
#پارت_یک
#من_طوفانم

 

لواسان ...
پاییز سال نود و پنج ...

_ قمار زندگی می دونی چه کوفتِی؟!
اشک صورتم را پاک می کنم.

طوفان عاصی لگد محکمی به عسلی می زند و فریاد
می کشد:

 _ این که زن اجباریت برات رو بازی نکنه!
دستش را تهدید وار تکان می دهد.

_ اگه اون کلیپ درست باشه، خونت حالِل، خودم با
دست های خودم گردنت رو می شکونم.

بی پناه و درمانده می نالم:
_ وقتی همچی واضحه، وقتی همچی مشخصه، چرا

نمی خوای واقعیت رو قبول کنی؟!
فریاد می کشد:

_ واقعیت یعنی این که اونی که اسمش تو شناسنامه ی منه
تنش می خاره.

می برم، از بی رحمی اش می برم، از کله شقی اش لبریز
می شوم و کاسه ی صبرم به انتهایش می رسد؛ به خاطر همین
برای اولین بار به خودم جرات داده و میان اشک ریختن های

چشمانم من هم فریاد می کشم:
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_ مگه تو نبودی که این زندگی رو قبول نداشتی؟! مگه تو
نبودی که منو حتی تو یه وجبیت راه نمی دادی، مگه تو
نبودی که از من ُعقت  می گیرفت پس این جوش آوردن

االنت برای چیه؟! وقتی برات ارزشی ندارم حرف بقیه چرا
باید مهم باشه ...

خون جلوی چشمانش را می گیرد، همانند روانی ها می گردد
و با یک حرکت برق آسا یکی از دمبل هایش را برداشته و به

گوشه ای پرت می کند؛ رحم نمی کند، به هیچ چیزی رحم
نمی کند، هر چیزی که در اطرافش قرار دارد را لگد می زند

و آن ها را با مشت هایش خرد و خاکشیر می کند ...
_ منه کله خر هر غلطی هم کنم؛ هر حسی هم که داشته
باشم؛ تحمل گند کاری های زنم رو ندارم؟! کدوم شوهری

می تونه اینو تحمل کنه؟!
بی طاقت داد می زنم:

_ زن؟! کدوم زن؟! تو شوهر من نیستی! فقط اسمت توی
شناسنامه ی منه، که اونم بارها گفتی پاک کردنش برات

کاری نداره؟! از چی می سوزی، از این که منم یکی شدم مثل
خودت؟! این زن و شوهری حقیقت نداره، اسمش روِش من
زن اجباری توام، مگه اینو هر روز نمی کوبی تو سرم؟!

#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی
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#پارت_دو
#من_طوفانم

جان کنده ام تا حرف های آخرم را زده ام ولی اکنون به ثانیه
نگذشته  است که از گفتنشان پشیمان گشته ام چون طوفان به

سیم آخر می زند و سپس عربده کشیده و میانه ی حرفم
می پرد:

_ ببر صدات رو، خفه خون بگیر، تا خودم دهنت رو ِگل
نگرفتم خودت الل شو ...

نزدیکم شده و تنم را در حصار بازوهایش می گیرد، سپس
مقابل صورتم نعره می کشد:

_ دروغ یا حقیقت، اجبار یا اختیار، تو شناسنامه یا هر چی
دیگه توِی شنگول زن منی و منه کله خر شوهرت ...

من هم به سیم آخر می زنم:
_ نیستی، منم یکی ام مثل خودت، منم دقیقاً از تو عوق ام

میگیره ولم کن ...
می خواهم از آغوشش جدا شوم که با لحنی تهدیدوار عربده

می کشد:
_ چی زر زدی؟
پوزخند می زنم:

_ چیه پس زده شدن درد داره؟! من ماه هاست که تو این
خونه، وجودم داره درد می کنه؛ منم می خوام مثل تو به خودم

فکر کنم و به تفریحاتم ...
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خون جلوی چشمانش را می گیرد؛ توقع این همه تندی را از
من نداشته است؛ بگذار ذره ای هم او بسوزد ... اندکی هم او
درد بکشد. می خواهم ازش جدا شوم که دستانش بند یقه ی
پیراهنم شده و با یک حرکت برق آسا آن را در تنم جر

می دهد و این عملش به لحظه نمی کشد که مرا به غلط کردن
می اندازد طوفاِن روانی  را روانی تر کرده ام ...

_ ببر، حالیت می کنم؛ حالیت می کنم که این نسبت یه
چیزهایی از تورو فقط برای منی که شوهرتم می ذاره

 کنار ...
 با یک حرکت مرا روی تخت پرت و رویم خیمه می زند.
به پهنای صورت اشک می ریزم و ملتمسانه می گویم:

_ ولم کن، می خوام برم؛ می خوام طالق بگیرم.
_ حسرتش رو به دلت می ذارم. انگار هنوز توِی زبون نفهم،

طوفاِن روانِی کله خراب رو نشناختی.
تقال هایم بی نتیجه می مانند و با کار بعدیش درد را در تمام

وجودم حس می کنم شوهرم به من ...

* * *

#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی
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#پارت_سه
#من_طوفانم

بهار سال نود و پنج ...

همه جا تاریک است، ترس تمام وجودم را تسخیر کرده
 است.

صدای قدم هایی که به سمتم می آید را می شنوم. عاری از هر
پوششی هستم و تنم کامالً عریان است. عربده می کشد، از
صدای بلندش گوش هایم سوت می کشند و در همین حین
سیلی محکی به صورتم برخورد و خوف زده در جایم

می نشینم.
نفس نفس می زنم و دستم ناخود آگاه روی قلبم قرار

می گیرد...
_ چته تو باز؟!

 پوپک است دختر عمه طاهره  ...
_ چه مرگته باز، دوباره جن زده شدی؟!

حرفی نمی زنم، دهانم قفل و صدایم در نمی آید؛ تمام وجودم
را ترس فرا گرفته است و قلبم رعشه می کشد.

باز هم همان کابوس ...
باز هم همان صحنه ...

باز هم منی که عریان بودم ...
باز هم صدای عربده ای که نمی دانم به چه کسی تعلق

داشت ...
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لیوان آبی مقابلم قرار می گیرد؛ با اندکی تعلل بی پناه و
درمانده، نگاهم را به پوپکی که طلبکارانه کنارم ایستاده

است می دوزم.
بازهم او، باعث شد از کابوسم بیدارم شوم.

بازهم نتوانسته ام چهره ی آن شخصی که به سمتم می آمد را
ببینم و بفهمم آن عربده ی بلند به چه کسی تعلق داشت.

 دستم روی گونه ام درست همان جایی گونه ام گزگز می کند و
که دقایقی پیش مکان چک محکم پوپک بود می نشیند. با

هزار جان کندن آهسته می نالم:
_ واسه چی بهم چک زدی؟!

ضربه ی آرامی به سرم می زند.
_ زیاد حرف نزن اینو بگیر کوفت کن تا یکم روبه راه شی؛

نه رنگ به رو داری و نه جون صحبت کردن، بگیر
بخور ...

به آرامی لیوان آب را از او می گیرم و جرعه ای از آن را
می نوشم. گلوی خشکیده ام این نرمی مطلوب آب را می پسندد
و بخاطر همین مرا به نوشیدن ادامه ی آن ترغیب می کند.
سوال قبلی ام را دوباره تکرار می کنم؛ آن هم به همراه

بغضی که در گلویم نشسته است.
_ چرا بهم چک زدی؟!

باز هم همانند همیشه جوابم، جواب طلبکارانه ی پوپک
می شود ...

_ یه چک بود دیگه چرا بزرگش می کنی! فکر کردی منم
مثل خودت یه تخته ام کمه، دوساعته دارم تکونت می دم و
صدات می زنم. تقصیر من چیه که تو هر چند وقت یه بار
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می زنه به سرت و جن زده می شی. نذاشتی بکپم که ... من که
گفتم برم تو هال بخوابم یا برم پیش خان جون، نذاشتی.

خودت که می دونی این روزها روز خوش ندارم و دلم به
همین کپه ی مرگی که شب ها می ذارم رو بالشت خوشه. اونم

که شکر خدا تو برای من زیادی می بینی!

#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#پارت_چهار
#من_طوفانم

پسش می زنم و قلبم برای ثانیه ای به آرامش نمی رسد، هنوز
که هنوز است در عالم ترس و خوف زدگی خوابم دچار و

 گرفتارم ...
تنم از درون می لرزد و در همین حین دست پوپک روی

شانه ام قرار می گیرد.
_ بازم کابوس همیشگی؟!

@romandl



درمانده نگاهم را به صورتش که اندکی نگرانی در خود
جای داده است می دوزم و با بغض سری به نشانه ی تایید

تکان می دهم.
_ چرا این همه این کابوس رو می بینی؟!

با بغضی که در گلویم همچنان پابرجاست آهسته پچ می زنم:
_ نمی دونم. دیگه کم کم داره تعداد کابوس هام زیاد می شن.
بغضم را می بلعم و نگاهم را به یکی از گل های روی لحافم

می دوزم.
_ از ماهی یه بار رسیدن به چند هفته یه بار و االنم از هفته

رسیدن به چند روز یه بار ...
نفس کم می آورم. بغضم ترکیدن می خواهد...

چشمانم باریدن می خواهد...
من دیگر حالم از این کابوس های همیشگی بهم می خورد.

_ پوپک من از این کابوس ها میترسم.
بی پناه گفته ام ... عاجزانه ... غریبانه ...

سرم را بین دستانش می گیرد.
_ پاشو جمع کن این قیافه ی درب و داغونت و نه که در

شرایط عادی میشه ریختت رو تحمل کرد که االن این طور
رفتی تو حس... ولش کن بابا به قول اردالن گور باباش ...
با این لحنی که تمام تالشش را می کند که مضحک نشانش

دهد بدون شک قصد دارد حالم را عوض کند؛ اّما من اکنون
به هیچ صراطی مستقیم نیستم و پریشانی بر روح و جسمم

سایه افکنده است.
بخاطر همین به آرامی هلش داده و پس از گذاشتن لیوان

باالی سرم در جایم به پهلو دراز می کشم؛ این خونسردیش
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دلم را می شکند، یعنی از پوپک بی خیال همین برخورد توقع
می رود؛ ولی من همانند او نیستم؛ من همانند او خونسرد و

بی خیال نیستم.
چشمانم را باز و بسته می کنم و سپس از پشت پنجره به
ستاره های چشمک زدنی که در دل آسمان جایی را برای

خودشان برگزیده اند می دوزم.
متوجه ناراحتی ام می شود؛ کنارم دراز کشیده و از پشت بغلم

می کند.
_ آیه ول کن. برو خدات رو شکر کن که کابوس هات به
همون خوابت بسنده کردن؛ از کابوسی بترس که بشه

واقعیت برات؛ زندگی من این روزها از کابوس پره ... ولی
می گم ولش بذار باشه؛ وقتی نمی تونم هیچ غلطی کنم، وقتی
کاری از دستم بر نمی آد بذار چرخ زمونه بچرخه و زندگی

 هم تا می تونه بتازونه.
سکوت کرده ام، این سکوتم از قصد و غرض نیست...

این سکوت دلیل بر این نیست که من حرفی ندارم.
این سکوت یک علت دارد، من کم آورده ام و از توجیه و

حرف های تکراری خسته  شده ام ...

#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی
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#پارت_پنج
#من_طوفانم

_ اگه بگم روزی دو هزار بار می گم چرا من، چرا اون نه
باورت نمی شه؛ چرا باید اصالً عاشق بشم، نونم کم بود آبم
کم بود، چه مرگم بود، آخه این عاشق شدنم این وسط چکار
می کرد؟! من که داشتم زندگیم رو می کردم، چرا اومد و جا

باز کرد تو قلب من ...
دوباره همان حرف ها ...

همان گله ها ...
همان شکوه  و شکایت ها ...

پوپک این روز ها حالش خوب نیست ... چون هفته ی پیش
حامد و پرنیان باهم ازدواج کردند و چند ماه دیگر عشق
بچگی اش یعنی حامد قرار است مقابل چشمانش خودش،

داماد شود و پوپک بماند و دلی که یک عشق یک طرفه را
سال هاست که دارد در قلبش یدک می کشد و چه بی اندازه

غم انگیز است پایان این یک عشق یک طرفه ...
_ کاش من جای تو بودم. کاش کابوس هام هر شب تا خود
صبح بود و فقط تو خوابم بودن نه تو واقعیت زندگی هر

روزه ام...! کاش اون نامرِد بی احساس کابوسم نمی شد آیه،
کاش ...

آهسته می گرید و به سمتش می چرخم.
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_ پوپک؟!
انگار منتظر همین صدا زدن نامش بود تا سرش را زیر

لحاف کرده و بی امان هق بزند و من باز هم نگران این باشم
که اگر خان جون صدای گریه های پوپک را بشنود چه

می شود و چه دلیلی برای این مرثیه سرایی پوپک باید برای
او بیاورم؟!

_ پوپک، پوپکم، خواهری ول کن. بابا چرا فکرش رو از
سرت بیرون نمی کنی؟!

تغییری در حالتش ایجاد نمی کند و همچنان سرش را زیر
لحاف پنهان کرده است.

_ جام نیستی آیه، نمی فهمی وقتی جلوی چشمای خودم دل
می دن بهم و قلوه میگیرن من چه دردی می کشم و چه به

حال و روزم می آد.
از روی لحاف نوازشش می کنم. همیشه خود خواه بوده است،
همیشه حتی میان غم و غصه های من، باز غم  و غصه های
خودش را ارجح دانسته و شروع به آه و ناله هایش و گله و

شکایت هایش کرده است.
پوپک است دیگر چه می توانم به این دختر عمه ی  یکی

یکدانه ام بگویم.
_ با خودت این طور نکن، چون این طوری بیشتر به خودت
لطمه می زنی و اونا رو به هدفشون می رسونی. بهشون بها

نده؛ بذار هرکاری دوست دارن بکنن.

#من_طوفانم
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 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده
 #آذربایجان قیزی

#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#پارت_شش
#من_طوفانم

لحاف را از روی صورتش کنار می زند و در این اندک کور
سوی نوری که از ماه به اتاق تابیده است، دیدن صورت

خیس از اشکش، قلبم را به درد می آورد.
_ عاشق نشدی آیه؛ عاشق نشدی تا بفهمی وقتی که عاشق
شدی کار خودت و قلبت ساخته ست، مگه قلب یه عاشق

حرف حساب حالیش می شه، مگه می تونی بهش حالی کنی
آقا اونی که داری براش پرپر می زنی و شب و روز بهش
فکر می کنی اصالً تو رو نمی بینه و بود و نبودت براش

فرقی نداره. عاشق نشدی آیه، عاشق نشدی و نمی فهمی درد
منو ...

دوباره لحاف را بر روی سرش می کشد و سوزناک تر از
قبل می گرید.

درد قلبم بیشتر می شود؛ پوپک چه می فهمد حال اکنون مرا،
حالی منی را که عاشق شده ام و از عشق فراری گشته ام،

عاشق فردی که می دانم خط قرمز زندگیم است...
او چه می فهمد که من روزی چند هزار بار دقیقاً همین

چراهای او را از خدا می پرسم ولی در دلم، در بین فریاد 
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رازهای مهروموم شده ی قلبم، می دانم که قلبم وقتی که او
هست، وقتی که در حوالی او می پلکد، طوری دیگر

می کوبد، طوری دیگر نبض می زند و طوری دیگر همه
چیز را حس می کند.

هوای دور و اطراف او طور دیگری دلچسب است...
پرندگان، در حوالی او طور دیگری نغمه می سرایند ...

باران، در حوالی او طور دیگری می بارد ...
همه چیز در حوالی او برایم منحصر به فرد و تک است ...

حتی خودم ...
حتی نفس هایم ...

حتی غم ها و غصه هایم ...
من در حوالی او چیز دیگر هستم مغایر لحظات و اوقات

دیگر زندگی ام ...
پوپک هیچ گاه حال مرا نخواهد فهمید؛ چرا که من همانند او

نیستم و راز های قلبم را برای قلبم می دانم و حتی جرات
گفتن آن ها را حتی به پوپک هم ندارم.

_ دیروز جلوی چشمای خودم راست راست نگاه کرده تو
چشای پرنیان و می گه، جای تو این جا نیست که، پری ها نباید

رو زمین قدم بزنن جای تو اون باالهاست توی آسمون و
بهشت خدا ...

#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
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#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#پارت_هفت
#من_طوفانم

از حامد و این سنگدلی اش دلگیر و دلخور می شوم.
پوپک لحاف را کنار زده و با دستش اشک های صورتش را

پاک می کند.
_ آیه مردم و زنده شدم وقتی جلوی چشمای خودم اون طور

دور اون پرنیان عنتر می چرخید و قربون صدقه اش
می رفت.

از واژه ی عنتری که استفاده کرده است آهسته خنده ام
می گیرد.

پرنیان برخالف اسمش اصالً ظاهر قشنگ و زیبایی ندارد،
یک چهره ی معمولی و مناسب دارد.

 پوپک چشم عسلی کجا و پرنیان بور بی روح کجا ...
حقا که حامد کج پسندی را به حد اعالیش رسانده است.

_ حال من خندیدن داره نه؟! بخند تو نخندی کی بخنده؛ تو
که درد نداری و خان جون و خان بابا مثل پروانه دورت

می چرخن...
ضربه ی آرامی به پیشانی اش می زنم.

_ ای بابا تو هم که همش دوست داری با اون زبونت فقط
نیش بزنی؛ خب چکار کنم وقتی به پرنیان میگی عنتر

خنده ام می گیره.
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اشک هایش باز راه گونه هایش را در پیش می گیرند.
_ عنتِر دیگه؛ حامِد کج سلیقه آخه چیه اون عنتر و به من

ترجیح داد.
این بار واضح تر می خندم و این عملم باعث شدت گرفتن

گریه ی پوپک می شود.
_ آخه چیه اون عنتر به من می خوره؛ نه تحصیالتش با من
یکیه؛ نه قیافه ی درست درمونی داره، نه حرف زدن بلده ...

به سمتم می چرخد و با دستانم اشک صورتش را پاک
می کنم.

_ آیه چرا حامد منو ندید؟!
خواهرانه گونه اش را می بوسم.

_ خالیق هرچه الیق، داشتن فرشته ای مثل تو لیاقت می خواد
 که حامد نداشت؛ لیاقتش همون پرنیاِن ...

برای لحظه ای از گریستن دست می کشد و اشک صورتش
را پاک می کند.

_ آره اون لیاقت داشتن منو نداره...
امیدوار می شوم ولی به ثانیه نمی کشد که پوپک با هق هق
صدایش همین اندک امیدواری را هم دود هوا می کند...
_ آیه روز عروسی شون خودم رو می کشم و مجلس

عروسی شونw رو به عزا تبدیل می کنم و ...

#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
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#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#پارت_هشت
#من_طوفانم

معترضانه دستم را روی دهانش می گذارم و مانع از گفتن
ادامه ی حرف هایش می شوم.

_ پوپک گفتی دیگه نگفتی؛ گاهی از این ضعیف بودنت
طوری حرصم می گیره که دوست دارم خودم خفت کنم.

خودکشی کار آدم های ضعیفه و مونده همین  یه کارو کنی و
مهر تایید بزنی به حرف های بی ارزش حامد ... وقتی پرو
پرو برگشته به روت گفته تو الیق منو خانمی خونه ی منم
نداری؛ برات متاسفم که باز هم مثل آدم های بزدل و ترسو

نمی کشی عقب و حامد رو از زندگی و قلبت بیرون
نمی کنی؛ چرا نمی فهمی حامد رفت؛ دیگه مال تو نمی شه که

نمی شه؛ چرا چون اسم پرنیانی که عنتر صداش می زنی
رفته تو شناسنامه ی اون آقا حامد و هیچ جوره هم بیرون بیا
نیست و اون دوتا شرعی و قانونی االن زن و شوهر هم

هستن و حاال تو این جا بشین و هی گریه و زاری کن ببینم به
کجا می رسی. اون دوتا دارن از زندگی شون لذت می برن و
تو زندگیت رو، هم داری به خودت تلخ می کنی و هم به بقیه

زهر...
اخم می کند و کالمش تلخ و زننده می شود.
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_ کی با زندگی تو و بقیه کار داشت؛ اصالً منه االغ رو ببین
که اومدم دارم با تو درد و دل می کنم؛ لیاقت نداری که ...
سپس از جایش برخاسته و تشکش را از تشک من فاصله

می دهد و پشت به من روی آن دراز می کشد.
از این عملش رسماً ماتم می برد.

_ این دیگه چه کاریه؟!
تندی می کند.

_ نمی خوام پیشت بخوابم.
خدای من این دختر رسماً دیوانه شده است.

_ مگه منو تو زن و شوهریم که تقی به توقی بخوره جا
خواب عوض کنیم. بخدا از بعضی از کارهات آدم حیرت

می کنه.
حرفی نمی زند و من هم در جواب عملش پشت به او در جایم
دراز کشیده و به آسمان و ستاره هایش دوباره چشم می دوزم.
دختره ی دیوانه رسماً خل شده است و نمی داند چکار می کند
و اصالً انجام چه کاری برایش مصلحت دارد و از چه کاری

و چه کسانی باید دوری کرده و خودش را عقب بکشد تا
کمی روبه راه شود.

نمی دانم، شاید هم حق دارد و این حال و احوال اکنونش
درست و بجا بوده است.

من شاید بتوانم درک درستی از حس او و عاشق شدنش
داشته باشم؛ ولی این که عشقم جلوی چشمانم با کسی دل بدهد

 و قلوه بگیرد را تاکنون ندیده ام و تجربه اش را نداشته ام.
بدون شک دردش جانسوز و طاقت فرسا است. وقتی فکرش
چنین پریشانم می کند وای به حال زمانی که این فکر جامع
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حقیقت پوشیده و مقابل دیدگانم قد علم کند و رسماً کمر به
قتل منو روزگارم ببندد.

#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#پارت_نه
#من_طوفانم

آنقدر درگیر حرف های پوپک شده ام که پاک از فکر کابوسی
که دقایقی پیش دیده  بودم خارج شده ام.

_ می دونی چندبار گفتم دیگه امروز آخرین روزه ولی
نتونستم.

بی پناهی صدایش...
درماندگی کالمش ...

بی جانی لحن و بیانش قلبم را تکه پاره می کند. به راستی که
جای او بودن سخت است و دردناک ...

_ از خدا می خوام هیچ وقت این تجربه ی منو نداشته باشی؛
عشق به خودی خود دردآوره و امان از روزی که عشق یه
طرفه نصیبت بشه و نتونی کاری کنی. آیه از خدا می خوام

تو زندگیت هیچ وقت تجربه های منو نداشته باشی.
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اشک به چشمانم نیش می زند و بی صدا می گریم.
دوست دارم اکنون برگشته و به پوپک بگویم حال من بدتر
از حال تو است؛ عشق من هم برایم میوه ی ممنوعه  است و
وای به روزی که این رازم میان همگان برمال شود و آن

روز چه آبروریزی هایی که بپا نمی شود و چه اتفاق های تلخ 
و ناگوار ی را تجربه نخواهم کرد. این را می دانم که هیچ گاه
هیچ یک از بزرگان خانواده راضی به وصلت من و طوفان

نخواهند شد و بدتر از این، آن است که طوفان هیچ گاه
نخواهد فهمید که من نسبت به او چه احساسی دارم و به او

به چه چشمی نگاه می کنم و به او چه نظری دارم.
این تجربه ی عشقی من هم دقیقا یک عشق یک طرفه است و
تنها فرقش با تجربه ی عشقی پوپک در این است، که حامد

می داند که پوپک نامی عشق او را در دل دارد و اّما معشوق
من هرگز نخواهد دانست که منه آیه به او می اندیشم و در

هوای او همه چیز برایم طوری دیگر جلوه می دهد.
_ اردالن ازم خواستگاری کرد!

در این لحظه و در این ثانیه هیچ چیز نمی توانست چنین
حیرت زده ام کند، شوک زده در جایم می نشینم و سریع اشک

صورتم را پاک و نزدیکش می شوم.
_ چی گفتی؟!

در همین حالت، پشت به من، باقی می ماند و با دستانش
اشک چشمانش را پاک می کند.

_ همون که شنیدی، اردالن دیروز توی حیاط دانشگاه ازم
خواستگاری کرد.

_ تو چی جوابش رو دادی؟!
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_ هیچی گفتم من گزینه ی مناسبی برای تو نیستم.
دوست دارم اکنون یک خاک برسرت کنم از ته دلی نثار این

پوپک بی عقل کنم. دختره ی خنگ ...
_ چرا آخه؟!

در جایش می نشیند و به سمتم می چرخد.
_ جوابش واضحه. چون منه خنگ پسر دایی متاهل نامردم

رو دوست دارم.

