک شد. بايد اين پرونده ر

 خوبي کار نمي کرد . مادرش زير خروارها خاک خوابيده بود. خواهرش ضعف اعصاب گرفته بود و شکيبه..... اونقدر

 

 کدوم از اونگريه کرد و با مادرش حرف زد که بالخره رضا داد بلند شه. ابهتش تو محيط کار باعث شده بود هيچ 

 محافظا جرات نکنن که براي بلند کردنش از رو خاک قدمي جلو بذارن. دلش که آروم شد، از رو قبر بلند شد و

 : درحالي که لباسش رو مي تکوند گفت

 !نگران شکيبه ات نباش مادر! کنارشم تا خوب بشه-

 ينکه يه مقدار از نظر جسمي بهتر شد ،واي که بيشترين لطمه رو اين دختر بي پناه خورده بود. نامزدش بعد از ا

 اومد بيمارستان و ناجوانمردانه آب پاکي رو ريخت رو دستش و براي هميشه ،شکيبه ،کارخونه و تهران رو ترک

 

 

 کرد. البته شکيبه هيچي از حرفاش رو نفهميد . شکيبه نه حرف مي زد و نه هيچ واکنشي به حرفهاي سينا نشون

 .ا گودال بي انتها نگاهش مي کرد . همينو بسمي داد. فقط از توي دوت

 .اون خودش رو خيلي زود و به راحتي کشيد کنار وشکيبه موند روح و جسمي زخمي و پر چاک

 نمي دونست چه حکمتيه که هر کي به پستش مي خورد بي کالم مي شد. اون از مادرش که چند سالي بود که

 ز شکيبه که از يک ماه پيش که مرخص شده و تو خونه حسيناينطور بي زبون در کنارش زندگي کرده و اين ا

 ساکن شده بود ،غير از نگاه بي روح و خسته هيچ چيز بينشون رد و بدل نشده بود. شوکت هنوز هم اونجا کار مي

 کرد. کار شکيبه شده بود مثل يه روح بي حرف و کالم بيدار شدن و گشت زني تو حياط و خونه تا وقتي حسين

 غذا مي خورد و خيلي ضعيف و الغر شده بود. زير چشماش گود افتاده بود. شکيبه خيلي ترسناک شده بياد. کم

 بود. خيلي!!! وقتي حسين مي اومد ،به اتاقش پناه مي برد و از اونجا خارج نمي شد. حسين هر روز به اتاقش سر

 .ر نگاهي. نگاهي از جنس تنفرمي زد. باهاش حرف مي زد و شکيبه در سکوت فقط نگاهش مي کرد. اونم نه ه

 !نگاهي از جنس شماتت. شايدم حسين فکر مي کرد جنس نگاه شکيبه اينجوريه

 حسينِ کم حرف و عصبي مزاجِ روزهاي نه چندان دور ،حاال مي اومد اتاق شکيبه و از جريان پرونده مي گفت. از

 و اين مدت از کارايي که قرار بود انجام گفت کهاينکه هر کدوم از اون افراد رو چطور مجازات خواهد کرد. اونقدر ت

 ! بالخره تونست اونا رو مجازات کنه

 متجاوزين به شکيبه و عاملين قتل مادرش که از نوچه هاي مهره ي اصلي پرونده قاچاق بودن هم با همت نيروي

 نزديک حسين بود و انتظامي دستگير شدند. پرونده اي جدا براي اون تشکيل شده بود که قاضي اون از دوستان

 .حسين در کم و کيف روند پرونده به خوبي قرار داشت

 دلش مي خواست انتقام بگيره . واقعيت اين بود هر کسي ديگه اي به جاي شکيبه اينطور بي رحمانه قرباني مي
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 اون شد و حسين قاضي پرونده مي بود ،باعث و بانيش رو به اشد مجازات محکوم مي کرد. براش فرقي نداشت که

 شخص کي باشه. ناموسي از جنس زنان هموطنش قرباني شده بود و حسين وظيفه اش مي دونست که خودش دار

 مجازات به گردن باعث و بانيش بندازه. حاال که خودش نمي تونست قاضي پرونده باشه به جد جريان پرونده رو

 .دنبال مي کرد

 قدر ساکت و غمگين . زخم هاي تنش کم کم خوب ميسخت بود ديدن شکيبه پرجنب و جوش و سرزبون دار ،اين

 شدن. بي صدا کنار حسين رو صندلي ماشين جاي مي گرفت و باهاش مي رفت دکتر و همونطور ساکت بر مي

 گشت. دکتر زنان گفته بود که حال جسمانيش رو به بهبوده و زخمها دارن بهبود پيدا مي کنن . ولي توصيه کرده

 اگواري که براش افتاده ، حتماً با يه روانپزشک مشورت کنه . دکتر معتقد بود پشت آرامشيبود با توجه به اتفاق ن

 که ظاهراً تو رفتار و سکنات شکيبه مشهوده، طوفاني عظيم در راهه . مي گفت اگه روحي درمان نشه ،ممکنه

 لک بانو و پرسشي ازدست به خودکشي بزنه شکيبه .نه حرفي از کارش تو کارخونه مي زد ،نه حرفي از خونه م

 

 نبود صديقه . انگار تو اين دنيا نبود. انگار قبال هيچ زندگي اي نداشت . دور خودش و دنيا بدجور حصار کشيده

 .بود

 حسين بعضي وقتا حس مي کرد که اصالً يادش نمي ياد چي بهش گذشته . به توصيه دکتر زنان ، با يه روانپزشک

 ياد خونه و يه روز تمام اعمال و سکنات شکيبه رو زير نظر بگيره . جريانيخانوم صحبت کرد و ازش خواست که ب

 رو که اتفاق افتاده بود رو البته با ديد خودش براي خانم دکتر عزتي تعريف کرده بود و گفته بود که شکيبه االن تو

 مورد کنکاش قرار چه موقعيتي قرار داره. خانم دکتر مي دونست که شکيبه حرف نمي زنه پس الزم بود رفتارش

 .بگيره

 دکتر عزتي بنابه درخواست حسين ،يک روز تمام تو خونه چرخيد و حرکات و سکنات و سکوت حزن انگيز دختر

 .جوان رو زير نظر گرفت

 شب حسين با کلي اضطراب برگشت خونه . دکتر منتظرش بود. حسين اونو به اتاق کارش دعوت کرد. واقعاً براي

 .تو چه موقعيتي قرار داره ،عجله داشتفهميدن اينکه شکيبه 

 : دکترعزتي رو مبل که جاگير شد . حسين منتظر بهش نگاه کرد و گفت

 خيلي خسته شدين .از چهره تون مشخصه . منو بابت درخواست اين اين ويزيت طوالني مدت ببخشيد. مي-

 .بيندي که چاره اي نداشتم. اصالً حرف نمي زنه که آدم بدونه چه حالي داره

 : دکتر عزتي لبخند آرومي زد و گفت

 خواهش مي کنم . وظيفمه . کار خاصي نکردم و خسته هم نيستم ابداً. ما روانپزشکا هميشه هم نياز نداريم با-

 مريضمون حرف بزنيم. زبان بدن ،بعضي وقتها گويا تر از حرف زدن موقعيت بيمار رو تشريح مي کنه ! در مورد

 .د بگم که خبراي خوبي براتون ندارمشکيبه جان ،متاسفانه باي
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 .حسين مضطرب و بي حرف نگاهش کرد

 : دکتر ادامه داد

 وضعيت روحي ايشون بسيار نابسامانه! با اين شرايطي که من ديدم ، احتمال بروز اختالل استرس پي از ضربه يا-

 .روزمره خودش هم برسه هستش. حتي ممکنه بعد از يه مدت نتونه به کارهايptsdبه اصطالح ترما استرس يا 

 : حسين ناراحت پرسيد

 راه درمان داره ؟-

 : دکتر گفت

 بله داره ولي سعه صدر مي خواد. شکيبه خودش رو از دنياي پيرامون جدا کرده به علت اينکه از اون حادثه فرار-

 اره تصور کنه اصالًمي کنه . ترس و اضطرابي که بهش وارد شده اونقدر بزرگ و غير قابل درک بوده که اون سعي د

 نبوده. اون به دنياي پيرامون خودش ،فعاليت هاي مهم زندگي به عالقه ست و داره وانمود مي کنه که هيچ اتفاق

  مهمي درجريان نيست. ما بايد کم کم کمکش کنيم با اين اتفاق کنار. خيلي راه طوالني اي در پيش دارين دکتر

 

 ضمن وقتي شروع کرديم به برنامه هاي درماني ، بايد چهار چشمي بايد آماده هر نوع پيشامدي باشين. در

 مراقبش باشين. احتمال خودکشي در زماني که مامجبوريم اونو وادار کنيم که اتفاق رو دوباره به ياد بياره ،خيلي

 باال مي ره

***** 

 براش افتاده بود فکر کرده چشم رو هم نذاشته بود. حالش خيلي نامساعد بود. تمام شب رو به شکيبه و اتفاقي که

 بود و آخرش هم بي نتيجه. خيلي مستاصل بود. نمي دونست چيکار کنه ! از روبه رو شدن شکيبه با مشکل مي

 ترسيد. از تصور خودکشي اين دختر رنج کشيده واهمه داشت.پنج سال در کنار شوهرش حسرت زن شدن داشت

 شده بود. خودش زن نبود ولي حس مي کرد چقدر مي تونه براي و حاال اينطور بي رحمانه به دنياي زنانه پرتاب

 .دختر سخت باشه. اونقدر به شکيبه سخت گذشته بود که فرافکني مي کرد و جوري وانمود مي کرد هيچي نشده

 کاش داد مي زد!کاش گريه مي کرد!کاش حسين رو به خاطر اين ندونم کاري مقصر ميدونست و کتکش مي زد و

 کشيد. همين سکوت معني دار و روح مانند شکيبه ، مثل سوهان روح زخمي حسين رو خراشسرش فرياد مي 

 .مي داد

 .حسين آدم بدي نبود. به کسي هم بدي نکرده بود. در تمام طول زندگيش پاک زندگي کرده بود.پا کج نذاشته بود

 بود. به خاطر عدالت خواهياز وقتي هم که وارد اين شغل شده بود ،انواع و اقسام سختي هاشو دووم آورده 

 خودش تا دم مرگ رفته بود. مادرش رو از دست داده بودو حاال شکيبه. مدام با خودش پرونده هاي قديمي رو

 مرور مي کرد. مي گفت البد در حق کسي بي عدالتي کردم که زندگيم اينطور خاکستر شده. من فقط مي خواستم

 ر نشين مي کنن مجازات کنم، اما حاال خودم گرفتار يه زندگيآدمهايي رو که جووناي اين مللکت رو خاکست
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 جهنمي و يه عذاب وجدان دائمي شدم .پدرش رو خيلي سال پيش از دست داده بود. همه ي پناه دل دردمند

 مردانه اش مادرش بود که اون هم اونطور با زجر و غريبانه از پيشش رفت. وضعيت روحي خودش کم از شکيبه

 .نداشت

 مت مي کرد. بايد زندگي رو به روح اين دختر برمي گردوند. فقط از اين راه بود که مي دونست روح مادرشبايد ه

 .ازش راضي مي شه و ارامش به زندگيش برمي گرده

***** 

 کاغذ و قلم برداشت و استعفاش رو نوشت. بايد از قضاوت کنار مي رفت. اين بهترين راه بود. از متن نامه که راضي

 اونو تو کيفش گذاشت و لباساشو پوشيد. بعد از چند وقت اين اولين بار بود که تا اين وقت روز خونه بود. ازشد ، 

 پشت پنجره شکيبه رو ديد که روح مانند بين درختاي حياط در حرکته. دلش به درد اومد. اين دختر واقعا از

 رو ترک کرد. اولش مي خواست به سرعت سوار دنياي آدمها فرسنگها فاصله گرفته بود . کيفش رو برداشت و اتاق

 : ماشين بشه و از اونجا فرار کنه وبعد به خودش نهيب زد

 تا کي حسين ؟ تا کي مي خواي فرار کني تا نبيني باليي که سر روان اين دختر اومده ؟ بايد از به جايي شروع-

 

 

 ! کني ديگه

 .کيف رو گذاشت داخل ماشين و به سمت شکيبه رفت

 نگاه خالي اي بهش انداخت و دوباره به نوازش گل رزي که چيده بود مشغول شد. حسين کنارش روي زانو شکيبه

 : خم شد و گفت

 ! صبح بخير! رز قشنگيه-

 .شکيبه سرش رو باال آورد و با دو گودال سياه بي انتها به حسين نگاه کرد

 ؟ با کدوم ابرنگ بايد رنگشون مي کرد؟حسين به خودش لرزيد . چطور بايد به اين سياهي ها رنگ مي داد 

 : در حالي که به زحمت لبهاشو باز مي کرد گفت

 من ...من دارم مي رم استعفا بدم. ديگه نمي خوام قاضي باشم !ديگه نمي خوام بيشتر از اين نزديکانم رو از دست-

 بدم. موافقي نه ؟

 .ن شليک مي شدهمچنان نگاه سرد بود که از چشماي بي فروغ شکيبه به سمت حسي

 : حسين بلند شد و گفت

 اگه خدا بخواد و کسي چوب الي چرخم نذاره ، مي تونم امضاهاي اصليش رو امروز تا ظهر بگيرم. بقيه اش کم کم-

 درست مي شه. اگه تونستم برگردم ، ظهر مي يام که بريم بيرون غذا بخوريم !باشه ؟

 لبرگ لطيف رز رو نوازش مي کرد. دريغ از هيچ عکس العمليدستهاي ظريف شکيبه رو نگاه کرد که نوازشگونه گ
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 .در برابر حسين

***** 

 چهار امضاي مهم رو تونسته بود براي استعفاش بگيره . همه ي اونا خوب مي دونستند چي سر حسين اومده. با

 سخت بود و کلياينکه از دست دادن يه قاضي با سواد و کاربلد مثل حسين اونم اينطور بي مقدمه خيلي براشون 

 کار رو زمين مي موند ،ولي شرايط زندگي حسين ،سوءقصد بهش ،مرگ مادرش و تجاوز به خواهر خونده اش کم

 .چيزي نبود.چه بسيار قضاتي که با کمتر از اين کنار کشيده بودن

 نزديک ساعت دو بود که رسيد خونه. به شوکت سپرده بود ناهار براي خودش درست کنه. چون مي خواست

 .شکيبه رو ببره بيرون. شوکت کمک کرده بود شکيبه آماده بشه

 خودش هنوز مشکي تنش بود ولي از شوکت خواسته بود کلي مانتو شال رنگي براي شکيبه بخره. شوکت يه مانتو

 .صورتي با شال سفيد تن شکيبه کرده بود. صورتش تو اون لباساي رنگ روشن مثل مهتاب بود. معصوم و بي رنگ

 : و گذاشت تو اتاق کارش و برگشت تو سالن و رو به شکيبه گفتکيفش ر

 بريم ؟-

 .شکيبه بي حرف و بي حرکت فقط نگاهش کرد. حسين به سمت خروجي حرکت کرد و شکيبه بي صدا دنبالش

 خيلي وقت بود که براي خوردن يه ناهار عادي بدون برنامه ي کاري بيرون نرفته بود. يه ناهار خانوادگي! لبخند

 

 تلخي نشست رو لبش! کدوم خانواده ؟ مگه اونو شکيبه خانواده بودن؟ لعنت به اون خونخوارهايي که اينطور

 زندگيش رو جهنم کرده بودن. مادرش رو گرفته بودن و جاش يه دختر بيمار و رنجور رو به عنوان خانواده کنارش

 ن محسوب مي شد. جلوي يه رستوران خلوتگذاشته بودند. خوب يا بد به هر حال اين دختر االن خانواده ي او

 !نگه داشت. اولين بار بود که اونجا مي رفت. روحيه اش خيلي سازگار نبود که بخواد دنبال جاي لوکس بگرده

 : شکيبه بي صدا رو صندلي مقابلش جا گرفت. منو رو گرفت سمت شکيبه و گفت

 انتخاب ميکني ؟-

 تيکه تيکه کردن دستمال کاغذي تو دستش شد. حسين پوفي کردشکيبه نگاه بي رمقي بهش انداخت و مشغول 

 .و منو رو برداشت و دو پرس برگ مخصوص با مختلفات سفارش داد

 : تا زماني که غذا رو بيارن ،بهترين زمان براي به حرف کشيدن شکيبه بود. نفس عميقي کشيد و گفت

 يد در حد خودت نه ولي منم مي دونم تجاوزمي دونم چقدر بهت سخت گذشته ! مي دونم چه زجري کشيدي! شا-

 يعني چي !!! ولي بايد مثل همه ي زندگيت مقاوم باشي و کم کم با اين موضوع کنار بياي! من کنارتم ! هستي

 کنارته ! ما تا آخرش هستيم.من مقصر بودم. من باعث شدم تو توي خطر بيفتي! مسئوليتش رو قبول مي کنم و هر

 .براي برگشت سالمتيت مي کنم ولي خودتم بايد بخواي وگرنه نمي شه کاري از دستم بر بياد
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 يه کم ساکت شد تا نتيجه حرفاشو تو چهره ي شکيبه ببينه !انگار داشت با يه تيکه سنگ حرف مي زد. انگار

 خيلي خوش خيال بود که فکر مي کرد با چهار تا حرف اينجوري ،شکيبه از الک سکوتش بيرون مي ياد. شکيبه

 .حرکت فقط و فقط به در رستوران زل زده بود و انگار تو اين دنيا نبود بي

 .حسين تکيه داد به صندلي و با خودش فکر کرد،راه خيلي سخت و طوالني اي در پيش داري قاضي القضات

 اغذا رو آوردن . شکيبه با طمانينه و آروم غذا مي خورد. حسين سعي کرد سرعت خوردنش رو با اون تنظيم کنه ت

 .زودتر تموم نشه که شکيبه رو به عجله بندازه.براش در زيتون و ماستش رو باز کرد و گذاشت کنار بشقابش

 شکيبه اروم غذا مي خورد و به هر کدوم از مخلفات يه ناخونکي مي زد. نمي دونست چقدر طول کشيده بود ولي

 ن بچه اش نگاه مي کنه و از هر لقمه اي کهبه خودش که اومد ديد داره با لذتي شبيه لذت يه پدر ،به غذا خورد

 اون تو دهنش مي ذاره ،لذت مي بره. غذاي خودش سرد شده بود. گوشتش رو به چنگال زد و خورد و برنج رو

 .دست نخورده گذاشت

 به اين فکر مي کرد که حاال چيکار کنه ؟ خب که چي ؟ رفتن بيرون و غذا خوردن و برگشتن بدون کلمه اي

 ن موثر نبود! در يه تصمصم آني راهش رو به سمت شهر بازي کج کرد. شايد مي تونست با قلقلک دادنمراوده! اي

 .کودک درون شکيبه اونو از اين الک دفاعي خطرناک در بياره

***** 

 

 

 شکيبه از ته دل جيغ مي زد و ميله جلوي دستگاه رو گرفته بود. حسين همش حواسش به کشيبه بود که اين

 : شاديه يا از ترس و اصال نمي شد فهميدو مدام ميگفتجيغا از 

 مي ترسي ؟-

 شکيبه بي وقفه جيغ مي زد. بالخره دستگاه متوقف شد. حسين مثل چي پشيمون بود. اول شکيبه و بعد خودش

 : پياده شدند. از پله ها که پايين رفتن ، جلوي شکيبه ايستاد و نگاهش کرد و گفت

 ؟حالت خوبه ؟ ترسيده بودي -

 .شکيبه سري به نشونه نه تکون داد

 اين اولين واکنش شکيبه به محرک هاي اطرافش بود. حسين خيلي خوشحال شد. بازم سواالي مختلف پرسيد

 ولي ديگه عکس العملي از طرف شکيبه نديد. همون حرکت سر براي حسين يه شروع خوب بود. باالخره شکيبه

 .اشين و خودش بيرون ماشين به دکتر عزتي زنگ زدبهش جواب داده بود. شکيبه رو نشوند تو م

 : دکتر بعد از شنيدن حرفهاي حسين گفت

 اين خيلي خوبه اقاي دکتر ! اما گام خيلي مهمي نيست هنوز. تا زماني که زبانا! حرف نزنه و به محرک پاسخ نده-

 ما حادثه اي که افتاده دوباره براش،ما قدمي به جلو نذاشتيم. هر وقت اين اتفاق افتاد ، کم کم زمان اون مي رسه 
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 .تشريح کنيم و وادارش کنيم در مورد حرف بزنه ،داد بزنه ،دعوا کنه ،گريه کنه و.. خالصه عکس العمل نشون بده

 اين دختر بايد دوباره با حرف زدن به محرک ها پاسخ بده. فردا با منشيم تماس بگيرين و يه وقت ازش بگيرين و

 .نياز هستشCBTاهاش حرف بزنم.به هشت الي دوازده جلسه روان درماني و همچنين بيارينش مطب. بايد ب

 حسين از اصطالحات روانشناسي خيلي سردر نمي آورد. بنابراين بي چون و چرا چشمي گفت و تماس رو پايان داد

 :و اومد نشست تو ماشين. پرسيد

 خوش گذشت ؟-

 .رو تکون دادشکيبه نگاهي بي روح حواله حسين کرد و آروم سرش 

 !!!!اين خيلي خوب بود. خيليييي

 شب بود که خسته رسيدن خونه ! شوکت رفته بود. حسين شکيبه رو تا دم در اتاقش همراهي کرد و بعد رفت تو

 اتاق خودش.يک ساعت از برگشتشون مي گذشت و کم کم داشت آماده مي شد که بره تو تختش که جيغ

 سيمه و بدون اينکه به سر و وضع خودش توجه کنه ، به بيرون دويد. صدايگوشخراشي از اتاق بغليش شنيد. سرآ

 جيغ شکيبه بود. بي هوا درو باز کرد. واقعاً تصور مي کرد کسي تو اتاق شکيبه ست. تو تاريک و روشن اتاق هيچي

 ه شده بود ومعلوم نبود. چراغ زد که صداي جيغ شکيبه بيشتر به هوا رفت. مثل يه پرنده زخمي گوشه اتاق مچال

 بي وقفه جيغ مي زد. حسين به شدت وحشت کرده بود.اين اولين بار بود که بعد از بازگشت از بيمارستان ،شکيبه

 

 

 

 : يه همچين کاري مي کرد. حسين بهش نزديک شد و گفت

 چي شده ؟ چرا جيغ مي زني ؟ خواب ديدي ؟ چيزي شده ؟ جاييت درد مي کنه ؟-

 . پريشان و وحشيش که حسين رو ديد بي مهابا و از ته دل جيغ مي زد و لگد مي انداختشکيبه از زير موهاي 

 حسين واقعاً ترسيده بود. حس مي کرد اين حرکت ممکنه به خاطر اون حادثه باشه ولي نمي دونست درمواجهه با

 ستو کنارش نش اين وضعيت شکيبه چيکار بايد بکنه. صداي شکيبه به وضوح گرفته بود. حسين نزديک تر رفت

 : و گفت

 نترس شکيبه منم !نترس ! اينجا کسي نيست که بهت صدمه بزنه . ببين منو ! شکيبه منم حسين! من نمي ذارم-

 اذيت بشي !المصب نه مي تونست بهش دست بزنه و نه مي تونست اونو تو آغوشش بگيره و آرومش کنه !کاش

 : له خيلي نزديک مدام مي گفتشوکت اينجا بود. کاش مادرش يا هستي بودن.از فاص

 ! هيس نترس! هيس نترس من اينجام نمي ذارم کسي اذيتت کنه-

 جيغ هاي شکيبه کم جون تر شدن . تا اينکه به اشک تبديل شدن . شونه هاي ظريفش مي لرزيد و يهو ساکت
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 : شد. حسين واقعاً وحشت کرده بود. آروم صداش کرد

 !! صدامو مي شنوي ؟ جواب بدهشکيبه ؟ شکيبه خوبي ؟ شکيبه ؟ -

 .انگار شکيبه در اثر ترس و فشار ضعف کرده بود و بي هوش شده بود

 حسين بي هوا مثل پر کاه بلندش کرد و گذاشتش روي تخت. استيصال به معني واقعي کلمه تو وجودش نمود پيدا

 وان ديگه آب برداشت و برگشت توکرده بود.سريع به سمت اشپزخونه راه افتاد و يه ليوان اب قند درست و يه لي

 اتاق شکيبه . يه کم از آب و چکوند تو صورت شکيبه .بهوش نيومد. دستش رو کرد داخل ليوان و بعد دست

 .خيسش رو کشيد به صورت رنگ پريده شکيبه . پلکهاي شکيبه تکون خورد و کم کم باز شدن

 . ! نترس من اينجام نمي ذارم کسي اذيتت کنهآروم صداش کرد. خوبي ؟ ضعف کردي! بيا اين اب قند رو بخور

 شکيبه گنگ به حسين نگاه مي کرد. گنگ با کمي تعجب. يه کم که گذشت و به خودش اومد ،ترسيده خودش رو

 گوشه تخت مچاله کرد.مي لرزيد. حسين مدام مي گفت . من حسينم . نترس بيا اين آب قند رو بخور. خواب ديدي

 ؟ چرا جيغ مي زني ؟

 ه روشو از حسين برگردوند. مثل يه گنجيشک ترسيده ،پاهاشو تا شکيمش جمع کرده بود و نفس نفس ميشکيب