#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#پارت_ده
#من_طوفانم

دیگر نمی توانم سکوت کرده و لی لی به الالیی اش بگذارم.
_ پوپک دیگه حالم ازت بهم می خوره؛ حاال کاری با این که
اون حامد کج پسنده و کی رو به کی ترجیح داده و بهت نارو

زده و رسماً با حرف هاش، با خاک، یکسانت کرده رو
ندارم؛ اینا همه به کنار، آخه دختره ی دیوانه اون االن یه مرد

متاهِل؛ یعنی توِی نفهم، دیگه نباید به اون فکر کنی و این
کارت گناه بزرگِی، هرچی بود تموم شد؛ حامد مال تو نبود
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و از این به بعد هم مال تو نخواهد شد. از فکرش دربیا. آخه
احمق از اردالن  مهتر بهترش رو کجا پیدا می کنی؟!
حرفی نمی زند و خیره در چشمانم فقط اشک می ریزد.
_ دوست ندارم اینو بگم؛ ولی تو یه جوری کفر آدم رو

درمی آری که آدم رو مجبور می کنی هرچی که از دهنش در
می آد رو بارت کنه. آخه زبون نفهم حامد جز قیافه آخه چی

داره؟! جیبش رو که خان عمو پر می کنه، چندتا از
شاهکارها و دست گل هاش رو هم که خودم بهت نشون دادم
و بهت خبرش رو دادم، آخه احمق چندتاش رو هم که خودت

با چشم های خودت دیدی. بخدا یه کارهایی می کنی که به
داشتن عقل تو سرت آدم شک می کنه. مرد و غیرتش، مرده
و جنمش، مرده و نجابتش، مرده و مردونگی ش، آخه این

حامد چی داره که تو این قدر سنگش رو به سینه ات
می زنی؟!

باز هم حرفی نمی زند و فقط خیره در چشمانم اشک
می ریزد. او می داند؛ خودش به صحت و درستی تک تک
حرف هایم ایمان و باور دارد. دستش را در دستم می گیرم.
_ آخه قربونت برم چرا باید جوونی و فرصت های طالیی
زندگیت رو بخاطر کسی که الیقت نداره و هیچ چیزی هم
حالیش نیست خراب کنی، میگن برای یکی بمیر که برات
تب کنه، بابا این حامد حتی لیاقت اینو نداره که تو یه دقیقه
از عمرت رو به اون فکر کنی چه بسا براش بمیری...

حدس این که اردالن مهتر بخواهد به پوپک پیشنهاد ازدواج
بدهد چندان هم دور از ذهن به نظرم نمی رسید اّما حدس
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این که به این زودی ها این کار را بکند را، چرا دروغ بگویم
هیچ وقت نمی زدم.

_ بخدا بهترین فرصته، بهترین فرصته که به زندگیت سرو
سامون بدی؛ اردالن مهتر بهترین گزینه ست؛ خودت

می دونی چقدر سینه چاک داره و دخترها برای یه نگاه اون
تو دانشگاه چقدر بال بال می زنن، ولی اون انقدر آقاست که
حتی به تویی که عالقه داره به چشم بد نگاه نمی کنه؛ چون
اگه اینطور بود، به این زودی بهت پیشنهاد ازدواج نمی داد.
من از ترم یک اون رو میشناسم، تو یه کالس هستیم و اکثر
واحد هامون هم یکی بوده؛ بارها شاهد آقا بودن و اخالق های

 مردونه اش بودم.

#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#پارت_یازده
#من_طوفانم

_ تو فکر می کنی بابام با ازدواج منو اون موافقت می کنه؟!
چی فکر کردی با خودت آیه یه همچین داستانی و واسه

خودت ساختی؟! بابای من صد سال دیگه هم موافق ازدواج
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من با اردالن مهتر نمی شه، چرا چون ایده آل های بابای من
از دامادش رو اردالن مهتر نداره؛ خودت هم می دونی که
بابای من ایده آل هاش خالصه میشه تو دارایی های طرف
مقابل ... مگه یادت نیست خونه ی اردالن مهتر اینا چه
ریختی بود! تو یه درصد فکر کن که بابای من به این

ازدواج راضی باشه؛ حاال بابام به کنار خودم ...
با جدیت تمام میانه ی حرفش می پرم.

_ گفتی دیگه نگفتی؛ پوپک تا حاال سعی کردم خود دار باشم
و با حرف هام دلت رو نشکونم، ولی از این به بعد درباره ی
خودت و حامد و حسی که نسبت به اون داری رو، از سرت

بپرون و حتی یه کلمه هم نمی خوام درباره اشون چیزی
بشنوم. این  همه سال گفتی و گفتی و سکوت کردم و سعی
کردم دلداریت بدم. ولی االن یه هفته ست دارم خودم رو

می خورم و جلوی خودم رو می گیرم تا حرفی بهت نزنم ولی
از این به بعد رو من هیچ حسابی باز نکن؛ حتی به اندازه ی
اینکه بخوای درد و دل کنی هم رو من حساب باز نکن؛

چون برای من احساس تو به حامد تموم شده حساب می شه؛
حاال خودت می خوای تمومش نکنی و هر روز روضه

 رو من خونی راه بندازی، به خودت ربط داره و خودت...
دیگه حساب نکن. تو دیگه دهن منی که جیکم در نمی آد و

همیشه ی خدا آرومم رو هم باز کردی. من تو عمرم با
هیشکی این طوری حرف نزده بودم.

_ تو هم داری ولم می کنی نه؟! تو هم ازم خسته شدی نه؟!
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گفتنش سخت است؛ ولی برای این که کمی پوپک را به خود
آورده و کاری کنم که حالش بهتر شود و تلنگری بخورد؛

 کمی لحنم را تند و جدی می کنم.
_ از تویی که کاسه ی چه کنم بگیری دستت، آره خسته شدم
و دیگه نمی تونم رفیق این، یه بخش از زندگیت باشم؛ تو
همه جوره روی من حساب باز کن؛ سر جزوه هات؛ سر

این که با عمه طاهره حرف بزنم و تو خیلی از جاها اجازت
رو بگیرم؛ سر این که باهات برم بیرون و باهم خوش

بگذرونیم و هزارتا چیز دیگه، ولی روی این موضوع و
هرچیزی که بهش ربط داره، دیگه روی من حساب باز
نکن. نه این که بخوام سنگدل باشم و بهت پشت کنم نه،

خودت می دونی که چقدر برام عزیزی و اندازه ی خواهرم
دوست دارم؛ ولی این حد از ظلمی که در حق خودت

می کنی قلب منو به درد می آره و واقعاً نمی تونم ببینم که تا
این حد خودت نسبت به خودت ظالمی و ستم می کنی. چون
اگه یه درصد فکر می کردم که این همه ظلم و ستمی که در
حق خودت می کنی، حامد الیقتشون رو داره، هیچ وقت به
خودم اجازه نمی دادم که این حرف ها رو بهت بزنم و مثل

همیشه خودم پشتت وامیستادم؛ ولی االن چون می دونم و حتم
دارم که حامد اندازه ی سر سوزنی هم الیقت این همه ظلم و
ستمی که تو در حق خودت می کنی رو نداره، منو طوری
اذیت می کنه که میخوام بخاطر خودت به جنگ خودت بیام.

نکن پوپک، تو رو جون خودت و مرگ من دیگه دست
بکش از حماقت هات و یکمی هم به فکر خودت باش.
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#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#پارت_دوازده
#من_طوفانم

_ خب چکار کنم؛ برم با یکی ازدواج کنم که حتی
سرسوزنی بهش عالقه ندارم؟!

دستش را نوازش می کنم.
_ مگه همه همون اول که ازدواج می کنن عاشق و سینه

چاک همن؟! همه که با عشقشون ازدواج نمی کنن، نمونه اش
همین پریسا ی خودمون، مگه عاشق و سینه چاک آقا

مرتضی بود؟! نه بخدا، خودت که شاهدی، خان بابا گفت
پسر فالنی می خواد بیاد خواستگاریت اونم نه اعتراضی کرد

و نه ادا و اطوار اومد و گفت باشه!
_ تو شرایط پریسا رو با من یکی می دونی؟!

_ آره مگه فرقش چیه! پریسا هم پسر خاله اش رو دوست
داشت؛ نگو که خبر نداری باورم نمیشه، پس چطور شد االن
یه دیقه نمی تونه دوری آقا مرتضی رو تحمل کنه، مگه این
همون پریسایی نبود که پرپر می زد برای پسر خاله اش؟!
پسرخاله اش ازدواج کرد و پریسا هم رفت سی زندگی
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خودش، نه مثل تو غمبرک گرفت و نه خودش رو باخت.
تصمیم گرفت زندگیش رو بسازه و ساخت.

_ اون با من فرق داره؟!
_ هیچ فرقی نداره پوپک، فرق و خودت می سازی، البته
اینو بگم که تنها فرق تو و پریسا تو اینه که، اون قوی

هستش و به ساختن فکر کرد؛ ولی تو ضعیف هستی و به
نابود کردن خودت فکر می کنی.

_ پریسا از آقا مرتضی شناخت داشت.
با خنده ی مضحکانه ای میانه ی حرفش می پرم.

_ نوه ی دوست قدیمی خان بابا بودن، شناخت داشتن می شه
گفت؟! واال شناخت تو از اردالن مهتر بیشتر از شناخت
پریسا به آقا مرتضی هستش؛ تو باز اردالن مهتر رو هر

روز تو دانشگاه می بینی و خبر از جیک و پوک و همه چیز
اون پسر تا حدودی داری، ولی پریسا حتی یه شناخت جزئی
هم خودش از آقا مرتضی نداشت، تنها شناختش به همون

بودِن نوه ی آقای فرامرزی برمی گشت، نه بیشتر و نه کمتر،
تازه روز خواستگاری هم رو دیدن و برای آشنایی با هم،

فقط چند بار اونم با حضور خانواده ها تو خونه های همدیگه،
هم رو دیدن. تو به این می گی آشنایی؟!

سکوت می کند، حرفی ندارد؛ چرا که همه چیز واضح و
 آشکار است.

_ به خودت فرصت بده؛ تو رو خدا فرصت خوشبختی رو
از خودت نگیر، باشه؟!

_ چه غلطی کنم، برم بگم باشه من باهات ازدواج می کنم و
سرسوزنی هم دوست ندارم.
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از ته دل تبسمی می کنم.
_ نه خیر نیاز نیست تشریف ببری و بگی من سر سوزنی
دوست ندارم. ازش فرصت بخواه و تو اون فرصتی که

داری سعی کن نگاهت رو بهش برگردونی و سعی کنی به
اون با چشم دیگه نگاه کنی، ولی الزمه ی اول این مسئله،
این هستش که فکر حامد و عشق و عالقه ای که از اون
داری رو از قلبت دور کنی. نگو نمی شه چون می دونم

می شه؛ اگه پریسا رو نمی دیدم می گفتم محاله و از منو تو
بهتر کسی از جیک و پوک زندگی پریسا خبر نداره و

می دونیم که کجا بود و االن به کجا ها که نرسید.

#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#پارت_سیزده
#من_طوفانم

گونه اش را خواهرانه می بوسم و باقیمانده ی اشک های روی
گونه هایش را با کف دستانم پاک می کنم.

_ من شک ندارم که اردالن مهتر می تونه تو رو خوشبخت
کنه؛ چون اون چیزی که من از اون دیدم و شنیدم جز این
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رو بهم نشون نمی ده؛ به خودت زمان بده و به اردالن مهتر
هم فرصت بده تا خودش رو بهت ثابت کنه و بتونه توی

قلبت نفوذ کنه؛ به رحمت خدا شک نکن؛ اگه مصلحتت حامد
بود اون رو به تو می رسوند؛ پس بدون به صالحت نیست و

درست در بهترین زمان اردالن مهتر ازت خواستگاری
 پس لطفاً بخاطر خودت و خوشحال کردن مامانت هم کرده؛

که شده، خودت رو خوشبخت کن و نذار بدخواهات به
هدفشون برسن.

صدای اذان از مسجد محل به گوش می آید و دلم در همین دم
و در همین لحظه برای عبادت در محضر پروردگارم پر

 می کشد.
_ پاشو قربونت برم، این صدای اذان رو هم به فال نیک

بگیر و پاشو از خود خدا بخواه که کمکت کنه و این راه رو
برات هموار کنه تا با موفقیت به قله ی خوشبختی برسی و از
لحظه، لحظه ی زندگیت لذت بری و غرق شی تو خوشی و

 خوشبختی.
_ یعنی می شه منم مثل پریسا خوشبخت شم؟!

برای مظلومیت صدایش میمیرم و زنده می شوم. از پوپک
یاغی و سرکِش همیشه، این طرز بیان کمی دور از انتظار

به نظر می آید.
_ آره قربونت بشم، چرا نشه؛ من مطمئنم؛ تو از پریسا هم
بیشتر خوشبخت می شی، چون اردالن مهتر تو رو دوست
داره؛ ولی آقا مرتضی بدون عالقه ی قبلی به خواستگاری
پریسا اومد و با همدیگه زندگیشون رو ساختن؛ شک نکن
اون اردالن مهتر آرومی که من اون روز دیدم یهو بخاطر
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این که فرهمند بهت تیکه انداخته بود باهاش گالویز شد و گر
باباش، باباش راه انداخته بود، برات کم نمی ذاره و یه زندگی

خوب و سرشارw از عشق و عالقه برات می سازه.
_ یعنی این چیز ممکِن؟!

لبخند پر اطمینانی بر لب می نشانم.
_ حتی یه درصد هم شک نکن؛ حاال پاشو با همدیگه نماز

صبحمون رو بخونیم.
پوپک در حالی که در جایش دراز می کشد می گوید:

_ نمی تونم عذر دارم؛ خودت بخون و برای منم دعاکن تا
خالص شم؛ از این عشق و عالقه ی دیوانه کننده خالص شم،

تا هم خودم به آرامش برسم و هم مامانم، آیه دیگه روم
نمی شه حتی تو چشاش نگاه کنم. چشاش یه دنیا گله داره که
وقتی نگاشون می کنم از خجالت آب می شم. کاش نمی دونست

که حامد رو دوست دارم؛ کاش ...
رویش را می کشد؛ کمی صبر می کنم؛ همین که صدای

گریه اش را نمی شنوم کمی امیدوار می شوم به این که دارد به
حرف هایم فکر می کند و بخاطر همین، با خیالی آسوده از

جایم برخاسته و به قصد گرفتن وضو از اتاق خارج
می شوم.

#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی
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#پارت_چهارده
#من_طوفانم

به محض خروج در را به آرامی می بندم تا صدایش را کسی
نشنود، همین که برمی گردم چشمم به نور کم سویی که از

زیر در اتاق خان جون به چشم می آید می افتد.
 پیداست که خان جون بیدار و مشغول عبادت است.

هر چند که از خان جون جز این که در این ساعت بیدار و
مشغول عبادت باشد توقع دیگر نمی رفت. چون خان جون
دلش بند نماز صبح و خواندن زیارت عاشورا بعد نمازش

است.
نفس آسوده ای می کشم و در دلم خدا را بابت این که خان

جون صدای گریه های پوپک را نشنیده است شکر می کنم؛
چون اگر صدای گریه های پوپک را می شنید و سروقتمان
می آمد؛ هیچ کداممان، برای اشک و زاری پوپک هیچ

توضیح و دلیل و برهانی در چنته نداشتیم که با آن خان جون
را قانع کنیم.

خان جون، زنی نسبتاً تپل و با قدی متوسط است، چشمانش به
رنگ قهوه ای تیره است، با دماغ نسبتاً بزرگ که تک تک

فرزندان، آن دماغ گوشتی را از او به ارث برده اند.
اگرچه دماغ خان جون بزرگ است و آن را به پدرم و

عموهایم و عمه ام ارث داده است، ولی در عوض نمی توان
کتمان کرد که تک تکشان چشمان مشکی و ابرو های پر و

پوست سفیدشان را از او به ارث نبرده اند.
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خان جوِن من، زنی به شدت معتقد و با ایمان و مذهبی است؛
طوری که همه ی ما را در راه و مسیر خودش فرا می خواند
و با شرح و نشان دادن هزار و یک آیه و حدیث ما را در

مواقعی که دچار مشکل شده ایم راهنمایی می کند.
خان جون هر سال، ماه محرم در اتاق بزرگه ای که در آن
سمِت حیاط است، برای امام حسین هیئت برپا می کند و تا
روز اربعین، دیوار های آن جا را پارچه های سیاه می زند که
ما به آن ها می گوییم "سیاهی" که در آن  جا پذیرای عزاداران

هیئت امام حسین می شود.
اکثر پرچم ها و پارچه های سیاِه هیئت را یکی از اعضای

 خانواده یا همسایگان و دوستان و آشنایان خریده اند.
دقیقاً همان هایی که نذر کرده اند و با قبول شدن حاجت هایشان

پرچمی خریده و به هیئت هدیه داده اند.
نگویم از حال و هوای خان جونم در آن مواقعی که می بیند،

یکی از عزاداران حسینی در حسینیه ی او حاجت روا
شده اند؛ آن قدر خوشحال می شود که همان دم، اشک شوق از
چشمانش می چکد و همان لحظه بدون فوت وقت، سجاده پهن

کرده و نماز شکر بجا می آورد.
آخر خان جون من همیشه ی خدا وضو دارد و وضو داشتن
را یک وظیفه ی شرعی مستحب برای خودش می داند و از

داشتن آن سر باز نمی زند.

#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
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#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#پارت_پانزده
#من_طوفانم

این را هم باید بگویم که خان جون من به شدت پسر دوست
است و عالقه ی خاصی به جنس مذکر دارد.

نه این که دختر ها را دوست نداشته باشد، برعکس، هوای
 حتی االمکان، اگر هر کدام از دختر ها را بیشتر دارد و

دختر ها و عروس ها مشکلی داشته باشند تا آن جایی که در
توان دارد و کاری از دستش بر می آید، کوتاهی نمی کند و
در کمک کردن به آن ها حتی ثانیه ای هم درنگ نمی کند.

خان جون، برای من خیلی عزیز است و من به او عالقه ی
زیادی دارم، به حدی که او را با تمام وجودم دوست می دارم

و عاشقانه به او مهر می ورزم.
شاید هم بخاطر این است که من از بچگی در آغوش

خان جون بزرگ شده ام و همین دلیل چنین به او عالقه مند و
وابسته  شده ام. آخر ما در کنار خان جون و خان بابا زندگی
می کنیم؛ آن هم در یک آپارتمان نسبتاً قدیمِی پنج طبقه که در

یکی از محله های جنوِب شهر تهران واقع شده است.
آپارتمانی با نمای آجری با پنجره های چوبی منبت کاری شده
که در طرح و نقش دلربا و فریبنده ای است که نظر و توجه

 هر بیننده ای را به راحتی به خود جلب می کند.
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گلدان های شمعدانی که در مقابل تک تک پنجره ها قرار
 گرفته است، نمای زیبای ساختمان را دوچندان کرده است.

بارها پدرم و عموهایم از خان بابا خواسته اند به آقا
مصطفی، پدر پوپک که پیمان کار ساختمان است خانه را

بسپارند و او آن را بکوبد و از پایه دوباره بسازد. اّما هرگز
حرف هیچ کدامشان به کرسی ننشسته و نتوانسته اند خان بابا
را قانع و نظر او را برگردانند. چرا که خان بابا دلش برای

این خانه می تپد و آن را یادگاری از پدر و مادر از دنیا
رفته اش می داند و به هیچ عنوان هم دوست ندارد که

یادگاری آن دو را از بین ببرد و یا خاطرات آن دو را که در
تک تک گوشه های این خانه می بیند را به باد فراموشی

 بسپارد.
البته تنها ما نیستیم که در این جا در کنار خان جون و خان بابا

زندگی می کنیم. همه ی عموهایم در یکی از طبقه های این
آپارتمان سکونت دارند و فقط عمه طاهره ام که مادر پوپک
است در یک خانه ی بزرگ و مدرن زندگی می کند که در
یکی از منطقه های باالی تهران قرار دارد که، آن جا جزو

قشر مرفه ی جامعه به حساب می آید.
طبقه ی اول این آپارتمان که با سه پله از حیاط نسبتاً بزرگی
 که داریم جدا می شود، به خان جون و خان بابا تعلق دارد.

#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی
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#پارت_شانزده
#من_طوفانم

طبقه ی دوم به عموی اولم که نامش طهماسب است و بچه
اولی هم به حساب می آید که من او را خان عمو صدا می زنم

تعلق دارد.
طبقه ی سوم این آپارتمان، به عموی دومم که نامش طاهر

است و من عموطاهر او را صدا می زنم تعلق دارد.
طبقه ی چهارم به پدرم که بچه ی سومی به حساب می آید

تعلق دارد که بعد از مرگ ناگهانی پدرو مادرم منو خواهرم
حدیث آن جا زندگی می کردیم و اکنون یک سالی می شود که
حدیث یه همراه شوهرش رضا آنجا زندگی می کند و من در

 کنار خان جون و خان بابا زندگی می کنم.
طبقه ی پنجم و آخر هم به عمو طاهایم که بچه ته تغاری به
حساب می آید و مجرد است، تعلق دارد که چند صباحی
می شود که در آن جا به تنهایی زندگی می کند و فقط در

زمان ناهار و شام به پیش خان جون و خان بابا می آید و پس
از خوردن غذایش کمی سر به سر خان جون و خان بابا

می گذارد و دوباره به خانه ی خودش باز می گردد.
عمه طاهره ام بچه پنجمی به حساب می آید که به نوعی نور
چشمی خان جون و خان بابا به حساب می آید که خان بابا

جانش وصل نفس های عمه طاهره ام است و تا زمانی که عمه
طاهره ام در خانه پدری بود، مادرم می گفت خان بابا
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نمی گذاشت آب در دل عمه طاهره ام تکان بخورد و همچو
پروانه دور او می چرخید و این عالقه به عمه ام تنها در

ابراز محبت های خان بابا خالصه نمی شد و تک تک افراد
خانواده، عمه طاهره ام را که یکی یک دانه ی خانه محسوب

می شد طوری دیگر دوست دارشتند و ابراز عالقه و
محبت هایشان را از او برای صدم ثانیه ای هم دریغ

نمی کردند.
 البته این را بگویم که عمه طاهره ام مهره ی مار دارد!

حال می پرسید چه شده است که به این نتیجه رسیده ام؛ چون
عمه طاهره ام عالوه بر داشتن خانواده ی خوب، در داشتن
همسر هم شانس آورده و بخت با او یار بوده است؛ چون
دقیقاً آقا مصطفی هم دور عمه طاهره ام می چرخد و تمام

تالشش را می کند تا برای عمه ام بهترین زندگی را فراهم کند
و برایش کم و کسری نگذارد.

فقط من هستم که در خانه ی خان جون و خان بابا دارای اتاق
مجزا هستم، البته این اتاق قبالً به پدرم تعلق داشت و اکنون

یک سالی می شود که متعلق به من گشته است.

#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#پارت_هفده
#من_طوفانم
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از فکر و خیال خارج و از راهروی اتاق ها می گذرم و به
پذیرایی بزرگی که دورتادورش را پشتی های فرش به

احاطه ی خود درآورده اند می رسم.
پذیرایی نسبتاً بزرگی که سه عدد فرش دوازده متری الکی

را درون خود جای داده است که زیر تک تک پشتی ها
دورتادور پذیرایی، پتو های یک دست و یک رنگ پهن و

سپس پشتی ها روی آن ها قرار گرفته اند.
روی دیوارها تابلو فرش آیت الکرسی قرار دارد که نسبت
به دیگر تابلو ها برتری دارد و بزرگ تر و بیشتر به چشم

می آید.
البته زیبایی آن قاب عکس قدیمی خانوادگی را هم نمی توان
کتمان کرد؛ دقیقاً همان قاب عکسی که در آن، خان بابا کت و

شلوار خوش پوشی برتن کرده است.
در کنارش، خان جونی نشسته است که چادر رنگی به سر
دارد و رو گرفته است، هر دویشان روی صندلی نشسته اند
و خان بابا عمه طاهره را به آغوش کشیده و خان جون هم

عمو طهورا را ...
خان عمو  و عمو طاهر کنار خان بابا قرار داردند و پدرم هم

کنار خان جون ایستاده  است .
یک قاِب عکس سیاه و سفید که در کمال سادگی، زیبایی و
قشنگی خاصی دارد که توجه هر کسی را به خودش جلب

می کند که تداعی دهنده ی یکی از نوستالژی  هایشان را
برایشان دارد.

@romandl



به قصد وضو گرفتن، به سمت آشپزخانه ای که روبه روی
در ورودی، در قسمت باالیی پذیرایی قرار دارد می روم.

آشپزخانه ی خانه ی خانجون بر خالف خانه های تک تک ما،
اپن نیست و یک اتاق نسبتاً بزرگی است که دارای

کابینت های فلزی متعدد می باشد ؛ کابینت های به رنگ سبز
یشمی با رگه های نازک به رنگ طالیی ...

آشپزخانه ای که در تک تک گوشه هایش لوازم سنتی به چشم
می خورد و توجه جلب می کند.

آخر مادر بزرگ من اهل یکی از روستا های استان اردبیل
است و اصالتش را هیچ گاه از بین نبرده و همیشه ی خدا از
زادگاه مادری و اهالی آن سرزمین به نیکی یاد می کند و

همیشه ی خدا دلتنگ آب و هوای سرزمین مادری اش است.
با دلی مشتاق به سمت ظرف شویی می روم و شروع به

وضو گرفتن می کنم.
می دانم که کارم درست نیست و فکر کردن به طوفان برای

من حرام است، اّما دل عاشق من در هر راز و نیایش،
طوفان را فریاد می کشد و وصالش را خواهان است ...

وصالی که می دانم فقط در خواب و خیال آن را می توانم ببینم
و ...

 این آرزو ...
این خواهش ...

این دعا ...
هیچ  گاه برآورده نخواهد شد و من در حسرت وصال عشق

او هر دلم باید بسوزم و بسازم.
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#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#پارت_هجده
#من_طوفانم

امروز بعد از مدت ها او را در وسط کوچه مان که به
 کوچه ی گلبرگ معروف است دیدم...
باز هم سرتا پا جین پوشیده بود ...

کت اسپرت جین و شلوار راسته ی جینش واقعاً برازنده ی آن
قد و قامت بزرگ و تنومندش بود ...
باز هم پیراهن مشکی به تن داشت ...

باز  هم موهای پرپشت مجعدش را به عقب شانه زده بود ...
باز  هم تسبیح شاه مقصودش از گردنش آویزان بود ...

باز  هم دستبند نقره اش که وسطش، سنگ بزرگ فیروزه 
قرار دارد که مقداری به دستش گشاد است، در دستش

بود ...
همانی که خاتون می گوید طوفان آن را برای ثانیه ای از

خودش دور نمی کند ... باز هم سر به زیر بود ...
باز وهم با مردانگی و غیرتی خاص راه می رفت ...

باز هم مرا الیق حتی نیم نگاهی از جانب خودش نمی دانست
...
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نکرد ...
حتی نیم نگاهی هم مرا به دیدن آن چشمان قهوه ای

سوخته اش میهمان نکرد...
روی پیشانی اش رد زخم داشت...
رد زخمش زیاد واضح نبود ...

اّما برای منی که به او می رسم چشمانم بی حیایی می کنند؛
دیدن آن رد زخم، چندان هم کار دشوار و سخت به نظر

نمی رسد ...
برایم وجود او آن قدر عزیز است که دیدن آن رد زخم، قلبم

را به درد بیاورد ...
همه می گویند او روانی کله خراب است ...

اّما من این نظر و عقیده را نسبت به او ندارم ...
من آیه ام ...

همانی که طوفان عشقش شده است ...
آن هم یک عشق ممنوعه ...

خان جون می گوید طوفان الت است ...
خان بابا می گوید طوفان بی سرو پا است ...

خان عمو می گوید طوفان خائن است ...
عمو طاهر می گوید طوفان عربده کش است ...

عمه طاهره می گوید خاتون را طوفان پیر کرده است ...
اّما من حرف  هایشانw را باور ندارم و تک تکشان را تکذیب

می کنم ...
چون من در یک روز بهاری ...
در حیاط پشتی خانه ی خاتون ...
درست زیر درخت شاهتوت ...
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یک رویی از طوفان را دیدم که هیچ کس تا کنون ندیده است
...

#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p19
#پارت_نوزده
#من_طوفانم

من آن روز پسری را که همه به او می گویند روانی کله
خراب را ندیدم ...

من آن روز و آن لحظه از او چیزی را دیدم که ...
درست از همان روز جای خالی قلبم را درون سینه ام حس

می کنم ...
می دانم که مرا به او نمی دهند ...

می دانم که او هیچگاه نمی فهمد که من عاشقش شده ام ...
می دانم که این عشق به وصال یارم ختم نمی شود ...
ولی دل عاشق من مدام در هوای او پرسه می زند ...

درست زیر درخت شاهتوت خانه ی خاتون ...
من درست همان روز، دلم را پیش طوفان جا گذاشتم ...
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درست همانی که عربده می کشد و می گوید ...
"من طوفانم یه روانی کله خراب" ...

اّما من دوست دارم در پاسخش فریاد بکشم و بگویم ...
" تو یک مردی ...

یک مرد به تمام عیار ...
من شاهد نیایشت با خدایت بودم ...

من عاشق خلوص و پاکی و بی آالیشی نیایشت با خدایت
شده ام و ...

اگر بگویم از آن روز و دیدن نیایشت زیر درخت شاهتوت
خانه ی خاتون، دلم بند دلت و نیایشت با خدایت شده است،

یاوه نبافته ام ...
از آن روز به بعد، نیایش من با پروردگارم هم رنگی دیگر

گرفت ...
اّما اگر بخواهم راستش را بگویم ...

من درست آن روز به خلوص و پاکی نیایش تو هم حسادت
کردم ...

کاش من هم مثل تو بودم ...
همان قدر پاک و جوان مرد ..."

دستم روی گونه هایم، می نشیند، اصالً متوجه گذر زمان
نشده ام، اصالً نفهمیدم کی وضو گرفته ام و به اتاقم

برگشته ام ...
اصالً نفهمیدم کی و چه زمانی سجاده ام را پهن و نماز

صبحم را خوانده ام ...
اصالً نمی دانم از کی و چه زمانی در سجده  مانده ام ...
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اصالً نمی دانم از کی اشک به چشمانم نیش زده و راه
گونه هایم را درپیش گرفته است ...

گویا بیش از آن چیز که باید این عشق مرا درگیر خود و
سرگشتگی اش کرده است ...

طوفان بنگر و ببین که عشقت با من چه کرده است؟!

* * *

#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p20
#پارت_بیست

#طوفان

)طوفان(

زنجیر را دور دستم می پیچانم؛ تمام وجودم را خشم و
عصبانیت فرا گرفته است؛ حالم گرفته است؛ فرار کرد، باز
هم فرار کرد، بازهم توانست، قالم بگذارد و بهم یک دستی

بزند!
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طوفان انگار دیگر کم کم پیر شده ای!
دیگر آن حافظه ی قبل را نداری!

دیگر از شامه ی تیزت خبری نیست!
چه مرگت شده است، دیوانه!

چه مرگت شده است!
نکند این روزها فیلت یاد هندوستان کرده است؟!

بیشتر می گیرد،
خشم را می گویم.

حرص را می گویم. عصبانیت را می گویم.
تمام وجودم مملو از تک تک این ها می شود.

فشار انگشتانم روی زنجیر بیشتر و بیشتر می شود، با اولین
ضربه ای که به کیسه بوکس می زنم؛ صدای رعب آوری را
در این انباری که در خارج از شهر قرار دارد ایجاد می کنم.
چنان رعب آور که حتی خودم هم از شدت صدای بلندش جا

می خورم.
ولی به سمتم می آید و نامم را با خشونت صدا می زند.

_ طوفان!
فریاد می کشم.

_ ببر.
نعره می کشم.

_ ببند.
هوار می کشم.
_ خفه شو.
داد می کشم.
_ الل شو.
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عقب نمی رود.
نترس است.

بیش از آن چیز که باید جربزه دارد.
بیش از آن چیز که باید جنم دارد.

_ نمی شم مرتیکه! بکش پایین فیتیله رو دوباره که آمپر
چسبونی کله خراب! دوباره زد به سرت و روانی شدی

که ...
امان نمی دهم دوباره هایش را برایم ردیف کند.

زنجیر را به گوشه ای پرت می کنم و سریع یقه اش را گرفته
و بند ستون پشت سرش می کنم.

_ تو کی هستی ولی؟! چرا این قدر به پرو پای من می پیچی!
چرا هر چی چشم می چرخونم تو رو می بینم؟! چرا هر چی
گوش  تیز می کنم صدای نکره ی تو رو می شنوم! ولی تو کی

هستی.
ماتش برده است، گول این قیافه اش را نمی خورم.

_ طوفان داداش مگه منو تو ...
امان نمی دهم، نعره می کشم.

_ ببر صدات رو و حرف بی خود تو اون دهن واموندت
نیار؛ بنال بنال چرا وقتی من یه قدمی اون یابو هستم

سروکله ی تو از راه می رسه و کل کاسه کوزه ی زحمت ما
از هم می پاشه؟! ولی تو کی هستی و االن تو این خراب شده

چه غلطی می کنی؟!
دستش را روی دستی که بند یقه اش هست می گذارد.

زور می زند، اّما فایده ندارد؛ چرا که من اکنون همانند ببری
هستم که زخمی هستم و به هیچ کسی که سر راهم است رحم
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و مروتی نمی کنم و سر تا پایش را می درم و از زمین
ساقطش می کنم.

#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p21
#پارت_بیست _و_یک

#طوفان

_ این جا چه غلطی می کنی؟! اونم این وقت شب؟!
کم کم حیرت در صورتش جایش را به اخم و حرص

می دهد.
_ خودت چه حدسی می زنی؟!

یقه اش را سفت تر در دست می گیرم و می پیچانم. راه نفسش
تنگ می شود.

_ عادت به شنیدن این که سوالم رو با سوال جواب بدن
ندارم؛ می نالی یا همین جا دستت رو تو دست عزرائیل

بذارم؟! میگی یا نه!
به سختی می گوید:
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_ چه فایده! من االن مثال بیام بگم نگرانت شدم باورت
می شه؟!

با خشونت فریاد می کشم.
_ نه که نمی شه، فکر کردی من هولم که هرچی تو زر زدی
رو من رو هوا قبول کنم؟! یه سوال می پرسم و برای آخرین
بار هم می گم جواب سوالم رو با سوال نده که بد می بینی؛

اونم خیلی بد می بینی. چرا وقتی وجود نحست از راه
می رسه نحسی برام همین جور یه ریز می باره؟!

_ بهم شک کردی آره؟! فکر کردی من اون حرومی رو
فراری می دم درسته؟! اعتبار این همه سال دوستی رو به
چی فروختی؟! به یه حرومی که بود و نبودش تو این دنیا
فرقی نداره؛ بلکه نبودنش بیشتر به نفع دنیاست تا بودنش!
داغ می کنم؛ روانی می شوم؛ خشونتم به حد باالیش می رسد.

با سر ضربه ی محکمی به پیشانی اش می زنم و خراش
عمیقی روی پیشانی اش ایجاد شده و خون ازش بیرون

می زند و پخش زمین می شود.
_ این جا چه غلطی می کنی؟! این ساعت از شب این جا چه

غلطی می کنی؟!
_ یبار گفتم کله خراب، نگرانت شدم.
ضربه ی محکمی به شکمش می زنم.

_ تو گ* خوردی نگران من شدی! نگرانیت به چه دردم
می خوره؛ بریز تو کوزه آبش رو بخور تا بفهمی که گنده تر

از دهنت چیزی رو نپرونی! از کی آدم شی؟!
قهقهه ی هیسترکی سر می دهد.
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_ حقا که کله خرابی؛ آک آک گذاشتی اون وامونده رو اون
باال که باهاش چه غلطی کنی؛ می خوای بدون استفاده با
خودت ببریش سر قبرت؟! خاک بر سرت کنن طوفان،
نمی فهمی! نمی شناسی، خبر نداری دور و برت چی

می گذره؛ اونی که بهت خط می رسونه؛ اونی که هدفش زدن
رابطه ی منو توئه، به هدفش رسیده؛ بهش پیغومم رو

برسون؛ بگو دمت گرم؛ کارت خیلی درسته!
خم می شوم و دوباره یقه اش را در دستم می گیرم. پوزخند

می زند؛ پوزخندی که حال بدم را بد و بدتر می کند.

#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p22
#پارت_بیست_و_دو

#طوفان

مقابل صورتش نعره می کشم.
_ از کی آدم شی؟!
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به نشانه ی تاسف سری تکان می دهد؛ این عملش حرصم را
بیشتر در می آورد.

با پوزخند و با لحنی آرام می پرسد:
 _ دوست داری از کی آدمش باشم؟!

سوالش را تکرار می کند؛ ولی این بار با صدای خیلی بلند که
بی شباهت به نعره ای که خودم کشیده ام نیست.

_ هان دوست داری از کی آدمش باشم؟! اصالً ادم اون یابو
شدن چه سودی برام داره کله خر؟!

فریاد می کشم.
_ منم دقیقاً برای همین می سوزم. برای همین آتیش می گیرم.
کم جیبت رو پول کردم؛ کم دستت رو گرفتم، کم بهت کمک

کردم؟! چه مرگت بود سهراب.
کم نمی آورد و او هم اندکی از تن صدایش کم نمی کند و بلکه

به آن می افزاید.
_ البد یه مرگیم بوده دیگه؛ البد یه چیز خوب بهم می پاسید
که این طوری همه جام پر ادم و بپا شده که بیان الکی به تو
الپروت من رو بدن؛ با خودت اصالً فکر کردی دیواری
کوتاه تر از دیوار من براشون نبوده؟! فکر کردی این که

بخوان تورو به جون من بندازن و خودشون بشینن از دور
به ریش جفتمون بخندن کار سختیه؟!

این بار او نزدیکم می شود و یقه ام را در دست می گیرد و
مقابل صورتم فریاد می کشد:

_ خاک تو سرت کنن که کله خرابی برازننده ِت؛ گور بابای
این رفاقت و مرام و معرفتش؛ رفاقتی که توش شک باشه
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بدرد الی جرز هم نمی خوره؛ ما برای رفیق جون می دیم؛
اّما رفیق، نه نارفیق...

یقه ام را ول می کند و بی هوا با پیشانی اش ضربه ی محکمی
به پیشانی ام می زند و چون کارش برایم غیره منتظره بوده 

است؛ دیگر نتوانستم جا خالی بدهم و درد را تا مغز
استخوانم حس می کنم.

عقب می کشد و انگشت اشاره اش را به سمتم می گیرد.
_ زدم چون نارفیقی؛ زدم چون تو مرامم نیست که کتک
بخورم و نزنم. حتی اگه تو باشی؛ عوض اون لگدی که به
شکمم زدی رو هم ازت یه جای خوب می گیرم؛ فعال همین

 بسه!
کف دستش را بهم می کوبد.

_ تموم؛ کامل تموم، سهراب مرد؛ روی قبرش هم یه خروار
خاک ریختن؛ رفیقی که بخواد شک کنه بدردمن نمی خوره؟!
زیادم دور نیست اون روزی که بخواد حالیت شه که به کی
شک کردی؛ ولی اون موقع دیگه من سهراب قبل نیستم؛
چون اون سهراب مرد؛ اون موقع یکی به کله خرابی

خودت؛ میزنم سیم آخر و یه روانی میشم از خود ناکست
بدتر؛ گوربابای هرچی رفاقت؛ بکش کنار دیگه از من، ببینم
وقتی من نیستم بازدستت به اون عوضی می رسه یا نه، ببینم

بازم دربه در دنبالشی یا نه!

#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده
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 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p23
#پارت_بیست_و_سه

#طوفان

با عجله برمی گردد و ازم دور می شود؛ پاهایم به زمین قفل
 شده اند؛ حتی توانایی برداشتن قدمی را هم ندارم.

می رود؛ هر لحظه دور و دور تر می شود؛ به در بزرگ
انبار که می رسد؛ می ایستد و به سمتم بر می گردد، رد خونی
که از پیشانی اش شروع شده و تا چانه اش جاری شده است،
حتی از این فاصله ی دور هم به راحتی قابل دیدن است. از

همان فاصله فریاد می کشد:
_ حقا که کله خرابی! یه روانی کله خراب به تمام عیار ...

با دستش به سرش ضربه  می زند.
_ نگرش دار، آک آک، بدردت می خوره؛ کله خراب ها مخ

میخوان چکار ...
با حرص در را باز کرده و بیرون می زند؛ حتی نمی کند در
را پشت سرش ببندد و لحظاتی بعد نور چراغ ماشینش را که
بیرون را روشن می کند را می بینم و دقایقی بعد می رود و

دوباره تاریکی را به محوطه ی انبار می بخشد.
انباری پر از کمد و پنجره و تخت و وسایل چوبی دیگر، که
همگی کار دست خودم بوده اند. البته این انباری قبالً به اوس
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رهی تعلق داشت که چند سالی می شود که بعد از مرگ
زنش، این جا را به من سپرده و به کنار بچه هایش که در
فرنگ زندگی می کنند رفت و فعال در آن جا اقامت دارد.

نفس های عصبی ام قطع نمی شود و پره های بینی ام با هر نفس
عصبی ام تا آخرین حد ممکن باز و بسته می شود.

همین که چشمم به کیسه بوکس که در گوشه ی انبار وجود
دارد می افتد دوبار زنجیر را برداشته و با خشونت آن را به
کیسه بوکس می کوبم و سعی می کنم به این روش اندکی از
حرص و اعصبانیت درونم را روی آن خالی کنم و کمی

آرام گیرم.
با هر ضربه ای که می زنم تک تک حرف هایw رحمان یادم

می افتد؛ حرف های که همه ضد و برعلیه سهراب بود.
سهرابی که تا یادم می آید او را کنار خودم داشتم و به روایتی
بچه محلی و همبازی کودکی هایم بوده است. اّما چیز هاییکه
رحمان گفت چیزی نبودند که بشود آن را نادیده گرفت؛ آن
عکس ها و آن صدا ها مال خود سهراب نامرد بود؛ از

هرکسی هم توقع نارو خوردن را داشتم از سهراب به هیچ
عنوان نداشتم؛ چرا؟!

به چه دلیل؟!
برای چه پشت کرد؛ به منی که از برادری برایش کم

نگذاشته ام و تا توانسته ام دست گیرش بوده ام.
عقب می کشم و با گام هایی بلند راه خروج را در پیش
می گیرم؛ به محض خروج، زنجیر را از دستگیره ها رد

کرده سپس با قفل کتابی آن را قفل می کنم و به سمت موتورم
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می روم؛ به نشستن گازش را گرفته و از انبار دور می شوم
و راه باغ را در پیش می گیرم.

#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p24
#پارت_بیست_و_چهار

#من_طوفانم

در طول مسیر فقط حرف های رحمان است که مسلسل وار دم
گوشم زنگ می خورند ومدام بهم گوشزد می کنند. این که

سهراب تاچه اندازه بهم بد کرده و نارو زده است.
می گذرد...

دقایقی می گذرد ...
آن هم با حرص ...
با اعصبانیت ...

با خشم...
به باغ می رسم، مو تور را خاموش و به سمت رودخانه ای که
از کنار باغ رد می شود می روم. به محض رسیدن دستانم را
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از آبش که سرد است پر می کنم و با خشونت آن را به
 صورتم می پاشم.

چندبار کارم را تکرار می کنم؛ تمام تالشم را می کنم تا با این
کارم کمی آرام گیرم؛ اّما گویا فایده ندارد چون حتی ذره ای
هم از حرص درونم کم نمی شود و درست به همان اندازه ی

قبل آن را در درونم حس می کنم.
در همین حین گوشیم زنگ می خورد. میلی به پاسخ دادنش

ندارم.
تماس قطع می شود و دوباره به صدا در می آید اّما من

همچنان از جایم تکان نمی خورم و توجهی هم به صدای
 زنگش نمی کنم.

وقتی که به بار سوم می رسد؛ جرقه ای در ذهنم خورده
می شود و همانند برق گرفته ها در جایم می ایستم و باعجله
گوشی را از جیب کتم خارج می کنم. درست حدس زده  ام،
خودش است، دلیل نفس کشیدنم را می گویم؛ تک سرفه ای

می کنم تا کمی صدایم صاف شود، دکمه ی سبز را میفشارم و
تماس را برقرار می کنم.

_ جونم خاتون، عمرم خاتون، ما نوکرتیم خاتون...
صدایش حجم زیاد نگرانی اش را نشانم می دهد.

_ کجایی مادر، کجایی خاتون تصدقت بشه، چرا جات
نبودی؟! کی رفتی من متوجه نشدم، اصالً برای چی رفتی؟!

مگه قرار نبود چند روز پیشم باشی.
سوال پشت سوال ...

نگرانی پشت نگرانی ...
دل آشوبی پشت دل آشوبی ...
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من این زن را ازبرم ...
تک تک حالت هایش را حفظم ...
منظور حرف هایش را فولم ...

من این زن را خوب می شناسم ...
حتی از خودم بیشتر ...

دستی پشت گردنم می کشم.
_ کار واجب پیش اومد، مجبور شدم برگردم لواسون.

دروغ نگفته ام، اّما حقیقت را هم نگفته ام.
_ چکاری می تونه اونقدر واجب باشه که ساعت سه صبح تو
رو راهی لواسون کنه! طوفان، مادر خالت خوش پسرم؟!

#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p25
#پارت_بیست_و_پنج

#من_طوفانم
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بو برده  است، یعنی اگر بو نبرده باشد باید به خاتون بودنش
شک کنم، انگشت شصتم را به رسم عادت همیشه گوشه ی
لبم می کشم، در پس ذهنم در حال حالجی کردن و گشتن

جوابی در پاسخ سوالش می شوم، اّما هرچه می کنم نمی دانم
چرا هیچ چیزی نصیبم نمی شود جز بی حرفی! گاهی باید در

 برابر خاتون سکوت کرد؛
چون عادت به دروغ گفتن ندارم...
عادت به دست به سر کردن ندارم...

من در برابر خاتون طوفانی هستم ورای طوفانی که با بقیه
هستم.

_ طوفان، مادر کجایی االن.
تک سرفه ای می کنم.

_ باغم؛ کنار رودخونه ، مگه صداش نمی آد؟!
_ می آد، می آد مادر، نگفتی! چکار واجبی بود که مجبور به

رفتنت کرد؟! قرار بود فردا برات فسنجون بذارم؛
همون طور که دوست داری. ترش ترش ...

کالفه می شوم؛ از این که نمی توانم نه بهانه بتراشم و نه دروغ
بگویم کالفه می شوم.

سنگ زیر پایم را به سمتی دیگر شوت می کنم و دوباره
روی تکه سنگ می نشینم.

_ طوفانم؟!
نگران شده و من این نگرانی اش را نمی خواهم.

خواب زده اش کرده ام، خدا مرا بکشد که باعث بی خوابی
خاتونم شده ام.

_ جونم خاتون؟!
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_ ناهار میخوام برات فسنجون درست کنم؛ می آیی دیگه
منتظرت باشم درسته؟!

مگر من می توانم حرف خاتونم را بیندازم زمین، او خاتون
من است؛ خاتون عزیز کرده ی من ...

_ تو جون بخواه چرا نیام. ساالد شیرازیش یادت نره مثل
همیشه با آبغوره!

_ یادم نمی ره؛ برو بگیر بخواب و ...
ادامه نمی دهد؛ اّما من می فهمم که اون نگران است؛ نگران
این که چه چیز باعث شده است من بی خبر شبانه از خانه اش

بیرون بزنم.
هر چقدر هم ادامه ندهد و حرفش را بخورد؛ من باز هم او را

می شناسم و می دانم که اگر خیالش راحت نشود؛ تا خود
صبح چشم روی هم نمی گذارد و تا مرا نبیند؛ لحظه ی را در

آرامش سپری نخواهد کرد.
بخاطر این که خیالش را راحت کنم و او را به آرامش دعوت

کنم؛ با لحنی آرام پچ می زنم.
_ خوبم خاتون؛ خوبه خوب؛ توپه توپ؛ روبه راهه روبه
راه... یه مشکلی داشتم با یکی از دوستام؛ مجبور شدم بزنم
بیرون، چیز نگران کننده ای نیست؛ فردا می آم دوباره پیشت؛

برو با خیال راحت بگیر بخواب؛ چون منم می خوام
همین کار رو کنم.

لبخند می زند؛ شیرین و دلربا ...
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#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p26
#پارت_بیست_و_شش

#طوفان

_ میرم می خوابم؛ فقط یه سوال می پرسم راستش رو بگو
باشه مادر؟!

دلشوره می گیرم؛ نکند با این التماس در صدایش دلیل بیرون
رفتنم را بخواهد بپرسد؟!

مگر من جرات این که به خاتون نه بگویم را دارم؟! نه ندارم
...

نه رویش را دارم ...
نه جسارتش را ...

نه انگیزه و قصدش را ...
من به خاتونم نه نمی توانم بگویم.

سکوتم را عالمت رضا می خواند و با لحنی نگران می پرسد:
_ این بیرون رفتن یهوییت به اون رد روی پیشونیت ربطی

داره؟!
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متوجه نگاه های که از غروب به پیشانی ام داشت، شده بودم؛
این که آن را نگاه می کرد و من غصه خوردنش را می دیدم و

 برای بار هزارم خوردم را به فحش و ناسزا می بستم.
ندارد ...

این رد روی پیشانی ام به قضیه ی امشب ربطی ندارد.
قضیه ی این رد روی پیشانی ام سوای این است که به چه

دلیل من امشب از خانه ی خاتون بیرون زده ام و سر از انبار
درآورده ام.