 زد.اما ديگه جوني واسه جيغ زدن نداشت. موهاي مشکلي و بلند دورش نامرتب و وحشي ريخته بود. درست مثل

 قبر مي ياد بيرون و ملت رو ميفيلمهاي ترسناک که يه دختر با يه لباس سفيد با موهاي تارعنکبوت بسته از تو 

 کشه . حسين که ديد که مقدار آروم تر شده ،براي اينکه بيشتر باعث تنشش نشه ، ليوان رو گذاشت روي

 

 

 

 : پايتختي و گفت

 من تو اتاقمم. کاري داشتي بهم بگو. اينم بخور فشارت افتاده.حتماً خواب ديدي!اينجا همه چي آرومه !کسي نمي-

 .! آروم باش تونه اذيتت کنه

 : دراتاقش رو بست و پشت به در ايستاد و سرش رو تکيه داد به در و آه بلندي کشيد و گفت

 خدايا اين کابوس رو خودت با تدبير خودت تمومش کن. من نمي دونم بايد چيکار کنم. من خودم به حد کافي-

 ديوونه هستم . يه ديوونه رو هم سپردي به من که کي چي بشه ؟

 .سمت تخت و تا از جلوي آينه قدي کمدش رد شد ،برگشت و به تيپش نگاه کرد. لبي به دندان گزيدبرگشت 

 .مادرش هم بود با اين سر و تيپ ازش مي ترسيد. دختري که بهش تجاوز شده که جاي خود داشت

 خوابش تجديد نظربا باالتنه ي برهنه و شلوارک تا زانو. سر و شکل معرکه اي بهم زده بود. بايد در پوشش موقع 

 مي کرد. اين اتفاق ممکن بود بارها تکرار بشه. اينطوري اون دختر رو مي ترسوند. با خودش گفت فردا مي رم و

 .چند تا گرمکن و چند تا هم زير پيرهن آستين دار مي گيرم. کاش حداقل يه زن تو اين خونه شب رو مي موند
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 .ايد صبح اين موضوع رو به شوکت مي گفتاينجوري نگهداري از شکيبه براش آسونتر بود. ب

***** 

 واال چي بگم آقا-

 . من دوست دارم بمونم و کمک کنم . ولي خودم شوهر و بچه دارم. يه شب دو شب نيست که راضيشون کنم

 : حسين پوفي کرد و گفت

 کسي رو مي شناسي که بتونه ؟-

 !مي ياد؟ راستي آقا االن کسي به ذهنم نمي رسه. يه کم فکر کنم ببينم کسي يادم-

 هوم ؟-

 چرا....چرا خانم رو عقد نمي کنيد ؟-

 چي ؟ چيکار کنم ؟-

 .آقا جسارته ها ولي خوب.يه دختر جوون ،يه مرد جوون !تو خونه !تنها ..اگه عقدش کنيد که براتون بهتره-

 .خدا رو خوش نمي ياد ديگه چي شوکت خانوم ؟بابا اين دختر بينوا مريضه. اصالً حاليشه که بيام عقدش کنم ؟-

 من حريمم رو مي دونم. اونم که اصالً تو دنياي ديگه اي سياحت مي کنه. شما يه لطفي بکن. بگرد يه آدم مطمئن

 .،جوون و مسنش فرقي نداره ، پيدا کن که شبا اينجا بمونه. روزا خودت هستي خيالم راحته

 .شوکت حرف اضافه اي نزد و به چشمي بسنده کرد

 بود که تابستون بود و دانشگاه تعطيل. وقت فراقت زيادي براي بودن در کنار شکيبه داشت.با منشي خوبيش اين

 .دکتر هماهنگ کرد و با ضرب و زور براي آخر وقت همون روز وقت گرفت

 

 

***** 

 ببخشيد ايشون چه نسبتي با شما دارن ؟-

 .خواهر خونده ام هستن-

 چي بنويسم ؟خواهر ناتني ؟ متوجه نمي شم !-

 .خير خانوم ! ايشون دختر خونده مادرم بودن. نسبت وراثتي نداريم. نسبت اسمي داريم-

 .باشه پس من همون خواهر خونده رو مي نويسم-

 در اتاق دکتر باز شد و آخرمريض هم خداحافظي کرد و رفت. منشي رفت داخل و بعد از چند لحظه اومد بيرون و

 : گفت

 .ونيد بريد داخلمي ت-

 : حسين به شکيبه گفت

 ! بريم تو-
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 .شکيبه بلند شد و همراه حسين وارد اتاق شدند. دکتر با خوشرويي با هر دو سالم عليک کرد

 .شکيبه کز کرده کنار حسين نشسته بود.مثل فيل و فنجان بودن

 :دکتر روبه شکيبه گفت

 شکيبه جان امروز چطورين ؟-

 : فت نکرد. رو به حسين گفتاما جوابي از شکيبه دريا

 مي شه ما رو تنها بذارين ؟-

 حسين بله البته اي گفت و بلند شد. شکيبه هيچ عکس العملي در برابر رفتن حسين نشون نداد. حسين که درو

 : بست دکتر گفت

 عزيز دلم خوبي ؟ نمي خواي هيچ حرفي بزني ؟-

 : وقتي بازم از شکيبه صدايي در نيومد دکتر گفت

 پس من حرف مي زنم و تو گوش مي کني . مي خواي يه داستان واقعي برات تعريف کنم ؟ باشه-

 .و باز سکوت از طرف شکيبه

 يه روز به دختر موفق بود که با همه سختي ها و مشکالتي که سرراهش قرار داشت ،به خوبي مي جنگيد و پيروز-

 .هميشه مي دونست خدا کنارشه و مواظبشه مي شد.اين دختر قصه ما ،خيلي وقتها غم داشت ،غصه داشت ولي

 اما بين اون همه اتفاقات ريز و درشت يه اتفاق يه کم بد براش افتاد. چند تا مرد بهش تعرض کردن .اونا با خشونت

 ...عفت دختر قصه ما رو لکه دار

 تو صندلي فک شکيبه منقبض شده بود. دستاش به وضوح مي لرزيد. دکتر از روبه روبه ي شکيبه بلند شد و

 

 

 

 : کناريش جا گرفت و دست ظريف شکيبه رو گرفت و گفت

 تو هم اون دختر رو شناختي ؟ مي دوني دارم راجع به کي حرف مي زنم آره ؟ببين دختر خوب ،هيچ اتفاق-

 بغرنجي نيفتاده!!! تو همون آدمي با همون پاکي ! با همون عزت نفس. با همون هوش و ذکاوت.با همون خدا. بايد

 حرف بزني عزيزم. بايد از دردات بگي!بايد گريه کني و التيام پيدا کني و فراموش کني اون اتفاق رو ودوباره زندگي

 کني ! خيلي ها اين اتفاق براشون مي افته. خيلي بدتر از اين براشون مي افته. اما زندگي که وقت همين نيست. باال

 .پايين داره . خوب و بد داره

 ط گوش مي داد و چشماي پر آبش رو دوخته به کاشي ها . دستاش يخ کرده بود و گرمايشکيبه در سکوت فق

 . دستاي دکتر عزتي هم نمي تونست هيچ جوره گرمش کنه
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 : دکتر دوباره با صداي آرومش گفت

 عدبايد به يادت بياري !بايد يادت بياري که چي شده و براي هر چيز عزيزي که از دست دادي ،عزاداري کني و ب-

 کم کم فراموش کني! نبايد وانمود کني هيچ اتفاقي نيفتاده . با سکوت هيچ کاري درست نمي شه. از اون شب

 .حرف بزن. بگو چي شده

 .دستاي شکيبه شروع به لرزيدن کردن و اين لرز خيلي زود همه ي بدنش رو فرا گرفت

 : دکتر مدام مي گفت

 يک ربع نشده بود که با هم حرف زده بودن . ولي انگار براي اون اروم باش عزيزم . همه چي درست مي شه. جمعاً-

 روز شکيبه کفايت مي کرد. دکتر بلند شد و در رو باز کرد و از حسين خواست بياد پيش شکيبه. شکيبه با ديدن

 حسين بيشتر حالش خراب شد. اين بار بي مهابا سرش رو به چپ و راست تکون مي داد. حسين خيز برداشت

 : گفت سمتش و

 : چي شده شکيبه! چرا مي لرزي؟ رو به دکتر گفت-

 چي شد ؟-

 : دکتر ميزش رو دور زد و نشست سرجاش و گفت

 فقط يه تلنگر بود. راه درازي در پيش داريم جناب شريف. بدون کمک دارو نمي شه. براش دارو مي نوسم. از-

 بخوره. عوارضي رو که تو بروشور نوشته رو خانم حميدي براي يه هفته ديگه وقت بگيريد. داروهاشو سر موقع

 .مطالعه کنيد هر کدوم از اونا يا حتي ممکنه چند تاشون با هم تو هفته اول بروز کنه

 .شکيبه همچنان کز کرده بود و چشم دوخته بود به کاشي ها

 : دکتر موقع دادن نسخه به حسين با لب زني گفت

 .شروع بشن امشب خيلي مراقبش باشين. احتماال کابوسها-

 

 

 : حسين نگران به سمت شکيبه چرخيد و وقتي اونو تو عالم خودش ديد رو به دکتر گفت

 چجور کابوسي ؟-

 : دکتر گفت-

 فلش بک هايي به گذشته !به شب حادثه !مرور اون شب و البته دوباره احساس کردن همه ي اون اتفاقات. حس-

 ...ناامني و

 مي اورد. انگار داره رو مزار کسي مويه مي کنه و خودش رو به جلو عقب شکيبه صدايي شبيه مويه از خودش در



www.taakroman.ir  

 

  

 
118 

 

رمان دوروي زندگي    

 سميه.ف.ح کاربر انجمن تک رمان

 

 .تاب مي داد در حالي که با دستاش خودش رو بغل کرده بود

 : حسين واقعا وحشت کرده بود. دکتر از پشت ميزش بلند شدو اومد کنار شکيبه و اونو بغل کرد و گفت

 استراحت کن. بازم بيا اينجا که با هم حرف بزنيم.باشه ؟آروم باش عزيزم. اينجا امنه !برو خونه و راحت -

 حسين ناچاراً ، بازوي شکيبه رو گرفت و آروم اونو بلند کرد و با يه خداحافظي سر سري در حالي که دستش رو

 .حائل بدن اون قرار اون قرار داده بود ،مطب دکتر رو ترک کردند

 ز بروز کابوس هايي به مراتب بدتر از ديشب مي ترسيد. شکيبهدر طول مسير مدام به حرفهاي دکتر فکر مي کرد.ا

 .سرش رو به پشتي تکيه داده بود و به بيرون نگاه مي کرد. حسين براي لحظه اي خودش رو جاي شکيبه گذاشت

 بزرگ شدن تو پرورشگاه با حسرت آغوش پدر ومادر . زندگي با مردي مثل شوهر سابقش. روبه روشدن به بامردي

 ن شريف که شرافت و پاکدامنيش رو به راحتي زير سوال برده بود. حاال هم که اين فاجعه دردناک. اينمثل حسي

 دختر تا همين االن هم که زنده بود ،يعني خيلي قوي بود. اصالً مگه زندگي روي خوش هم بهش نشون داده بود ؟

 .دبه چي دلخوش بود ؟ داشتن يه زندگي مثل زندگي شکيبه ، مرگ تدريجي بو

***** 

 : آروم شکيبه رو راهي اتاقش کرد و بهش گفت

 چيزي الزم نداري ؟-

 تاکي .شکيبه صامت بهش نگاه کرد. حسين کالفه بود از اينهمه بي زبوني. اون از مادر خدابيامرزش اينم از شکيبه

 .بايد با زبون نگاه حرف مي زد. تا کي بايد نگاه رو ترجمه مي کرد. حسين هم بريده بود

 رو پشت سر شکيبه بست و رفت اتاق خودش. دلش يه حموم داغ مي خواست. ولي از ترس اينکه ممکنه وقتيدر 

 تو حمومه شکيبه حالش بد بشه ،حموم رو به صبح و وقتي که شوکت خونه بود موکول کرد . لباساش رو سريع

 بخوابه. مدام غلت مي زدعوض کرد و رو تخت دراز کشيد. از پيش بيني دکتر مي ترسيد. اصالً نمي تونست 

 بالخره هم کالفه شد و نشست. دلش ضعف مي رفت . سري به آشپزخونه زد. کوکو تو يخچال بود. همونطور سرد و.

 بدون نون گذاشت دهنش. لقمه اول رو کامل نخورده بود که صداي فريادهاي شکيبه بلند شد. کوکو جوري پريد

 سرفه هاي شديد تونست راه نفسش رو باز کنه . در حالي که مي دويدتو گلوي حسين که نزديک بود خفه بشه . با 

 

 

 : سمت اتاق شکيبه رو به باال گفت

 تاوان کدوم کارم رو دارم اينطور پس مي دم خدا ؟-

 وارد اتاق شکيبه شد و برخالف ديشب اتاق شکيبه روشن بود. صحنه اي که مي ديد رو تا عمر داشت محال بود از

 .لباس بلند سفيد شکيبه غرق در خون بود. مالفه هاي سفيد رو تخت خوني بودنذهنش پاک باشه. 

 پاهاش سست شد. تا به حال اينقدر احساس عجز و بدبختي نکرده بود.مگه پاهاش جلو مي رفتن . شکيبه بي وقفه

 .جيغ مي زد. موهاش به طرز وحشتناکي دورش ريخته بودن
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 به پاهاش خشک شده اش داد و رفت سمت شکيبه اي که کم ازحسين حتي توان حرف زدن هم نداشت. تکوني 

 : يه بيمارخطرناک رواني نداشت و گفت

 چيکار کردي با خودت ؟ خداااااااا-

 آروم دستاي مشت شده ي شکيبه رو تو دست بزرگ و مردونه اش گرفت و مچشون رو نگاه کرد. اين دختر

 کجاشو بريده بود ؟ با چي بريده بود؟

 زد ؟مگه حرف مي 

 ناخودآگاه و از حرص و ترس ،سيلي به صورت شکيبه ي در حال جيغ زدن زد که صداش همونجا خفه شد. بلند

 داد زد : کجاتو بريي؟

 آروم شکيبه رو از تخت پايين آورد. خون بود که شيار شيار از پاهاي الغر شکيبه رو پارکت مي ريخت. صحنه ي

 وري کم آورده بود که دلش مي خواست بشينه رو زمين و گريهوحشتناکي بود. حسين مقتدر ،حسين محکم ،ج

 کنه . جيغ هاي شکيبه به گريه تبديل شده بودن . دختر بيچاره خيلي رقت انگيز شده بود. بي دفاع و مظلوم .مثل

 .يه جوجه که از ترس گربه تو يه سوراغ قايم شده ،مي لرزيد

 قط يه بار شکيبه ماهيانه شده بود که اونو هم دکتر زنان بهشحسين فهميد ماجرا چيه . از وقتي برگشته بودن ،ف

 گوشزد کرده بود و حسين هم شوکت رو در جريان گذشته بود. اما امشب با اينکه وقتش نبود ،با توجه به تلنگر

 دکتر و ضعف عصبي اي که شکيبه بهش دچار بود ،اين اتفاق افتاده بود و چون يادآور اون شب شوم بود اينقدر

 .ترک بينوا رو ترسونده بوددخ

 همه ي قيد و بندها رو گذاشت کنار. برادرانه شکيبه رو تو آغوش کشيد. موهاي نامرتبش رو نوازش کرد و اروم و

 خش دار در حالي که به شدت تالش مي کرد جلوي باز شدن بغضش رو بگيره ،زمزمه کرد. خواهر خوبم ! گريه

 رو اذيت کنه وقتي من کنارتم . گريه نکن . آروم باش. هيچ اتفاق بدي نکن. من اينجام . هيچ کس نمي تونه تو

 . نيفتاده

 .عجيب بود که شکيبه اينبار ازش نمي ترسيد و تو بغل حسين هق هق مي کرد

 : کمي که ارومش کرد گفت

 براش برات لباس حاضر مي کنم . برو حموم تا اون موقع منم اينجا رو مرتب مي کنم. تو کشو لباساش گشت و-

 .لباس بيرون آورد. در حالي که شکيبه با پاهايي خوني مثل بچه هاي خاطي سر به زير کنار در حموم ايستاده بود

 

 .حسين لباسا و حوله رو داد دست شکيبه و گفت برو تو

 .اوردشکيبه آروم اونا رو گرفت و رفت داخل. حسين از اتاق بيرون رفت و از کمد زير راه پله مالفه تميز بيرون 

 مالفه هاي کثيف رو که جوري وحشتناک خون آلود شده بودن که آدم خيال مي کرد روشون قتلي اتفاق افتاده رو

 برداشت و برد ريخت تو سبد رخت چرکا. هنوز از تو حموم صداي اب مي اومد. سريع پارکت رو هم تميز کرد و
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 .قبل از بيرون اومدن شکيبه اتاقش رو ترک کرد

**** 

 .سرتا پاي دختر انداخت. قدبلند بود. با دست تعارف کرد که بنشينيد نگاهي به

 .دختر آرام نشست. حسين براي لحظه اي،فقط لحظه اي محو زيبايي دختر شد. واقعاًفتبارک اهلل احسن الخالقين

 :سرش رو پايين انداخت و پرسيد

 چند سالتونه خانم رضايي؟-

 :کردصداي آروم و پرناز دختر فضاي اتاق رو پر 

 .بيست و هشت سال-

 چه مقدار از کارهايي که بايد انجام بشه اطالع دارين ؟ شوکت خانم تا چه حد راهنمايي کردن ؟ در ضمن اول يه

 .مقدار از خودتون بگين

 : دختر رو صندلي جابه جا شد و گفت

 ه دانشجوهستش .بعدسالمه .ديپلم هنرستان دارم.پدرم ده سال پيش فوت شدن. يه خواهر کوچيکتر دارم ک32 -

 از فوت پدر ،مادرمون به تنهايي بار زندگي رو به دوش کشيده تا چهار سال پيش که پرستار يه خانم مسن شدم تا

 کمک خرج مادرم باشم .اما ايشون شش ماه پيش فوت شدن و من دوباره بيکار شدم. همسايه شوکت خانم اينا

 .گردمهستيم و ايشون مي دونستن که من دنبال کار مي 

 : حسين به صندلي تکيه داد و گفت

 جريان رو مي دونيد ؟-

 همينقدر اطالع دارم خواهر خونده تون مشکل روحي پيدا کردن و نياز به يه پرستار دارن که شبا ازش مراقبت-

 !!!کنه. روزها هم شوکت خانم ازشون مراقبت مي کنه . همين

 و نصف حقوقتون رو االن پرداخت مي کنم .کار شما از همين خوبه !من براي يه ماه باهاتون قرارداد مي بندم-

 امشب شروع مي شه. عصر ساعت شش مي آيين و صبح بعد از اومدن شوکت خانم ساعت کاريتون تموم مي

 شه.يه مواردي هم هست که از همين االن بهتون مي گم که بعداً جاي هيچ شبه اي باقي نمونه. من آدم معتقدي

 .در تمام مدتي که اينجا تشريف دارين رعايت مي کنيد. شکيبه رو چشماي من جا داره هستم . پوششتون رو

 

 مواظبش باشيد. من يه تخت ديگه تو اتاق شکيبه مي ذارم که همراهش باشين. شبا کابوس مي بينه. اگه موردي

 .بود منو خبر مي کنيد .در غير اينصورت خودتون به اموراتش رسيدگي مي کنيد

 

 

 ! چشمي گفت و با اشاره حسين بلند شد تا قراراد رو امضا کنهياسمن 

 از وقتي شکيبه داروهاي تجويزي دکتر رو مصرف مي کرد ،آرومتر شده بود. کابوسي به اون صورت که دکتر مي
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 گفت ممکنه خيلي وحشتناک اتفاق بيفته در شکيبه بروز نمي کرد.شايدم وقتش نبود. حسين خوشحال بود که

 تاري براي شکيبه پيدا کنه .ولي ته دلش يه حس خاص به اين دختر تازه وارد داشت. يه جورايي انگارتونسته پرس

 .از نگاه نافذش مي ترسيد

 .براي دومين جلسه ،حسين شکيبه رو برد پيش دکتر عزتي. اينبار دکتر زمان طوالني تري با شکيبه صحبت کرد

 ر داده بود. شب ها ممکن بود خواب اون لحظات رو ببينه ودکتر از شروع کابوس ها چه در روز و چه شب هشدا

 روزها با مرور خاطرات فلش بک بزنه به اون شب. حسين چهار چشمي روز و شب حواسش به شکيبه بود.فقط

 موقع خواب که شکيبه تو اتاقش بود ،وارد حريم اين دختر نمي شد. روزها کنارش تو حياط قدم مي زد ،باهاش مي

 اي ناهار. ولي غير از چند بار تکون دادن سر به نشونه آره يا نه ،هيچ عکس العملي از طرف شکيبهرفت بيرون بر

 .نديده بود

 ده روز از ورود ياسمن به خونه حسين مي گذشت. همه چيز تقريباً شکل روتين و آرومي به خودش گرفته بود تا

 دار متفاوت تر از قبل اومد اونجا. سالمي با يهاون شب .اون شب بعد از رفتن شوکت ،ياسمن با سر و شکلي يه مق

 مقدار چاشني عشوه اي زنانه تحويل حسين داد و رفت تو اتاق تا لباس عوض کنه . شکيبه خواب بود.اما به يکباره

 . تو خواب شروع کرد به جيغ زدن. ياسمن ترسيده بود. تعويض لباس رو بي خيال شد و دويد سمت شکيبه

 . روم سعي کرد اونو بيدار کنهبا زدن ضربه هايي آ

 : حسين که صداي شکيبه رو شنيده بود . سراسيمه خودش رو پشت در رسوند. مدام به در مي زد و گفت

 خانم رضايي ؟ خانم رضايي ؟ چي شده ؟ چه خبره اونجا ؟ مي تونم بيام تو ؟

 : ياسمن که خودش حسابي ترسيده بود ،گفت

 . بينن .چشماش بازه ولي داد مي زنه بيايين تو دکتر ! انگار خواب مي-

 حسين که اذن دخول پيدا کرد ،وارد اتاق شد و به سمت تخت شکيبه دويد. شکيبه با رنگي به مراتب سفيد تر از

 يه مرده ،با چشمايي که از حدقه بيرون زده بود ،نگاهش کرد .ديگه جيغ نمي زد . فقط با يه تنفر عجيب ،به حسين

 :ه ياسمن گفت که آب بياره. خودش کنار تخت شکيبه زانو زد و آروم گفتنگاه مي کرد. حسين ب

 !خوبي ؟ خواب ديدي ؟ چه خوابي ديد؟ آروم باش! من پيشتم-

 .شکيبه با موهاي پريشون و وحشي نيم خيز شد. با يه تنفر عجيب زل زد تو چشماي حسين

 : حسين ترسيده بود ولي آروم گفت

 چيزي شده ؟ خوبي شکيبه ؟-

 

 

 کيبه بلند شد و نشست. لباس خواب بلند وصورتي رنگي پوشيده بود. با صورت مهتابي ،موهاي مشکلي ژوليدهش

 : ،چشماي وحشي زل زد تو چشماي حسين و لب زد . براي اولين باز بعد از اون اتفاق لعنتي ، لب زد

 .ازت متنفرم حسين شريف-
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 يوان اب وارد اتاق شد. به سمت شکيبه رفت و تاخون تو رگاي حسين يخ بست. همون لحظه ياسمن با يه ل

 .خواست ليوان رو به سمت شکيبه بگيره ،شکيبه ليوان رو با خشونت گرفت و آبش رو پرت کرد سمت حسين

 صورت حسين خيس شد. از کنار تخت بلند شد. شکيبه هم همزمان ايستاد. بي توجه به چهره ي وار رفته ياسمن

 . ط رفتو بهت زده حسين به سمت حيا

 ياسمن دستمال کاغذي اي به سمت حسين گرفت. تازه اون موقع بود که حسين متوجه پوشش ياسمن شد. يه تي

 شرت جذب آستين کوتاه و شلوار لي با موهاي به رنگ خرمن طاليي گندم که پشت سرش بي رحمانه به دار زده

 : شده بود. نگاهش رو ازش گرفت و با عصبانيت گفت

 خانوم ؟ در مورد ظاهرتون چي بهتون گفته بودم ؟اين چه وضعشه -

 : ياسمن با عشوه دست برد شالش رو از رو صندلي کنار آينه برداشت و گفت

 .تقصير من نيست. خواهرتون جيغ و داد کردن حواسم پرت شد . ببخشيد-

 .حسين رو ازش گرفت و به دنبال شکيبه راهي حياط شد

 : هش نمي کرد. مستقيم به جلو نگاه مي کرد. حسين گفتکنار شکيبه رو تاب نشست. شکيبه نگا

 .خوشحالم حرف زدي!هرچند حرفي که زدي خيلي خوشايند من نبود ولي برات خوشحالم-

 .شکيبه بي اونکه حرفي بزنه فقط به جلو خيره شده بود

 : حسين سرش رو خم کرد سمت صورت شکيبه و گفت

 ديگه نمي خواي حرف بزني ؟-

 .ب بلند شد و به سمت خونه رفت. حسين پوفي کرد ودست برد تو موهاي پرپشتش و زمزمه کردشکيبه از رو تا