بخاطر همین با خیال آسوده که سوالش با دلیل امشب زیاد
کاری ندارد و مرا در منگنه نگذاشته است پاسخ می دهم:

_ نه نداره!
غمگین می شود.

_ پس اون رد روی پیشونیت برای چی بود؟!
گاوم زاییده است. آن هم چند قلو ...

او که خبر ندارد من در چه منجالبی گیر افتاده ام و راهی را
رفته ام که به هیچ عنوان راه برگشت از آن را ندارم؛ تنها

راه خالصی ام از آن منجالب مرگ است.
یک مرگ آرام و خالصی از این زندگی درد آور و عذاب

آور ...
دوباره انگشت شستم را به گوشه ی لبم می کشم.

_ بذار پای این که می خواستم ریش و سبیل یکی رو بهم
بدوزم و ناغافل یه نمه ام خودم خط خطی شدم.
بیش از این توضیح دادن را جایز نمی دانم...

بیش از این نخ و کد دادن را صالح نمی دانم...
حرفی نمی زند ...
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سکوت کرده است و من می دانم دلیل این سکوتش از
چیست؛ دلخور است، از من دلخور است و دلگیر ...
اگر بگویم احساس پوچی می کنم دورغ نگفته ام ...

اگر بگویم زنده زنده احساس مرگ می کنم دروغ نگفته ام ...
اگر بگویم با تمام وجودم درد را حس می کنم دروغ

نگفته ام ...
و اگر بگویم جز انتخاب این راه، راه و چاره ی دیگری

نداشتم هم دروغ نگفته ام ...
با لحنی که حجم زیاد غمش را بهم گوشزد می کند آهسته

می گوید:
_ منتظرتم فردا، حتماً بیا پیشم.

#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p27
#پارت_بیست_و_هفت

#من_طوفانم
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مجال نمی دهد تا حرفی بزنم؛ مجال نمی دهد تا توضیحی
بدهم.

قطع می کند و من حال اکنونش را می توانم حدس بزنم و به
 یک باره می میرم و عذاب دنیا را می کشم.

مگر یک آدم چقدر گنجایش دارد تا از هر سمت تحت فشار
باشد.

بکشد و دم نزند ...
بکشد و نتواند درد هایش را ...

غصه هایش را ...
غم هایش را ...
نعره بکشد ...
فریاد بکشد ...
هوار بزند ...
جار بزند ...

مگر یک آدم چقدر گنجایش دارد!
مگر من آدم نیستم! پس چقدر بکشم و دم نزنم تا مگر این که

 خاتونم زجر نکشد؛
خاتونم درد نکشد...

حرف مان نقل محفل خاله خان باجی ها نشود تا خاتونم روی
بیرون رفتن را داشته باشد...

مگر می شود من ببینم و حس کنم و لمس کنم، ولی مردانه،
مردانگی خرج نکنم برای خانواده ای که اگر رازش فاش

شود از هم فرو می پاشد.

@romandl



یقین دارم با فاش شدن این راز بزرگ، خانواده مان کامل از
هم می پاشد و هیچ ازش نمی ماند جز بی آبرویی، مگر

می توانم به این ها پشت کنم.
خاتون اکنون هم درد می کشد.
خاتون اکنون هم زجر می کشد.
خاتون اکنون هم ناراحت است.

 اّما عقل حکم می کند، بین بد و بد تر، بد را برگزینم.
خاتون اگر جریان اصلی را بفهمد و از آن مطلع شود، تاب

نمی آورد، می میرد و مرا هم با مردنش خواهد کشت.
تک تک سنگ های دور و برم را برداشته و درون رودخانه

پرت می کنم...
فریاد می کشم...
نعره می کشم...

نمی کشم، به وهلل دیگر نمی کشم...
درجه ی صبر و استقامتم به انتهایش رسیده است...

من دلم مردن می خواهد، تجربه ی یک آرامش عمیق را
می طلبم ...

من دلم مرگ می خواهد ...
مرگی که مرا خالص کند ...

مرا آزاد سازد ...
از عذابی که به جانم افتاده و مصیبتی که به سایه اش را به

زندگی ام انداخته  است...
کاش مرگ هم این چنین که من او را می خواهم و فریاد

می کشم و التماسش می کنم، کمی هم او مرا می خواست ...
کاش مرگ مرا می خواست ...

@romandl



* * *

#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p28
#پارت_بیست_و_هشت

#من_طوفانم

موتور را طبق معمول کنار مغازه ی کریم بزاز پارک
می کنم.

به محض پیاده شدن، مسیر خانه ی خاتون را در پیش
می گیرم؛ دستی به تسبیح شاه مقصودم که از گردنم اویزان
است می کشم؛ هدیه ی خاتون است؛ از سفر زیارتی که به

مشهد داشته بود برایم آن را سوغاتی خریده است؛ درست از
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آن روز به بعد من این تسبیح را همیشه در گردن دارم؛ فقط
در زمان مسابقات است که این تسبیح را از گردنم در

می آورم. که آن هم فقط به این دلیل است که دوست ندارم
سوغاتی خاتونم آسیبی ببیند.

لحظاتی بعد وارد کوچه  می شوم؛ کوچه ای که شاید عرضش
به زور به یک و نیم متر برسد؛ کوچه  ای که تنگ است و
تاریک ... بخاطر همین من همیشه موتور را سر کوچه و
کنار بزازی کریم بزاز پارک می کنم؛ تا با پارک کردن

موتورم رفت و آمد را برای اهالی کوچه ی گلبرگ، سخت
نکنم.

دو قدمی مانده ام که به خانه برسم در خانه ی روبه رویی باز
می شود و خان بابا از آن خارج می شود؛ همانند همیشه

نگاهش بهم جدی است و حقیرانه، اّما ادب حکم می کند، به
خاطر حرمت دوستی و همسایگی که خاتون با آن ها دارد،

سالمی دهم.
با همان لحن همیشگی، سالمی می دهم.

بدون این که ذره ای از جدییت صدایش بکاهد با سالم خشک
و سردش پاسخم را می دهد و در همین حین، پشت سرش
دختری چادری و ریز جثه خارج می شود، چون نگاه

مستقیمی به چهره ی او ندارم، نمی توانم چهره اش را ببینم و
بگویم چه کسی است، ولی حدس این که ممکن است چه کسی
باشد زیاد هم سخت و دشوار نیست، به احتمال زیاد نوه ی

پسری اش آیه است.
چون فقط او است که میان نوه های خان بابا چادر به سر

می کند.
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همانی که نقل زبان خاتون است و راه به راه از او و خانومی
و نجابتش تعریف و تمجید می کند.

همانی که خاتون قسم می خورد با هرکسی ازدواج کند؛ او
توانایی آن را دراد که آن مرد را خوشبخترین مرد روی

زمین کند.
همانی که خاتون می گوید؛ همانند پنجه آفتاب می ماند، فرشته

است و دلی به گندگی فرشته ها دارد.
بی تفاوت کلید را درون قفل در می اندازم و قبل از این که
بخواهم آن را بجرخانم تا باز شود؛ در از آن سو توسط

خاتون چادر رنگی به سر باز می شود و به محض دیدنم گل
از رخش می شکوفد.

_ سالم مادر، خوش اومدی پسرم.
قبل از این که بخواهد جوابش را بدهم، نگاهش وصل پشت

سرم می شود و با نجابت و موقر سالم و عرض ادبی با خان
بابا می کند، سپس کل صورتش را لبخند و خوشحالی فرا
می گیرد و با خوش رویی، سالمی به آن دختر می کند؛

درست حدس زده بودم، آن دختِر چادر به سر، نوه ی پسری
خان بابا است، همان آیه، همانی که خاتون او را "اولدوز"

)ستاره( می نامد.
_ سالم، اولدوز قیزم، خوبی مادر؟!

صدای اولدوز خاتون هل زده می شود، چرا که معلوم نیست
حواسش در پی کجا بوده  است، چون بجای این که او در
سالم دادن پیش قدم شود، خاتونی که بزرگتر به حساب

می آید به او سالم داده است.
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#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p29
#پارت_بیست_و_نه

#من_طوفانم

_ َس سالم خاتون، شرمنده حواسم پرت شد؛ خوبین
سالمتین؟

خاتون لبخندش عمیق تر و صدایش مهربان تر می شود،
نمی دانم در وجود این اولدوز چه دیده است که چنین به او

عالقه مند و همیشه با مهربانی با او صحبت می کند.
_ شرمنده دشمنت باشه، خوبم به خوبیت اولدوز قیزم ...

خان بابا با گفتن " یاحق" ی به راه می افتد و اولدوز را هم
مجبور به راه افتادن پشت سرش می کند.

_ خدا حافظ خاتون.
_ در پناه خدا، بخدا سپردمت.

آن ها می روند و نگاه خاتون در چشمانم ثابت می ماند،
نگاهش یک دنیا حرف را بارم می کند؛ گله هایش را از

چشمانش به وضوح می توان خواند.
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خواسته هایش را به زبان نیاورده از چشمانش می توان به
راحتی خواند.

خواسته ای که به همین اولدوز خانم بی ربط نیست.
خاتون نمی فهمد ...
درک نمی کند ...

شاید هم خودش را به نفهمیدن زده است و نمی خواهد درک
کند ...

من وصله ی ناجورم، برای هر دختری من وصله ی ناجورم،
الخصوص برای نوه ی خان بابا، خان بابایی که مرا اصالً

جزو آدمیزاد حساب نمی کند.

لبخند روی لب هایم می نشانم.
_ اجازه می دی بیام تو قربونت بشم یا تو همین کوچه و
جلوی چشم خاله خان باجی ها که از پنجره آویزونن و

چندتاشونم از پشت پرده زاغ سیاهمون رو می زنن قربونت
بشم.

خاتون که به خود می آید، با اخمی کمرنگ عقب می کشد تا
من وارد خانه می شوم.

_ نگفتم از این حرف ها نزن.
به محض بستن در پشت سرم، دستم را روی شانه ی خاتون
می گذارم و دست دیگرم را هم زیر زانو هایش می اندازم و با
یک حرکت برق آسا او را از زمین بلند می کنم و به آغوشم

می فشارم.
_ قربون چی خاتون، من همه جوره نوکرتم و غالم حلقه به
گوشتم؛ تو جون بخواه، من جونمم فدای تو می کنم، اصالً

قربون تو نشم قربون کی بشم.
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_ بذارم زمین، یکی االن می بینه خوبیت نداره؟
چشمکی می زنم.

_ مگه غیر منو تو کی هست االن این جا؛ مسافراتم که هنوز
برنگشتن؛ االن منم و خودت و یه عشق و حال دونفره ...

می خندد...
صدا دار می خندد ...

زیبا می خندد ...
_ کمرت درد می گیره بذارم زمین...

به باالی پله رسیده ایم.
_ اگه این کمر با بغل کردن تو قرار درد بگیره به چه دردی
می خوره، پس بذار درد بگیره تا حالیش بشه چه جواهری
رو بغل گرفته که بغل گرفتنش سعادت می خواد که نصیب

هر کسی نمی شه.

#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p30
#پارت_سی
#من_طوفانم
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_ طوفان بذارم زمین.
باالی پله ها که می رسیم، به آرامی او را زمین می گذارم و

جای جای صورتش را می بوسم و قربان صدقه ی وجودش و
حضورش می روم.

خاتون هم کم نمی گذارد و باتمام وجود و احساسش بغلم
می کند و مرا به خود می فشارد.

حرفی نمی زند...
گله نمی کند ...

مواخذه ام نمی کند ...
نمی پرسد چرا دیشب یهویی رفتم ...
نمی پرسد چرا تنهایش گذاشتم ...

نمی پرسد چرا از کارهایم به او توضیح نمی دهم...
می گذارد ...

باز هم مرا به خیال خود می گذارد و حرفی نمی زند...
بازهم کاری به کارم ندارد و نمی خواهد از خانه ی او بودن

پشیمان شوم ...
گیر نمی دهد چون به وضوح می داند که من به آرامش نیاز

دارم.
آرامشی که چند سوایی ست که با من لج افتاده است و مرا

هم سطح و تبار خود نمی بیند...
برای این زن باید جان داد ...

برای این زنی که عاشقانه هایش را خرج نوه های پسری اش
که من باشم و ایمان باشد و زهرا باید جان داد ...

او سزاوار هر چیزی است...

@romandl



حتی این عذاب وجدان و درد و غم و اندوه ...
بو می کشم...نگاهم وصل آشپزخانه ای می شود که روبه روی

 راه پله ها و میان دو اتاق خواب قرار دارد می شود ...
_ دست و پنجت طال خاتون، چکار کردی، غذات حاضره یا

با این شکم وامونده قرار کلنجار برم حاال حاال ...
لبخند شیرینش دلم را می برد. چادرش را از زمین برداشته و
از رخت آویز چوبی لوزی لوزی شکل که به دیوار نصب

است آویزان می کند.
_ آره حاضره خاتون دورت بگرده ...

نگاهی به دور و اطراف می چرخانم، زهرا را نمی بینم؛ هر
چند که بود و نبودش زیاد هم باهم فرقی ندارد؛ زهرای من

همیشه ساکت است؛ زخم خورده است و فریاد هایش،
نعره هایش، دادهایش از آن روز شوم به بعد بجای این که

قطع نشوند و تمامی نداشته باشند، برعکس خاموش گشته اند
 و سکوت را مرهم درد هایش برگزیده است.

زن های زندگی من تک به تک و هر کدام در جای خودشان
جواهر و گوهری کمیاب هستند. من برای زن های زندگی ام
احترام خاصی قائلم، چرا که از هرکدام درسی هایی را یاد
گرفته ام که هیچ گاه نتوانسته ام هیچ کامشان را تکذیب و رد

کنم.
زن های زندگی من فرشته اند و جایشان در بهشت خداست ...

#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده
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 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p31
#پارت_سی_و_یک

#من_طوفانم

با ضربه ی آرام خاتون به روی شانه ام به خود می آیم.
_ سفره رو ایون پهن کنم؟!

ابتدا هول می شوم و گنگ نگاهش می کنم، همین که به خود
می آیم سریع و السیر به خود جنبیده و سری تکان می دهم.
_ آره دورت بگردم؛ ولی تو چرا مگه من مردم که تو خم
راست شی؟! کار تو تا همون بار گذاشتن فسنجون بود.

خم می شوم و صورتم را موازی صورتش نگاه می دارم و
چشمکی می زنم:

_ البت اگه اون رو بلد بودم و دست و پنجولم مثل مال تو
طال بود؛ نمی زاشتم زحمتش بیفته گردنت.

خاتون تبسمی می کند و راه آشپزخانه را در پیش می گیرد.
با عجله کت جینم را از تنم خارج و از رخت آویز آویزان
می کنم. سریع به سمت سرویس می روم تا دست و صورتی

بشویم تا زود به نزد خاتون به آشپزخانه بروم و دست به کار
شده و بساط ناهار و سفره اش را درون ایوان پهن کنم.
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کمی بعد کارم که به اتمام می رسد، به محض این که از در
سرویس خارج می شوم نگاهم وصل راه پله های طبقه ی پایین

می افتد.
شقیقه هایم نبض می گیرد و آب دهانم خشک می شود و

نفس هایم کند و کند تر می شود ...
می آیند ...

خاطرات تلخ وشوم قطار وار می آیند و از جلوی دیدگانم
همانند فیلمی میگذارند و حالم را هر دم بد و بدتر می کنند ...

صدای آب رود خانه به گوشم می رسد ...
صدای گریه ...

و بعد صدای داد و صدای نعره ...
صورت گریانش مقابل دیده گانم نمایان می شود ...

قلبم به تپش می افتد و حال آن روزم تمام وجودم را دربر
می گیرد و دستانم شروع به لرزش آهسته می کند ...

اوضاع حال و احوال اکنونم هرلحظه رو به وخامت می رود
که دستی ظریف دور بازویم پیچیده می شود.

نگاهم به سمتش جهت می گیرد که رخ بی روح زهرایم را
می بینم.

زهرای عزیز دوردانه ام را ...
زهرای پاک و نجیبم را ...

زهرای مهربان و زیبایم را ...
زهرایی را که به شدت به مادرم هم در رخ و صورتش

شباهت دارد و هم در خلق و خو ...
همانند او کوه صبر است و استقامت ...
همانند او خوش سیما است و مهربان ...
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او زهرای من است، خواهر یکی یکدانه ام ...

#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p32
#پارت_سی_و_دو

#من_طوفان

_ سالم خان داداش ...
زبانم بند آمده است و اصوات از حنجره ام فراری گشته اند.

نگاهم به رخ زهرایم است..
تیرگی دور چشمانش بیشتر شده است...

الغر تر شده است ...
صورتش بی روح و گویا خون در زیر پوستش جریان ندارد

که چنین رنگ و رویش پریده و به زدی می زند...
من زهرای چند ماه پیشم را می خواهم ...

درست زهرای سر زنده و خوش زبانم را ...
همانی که قهقهه می زد و دل و دین را از من می ربود ...

همانی که با شیطنت خان داداش می گفت و پول دانشگاهش
را از من می خواست ...
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همانی که می گفت تو دانشگاه همه هر روز یک مدل مانتو
می پوشند و اّما من ...

همانی که رگ خواب من دستش بود ...
من همان زهرای چند ماه پیشم را می خواهم ...

همان زهرا را ...
فشار دور بازویم بیشتر می شود ...

عالوه بر حنجره ام گوش هایم هم کر گشته اند ...
چرا که صدای زهرایم را که نامم را نمی دانم چندین بار

صدا زده است را نشنیده ام...
_ به چی زل زدی؟! بی ریختم نه! زشتم مگه نه! مثل

مرده ها می مونم مگه نه!
صدای خاتون را می شنوم.

از آشپزخانه خارج شده هراسان به سمتمان می آید.
_ زهرا، خاتون دورت بگرده، بیدار شدی مادر؟! قرصت

رو انداختی؟! خان داداشت برای دیدن تو اومده.
ترسیده است، از این زهرایی که صدایش اوج گرفته است

 ترسیده است.
فشار دست زهرا به بازویم بیشتر می شود.

_ نمی خورم، دیگه نمی خورمشون؛ شما می خواین منو
بکشین، شما قاتلین.

نگرانش می شوم؛ وجودم همه درد می گیرد؛ کوه آرزوهایم
درون قلبم برای بار هزارم فرو پاشیده و با خاک یکسان

می شود.
زهرای من کجاست؟!
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خاتون با عجله راه آشپزخانه را در پیش می گیرد؛ حدس
این که کجا رفته است برایم راحت ترین کار ممکن است؛
بدون شک در پی برداشتن قرص های زهرا چنین دویده

است.
_ تو هم قاتلی؟! تو هم منو دوست نداری؟! تو هم داری منو

زنده به گور می کنی؟! تو هم منو نمی خوای.

#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p33
#پارت_سی_و_سه

#من_طوفانم

جان می کنم؛ جان می کنم ولی با تمام جان کندن سوالم را با
جدیت تمام می پرسم.

_ چند وقته قرصات رو نمیندازی؟
دستش را از دور بازویم برمی دارد و مشت های بی جانش را

روی سینه ام می کوبد.
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خنده ی هیستریکی می کند؛ لرزه به جانم می اندازد.
 _ برات مهمه؟!

_ پرسیدم چند وقته قرصات رو نمیندازی؟ درست بگو ببینم
چند وقته مصرف قرصات رو قطع کردی؟!

دوباره خنده ی هیستریکی می کند؛ می لرزم به وهلل می لرزم؛
از درون می لرزم؛ از درون داغون می شوم.

خاتون در حالی که قرص و لیوانی آب در دست دارد از راه
می رسد.

_ بیا مادر؛ بیا دورت بگردم؛ بیا بخورش چراغ خونه...
قهقهه می زند؛ قهقهه هایش ترسناک هستند و خوفناک ...

_ چراغ خونه؟! منظورت منم خاتون؟! کو پس؟ چرا هیچ
نوری ندارم؛ چرا پس نمی بینم نور خودم رو ...

دور خودش یک دور می چرخد.
_ چرا نیست دیگه خاتون، چرا دیگه نوری رو نمی بینم؟!

خاتون چرا نمردم؟!
بغض در گلویم می نشیند و دوست دارم اکنون در این جا

زنجیرم را در دست داشتم و برای خالی کردن خودم از این
افکار و احساسات بی رحمانه که قصد کشتنم را دارند؛

خالصی می یافتم.
من زهرایم را می خواهم.

یک قدم به سمتش برمی دارم و عقب می کشد.
_ تو منو دوست نداری؟! تو هم از من چندشت می شه؛ اونم

چندشش می شد؛ من بو میدم، بوی گندیده می دم.
می زنم...

تمام زورم را می زنم تا فریاد نکشم...
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تا بر باعث و بانیش لعنت نفرستم ...
تا هرچه فحش دارم را بار آن بی همه چیز نکنم ...

حتی تمام زورم را می زنم تا حرفی نزنم که زهرایم از من
برنجد ...

چون زهرای من قلبش خون است...
و من خون ترش نمی کنم ...

_ زهرا، مادر بیا بخور، طوفان دیشب رسیده، دیشب اومد
تو اتاقت؟ بوش رو حس نکردی؟

صدایش اوج می گیرد.
_ نمی خوام؛ هیچ کدومتون رو نمی خوام؛ من بو میدم؛ بوی
گند میدم، چرا نزدیکم میشین؛ نکنه میخواین شما هم بو
بدین، بوی گند بدین؛ بوی گند بدین که کسی نزدیکتون

نمی شه...
تاب نمی آورم؛ کاسه ی صبرم سر رسیده و با یه حرکت برق

آسا نزدیکش شده و تن نحیفش را به آغوش می کشم...
مقاومت می کند؛ تالش می کند تا از آغوشم خودش را بیرون
بکشد؛ ولی نمی تواند حریف منی باشد که دستانم را محکم به

دورش پیچانده ام و قصد رها کردن هم ندارم بشود.

#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
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#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p34
#پارت_سی_و_چهار

#من_طوفانم

صدای گریه ی آهسته ی خاتون را از آشپز خانه می شنوم.
می میرم؛ می میرم و زنده می شوم...

می میرم و جان می دهم ...
می میرم و زجر می کشم ...

می میرم و سنگینی عذاب دنیا را تحمل می کنم ...
می میرم...

بی صدا می میرم ...
زهرایم از تالش کردن برای رهایی از آغوشم خسته

می شود...
سرش را روی سینه ام می گذارد ...

تن نحیفش برای آغوش منی که صد و بیست کیلو وزن دارم
و جثه ای بزرگ، زیادی کوچک است و باریک ...

سرش را به خودم می فشارم و در دلم برادرانه قربان
صدقه ی قد و قامتش می روم.

صدایش آهسته می شود؛ صدایش بغض دار می شود؛ صدایش
لرزان می شود و به لحنی مظلوم می گوید:
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_ من نمی خوام شما بوی گند بدین؛ من نمی خوام شما هم مثل
من بوی گند بدین؛ من بوی گند می دم؛ منو بغل نکن؛ چرا

 اومدی به دیدنم.
داغش تازه شده است...

درد است ...
برای یک برادر درد است که برای خواهرش بجای این که

مرهم باشد؛ درد می شود ...
بجای این که مسکن باشد؛ زخم می شود ...

برای این که دوایش باشد؛ ملکه ی عذابش می شود ...
جای منو زهرا بودن هردو سخت است ...

سخت است و طاقت فرسا ...
_ ولم کن، می خوام برم به اتاقم، نمی خوام پذیرایی خاتون

بوی گند بده.
مقابلم قرص و لیوان قرار می گیرد، خاتونم است؛ خاتونی که

سرش پایین است و تمام تالشش را مب کند تا قرمزی
چشمانش را من نبینم...

خاتون من گریه کرده است و من از درون به سیم اخر
زده ام...

ولی سرسختانه، برای اینکه حال زهرایم را بد نکنم؛ سکوت
اختیار کرده ام و الم تا کام حرفی نمی زنم تا مگر این که

نتوانم با گفتن کالم اول گله هایم رو ...
کنایه هایم رو ...

فحش و ناسزاهایم رو ...
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در درونم خاموش نگاه دارم و یکی را پس از دیگری بر
زبان جاری کرده و خود را از این عذاب چند صد تنی

خالصی دهم...

#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p35
#پارت_سی_و_پنج

#من_طوفانم

با جان کندن، یک دستم را از دور تن زهرایم که پیچیده ام
برداشتع و قرص را از خاتون می گیرم.

بدون فوت وقت آن را به سمت دهان زهرا می برم.
برای خوردنش، سرکشی نمی کند ...

تعلل نمی کند ...
ثانیه ای درنگ نمی کند ...

دهانش را باز می کند و قرص را در دهانش می گذارم و
خاتون هم آب را به سمت دهان او می برد...
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در مظلومانه ترین حالت ممکن؛ به کمک آب قرصش را
می خورد و نگاهش را خاتون می دوزد.