 اينم زندگيه من دارم ؟

 نگاهي به دختر تازه وارد کرد که غرق خواب بود. اين ديگه کي بود ؟خوش به حالش که آروم خوابيده بود. يعني*****

 ره زنش بود. اگه زن بود ،يعني حسين باهاش ؟ هههه بهاون دختر بود ؟ شايدم زن بود. حتماًزن حسين بود. آ

 حسين نمي آيد از اينکارا بلد باشه .هههه.يه دفعه رنگ چهره اش عوض شد. خوبه ديگه ! همه زندگي منو به گند

 کشيده و حاال رفته بود زن گرفته بود.پس چرا پيش حسين نيست ؟ بايد يه کاري مي کرد. چيکار ؟ بايد حسين رو

 ي داد. قبر چطوره ؟ آره بايد وسط حياط يه قبر مي کند. بايد خودش رو چال مي کرد. صديقه کجا بود ؟آزار م

 شايد با هستي رفته . اره حتما رفته پيش دخترش. من که براش ارزشي نداشتم. دختر اون هستيه. من يه

 بيه کفنه. مي رم مي خوابم توپرورشگاهي بي کسم. نگاهي به سرتاپاش کرد. پيرهن کوتاه خوابتنش بود. خوبه ش

 !قبر!من يه مرده ام !آره مرده بايد تو قبر باشه

 

 

 االن يعني با همين برم تو قبر ؟ آره بابا چه اشکالي داره ؟ خدا قهرش مي گيره ها ! خدا ؟ کدوم خدا ؟ مگه خدام

 ذاشت دست اون حيوونا بهش داري تو ؟ خنده اش گرفت . خدا بود مگه ؟ اگه بود پس کجا بود ؟ خدا اگه بود نمي
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 .برسه.خدا نبود که! دروغ مي گن تودنيا خدا هست

 آروم در اتاق رو پشت سرش بست. حياط خيلي هم تاريک نبود! مي دونست بيل و کلنگ کجاست. رفت يه بيل

 بزرگ آورد. مشغول کندن باغچه شد. با خودش مي خنديد. اگه من خودم رو اين وسط چال کنم ،هميشه مي شم

 .آيينه دق حسين شريف. اين بهترين کاره !گريه مي کرد و زير لب حسين رو فحش مي داد

***** 

 صداهاي عجيب و غريبي مي اومد. اول حس مي کرد از تو خوابش صدا مي ياد ولي وقتي به عالم هوشياري

 .برگشت. متوجه شد خواب نيست. سريع بلند شد. از تو حياط بود. پرده رو کنار زد

 چي مي ديد. شکيبه داشت زمين و مي کند. سراسيمه از اتاق بيرون زد. پله هاي حياط رو دوتا يکي خداي من

 : پايين اومد. خودش رو رسوند به شکيبه . با صدايي که سعي داشت آروم باشه تا اونو نترسنه گفت

 چي شده شکيبه ؟ داري چيکار مي کني؟-

 : شکيبه بي اونکه برگرده عقب گفت

 ! ي کنمدارم قبر م-

 : حسين وحشت زده بيل رو از دست شکيبه بيرون کشيد و گفت

 هيچ معلومه چيکار مي کني ؟ يعني چي قبر مي کنم ؟ چرا بيداري ؟ چرا اينجايي؟-

 : شکيبه نگاه وحشيش رو دوخت تو چشماي حسين و گفت

 بده من اون بيلو! مي خوام قبر بکنم . به تو چه ؟-

 

 : حسين لبخندي زد و گفت

 .کر خدا زبونت واشده. دست به اين نزن دختر خوب ! بيا بريم باالش-

 : شکيبه براق شد سمتش و گفت

 دفعه آخرت باشه به من مي گي دختر! من دختر نيستم ! يه زنم !مي فهمي يه زن !پنج سال حسرت زن شدن-

 . داشتم . حاال به آرزوم رسيدم . بلند و ديوانه وار قهقه زد

 : پريده نگاهي به سرتاپاي شکيبه انداخت و گفت حسين ترسيده و رنگ

 .چرا اينجوري اومدي بيرون ؟ نکن با خودت اينجوري شکيبه ! بيا بريم تو ! تو حالت خوب نيست-

 : شکيبه مثل بيماراي نامتعادل رواني خنديد و گفت

 !چيه ؟ نکنه نمي توني نيگا کني ؟ البته براي تو که خوشگل که فراوونه-

 

 

 .ه به اتاقش کرد. حسين تيکه کالمش رو گرفتبعد اشار
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 :شکيبه با تندي گفت

 منو به خاک سياه نشوندي ، راحت شدي رفتي زن دلبر گرفتي انداختي تو اتاق من دقم بدي ؟ قبر مي کنم-

 .خودم رو چال مي کنم بشم آيينه دق تو حسين شريف کثيف

 : حسين عصباني گفت

 .چيه نصف شبي. بيا بريم تو اتاقت. تو حالت خوب نيستبفهم چي مي گي شکيبه! اين کارا -

 : شکيبه بلند گفت

 من ؟ من کجا حالم خوب نيست ؟ االن از هميشه بهترم !ببين آرومم! پنج سال به اوني که مي گفتن اسم خداست-

 وب کردهالتماس کردم .شوهرم خوب بشه ،بشم زن. االن شدم . اونم نه با يه شوهر با سه نفر! اين حالم رو خ

 شنيد ديگه !التماسامو شنيد گفت بيا بگير اينم زن شدن که اينقدر عز و جز مي کردي! حال من خوبه! تو برو به!

 !زنت برس که انداختيش تو اتاق من االن باهات قهر مي کنه ها! منم برم تو قبر

 لش داد و چون حسينحسين بيل رو انداخت زمين و خواست که بازوي شکيبه رو بگيره که شکيبه با حرص ه

 آمادگي نداشت ،عقب عقب رفت و پاش گرفت به لبه گلدون و خورد زمين و سرش خورد به سنگ فرش کنار

 . باغچه

 

 تو آني از ثانيه جوي خون از کنار گوشش روون شد. شکيبه که حسين رو اونجوري ديد،خنديد. قهقهه زد.. چي

 کجان بيان کنارت ؟بگو بيان مواظبت باشن. همونطور کهشدي حسين شريف ؟ اوف شدي ؟اون محافظاي لعنتيت 

 مواظب منو صديقه بودن. راستي مادرت کجاست ؟ رفته ؟ بي عفت شدن منو ديد و فرار کرد ؟

 بعد اومد نزديک تر و سرش رو آورد جلوي صورت حسين و انگشتش رو زد به خون کنار گوشش و گرفت باال و

 : گفت

 نت خون بياد خيلي بده ! اونم با درد بياد خيلي بده . دستش رو مشت کرد و کوبيدخون اومدن خيلي بده !از بد-

 . سينه اش و گفت . هم از ت خون بياد و هم اينجات درد بگيره و بسوزه خيلي بده

 :يه کم عقب تر رفت.چهره اش عوض شد. درهم رفت. پاهاش شروع کرد به لرزيدن. سست شد. با بغض گفت

 بده! اگه مادرت ببينه که خون مي ياد بده ! اگه مادرت ببينه اذيت مي شي بده ! اگه مادرت بياگه ازت خون بياد 

 .زبون گريه کنه بده

 :تا حسين به خودش بجنبه ،شکيبه موهاي پريشونش رو کشيد و با جيغ گفت

 ببينه بده ! اگهاگه مادرت بي حرمت شدنت رو با چشمش بينه بّده ! اگه مادرت با نفس بي نفسي جون کندنت رو -

 ...مادرت تيکه پاره شدن لباسات به دست سه تا حييون رو ببينه بده بده. بده بده بده بده
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 حسين دستاي شکيبه رو محکم گرفت و از موهاش جدا کرد. شکيبه به سينه حسين مشت مي زد. با مشتهاي

 بود. مدام سرش رو به اطراف تکون ظريفش ضربه مي زد. داد و مي زد و گريه مي کرد. همه پهناي صورتش اشک

 :مي داد و مي گفت

 اگه مادرت ببينه بده !اگه بي حرمت شدنت رو ببينه بده. اگه خونت رو ببينه بده. همش تقصير توه !همش تقصير

 .توه. تو قول دادي مواطبمون باشه. تو نامردي . تو به قولت وفا نکردي. حسين شکيبه رو سفت به آغوش کشيد

 : کرد . ناخودآگاه بوسه اي به سرش زد و گفت محکم بغلش

 آروم باش دختر خوب ! همه چي درست مي شه! مي دونم اره بده !ميدونم تقصير منه ! مي خوام جبران کنم! هر-

 جور تو بگي !هرطور تو بخواي جبران مي کنم ! من مجازتشون مي کنم !من مي برمت تا باالي طناب

 .ببينيشون!فقط تو آروم باش

 يبه تو بغل حسين هق هق مي کرد. بي حرکت ايستاده بودن.حسين بازوهاي مردانه قدرتمندش رو دور بدنشک

 : ظريف و شکننده شکيبه حلقه کرده بود و زير گوشش مي گفت

 فقط آروم باش. حرف بزن! از اون شب لعنتي حرف بزن و بريز بيرون عقده هاتو. زمان مي بره تا رو پا بشي. زمان-

 ا خودت رو پيدا کني. خوشحالم دارو و دکتر موثر بوده و بعد از دوماه سکوت تونستي دوباره حرفمي بره ت

 .بزني!بهتر مي شي مطمئن باش. شکيبه با گريه فقط گوش مي داد

 

 .فقط آروم باش. هر جور تو بخواي تاوان مي دم. هر جور تو بخواي جبران مي کنم. تا آخر عمر نوکريت مي کنم

 .باش. آروم باشفقط راضي 

 بعد آروم شکيبه رو از خودش جدا کرد. در حالي که هنوز دستاش رو سر شونه هاي شکيبه بود صورتش رو نگاه

 .کرد

 : چشماش غرق گريه بود.حسين دستاش رو از رو شونه شکيبه برداشت و گفت

 !بريم باال ؟ سردت مي شه با اين وضع ! بيا بريم باال-

 .شکيبه سرش رو تکون داد

 !حسين شکيبه رو تا دم اتاقش بدرقه کرد. خودش راهي آشپرخونه شد. ليوان آبي سر کشيد و نشست همونجا

 : با خودش گفت

 تحويل بگير حسين خان ! از اين به بعد مشکالتت شروع مي شه. داره اون صحنه ها رو تو ذهنش بازسازي مي-

 : ي. دستي به صورتش کشيد و گفتکنه ! مي خواد که رو به روبشه. بايد هر لحظه مواظبش باش

 خدايا واقعاً داشت قبر مي کند واسه خودش ؟ اگه کار دست خودش بده چي ؟ خدايا خودت بهم قدرت بده کم-

 !نيارم
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 .بايد صبح به دکتر زنگ مي زد و ماجرا رو تعريف مي کرد. حتماً اون مي دونه بايد چيکار کنن

 ه بود.ولي به روي خودش نياورد که گرماي تن شکيبه وقتي اون سفتاما حسين با خودش رو راست نبود. فهميد

 به آغوش کشيده بود. ناخودآگاه ناخونکي به مردانه هاش زده بود.احساساتي که خيلي وقت بود روشون سرپوش

 گذاشته بود. وقتي حمايتگرانه تن ظريف شکيبه روتو خودش حل کرده بود انگار تکوني به اون آتشفشان خاموش

 .ه بود. آتشفشاني که اگه فعال مي شد ،ديگه نمي شد جلوي رون شدن گدازه هاي داغش رو گرفتداد

***** 

 صبح حسابي از خجالت ياسمن دراومد . مثال اين دختر بينوا ي مريض رو به اون سپرده بود. خانم گرفته خوابيده و

 .شکيبه داشت واسه خودش قبرمي کند واقعاًکه

 .دکترعزتي زنگ زنگ زد ساعت حدود ده بود که به

 : دکتر وقتي ماجراي شب پيش رو شنيد ،گفت

 حسابي مراقبش باشين. داره همه خاطرات رو مرور مي کنه ! با توصيفات شما از هذيانهاي ديشبش ،مي شه-

 فهميد، اون دختر بيشتر از اينکه از بي حرمت شدنش ناراحت باشه از ناراحتي و غصه مادر شما موقع ديدن اون

 نه ها ناراحته.نبايد فعالً از مرگ مادرتون چيزي بدونه !وضعيتش خيلي بغرنج مي شه. مواظب داروهاش باشينصح

 .و هفته بعد دوباره بيارين تا با هم حرف بزنيم. ايشاهلل که بتونيم اونو به يه زندگي نرمال برگردونيم

 شکيبه راجع به مرگ مادرش چيزي نگههمين که تلفن رو قطع کرد رفت سراغ شوکت که بهش گوشزد کنه که به 

 !و بگه رفته انزلي

***** 

 بوسه اي روي موهاي مشکيش زد و شروع کرد به بافتنش. شکيبه مثل يه دختر بچه آروم نشسته بود. تونيک کرم

 رنگي به تن کرده بود با شلوار هم رنگش. شوکت موهاشو داشت مي بافت و آروم به سرش بوسه مي زد و خدا رو

 .ي کرد که زبونش باز شدهشکر م

 :شکيبه پرسيد

 شوکت خانوم ؟ مادرم کجاست ؟-

 شوکت اول متوجه نشد.ولي زود فهميد منظورش صديقه ست. تا خواست حرفي بزنه ،صداي شوکت خانوم شوکت

 : خانوم حسين رو شنيد. بهترين وقت واسه فرار از سوال ترسناک شکيبه بود. گفت

 .االن مي يام دخترم برم ببينم اقا چيکار دارن .-

***** 

 ده روز از ماجراي کندن قبر مي گذشت و حسين غير از مواردي مثل خريد و کارهاي بانکي و شخصي خونه

 

 بود.عصر ها طبق قرار ياسمن مي اومد و تا صبح تو اتاق شکيبه مي خوابيد. شکيبه ديگه براي بيرون رفتن بيدار
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 بود و در عرض ده روز دوبار جلسه روان درماني داشتن .در طول روز شکيبهنشده بود. دکتر داروهاشو تغيير داده 

 برخالف اون حالتهاي هيستريک ده شب پيش که نطقش رو باز کرده بود ،غير از جوابهاي کوتاه چيزي به حسين

 نمي گفت .اما دکتر وضعيتش رو خوب به حسين گزارش داده بود. پيش دکتر خوب صحبت مي کرد و همين از

 .تنش درونيش کاسته بود

 .اون روز عصر بعد از رفتن شوکت و اومدن يا سمن ،تو اتاقش مشغول مطالعه بود که در اتاقش به صدا دراومد

 !بفرماييد-

 .ياسمن در استانه در ظاهر شد

 اجازه هست ؟-

 .بله !بفرماييد-

 . ببخشيد اقاي دکتر مي خواستم باهاتون صحبت کنم-

 بفرماييد!درمورد چي ؟-

 ياسمن يه پاشو عمداً جوري که خوش تراشي ساقش رو بيشتر نشون بده انداخت رو اون يکي پاش و با غمزه اي-

 : ريز گفت

 .من در مورد شکيبه خانم مي خواستم صحبت کنم-

 : حسين مشتاقانه گفت

 چيزي شده ؟ حرفي زده ؟-

 : ياسمن با اخم کمرنگي گفت

 .صورت امکان روزها هم کنارشون باشم. دستمزد اضافي هم نمي خوام نخبر! مي خوام براي کمک به ايشون ،در-

 ! ايشون يکي رو مي خوان که باهاش حرف بزنه ،درد دل کنه تا بتونه روپا بشه

 : حسين متعجب گفت

 !من و شوکت خانم هستيم کنارش-

 : ياسمن تابي به گردنش داد و گفت

 ش رو درک نمي کنيد. شوکت خانم هم سن و ساليشما خيلي نمي تونيد بهش نزديک بشين چون احساسات-

 .ازش گذشته ! به هر حال اين فقط يه پيشنهاد بود. مي تونيد قبول نکنيد

 مادرتون با کار تمام وقت شبانه روزي تو اينجا مخالف نيستن ؟-

 .نه ايشون مشکلي ندارن. من قبال هم اينجوري کار کردم-

 . تون رو هم زياد مي کنمبسيار خوب من مانعي نمي بينم. دستمزد-
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 :ياسمن با ناراحتي گفت

 .ممنون ولي من به خاطر بيشتر شدن درآمدم اينو نگفتم. خواستم مفيد باشم-

 : حسين گفت

 منم تشکر مي کنم از نيت خيرتون ولي هر کاري اجرتي داره! قسمت خدايي کارتون هم اجرتون با خودش. ولي

 .مي کنم قسمت زمينيش من هزينه اش رو پرداخت

 : ياسمن بلند شد و گفت

 .پس من فردا که رفتم خونه يه مقدار از وسايلم رو مي يارم که بمونم-

***** 

 تازه مي خواست بره تو رخت خواب که تقه اي به در خورد. بله اي گفت و منتظر شد. کي مي تونست باشه غير از

 ياسمن ؟

 ني صورتي و شلوار همرنگش و شال سفيدي که براي خالياما برخالف انتظارش شکيبه بود.با لباس خواب کارتو

 .نبودن عريضه رو سرش انداخته بود و گيس هاي بافته شده اش از زيرش ديده مي شدند

 . سريع به سمتش رفت

 چي شده شکيبه ؟ خوبي ؟ چيزي مي خواي ؟ خانم رضايي کجاست ؟-

 .آروم لب زد خوابيده-

 : تظر حسين و گفتبعد چشماشو دوخت تو نگاه مضطرب و من

 مي تونم يه خواهشي ازتون بکنم ؟-

 : شکيبه چرا اينقدر آروم شده بود ؟حسين با تشوش گفت

 بگو ! چيزي شده ؟-

 ! من مي خوام از اينجا برم-

 چي ؟ کجا بري؟-

 ! مي خوام برگردم پيش شوهرم -

 کدوم شوهر شکيبه ؟ تو ازش طالق گرفتي يادت نيست ؟-

 خوام برگردم پيشش. پيش اون امنيت داشتم . نمي خوام ديگه مزاحم زندگي شما بشم! ازچرا يادمه !ولي مي -

 !همسرتون هم خوشم نمي ياد ! نمي خوام باهاش تو يه اتاق باشم

 ! همسرم ؟ کدوم همسرم ؟ من زن ندارم شکيبه-

 پس اوني که پيش من مي مونه کيه ؟

 ا اسم فاميل صداش مي کنم ؟ اگه زنم بود شبا پيش تو چيکار مياوني که تو اتاقت مي خوابه پرستارته! نمي بيني ب



www.taakroman.ir  

 

  

 
129 

 

رمان دوروي زندگي    

 سميه.ف.ح کاربر انجمن تک رمان

 

 کرد ؟ يه کم عقلت رو به کار بنداز ! تو اين همه گرفتاري فقط زن گرفتنم کم بود واقعاً. اونو استخدام کردم که

 

 

 هيچ جا مواظبت باشه. اومده شبا راحت تر بخوابي ! اگه ازش خوشت نمي ياد ، يکي ديگه رو مي ياريم . ولي تو

 !نمي ري

 .ببين آقاي دکتر ! روراست بگم! من ازت متنفرم! از اون دختر متنفرم ! از شوکت متنفرم ! از همه بدم مي ياد-

 فقط احمد بود که بهم محبت مي کرد ولي کثيفم نمي کرد. فقط احمد بود که هوامو داشت ولي به جسمم کار

 !نه هواي حيواني! من مي خوام هر جور شده برگردم پيشش نداشت. احمد منو به خاطر شکيبه بودنم مي خواست

 خدا کنه زن نگرفته باشه! مي رم التماس مي کنم که منو قبول کنه ! از وقتي ازش جدا شدم آهش منو گرفته . اين

 .زندگي ، اون زندگي رويايي که بعد از احمد تصور مي کردم نيست. من برمي گردم شيراز

 : يبه بست و گفتحسين آروم درو پشت سر شک

 بشين حرف بزنيم! برام جالبه که تو چرا روزا حرف نمي زني و شبا به اين راحتي حرف مي زني! انگار شبا برمي-

 . گردي به قبل

 شکيبه رو دعوت به نشستن کرد. همين که شکيبه نشست ، ياسمن با ظاهري نامناسب ،يکدفعه در اتاق رو باز

 : ي به لباسهاي ناجور دخترک انداخت و با عصبانيت گفتکرد. حسين هنوز سر پا بود. نگاه

 چه خبرتون خانوم ؟ به چه اجازه اي با اين سر و شکل اونم بدون در زدن وارد اتاق من مي شين ؟-

 : ياسمن خودش رو انداخت تو اتاق و رفت سمت شکيبه و بي توجه به داد و بيدا حسين رو به شکيبه گفت

 منو ترسوندي خانومي ؟! بيا بريم تو اتاق! کي بيدار شدي تو ؟خوبي شکيبه جان ؟ عزيزم -

 شکيبه نگاهي به رخت ولباس ناجور ياسمن جلوي حسين انداخت وبدون اينکه خودش متوجه لحن کالمش باشه ،

 : گفت

 ما بروبه چه حقي منو مي پاي ؟ بودنم اينجا ، يا نبودنم تو تختتم چه ربطي به تو داره ؟ با حسين کار داشتم ! ش

 ! لباست رو عوض کن! نگران منم نباش! حرفام تموم بشه برمي گردم

 : ياسمن با حالتي گرفته گفت

 !فقط نگرانت شدم عزيزم! باشه من مي رم-

 : رو به حسين گفت

 .ببخشيد! فکر کردم مثل اون دفعه شده ! همه جارو گشتم و بعد اومدم اينجا که بيدارتون کنم-

 لش گفت ، منتظر باش خانوم خانوماي رواني ،چطور اين حسينت رو مال خودم مي کنم و ازموقع رفتن ، رفتن تو د

 !!!اينجا بيرونت مي کنم .حاال ببين

 ! اما خب سرنوشت به شکيبه زيادي سخت گرفته بود. وقتش بود يه کم طناب زندگي شل تر بشه
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 : ياسمن که درو بست ،حسين روبه روي شکيبه نشست و گفت

 وحاً شرايط مناسبي نداري ! ولي من هرجور که تو بخواي حمايتت مي کنم !فکر مي کني بتونم مثلمي دونم ر-

 

 

 احمد سايه باشم باال سرت که کسي اذيتت نکنه ؟

 : شکيبه خنديد وگفت

 از دور مواظب منو مادرت بودي اينجوري شد. اون زن بينوا که فرار کرده پيش دخترش و من شدم يه روان-

 فکر مي کني نمي دونم به ضرب و زور اون قرصاست که مي تونم حرف بزنم و يه مقدار مخم کار کنه پريش عصبي!

 ؟ من آدم خنگي نبودم جناب شريف! من خوب مي دونم چه اتفاقي افتاده . بعضي وقتا توان تحليل موقعيت رو از

 دي! مثل شغل و خونه ولي دردست مي دم ولي حاليمه تو چه شرايطي هستم . تو تو زندگي بعضي چيزا بهم دا

 عوض چيزاي مهمي رو ازم گرفتي که هيچ جوره نمي شه جبرانش کرد. تو عزت نفس و حرمت من رو ازم گرفتي

 که تا عمر دارم بايد عزادارشون باشم. با اينکه االن تو خونه ات هستم و تو داري جبران مي کني اون کمبود سايه

 صديقه باشه ،ولي بدون ازت در حد مرگ متنفرم! من مي خوام برگردم پيشات رو قول داده بودي باال سر من و 

 مردي که غير از اتاق خوابش ، همه جوره مرد بود! با ضربه اي که خوردم ،محاله بدون حضور يه شخص امين بتونم

 ! داروهايتنهايي زندگي کنم. اما مي خوام هرجور شده برم از پيشت! ديدن هر روزه تو روحم رو داغون مي کنه 

 ضد افسردگي اي و استرسي که مصرف مي کنم ، تا حد زيادي از اون حالتهاي وحشتناک و به قول دکتر عزتي

 ،فلش بک به گذشته جلوگيري مي کنه ! ادامه اش مي دم و زندگي مي کنم ! ممنون که تا همين حد برام جبران

 .کردي که روپا بشم

 پو افتاد. اين دختر يکدنده لجباز رو به خوبي مي شناخت. وقتي که توهمزمان که خواست بلند بشه ،حسين به تکا

 همين اتاق ازش دلخور شد و رفت و پشت سرش رو نگاه نکرد و اونو تو نگراني گذاشت هم همينقدر جدي بود. مي

 .ي کردم دونست که اگه پاش بيفته اينبار بيشتر دور مي شه و ديگه هيچ وقت نمي تونه پيداش کنه ! بايد يه کاري

 خواهش مي کنم شکيبه ! صبر کن! منم حرف دارم ! بشين لطفاً-

 شکيبه نشست و حسين مردد بود حاال چي بگه ؟

 : شکيبه آروم گفت

 !منتظرم جناب شريف-

 من ...من قبالً رفتاري در شان تو باهات نداشتم . علتشم باليي بود که سميرا سر احساساتم آورده بود. هرچقدر-

 خوام ،نمي تونم ازت دلت دربيارم .مي دونم ! در مورد اون حادثه هم تاجايي که عقلم کار مي کردهم که عذر ب

 خواستم که مراقب باشم ولي انگار قسمتم بود که شرمنده بشم. من از کارم استئفا دادم. از صدمه ديدن عزيزان

 . بازمانده ام ترسيدم
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 عزيزان بازمانده ؟-

 .ي تبز بودسوتي داده بود. اين دختر خيل

 منظورم همه عزيزانمه ! درقبالت کوتاهي کردم ولي جبران مي کنم ! من حتي حاضرم از اين خونه برم تا تو ،تو-

 

 

 !آسايش اينجا بموني . بعدش هم بري سرکارت و زندگيتو دوباره شروع کني

 : شکيبه خنديد و گفت

 تجاوز پر سر و صدا تو پرونده ام دارم ! فکر ميکدوم زندگي جناب شريف ؟ من بيست و دو سالمه يه طالق و يه -

 کني آدمهايي مثل خودت که عقلشون به چشمشمونه ،به من چجوري نگاه مي کنن ؟ من شانسي براي داشتن يه

 خانواده نخواهم داشت. چيزي که يه عمر حسترش رو خوردم !اينو چطور مي خواي جبران کني ؟ البد برام

 خواستگار پيدا مي کني آره ؟

 : دوباره بلند تر خنديد و گفت

 .... فکرش و بکن در به در بيفتي تو کوچه ها-

 .خنده اش هيستريک شد. حسين دوباره ترسيد

 :شکيبه خندان ادامه داد

 تو سينا رو از من گرفتي ! بعضي وقتا بهش حق مي دم که بذاره بره . يه چيزايي يادمه !يادمه تو بيمارستان اومد-

 اش منو با اين رسوايي نمي پذرين . نمي دونم چرا اون موقع ناراحت نشدم . اصالً يه جوري بودم و گفت که خانواده

 ! اما االن دارم کم کم مي فهمم فاجعه تا چه حد بزرگه .

 اگه مي خواي جبران کني ،منو ببر پيش احمد. ببر و بهم کمک کن تا منو بپذيره . تا وقتي سايه اش باالي سرم بود

 وري باهام وحشي گري نکرده بود. اون مريض بود و من دلش رو شکستم .خدا هم اينجوري تاوان دلزندگي اينج

 .شکسته اونو ازم گرفت

 حسين ترسيده از پيشنهادي که تو اين نيم ساعت يکي دو يه بار تا نوک زبونش اومده بود و برگشته بود ،نفس

 . عميقي کشيد و تصميم گرفت که بگه

 چي مي خواي دقيقاً. اون کسي نيست که بتونه تو رو صاحب يه خانواده بکنه !براي چي ميشکيبه تو از احمد -

 خواي برگردي ؟

 : شکيبه آروم گفت

 امنيتي که بدون اون ندارم !من اينو مي خوام . قيد خانواده رو زده ام . من نمي خوام بترسم. اين حداقل چيزيه-

 هاي بيرون از ديوارهاي اين خونه وحشت دارم . وقتي با ماشين منوکه يه آدم از زندگي مي خواد. من از همه آدم
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 مي بري بيرون بگردوني يا مي بري مطب دکتر عرتي ،من از همه مي ترسم . وقتي با احمد بودم ترس برام معني

 .نداشت. من اون حس رو گم کردم .اونو مي خوام

 اگه منم اون امنيت رو بهت بدم ،حاضري بموني ؟-

 

 

 

 :دوباره خنديد شکيبه

 تو يه بار قول اين امنيت رو دادي و بدجور گند زدي جناب شريف. چطور روت مي شه دوباره تکرارش کني ؟-

 : حسين عرق پيشونيش رو با دستمال کاغذي پاک کرد و گفت

 .منظورم امنيتي نه از جنس فاصله ،بلکه امنيتي از جنس امنيتيه که احمد بهت مي داد-

 :شکيبه متعجب گفت

 تو عقلت رو از دست دادي جناب شريف !چطور فکر مي کني حاضر مي شم سايه سر بودنت رو قبول کنم ؟ حتي-

 حاال که اينقدر رقت انگيز به نظر مي يام . يا اصالً چرا حاضري زندگيت رو به خاطر زني مثل من ،تباه مي کني ؟

 ! مونمحاال که همچين فکري تو ذهنت افتاده ، ديگه هرگر اينجا نمي 

 .شکيبه بي هوا بلند شد و سمت در رفت. حسين مستاصل دنبالش رفت و تو آستانه در ،دستش رو گرفت

 : شکيبه با حرص برگشت سمتش و دستش رو محکم از مشت حسين بيرون کشيد و گفت

 ! ديگه هيچ وقت به من دست نزن جناب شريف. قاضي امين جامعه-

 : حسين نسبتاً عصباني گفت

 ! اتاق شکيبه . من هنوز حرفام باهات تموم نشده برگرد تو-

 : شکيبه تو همون آستانه در نگاه غضبناکي حواله حسين کرد و گفت

 .ديگه عمراً با تو توي يه اتاق بمونم-

 حسين محکم بازوي شکيبه رو گرفتو اون هل داد داخل اتاق. همين حرکت کافي بود تا ذهن مشوش شکيبه

 روع کرد به جيغ زدن . حسين موضوع رو گرفت سريع درو قفل کرد و دستش رو،سيگنال خطر رو بگيره. ش

 : گذاشت رو دهن شکيبه و گفت

 .آروم باش! من کاريت ندارم! آروم باش تا دستمو بردارم-

 

 . شکيبه عرق کرده بود. حالش خراب بود. ترسيده بود. صحنه هاي اون شب لعنتي پيش چشمش رژه مي رفتن

 ها هم همينو به شکيبه گفته بود. آروم باش . اگه آروم باشي ،کاري بهت نداريم .ولي اونا بهش يکي از اون لعنتي

 .کار داشتن. اون لعنتي ها باهاش بدترين کارها رو داشتن
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 شکيبه از ترس قالب تهي کرده بود. حسين منتظرِ برگشت آرامش به چهره ترسيده شکيبه بود تا دستش رو

 ت آرامش ، چشماي ترسيده شکيبه بي حال رو هم افتادن و شکيبه در حالي که از ترسبرداره .ولي به جاي برگش

 .ضعف کرده بود،بين بازوهاي حسين قرار گرفت

 حسين مثل سگ پشيمون بود. چرا اينجوري شد؟ اصالً قصد بدي نداشت . شکيبه رو مثل پر کاه بلند کرد و رو

 حموم اتاقش ليوان ابي پر کرد و اورد. دستش رو کرد تو ليوان وتختش خوابوند. دست و پاشو گم کرده بود. از تو 

 

 

 چند قطره اب ريخت رو صورتش. شکيبه تکوني نخورد. بيشتر اب ريخت. نشد.دست رو گذاشت رو صورت شکيبه

 تکونش داد. صداش کرد ولي جوابي نشنيد.با اينکه تنها گذاشتن خونه با ياسمن کار عاقالنه اي نبود ولي وقت.

 فاده از عقل نبود. در اتاق رو باز کرد و باز گذاشت و اومد و شکيبه رو بغل کرد و برد پايين. آروم رو صندلياست

 .عقب خوابوندش و ماشين رو روشن کرد. از تو ماشين ديد که ياسمن از اتاق شکيبه داره نيگاشون مي کنه

 اتوبان توقف کرد. برگشت عقب. شکيبه وسط راه بيمارستان بودن که صداي ناله شکيبه رو شنيد. سريع کنار

 : چشماش باز بود. پياده شد و در عقب رو باز کرد و گفت

 خوبي ؟-

 : شکيبه دستش رو گذاشت رو سرش و گفت

 : درد مي کنه ! بعد انگار که يادش اومده باشه جريان چيه ،خودش رو جمع کرد گوشه ماشين و گفت-

 .نبه من دست نزن. تو رو خدا به من دست نز

 حسين کالفه سرش رو از ماشين بيرون اورد و دستي تو موهاش کشيد و تا خواست حرفي بزنه ، شکيبه اون يکي

 .درماشين رو باز کرد و پابرهنه شروع کرد بغل اتوبان ديويدن

 ماشين رو همونطوري ول کرد و شروع کرد به دويدن دنيال شکيبه. خيلي زود بهش رسيد. با اينکه شکيبه منع

 بود هر نوع تماسي رو ولي حسين عصباني بود. ساعت دو نصف شب هر دو با لباس تو خونه اي وسط اتوبان کرده

 مارتون اجرا مي کردن . از پشت بازوي شکيبه رو گرفت و متوقفش کرد. شکيبه جيغ مي کشيد و با دستش

 : آزادش ، مشت بود که حواله ي سينه حسين مي کرد. حسين محکم گرفتش و گفت

 .وم باش. به خدا کاري باهات ندارم. به ارواح خاک مادرم کاري باهات ندارمآر-

 تيري بود که در بحراني ترين شرايط رها شده بود و نمي شد که به کمان برگرده. شکيبه از سست شدن يکباره

 : حسين استفاده کرد و خودش رو از آغوش اون جدا کرد و گفت

 

 صديق..صديقه ....مادرمن .....مرده ؟ تو االن...به خاک مادر من....قسمتو چي گفتي ؟ ارواح خاک مادرت ؟ -

 خوردي ؟

 .حسين نادم نگاهش کرد . بريد! خم شد! کم آورد! رو دو زانو نشست رو زمين. سرش رو انداخت پايين
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 : شکيبه کنارش نشست. اشک ريزان گفت

 !وييدروغ گفتي نه ؟ مادر من زنده ست !تو يه دروغ گوي پست و ترس-

 :حسين سرش رو باال گرفت. چشماش پر اب بود. لب زد

 !متاسفم-

 .جيغ کشيد.گريه مي کرد ! به سر و سينه اش مي کوبيد و حسين مردانه شانه مي لرزاند

 .با آستين لباسش اشکاش رو پاک کرد و زير بغل شکيبه رو گرفت و بلندش کرد. هيچ چيز با برنامه جلو نمي رفت

 

 

 .ه بود. هر چي دکتر و حسين رشته کرده بودن، پنبه شد.شکيبه دوباره به الک سکوت فرو رفتهمه چي بهم ريخت

***** 

 .اونقدر بيتابي و گريه کرد که بي حال شد

 ماشين رو پارک کردو پياده شد. به سمتي که شکيبه نشسته بود رفت و آروم بغلش کرد و به زحمت پله ها رو باال

 .رو تخت خودش خوابوندش. خودش خوابش نمي اومد رفت. اونو برد به اتاق خودش.

 بايد يه فکر اساسي مي کرد. حتي اگه پرستار تمام وقت هم استخدام مي کرد، باز اين کارهاي شکيبه با خودش

 بود. دکتر بردن و آوردن ،مراقبتهاي خاص ،همش به عهده خودش بود و بس . بس بود هر چي گناه کرده بود. قبلنا

 تر نداشت.يعني داشتا ولي خودش رو نمي تونست قانع کنه ! دوري مي کرد از اين حس. کمحسي به اين دخ

 ديدنها هم مزيد مي شدن بر علت و قايم مي کرد اين حس رو پشت خشونت نگاه و کالمش . اما حاالبه خودش که

 نبايد نگاهش رو آلوده مينمي تونست دروغ بگه. برادرانه به آغوشش نمي کشيد. ديگه برادرانه نگاهش نمي کرد. 

 کرد .اين درست نبود. در ضمن عزم رفتن شکيبه پيش احمد حتي تصورش هم وحشتناک بود. نبايد مي ذاشت

 شکيبه اينبار از پيشش بره. شکيبه هر چي که بود ،هر کي که بود ،بوي مادرش رو مي داد. مادرش حتماً اون دنيا

 البته خوب مي دونست اينا بهانه ست. اين دختر وقتي اولين بار با اون نگرانش بود. نبايد روح مادرش رو مي آرزد.

 ساک مشکي جلوي خروجش از خونه رو گرفته بود ،طوفان به پا کرده بود که حسين خيلي سعي کرد آرومش کنه

 .ولي نشد.زد بدترش کرد

 .ساعت شش صبح بود که به شايان زنگ زد

 ت نشناسي حسين. تو مرض داري هميشه منو از خواب بيدار مي کني ؟الهي بميري تو!الهي بميري که اينقدر وق-

 

 ...شايان-

 !صداي غم دار حسين باعث شد شايان جدي بشه

 چي شده حسين ؟ خوبي ؟ هستي خانم ؟ خانم پويا ؟ همه خوبن ؟-

 جديد اين دوست بينوا هم حق داشت خوب. از بس مصيبت دور و بر حسين مي چرخيد ، که ترسيده بود مصيبتي
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 !تو راه باشه. آره همه خوبن! کمک مي خوام شايان.نمي دونم چيکار کنم

 !چي شده حسين! تو رو خدا نصف عمر شدم مرد حسابي-

 شکيبه مرگ مادر رو فهميد و دوباره حالش بد شد. گند زدم شايان. مدام دارم گند مي زنم. مدام دارم خراب مي-

 !کنم

 شت ؟حاالمي خواي چيکار کني ؟ بيام پي-

 شکيبه مي خواست بره پيش شوهر سابقش. ديشب عصبيم کرد با اين تصميمش. منم بدبرخورد کردم. حالش بد-

 !شد. آخرشم فهميد مامان فوت شده

 هستي خانم جريان رو مي دونه ؟-

 

 

 نه! چي بهش بگم ؟ خودش داره قرص مي خوره! مرگ يکدفعه اي مامان! باليي که سر شکيبه اومد،قبلش هم که-

 سوء قصد به من حسابي از پا انداخته اون بينوا رو. بهش بگم که چي بشه مثالً؟

 چه کاري ازم برمي ياد داداش ؟ هر کاري بگي نه نمي يارم ! مي خواي بيام فکرامون رو بريزم رو هم ؟-

 ! نه! خودم فکرشون کردم. فقط نمي دونم چيکار مي شه کرد-

 چه فکري ؟-

 ! نم ! نمي خوام ازاينجا برهمي خوام شکيبه رو عقد ک-

 !چطوري مرد مومن؟ عقد که زوري نمي شه !بايد راضي باشه-

 مگه ديروز نمي گفتي اون شب بهت مي گفت ازت متنفرم حسين شريف؟ چطور مي خواي راضيش کني زنت-

 بشه ؟

 !نمي دونم مرد !نمي دونم! براي چي زنگ زدم به تو ؟ دارم ديوونه مي شم-

 بپرسم راستش رو مي گي جون داداش ؟ حسين؟ يه چيزي-

 !بگو-

 خاطرش رو مي خواي آره ؟-

 .حسين سکوت کرده بود

 : شايان دوباره پرسيد

 اره ؟ براي همين بود که نمي خواستي شهاب دور و برش باشه آره ؟-

 !نمي دونم شايان!خودمم نمي دونم-

 ! ه کاري بکنهتو از من ميخواي چيکار کنم برات برادر؟ کسي جز خودت نمي تون-

 ! چرا يه کاري مي توني بکني-

 !من مي دونم که شکيبه اگه بازم يه مقدار بهتر بشه مي خواد که از اينجا بره. گواهي جعلي مي خوام
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 : شايان فرياد گونه گفت

 ! چي ؟ شناسنامه جلعي براي کي ؟ حسين تو که مي دوني اينجور چيزا خالفه قاضي القضات-

 اي که نتونه جون مادر و...تن کسي رو مي خوادش رو حفظ کنه ،قاضي نيست. يه بي عرضهکدوم قاضي ؟ قاضي -

 ست.شناسنامه جعلي اون پسره احمد رو مي خوام. نمي خواييم که بديم دادگاه ! شبيهش هم باشه قبوله.مي خوام

 طتت داري. مي دونم باتو شناسنامه اش اسم يه زن باشه. نشون بدي که ازدواج کرده ! تو دوست اينجوري تو بسا

 !همه رقم آدم دوستي. برام جورش کن. اون پسره ي بي بخار بايد تو نظر شکيبه مرده باشه که کم کم منو ببينه

 تا اون وقت چي حسين ؟ تا وقتي بازم روپا بشه يه ماه زمان مي بره!بازم جلسه و درمان و قرص و دارو! مي خواي-

 !م که خودت مي گي بهش نظر داري !درست نيستچجوري تو خونه ات نگهش داري ؟حاال

 چيه مي ترسي منم بهش تجاوز کنم عنتر ؟ هنوز اونقدرا ايمان سست و نفسم عربده کش نشده مرد-

 

 

 حسابي!شده دست داغ مي کنم جلوي خودم رو مي گيرم!تازه اين دختر ترسيده !من که نمي خوام عقدش کنم

 ا راحت تر بهش محبت کنم و کمکش کنم روپا شه.که جبران کنم اشتباهببرم تو تختم که. مي خوام عقدش کنم ت

 .بزرگ زندگيمو

 : بعد صدا آروم کرد و گفت

 ! سخته !ولي توکل به خدا يه جوري دووم مي يارم ديگه-

 اگه خانم دکتر بفهمه که مرگ مادر رو بهش گفتم منو مي کشه بخدا. من همه زحمات سه نفرمون رو با يه دهن-

 .کردن بي موقع به هدر دادمباز 

 .خودت رو ناراحت نکن! بالخره که چي !مي فهميد ديگه ! کاريه که شده .حتماً صالح اينطوري بوده-

 : حسين پوفي کرد و گفت

 !نمي دونم. گيجِ گيجم بخدا-

 حاال کجاست ؟ خوابيده ؟-

 م نمي ياد خيلي! بي حجب واره خوابه! اين پرستارش هم مي گه که روزا مي خوام پيشش باشم. ازش خوش-

 حياست. ولي واسه خودم نمي خوامش که خيلي حواسم بهش باشه .خيلي برام مهم نيست. انگار شکيبه هم

 دوسش نداره ولي وقت واسه گشتن نبود. شوکت پيداش کرده. با همين سر مي کنم تا سر فرصت يکي اصلحش رو

 . پيدا کنم

 ره. مي گفتي ججون وخوشگله آره ؟ پسر يه وقت شيطون گولت نزنه باخوبه پس !شايد تو روحيه اش تاثير بذا-

 دوتا دلبر تو خونه !خدا شانس بده واال

 تو آدم نمي شي شايان ؟ تو منو اينجوري شناختي ؟-

 چجوري داداش ؟ مردي ديگه !نيستي ؟ پسرپيغمبري ؟ همچين خودت رو واسه ما مي گيري انگار ما رو از وسط-
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 و مال ناف بهشتي ! نگو که وقتي شکيبه خانم کنارته دلت نلرزيده که باور نمي کنم! منم همينجهنم جمع کردن ت

 احساسات رو مي گم ديگه. منظورم اينه حواست باشه االن شدن دوتا !ديدي يه وقت جاي يه نفر دونفر رو با هم

 !عقد کردي

 !دخترا کم حرف مفت بزن شايان. يه موي گنديده شکيبه مي ارزه به اين جور-

 تو اينقدر اين دختر بينوا رو مي خواستي و قبولش داشتي و اينجوري از خودت رونديش رواني ؟اون خانم دکتر-

 چهارتا قرص هم بايد بده تو بندازي باال! از بس به اين دختر سخت گرفتي و اذيتش کردي حاال بايد کلي التماسش

 !کني زنت بشه !حقته گند اخالق

 ! مي دوني شايان !تو ديگه چراتو که ماجراي منو -

 اون مال خيلي وقت پيش بود .ولي تو حرصت رو سر اين دختر بي کس درآوردي !حقت حسين شريف! بکش-

 !حقته

 

 

 ! شايان انگار بهت رو دادم دور ورداشتي ها! من اون شناسنامه رو مي خوام .حداکثر تا يه هفته-

 : و گفتگوشي رو گذاشت و دستاش رو تو موهاش فرو کرد 

 خانم شکيبه خانم حاال ببينم مي خواي کجا فرار کني !من اونقدرام دراکوال نيستم. حيف بدموقع به پست هم-

 !خورديم

 :تا خواست بلند شه ديد ياسمن آماده رفتنه و پشت سرش ايستاده .پرسيد

 شما کي اومدين ؟

 نه ؟ همين االن! شکيبه جان کجان ؟ ديشب ديدم بردينشون!حالش خوب نبود-

 .نه االن بهتره !تو اتاق منه ! شما هم اگه قراره که برگردين بي زحمت تا ظهر اينجا باشين-

 !چشم !فعالً خداحافظ-

 ياسمن رفت و حسين رو يه آهنرباي قوي به سمت اتاقش کشيد. آروم درو باز کرد. شکيبه اروم و مهتابي خوابيده

 .بود. باالي سرش اومد و کنارش روتخت نشست

 ني مي شه سدي بين ما نباشه ؟يع-

 :لرزان تره اي از موهاي مشکي و وحشيش رو برداشت و زمزمه کرد

 !موهاتم مثل خودت خشن و وحشين دختر-

 صداي در ورودي اومد. حتماً شوکت خانم بود! بايد يه توضيح پر و پيمون به حضور شکيبه تو اتاقش به اين زن مي

 پتويي برداشت و قبل از اينکه شوکت خانم وارد پذيرايي بشه خودش رو به داد که فکراي بد نکنه .سريع بالش و

 .کاناپه رسوند

 شوکت خانوم با ديدن حسين غرق خواب اونم رو کاناپه تعجب کرد. ولي سعي کرد خيلي آروم بره تو آشپزخونه
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 اعالم کرد. پتو روکه حسين بدخواب نشه! حسين بعد از رفتن شوکت خانوم.با خميازه اي ساختگي بيداريش رو 

 :کنار زد و مثال بيدار شد. رفت تو آشپزخونه و سالم کرد. شوکت خانوم باديدن حسين لبخندي زد و گفت

 ! بيدارت کردم مادر ؟ ببخش پسرم-

 : حسين لبخندي زد و گفت

 !نه بايد بيدار مي شدم-

 : شوکت خانم درحالي که کتري رو آب مي کرد گفت

 ؟ چرا اينجا خوابيدي پسرم-

 .حسين تا اومد بگه جريان چيه ديد صداي کوبيده شدن درمي ياد . هر دو سراسيمه از آشپزخونه بيرون رفتن

 .شکيبه بود که با مشت و لگد به اتاق دربسته صديقه مي زد و مويه مي کرد

 دهرمز ششوکت بينوا کم مونده بود قالب تهي کنه ! حسين سريع رفت سمتش و دستاشو که دراثر کوبين به در ق

 : بودن رو تو دستش گرفت و گفت

 

 

 .نکن با خودت شکيبه ! االن درو برات باز مي کنم!آروم باش تو رو خدا-

 اشاره اي به شوکت کرد تا کليد رو بياره. شوکت در حالي که دلش به خاطر جنون شکيبه خون شده بود با گوشه

 . روسريش اشکش رو پاک کرد و رفت تو آشپزخونه

 : دستاي شکيبه رو ول کرد و به دخترک ناالن گفتحسين آروم 

 مي دونم چقدر ناراحتي!!! بيا بريم تو اتاق مامان!منم برات درد دل دارم!!!منم يتيم شدم شکيبه ! آروم باش.اگه-

 !مادر خونده تو بود ،مادر واقعي من بود. اروم باش

 : شوکت کليد رو آورد و حسين درو باز کرد و به شوکت گفت

 .که حاضر شد صبحونه ما رو بيار تو اتاقچاي -

 روي همه وسايل مالفه سفيد کشيده بودن. عکس بزرگي از صديقه رو باالي شومينه گذاشته بودن با روبان سياهي

 که نشون مي داد صاحب عکس پر کشيده. شکيبه افتان و خيزان سمت عکس رفت. اونو بغل کرد و همونجا کنار

 .نشست. حسين به سمتش رفت و درست روبه روي اون رو زمين نشستشومينه سر خورد رو زمين و 

 :شکيبه با چشمايي به رنگ خون پرسيد

 چرا ؟-

 : حسين شرمنده سرش رو پايين انداخت و گفت

 قلبش ضعيف بود. مي دونستي که !حماقت من رو دووم نياور. زجرت رو ،ناله ها و التماسهاتو دووم نياورد. يادته-

 هات ناراحت مي شه ؟ راست مي گفتي! اما شکيبه االنم مادرم راحت نيست!تو عذابه اگه توخوبمي گفتي از غصه 

 !نشي! اگه نشي همون دختر خندون خودش.اون هنوزم از اينکه تو نارحتي ناراحت مي شه
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 شکيبه عکس رو به سينه اش چسبوند و هق زد. حسين هم همراهش مردانه شونه هاش لرزيد. حسابي که گريه

 : ن ،حسين گفتکرد

 از وقتي فوت شده ،درست براش عزاداري نکردم . غصه درد تو اونقدر برام بزرگ بود که از دست دادنش به چشم-

 نيومد. هميشه نگران بودم وقتي نباشه من چطور با جاي خاليش برخورد کنم!سکوت سنگينت ،خيلي دردناک تر

 .د ،مرگ عزيزترينم آزارم نداداز مرگش بود. اونقدر که گودال چشمات کمرم رو خم کر

 : شکيبه پاهاشو دراز کرد و تکيه داد به ديواره شومينه و چشماشو بست و گفت

 من باز يتيم شدم! چرا نکبت و بدبختي تموم نمي شه ؟ ديگه نميخوام قرصامو بخورم!بذار برم تو بي خبري !بهتره-

 !!!برام !مي خوام برم تو هپروت

 :حسين براق شد

 

 اينجوري !روحش اينجاست!تنش رو تو گور نلرزون! نگران نباش!سپردم احمد رو برات پيدا کنن. هر طور تونگو -

 . بخواي برات جبران مي کنم. شده به دست و پاش مي افتم

 

 .تو دلش به اين همه دروغ زهر خند زد

 حسين شعله ور کرد که اگهشکيبه بعد از مدتها لبخند کمرنگي زد. همين لبخند آتيش حسادت رو جوري تو دل 