_ پیرت کردم مگه نه؟! خاتون ازم سیر شدی مگه نه؟!
خاتون چرا من نمردم؟!

اشک هایش می چکند؛ با هر قطره اش وجودم را متالشی و
متالشی تر می کند ...

حالم روبه راه نیست؛ کجای کاری اوس کریم ...
کجایی که من مردانه دارم جان می دهم و نمی بینی؟!

_ این چه چراغ خونه؛ تو چراغ خونه ی منی؛ تو نور چشمی
داداشاتی، خودت رو دست کم نگیر ...

_ ولی بو می دم؛ بوی گند می دم.
اگر بگویم درونم شکوه هایم در درونم شیون زاری به راه

انداخته اند دورغ نگفته ام ...
اگر بگویم درد ها و گالیه هایم در درونم ناله از سر گرفته اند

دروغ نگفته ام ...
اگر بگویم آرزوهای بر باد رفته ام برای داغ خودشان مرثیه

سرایی براه نیانداخته اند دروغ نگفته ام ...
اوس کریم مرا می بینی اصالً ...

خاتون آگاه است ...
می داند که اکنون و در این لحظه نباید حرفی بزند ...
نباید چیزی بگوید و قصد کند که با حرف ها و دلیل و

برهان های دیگر این ذهنیت را از زهرا که می گوید بوی
گند می دهد؛ دور کند ...

سکوت می کند ...
همانند من ...
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درست مثل من ...
دقیقاً همچو من ...

می گوید ...
زهرا آنقدر می گوید که آخر سر قرص تاثیر خودش را

می گذارد و در آغوشم به خوابی عمیق فرو می رود؛ همین که
از خواب بودنش مطمئن می شوم او را به آغوش می کشم و
به سمت اتاقش می برم؛ اتاقی که رسماً بازار شام است ...

اتاقی که ماه هاست تمیزی را به خود ندیده است ...
اتاقی که زهرا عقیده دارد بوی گند باید بدهد ...

زهرای من این چنین نبود ...
زهرای من وسواس داشت ...

زهرای من تحمل یک لکه ی سیاه را هم در لباسش
نداشت ...

زهرای من از خاک و خول فراری بود...
زهرای من کجاست ...

او را نزدیک به چندین ماه است که گم کرده ام ...
زهرای من کجاست ...

دقیقاً کجاست ...

#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی
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#p36
#پارت_سی_و_شش

#من_طوفانم

به تختش که می رسم، او را به آرامی روی آن می گذارم و
رویش را می کشم.

به حرصی عمیق و حالی فجیح، کنارش نشسته و سرم را
بین دستانم می گیرم. دلم فریاد کشیدن می خواهد اّما نمی توانم؛
چرا که خاله خان باجی ها منتظرند دوباره صدای نعره هایم
را بشنوند تا شروع کنند به فلسفه چینی و تیلیت کردن مخ

خاتونم ...
خاتونم که گیر کرده است میان ما ...

مایی که هر کدام به یک درد بزرگ دچار و گرفتاریم دردی
که نه درمان دارد و نا پایان پذیر ...

نفوذ کرده در خاک خشک زندگیمان و خارج کردنش
غیرممکن گشته است.

می گذرد ...
ثانیه ها می گذرند و از پسشان دقیقه ها از راه می رسند ...
نمی دانم دقیقه ها جایشان را به ساعت می دهند یا نه اّما
حضور خاتونم را میانه ی در اتاق زهرا که می بینم؛

درمی یابم که زمان زیادی سپری شده است.
آنقدر زیاد که خاتون را مجبور به آمدن در پی ام کرده است.

@romandl



_ بیا مادر، سفره رو پهن کردم؛ همون طور که دوست
داشتی... تو ایون لب نرده ای که گل یاس همه جاش رو

پر کرده ...
در هچل افتاده است ...

به وهلل این زن در هچل افتاده است ...
در هچلی که پسرش او را دستی دستی در آن انداخته

است ...
با نوه هایی که تا توانسته اند هر کدام به یک نحو به این زن

غم و اندوه و غصه را به زور و اجبار خورانده اند.
_ طوفان مادر؟!

تمام تالشم را می کنم تا حجم زیاد حرصم را در صدایم بروز
ندهم.

_ از کی خاتون؟! از کی قرصاش رو نمی ندازه.
غمگین می شود، غصه دار می شود؛ صدایش می لرزد.

_ می ندازه؛ خودم بهش می دم؛ تا قورت نداده از کنارش جم
نمی خورم؛ ولی حالش بدتر شده...

گله مندانه نگاهش می کنم.
_ چرا بهم نگفتی؟! چرا نگفتی حالش بدتر شده.

چشمانش تار می شود.
_ ایمان نذاشت... خودش ...

میانه ی حرفش می پرم؛ آن هم درحالی که کمی، فقط کمی
صدایم اوج گرفته است.

_ ایمان غلط کرد نذاشت؛ به ریش نداشتش خندید نذاشت؛
نبودنم این جا دلیل نمی شه اون ...

نمی توانم فحشش بدهم ...
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در برابر خاتون نمی توانم او را بی شرف بخوانم ...
خاتون از همه جا بی خبر چه می داند ...

او که از چیزی خبر ندارد ...
_ وقت دکترش کیه؟!

#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p37
#پارت_سی_و_هفت

#من_طوفانم

آهسته می گوید:
_ ایمان دکترش رو عوض کرد. می گفت هزینه ی دکتر

خصوصی رو دیگه نداره. می گفت ویزیتش گرونه و راهش
هم دوره ...

به لحظه نمی کشد که از جایم برخاسته و" چی" بلندی
می گویم.
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چنان بلند که خاتون ناخودآگاه نگاهش به مسیر پنجره ی نیمه
باز اتاق زهرا کشیده می شود.

با خشونت آن را می بندم و با صدایی که تمام تالشم را می کنم
تا کنترلش کنم می گویم:

_ من مرده بودم خاتون! من مرده بودم؛ چرا از من کمک
نخواستی؟!

_ دور از جونت! این چه حرفیه تو می زنی؟!
_ وقتی که بی خبرم و در جریان نیستم؛ یعنی همین...

سکوت می کند ...
سکوتش سنگین است ...

خطای این زن آخر چیست ...
خطایش چیست که بین من و ایمان و زهرا گیر افتاده

است ...
عصبی لگدی به لباس های پخش و پالی زهرا زده و هر

کدام را به سمتی پرت می کنم...
سکوت خاتون طوالنی شده است و من می دانم که پشت این
سکوت هزاران هزار گله و شکایت پنهان گشته است...

با صدای کنترل شده ای می گویم:
_ الزم نکرده از این به بعد کارهای خودت و زهرا رو
گردن اون بندازی. خودم نوکر جفتتون هم هستم؛ معلوم

نیست این طفل معصوم رو کجا برده که شده وضعیتش این،
زهرای من کی این طوری بود؟! درست شده بود؛ حالش

خوب بود؛ فقط گاهی حالش بد می شد؛ اینی که من دیدم یعنی
ته کار؛ یعنی ته خط خاتون؛ اون اون ...

نمی آید ...
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ادامه ی حرف هایی که می خواهم بار آن برادری کنم که بویی
از انسانیت نبرده است بر زبانم جاری نمی شود که

نمی شود ...
بگذار خاتون همان تصوری را از ایمان کند که تا کنون

داشته است ...
بگذار پشت نقاِب بزرگِ که ایمان به صورتش زده است را

نبیند ...
بگذار کدورت من و ایمان را در حد همون دعوای برادری

بداند، نه بیشتر از آن را ...
خاتون خطایش چیست آخر ...

حرفی نمی زنم ...
نه این که نداشته باشم ...

نه این که نخواهم ...
حرف دارم به وسعت دریا ...
درد دارم به وسعت اسمان ...
غم دارم به وسعت جهان ...
ولی این ها که گفتن ندارند ...

به هرکسی هم گفتن داشته باشند، به خاتون ندارند ...
تمام زورم را می زنم تا پرخاشگری نکنم؛ به وقتش حساب

ایمان را هم خواهم رسید.

#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
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#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p38
#پارت_ سی_ و_ هشت

#من_طوفانم

دیگر وقتش رسیده است که حساب چند چیز را از او بگیرم.
مخصوصاً حساب آن کارت عابر بانکی که به دست خاتون

داده ام و ماه به ماه به آن پول واریز می کنم را ...
پس او با آن ها چه غلطی می کند ...

نمی گویم زیاد است ...
ولی در حدی است که بتواند زهرایم را تا مطب آن دکتر باال

شهری ببرد و پول ویزیتش را پرداخت کند...
اگر ماهی سه بار هم بخواهد این کار را انجام دهد؛ بازهم ته
آن حساب مقداری پول باقی می ماند که وسایل مورد نیاز
خاتون و زهرا را بخرد و مایحتاجشان را تامین کند...

با تمام تالشی که کرده ام تا حرصم را نشان ندهم می گویم:
_ زیر غذات خاموشه خاتون؟

متوجه منظورم می شود. لبخند تلخی می زند؛ خیلی تلخ،
تلخی اش را تا ته وجودم حس و لمسش می کنم.

_ خیلی وقته خاموشه خاتون دورت بگرده. برم گرمش کنم
یکم ...

می رود او می رود و نگاه من مسیر جایی که زهرا در آن جا
خوابیده است را در پیش می گیرد.

معصومانه خفته است ...
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همانند نوزادی معصوم ...
چنان معصوم که اگر کسی طرز خوابیدن اکنون او را ببیند
باور نمی کند که این زهرا همان زهرایی باشد که دقایقی پیش

آن چنان فریاد می کشید و داد می زد ...
نزدیکش می شوم و انگشتان دستم را روی صورت نرم و

لطیفش می کشم.
دلم برایش خون می شود و همزمان خون گریه می کند ...

مگر زهرای من چقدر سن دارد که در به این بزرگی را باید
تجربه کند ...

دردش خانمان سوز است و غیر قابل انکار و فراموشی ...
بیش از این ماندن را جایز نمی دانم...

چون نفس های عصبی که به سراغم آمده است، اخطار
سونامی که ممکن از در پیش رو داشته باشم را می دهد.

بخاطرهمین خم می شوم و بوسه ای برادرانه روی پیشانی اش
می نشانم و سپس پا تند کرده و از اتاقش بیرون می زنم.

صدای خاتون را از ایوان می شنوم و مسیر آنجا را در پیش
می گیرم. لحظاتی بعد به محض وارد شدن به ایوان، یاد

خواب های آرامی که چندین ماه پیش در این جا داشتم می افتم.
هیچ جایی به اندازه ی لذتی که در ایوان می خوابیدم را تجربه

می کردم را نداشتم.
اصالً در این جا خواب مزه ی دیگر داشت.

یه مزه ی آرام و روح نواز و بردن در خلسه ای عمیق ...
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#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p39
#پارت_سی_و_نه

#من_طوفانم

نگاهم به خاتون جهش می گیرد؛ درست است که از درون
ویرانه ای بیش نیستم؛ ولی دوست ندارم زحمتش را نادیده

بگیرم و با تلخی در برخوردم، آن را ضایع کنم.
سعی می کنم طوفان همیشگی باشم؛ درست همانی که دور

خاتونش می گردد.
_ ببین چی کرده خاتون ما ...

همین که نگاهم می کند؛ قرمزی چشمانش ویرانگی ام را
دو چندان می کند.

لبخند می زند، او هم همانند من دارد نقش بازی می کند؛ گویا
هر دو در سالن تئاتر قرار گرفته ایم و جمعیت کثیری آن

پایین روی صندلی ها نشسته اند و به نمایش ما چشم
دوخته اند؛ طوری ماهرانه نقشمان را ایفا و در قالب شخصی

دیگر می رویم که هر که نداند گمان می کند؛ ما همیشه
همینیم...
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ظاهر رو باطن همینیم ...
و جزو بی غمان عالمیم ...

و اینی که نشان می دهیم نقش نیست و همه چیز حقیقی و
واقعی است...

واقعی و حقیقی تر از هر واقعیت و حقیقتی ...
_ بیا بشین دورت بگردم.

می نشینم؛ با خنده، با یک دنیا تشکری که در چشمانم
می ریزم.

 _ خیلی وقت بود هوای فسنجونت زده بود به سرم.
او هم لبخند می زند. لبخندی که گوشه اش کمی گالیه نشسته

است.
_ بخور نوش جونت.

دیس را در دست می گیرم و ابتدا بشقاب خاتون را پر می کنم
و سپس بشقاب خودم را ...

کارم که به اتمام می رسد، مقداری خورشت روی پلو ام
می ریزم و با اولین قاشقی که در دهانم می گذارم؛ ناخواسته
چشمانم را می بندم عطر دل چسب پنجه های خاتونم را در

این این قاشق بو می کشم. با ذوق آن را می جوئم ...آن هم در
حالی که گلوله ی تلخ میان گلویم جا خوش کرده است ...

به محض قورت دادن آن همین که چشمانم را باز می کنم مچ
نگاه خاتون به خودم را می گیرم.
ته مانده های زورم را می زنم.

می چپانم ..
ردی از لبخند روی لب هایم می چپانم ...
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_ عجب عطری؛ عجب عطری داره اون پنجه هات
خاتون ... مستم کرده، مسِت مست ...

هنوز قاشقی از غذایش نخورده است ...
در جوابم حرفی نمی زند...

سعی می کنم با اشتها بخورم و خاتون را هم سر وجد بیاورم.
اّما دقایقی بعد حس می کنم که خاتون مدام در حال کلنجار

رفتن است؛ انگار میان گفتن و نگفتن چیزی مستاصل مانده
است.

#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p40
 #پارت_چهل
#من_طوفانم

می گذرد ...
لحظاتی می گذرد و همچنان خاتون تصمیمش را نگرفته
است. دیگر صبرم سر می رسد و تحمل این دل دل کردن

خاتون را ندارم، بدون این کع نگاهش کنم و از خوردن دست
بکشم، با لحنی معمولی می گویم:
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_ می شنوفم خاتون.
تعجب کرده است.

_ چی دورت بگردم؟
شروع به خوردن می کند.

به کمی تعلل سرم را باال می شم و نگاهش می کنم.
_ همونی که هی قورتش می دی ولی پایین نمی ره.

لبخند روی لب هایش دور افتخار می زند. اّما من این دور
افتخار را از ته دل نمی دانم و حس نمی کنم.

این دور افتخار برای گمراه کردن من است ...
_ می شنوفم خاتون، بریز بیرون، تویه سفره ی دلت هرچی

داری رو همین طور یه کله بریز بیرون و خودت رو خالص
کن. خوب می دونی که می دونم یه چی همچیِن مثل پشه داره

 دم گوشتت وز وز می کنه، بگو قناری من می شنوفم.
لبخند می زند، دوباره لبخند دور افتخار را روی لب هایش

می زند، اّما این بار رنگ و بوی قدر دانی را می دهد، می بینم
و استنشاقش می کنم.

_ اولدوز ...
تعجب می کنم، الدوز دیگر کجایی این کلنجار رفتن خاتون

بوده است.
نگاه موشکافانه ام را که می بیند، خودش با تردید ادامه

می دهد:
_ براش خواستگار اومده.

پقی زیر خنده می زنم.
_ خب بیاد، برای دختر اون که زیاده خواستگاره ...

_ اّما اّما ...
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درمانده مانده است، من می دانم منظور از بازگو کردن این
مسئله چه چیز است و چه چیز را در پی دارد.

_ این بار خان بابا هم موافقتش رو اعالم کرده؛ انگار، انگار
طرف آدم حسابیه. می گن برو بیایی داره تو بازار بزازی،

انگار طرف یه پاش این ور آبه و یه پاش اونور آب ...
مشغول خوردن هستم، حرفی نمی زنم و باز هم خاتون ادامه

می دهد.
_ اگه بهش بله بگه چی؟

_ خب بگه خاتون، منو سننه. اصالً دخلش به من نیست،
نوه اش اختیاردارش رو داره، به اون نه به یکی دیگه، مگه

من مفتش اون دخترم خاتون.
با لحنی مظلومانه به حرف می آید:
_ بذار با خان جون حرف بزنم.

#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p41
#پارت_چهل_و_یک

#من_طوفانم
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لقمه در گلویم می پرد و به سرفه می افتم.
خاتون هول زده لیوانی آب می کند و به سمتم می گیرد.
 بی درنگ آن را از دستش گرفته و یه نفس سر می کشم.
از درون دمای بدنم هردم رو به افزایش است، ولی تمام

عزمم را جزم می کنم که آن را در لحن کالم به تندی و تلخی
تبدیل نکرده و تحویل خاتون ندهم.

_ تو همچین کاری نمی کنی!
_ چرا؟!

درمانده پرسیده است ...
سوزناک ...
مظلوم ...

من هنوز جای زخم قبلی ام درست نشده  است ...
چه می خواهد خاتون از من ...

 _ خودت خوب می دونی که من از قوماش اونا نیستم.
_ چیت بده خاتون، چی کم داری؟! خونه نداری که ...

حق به جانب میانه ی حرفش می پرم.
_ وصله ی ناجور می دونی دیگه چیه خاتون، من درست
خوده خوده همون وصله ی ناجورم، من برای ایل و تبار

خودم اضافی ام، دیگه خان بابا و نوه و ایل تبارش سر جای
خودش ...
_ طوفان؟!

_ نگو خاتون، وقتی یه چی رو تهش می دونی چیه، مخلص
کلوم حرفش رو نیار وسط، خودت خوب می دونی که نه من
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آدم ازدواجم و زن و زندگی ام، نه خان بابا منو آدم حساب
 می کنه که نوه ی نور چشمی ش رو بده به من ...

دوباره مشغول خوردن می شوم.
_ پس نگو، وقتی می دونی قراره حرفت به کجا برسه

حرفش رو نرن، بذار همون طور ناگفته بمونه.
_ اّما اون چیزی رو که من می بینم رو تو نمی بینی، من
عینهو روز برام روشن که اون دختر به هرکی که دم

خونه اش بره برای خواستگاری نه می گه.
سعی می کنم کش آمدن لب هایم را عاری از هر پوزخندی که

در درونم فوران کرده است کنم.
_ پس برا چی حرفش رو پیش می کشی، تو هم بری نه

می شنوی، واسه چی خب دوست داری خودت رو سبک
کنی.

_ درسته می گه، به همه می گه اّما به من نه!
_ خاتون کوتاه بیا، چی رو با چی مقایسه می کنی و کی رو

با کی.
 _ من مطمئنم، تو بذار پا پیش بذارم.

با جدیت تمام یک " نه " قاطعی می گویم.

#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی
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#p42
#پارت_چهل_و_دو

#من_طوفانم

حرفی نمی زند...
اصرار نمی کند ...
ادامه نمی دهد ...

مظلومانه مشغول خوردن می شود...
قلبم به درد می آید...

شکسته ام، منه الابالی قلب خاتونم را شکسته ام ...
آخر مگر او نمی داند که آخر این بحث به کجا می رسد، پس

چرا تا مرا می بیند فیلش یاد هندوستان می کند و شروع
می کند قصه از سر گرفتن ...

_ خاتون؟!
نگاهم نمی کند و در حالی که با غذایش بازی می کند پاسخم را

می دهد.
_ جون خاتون...

دلم قنج می رود، ناز می کند، این خاتون الکردار ما حسابی
 دارد ناز می کند.

نازش را هم خریدارم، هر چقدر که باشد؛ میخواهد مثقالی
باشد، یا گرمی، یا کیلو یا تنی ...

هر چقدر اندازه و وزنش باشد من نازش را خریدارم ...
_ ناز نیا خاتون، کرشمه نیا خاتون، قمزه نیا خاتون؛ اینی که
جلوت نشسته تو بی جنبگی فلک به خودش ندیده. برای یکی
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ناز و قمزه بیا که طرف گاگوله، نه منی که دل میدم برات
دو هزار باره ...
آهسته می خندد...

_ از دست تو ... این حرف ها رو باید به زنت بگی، به
ناموست بگی، به اونی که شب به شب سرت رو باهاش تو

یه بالشت می ذاری ...
_ حاال تو منت سرمون بذار و رخصت بده تا عیالمون

نیومده همچین آسه و ریسه قربون قد و باالی شوما شیم و
ناز شوما رو بخریم، نترس به وقتش برای عیال خودمون

رو هم می کشیم.
معصومانه نگاهم می کند. چین و چروک های کنار چشمش
نشان از درد و غم و اندوهی که این زن کشیده است را

می دهد.
_ یعنی برم با خان جون حرف بزنم.

_ نداشتیم خاتون؛ توی ناز کشیدن ما گرو کشی رو دیگه
نیار وسط که معامله مون خراب می شه! از این نسخه ها برای
من نپیچ خاتون، من میزون نیستم؛ نه خودم، نه زندگیم، نه
اموراتم ... اوضاع من بیخ پیدا کرده خاتون، با زن جماعت
حال نمی کنم، اال خودت و زهرا، پس نکن، نکن تا دختر

مردم بدبخت نشه و آه ش دومونمون رو نگیره.
_ خب تا کی! تا کی می خوای این طور تنها بمونی؟!

_ من تنها نیستم، تو رو دارم، زهرا رو دارم، از همه مهمتر
اوس کریم رو دارم.

_ منو زهرا برای تو زن نمی شیم، خوب نیست تنها بمونی؛
هر مردی نیاز به یه همزبون داره.
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#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p43
#پارت_چهل_و_سه

#من_طوفانم

_ دارم خاتون، یه طوطی دارم، یه همزبون که همه جوره
مخ مارو تیلیت می کنه.

_ خودت خوب می دونی که هیچ وقت هیچ بنی بشری جای
زن رو برای یه مرد نمی گیره، زن باید باشه تا مرد غیرت و

شرف و مردونگیش رو براش خرج کنه.
جدی می شوم و با قاطعیت حرف هایم را می زنم:

_ من می گم تو بشنو خاتون؛ زندگی من جز تو زهرا هیچ
زنی نداره و نخواهد هم داشت؛ من از نسخه ها برای خودم
نمی پیچم، نگو نذار کالهمون بره تو هم که خودت می دونی
من مردش نیستم که تو روت واستم، ولی زیر بار این یه

دونه نسخه هیچ رقمه نمی رم. اصالً حرف شوما متین، من
ادم زندگی نیستم، اصالً همونی که شوما می گی، اون دختر
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مثل پنجه ی افتاب می مونه و تو کل ستاره های این شهر یه
جور دیگه برق می زنه، اّما مطلب اینه خاتون، من مرد زن
و زندگی نیستم، من بی قید و بندم؛ ممکنه برم ییللی و تتللی
تا یه هفته ام خونم افتابی نشم، اون وقت تکلیف اون زن ما
چی می شه، من آدم تغییر نیستم خاتون، همینم عینهو کف

دست برای همه روام برای زن و عیال خودمون هم همینم،
پس واسه چی وقتی می دونم؛ عرضه اداره ی یه زندگی رو
ندارم، زن بگیرم، اونم احد دست بذارم رو دختری که به
گفته ی شوما تو نجیبی و خانمی لنگه نداره؛ خاتون من هر
خری باشم؛ نامرد نیستم، من بت زن جماعت یقه نمی شم،
من با زن جماعت در نمی افتم، پس نپیچ، از این نسخه ها

برای من نپیچ ...
تیر آخر را می زنم، تکرار می کنم، از جریانی سخن می گویم

که برید؛ دردش گلویم را برید و شیشه ی عمرم را
شکست ... می گویم، از آن واقعه ی نحس می گویم، آز
خاطرات زهر می گویم، از آن گذشته تلخ می گویم.

_ ما یه زمونی، یه غلطی و یه وقت خواستیم بکنیم و دیدیم
نمی تونیم، ما تو کار باال کشیدن شلوار خودمون موندیم، زن
و زندگی کجای کارمون بود، نکردیم، به وقتش نکردیم و
بعد اینم نمی کنیم. پس از این نسخه ها نپیچ، نپیچ دورت

بگردم.
سکوت می کند...

خودش می فهمد ...
تا ته ته منظورم را می خواند ...
 تا ته ته مقصودم را در می یابد ...
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#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p44
#پارت_چهل_و_چهار

#من_طوفانم

زمانش است، زمان پیش کشی هدیه ام، دستم را توی جیب
شلوارم می کنم و آن را بیرون می آورم. سپس لبخند را روی

لب هایم می کارم.
_ بفرما قناری، بفرما تحفه ی ناقابل مارو ...

ابتدا متعجب نگاهی به کاغذ در دستم می کند و سپس قاشقش
را به آرامی درون بشقابش می گذارد.