 احمد نامي نزديکش بود به آخرش فکر نمي کرد و همونجا خفه اش مي کرد. بعد از چند ماه بدبختي ،اسم اون پسر

 .بي بخار که مي اومد، شکيبه اش لبخند مي زد. اين زنگ خطر زيادي بلند و جدي بود

 وون يتيم دعاي عاقبت بخيري کرد. هردو بدجورشوکت با سيني بزرگ صبحانه وارد شد. تو دلش براي اين دوتا ج

 .زخم خورده تقدير بودن

 : سيني رو گذاشت رو زمين و گفت

 !!! روحش شاد باشه! دخترم اگه بري سر قبرش ،دلت بيشتر اروم ميشه!خاصيت گورستان همينه-

 :بعد رو به حسين گفت

 !!!پسرم اگه خواستي ببريش منم ببر مادر-

 : م تکون داد و رو به شکيبه گفتحسين سري به نشونه چش

 بخور..حالت که جا اومد مي ريم بهشت زهرا

 : شوکت اروم جمع دونفره شون رو ترک کرد. شکيبه بي حال گفت

 . دلم خوش بود رفته پيش خواهرت!!! چه مي دونستم ديگه هيچ وقت نمي بينمش-

 .اينو گفت و باز هق زد

 : حسين لقمه پنير وگردو گرفت و گفت

 .ر شکيبه!!! تنش تو گور مي لرزه اينجوري بي تابي مي کنيبخو-
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 .شکيبه لقمه رو گرفت و لحظه اي چشم تو چشم شد با حسين

 دلش براي اين مرد تازه يتيم شده سوخت! اينم کم بدبخت نبود. مادرش مرده بود و يه روان پريش جلوي چشمش

 .جولون مي داد

 !!! من آدرس خونه احمد رو دارم-

 .دهن حسين موند. به زحمت قورتش داد که حنجره اش رو دريد. چايي رو داغ داغ به لبش نزديک کردلقمه تو 

 : نگاه از سيني برداشت و گفت

 .براي من پيدا کردنش خيلي هم سخت نبود. امروز فردا خبرش بهم مي رسه. نگران نباش-

 ر حالي که عکس صديقه رو به سينه اششکيبه به ممنوني بسنده کرد و چشماشو بست و تکيه داد به ديوار و د

 .چسبونده بود،مشغول خوردن لقمه کوچک حسين شد

 ياسمن قراره بقيه روز رو هم کنارت باشه و اگه کاري داشتي برات انجام بده !اگه واقعاً ازش خوشت نمي ياد بگو-

 .تا به فکر يه آدم ديگه باشم

 .نيست.فقط احمد رو پيدا کنبرام مهم نيست. ديگه هيچ کس و هيچ چيز برام مهم -

 

 : حسين عصبي از رو زمين بلند شد و گفت

 .هر وقت خواستي بگو ببرمت بهشت زهرا من تو اتاقم هستم-

 بالشش بوي شکيبه مي داد. عجب ديوانه کننده بود عطر خواستن هاي بي حواس.ريه هاشو پر کرد از بوي

 :شکيبه.تو دلش زمزمه کرد

 !هوامو داشته باش مادر-

 ورت الغر شده اش تو شال و رخت و لباس سياه ،مهتابي تر نشون مي داد. عزاداري کرد. مويه کرد براي مادرص

 سفره کرده اش. شوکت و حسين به زور از قبر صديقه جداش کردن.حسين با دکتر عزتي حرف زده بود. جريان رو

 !گفته بود.دکتر خواسته بود حتماً عصر به مطبش سري بزنن

 تماس گرفت. قول داد در عرض سه روز شناسنامه رو تحويل بده! درست کردن يه شناسنامه از رويعصر شايان 

 کپي هايي که ضميمه پرونده طالق شکيبه بود و حسين از تو مدارک شکيبه پيدا کرده بود ،واسه آدماي شايان،از

 .نقاشي کردن يه درخت راحت تر بود

***** 

 : لبخند رو به شايان که قيافه فاتح جنگ جهاني رو به خودش گرفته بود گفتشناسنامه رو خوب بررسي کرد. با 

 .کار هر کي بوده ،خيلي کارش درسته. اگه هنوز در مقام قضا بودم يه حبس نون و آبدار براش مي بريدم-

 : شايان تکيه ازصندليش برداشت و دستاشو گره کرد رو ميز و گفت

 ! با اين پسره خوشبخت بشهمطمئني کارت درسته ؟ شايد واقعاً  -

 : حسين جدي نگاهش کرد و گفت
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 تو واقعاً يک درصد هم به اين چيزي که گفتي ،خودت ايمان داري ؟ اگه قرار بود خوشبخت بشه ،قبالً خوشبخت-

 .مي شد و سر از زندگي بي سر و ته من بدبخت درنمي اورد

 بح مي دونه و پنج سال تمام زن دسته گلش رو باکرهتو فکر مي کني ،مردي که روابط حالل بين زن و شوهر رو ق-

 نگه داشته تو خونه اش ، حاال مي ياد دوباره بعد از يه سال با همون زن که دست برقضا ديگه باکره نيست و توسط

 سه تا وحشي حرمتش لکه دار شده رو مي گيره و بعد مثل ملکه باهاش برخورد مي کنه ؟به خاطر ظلمي که از

 ناخواسته به اين دختر روا شده ،عالرغم عالقه اي که بهش دارم ،به والي علي اگه يه درصد احتمال جانب من ولي

 .مي دادم غرورش نمي شکنه و اون مرد قبولش مي کنه ،پا رو دلم مي ذاشتم تا بلکه جبران کرده باشم خطام رو

 ! ولي مطمئنم شکيبه رو بيشتر مي شکنه

 :شايان متفکر گفت

 . طق مي ده ! ايشاهلل که خير باشهحرفات بوي من-

***** 

 :شناسنامه جلد قرمز رو تو دستش مچاله کرد و گفت

 ! باورم نمي شه-

 

 

 : حسين جدي نگاهش کرد و گفت

 اونم انگار همين فکر رو مي کرده . در قبال گرفتن يه چک و يه شناسنامه از طرف دوستم ،قبول کرده دو روز-

 که به تو نشون بديم و بعد ببريم پسش بديم. اون ازدواج کرده و تو مطمئناً يه خونهاينو در اختيار ما قرار بده 

 ! خراب کن نيستي شکيبه

 :شکيبه سرش رو بلند کرد و از پشت پرده اشک حسين رو نگاه کرد و لب زد

 !من تسليم سرنوشتم. ديگه براي داشتن هيچ چيز نمي جنگم-

 :و به خداي باالسري گفتسرش رو باال برد و نگاه به سقف کرد و ر

 .بنده ي بي کست بريد خدا. تن خسته ام رو مي سپرم به دست سرنوشتت. من خيلي خسته ام-

 .آروم روح وار بلند شد و از اتاق حسين بيرون رفت

 .جريان احمد و شناسنامه و اينا رو به دکتر نگفته بود.يه چيزايي راز خودش بود و نبايد کسي مي فهميد

 فکر نشسته بود و دنبال راه حلي براي باز مطرح کردن پيشنهادش مي گشت که تقه اي به در خوردتو اتاقش مت

 .بفرماييد-

 : ياسمن با يه سيني چايي وارد شد و گفت

 اجازه هست ؟-

 اين ديگه چي مي گفت اين وسط؟
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 و تا خواست حرفي حسين سري به نشونه اره تکون داد . ياسمن به ميزش نزديکتر شد و چايي رو گذاشت رو ميز

 :بزنه ،حسين با تحکم گفت

 شما پرستار شکيبه هستين. کاراي خونه مال شوکته! وظايف محوله خودتون رو به نحو احسن انجام بدين ،نيازي-

 به کاراي اضافي نسيت. شکيه االن کجاست ؟

 :ياسمن اخمي کرد و گفت

 .ديدم شوکت خانم خسته شدن گفتم کمکشون کنم!خواب هستن-

 !دار که شد کمکش کن دوش بگيره. مي خوام ببرمش بيرونبي-

 .ياسمن چشمي گفت و اتاق رو ترک کرد. انگار رسوخ به اين سنگ خارا به اين راحتي ها نبود

***** 

 جريان درخواست ازدواج و واکنش شکيبه رو براي دکتر عزتي تعريف کرده بود. دکتر معتقد بود شمشير دوسويه

 مطرح کردن موضوع رو بهش گوشزد کرده بود ولي تاکيد داشت يه کم نامحسوس بهش هستش.يه کم مهارت هاي

 .محبت کنه و زير پوستي عشقش رو نشون بده بعد بره سراغ مساله ازدواج

 سالهاي نه چندان دور،خالصانه و صادقانه بي هيچ ترس و اضطرابي عشقش رو به سميرا نشون مي داد. اما خاطره

 ق تو ذهنش نقش نبسته بود. ولي اينبار طرفش شکيبه بود. هزار برابر صبور و شکيبا تر ازخوبي از اين ابراز عش

 سميرا.پخته تر ، محجوب تر از سميرا، اما مجروح و زخمي ،با قلبي مملو از نفرت با جسمي و روحي پر چاک .اين

 

 .در عين حال که کار رو محکم مي کرد ،سخترش هم مي کرد

 : شت سمت حسين و پرسيدآروم کنارش نشست و برگ

 ميريم دکتر ؟-

 :لبخند مردانه اي تحويل شکيبه داد و گفت

 .نه مي ريم هواخوري-

 .خيلي به خودش فشار اورد کنار اون نه ،يه عزيزم هم بچسبونه ولي نتونست

 طول مسير تا رسيدن به مقصد ساکت بودن.نمي دونست شکيبه به چي فکر مي کنه ،اما خودش داشت به طريقه

 !!!مطرح کردن موضوع فکر مي کرد. نزديکي هاي مقصد به خودش گفت ،يااهلل ديگه مرد

 : بايد از يه جايي ،بايد يه جوري ،شروع مي کرد. تو دلش بسم الهي گفت و گلويي صاف کرد و گفت

 عاشقي رو تجربه کردي ؟-

 : شکيبه بي هوا گفت

 هان ؟-

 : حسين لبخندي رو زينت صورتش کرد و گفت

 همسرت بودي ؟ عاشق-
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 : شکيبه نفسي آه مانند کشيد و گفت

 فکر کردن به شوهر يکي ديگه و اينکه قبال چه احساسي بهش داشتم ،کار درستي نيست. من از زندگي خيلي-

 .توقع نداشتم.روياهام خيلي عادي و دست يافتني بودن. بلند پروازي نداشتم.ولي حاال اين شده عاقبتم

 !بده...عز.عزيزمبه خودت يه فرصت -

 :شکيبه متعجب صورت حسين رو نگاه کرد و بعد به جلو خيره شد و گفت

 .هيچ فرصتي در انتظار من نيست-

 به مقصد رسيدن.بايد تو اين هواي خوب قدم ميزنن و از حساشون مي گفتن. بايد باز ميشد در اين صندوقچه ي

 !مدفون

 سميرا اينجوري نبود! شايد زياد شدن سن ،جرات و جسارتشخيلي دستپاچه بود. نمي دونست چي بايد بگه! سر 

 .رو به تاراج برده بود

 شکيبه با اون کفشاي اسپورت ،دقيقاً از شونه ي حسين بود. دختر ظريفي بود که با مشکالت اخير بيشتر الغر

 ه هر کدوم به يهشده بود.کنارش بي حرف و به آهستگي قدم برمي داشت.هوا خوب بود. پارک پر از بود ادمهايي ک

 .علتي زده بودن بيرون

 : جسارتي به خودش داد و گفت

 ! من مي خوام پيشنهادم رو دوباره مطرح کنم شکيبه-

 :برگشت و گنگ حسين رو نگاه کرد.کمي گذشت و بالخره لب زد

 

 

 د براتدلت سوخته ؟ يا عذاب وجدان خفه ات کرده جناب شريف ؟منو ببين ؟ خوب نگام کن! بهتر از من نبو-

 ؟اينقدر بيچاره شدي ؟اينقدر وامونده شدي که به تفاله سه تا آشغال نظر داري ؟

 دستش براي سيلي زدن بلند شد. سيلي به صورت عشقش براي توهين به عشقش.اما اينکارو نکرد.آروم انگشتش

 :رو گذاشت رو لب شکيبه و دلخور گفت

 .رحمانه حرف نزن شکيبه در مرود پاکترين دختري که تو عمرم ديدم اينجور بي

 .شنيدن اين جمله و اين نظر اونم از طرف کسي که يه روز بي رحمانه اونو متهم به هرزگي کرده بود ،خوشايند بود

 .لبخند کمرنگي لبهاي شکيبه رو زينت داد

 : در کنار هم به آهستگي حرکت کردن. حسين نفس عميقي کشيد و گفت

 مانه تمام احساسات بي رياي منو به بازي گرفت و رفت ، ديدم نسبت به همهبعد از اينکه سميرا اونطور بي رح-

 همجنساش عوض شد. حس مي کردم همه اينجوري هستن. حتي شغل حساسم به عنوان قاضي هم نتونست رو

 .قضاوت من تاثير بذاره. توي دادگاه آدم ديگه اي مي شدم . آدمي متفاوت تر از کسي که تو زندگي شخصي بودم

 اولين بار که جلوي در خونه ديدمت ، يه جوري شدم. نمي دونم چجوري اصالً نمي تونم توصيف کنم ولي يه حس
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 خاص داشتم . بودنت کنار مادرم ،درخواست کار و رفتنت پيش شايان و سرزدنهاي مدام به مادرم رو دوست

 از ايجاد يه وابستگي ،يه حس خوب ،يهداشتم . نمي دونم چرا ولي از اينکه نزديک بودي خوشم مي اوم. اما ترس 

 تعلق خاطر باعث مي شد حتي تو خلوت خودم هم باهات تلخ باشم. چون جريان طالقت رو نگفته بودي ،حس

 .کردم رودست خوردم و بيشتر عصبي شدم. بعد از جريان اون پسره که مزاحمت شده بود. حسابي عصبي ده بودم

 اون يه هفته اي که رو که تو خونه ام بودي شايد بهترين روزهاي عمرمدادم حسابي ادبش کردن. دلم خنک شد. 

 .بود به استثناي روزي که باهام رفتي مهموني حاج فتاح. نمي دونستم چرا ولي اون روزا بي دليل خوشحال بودم

 تي قبولوقتي امدم و ديدم خونه مثل دسته گل تميزه ،يه حس زندگي ،يه جور نشاط تو خونم به جريان افتاد. وق

 کردي باهام بياي خونه حاج فتاح اونقدرخوشحال شدم که حد نداشت ولي سخت بود برام که تمام و کمال

 صداقتت رو باورکنم. نمي خواستم تو فشار بذارمت ولي سرسخت بودن تو هم باعث مي شد سخت بشم. وقتي

 هموني شدي ،شعف رو به معناي واقعيشونه به شونه ام با اون لباس زيبا و با حجب و حيايي مثال زدني وارد م

 حس مي کردم ولي سرسخت تر از اين حرفا بودي و سر سخت تر اين حرفا بودم که اعتراف کنم. تازه مي خواستم

 به خودم بقبولونم که موضوع رو باهات مطرح کنم و گذشته تاريکم رو بريزم دور که با اون پسره جلوي در خونه

 و تار. بستمت به رگبار. با اينکه تعهدي به من نداشتي ولي حس مي کردم بازم ديدمت. دنيام جهنم شد. تيره

 خيانت ديدم . تو رفتي و من مثل سگ پشيمون شدم.وقتي ديدم هيشکي ازت خبر نداره و اون پسر اومده دنبالت

 شکيبه. اون ،هزار بار خودم رو لعنت کردم که چرا اينجوري شد.اگه بهروز پيدات نمي کرد ،من ديوونه مي شدم

 شايان آب زير کاه هم بهم دروغ گفت. چرا !چون مي خواست منو از تو درو کنه و تو رو واسه اون داداشش در نظر

 گرفته بود. با خودم خيلي کلنجار رفتم. مادرم ازم دلخور بود. خودم از خودم گله داشتم . خواستم بيام منت کشي

 

 

 ون آدمها ناکام موند. بعدش هم خواستم با نزديک کردن تو و مادر به هم،حالل خواهي .اونم که اونجوري با حمله ا

 مقدمات رو فراهم کنم . وقتي گفتي نامزد کردي و مادرم هم درجريانه انگار سقف آسمون فرو ريخت. من گند زده

 اون اتفاق همه چيبودم. اما چون هنوز قطعي نبود اميدوار بودم بتونم با کمک مامان تو رو از اون دور کنم ، که با 

 از هم پاشيد. مي دونم ترک نامزدت برات خوشايند نبود. اما اعتراف مي کنم من خوشحال شدم.خودخواه شده

 بودم . حاضر بودم همه از کنارت برن تا من فقط باهات بمونم.انگار خدا هم حس خالص من رو ديده بود که همه رو

 .پراکنده کرد

 اون حرکت نکرد و با صورتي گلگون حسين رو نگاه کرد. حسين هر چي محبتحسين وايساد. شکيبه هم به تبع 

 : خالص بود ريخت تو چشماش و گفت

 قبولم کن شکيبه. مي دونم خيلي اشتباها کردم ولي جبران مي کنم برات . تو فقط قبول کن و همه چيز رو بذار-

 . به عهده من

 ت چي بگه. هجوم اينهمه احساس مثبت ،اونم از طرفشکيبه انگار مهر سکوت به لباش زده بودن. نمي دونس
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 .کسي که تو يه سال گذشته بيشترين آزار رو از طرفش ديده بود ،براش باور پذير نبود

 :لب زد

 مي تونم بشينم ؟-

 : حسين سري گردوند و صندلي خالي رو نشون کرد و گفت

 .بريم اونجا بشينيم-

 : وقتي نشستن ،حسين گفت

 جواب بدي. تو تا هر وقت که دلت خواست مي توني فکر کني ،فقط بذار کنارت باشم. بذار همهنمي خوام االن -

 حماقت هام رو جبران کنم. من شغل قضاوت رو خيلي دوست داشتم .اما کنار گذاشتمش. اون مادرم رو ازم گرفت

 اون شغل حرمت تو رو همينطور روان پاک و سالم کسي رو که خالصانه بهش عالقمند هستم رو هم بهم ريخت ..

 .شکست و با اين اتفاق ،در نظر من براي هميشه مرد

 : شکيبه آروم گفت

 خودتون مي دونيد چقدر باور اين احساساتتون سخته ؟-

 : حسين خنديد و گفت

 .مي دونم ! انتظار هم ندارم االن باور کني!بهم زمان بده اثبات کنم و بعد باور کن-

 : شکيبه سکوت کرد و حسين گفت

 اين سکوت عالمت رضاست ؟-

 .وباز سکوت

 من مي ذارمش به حساب رضا و تمام تالشم رو مي کنم صحت اين احساسات رو بهت ثابت کنم.بشين برم دوتا-

 

 

 !آبميوه بگيرم

***** 

 .شب دير وقت بود که برگشتن خونه !ياسمن بيدار بود. بعد از سالم و عليک به ياسمن گفت که بياين تو اتاقم

 : من مثل اينکه قله اورست رو فتح کرده باشه دنبال حسين راه افتاد. حسين کتش رو در اورد و گفتياس

 چون قراره بعضي وقتها که ما نيستيم هم شما تو خونه باشين ،الزمه در قراردادمون يه تغييراتي بديم. هم يه

 داد مي نويسيم و هم شناسنامه تون روضامن معتبر مي خوام و هم بايد سفته امضا شده به مبلغي رو که تو قرار 

 .در اختيار بنده قرار بدين

 : ياسمن اخم کرد و با ناز گفت

 شما به من اعتماد نداريد ؟-

 : حسين لبخند کمرنگي زدو گفت
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 متاسفم که رک مي گم!ولي چرا بايد اعتماد داشته باشم ؟ شما يه مدت که اينجا جا بيفتين و همراه من و خانواده-

 !ن ،کم کم اين اعتماد جلب مي شه ولي االن ؟ام باشي

 : ياسمن تره طاليي موهاش رو دور انگشتش پيچوند و گفت

 !من ضامن ندارم ولي بقه چيزا مثل شناسنامه و سفته رو مي تونم براتون بيارم-

 :حسين دستي به ته ريشش کشيد وگفت

 .رو بنويسيم بسيار خوب. صبح برين و اونا رو برام بيارين تا قرارداد جديد-

 : ياسمن لبخند پسر کشي تحويل حسين داد و گفت

 مي تونم برم ؟-

 : حسين سري به نشونه اره تکون داد و هنوز دست ياسمن به دستگيره نرسيده بود که گفت

 !مواظب شکيبه باشين ،امروز خسته اش کردم. موردي بود اطالع بدين-

 .ياسمن چشمي گفت و اتاق رو ترک کرد

 

***** 

 بايد حسين رو باور مي کرد ؟ مگه مي شد اينهمه حس خوب رو زير اون نگاه خشن پنهان کرد ؟ اين احساسات از

 اول بوده و حسين اينقدر خشن برخورد کرده ؟

 براي لحظه اي خودش رو در کنار مردي مثل حسين تصور کرد. تو اين مدت آشنايي ،حتي نمي تونست تصور کنه

 .کرد .يا روزي مي رسه که حسين بهش ابراز عالقه کنه. ساعت روي ميزش زنگ زد روزي به حسين فکر خواهد

 .وقت قرصش بود. قرصش رو خورد و لباسش رو عوش کرد و تا خواست بره تو تخت ،ياسمن وارد اتاق شد

 

 

 

 دختر ساکتي بود. خيلي با شکيبه حرف نمي زد ولي ناجور مي کشت و چشماش يه شرارت خاص داشت. ازش

 .ش نمي اومد نمي دونست چرا . شب بخيري بهش گفت و رفت زير پتوخوش

***** 

 صبح زودتر از هميشه بيدار شده بود. مي خواست جريان رو به شوکت بگه ! مي خواست شوکت هم بهش کمک

 زن اين! کنه همراهي باهاش کسي داشت نياز.  کنه ازدواج شکيبه با که بود داده پيشنهاد خودش شوکت! کنه

 .داشت گردنش به مادري حق.کرد مي کار شون خونه تو بود سال بيست

 : گفت و کرد سالم رويي خوش با ، ديد اشپزخونه تو بيدار رو حسين که شوکت



www.taakroman.ir  

 

  

 
147 

 

رمان دوروي زندگي    

 سميه.ف.ح کاربر انجمن تک رمان

 

 !!! شديا خيز سحر بدجور اينروزا پسرم-

 : گفت و داد پاسخ گرمي به رو شوکت سالم و زد لبخندي حسين

 ! دارم نياز کمکت به.  خانم شوکت دارم خبرايي برات-

 : گفت و کابينت روي گذاشت رو مشکيش کيف شوکت

 ؟ شده بهتر شکيبه-

 : گفت زده ذوق هاي بچه پسر مثل و داد تکون آره نشونه به سري حسين

 ! کنم ازدواج شکيبه با خوام مي-

 در آستانه در ياسمن حضور متوجه رو اونا دوي هر ، چيزي شکستن صداي که بود نشده تموم حسين حرف هنوز

 .کرد

 بريد بدجور رو دستش هم کردن جمع موقع. ليوان هاي خورده کردن جمع به کرد شروع و شد خم سريع ياسمن

 .ببنده رو دستش کرد کمکش شوکت که

 : گفت و دستش داد اب ليوان يه شوکت و نشست اشپزخونه تو ياسمن

 ؟ پس کجاست حواست دختر-

 : گفت شوکت روبه و شد بلند ميز پشت از حسين

 

 

 باهاش و کنيد راضيش هم شما. کنم مي راضيش دارم. نداده فعالًجوابي. خانم شوکت باشين جريان در که گفتم-

 .زحمت بي بزنيد حرف

 : گفت و زد لبخندي شوکت

 .ايشاهلل رسه مي آرزوش به. بيامرزه رو خان صديقه خدا!کردي خوشحالم.حتماً! پسرم باشه-

 : گفت ياسمن به رو و برگشت دوباره وبعد کرد ترک رو آشپزخونه حسين

 ؟ خوابه شکيبه-
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 .داد تکون رو سرش حسين و گفت اي بله ياسمن

***** 

 گرمکن يه. اومد مي بهش داشت توش آبي که لباسي هميشه. کرد تنش رو پرنگش آبي راههاي با سفيد شرت تي

 . انداخت خودش به آينه تو خريدارانه نگاهي.  داد حالتشون کم يه و زد موهاش به اي شونه. پوشيد هم اي سرمه

 پذيرايي تو رفت و ،برداشت داشت رو اش مطالعه قصد مثالً که رو کتابي. هيجان از بود پر نوجوون پسر يه عين

 .بشه بيدار شکيبه بود منتظر. نشست

 ديد وقتي و کشيد مطالعه از ،دست شکيبه اتاق در شدن باز با حسين.  اومد بيرون اتاق از بيرون لباس با ياسمن

 .اتاق از گرفت چشم دوباره ياسمنه

 : گفت و اومد نزديکش ياسمن

 .رم مي تون جازه با من-

 : گفت کنه بلند رو سرش اينکه بدون حسين

 !!!پيش خير-

 صدا بي و بست نقش ياسمن لب رو نيشخندي که جهيد جا از چنان حسين. شد باز شکيبه اتاق در لحظه همون

 .کرد ترک رو سالن

 : گفت لبخند ديد،با رو شکيبه متعجب چشماي و خوابالود صورت وقتي و ايستاد سرپا حسين

 !بخير صبحت!  خانوم سالم-

 : گفت و کشيد شالش به دستي شکيبه

 !بخير هم شما صبح! سالم-

 : گفت و برداشت شکيبه ست به قدمي حسين

 ! کنه حاضر رو ات صبحانه خانوم شوکت گم مي االن ؟ خوابيدي خوب ؟ چطوره حالت-

 :گفت و زد اي زده خجالت لبخند شکيبه

 ! خوبم! ممنون بله-
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 شوکت. کرد مي نگاه اون خوردن به و بود نشسته روش روبه بيکار ،حسين خورد مي صبحانه شکيبه که حالي در

 .بود کرده ترک رو آشپزخونه خونه کاراي بهانه به هم

 : گفت و جويد رو دهنش تو ي لقمه شکيبه

 !شم مي معذب. نکنيد نگاهم اينجوري-

 : وگفت خنديد و صندلي به داد تکيه حسين

 االن و بزنم بهت رو دلم حرف ،تونستم مشکالت کلي و تو هاي تخسي و روانم و خودم با کلنجار سال يک از بعد-

 .کنم نگاهت راحت اينطور حقمه. سبکم خيلي

 : گفت زير به سر شکيبه

 وقتها ،بعضي محلي کم به.  خشونت به دادين عادت منو. ياد نمي شما به اصال زدنها حرف مدل اين! جوريم يه-

 ! سخته کم يه رفتار چرخش اين باور. تحقير حتي

 : گفت و داد شکيبه تحويل ساختگي اخمي حسين

 ؟ باهات بودم اونجوري ،بازم بودي مريض اينجا که مدت اين -

 : گفت و خورد چايي اي جرعه شکيبه

 ؟ کردين مي اينجوري ،چرا بود خاطري تعلق ،اگه بود حسي اگه!  نه کم هم قبال ولي! نه اخير مدت اين نه-

 : گفت کشيد پوفي حسين

 !بزنم داد تونستم نمي که سرخودم. ترسيدم مي خودم از. اومد مي بدم خودم از. بشم عاشق که اومد مي بدم-

 !بودي شما اونم که درموندگي اين باني و باعث موند مي پس!  بکنم تونستم نمي که تحقير رو خودم

 از تنفر حسن و سردرگمي کن قبول ولي. بوده زننده هم خيلي شايد. نبوده خوشايند خيلي من رفتارهاي شايد

 جوري هم اخالقم.  بودم خورده بدي شکست من. بود تر آزاردهنده خيلي کرد مي القا من به حضورت که خودي

 مي مثال و بود من ازدواج دنبال فقط خبر بي جا همه از هم خدا بنده اون! بگم مامان به بودم نتونسته که بود

 تو کم دختر من! شدي وارد ،بيصدا مامان و من واکش و کش دارِ و گير اين تو! دربياره تلخي اينهمه از منو خواست

 ازخود و راضي خود از که بودم بسته رو قلبم ي دريچه جوري ولي...و ،دادگستري دانشگاه. نيست برم و دور
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 نگاهش معصوميت که شد سبز دختري خونم در جلوي مشکي ساک يه با روز يه اما.رسيدم مي کارم به ، متشکر

 از اون طرفي از. بودم شده گير خرده و عصبي. ببينمش داشتم دوست هم و ترسيدم مي ازش هم. بود جذاب

 .برام بود سختي شرايط. بود گرفته ازمون رو هستي منو مادر عمر يه که بود پرورشگاهي همون

 : گفت و گرفت رو چشمش گوشه اشک شکيبه

 ؟ ورزيد مي عشق اونجا به جون صديقه چرا دونيد مي-

 :گفت و کشيد عميقي نفس حسين

 .باشه تفاوت بي تونست نمي که بود خوب اونقدر اون ؟ بود مهربون العاده فوق اون اينکه از مهمتر چي خب-

 .بغلطن چشماش از اشک قطرات داد اجازه و بست چشماشو شکيبه

 :گفت ديد، ناراحت اونطور رو شکيبه که حسين

 ؟ کنيم صحبت تلخ گذشته از چرا. ماست چشماي جلوي آينده. نزنيم حرف موضوعات اون به راجع ديگه بهتره-

 گم؟ نمي درست ؟ هان

 : گفت و گرفت رو چشمش اشک دستمال با و کرد باز چشماشو شکيبه

 هم جون صديقه. بگه خودش نشد قسمت. گم مي ،من گه مي بهتون اينو روز يه حتماً که بود گفته خودش چون-

 رو اونجا اداره پدربزرگتون و کنن مي ازدواج هم با و شه مي عاشقش پدرتون. بود پرورشگاه همون ي شده بزرگ

 .بود کرده احساس وجود ي همه با خودش رو ماها رنج و درد اون. سپره مي عروسش يدونه به

 : گفت متعجب حسين

 ؟ دوني مي کجا از تو -

 ....ولي....ولي.بگه هم خانوم هستي و شما به خواد مي که گفت. گفت بهم بود من خونه که زمانهايي همون-

 . گريه به کرد شروع شکيبه

 اون روح. نکن گريه. عزيرم شو بلند. گوشش کنار اروم شد خم و شکيبه کنار رفت و شد بلند ميز پشت از حسين

 .نيست وقت خيلي البته.دونستم مي چيو همه من. نده آزار رو مرحمومه

 : گفت و حسين سمت برگشت اشکي باچشماي شکيبه
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 ؟ کي ؟ چجوري-

 : کرد زمزمه و گذروند نظر از سانتي ده فاصله از رو شکيبه صورت زدو لبخندي حسين

 !!!نشناختيا منو هنوز-

 : گفت و کشيد کنار حسين و زد لبخندي شکيبه

 ؟ هستي پيش بريم ؟ چيه انزلي به سفر يه به راجع نظرت-

 : گفت شکيبه

 .ندارم رو خانوم هستي ديدن امادگي! نه-

 : گفت و داد تکون تاييد نشونه به سري حسين

 ! بگرديم بيرون بريم بيا ؟ بموني صبحانه ميز پشت روز تموم خواي مي-

 : گفت و زد لبخندي شکيبه

 صبح؟ ؟سر االن-

 !تره خلوت سرکارن همه ملت اتفاقاً ؟ داره اشکالي چه-

 : گفت و شد بلند ميز پشت از شکيبه

 !!!شم حاضر رم مي-

***** 

 نهبز زنگ بهش گرفت تصميم بالخره. بود نيومده ياسمن و بود گذشته شوکت رفتن از ساعت يک و بود عصر هفت

 . باشه خونه ظهر تا بود قرار مثال دختر اين!

 : گفت و کرد سالمي عصباني نسبتا هم حسين. گفت اي بله ريزان عشوه. برداشت رو گوشي خورد که سوم بوق

 ؟ درسته باشين اينجا ظهر بود قرار شما رضايي خانم-

 : گفت ياسمن

 ! خوام نمي ديگه! کنم کار اونجا خواستم مي که بود وقتي مال اون البته! بله-

 : گفت عصباني حسين
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 ؟ چي-

 : گفت و کرد نازک صدا ياسمن

 ! کنم مي همکاري قطع.کنم کار اونجا تونم نمي شخصي داليل بنابه-

 :غريد حسين

 .گردو پوست تو بذارين منو دست و بريد همينطوري تونيد نمي! خانوم داريد قرارداد شما-

 : گفت ياسمن

 .ندارن پرستار به ،نيازي دارن خانوم شکيبه اين که سمتي هر يا ،نامزد،معشوقه ،همسر ،خانوم خواهرخونده-

 خشک خيلي کارفرما يه عنوان به شما رفتار ضمن در. هستش بهش هم حواستون دانگ شش و هستين خودتون

 !معذبم اونجا من.  خشنه و

 : گفت و بست نقش لبش رو خندي زهر حسين

 !نديدم شما سکنات و حرکات تو بودن معذب از اي نشونه من-

 :گفت لرزيد مي صدا عصبانيت از که حالي در ياسمن

 شما به هم گردم مي چطور من اينکه.زنيد مي حرف و کنيد مي نگاه آدم به توهين و تحقير با صحبت موقع شما-

 .بزنن هم به رو قرار تونن مي ماه يک ظرف دوطرف از کدوم هر که شده ذکر اينم قرار اون تو. نداره ربطي هيچ

 .شريف اقاي خوش شبتون. کنم مي اينکارو من و نشده ماه يک هنوز

 شکيبه. شبانه وحشتناک هاي بيداري نه و بود خبري جيغ از نه بود مدتها االن. کشيد موهاش تو دستي مستاصل

 حسين حضور به نيازي. کرد مي دنبال خوبي به رو درمانيش روان جلسات هم و خورد مي موقع به داروهاشو هم

 جور يه بلکه شکيبه از واقعي پرستاري براي نه پرستار اون وجود دونست مي خوب حسين اما....اما. نبود اتاقش تو

 گسيخته افسار شکيبه به کششش چقدر دونست مي خودش. حسين خطر از محافظت. بود شکيبه از محافظت

 ....حاال اما. شه مي تر سخت کنترلش و تحمل روز به روز داره و ست

 .زد ودر کشيد عميقي نفس شکيبه اتاق در پشت. رفت بيرون اتاق از و کرد زمزمه لب زير استغفراللهي

 رود صدا عبور اندازه يه به و داد پايين رو دستگسره و کرد باالسرش سقف به نگاهي حسين و گفت اي بله شکيبه



www.taakroman.ir  

 

  

 
153 

 

رمان دوروي زندگي    

 سميه.ف.ح کاربر انجمن تک رمان

 

 :گفت و کرد باز

 ياهلل-

 :گفت شکيبه

 .بفرماييد..!... لحظه يه-

 : گفت و انداخت اش معشوقه ياسمن بقول به نگاهي و شد وارد حسين

 .باشي تنها بايد صباحي چند يه!کرده پيدا کار جايي. بياد تونه نمي ديگه که گفت ياسمن-

 : گفت و زد بخشي رضايت لبخند شکيبه

 .چوب عين بود خشک. کردم نمي اعتراض نشه بريده نونش اينکه براي فقط!!! بهتر-

 : گفت و زد لبخندي حسين

 ! منعطفي خيلي خودت که نه-

 : گفت و کرد اخمي شکيبه

 ؟ ام مي نظر به اون واقعامثل ؟ اونم عين من-

 : گفت و شد تر عريض لبخندش حسين-

 !نه کم همچين-

 ستهب نامرتب رو گلبهي روسري يه و بود پوشيده رنگش هم شلوار با رنگي کرم تونيک. اومد پايين تخت از شکيبه

 : گفت ناراحتي لحن ،با برگرده عقب اينکه بدون و کرد خودش به نگاهي و آينه جلوي رفت. بود

 يام؟ مي نظر به يخ اونجوري واقعاًمن-

 : گفت و شد نزديک بهش چندقدمي حسين

 .کردم شوخي من!نيستي هيشکي با!شکيبه نيستي قياس قابل اون اصالبا-

 : گفت و حسين سمت برگشت شکيبه

 ! تاکرده بدجور باهام زمانه. نيست خودم ،تقصير بيام نظر به اگرم-

 و کرد قفل شکيبه مخمور و غمگين نگاه تو رو وحشيش مشکي نگاه و ايستاد اش سينه به سينه کامل حسين
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 : گفت

 .شکيبه ده مي پس رو غمگين نگاه اين تاوان! بده تاوان بايد اونم. يارم درمي زانو به برات هم رو زمانه-

 : گفت آروم و نشست و رفت تختش سمت به شدو رد حسين کنار از

 ؟ کنم باور تونم نمي رو کالم حرارت اين من چرا-

 : گفت و شد جاگير تخت رو کنارش حسين

 فهمم مي!  داده آزارت خيلي دور چندان نه روز يه!روز ،يه زنه مي حرف باهات حرارت اين با داره که کسي چون-

 .سخته تغيير اين برات که

 و گرفت ازش نگاه دوباره و کرد نگاه رو حسين صورت اجزاي انداخته گل هاي گونه با و کرد بلند رو سرش شکيبه

 : گفت

 .کرده مشغول رو ذهنم خيلي.دارم سوال يه-

 !دم مي جواب باشه چي هر بپرس-

 و طالق يه که هستم زني من اما...اما!ازدواج براي خوب خيلي شرايط با مجرد پسر يه! مجردي پسر يه شما-

 .نيست منطقي انتخابتون!  داره اش کارنامه تو صدا و پرسر تجاوز...تجاو....يه....يه

 اش اشاره ،انگشت زيره سربه هنوز اون ديد وقتي و کرد نگاه رو شکيبه شرمگين صورت پايين از و شد خم حسين

 : گفت و کرد نگاهش و آورد باال رو سرش و شکيبه ي چونه رو گذاشت رو

 دورخودم شد باعث و تلف شکل بدترين به عمرم سالهاي بهترين از سال ،شش جلو رفتم منطقي خيلي بار يه-

 رو شکيبه ي چونه! بگيره تصميم دلم خوام مي اينبار!  کنم ويران رو اش همه نتونستم هنوزم که بکشم ديواري

 :کرد زمزمه و کشيد عميقي نفس و کرد ول

 شکيبه؟-

 : گفت حسين و کرد نگاه حسينو و کرد بلند رو سرش شکيبه

 ! کني تصور که چيزي از بيشتر از خيلي... خيلي. دارم دوست من..من...من-

 شنيده رو جمله اين سينا از اواخر اين و احمد از بارها و بارها! بخش لذت گرماي جور يه. بود شده گرمش شکيبه
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 جور يه مردانه هيب اون حسين،با دارمِ دوست ولي...ولي! درست بود شده گرم دلش! درست بود برده لذت.  بود

 .بود ديگه

 نهيب خودش به ؟ بود شده دارم دوست يه همون مست بود؟ رفته کي. نبود اتاق تو ،حسين کرد بلند روکه سرش

 :زد

 !بدبخت ي نديده محبت-

 :زد نهيب خودش به

 کم کم خواي مي اينجوري!کردي مي غلطي چه نبود معلوم بودي مونده اتاق تو ديگه دقيقه دو! شعور بي بدبخت-

 !بديدت نديد سر تو خاک ؟ کني خودت مال اونو

 خودش به خودش و کشيد عميقي نفس و ايستاد پنجره کنار. تخت رو انداخت و کند حرکت يه تو رو شرتش تي

 وجودش از و بدم امنيت حس بهش و کنم بغلش خوام مي فقط. بکنم اي ديگه کار خوام نمي که من. داد جواب

 ...که من. بشم سرشار

 :داد جواب بهخودش خودش دوباره

 !ات نداشته ي عمه جون آره-

 وجود تو شه حل خواست مي دلش و داشت کشش شکيبه سمت به خيلي درسته. حموم رفت و آورد در لباساشو

 از بعد حتي دونست مي. زياده حصار و حريم برشون دور هنوز دونست مي خوب ولي. اش شکسته دل و نازک

 .برسه اش شکيبه به تا ورداره دونه دونه رو آجرش به آجر مجوره و ريزه نمي فرو يکباره ها حصار اين هم ازدواج

 .بود شده بهتر حالش. بيرون اومد و پيچيد دورش رو حوله. کرد حل خودش تو رو وجودش شيطان ،همه يخ آب

***** 

 شدن مي ،مهار سرکشش احساسات انگار. بود خوب ،خيلي رفتن مي بيرون که وقتايي ،يا بود شوکت که وقتي

 ها قرص اقسام و انواع با که دختري و خونه سکوت و ،تنهايي شب. کشيدن مي فرياد وار ديوانه شبا المصب ولي

 فحر گفتن براي رفت مي کلنجار بود يکسال که حسيني براي بود کننده وسوسه بود رفته فرو عميقي خواب به

 .دلش
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 زماني و کرد مي درددل. زد مي حرف باهاش. پريشونش زلف تو برد مي دست و نشست مي شکيبه کنار ساعتها

 .کرد مي ترک رو ،اتاق آورد مي هجوم چشمش به خواب که

 عميقي خواب ،به بخوابه تونست ،نمي کرد نمي زيارتش سير دل يه تا هرشب که اي تشنه مرد از خبر بي شکيبه

 از که قانوني طبق حسين و بود گذشته اش پرده بي دارم دوست و حسين عالقه ابراز از شب چهار. رفت مي فرو

 باموهاش. باالسرش نشست و شد اتاقش ،وارد شکيبه خوابيدن از ،بعد بود گذاشته خودش با ياسمن نيومدن زمان

 اونقدر. خواست مي خدا از رو خاکستري روزهاي اين پايان و کرد مي عشق ابراز. زد مي وحرف کرد مي بازي

 از اي طره که حالي در زمين رو همونجا. برد خوابش کي که نشد متوجه ، قبل شبِ سه برخالف که کرد زمزمه

 .برد ،خوابش شکيبه بالش کنار سرش و بود دستش تو شکيبه موهاي

***** 

 چرا. بود کرده اشغال رو قلبش تو بزرگي ،جاي کم خيلي زمان در مرد اين. بود شده خيره خواب در غرق مرد به

 بهم ،موهايي ريش ته با ،صورتي برگشته هاي ؟مژه بود روزش هر کار يا بود اومده رو امشب فقط ؟ اينجا بود اومده

 تنهباال آناليز از که بود اي نتيجه اين.  مردانه و پهن هايي شانه و سفيد تقريبا صورتي ، شب رنگ به براق و ريخته

 مي درد گردنش بيداري از بعد مطمئناً. بود خوابيده بدجور خيلي. شد شکيبه نصيب حسين ي شده يکج

 ! بينه مي خواب داره داد مي نشون هاش مژه تکون.کرد

 هنوز که هنوز. شدن ختم شريف حسين به اطرافش هاي جاده ي همه چرا. سردرآورد زندگيش از چطور مرد اين

 مي دکتر. دونست مي مرد اين رو اتفاق اون اصلي مقصر و شدن مي تداعي براش لعنتي شب اون هاي صحنه بود

 نسبتا روند اين ،با آورد مي ياد به رو جنايت اون ي صحنه و صحنه و بود نشده هوش بي تجاوز موقع اگه گفت

 شب اون... لعنتي شب اون. اومد مي يادش خوب!  کنه هدايت بهبودي سمت به رو روانش تونست نمي خوب،

 لعنتي لعنتيِ لعنتيِ

 از بلندي نسبتاً تق صداي که زد مي حرف سينا به راجع داشت اون و بودن شده جاگير جاشون تو تازه صديقه با

 : گفت صديقه به ،رو بود ترسيده هم خودش اينکه با. کرد شکيبه ي حواله نگراني نگاه صديقه. شنيدن حياط تو

 . برگشته بانو احتماالًملک. نباشيد نگران-
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 تنفسش راه اي مردانه قوي ،دستهاي حياط تو بره تا کرد باز رو در که همين اما. در سمت رفت و شد بلند جاش از

 .بست رو

 براي شد مي بيشتر ،جراتش خواب غرق حسين. حسين حضور در انگار اما.بود دردناک ها صحنه اون يادآوري

 طناب رو صديقه و اون ثانيه چند عرض در هيکل قوي مرد سه چطور، که آورد خاطر به باز. دردناک شب اون مرور

 .نياد در صداشون تا بستن دستمال دهنشون دور و کردن پيچ

 مي منتقل بهش شب اون دستمال سفتي که دردي انگار. دردناک هم و بود خيس هم.  اش گونه به کشيد دستي

 .کرد مي حس صورتش رو باز ماه چند از بعد حتي رو کرد

 توسط لباساش شدن دريده اومد يادش. بودن شده فروغ بي چشماش که بود کرده تقال اونقدر صديقه اومد يادش

 بدنش لمس اومد يادش. لعنتي سياه دستمال اون زير صديقه ي خفه فرياد. داد اش گونه رو زشتي خال که مردي

 .صديقه و خودش ته از هاي ناله اومد يادش. حيوون اون توسط

 چطور اومد يادش. اومد يادش. اش رفته تاراج به معصومت براي گرفت مي عزا صدا بي. ريخت مي اشک صدا بي

 کوبيد رو ميز روي ماءشعير ي شيشه ، کاريش کثافت از بعد چطور و برد يغما به هاشون دخترانه کثيف حيوون اون

 چطور بوگندوش و کثيف دهن اون با اومد يادش. صورتش جلوي گرفت و برداشت رو اش تيکه بزرگترين بعد و

 اومد يادش. اومد يادش وحشتناک هاي صحنه اون ي همه آره. اومد يادش. بود کرده مرگش به تهديد گوشش کنار

 : گفت ،بلند داشت رو زمين روي لبخند ترن زشت که اي ديگه مرد

 !!!من به بده.نزدن رو گردنش جعفر؟-

 و عميق قدري به دردش. تنش تمام تو پيچيد دردي چه که واي.....و گرفت رو شکسته ي شيشه و اومد مرد اون

 .شد هوش بي که بود بزرگ

 بود گذرونده نظر از پيش لحظه چند که اي شونه روي رو سرش. بود حسين دستاي حصار تو اومد که خودش به

 گه دوره و خش صداي با مدام و کرد مي نوازش رو پشتش ي تيره حسين. ريخت مي اشک مظلومانه و بود گذاشته

 : گفت مي ، صبح سر ي

 !اينجام من!باش آروم! من زندگي ي همه باش آروم!عزيزم باش آروم-
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 حسين. بود حسين بغل تو جون بي. شدن تبديل جانسوز هاي هق به هاي گريه کم کم. شدن تموم اشکاش کم کم

 .کرد شکيبه اشک از سرخ چشماي و پريده رنگ صورت به نگاهي و کرد جداش اش مردانه سينه از آروم

 .گرفت ازش نگاه بعد و کرد نگاهش فروغ بي شکيبه

 :زد لب حسين

 ؟ من ي شکيبه آره گلم؟ افتادي لعنتي شب اون ياد بازم ؟ دلم عزيز شده چي-

 ادامه عميق نگاه اين داشتن دوست انگار دو هر.حسين نگران و وحشي نگاه با شد چشم تو چشم دوباره شکيبه

 .داشتن احتياج تالقي اين ژرفاي تو شدن غرق به انگار دو هر. باشه داشته

 : گفت و شد باز زحمت به شکيبه هاي لب

 ؟ کنم فراموش چطور... چطور ؟ کنم زندگي درد اين با چطور من-

 مهربونش و کننده دلگرم نگاه. زد نمي هم پلک حتي. بود سانتيش چند در شکيبه حضور مست انگار حسين

 : گفت و کرد پاک رو محبوبش صورت غلطان اشکاي و برد دست آروم. کاويد مي رو شکيبه صورت اجزاي

 ! شکيبه کنه مي خم رو کمرم دردت! کنم مي مرگ آرزوي لحظه ،در کشي مي که رنجي خاطر به-

 : گفت و زد جوني کم لبخند شکيبه

 ؟ کنه چيکار تنها ،شکيبه کنه قبول خدا و بکني مرگ آرزوي-

 متمرکز هنوز لرزانش مردمک.بود کرده پرت حسابي اش جمله عمق از رو حسين ،حواس شکيبه شيرين لبخند

 مي چقدر و کرد مي جلوگيري بروزش از شدت به حسين که اتفاقي!  بيفته اتفافي بود قرار انگار. بود لبخند اون

 باشه؟ خوددار تونست

 خوددار خواست مي مرد مردِ. خواستن از طوفاني حسين و بود صورتش سانتي چند تو محبوبش معصوم صورت

 :زد لب بود چشمش تو چشم هنوز که حالي در و کرد رها آروم رو شکيبه بازوهاي.بود مردش حسين و بودن

 !عاشقتم من-

 .کشيد پر صبحگاهي نسيم مثل اتاق از و

 رو شب اون نحس خاطرات تمام که اي جمله کردو مي حس خوبي به رو گرماش که دستهايي جاي و موند شکيبه
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 .کرد خاکستر و ،سرد کنه مي خاموش رو آتيش که آبي مثل

 گرفته رو ،تصميمش غلط يا درست. بود شده سخت ، وجود گرماي اين و ها نزديکي اين تحمل هم شکيبه براي

 .داشت احتياج حسين وجود گرماي زندگي،به به وبرگشت شدن سرپا براي. بود

 : گفت زير به ،سر کرد ترک رو آشپزخونه شوکت وقتي ، صبحانه موقع

 ! دارم سوال يه-

 : گفت و شکيبه به دوخت رو نگاهش و برداشت خوردن از دست حسين

 !بپرس-

 ؟ خبردارن شما تصميم از خانوم هستي-

 : گفت و کشيد عميقي نفس حسين

 !هنوز نه-

 ؟ بهشون نگفتين چرا-

 ! باشه مثبت جوابت تو که گم مي وقتي!  دونم نمي رو جوابت هنوز چون-

 ؟ باشن مخالف ايشون واگه-

 مخالفت. باشه داشته مخالفت باهاش خونه اعضاي از کسي و باشم گرفته تصميمي من ياد نمي يادم وقت هيچ-

 ! کنه نمي

 ..يِ مطلقه زن ،يه دارين باهاش ازدواج قصد شما که کسي و شدن فوت تازه مادرشون-

 بچه من. نيست تکرارش به نيازي. دونم مي رو غرا سخنراني اين ادامه. خانوما خانوم نرو تند!  کن صبر! کن صبر-

 بهش من!  دونه مي خوب اينو هم هستي! کنه تشريح رو دارم قرار توش که رو موقعيتي برام کسي که نيستم