_ این چیه؟!
_ اگه قابل بدونی و بگیری و یه نظر بهش بندازی می فهمی

قناری ...
با نگاهی شگفت زده آن را می گیرد؛ چون می دانم سواد

خواندن ندارد خودم در حالی که او دارد آن را باز می کند
می گویم:
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_ هفته ی بعد قراره با یه طیاره بپری اون ور آب، کارهای
پاسپورت و کاغذبازی های بعدش رو هم همه رو انجام دادم،
انشاهلل با یه کاروان مشتی قراره بری پابوس امام، می خوای

بری کربال ...
چشمانش را هاله ای از اشک فرا می گیرد، حرفی نمی زند و

خیره به کاغذ در دستش می شود.
اّما زمان زیادی نمی کشد که اشک امانش را می برد و راه
بیرون از چشمانش و سر خوردن روی گونه هایش را فرا

می گیرد.
این اشک فرق می کند ...

این اشک، اشک خوشحالی است ...
اشک دل ربودن است ...
اشک دل باختن است ...

اشک شوق است ...
_ می خوای متو بفرستی برم کربال؟!

_ بله، البت اگه شوما اجازه بدی از این به بعد کبال قناری
صدات بزنم.

می خندد.
_ نگو خجالت می کشم.

_ چرا قناری؟! قناری به این قشنگی، مثل قناری خوش صدا
و بغلی می مونی.

می خندد...
از ته دل می خندد ...

ولی کمی بعد خنده بر لب هایش می ماسد.
_ ولی ولی من که نمی تونم برم.
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تعجب می کنم، شدید هم تعجب می کنم.
_ چرا؟!

_ پس زهرا چی؟! زهرا رو چکار کنم؛ نمی تونم تنهاش
بذارم.

_ تو به فکر خودت باش، زهرا رو هم می برم پهلوی خودم.
_ اّما نمی آد ... اون از این خونه بیرون نمی یاد ... فقط مطب
دکترش می ره؛ جز اون هیچ جا نمی ره. مخصوصاً اگر شب

باشه؛ فقط تو اتاق خودش می خوابه.
_ قراره یکی این روزها یه خبری بهم بده؛ اگه گفت حله

 دیگه این بار می برش بستریش می کنم.

#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p45
#پارت_چهل_و_پنج

#من_طوفانم

 چشمانش را غم در آغوش می کشد.
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_ یعنی ممکن زهرای من به روزهای قبل برگرده، به اون
روزهایی که کل خونه صدای خنده هاش بود؛ به این که

کارش فقط مردم آزاری بود و شیطنت ...
تک تک گفته های خاتون آرزوهای منم است ...

آمال منم است ...
مقصود منم است ...

درخواست منم است ...
من تک تک این ها را از خدا طلب دارم ...

من می خواهم، تک تکشان را می خواهم؛ تازه بیشتر از آن ها
را هم می خواهم.

_ می رسیم، خاطرت جمع خاتون؛ انشاهلل اوس کریم هوامون
رو داره ...

هر دو سکوت می کنیم ...
گویا لغاتی که امروز سهمان بود از آن ها حرف زدن به ته

می رسند و دیگر چیزی در چنته نداریم.
هر دو در سکوت ادامه ی غذایمان را می خوریم، ولی شک
ندارم که درست همین گونه که من از نظر جسمی این جا

هستم و روحی نه! خاتون هم همانند من است و در حال و
هوایی دیگر به سر می برد.

دیروز با فرهاد حرف زدم، فرهاد پزشکی است که زیر
دست نصرت خان است.

گفت دکتری را می شناسد که هر کس رفته است مطبش دست
خالی برنگشته است، فقط بدی اش این است که شش ماه

این ور آب است و شش ماه آنور آب ... ولی انگار می گفت،
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قرار به زودی به ایران برگشته و دیگر ساکن تهران شود و
به مردم سرزمین خودش خدمت کند.

می گذرد ...
نمی دانم چقدر ...

ولی آن قدری است که غذایمان را تمام کرده و سفره و
بساطش را هر دو باهم جمع کرده و به آشپزخانه ببریم.
بر خالف مرد های دیگر من به نظافت چون حساسم،

همیشه ی خدا در کارهای خانه کمک حال خاتون بوده ام.
برایش غذا پخته ام ...
خانه تمیز کرده ام ...
ظرف شسته ام ...

اّما تنها بخاطر حساس بودنم نیست؛ چرا که من همیشه
مدیون و ممنون خاتون بوده ام؛ چون اگر او اگر نبود و ما را

زیر پرو بال خود نمی گرفت معلوم نبودسر از کجا
 درمی آوردیم.

به همین خاطر تا وقتی که من در این جا زندگی می کردم
همیشه به نحوی کمک حال خاتون بودم.

همین که پارچ آب را درون یخچال می گذارم صدای تلفن
همراهم به صدا در می آید.

#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
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#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p46
#پارت_چهل_و_شش

#من_طوفانم

از آشپزخانه خارج می شوم و به سمت رخت آویز می روم. به
محض رسیدن، تلفن همراهم را از درون کت جینم خارج

می کنم و به محض دیدن شماره ی نصرت خان با قدم های تند
خودم را به ایوان می رسانم و در را هم پشت سرم می بندم.
همین که تماس را برقرار می کنم، صدای زمخت نصرت 

خان گوشم را پر می کند.
_ کجایی؟!

مقابل این مرد نباید کم آورد و ضعفی نشان داد، چون اگر او
بفهمد که زورش بهت می چربد، به جانت می افتد و همانند

زالو خونت را می مکد.
_ زیر آسمون خدا.

_ ساختی خودت رو یا نه! خبر داری دیگه امروز مسابقه
داری، یه ساعت، قبل از شروع مسابقه باید ببینمت.

خبر دارم؛ مگر می شود نداشته باشم ...
مگر می شود از هدفم دور و آن را به باد فراموشی

بسپارم ...
چنین چیزی مگر می شود اصالً ...

_ فراموش نمی کنم.

@romandl



_ خوبه، پس منتظرتم، مکان همون مزرعه ...
_ می دونم.

_ حریفت ...
تمام وجودم گوش می شود؛ می خواهم بفهمم، می خواهم بفهمم

 که بالخره انتظارم به سررسیده است یا نه!
_ کاووس، این طور که به گوشم رسیده امروز غول نر رو،

روی رینگ می فرسته ...
بادم می خوابد ...
چرا غول نر!

چرا نباید کاووس از مهره ی اصلی اش استفاده کند...
مگر او را برای دکور استخدام کرده است!

پس کی قرار است زمان آن برسد که گردن آن بی صفت را
با دستان خودم بشکنم و از هستی ساقطش کنم.

دیگر کم کم دارد صبرم لبریز می شود.
با حرصی درونی که در خونم به غلیان افتاده است، تماس
را قطع می کنم و گوشی ام را درون جیبم با اعصبانیت سر

می دهم.
چند بار نفس عمیق می کشم تا کمی حالم جا بیاید.

حال بد من چنان ریشه ی عمیقش را در دل خاک فرو کرده
است که با این نفس عمیق ها حاال حاال جا نمی آید ...

#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
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#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p47
#پارت_چهل_و_هفت

 #من_طوفانم

حال من وقتی جا می آید که بگویند نیست، او دیگر در این
دنیا نیست و جنازه اش را با چشمان خودم ببینم.

حال من فقط آن زمان جا می آید.
آن زمانی که بدانم، حقم را گرفته ام ...

انتقامم را گرفته ام ...
آن بی همه چیز را به سزای کار خودش رسانده ام ...

کمی می گذرد ...
همین که حس می کنم زمان غیبتم طوالنی دارد می شود،

برمی گردم و دستگیره ی در را پایین می کشم که در همین
حین نگاهم وصل خاتونی می شود که سینی چای به دست به

سمتم می آید.
در چشمانش کنجکاوی بیداد می کند.

کامالً مشخص است که برایش داخل ایوان شدنم و در را
پشت سرم بستن، صورت قشنگی نداشته است.

سعی می کنم با کاشتن لبخند روی لب هایم تمام حس های منفی
را از وجود او خارج سازم.

_ به به ببین قناری چی  آورده، این چای خوردن داره.
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به زور لبخند می زند، به محض نزدیک شدن سینی چای را
از دستش می گیرم و با قرار دادن دستم پشت کمرش او را به

سمت پشتی هدایت می کنم.
می نشیند ...
بی درنگ ...
متعجب ...

به فکری درگیر ...
همه ی این ها به کنار، حال مانده ام برای رفتن به بیرون از

خانه چه بهانه ای بتراشم.
کار من نیست ...

در برابر خاتون دروغ گفتن کار من نیست ...
من مردش نیستم ...

انگار من من کردنم را می فهمد ...
 می خواند ...

این قناری خوش صدای ما ذهن خوانی بلد است ...
از درون چشمانم به راحتی می تواند حرف دلم را بخواند ...

بلد است ...
خوب هم بلد است ...
_ می خوای بری؟!

متاثر نگاهش می کنم:
_ خودت می دونی که برای من هیچ جا مثل جایی که تو و
زهرا هستین عزیز نیست؛ اّما کار دارم. نه این که کارم از
شما بیشتر ارزش داشته باشه، نه! اوس کریم خودش در

جریان گرفتارم، بد رقمه هم گرفتارم ...
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_ چرا نمی گی؛ چرا سبک نمی کنی؟ چرا نمی خوای یکم از
بار دلت کم شع مادر ... حرف زدن که بد نیست.

سعی می کنم سوتی ندهم.
می چپانم ...

لبخند روی لب هایم می چپانم ...
_ نداشتیم خاتون، زرنگ بازی نداشتیم، کارهای من همون
که حوصله ی خودم رو سر می برن کافیه، تو دیگه خودت

رو درگیرش نکن.
نگاهش دنیا دنیا حرف دارد ...

کیلو کیلو گالیه دارد ...
خروار خروار بحث دارد ...

ولی چون اهلش نیست، می خورد ...
تک تکشان را قورت می دهد و روانه ی نا کجا آباد تنش

می کند.

#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p48
# پارت_چهل_و_هشت

#من_طوفانم
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دقایقی می گذرد و هر دو مشغول نوشیدن چای هستیم.
اّما حسی بهم الهام می کند که خاتون دارد به همان اولدوز
فکر می کند و شاید هم از ته دل از خدا می خواهم به ان

خواستگار دست باال، جواب منفی بدهند تا کمی دلش خنک
و آرامش نصیبش شود.
خاتون است دیگر ...

او هست و دلنگرانی که برای من دارد ...
که اگر نداشت باید به بودنش شک می کردی ...

* * *

" آیه "

لباس هایم را با حرص از تنم خارج می کنم و به گوشه ای
پرت می کنم.

دوست دارم هرچه حرص دارم را در فریاد و داد هایم
انباشته و با صدایی بلند تک تکشان را بر زبان جاری سازم

و سبک شوم.

نمی خواهم ...
من این ازدواج زودی را نمی خواهم ...

هر چقدر هم از نظر بزرگان آقا مسعود گزینه ی خوبی باشد،
اّما من نمی خواهمش ...

نیست ...
دلم با این ازدواج جور نیست ...
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خواسته ی قلبی ام با این وصلت عجین نیست ...
میلی و تمایلی به این ازدواج ندارم ...

ندارم ...
چرا نمی فهمند که من این ازدواج را با همه منفعت و خوب

بودنش قبول ندارم ...
در اتاقم بدون این که زده شود باز می شود و پوپک حق به

جانم میانه ی در نمایان می شود.
_ این چه قیافه ای که به خودت گرفتی؛ خیر سرت مادر

پسره اومده با تو حرف بزنه؛ زبونم مو درآورد بس که گفتم
االن حاضر میشه می آد خان جون ...

بدون این که تونیکم را روی تاب دو بنده ام بپوشم روی لبه ی
پنجره می نشینم.

پوپک وضعیت آشفته ام را که می بیند؛ در را پشت سرش
بسته و به سمتم می آید:

_ چیه، چت شده آیه، تو که همیشه مدافع ازدواج خوب و
درست بودی؛ معتقد بودی ازدواج سنتی به صالح هر

دختری چون می تواند عاقالنه انتخاب کنه و عاشقونه زندگی
کنه، چت شده، موعظه هات به خودت رسید ته کشید؟!
نگاه درمانده ام را به چشمان رنگی زیبایش می اندازم.
_ پوپک من االن تو شدایطی هستم که طعنه هات رو

بشنوم؟! به نظرت االن ظرفیت شنیدنشون رو دارم؟ اصالً
االن منو چطوری می بینی؟! تو خدا یه امروز رو بهم گیر

نده؟!
_ پس بگو چه مرگته؟! چرا نه؟! اینی که من دیدم هزاری
از شرایطش بهتر از اردالن مهتر هستش، سری تو سرا
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دارن، تو بازار بزاری با اسم می شناسنش. وقتی آیه ای که
عاقالنه همیشه فکر می ونه و تصمیم می گیره به این ازدواج
می گه نه یجای کار می لنگه، یجای کار که زیاد هم گنده ست

و نمی شه نادیده اش گرفت.
_ پوپک حوصله ات رو ندارم؛ لطفاً االن بهم گیر نده.

موشکافانه نگاهم می کند و سپس چیزی را می گوید که از
تعجب چشمانم باز می ماند.

_ آیه نکنه عاشق شدی؟! نکنه این مخالفت کردن هات
بخاطر اینه که دلت پیش یکی دیگه گیره.
قدمی بر می دارد و نزدیک تر می شود.

_ این نه گفتن های تو به این ازدواج که همه جوره توش
 منفعته جز این دلیل دیگه ای نمی تونه داشته باشه، هان!

درست حدس زدم درسته؟!

#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p49
#پارت_چهل_و_نه

#من_طوفانم
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ماتم می برد ...
گند زده ام ...

حساب این جایش را نکرده بودم ...
پوپک راست می گوید؛ برای منی که همیشه معتقد به ازدواج

سنتی بودم این مخالفت کردن، بزرگ به حساب می آید و
مسئله ای قابل تعقل است ...

هر کسی به راحتی این را می فهمد که یک جای کار می لنگد
و این وسط یک چیزی هست ...

پوپک سکوتم را که می بیند موشکافانه می پرسد:
_ آیه، درست حدس زدم، عاشق شدی؟!

برای این که از زیر نگاهش خالص شوم به سمت تونیکم
رفته و آن را برمی دارم؛ همین که می خواهم آن را به تن کنم؛
پوپک آن را از دستم کشیده و با لحنی که متحیر بودنش را

به آشکارا نشان می دهد می گوید:
_ آیه عاشق شدی؟!

نباید بفهمد ...
پوپک نباید بفهمد ...

اصالً هیچ کس نباید بفهمد ...
این راز من است، رازی که در درون قلبم مهرو موم گشته

و خارج شدنش هم جزو محاالت به حساب می آید.
_ پوپک چرا الکی یه چیز رو بزرگ می کنی، دوست ندارم

 ازدواج کنم.
از موعظه اش کوتاه نمی آید.
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_ آیه منو دست به سر نکن، چشات داره می لرزه؛ مشخص
استرس داری.

_ تو عادت داری همه چیز رو گنده کنی.
_ گنده؟! این تویی که مسئله به این بزرگی رو سعی می کنی

کوچیک نشون بدی.
تونیک را از دستش کشیده و باعجله به تن می کنم. تمام
تالشم را می کنم که بر خودم مسلط و چیزی را لو ندهم،
سپس با طمانینه به سمت آینه می روم و پس از برداشت
روسری ، از روی دراور، آن را به سر می کنم. مشغول
درست کردنش می شوم که با بغل چشمم، از درون آینه
پوپک را می بینم که به سمتم آمده و سپس پشتم می ایستد.
_ اصالً باشه من دو گوش باورم شد که حدسی که زدم،
الکی و خیاالت ذهن معیوب خودم بوده، درست! یه دلیل

بیار برای نه گفتنت!
جز این که قصد ازدواج ندارم و می خواهم ادامه تحصیل دهم

دلیل پیش پا افتادی را نمی یابم. بخاطر همین بدون این که
نگاهش کنم، مشغول مرتب کردن روسری ام هستم که پاسخ

می دهم:
_ قصد ازدواج ندارم. می خوام ادامه تحصیل بدم.

پوزخند می زند؛ با لحنی تمسخرآمیز به حرف می آید.
_ چه دلیل جالبی، اون وقت چرا قصد ازدواج نداری؟!

_ فعال دوست دارم درس بخونم.
_ خب بخون، ازدواجت رو هم بکن، چه خوب خانم فضلی

کریمی گفت پسرش هیچ مخالفتی با این مورد نداره.
بهانه می تراشم.
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_ االن می گه دور روز دیگه که آبا از آسیاب افتاد یه چیز
دیگه می گه.

#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p50
#پارت_پنجاه
#من_طوفانم

از تعجب دهانش باز می ماند.
_ آیه یه چیزی هست، حاال چی رو نمی دونم، ولی من
مطمئنم که این های که می گی همه بهانه تراشیدن، شک

ندارم که یه دلیل داری بزرگ داری؛ یه دلیل بزرگی که به
حدسی که زدم چندان بی ربط نیست.

ازم فاصله می گیرد که در همین حین در اتاقم زده می شود و
در بله گفتن پوپک از من پیشی می گیرد.

_ بله؟
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لحظاتی بعد در اتاقم از آن سمت باز و قامت خمیده ی خان
جون میانه ی در نمایان می شود...

بی حرف نگاهم می کند  ...
می خوانم ...

حرف هایش را از چشمانش می خوانم...
گله دارند ...

 چشمانش گله دارند ...
انگار که مدام دارند یک چیز را بهم گوشزد می کنند. آن هم

این است، از تو توقع نداشتیم آیه ...
دل شکستن خان جون برایم سخت است و دشوار ...

می چپانم، لبخند روی لب هایم می چپانم...
_ حاضر شدم خان جون ...

تبسمی می کند ...
راضی می شود...

از این کارم راضی و خرسند می شود ...
به دلی پریشان و شوریده به سمتش می روم، آغوشش برایم

باز می شود و برای این که خودم را درون آن بیاندازم ثانیه ای
تعلل نمی کنم.
می گیرد ...

خان جون را در آغوش می گیرد و من حس آرامش را از
این آغوش می گیرم ...

چه بد است ...
این سرنوشت زیادی بد است ...
این زندگی زیادی بد است ...
این طالع زیادی بد است ...
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آخر چرا من! چرا اصالً من باید عاشق شوم عاشق شخصی
همانند طوفان!

طوفانی که آمد ...
نمی دانم از کجا آمد ...
از کجا آمد نشست ...

درون قلبم نشست و دل برد ...
دل برد از منی که اکنون معتقد به ازدواج سنتی بودم ...

دل برد از منی که همیشه پوپک بقیه را از عاشق شدن هزر
می کردم ...
گیر افتادم ...

منه دیوانه انگار خودم درون چاهی که خودم کندم افتاده ام ...
کاش آن روز پایم می شکست و به حیاط پشتی خاتون

نمی رفتم ...
کاش نمی دیدم ...

کاش طوفان را آن جا نمی دیدم ...
می گذرد، آنقدری می گذرد که اکنون نگاه سنگینی را حس

می کنم و سپس با طعنه ای که پوپک به شانه ام می زند به خود
می آیم و موقعیت کنونی ام را درک می کنم.

در پذیرایی ام، صدای خان جون را می شنوم.
_ بفرما اینم عروست خانم کریمی.

برای به سمتم آمدن، خانم کریمی زمانی تامل نمی کند؛ به
نزدم می آید و جواب سالمی که با زور تبسمی چاشنی اش

 کردم را را دلگرمی و مهربانی پاسخ می دهد.
_ سالم برکت خدا ...
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#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p51
#پارت_پنجاه_و_یک

#من_طوفانم

برکت خدا؟!
نام جدیدم است!

در آغوشش فشرده می شوم.
_ خوبی دخترم!

دوباره می چپانم ...
تبسم را می گویم، دوباره با هزار اجبار تبسمی روی لب هایم

می چپانم.
_ مرسی، شما ... شما خوب هستین؟!

_ خوبم، چرا خوب نباشم، وقتی دختر گلی مثل تو قراره
نصیبم شه اصالً چرا خوب نباشم. می دونی از کی منتظر

چنین روزی ام، مسعودم منتظره، مسعودمم برای دیدنت دل
تو دلش نیست؛ دیگه بیشتر از این نمی تونه صبر کنه.
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_ اومده مگه؟!
خان جون است، با دلخوری گفته است.

_ آره دم دره، چند روزه منتظره جواب آیه ست، منتظره تا
اجازه رو از شما بگیره و با خانواده و خواهر برادراش و
زنداداشاش بیاییم خواستگاری ... وقتی دید جوابی نمی آد

گفت برو، برو این بار حضوری اجازه بگیر تا بریم
خواستگاری ...

حاج خانم ناراحت می شود ...
_ تو این هوای گرم اون بنده خدا رو چرا تو ماشین گذاشتین

مونده.
_ نگران نباش کولر زده، طاووس خواسته و جور

هندوستانشم باید بکشه.
_ زنگ بزن بگو بیاد تو ...

ماتم می برد، چشمان خانم کریمی برق می زند...
پوپک تک خنده ی ریزی می کند ...

خان جون ذوق دارد ...
_ واال از من بیشتر خود مسعود مشتاق که بیاد و چند کلوم با

آیه حرف بزنه؛ بیشتر از ده روزه که وقتی تو خونه ست
نگاش به گوشی و وقتی هم بزازی هر یه ساعت زنگ زده

و پرسیده چی شد، زنگ زدن؟! اجازه دادن بریم
خواستگاری!

_ برو صداش کن بیاد، منو خان بابا مشکلی با حرف زدن
این دوتا جوون با هم نداریم، دیگه گذشت اون زمون که زن

و شوهر همدیگه رو پای سفره ی عقد برای اولین بار
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می دیدن، چند بار معاشرت باعث می شه با هم آشنا بشن و بد
و خوب هم رو بشناسن و درست تصمیم بگیرن!

خان حون گفته است؟!
این حرف ها متعلق به خان جون است؟!

خان جونی که شنیدن این حرف ها از زبان او بعید است.
تعلل نمی کند، خانم کریمی از خدا خواسته تعلل نمی کند و
برای زنگ زدم به آقا مسعود ثانیه ای درنگ نمی کند...

سرم پر است، پر است از هزارو یک سوال!
دارد چه بالیی به سرم می آید...

ناخواسته دارم در کدام راه قدم برمی دارم.
خان جون به پوپک اشاره می کند.

برو مادر چادر آیه رو بیار...
در کسری از ثانیه پوپک چادرم را برایم می آورد و همین که
تماس خانم کریمی قطع می شود، خان جون با لحنی مهربان

می گوید:
_ برو مادر، چادرت رو سر کن برو روی تخت تو حیاط

چند کلوم باهاش حرف بزن. بد نیست یکم باهم حرف بزنید.

#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی
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#p52
#پارت_پنجاه_و_دو

#من_طوفانم

امان نمی دهد پاسخش را بدهم ...
امان نمی دهد اعتراضم را به زبان بیاورم...

امان نمی دهد مخالفتم را اعالم کنم ...
خانم کریمی چادرم را به سرم می کند و با گذاشتن دستش
پشت کتفم مرا به سمت حیاط به روایتی نرم و آهسته هل

می دهد.
در یک عمل انجام شده قرار گرفته ام ...

دوست دارم اکنون داد بزنم و فریاد بکشم و بگویم نه،
نمی خواهم، من نمی خواهم ازدواج کنم. ولی کجاست گوش

 شنوا!
نمی شنوند ...

هیچ کدامشان نمی شنوند و دستانشان را روی گوش هایشان
گذاشته اند و نمی خواهند حرف هایم را ... دلیل و برهان هایم
را بشنوند... چون تک تکشان یک چیز را می گویند؛ همگی

بهانه است؛ اصال بگذار بیایند خواستگاری، وقتی
خواسته هات را گفتی و آن ها مخالفت کردن بعد هرچه
خواستی بگو، این ازدواج رد می شود و خانم کریمی و

@romandl



پسرش می روند پی کار خودشان و ما هم می رویم سی کار
خودمان، پس وقتی چیزی خواسته نشده و مخالفتی پاسخ داده
نشده، دلیل رد کردن آمدنشان به خواستگار منطقی به نظر

نمی رسد و به صالح نیست.
به در ورودی خانه که می رسیم، با به صدا درآمدن زنگ
اف اف، خانم کریمی بدون این که گوشی آن را بردارد

شاسی اف اف را فشار می دهد و در را برای جوانکش باز
می کنند...

این اجبار نیست؟!
پس این عملی که این ها با من انجام می دهند نامش چیست؟!

نامش را جز اجبار چه می شود گذاشت ...
در خانه برایم باز و به روایتی به بیرون به نرمی هل داده

می شوم و در را بی حرف پشت سرم هم می بندند ...
من می مانم و آقا مسعودی که میانه ی حیاط دسته گل به دست

ایستاده است...
گویا فکر این جایش را هم کرده بودند که حتی دسته گل و

شیرنی شان هم آماده بوده است.
_ سالم، خوبی؟

خوبی؟! مگر من در طول عمرم چند بار این آقا مسعود را
دیده ام که با همین بار اول از جانب او با فعل مفرد خطاب

می شوم.
به سمت تخت اشاره می کند، بفرما ...