 . بخوام نظر از اينکه ،نه دم مي اطالع

 : گفت و کشيد عميقي نفس دوباره حسين

 صبح.... صبح!  شده سخت برام شرايط تحمل مقدار يه... مقدار يه دوني مي! .... دوني مي ؟ شکيبه چيه جوابت-

 هاي پرده اين. نداشتيم اونجوري ولي ها داشتيم يعني. نداشتيم دوستش کدوم هيچ که افتاد مي اتفاقي احتماال
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 ! شکيبه بردار وسط از رو زخيم

 : گفت زير به سر شکيبه

 ! ندارم حرفي من باشن موافق ايشون اگه-

 : گفت و کرد نگاه شکيبه به شده گرد چشماي با حسين

 گرفتي؟ رو تصميمت واقعاً؟-

 : گفت کشيد مي خجالت کامالً که حالي در شکيبه

 !!!بله-

 : گفت و بلندشد ميز پشت از سرخوشي با حسين

 که بزنم زنگ هستي به برم! انزلي ريم مي!کن حاضر رو وسايلت برو و بخور رو ات صبحانه!  شکيبه عاشقتم-

 .ياييم مي داريم

***** 

 صحنه هيچ خواست نمي دلش که بود شده محيط زيبايي جذب اونقدر. کرد مي مسافرت شمال به که بود بار اولين

 ! بده دست از رو اي

 در حسين. کردن توقف ناهار خوردن براي راه بين. اومد مي وجد ،به ديد مي رو شکيبه کودکانه شعف که حسين

 .کرد هدايت تخت ترين دنج سمت به اونو ، بود داده قرار شکيبه بدن حائل رو دستش ، لمس بدون که حالي

 : گفت لبخند ،با شاد اي روحيه با شکيبه

 ! بينم مي يکجا رو زيبايي اينهمه دارم شه نمي باورم-

 : گفت و داد پاسخ اي مردانه جذاب لبخند با رو لبخندش حسين

 !گردي ايران برمت ،مي بگو بله ما به شما-

 : گفت مکث کمي از بعد

 ؟ خواي مي چي مهريه شکيبه-

 : گفت گيج شکيبه
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 ؟ هان-

 ؟ خواي مي چي مهريه گم مي-

 !نيست مهم برام! خوام نمي هيچي!  نکردم فکر بهش-

 : گفت و کرد اخمي حسين

 ؟ نداره اهميتي برات وصلت اين-

 : گفت دستپاچگي با شکيبه

 ؟ خوبه باشه سکه يه دونم مي چه! نداره اهميت برام مهريه! نيست اين منظورم-

 : گفت و خنديد حسين

 ؟ کنم هديه بهت خوام مي چي مهريه دوني مي!  دختر توقعي کم عجب ؟ سکه يه-

 چي؟-

 داريم رفسنجان تو باغ يه ما! کن اش اداره داري دوست هرجور خودت!  باشه خودت مال اونجا! رو پرورشگاه اون-

 !چيزا اين و بورس تو گذاري سرمايه اش بقيه و شه مي پرورشگاه اين کردن اداره صرف اونجا درآمد از مقداري که

 .داد مي انجام خودش رو اينکارا ي همه و بود کارداني زن خدابيامرز مادرم! يارم نمي سردر چيزا اين از خيلي من

 مي رو اونجا و خرم مي رو سهمش!  داره سهم اونجا از هم هستي البته. شد سپرده وکيلمون به کارا هم اواخر اين

 گي؟ مي چي. تو به دم

 : گفت و کرد نگاهش مردد شکيبه

 ! بگردونم رو دستگاه و دم اين تونم نمي من-

 : گفت کرد مي باز رو اش نوشابه در که حالي در و زد لبخندي حسين

 !مطمئنم من!کني اش اداره توني مي کسي هر از بهتر تو-

 ديگه آدم يک حسين. شدن راهي دوباره و خوردن شکيبه هاي خجالت و حسين هاي شوخي بين رو ناهارشون

 مي اونو و برد مي پي بهش بيشتر لحظه به لحظه شکيبه که داشت بزرگي ،روح خشن و اخمو شريف حسين. بود

 . شناخت
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 که بود وقت دير شب. کرد مي رانندگي تر آهسته مقدار ،يه ببره لذت بيشتر مناظر از شکيبه اينکه خاطر به

 فرصت از حسين. بود برده ،خوابش قرصاش مصرف و راه خستگي خاطر به شکيبه. هستي ي خونه رسيدن

 .کرد بيدارش اروم بعد و کرد نگاهش شير دل يه و کرد استفاده

***** 

 و مشتاق خواهر يه مثل درست هستي. ويال به برگرده و بشن جدا پاش به چسبيده هاي شن تا زد اب به پاهاشو

 حسين. بود آب کنار فقط ها بچه ،مثل بود شده بيدار دريا موج صداي با که صبح از. کرد استقبال ازشون مهربون

 مي خجالت هستي از انگار جورايي يه. نبود مشهود رفتارش ،تو تهران پروايي بي اون ولي کرد مي همراهيش هم

 صداي. گشت برمي بعد ي هفته و بود ناو رو هستي همسر.بود نگفته هستي به رو ازدواج ماجراي هم هنوز. کشيد

 تا بمونه آب کنار همونجا که بود خواسته ازش ظهر نزديک ،حسين ناشدني وصف داد مي آرامشي بهش دريا موج

 .بود برنگشته هنوز چون. بود کشيده طول صحبتاشون انگار ولي. کنه صحبت هستي با و بره تنهايي خودش

 داشت پذيرايي تو هستي زبون شيرين دختر. رفت ويال سمت به و کرد مرتب رو شلوارش پايين. بود شده خسته

 : گفت و زد بهش لبخندي شکيبه. کرد مي نگاه تلوزيون

 ؟ کجان حسين دايي و مامان-

 : گفت و کرد اشاره بازي نيمه اتاق در به فسقلي دخترک

 .اينان مامان اتاق تو-

 :شنيد رو هستي واضح صداي که بودن داده خودش به اتاقي به باال بره ها پله از خواست و گفت آهاني شکيبه

 اما.  ياد مي خوشم هم شکيبه از! دوني مي خوب اينو خودتم!جان حسين نکردم دخالت تو کار تو وقت هيچ من-

.... 

 که باره شش پنج االن تو. ديم مي کش رو مکالمه اين داريم هي ما!  جان هستي اول ي خونه سر برگشتيم که باز-

 !دي مي توضيح رو اما اين داري

 مامان تا يادته. منه قلبي آرزوي تو خوشبختي و آسايش. مني عزيز برادر تو ؟ برادرمن کنم چيکار خوب-

 خودش ، سرنوشت اين انتخاب تو شکيبه که دونم ؟مي کني ازدواج داشتيم اصرار دو هر چقدر بود زنده خدابيامرز
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 بينوا اون روان و روح تو که مخربي تاثير اون و اومد پيش که اي حادثه با ، کن قبول ولي نداشته دخالتي هيچ

 از بهتر خيلي کسي با توني مي تو کنم مي ،فکر ديگه مسائل کلي و قبليش ازدواج مشکالت همينطور و گذاشت

 .فقط همينه من حرف!  کني ازدواج اون

 شکيبه تو چيزايي يه ولي.  کنم کانديد خودم براي رو تهران هاي بهترين تونم مي االن همين دونم مي منم-

 دارم وقته خيلي من. ده مي قرار الشعاع تحت اونو ي گذشته اتفاق ي همه که چيزايي يه.  نداره گفتن که هست

 گند به رو سرنوشتت کاري ندونم اون با هم بعد و دادم آزارش و گرفتم سخت بهش اوايل اونقدر! کنم مي راضيش

 .ببينه ريختمو نبود حاضر اصالً که کشيدم

 رو تصميم اين ناچاري شايد و انتقام سر از اون و دلسوزي براي تو نکنه گه مي منم!  من عزيزم ديگه همين-

 اون و وجدان عذاب خاطر به تو ترسم مي. باشين نيومده جلو عالقه و عشق با دوتا شما ترسم مي ؟ باشين گرفته

 .باشين ويلون دادگاه اون و دادگاه اين بچه يه با روز فردا و بدين وصلت اين به تن اجبار سر از

 پشت حقيقت هستي. داشت قبول کامال رو گفت مي هستي که چيزي هر. نداد گوش مکالمه اين ي ادامه به ديگه

 با و کرد باز رو شالش. اتاق تو انداخت رو خودش و رفت باال رو ها پله. کرد مي بيان پرده بي و واضح داشت رو پرده

 .کشيد دراز تخت ،رو خيس نسبتاً شلوار و تونيک همون

 ! کنه فکر درست تونست نمي.بود متشنج هم اعصابش.  گرسنه و بود خسته

 هستي صداي و گفت اي بله گي حوصله بي با. بود حسين البد. خورد اتاقش در به اي تقه که بود خودش افکار تو

 . خواست مي اجازه که شنيد رو

 : گفت و نشست شد بلند

 ! جان هستي بفرماييد-

 : گفت و داخل اومد لبخند با هستي

 !اي گرسنه حتماً و شدي وخسته حسابي-

 : گفت و داد جواب لبخندي با رو لبخندش شکيبه

 .نيستم گشنه نه ولي. بودم نکشيده کار بدنم از اينقدر که بود وقت خيلي! بله-
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 : گفت و دستش تو گرفت رو شکيبه دست و نشست تخت رو کنارش هستي

 من. داره عالقه بهش دل ته از که کرد پيدا رو کسي بالخره برادرم که خوشحالم. عزيزم زد حرف باهام حسين-

 اونقدر رو من ،عشق کارم و کس ،تنها من حسين هم تو بدونم خوام مي فقط. بينم مي برادرم چشماي تو رو عالقه

 ؟ داري دوست ، داره دوستت اون که

 : گفت و انداخت پايين رو سرش شکيبه

 بايد خودم مورد در اما.  بينم نمي خودم تو حسني من. داره عالقه من به چرا اصالً و چقدر ايشون دونم نمي من-

 تو من حضور اوايل اقا حسين. وابستگيه کنم مي حس بيشتر.دونم نمي هست شايدم. نيست عالقه حسم. بگم

 درکار غرضي که شد اثبات ،بهم کردن مواظبت ازم که مدتي اين اما...اما. بودن رنجونده منو خيلي شون خونه

 حس. ام وابسته ديدنشون ،به بودنشون حاال،به اما.اومد نمي اصالًخوشم ولي متنفرنبودم ازشون شايد من. نبوده

 .امنيت حس يه. هستن وقتي ده مي دست بهم خوبي

 : گفت و زد مهربوني لبخند هستي

 کن خوشبختش! خوبيه مرد حسين. خوام مي اينو هم تو از.! کنه خوشبختت گرفتم قول و خواستم ازش من-

 ! جان شکيبه

 ؟ نيستين مخالف شما-

 : گفت هستي

 يه تو دوتا شما بودن ولي. عزادارشم هنوز من و شده فوت تازه مادرم که درسته. فهميدم رو احساست که حاال نه-

 صبر اينکه خاطر به نيست راضي هم مادرم!!!  گناهه. نيست درست اصالً دارين هم به کششي وجود با اونم خونه

 همسرم. بشه بدل و رد آلودي گناه ،نگاه بود کرده بنا ايمان با که اي توخونه نکرده خدايي بگذره سالگردش کنيم

 .بشه راحت خيالم برادرم جانب از منم تا گيريم مي کوچيک عقد يه. ياد مي بعد هفته اول نهايت و هفته اين آخر

 !مامان سالگرد از بعد گيرين مي هم عروسي ايشاهلل

 .بگيرم عروسي من شه مي مسخره خيلي يعني.  خوام نمي عروسي و ام بيوه يه من ولي! خانوم هستي ممنون-

 : گفت و کرد اخمي هستي
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 همسر ي خونه تو سال پنج دونم مي! هستي اي بيوه چجور تو که دونم مي من درثاني!  کن صدا هستي منو اوال-

 همسر دونم مي. اي باکره روحا هم هنوز افتاد ت برا اتفاق اون اينکه با دونم مي. موند باکره جسمت و روح اول

 منم! کنه تن به دامادي لباس و رخت داره دوست اونم.  مجرده منم داداش. بود نگرفته عروسي برات هم اولت

 بهشون تا توپن مراسم يه منتظر اونا.  يادته هنوز که سميرا جريان درضمن!  ببينم عروسش کنار اونو که آرزومه

 .دربياد حسين هاي بدخواه چشم که گيريم مي عروسي. کرده ازدواج حسين بشه اثبات

 نمي کدوم هيچ. کگردن مي گريه هردو. کشيد آغوش به اونو خواهرانه هستي و خنديد هستي کالم طنز به شکيبه

 .بود خالي خيلي صديقه جاي. کنن گريه که داشتن احتياج ولي چرا دونستن

***** 

 

 با حسين ولي. بودن فکر تو دو هر هستي هم و شکيبه هم. گذشت ندا زبوني شيرين و حسين هاي شوخي با ناهار

 .بود برداشته رو خونه کل ندا کودکانه هاي قهقه صداي و کرد مي شوخي ندا با بال فراغ

 کمي تا خواست اجازه شکيبه ، شدن فارغ ظرفها شستن از شکيبه و هستي و شد جمع ناهار سفره اينکه از بعد

 . کنه استراحت

 : گفت و رسوند رو خودش سر پشت از ،حسين اتاق به ورود موقع

 ! بزنم حرف باهات خوام مي-

 : گفت و ايستاد شکيبه

 ؟ شده چي ؟ حرفي چه-

 : گفت و زد آرامبخشي ي مردانه لبخند حسين

 ؟ بزنه حرف خانومش با دوکلوم بخواد آدم جرمه-

 .انداخت زير سربه خجل شکيبه

 : گفت و خنديد حسين

 ؟ هست اجازه حاال! خودم خانوم حياي و حجب قربون-
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 .بفرماييد گفت و رفت کنار در جلوي از شکيبه

 : گفت داد و داد تکون رو سرش حسين

 !صاحبخونه اول-

 .سرش پشت حسين و شد اتاق وارد شکيبه

 : گفت و بست رو دراتاق حسين.  بود وايساده اتاق وسط زده خجالت و مستاصل شکيبه

 .برم و بگم سرپا که نيست کم. دارم حرف باهات کلي! بشين-

 : گفت و نشست زمين رو روش روبه حسين و تخت ي گوشه شکيبه

 وسط اين زدي مي حدس که مشکلي هر. کرده صحبت باهات اونم که دونم مي و زدم حرف هستي با که دوني مي-

 

 چيزي. تهران گرديم برمي و کنيم مي ،عقد بياد مسعود آقا که ايشاهلل که هفته آخر.شده مرتفع باشه داشته وجود

 ؟ شرطي ؟ ،امري اي خواسته ؟ خواي نمي چيزي ؟ بگي خواي نمي

 :زد لب و کاويد رو صورتش کل. خورد گره حسين منتظر نگاه تو نگاهش و کرد بلند رو سرش شکيبه

 ! قول يه-

 : گفت مشتاقانه حسين

 ؟ دلم جان-

 : گفت و پايين انداخت رو سرش زده خجالت شکيبه

 !باشم خودم بدونه که نفري ،اولين شدين پشيمون روز يه اگه-

 : گفت و کرد اخمي حسين

 نکن خراب کننده نااميد حرفهاي اين با دارم که رو حدي بي سرخوشي حس!  شکيبه افته نمي هرگز اتفاق اين-

 فاصله بينمون مرگ که زماني تا هميشه براي و شي مي من مال تو ديگه ي هفته يک فقط!  هفته يک! عزيزم

 .موند خواهي من ،مال بندازه

 شد مي شعف غرق حسين مثل جذابي حال عين در و محکم مرد توسط اونم ها عشق ابراز اين از که شکيبه
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 : گفت و زد ،لبخندي

 !هستين که ممنون-

***** 

 بلند هستي گلوي از اشک با که اي هلهله و شد ادا عاقد درخواست اولين در کسي بي از بغض نهايت در که اي بله

 که صديقه مثل مادري دادن دست از غم در هستي و شکيبه و ،حسين سه هر. بود شده حسين همسر شکيبه. شد

 زيبايي نهايت بي و ظريف انگشتر. داد نمي مجال گريه ولي بودند شاد. کردند ،گريه ببينه رو روز اين داشت ارزو

 مجلس خندان و آرام فرد تنها مسعود.  داد زينت رو شکيبه کوچک و ظريف دست ، حسين گرم دستهاي که

 خبر رو مسعود ي خانواده ،حتي کردند مي عقد اينها و بود نشده صديقه سال هنوز اينکه براي. بود شان غريبانه

 

 از پر و شادي از پر ريا بي خودماني مجلسي. نکنند شکيبه و حسين مورد در بدي خيال ديگران تا بودند نکرده

 .غم

 در کرد مي پايکوبي بايد و بود داده دست از مادر که هستي براي بخصوص و برادر خواهر اين براي بود سخت

 .بود خالي عجيب صديقه جاي. برادر جشن

 پر حسابي رو اونو هاش ادم و دنيا از بريدن ماهها که اش دخترانه ابروهاي. آرايشگاه بود برده رو شکيبه هستي

 خواست آرايشگر از ، شکيبه مخالفت عالرغم و خودش ي اجازه با هستي. بودن شده زيبا و مرتب ،حاال بود کرده

 اتتغيير ديدن از بعد حسين العمل عکس دونست مي. دربياره زيبايي زيتوني رنگ به رو شکيبه مشکي موهاي که

 ،با دبو شده تر شکسته کلي سختي و رنج مدتها بعد که هم شکيبه قشنگ صورت. شه مي ديدني حسابي شکيبه

 و بود کرده ذوق حسابي هستي خود. بود کرده پيدا اي نشدني وصف طراوت و شادابي آرايشگر تواناي دستهاي

 .شد مي کباب برادرش براي دلش و رفت مي شکيبه ي صدقه قربون مدام

 ازيب خيلي ديد رو صورتش و بکنه شکيبه دست تو رو حلقه خواست که وقتي بار اولين براي حسين که اي لحظه

 عادت شکيبه فروغ بي چشماي و پريده رنگ و زرد قيافه ديدين به مدت اين که حسين ي زده بهت چشماي.بود

 حسين بود نداده اجازه هم عقد از قبل و آرايشگاه بود برده رو شکيبه خودش هستي. بود ،ديدني بود کرده
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 مين اصال حسين بنابراين.بود انداخته پايين اش سينه جلوي تا رو سفيدش چادر شکيبه هم عقد موقع و ببينتش

 !کنه تقلب تونست

 :گفت برادرش گوش کنار هستي

 .باش زود ديگه بده همسرت روبه انگشتر. بديد نديد بردي رو آبروم مسعود جلوي-

 ور ،انگشتر لرزيد مي وضوح به دستش که حالي در و گرفت دستش تو رو شکيبه کوچيک دست دستپاچه حسين

 .کرد شکيبه دست تو

 هستي.  بذاره تنهاشون بود اين هدفش ولي کرد ترک تنها تلفن بهانه به رو اتاق و گفت تبريک دو هر به مسعود

 .شد خارج اتاق از و گرفت رو ندا دست و بوسيد رو دو هر صورت هم

 .بودن زده هيجان دو هر. بيفته پس بود نزديک خجالت از شکيبه. کرد مي نگاه زيباش عروس به مشتاق حسين

 : گفت مشتاقانه حسين

 ؟ ببريم فيضي هم ما کني باز رو چاقچور چادر اين خواي نمي ،ولي ديدم رو پريشونت زلف قبال چند هر-

 رنگ موي تار يه حتي که بود پيچونده سرش دور محکم رو شالش. انداخت سرش از رو چادر و زد لبخندي شکيبه

 .بشه سورپرايز هستي قول به حسابي حسين و نشه ديده هم اش شده

 کمک به که صافي و بلند موهاي. بود ديدني حسين قيافه.کرد باز رو شال آروم و برد جلو رو دستش حسين

 مي فرود حسين چشماي رو زيباشون نهاين بي رنگ با وار شالق و بودن دراومده وحشيانه حالت اون از سشوار

 : گفت و برد فرو شکيبه ابريشمي موهاي تو دستي. اومدن

 ؟ دوتا شما کردين چيکارشون! باش رو اينا-

 : گفت متعجب شکيبه

 ؟ شده بد-

 : گفت حسين

 !شدم شوکه.نداشتم رو انتظارش!  شده عوض! نشده بد! نه-

 : گفت کنان نجوا گوشش دم و کرد حلقه شکيبه ظريف بدن دور دستاشو آروم



www.taakroman.ir  

 

  

 
169 

 

رمان دوروي زندگي    

 سميه.ف.ح کاربر انجمن تک رمان

 

 !عزيزم شدي من مال شه نمي باور-

  که حسي! کنه حس وجودش سلول به سلول با رو شدن حمايت واقعي معني خواست مي. بود ساکت شکيبه

 به منحصر هواي و حال اين تو و حسش تو ديگه کس هيچ ،نه سينا ،نه احمد نه.بود کشيده رو حسرتش تمام سال

 !امنيت از پر اتمسفر يه و بود بود،حسين خودش. نداشتن جايي فردش

 : گفت و شد خيره براقش چشماي تو و کرد جدا خودش از اونو حسين

 ! شکيبه دارم دوست واقعا من-

 مي ولي. شکيبه کردن بارون بوسه مشتاق. بود مشتاق بدجور حسين. بوسيد رو همسرش پيشوني و شد خم بعد

 االن.  بود کرده صحبت کلي عزتي دکتر با ديشب! شکيبه خورده زخم روان از ترسيد مي.  کنه روي زياده ترسيد

 و بزنه اب به گدار بي ترسيد مي. کرد مي مشورت دکتر ،با داشت برمي شکيبه با رابطه در که قدمي هر بود مدتها

 !بره هدر زحماتشون

 رو اعتماد حس بايد که داشت تاکيد خيلي و بود ترسونده شدت به شکيبه احساسات شدن شوکه از اونو دکتر

 ! کنه ايجاد خودش به نسبت شکيبه دل تو کمال و تمام

 : گفت و بوسيد و گرفت دستش تو رو شکيبه شالقي ازموهاي اي طره

 ! ده مي بهشت بوي-

 : گفت و خنديد شکيبه

 بوديد؟ بهشت قبالً-

 :وگفت زد چشمکي حسين

 !بهشتم تو االن-

***** 

 نداي بخصوص. بود گذشته خوش شون همه به. انزلي رستورانهاي بهترين از يکي تو. بودن حسين مهمون شام

 حسين دايي از تر اخالق خوش خيلي که حسين دايي اين الخصوص علي. بود حسينش دايي عاشق که کوچولو

 ،دست ذاشت مي دهنش تو لقمه حسين وقتي. شد تفريح باعث کلي و گفت همينو هم سرشام. بود پيش ماه چند
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 : گفت و زد پس رو حسين

 ! دارم دوست خيلي دايي-

 : گفت و کشيد رو گليش لپ هم حسين

 !فسقلي عاشقتم منم-

 : گفت و خنديد ندا

 .دارم دوست بيشتر شدي اخالق خوش که االن ولي داشتما دوست هم اول از-

 ! خنده زير زدن هستي و مسعود

 : گفت و زد حسين ي شونه به دستي مسعود

 !فهميده هم بچه ذره يه اين که کرده فرق جوري شرايط ببين-

 : گفت و کرد شکيبه حواله مشتاقي نگاه حسين

 ؟ نشه اخالق خوش و باشه داشته خانوم شکيبه مثل خانومي آدم شه مي مگه-

 : گفت هستي و پايين انداخت رو سرش شکيبه

 !شدا حسوديم من ؟ خان مسعود بيني مي-

 : گفت و صندلي به داد تکيه مسعود

 بوده بداخالق نکن نيگا رو ؟داداشت بشه حسوديت چي واسه!  خانوم اخالقم خوش ماه دوازده به سالي که من-

 !کردي پسند منو شما که بودن خلق خوش هم اولش از من!