خانه ی ما هست؛ بین من و او اکنون این من هستم که
صاحبخانه و به روایتی میزبان به حساب می آیم ولی گویا
جایمان عوض شده و اختیاراتمان بهم واگذار شده است.
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چاره ای جز رفتن به سمت تخت و نشستن بر روی آن ندارم،
چرا که هر آن امکان دارد با ضعف عضالنی که در درونم
حس می کنم. پخش زمین شوم و ناجی ام همین آقا مسعودی
باشد که سنگینی نگاهش ضعف عظالتم را بیش از پیش

می کند.

#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p53
#پارت_پنجاه_سه

#من_طوفانم

می روم ...
به سمت تخت می روم و با بغضی که در حال دریدن گلویم
است و ضعفی که چیره ام گشته است می روم و لبه ی تخت

می نشینم.
می گذرد، اندک زمانی می گذرد که او هم به سمت تخت

می آید و گل و شیرینی را به سمتم می گیرد.
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_ بفرمایین ناقابله.
نمی گیرم ...

هیچ کدام را نمی گیرم ...
دستانم میلی به گرفتن آن ها ندارند ...

زبانم میلی به گفتن تشکرات و حرف های معمول و رایجی
که در این زمان عنوان می شود را هم ندارد ...

بی حرف ...
ساکت ...
بی حال ...
نشسته ام ...

نا امید که می شود، با لحنی که کمی لبخند چاشنی اش هست
می گوید:

_ انگار حاال حاال قسمت نیست دهنمون رو با عسل شیرین
کنیم.

نمی خورد، به شخصی که خان جون و بقیه مدام از جدیت و
آقا بودنش حرف می زنند به این شخص پیش و رویم این

توصیفات نمی خورد.
اینی که من می بینم هنوز چای نخورده پسرخاله می شود...

_ با اجازه  ...
متوجه منظورش از این با اجازه گفتن نمی شوم که در همین
حین دست گل و شیرینی با کمی فاصله مقابلم روی تخت

قرار می گیرد...
لحظاتی بعد انتظار می کشد تا بهش اجازه ی نشستن دهم، اّما

زهی خیال باطل من در کار نفس کشیدن و دم و بازدمم
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مانده ام، چگونه، اکنون به خود زحمت داده و لب به سخن
باز و به او اجازه ی نشستن دهم!

می گذرد...
لحظاتی می گذرد ...

انتظارش که ته می کشد، با همان لحنی که خندان است
می گوید:

_ دوباره با اجازه ...
همین را می گوید و آن سمت دیگر تخت می نشیند ...

_ راستش من االن نمی دونم چی بگم و این حرف نزدنت رو
پای چی بذارم، بگم مخالفه این جا بودنشه، بگم به اجباره،
بگم زورش کردن، بگم برخالف میل قلبیشه، نمی دونم
خودمم نمی دونم پای چی بذارم. ولی بیشتر دوست دارم
بخاطر شرم و خجالتت بذارم، یعنی این طور بیشتر مورد

پسندم و راضیم می کنه. من زیاد اهل حرف زدن نیستم؛ حتی
اولین باری که با یه خانم هم کالم شدم ...

از واژه ی خانمی که به کار می برد خوشم می آید ...
ولی در دلم پوزخندی حواله اش می کنم، دریا ندیده دریاگر
مهاری است، این طرز رفتار از کسی که با جنس مخالف
هم کالم نشده کمی عجیب و غریب و غیر باور به نظر

می رسد.
_ به چی فکر می کنی؟!

سکوت از من می شود و کشیدن نفس عمیق از او ...
سکوتم که طوالنی می شود دوباره خودش به حرف می آید.
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_ حتماً داری به این فکر می کنی که چرا همچین حرفی
میزنم اونم در حالی که این رفتار االنم چیزی سوای اونی که

میگم رو نشون میده، درسته!
گویا ذهن خوانی هم بلد است، چون من اکنون دقیقاً به همین

مسئله فکر می کردم...
_ کامالً درست فکر می کنی؛ ولی برای منی که روز شب
دارم بهت فکر می کنم چندان هم دور از ذهن و عجیب

غریب به نظر نمی رسه ...

#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p54
#پارت_پنجاه_و_چهار

#من_طوفانم

از حرفش بیشتر از این که خوشم بیاید و خرسندم کند، و یا
این که بادی به غبغبم بیفتد و همانند دیگر دختران احساس
غرور کنم؛ چندشم می شود و بیشتر از هر حسی، حس

انزجار را بیشتر در درونم احساس می کنم.
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بد حرف نمی زند، لحن بیانش بد نیست، چیز چندش آوری نه
در ظاهرش می توان گشت و پیدایش کرد، نه در لحن بیان و
طرز صحبت کردنش، فقط درد من دلم است که شنیدن این
چیز ها را ز زبان هر کسی جز او حس انزجار را در من به

وجود می آورد.
من در خیاالتم ...
در رویا هایم ...

فقط او را دیده ام و به جستجویش شتافته ام ...
_ من چند ساله  که تو رویاهام دارم با تو زندگی می کنم و

این صمیمیتم رو به پای این قضیه بذار ...
سکوت از من می شود ...

حس انزجار بیشتر از من می شود ...
ولی او ...

او لبخند می زند ...
پیداست ...

کامالً پیداست که در روی ابرها سیر می کند و در عالم وهم
و خیاالتش گشت می زند ...

_ خیلی وقته که حرفت تو خونه ی ما و مادرم تو رو برام
نشون کرده؛ اون خبر نداره که شازده پسرش زودتر از
این که اون این تصمیم رو بگیره دل و داده به دلبر و االن

شده بی دل ...
تک خنده ای می کند ...

_ بهت حق می دم مخالفت کنی؛ بهت حق می دم نشناخته و
از روی حرف و تعریف در و همسایه نخوای منو قضاوت

کنی! من از داشتن درک و شعور باالت خبر دارم؛ از
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خانمی و نجابتت دور را دور در جریانم؛ ولی بهت حق
نمی دهم بدون این که بهم فرصت بدی خودم رو بهت نشون
بدم و بگم چند مرده حالجم جواب رد به سینه ام بذاری و

بگی نخود نخود هر کی بره خانه ی خود ...
دوباره می خندد ...

خنده هایش مردانه اند ...
قوی و محکم و کوبنده و پر صدا نیستند ...

یک خنده ی آهسته ولی در عین حال مرادانه و متین
هستند ...

_ بهم فرصت بده خودم رو بهت ثابت کنم؛ من ده روزه
چشمم به تلفن و دهن حاج خانم خشکید؛ بس منتظر موندم
جونم به لبم رسید؛ دندم نرم آقا طاوووس خواستیم و جور
هندوستانشم می کشیم؛ اصالً تو بگو برای بدست اوردنت؛

چهار سال صبر کردم تا آخر عمرمم صبر می کنم؛ ولی نگو
نه! جواب رد نده چون اهل عقب کشیدن نیستم؛ اهل جا زدن
نیستم؛ چون تا بله رو از زیر زلونت نکشم ول کن این در و

این خونه نیستم ...
نمی آید ...

حرفم نمی آید ...
اعتراض کردنم نمی آید ...
مخالفت کردنم نمی آید ...

مانده ام ...
ساکت در جایم مانده ام ...

توانایی هیچ واکنش و حرکتی را ندارم ...
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#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p55
#پارت_پنجاه_و_پنج

#من_طوفانم

_ بهم فرصت بده، فرصت ثابت کردن خودم به خودت؛ من
هیچ چیز پنهونی ندارم، نه خودم نه خانواده ام، همه چیزم
روئه تو بازار بزازی همه میشناسنم، خونه دارم، ماشین
دارم از لحاظ مالی هیچ چیزی رو شکر خدا کم ندارم؛
شرایط بیرونیم و ظاهریم برات واضح و آشکار، فقط

می مونه خلق و خوم که تو اجازه بده چندبار در حالی که هر
دو خانوادا در جریانن چند بار باهم نشست و برخاست داشته

باشیم؛ اون موقع اون موقع از نظر خلق و خوهم منو
میشناسی...فقط نگو نه! نگو نه چون محاله با صدتا نه

گفتنت ول کنم و برم، شده پاشنه ی این خونه رو از جاش
می کنم، ولی بالخره بله رو ازت می گیرم ...

خبر ندارد ...
خبر از دل من ندارد ...
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خبر از بی دل ماندن من هم ندارد ...
چه تلخ است ...

چه در آور است ...
چه زجر آور و داغ بزرگی است ...

او عاشق من است و من عاشق دیگر و اّما آن دیگری ...
آن دیگر در هوای به سر می کند که حتی ذره ای هم از من

در آن پخش نیست ...
آن دیگری گم است ...

گم است در سرنوشتی که برایش تلخ رقم خورد و او را
مجبور به تسلیم کرد ...
آن دیگری دل ندارد ...

به گفته ی خودش دل ندارد ...
فقط برای زهرایش و خاتونش روزگار می گذارند ...

شنیدم ...
خودم با گوش های خودم شنیدم که گفت بی دل مانده است و
تا عمر دارد خودش را از جماعت دور نگاه می دارد ...

خودش گفت زندگی برایش تمام شده و فقط بند نفس
کشیدن های زهرا و خاتونش گشته است ...

خودش گفت محال است تن به ازدواج و زن و زندگی دهد؛
حتی اگر دختر شاه پریدن بهش پیشنهاد شود ...

من کیستم ...
آیه ...

نوه ی خان بابای نونوا ...
دستمان به دهانمان می رسد ...
ولی دختر شاه پریون نیستم ...
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خیلی از دختر شاه پریون فاصله دارم ...
پس اویی که به دختر شاه پریون می گوید نه، به من نوه ی

خان بابای نونوا هم می گوید نه ...
 _ فکر نمی کنی سکوتت خیلی طوالنی شده؟!

حق دارد؛ سکوتم خیلی طوالنی و بی اعتنایی ام به حضور
او خیلی واضح و آشکار است.

ولی چه کنم هیچ چیزی در چنته ندارم ...
_ اجازه بده سکوتت رو پای رضایتت بذارم، به پای شدم و
خجالتت بذارم؛ نذار پای مخالفتت بذارم، یبار گفتم نیاز به

تکرار دوباره اش نمی بینم؛ ولی همه جوره پات نشستم و دمم
نمی زنم و منتی هم گردنت ندارم، هر چی کردم؛ برای دل

 خودم بوده و برای دل خودم کردم ...
از جایش بر می خیزد ...

_ با اجازه ت، ازت خواهش می کنم بشین و قشنگ به حرفام
فکر کن؛ قول می دم اگه قبولم کنی؛ خوشبختت کنم؛ از مرد
کمترم اگه بذارم خم به ابروت بیاد؛ روز شبت رو به خوشی
می سازم برات؛ طوری که خودت خسته شی و بگی بسه!

#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی
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#p56
#پارت_پنجاه_و_شش

#من_طوفانم

در همین حین در خانه باز شده و نگاهم به آن سو کشیده
می شود... به وسیله ی ته مانده ی انرژی  که در وجودم است،

به نرمی در جایم می ایستم.
با گوشه ی چشم می بینم که آقا مسعود بدون این که به آن سمت

نگاهی کند؛ سر به زیر و با لحنی مردانه و متین سالم و
عرض و ادبی با خان جون می کند؛ گوش هایم زنگ می زنن؛
گوش هایم چیزی را جز زنگ ممتد تحویلم نمی دهند، نگاهم

به خان جون است ...
حرکت لب هایش را حس می کنم ...

نگاهش را حس می کنم ...
اّما هرچه می کنم نمی توانم صدایش را بشنوم کم کم همان ته
مانده ی انرژی هم در وجودم ته می کشد و جسمم در سبک
وزنی همچو پر کاهی می شود و به سمت تخت افتاده و

تاریکی و سیاهی بر من چیره می گردد ...

* * *
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فرو رفتن سوزن درون رگم را حس می کنم؛ بوی الکی که
به مشامم می رسد باعث می شود صورتم را مچاله کرده و با

بی حالی چشمانم را باز کنم؛ در وهله ی اول نگاهم به
پرستار باالی سرم می افتد و سپس نگاهم به سمت شخصی

که نامم را صدا می زند کشیده می شود.
_ ذلیل مرده جون به سرم کردی که!

اشک هایش شدت می گیرند...
_ خاکبرسرت که ازدواج کردنتم مثل آدم ها نیست!

پرستار متعجب او را نگاه می کند...
او که نمی شناسد؛ او پوپک بد دهنم را نمی شناسد...

_ این چه وضعیه برای خودت ساختی؛ اگه قبل این یه
درصد فکر می کردم که حدسم درصد؛ االن صد در صد

مطمئنم که درسته؛ ولی بازم خاک تو سرت ...
تمام زورم را می زنم تا لبخندی بر لب بنشانم و او را کمی

آرام کنم؛ اّما انرژیم تحلیل رفته این اجازه را به من نمی دهد.
_ خانم عوض دلداری دادنتونه، این طرز برخورده با

بیمارتون!
_ بیمار خودتی که تو کاری که بهت ربط نداره بدون اطالع

دخالت و قضاوت می کنی!
پرستار از لحن جدی پوپک تعجب می کند...

پیداست ...
پیداست که توقع چنین برخوردی را از او نداشته است.
کمی بعد کارش که به اتمام می رسد، بی حرف راهش را

گرفته و می رود.
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_ تو که کشتی مارو می دونی چند نفر رو اسیر و ابیل
خودت کردی؟!

 باز هم حرفی نمی زنم...
 چشمانم سنگین است...

دوست دارم آن ها را بببندم و دوباره به خوابی عمیق فرو و
روم ...

_ می دونی چند نفر رو زابراه کردی؟!
تلخ است ...

زبانش نیش دار است ...
مغرور است ...
خودخواه است ...

ولی ته همه ی این ها همیشه هوایت را دارد و پشتیبانت
است ...

#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p57
#پارت_پنجاه_و_هفت

#من_طوفانم
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_ با خودت چی فکر کردی که همچین چیزی مهمی رو از
من پنهون کردی؟!
خط و نشان می کشد.

_ نکنه فکر کردی من حسودی می کنم؟!
چقدر دوست دارم چندتا درشت بارش کنم! ولی وقتی حال
این روزهایش را می بینم، همانند همیشه سکوت اختیار

می کنم تا او خودش را حسابی سبک کند.
_ واقعاً فکر کردی من حسودی می کنم؟! یعنی تا این حد منو

ذلیل دونستی.
کمی نزدیکم شده و باالی سرم می ایستد.

_ چرا فکر کردی شکستم با گفتن این حرف حالم بد می شه.
بدتر با نگفتنش بیشتر آتیشم زدی...

گریه اش شدت می گیرد ...
_ اگه چیزیت می شد من چه خاکی به سرم می کردم ...

تنم اسیر دستانش شده و مرا در آغوش می کشد و هق هق
می زند که در همین حین خانم کریمی داخل می شود و به

محض دیدن وضعیت ما با نگرانی می گوید:
_ چی شده! بسم هللا چرا شما دوتا این طور می کنید! آیه؟!

پوپک؟!
گویا همین صدا زدن ناممان را می خواستیم بشنوییم که گریه

کردنمان شدت بگیرد ...
 _ اِوا! چرا همچین می کنین؟! مگه چی شده!
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خانم کریمی برای جدا کردنمان تمام تالشش را می کند؛ اّما
فایده ندارد ما هر دو همانند چسب بهم چسبیده ایم و به این

راحتی ها هم از هم جدا نمی شویم.
نا امید که می شود عقب می کشد تا ما یکم سبک شویم؛ سپس
همین که حس می کند پوپک کوتاه آمده است؛ با لحنی مادرانه

می گوید:
_ برو پیش خان جون؛ همین االناست که بهوش بیاد... فقط

قبلش صورتت رو بشور ...
پوپک بوسه ای روی پیشانی  ام نهانده و سپس بدون حرف از
اتاق خارج و در را پشت سرش می بندد و من می مانم و خانم

کریمی ...
به سمتم می آید و با دستانش اشک هایم را پاک می کند، سپس
صندلی کنار دستی اش را بیرون می کشد و پس از درست
کردن چادرش روی صندلی می نشیند و دستم را در دست

 می گیرد...
حرفی نمی زند و این سکوتش بیشتر از هر چیز مرا شرمنده

می کند و خجالت زده ...
می گذرد ...

لحظاتی می گذرد ...
شاید هم دقایقی می گذرد که صدای مهربانش را می شنوم...
_ همیشه دوست داشتم عروس خونم باشی؛ مهرت به دلم
نشسته بود؛ از همون جلسه ی اولی که به روضه ی خان

جون اومدم چشمم خانمیت رو گرفت. مهرت طوری به دلم
نشست که همون روز اول رفتم حرفش رو به مسعود گفتم؛
برخالف همیشه خندید؛ نگفت کی به من زن میده حاج خانم؛
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کی منو الیق غالمی دخترش می دونی، هیچی نگفت و فقط
خندید و پیشونیم رو بوس کرد و رفت؛ فهمیدم، من همون
روز فهمیدم که مسعود زودتر از من تو رو نشون خودش
کرده تو دلش؛ حاال کی و کجاش رو نمی دونم؛ آخه مسعود

 من زیاد اهل حرف زدن نیست.

من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p58
#پارت_پنجاه_و_هشت

#من_طوفانم

لبخندی مادرانه می زند ...
_ بهش گفتم بذار پاپیش بذارم؛ گفت هنوز نه؛ گفت یکم

زوده؛ وگرنه من همون موقع پاپیش می ذاشتم. گفتم همه چی
داری کمبودی نداری؛ گفت چرا هنوز عقلم برای ازدواج

نرسیده کاله ...
پیشانی ام را نوازش می کند.
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_ فکر نکن مسعود پسر خودمه دارم این حرف ها رو میزنم
نه بخدا ... من به چشم و دل پاکی پسرم ایمان دارم؛ به اینکه

به هیچ دختری تا بحال به چشم بد نگاه نکرده؛ اصالً
نمی دونم کی تو رو دیده به من حرفی نمی زنه؛ می گه رازه و

جای راز تو دل هر آدمیه؛ راستم می گه بچم ...
دستم را در دستش می گیرد.

_ نمی خوام اذیتت کنم، چون رنگ و روت اوضاع حالت رو
کامال نشون می ده، فقط یه چیز می پرسم و راستش رو بگو
بهم؛ فکر مادرتم، منو جای مادرت بذار، بهم اعتماد کن؛
چون من پسر خودم رو می شناسم که کوتاه نمی آد تا تو رو
مال خودش نکنه؛ اینقدر منو میفرسته خونتون تا بالخره

راضیت کنم به این وصلت، من خوب می دونم که مسعودم
اهل این کار نیست که تو کوچه یا خیابون و هر جای دیگه

جلوی راهت سبز شه؛ جون به درایتش ایمان دارم؛ همه چیز
رو از راهش میره جلو ...

کمی مکث می کند، من من کردنش را حس می کنم ...
در می یابم ...
حس می کنم ...
لمس می کنم ...

می فهمم ...
یه جای کار می لنگد و من می فهمم آن را، اّما زمان زیادی
سپری نمی شود که با سوال خانم کریمی دلشوره به جانم
خیمه می زند و استرس دوره ام می کند؛ حال این گندی که

زده ام را چگونه جمع کنم؟!
 _ دلت با این وصلت جور نیست؟!

@romandl



کمی مکث می کند و سپس با لحنی مظلومانه ادامه می دهد:
_ فقط کافیه به من بگی! مطمئن باش از این به بعد نه خودم
رو می بینی و نه پسرم رو ... چون می دونم که مسعود اگه

دلت باهاش نباشه و دلت پیش یکی دیگه باشه، هر طور شده
با رو دلش می ذاره و عقب می کشه؛ فقط تنها این دلیل

می تونه باعث بشه مسعود کوتاه بیاد؛ اگه همچین چیزی
هست بهم بگو ... بهم اعتماد کن؛ من حتی نمی ذارم غیر از

 منو تو و مسعود کسی بفهمه ...
سکوت می کنم ...
حرفی ندارم ...

چه بگویم!
بگویم عاشق چه کسی شده ام ...

اگر بگویم که دخلم رسماً درآمده ...

فقط کافی ست این مسئله لو برود ...
فقط کافی ست این حرف به جایی درز بکند ...

فقط کافی ست خان جون و خان بابا بفهمند که من عاشق چه
کسی شده ام محال هست که دست روی دست بگذارند و با

هر زور و اجباری که شده است مرا به عقد همین آقا مسعود
 درخواهند آورد ...

من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی
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#p59
#پارت_پنجاه_و_نه

#من_طوفانم

_ خجالت نکش، این چیز بدی نیست؛ از دختری مثل تو که
سری تو سرا داره و توی دانشگاه رفت و آمد، حدس این

چیز یاد هم دور از ذهن نیست؛ بگو مادر بهم اعتماد کن ...
ازت خواهش می کنم؛ نذار دیر شه.

از درون فریاد می کشم ...
بارها اعتراف می کنم ...

اعتراف می کنم که من عاشق طوفانم ...
من دل در گروی او گذاشته ام ...

اویی که خبر ندارد ...
به قول خودش در این باغ ها نیست ...

اویی که حتی مرا به یک گوش چشم هم میهمان نمی کند ...
اصالً نمی بیند ...

او جز زهرا و خاتون و به هیچ زن و دختری نگاه نمی
کند ...

می گوید در قاموسش نیست ...
مدعی است چشم چرانی بلد نیست ...

چه بگویم اصالً ...
از کجایش بگویم !
_ نمی خوای بگی؟!
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درمندانده نگاهش می کنم؛ کاش بخواند از چشمانم، کاش
بخواند از چشمانم که فریاد می کشند و گله و شکایت می کنند

که از کجا پیدایشان شد!
چرا آمدند و سوهان روح و جسمم شدند !

چرا ده روز و شب، خواب و خوراک را بر من حرام
کردنند ...

چرا اصالً گذاشتند کار به بقیه و به گوش درو همسایه
برسد ...

از بس آمدند و رفتند که آخر سر تک تک همسایه ها
فهمیدند ...

حتی خاتون، که شک ندارم که او این مسئله را به گوش
طوفان هم رسانده است ...

کاش بخواند ...
کاش خانم کریمی تک تک گالیه هایم را از چشمانم

بخواند ...
_ نمی گی؟!
نخوانده!

پس نخوانده!
_ این سکوتت رو پای رضا بذارم!

کاش بگذارد!
کاش بگذارد و دست پسرش را گرفته و از این جا و اطراف

خانواده ام دور شوند ...
_ پای چی به بذارم آیه جان!

در همین حین در از آن سمت زده می شود و صدای نگران
آقا مسعود را می شنوم.
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_ حاج خانم همه چی امن و امانه قربونت برم؟!
منتظر جوابتم خوب فکرات رو بکن؛ فقط کافیه بگی یکی

دیگه رو دوست داری! مطمئن باش دست مسعود رو
می گیرم و میرم و حتی پشت سرمم نگاه نمی کنم و از راه

دور برات آرزوی خوشبختی می کنم.
_ حاج خانم؟

من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p60
#پارت_شصت
#من_طوفانم

خانم کریمی، بوسه ای روی پیشانی ام می نشاند و ازم فاصله
گرفته و به سمت در می رود ...

او می رود ولی دل نگرانی هایم را با خودش نمی برد...
او می رود ولی حال بدم را با خودش نمی برد...

او می رود ولی گالیه هایم را با خودش نمی برد ...
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او می رود ولی ذره ای دل من به سکون و آرامش دعوت
نمی شود ...

می لرزد قلبم ...
می لرزد جانم ...
می لرزد دستم ...

می لرزد، همه جانم می لرزد ...
چرا این گونه همه چیز یهویی بهم ریخته است اصالً ..

در با ضرب باز و قامت حدیث میانه ی در نمایان می شود...
چشمانش پف کرده اش خبر از حجم زیاد گریه اش می دهد ...

نگران است ...
ظاهرش اشفته و اندکی بهم ریخته است ...
_ آیه آجی قربونت بشه، چت شده نفسم.

مسیر از در ورودی تا تختم را به سرعت نور طی می کند و
به نزدم می آید...

به محض رسیدن سرم را در آغوشش می گیرد و گریه اش
شدت می گیرد...

از الی دری که باز مانده است؛ صدای آقا رضا را می شنوم
که با خانم کریمی و آقا مسعود حرف می زنند ...

حرف هایشانw برایم مهم نیست ...
مهم حال اکنون حدیثم است؛ حدیث خواهر بزرگتر و تنها
کسی که از دار این دنیا ازخانوده ام برایم مانده است...

_ خوبم ...
تمام دست اوردی که از زورم زده ام همین خوبمی است که

زبان قفل گشته ام را باز کرده است...
با دستانش صورتم را قاب می گیرد ...
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_ خوبی و وضعیتت اینه، خوبی و رنگ و روت اینه؛ خوبی
و از این جا سر درآوردی؛ اصالً این چطور خوب شدنیه؟!
لبخند می زنم ... اگر من هم جای حدیث بودم حالمبه همین

اندازه بد و ضعف بر جانم غالب گشته بود ...
_ حال تو که از من بدتره!