 مستخدم به ،هستي رفتن از قبل. برگشتن خونه ،به ارامش و محبت چاشني از بود پر حسابي که شامشون از بعد

 .حسين تخت کنار بذارن ببرن و کنن جا جابه رو شکيبه تخت که بود سپرده خونه

 : گفت و کرد صداش هستي که بودن داده بهش اتاقي سمت ،رفت وقته چند اين عادت طبق ،شکيبه برگشتن وقتي

 .حسينه اتاق تو وسايلت. حسين اتاق ببرن گفتم رو تختت عزيزم-

 توجيه حسابي حسين ي وسيله به که هستي. نداشت رو موضوع اين انتظار زودي اين به انگار. خورد جا شکيبه

 : گفت آرامش ،با بود شده
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 آمادگي تا اون!  کنه مي زياد رو شوهر و زن محبت بودن باهم! خوبيه پسر ما حسين! نباش نگران خانومي-

 !گل خانوم خوره نمي بهت هم ،انگشتش باشي نداشته

 .پايين انداخت رو سرش زده خجالت شکيبه

 :داد ادامه هستي

 .باشي مرد يه کنار االن سخته مقدار يه کشيدي که هايي سختي به توجه با دونم مي! بزرگترت خواهر مثل من-

 برو راحت. بگيره حمايتش چتر زير رو تو که خواد مي و همسرته!  کنه مي فرق ديگه مرداي ي همه با مرد اين ولي

 .نکن فکر هيچي به و کن استراحت

 :زد لب زحمت به شکيبه

 !کنم تشکر چطور دونم نمي! ممنونم خيلي من-

 : گفت و کشيد آغوش به خواهرانه اونو هستي

 بايد رو راست حرف! کرده ديگه آدم يه رو حسين حضورت کن قبول ولي! شدين اذيت خيلي هردوتون چند هر-

 .باشين خوشبخت! توه حضور فقط هم علتش و شده عوض حسين که شده متوجه هم ندا. شنيد بچه از

 .اتاق تو رفت و گفت آرومي بخير شب و زد لبخندي شکيبه

***** 

 سرش پشت درو حسين. شد باز ،در شکيبه ي بله از قبل و خورد در به اي تقه که بود ايستاده مستاصل اتاق وسط

 : گفت و کرد روشن رو اتاق چراغ و بست

 ؟ تاريکي تو اونم ؟ ايستادي اتاق وسط چرا-

 :گفت کرد، مي نوازشش که حالي ودر گرفت آروم بازوهاشو و شد نزديک بهش حسين. بود معذب هنوز شکيبه

 خانومم؟ کنه مي معذبت من بودن-

 : گفت و بوسيد گرم رو شکيبه پيشوني آورد جلو رو صورتش حسين و داد تکون طرفين به سري شکيبه

 .عزيزم بخواب تخت بگير و کن عوض رو لباسات! خانوم دارم هواتو جوره همه من-

 و کرد عوض رو لباساش و داد خودش به تکوني شکيبه. کرد ترک رو اتاق ،حسين بزنه حرفي شکيبه اينکه از قبل
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 به اي تقه با حسين که نه يا تخت تو بره که بود مردد.شد بلند اينه جلوي از و زد اش شده لخت موهاي به اي شونه

 .شد اتاق وارد در،

 : گفت لبخند با و کرد شکيبه به نگاهي

 ؟ نه اي خسته-

 : گفت و داد جواب لبخند با رو لبخندش شکيبه

 ! نه-

 : گفت حسين

 .ام خسته خيلي من که بخوابيم کنم عوض منم اونور بکن روتو حاال! شدي راحت کردي عوض لباساتو شما-

 قرار هم کنار جوري هستي مستخدم کمک به هرکدوم ي نفره يک هاي تخت که حالي در.شد خاموش چراغ

 .ست دونفره يکپارچه تخت يه انگار که بود شده پر بينشون فضاي و بودن گرفته

 گوشش کنار و گرفت آغوش تو اونو و سمتش به کشيد رو خودش حسين. کشيد دراز تخت از اي گوشه شکيبه

 : کرد زمزمه

 !ها بخوابه جدا خانومم نبينم-

 : گفت و شکيبه مخمور چشماي تو شد خيره اتاق روشن و تاريک تو بعد

 ؟ عميقه آسمون مثل چشمات که دونستي مي ؟ آرامشه فقط وجودت دونستي مي-

 باز نيمه لبهاي از رو شکيبه و خودش زندگي بوسه گل اولين و شد خم آروم حسين. کرد مي نگاهش فقط شکيبه

 .چيد شکيبه

 که حسي. بود هوس هرگونه از وخالي آرامش از ،سرشار نشدني وصف که گرفت فرا رو شکيبه وجود ي همه حسي

 ! کنه لمسش که بود زده دري هر به احمد با زندگي تو تمام سال پنج

 : گفت وار زمزمه و دار خش و کرد نگاه يشکيبه شده خمار چشماي به دوباره حسين

 !دارم دوستت خيلي-

 يا پرده هيچ بي که بشه مطمئن خواست مي که انگار. کشيد آغوش به تنگ اونو شکيبه خفگي به توجه بي بعد
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 .درنياورد بود شکيبه سر زير که رو دستي ولي کرد شل دستاشو ي حلقه آروم بعد.  کنه مي لمس داره رو عشقش

 .رفت خواب به آرومي به حسين کتف رو درست و باالتر کشيد رو خودش مقدار يه شکيبه

 باز چشماشو بودولي شده بيدار. باشه تخت رو هميشه داد مي ،ترجيح بشه بيدار اينجوري بود قرار صبح هر اگر

 و سر و کرد مي نوازش موهاشو حسين. باريد مي روش و سر به حسين گرم لبهاي با که بود محبت. کرد نمي

 .کرد مي بوسه غرق رو صورتش

 : گفت آروم.شده بيدار که فهميد حسين. لرزيد مي پلکاش

 ؟ خواب به زدي رو خودت که بخوام ازت رو ها بوسه اين عوض ترسي مي-

 : گفت و زد خندونش مرد به لبخندي.خنديد مي لبهاش مثل حسين چشماي. کرد باز چشماشو آروم شکيبه

 !بخير صبح-

 : گفت و شکيبه رو زد چمبره حسين

 ؟ خوابيدي خوب!  خانوم مبارک متاهليت روز اولين! بخير هم شما صبح-

 .نشوند چشماش رو ريزي بوسه حسين چون.نکردن پيدا کردن باز فرصت ولي بست چشماشو شکيبه

 : گفت و کرد اخمي شکيبه

 ! مياره جدايي گن مي! نبوس چشمم از ديگه-

 : گفت و زد اي قهقه و شد بلند شکيبه رو از حسين

 ! خرافاتي کوچولوي خانوم-

 : گفت و شد خيز نيم شکيبه

 !دونن مي همه. نيست خرافات اينا ضمن در. نيستم کوچولو من-

 مشيت از غير! نباشه خرافات که شه نمي دليل دونن مي همه اينکه! کوچولويي پس کوچکتري من از سال دوازده-

 بلند خوب دختر يه مثل حاالم! بندازه جدايي ما بين تونه نمي کس هيچ و چيز هيچ ، نيست گريزي ازش که الهي

 !تهران گرديم برمي امشب. دريا لب بريم بعد و بخوريم صبحانه بريم شو

***** 
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 : گفت حسين. بودن کشيده دراز هم کنار ساحل شناي روي

 شکيبه خدا به ولي! اسمون وهمين بود دريا همين هميشه. اينجا اومديم مي بار چند ،سالي هستي ازدواج از بعد-

 .قشنگن ديگه جور يه. جذابن جور يه. ان ديگه جور يه براي دارم تورو که االن اينا

 : گفت شکيبه

 ؟ کنم باور چطور رو آرامش اينهمه و عشق اينهمه-

 : گفت و سمتش شد خم حسين

 ! کني مي باور ،خودت شد ثابت که بهت-

***** 

 تک از تونست نمي هم هستي. بود ديده دختر اين از محبت خيلي. بود سخت براش هستي از خداحافظي و جدايي

 پشت و شدن رد قرآن زير از اينکه از بعد. نبود اي چاره اما!  بکنه دل ها راحتي اين به اش خانواده بازمانده

 . کردن ،حرکت شد ريخته آب سرشون

 مي حسين به چقدر. کرد مي پذيرايي ميوه و چايي با ازش مدام ،شکيبه نخوابه حسين اينکه براي و بود شب

 : گفت حسين که بودن راه وسطاي. شکيبه پوستي زير محبتهاي اين چسبيد

 ؟ گي مي ،راستشو بپرسم ازت چيزي يه-

 :گفت شکيبه

 ! البته-

 : گفت و کشيد عميقي نفس حسين

 جواب من ،به کرديم مي خواستگاري همزمان ازت رحيمي سينا ومنو افتاد نمي اتفاقات اين از کدوم هيچ اگه-

 ؟ اون يا ميدادي مثبت

 . کنه فکر خوب تا داد فرصت حسين.رفت فرو فکر به شکيبه

 خوشش اصال من از که ديدم مي بداخمي مرد من. ديدم نمي ازت محبت اينهمه ،من افتاد نمي اتفاقات اين اگه-

 .گفتم مي نه بهت مسلما. ياد نمي
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 :گفت و داد تکون تاييد نشونه به سري حسين

 ؟ داري قبولم چقدر ؟ داري اعتماد بهم چقدر ؟ آدمم همون ؟ چي االن-

 : گفت و چرخيد حسين سمت کامل فکر بي اينبار شکيبه

 ! نداره اندازه چون!چقدر گفت شه نمي-

 : گفت و حسين لب رو نشست لبخندي

 کندن پوست به کرد شروع و گفت چشمي شکيبه.  بياد جا حالمون بده عشق سيب ،يه اينطوره که حاال پس-

 .سيب

***** 

 اقتط بي حسين که بود کرده عطراگينش جوري شکيبه بودن که اتاقي. بود اتاق اين مهمون شکيبه يکبار هم قبال

 .کرد سپري پذيرايي تو رو شب و شد

 و بود بزرگ تختش. بياد اون اتاق به خواب براي ولي کنه عوض خودش اتاق تو لباساشو خواست شکيبه از حسين

 که وسايلي ساير و تخت خريد به اقدام وقت اسرع در که خواست شکيبه از. داشت وجود کافي جاي هردو براي

 .بکنه الزمه کرد مي فکر

 حسين ديدن از. شد وارد شکيبه و گفت بفرماييدي حسين.زد حسين اتاق در به اي تقه زده خجالت شکيبه

 بي نگاه ، دکتر ي نقشه طبق حسين. شلوارک يک و برهنه اي باالتنه. نداشت اينو انتظار. شد شوکه حسابي

 : گفت و نشده متوجه رو اون نگاه بهت انگار که کرد شکيبه ي حواله تفاوتي

 يادا مي خوابم خيلي من ؟ خانوم موندي کجا-

 دونست مي...  خواست مي حسين....  خواست مي حسين ؟ شد مي چي حاال.بود شده خشک چوب مثل شکيبه

 ؟ زودي اين به ولي افته مي اتفاق اين زود يا دير

 : گفت و تخت تو خزيد رفت راحت کامال حسين

 از وقبل! شم مي هوش بي خوابي بي از دارم که بياد کن خاموش رو چراغ ؟ اونجا وايسي خواي مي صبح تا بابا اي-

 جا حسين کنار آروم شکيبه. بست چشماشو و خودش رو کشيد خرخره تا رو ،لحاف تخت سمت بياد شکيبه اينکه
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 .شد آروم بعد دقيقه چند ولي. حسين صورت رو کرد ،زوم زد مي گنجيشک مثل قلبش که حالي در و گرفت

 بود که چي هر خواب اين! بکنه لمسش حتي اينکه بدون. خوابيده داد مي نشون حسين آروم نفسهاي صداي

 .برگردوند بهش رو شکيبه ي رفته دست از ،آرامش

***** 

 غوغا ولي بود خوابيده کنارش آرومي به شکيبه.نخواستن و خواستن خواست، مي مرد مردِ.شد مي ديوانه داشت

 اتاق گرماي.داشت فاصله چقدر و بود نزديک بهش چقدر.  خواستش مي حد بي چقدر. کرد مي بپا به حسين ل تو

 به سپرد رو خودش و کند رو شلوارکش. نکرد افاقه ،ولي خورد يخ آب ليوان يه رفت شد بلند.بود کرده هالکش

 .اومد جا حالش کم يه. سرد آب دوش

 هک بود فکر تو عميقا. نداشت راه چشمش به ،خواب خستگي و رانندگي عالرغم. بود ايستاده پنجره کنار پيچ حوله

 .ترسيد شدت ،به خارج کردنش صدا واسه شکيبه گلوي از که نازکي آواي و بازوش لمس با

 : گفت دهن به انگشت شکيبه

 ؟ ترسوندمت! خوام مي معذرت-

 : گفت و دراومد شوک از

 بيداري؟ چرا تو! نه-

 بيداري؟ ،چرا خستگي همه اون با! دارم ازت من که سواليه اين-

 .شد اروم بدنم شايد بگيرم دوش يه گفتم!ياد نمي خوابم که ام خسته جوري انگار! دونم نمي-

 کنم؟ درست چايي برات خواي مي-

 ! صبحه چهار ساعت ؟ االن-

 ! کنه آرومت شايد گفتم-

 .خوابم مي يام مي بپوشم لباس منم!عزيزم بخواب برو-

***** 

 ...بعد هفته يک
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 ؟ عزتي دکتر خانم مطب ؟ الو-

 ! پويا شکيبه هستم پويا ؟ کنم صحبت دکتر خانم با تونم مي-

 رودرو نشد کردم هرکاري! داشتم سوالي يه راستش... من دکتر خانم!  من زحمتاي با ؟ خوبين! دکتر خانم سالم-

 ! بپرسم ازتون

 ! حسينه من مشکل راستش! داده قرار ازدواجمون جريان در رو شما حسين که دونم مي... راستش-

 رو سابقم همسر احمد مشکل اونم انگار...فقط.. عاليه!  مهربونه!خوبه خيلي اون.. اون!  نيست اونطوري!  نه نه-

 بغل. هميم کنار ثانيه هر که هست هفته يک االن حسين و من ؟ چيه دونين مي...ولي... شدت اون به نه البته!داره

 بينم نمي حسين طرف از هم اشتياقي ولي دارم دلهره خودم من چند هر!ره نمي فراتر ولي هست اينا و بوسه و

 ! کنه مي روانيم داره باشه دچار احمد درد به اينم نکنه که فکر اين!

 .دم مي اطالع بهتون رو نتيجه.... چشم! کنم مي کارو همين..  بله....  درسته بله.... بله-

 از خبر بي.داشت وقت دکتر فرامين اجراي براي ساعت يک فقط و بود يک نزديک.  انداخت ساعت به نگاهي

 کرده، گوشزد رو بده انجام بايد که رو کارهايي و ماجرا همه و گرفته رو حسين رو شماره بالفاصله دکتر اينکه

 .شد کار به دست

 شالقي و لخت زحمت به و کشيد سشوار دقيقه چهل از بعد رو مجعدش موهاي. گرفت سرپايي دوش يه سريع

 لباسش و داد صورتش به ،صفايي نيمه و نصفه وسايل همون با.نبود هم بلد چندان و نبود آرايش اهل خيلي. کرد

 .کرد عوض رو

 وهم کشيد مي خجالت هم ؟ داد مي انجام بايد رو بود گفته دکتر که رو کاري يعني. شد مي خفه استرس از داشت

 مردانه احساس کردن زنده غرق جوري. بده قرار آزمايش مورد رو همسرش هاي مردانگي بود کنجکاو شدت به

 ! خورده ضربه ها مردانه از چطور پيش ماه چند همين بود رفته يادش که بود شده حسين

 ولي. بود رفته جلو خوبي ،به شدنش جيگر به خون و حسين بازيگري با که بود همين دقيقا عزتي دکتر نقشه

 که زماني تا و بگيره رو حدش بي ميل جلوي شده طور هر بود خواسته حسين از دکتر. بود اطلع بي کامال شکيبه

 ! بشه بازي وارد خودش که کردن مي وادار رو شکيبه بايد. بده ادامه روند همين ،به نشده شکيبه لب به جون
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 .براومد نقش اين عهده از خوبي ،به فشار تحت خيلي اينکه عالرغم هم حسين

 غذا بوي. شد خونه ،وارد کرد مي مرور بار آخرين براي ذهنش تو رو دکتر فرامين که حالي در شارژ و آماده حسين

 اينم. بذاره تنهاشون ثانوي اطالع تا که بود کرده هماهنگ شوکت با شمال از برگشتن از قبل. بود کرده پر رو خونه

 خونه. کرد هاش ريه وارد رو عطراگين برنج خوش بوي و کشيد عميقي نفس.بود عزتي دکتر هاي خواسته از باز

 : گفت بلند در جلوي همون از.  داد مي زندگي بوي بدجور

 ! برگشتم من ؟ کجاست من کدبانوي خانوم-

 و بود کرده حاضر حموم از قبل رو غذاش.اومد بيرون آشپزخونه از و گرفت حوله با دستاشو نم استرس با شکيبه

 رو کيفش و رفت همسرش سمت به وار پروانه ولي خجالت با. بده آشپزخونه بوي مبادا که بود گرفته دوش بعد

 : گفت و گرفت ازش

 !عزيزم.. نباشي خسته سالم-

 ملکه نباشي ،درمونده کرد زمزمه گوشش کنار و بوسيد رو شکيبه گوش ي الله شد خم و زد برقي حسين چشماي

 !خانومم شدي ناز چقدر! داده وا وقته خيلي که نکن دلبري من بينواي دل از اينقدر!  من قصر ي

 : گفت آروم. شد گلگون شکيبه هاي گونه

 .کشم مي رو ناهار بشوري دستاتو تا-

 ! کنه آماده رو غذا تا اشپزخونه برگشت سريع شکيبه. رفت اتاق سمت به و گفت چشمي حسين

 !مردانه مرديت از پر و زنانه شرم از پر. خواستن از پر. عشق از پر ميز يه

 عطر خودش به و اتاق تو رفت ، بشه خواب اتاق وارد حسين اينکه از قبل و کرد جور و جمع فقط رو ناهار ظرفاي

 خودش به اينه به رو و هاش گونه رو گذاشت دست. بود تبدار و گلگون استرس هم و شرم از هم ، هاش گونه. زد

 : گفت

 مي له له توجهش لحظه يه واسه يادته ؟ يادته رو احمد!  بيفته بدي اتفاق هيچ نيست قرار!  شکيبه باش اروم-

 رو توجه اينهمه و عشق اينقدر هم رويات توي! ديگه بسه بدبختي. بشه اونجوري هم حسين بذاري نبايد ؟ زدي

 وم موبه بايد. بيار يادت رو دکتر حرفاي!  دختر ياهلل! باشه تو مال کامل بايد مرد اين!  کني تصور تونستي نمي
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 حاال ؟ کردي مي تمرين گري عشوه چقدر يادته ؟ يادته بردي مي رو احمد که هم قبلي دکتراي!  کني اجراش

 مرده چند شه مي معلوم! روم رومي ،يا زنگ زنگي يا! بده جواب ات زنانه ذات با رو مرد اين توجه و عشق!  وقتشه

 .حالجه

 .بيرون کشيد افکارش از اون حسين صداي

 ؟ خانوم کجايي جان شکيبه-

 : گفت و کرد زمزمه لب زير اللهي بسم و کشيد عميقي نفس

 !عزيزم.. اتاقم تو-

 .هوففف... يارم مي کم واقعا من که نباشه احساس بي ديگه مرد اين کن کمک خودت خدايا..... هوف....هوف....هوف

 : گفت و کشيد نفسي دوباره

 ياد؟ نمي خوابت شما! بخوابم خوام مي. ياد مي خوابم کم يه-

 و شد اتاق وارد ضربه زدن وبه رفت اتاق سمت به و داد نشون عادي رو خودش و کرد جمع رو اش خنده حسين

 : گفت

 .خستم منم!! چرا-

 به توجه بي و درآورد رو شلوارکش کمد ازتوي. مبل روي انداخت آوردو در رو شرت تي شکيبه به توجه بي حسين

 رو شلوارک و آورد در رو ،گرمکنش زد مي گنجيشک مثل همسرش بدن ديدن از قلبش که اي شکيبه

 : گفت و شکيبه سمت برگشت حسين. بود کرده يخ شکيبه دستاي.پوشيد

 !که نشستي هنوز اِ؟-

 يخ پايي و دست با. بود کرده دستي پيش حسين ولي بده انجام بود گفته دکتر ؟ کرد مي اينکارو بايد هم شکيبه

 يه هم شيون و بار به مرگ ؟ آورد درمي رو لباسش بايد حسين به توجه بي همينجوري؟ يعني. رفت کمد سمت به

 و برگرده اينکه بدون. کرد انتخاب کوتاهي کمرنگ صورتي حرير لباس کمد از. بود شوهرش. نبود که غريبه! بار

 رو جديد لباس خواست تا. اورد در رو پيراهنش و برد ،دست نه يا بينتش مي اصال و اتاقه کجاي حسين که ببينه
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 .بازوهاش رو نشست حسين گرم ،دستهاي بپوشه

 : گفت گوشش کنار و کرد بغلش پشت از حسين

 ؟ بيقرارم دل واسه سوزه نمي دلت! واداديما هم همينجوري ؟ما بانو کردي جونمو قصد-

 .شد سرخ شکيبه

 بيدار سرعت به اش زنانه خفته احساسات.شد مي مورش مور شکيبه. بوسيد رو شکيبه گردن حرارت پر حسين

 آغوشش تو بچه يه مثل شکيبه که درحالي و کرد بلندش حرکت يه با و رانش زير انداخت دست حسين. شدن مي

 سرتاپاشو و روش زد چمبره و تخت رو گذاشت رو شکيبه. تخت سمت برد اونو ، بود بسته چشماشو خجالت از

 : گفت و زل شکيبه مخمور چشماي تو آروم. کرد بارون بوسه

 ؟ برم جلوتر هست اجازه-

 .نگفت هيچي ؟ براش نبود بد ؟ ،آره گفت مي ؟ گفت مي چي ولي ؟ نه ديگه خواست مي همينو شکيبه

 : گفت و بوسيد رو گردنش گودي حسين

 .ميکنم تلقي رضا رو سکوتت-

 عجولي مرد از ،نشون بودن پراکنده جا همه که لباسايي. بود تارک نيمه اتاق. داد مي نشون رو شب هشت ساعت

 اولين ثبت از سال شش از بعد الواقع في که اي شکيبه. بود کرده ها تابي بي وصال شهد چشيدن براي که داشتن

 به اش عاشقانه هاي زمزمه و حسين مهر پر دستهاي بين. بود کرده تجربه رو بودن زن واقعي معناي ،به ازدواجش

 حادثه اون آخر دست و دري دردبه اندي و سال يک اون از بعد و مهجوري سال پنج ي همه.بود کرده سفر بهشت

 مي لمس وجودش ي همه با رو خوشبختي بار اولين براي شکيبه. بودن شده خاکستر حسين نوازشهاي ،با ناگوار

 .کرد

 اي شکيبه پاي بود کرده مردانگي. بود مرد جوره همه که مردي. کشيد مي نفس آروم پيچ مالحفه مردي کنارش

 از اي ذره شکيبه. بود همسرش کلمه واقعي معناي به حاال و بود ايستاده کشيد مي يدک رو مشکالت کلي که

 ور مالحفه.ميکرد ريز سر عشق که شکيبه تنهايي کاسه تو بود ريخته عشق اونقدر مرد اين. بود نترسيده حسين

 شب همه پاس به بعد به اين از که بخواب! من مرد بخواب. کرد زمزمه و کشيد باالتر حسين ي برهنه بدن روي
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 حاال ، کاشتي دلم تو که عشقي که بخواب. بود خواهم تو زندگي نگهبان ،من کشيدي که رنجهايي و ها بيداري

 .داده دلدادگي و محبت بار و برگ

***** 

 ،به دهکشي رنج و مهربون زن اين ذاتي زيبايي. بود زيبايي ملکه يک حسين نظر در شکيبه. بود شده زيبا بينهايت

 .ديد نمي رو کسي اون جز چشماش که بود کرده رخنه حسين دل تو قدري

 ترک حسين کردن خوشبخت براي رو خدا بهشت االن همين که بود شده اي فرشته مثل ،درست سفيد لباس با

 : گفت و کرد باز براش رو درماشين احترام با. بود کرده

 !عزيزم ممنونم حضورت خاطر به خدا از-

 .نشست اروم و زد لبخندي شکيبه

 يک. داشت رو روز اين ديدن آرزوي صديقه چقدر. چرخوند سرشون باالي رو اسپند هستي تاالر به ورودشون با

 اما .بود شکيبه زندگي خاطره ترين تلخ يادآور هميشه که سالگردي. شد برگذار سالگردش مراسم که بود پيش ماه

 روز اون خاطره اونقدر بود کرده شکيبه روح پاکي از روحا از حمايتي بودو ريخته شکيبه پاي به حسين که عشقي

 : گفته هردوشون به ،دکتر درماني روان جلسه اخرين تو که بود کرده کمرنگ

 مترمي روانش سريع اينقدر که نداشتم بيماري هيچ. ارزشمند کاري تجربه يه! بزرگين کشف يه من براي دوتا شما-

 ولي داده قرار هم به محبت تو رو دردها ي همه درمان خداوند! بس و عشقه ،اکسر بهبودي اين علت.  کنه پيدا

 .غافليم معجزه اين از ما متاسفانه

 خودش و شد خارج زنان جمع از ،سميرا بشه زنانه مجلس که راهنمايي سالن از بيرون به رو حسين شکيبه وقتي

 : گفت و رفت جلو. ديدش نمي اصال حسين ولي گذشته مثل درست بود جذاب. رسوند حسين به رو

 !شريف جناب مبارکه-

 : گفت و زد اي مردانه لبخند حسين

 !شما قسمت ايشاهلل! ممنون-
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 هک حسين؟ بودي شده درمومده اينقدر ؟ نداره فاميلي هيچ چرا ؟ مامانت پرورشگاه از ؟ کردي پيدا کجا از رو عتيقه اين-

 : گفت و کرد حفظ رو لبخند ،همون نداشت روش اثري کوچکترين سميرا کالم نيش

 الاص که نه يا داره فاميل. نيست مهم هم باشه يکي بچه اينکه! نيست مهم خيلي باشه اومده کجا از شکيبه اينکه-

 ؟ مهمه چي دوني مي.نيست مهم

 :داد ادامه و قلبش رو گذاشت و کرد مشت رو دستش

 !!!!مهمه کنه تسخير کمال و تمام تونسته رو کجا اينکه-

 دفتر آمديم پايان به

 .باقيست همچنان حکايت

 ح.ف.سميه

 

 

 