اشک های روی گونه هایش تک به تکشان به قلبم چنگ
می زنند ...

_ بایدم باشه؛ نباید باشه؟!
حرفی نمی زنم ...

اصالً جوابی ندارم که بخواهم از پاسخش چیزی تحویلش
دهم ...

_ چرا با خودت این طور می کنی! چرا به آجی نمی گی چت
شده؟! چرا من باید بخاطر این که یه چیزی دست گیرم شه

مجبور باید بشم به وسایل های شخصیت سرک بکشم، چرا به
دهن یه قفل گنده زدی و نمی گی مشکلت چیه، غمت چیه؛

چی داره روی دلت سنگینی می کنی.
اضطراب ...

اضطراب می گیرم! وسایلم! وسایلم شامل دفتر خاطراتم هم
می شود؛ دفتر خاطراتی که زیر لباس هایم همیشه پنهانش

می کنم.
چون جز خان جون کسی به وسایل هایم دست نمی زند که او

هم سواد خواندن ندارد ...
گله مندانه نگاهم می کند ...

می خواند اضطراب را از چشمانم می خواند و با لحنی
مظلومانه می گوید:
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_ این همه آدم، آخه چرا اون؟!
یخ می کنم ...

تمام جانم به یکباره سر می شود ...
قلبم از تپش می ایستد و وجودم تا مرز نابودی کشیده می شود

...
چرا فکر حدیث و کنجکاوی هایش را نکرده بودم.

صدایش را در آهسته ترین حالت ممکن قرار می دهد:
_ آیه چرا اون؟! این همه آدم دور و برتن، آیه آخه چرا اون!

گریه اش شدت می گیرد و دستش را روی دهانش
می گذارد ...

چنان ماتم برده و بهم شوک وارد شده است که حتی چشمانم
هم برای باریدن حرکتی نمی کنند ...

#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p61
#پارت_شصت_و_یک

#من_طوفانم

_ آیه چرا اون!
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همانند خودم او هم باورش نشده است ...
همانند خودم او هم تعجب کرده است ...

همانند خودم او هم ازمن توقع نداشته است ...
همانند خودم او هم ماتش برده است ...

_ اگه خان بابابفهمه؟!
خارج می شوم ...

از حالت بهت و ماتم بردگی خارج می شوم ...
این حرف چنان بزرگ و نگران کننده است که باعث شود
از حالت شوک زدگی خارج و چشمه ی اشک هایم دوباره

شروع به غلیان بیفتد ...
_ چرا، چرا خوندیش؟!

چشمان بارانی اش گله و شکایت دارند؛ درست هنانند چشمان
من ...

_ نباید می خوندم! من نباید می خوندم تا بفهمم مشکل خواهرم
چیه! میدونی ده روزه چی کشیدم! میدونی با دیدن حالت تو
چه حالی افتادم؛ میدونی چند بار به خدا شکایت کردم که

چرا بزرگ تر منو تو رو ازمون گرفت تا حاال هرکی از راه
برسه بخواد برامون تصمیم بگیره و ادعادی بزگتری کنه!

می دونی من چی کشیدم وقتی گفتی نه و ده تا دهان باز شده و
گفته چرا نه! می دونی من چی کشدم آیه!

می دانم ...
به وهلل می دانم ...

من می دانم که حدیث چه کشیده است ...
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ولی همه ی این ها دلیل نمی شود که به او حق بدهم که به دفتر
خاطراتم سرک بکشد و سطر به سطر آن را بخواند تا سر از

کار من درآورد ...
_ ولی حق نداشتی اون رو بخونی.

گریه ام شدت می گیرد و با قرار دادن دستم روی دهانم مانع
از درز کردن آن به بیرون از اتاق می شوم.

حدیث به سمت در می رود و در را می بنند ...
این کارش نشان دهنده ی این است که خیلی حرف ها برای

گفتن و سوال ها برای پرسیدن دارد!
_ من به تو این حق و نمی دم.

_ من نیازی به این که تو به من چه حقی می دی ندارم، من
باید میفهمیدم تو چت شده! آیه اصالً به بعدش فکر کردی!

اصالً به عاقبتش فکر کردی!
نکرده ام ...

مگر می شود به بعدش فکر نکرده باشم ...
مگر می شود به عاقبتش فکر نکرده باشم ...

چنین چیزی مگر می شوداصالً ...
_چرا نکردم...

با دلخوری میانه  ی حرفم می پرد...
_ پس چرا گذاشتی به این جا بکشه، چرا وقتی فهمیدی جلوی

پیشروی بهش رو دادی!
_ مگه قلب آدم حرف حساب حالیش می شه؟!

 لحن مظلومم درماندگی ام را به راحتی نشانش می دهد ...
می فهمد ...

حدیث درماندگی ام را می فهمد ...
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چون لحن بیانش از حالت گله مندانه در آمده و مظلومانه
می شود ...

_ ولی با این کار و این میدون دادنت باعث شدی به این جا
بکشی، به این جایی که حق تو نیست!

اشک چشمانم را می گیرم.
_ نتونستم، حدیث نتونستم، هر کاری کردم نه حریف ذهنم
می شدم که مدتم به اون فکر می کرد نه حریف قلبم که روز
به روز عاشق تر می شد و افسارش از دستم در رفته بود ...

دلم خالی شدن می خواهد ...
دلم سبک شدن می خواهد ...

#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p62
#پارت_شصت_و_دو

#من_ طوفانم

_ این چیز رو چرا من باید االن بفهمم؟!
گله دارد، حق دارد، حق بزرگتری گردنم دارد، ولی من

چه!
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من هم حق داشتم ...
من هم حق داشتم که این مسئله را از او و بقیه پنهان کنم و
نگذارم حرفش جز قلبم به جایی دیگر درز پیدا کند، حتی

ذهن خواهرم...
_ مثالً می گفتم چی می شد ...

_ تو نباید بجای من تصمیم بگیری! من باید می دونستم تا
کمکت می کردم.

_ کمک!
_ آره کمک.

_ مشکل من از اون مشکل های نیست که اینو اون بتونن
حلش کنن، راه حل مشکل من فقط دست خداست؛ فقط اون

می تونه گره این مشکل رو باز کنه.
سگرمه هایش درهم می رود، از پاسخی که بهش داده ام

خوشش نیامده است.
_ این جوابه که تو به من می دی؟! مگه من گفتم می رفتم
برات خواستگاری یا بساط ازدواجتون رو جفت و جور

می کردم؛ حرف من یه چیز دیگه ست؛ حرف من اینه کمکت
می کردم تا آروم شی، دوتا گوش هام رو در اختیارت

می ذاشتم تا به قول خودت مجبور نشی برای خالی کردن
حرف های دلت اونا رو توی دفترت شروع به نوشتن کنی!
نمی گم زیاد؛ ولی تا یه حد و حدودی می تونستم کمکت کنم و

بهت آرامش بدم. میتونستم دلدار و غم خوارت باشم .
حرفش متین است ...

سنجیده است ...
قابل درک و هضم است ...
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کامالً مشخص است که یاوه نبافته و نخواسته است الکی
وقتم را بگیرد...

ویا ادعای بزرگتری کند و با حرف هایش زخم زبان زده و
دلم را بشکند ...

او پرچم صلح دستش دارد؛ من آن را می بینم.
می خواهم حرفی بزنم؛ می خواهم کمی، فقط کمی راحت شوم

....
فقط کمی سبک شوم ...

من شرمنده ام ...
شرمنده ی هوش و ذکاوت اکنونش؛ کاش همه مثل او

بودند ...
_ کاش همه مثل تو بودن!
 دستم را به نرمی می فشارد!

_ بقیه برات مهم نباشه! مهم خودتی!
_ من دقیقاً دارم بین این بقیه ای که می گی مهم نباشن زندگی

می کنم!
_ منم دارم زندگی می کنم؛ ولی دلیل نمی شه بذارم اونا برام

تصمیم بگیرن؛ همونطور که نذاشتم مخالفتشون بخاطر
ازدواجم با رضا روم تاثیر بذاره!

_ تو جسوری؛ زبونت تنده، حرفت رو می تونی بزنی!
 لحنش بر می گردد ...

گله  دارد، حدیث همانند همیشه از من گله دارد ...
_ تو خودت بهشون رو دادی! احترام تا یه حده، دوست

داشتن تا یه حده؛ ابراز محبت و کمک و هر چیزه دیگه هم
تا یه حده... بهت بارها گفتم آیه، نشین به، به به چهچه اینا
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گوش بده و بگو آره چقدر دوسم دارن؛ دوست دارن چون
باهاشونی و هر چی بگن می گی چشم؛ یه بار مخالفت کن

ببین قیافه هاشون چی می شه و از اون به بعد چطوری باهات
رفتار می کنن.

#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p63
#پارت_شصت_و_سه

#من_ طوفانم

حرفش را به دل می گیرم.
_ چرا تو این قدر به همه چیز به دید بد نگاه می کنی؟!

تعجب می کند، چشمان گرد شده اش که همین را نشان می دهد
...

_ من همه چیز رو اون طور که هست دارم نگاه می کنم، تو
دوست داری همه چیز رو از زاویه ی خوبش نگاه کنی و
فقط با نیمه ی پر لیوان کار داری و به بقیه اش اصالً فکر

نمی کنی!
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این بار دستم را محکم تر می فشارد ...
نگرانم است من می فهمم ...

_ یبار بهشون دقیق نگاه کن؛ واضح ... من مخالفشون
نیستم، ولی مخالف عقایدشون هستم؛ مخالف رفتارهاشون
هستم، ولی ازشون بدم نمی آد، به عنوان بزرگتر براشون

احترام قائلم ولی ...
مکث می کند ... اشک چسمانش را می گیرد...

_ ولی افسارم و مثل تو دستشون نمی دم.
_ با صدایی که بخاطر گریه خش دار شده است آهسته

می گویم:
_ منم ندادم؛ منم مخالفت کردم.

_ درسته مخالفت کردی، ولی جرات داری بگو کی رو
دوست داری؛ اگه داشته باشی، اینقدر میترسی ازشون که

حتی جرات نداری بهشون بگی یکی دیگه رو دوست داری؛
اصالً اسم طرفم نبری؛ فقط بگی آقا من یکی دیگه رو

 دوست دارم.
در جایش می ایستد ...

_ به نظرت چرا نمی تونی بگی! چون شک نداری فردای
روز اگه بفهمن، اونقدر روت زوم میشن که حتی امکان

داره بگن بشین سرجات و بتمرگ تو خونه! اصالً نخواستیم
بری دانشگاه ...

می گویند ...
یقین دارم که می گویند ...

چراکه دقیقاً به حدیث هم همین را گفتند ...
عرصه را بدایش تنگ کردند ...
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حتی اجازه نداشت تنهایی بیرون برود ...
حتی اجازه نداشت به دانشگاه برود ...

ما دو خواهر چقدر سرنوشتمان شبیه هم است ...
فقط تنها فرق حس های ما این است که عشق حدیث دو طرفه

بود ...
ولی منه بدبخت بیچاره چه!

یک عشق یک طرفه نصیبم گشته است که عالوه بر یک
طرفه بودنش ممنوعه هم به حساب می آید؛ چراکه خان بابا
اصالً طوفان را جزو ادمیزاد حساب نمی کند و معتقد است
حتی طوفان نحس است و در هر خانه ای که باشد آن خانه

نحسی به بار می آورد ...
_ می دونی مغزت رو خوردن؛ یه عمر دائماً دم گوشت
نشستن وز وز کردن دختر چکار باید بکنه ازش در و

همسایه خوششون بیاد چکار نباید بکنه تا حرفش تو دهن ها
نچرخه، ماهاازدواج نکرده هنوز تو خونه ی شوهر نرفته اینا
مارو توسری خور بار می یارن؛ حالم از این عقاید مسخره

شون بهم میخوره!

#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p64
#پارت_شصت_و_چهار
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#من_ طوفانم

حرف هایش را قبول ندارم ...
البته نه همه را ...

_ خان جون از تو یکی ساخته مثل خودش، تو سری خور و
جیره خور خان بابا.

_ داری بی انصافی می کنی! اونا االن حق بزرگتری گردن
ما دوتا دارن؛ اگه اونا رو نداشتیم االن باید کجا می موندیم.
نزدیکم می شود، سرش را خم می کند؛ صدایش را آهسته

می کند، خیلی آهسته ...
_ از کدوم انصاف حرف می زنی! دقیقاً از کدوم انصاف،

حرف من بی انصافیه یا اونا، اونایی که از پول خون مادر و
پدر من به یه نون و نوایی رسیدن...

قلبم می گیرد ...
زخم های گذشته باز می شوند و وخامت حال درونم را بدتر

می کنند...
_ ما االن تو اون نونوایی سهم داریم!

_ سهم! از کدوم سهم حرف می زنی! سهمی که جرات
نداشته باشی براش نقشه بریزی و بخوای بفروشیش به چه

دردت می خوره!
گریه اش صحبت کردن را کمی برایش سخت کرده است.
_ زخم های دل من درست نمی شه! به اون چیز هایی که از

این خانواده بهت می رسه و تو اسمش رو میذاری لطف ، من
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میذارم وظیفه! انگار یادت رفته که خون پدر و مادر ما اون
 نونایی رو سرپا کرد و بدهی گنده ی خان عمو رو پاس کرد.

دستش را دور صورتم قاب می گیرد.
_ برای من سر سوزنی مهم نیست؛ اصالً من حقم رو

بهشون بخشیدم، فکر کردن االن بهم یه خونه دادن و سرپناه
یعنی دینشون رو بهم ادا کردن؟! دینشون وقتی جبران می شه
که اون خونه به اسمم باشه و حق فروشش رو داشته باشم؛
نه این که مال من باشه و محکوم به زندگی کردن توش باشم

اونم تا آخر عمر ...
با دستانش نم اشک گوشه ی چشمم را پاک می کند.

_ بارها بهت گفتم بیا بریم، بیا از اون خونه بریم، رضا هم
موافق اینه که تو با ما زندگی کنی؛ براش مثل خواهرشی،

ولی تو چسبیدی به اون خونه، بع اون خونه و به آدم های بی
انصافش ...
گفته است ...

او همیشه گفته است ...
حرف هایش برایم تازگی ندارند ...
حرف هایش بدایم جدید نیستند ...

شنیده ام ...
من بارها این حرف ها را از او شنیده ام ...

اّما مشکل این است، من نمی خواهم سربار باشم!
نمی خواهم در زندگی خواهرم سربار باشم.
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#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p65
#پارت_شصت_و_پنج

#من_ طوفانم

_ می دونی از چی می سوزم، تو به اونا وابسته ای ولی به من
نه!

از میان گریه ی آهسته ام به زور به حرف می آیم:
_ این طور نیست، من نمی خوام مزاحم زندگیتون بشم.

پوزخند می زند، پوزخندش تلخ است ...
_ مزاحم؟! مزاحم وقتی حساب میایی که منو رضا با بودنت
تو خونمون مخالف باشیم؛ نه این که از ما اصرار باشه و از

تو رد کردن! می دونی در روز رضا چند بار می گه از
این جا بودن و تو این خونه زندگی کردن خسته شدم؟! ولی
من به خاطر تو می گم مجبوری، چون دونسته تن به این کار

 دادی!
بهم برمی خورد ...

این حرف حدیث به دلم نمی نشیند.
_ من ازت نخواستم بخاطر من توی زندگیت مشکل درست

کنی؟! من این کارو از تو نخواستم.
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درد می کشد ...
حرفم قلبش را می شکند ...

_ حیف آیه، حیف که نمی تونم ازت بگذرم، حیف که
نمی تونم به قولی که به مامان دادم عمل نکنم، وگرنه

می تونستم قبل این خیلی کارها کنم، اون می شناخت؛ مامان
اینا رو خوب می شناخت؛ خوب می شناخت که بهشون رو
نمی داد، آخرم نون خون مادر پدر منو خوردن و آدم شدن.

اشک چشمانش را پاک می کند.
تک سرفه ای می کند تا صدایش باز شود، سپس با لحنی جدی

ادامه می دهد:
_ تو راه به رضا هم میگفتم، می ریم، به همین زودی از
اون جا میریم، به رضا گفتم خونه ی خودمون رو بفروشه
بجاش دوتا خونه که کنار هم هستن و متراژشون کمتره

بخره ...
همین که میخواهم لب به اعتراض باز کنم با لحنی

توبیخگرانه می گوید:
_ گفتی نگفتی آیه؛ خواهر بزرگترتم؛ حق مادری گردنت

دارم یا هر چیز دیگه که تو به اون چشم به من نگاه می کنی؛
قرار نیست که اون خونه هدیه باشه، کار می کنی پولش رو
میدی؛ این روزها به کارگاه زیاد سر نمی زنی؛ بعد از این

میایی کارگاه و کار می کنی و پول خونه رو ماه به ماه
شماره حساب میدم واریز می کنی به حساب رضا؛ اینطور
دیگه به قول خودت نه مزاحم ما هستی و نه دینی گردنت
داریم؛ خونه ات و پولش رو داری می دی و منتی هم نداریم

که گردنت بذاریم.

@romandl



جدی است ...
محکم است ...

حرفش یکی ست ...
همانند مادرم است ...
او هم جدی بود ...
او هم محکم بود ...

او هم نمی گذاشت حقش را کسی بخورد ...
او هم حرف زیر بار حرف زور نمی رفت ...

او هم همانند حدیث از خانواده ی پدریم و اقایدشان همیشه ی
خدا شاکی بود و ناراضی ...

ولی من باز هم نمی توانم حرف حدیث را قبول و بپذیرم ...
اگر ...
اگر ...

اگر بروم، دیگر حتی همین دیداری های کوتاهی که نصیبم
می شود را هم دیگر نخواهم داشت ...

دل من خوش است ...
به همان دیدارهای کوتاه و از راه دور خوش است ...

اگر بروم؛ دیکر طوفان را کجا ببینم ...

#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی

@romandl



#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p66
wپارت_شصت_و_شش#

#من_طوفانم

_ من جایی نمی آم.
گریان گفته ام ...

 آهسته ...
به سختی ...

با هزار و یک جان کندن ...
می ایستد ...

حدیث می ایستد و نفس عمیقی می کشد ...
پر است ...

کامالً مشخص است که از گالیه پر است ...
دهانش باز و بسته می شود ...

پیداست ...
پیداست که می خواهد حرفی بزند ولی نمی تواند!

شاید می ترسد دلم بشکند ...
شاید می ترسد ناراحت شوم ...

شاید می ترسد بی خیالش شوم ...
حدیث وابسته است ...

وابسته ی من ...
از بچگی و زمانی که من بدنیا آمده ام وابسته ام بوده است ...

مادرم چنین می گفت ...
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می گفت حدیث جانش به نفس های من بند بود...
می گفت اگر من کنارش نمی خوابیدم او به خواب

نمی رفت ...
می گفت ...

مادرم خیلی چیز ها می گفت ...
می ترسد ...

شک ندارم که حدیث می ترسد ...
سرانجام کلنجار رفتن حدیث با خودش به انتهایش

می رسد ...
نزدیک می شود، کف دستانش را دو طرف سرم روی بالشت

می گذارد و کمی به سمتم متمایل می شود ...
به حرف می آید ...

غمگین و با لحنی خانه خراب کن ...
حدیث دارد درد می کشد و من این را می فهمم ...

_ بفروش، می دونی من دیگه عادت کردم به این که تو هی
منو از این دست به اون دست بدی و خودت هم خیلی راحت

بکشی عقب و قیافه ی مظلومارو به خودت بگیری و بعد
بگی مگه من کردم ... مگه من گفتم... مگه من خواستم ...
من کی همچین چیزی خواستم ... من کی گفتم همچین کاری

کنی ... من کی خواستم تو بخاطرم حرص و جوش
بخوری ...
_ من کی ...
می پرد ...

میانه ی حرفم می پرد ...
با لحنی که دردش به جانم می افتد ...

@romandl



_ یه مادر هیچ وقت هر چقدر هم بچه اش پسش بزنه
نمی کشه عقب تا بدبخت بیچارگی بچه اش رو ببینه، درسته

خواهرتم، ولی االن بزرگترتم، اون موقع هم بودم، ولی برای
دل خودم بودم ... تو راست می گی تو نخواستی، خیلی

چیز ها رو تو نخواستی از من ولی من برات کردم؛ اونقدری
که حساباشون از دستم در رفته، که خیلی هاشون رو

 می دونی و خیلی هاشون رو هم نمی دونی ...
_ من منظورم ...

دستش را روی لب هایم می گذارد ...
صدایم را می برد ...

کالمم را قطع می کند ...
حرفم را نمی گذارد بزنم ...

نگاهش به سردی می زند کم کم ...
حس می کنم ...
من می بینمش ...

_ آدم ها همه شون تا یه جایی ظرفیت دارن، امون ... امون
از اون روزی که پر بشه ظرفیتشون، دیگه کار تمومه،
دیگه نمی شه کاری کرد، قلبم بازم داره برام حد و حساب
تعیین می کنه؛ که کی هستم برات و چی باید باشم تعریف
می کنه ولی دیگه نمی کشم. نه این که نخوامت نه! بدتر
می خوامت و می خوام دیگه عقب بکشم، بده آیه! به این

طایفه قجری رو بده؛ به این قوم گشنه رو بده ...

#من_طوفانم

@romandl



 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده
 #آذربایجان قیزی

#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p67
#پارت_شصت_و_هفت

#من_طوفانم

عقب می کشد...
تلخندی می زند ...

_ تلخم نه! گوشت تلخم، بیشتریشون که منو این طور
می شناسن، ولی بذار بشناسن؛ حاال که تو می خوای نباشم

موردی نداره ...
ناالن میانه ی حرفش می پرم.

_ نخواستم، من کی نبودنت رو خواستم آخه! چرا ...
پوزخند می زند ... کمی بی رحم می شود ... آدم های دور و
اطراف من به حال بد من که می رسند، بجای این که ساکت
بنشینند تا من گله کنم و شکوه، آن ها سفره ی دلشان را باز

می کنند و مجال هر اعتراض و گالیه ای را هم از من
 می گیرند ...
می پرد ...

دوباره بازهم میانه ی حرفم می پرد ...
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_ دوباره جبهه نگیر آیه، بمون، عیبی نداره، بمون تو اون
خونه؛ اصالً تا هر موقع که خواستی بمون و جیره خور خان

بابا باش، این قضیه تو ظاهر جیره خوریه ولی تو بطن
قضیه که بری می فهمی حقته، تازه بیشتر از اونا هم حقته ...

می گریم ...
_ حدیث!
می گرید ...

جانسوز، بی پناه، با درد می گرید ...
_ دیگه هیچی نگیم، نه من بگم نه تو، اصالً فکر کنیم

هیچ کدوم حرفی نزده باشه!
پرچم صالح نشان می دهد ...

دیوانه است ...
خل است ...

ضربه خورد به سرش ...
تغییر کرد ...

رنگ عوض کرد ...
از جایگاهش پایین آمده و خودش را هم کف و هم ترازویم

کرد ...
_ چرا نمی آی!

طاقتم طاق می شود ...
دلم بی قرارش می شود ...

بی تاب و دلتنگش می شوم ...
اشک می ریزم و اشک می ریزم ...

سری که به سمتم خم شده است را به آغوش می کشم ...
آرامش می خواهم ...
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کاش بفهمد و حس کند که اکنون حال دلم چیست و چه
می خواهم ...

_ دیونه ای می دونستی؟!
_ می دونم ...

خشدار شده است ...
صدایش خشدار شده است ...

_ خل هم هستی.
_ اینم می دونم ...

بیشتر به خودم می فشارمش ...
_ بی عقل هم هستی ...

_ اینم می دونم ...
بوسه ی ریزی روی گونه اش می نشانم ...

_ خود خواه هم هستی ...
_ اینم می دونم ...

_ می دونستی االن باید من گله کنم، االن باید من درد و دل
کنم، االن باید من حرف دلم رو بزنم و شکایت کنم که چرا

االن این جام، می دونستی؟!
_ می دونم دردت به جونم.

وا می روم ...
ضعف می رود دلم ...
غش می رود قلبم ...

از خود بی خود می شوم ...
بگذار کمی فقط کمی این بار من گله کنم، شکوه کنم ... اصالً

غر بزنم ...
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_ یه منم و ده بیست نفر دور و برم که برای گله و
شکایت هاشون دیواری کوتاه تر از دیوار من پیدا نمی کنن...

سعی می کند سرش را از آغوشم جدا کند...
اّما من نمی گذارم ...

نمی گذارم چون می دانم که اگر رخ به رخش شوم نمی توانم
از چیزی سخن بگویم و خودم را آن گونه که دوست دارم از

حرف های ناگفته خالی کنم ....

#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p68
wپارت_شصت_و_هشت#

#من_طوفانم

_ چرا یبارم قشنگ نمی شینین پای حرف های من ...
 گالیه های من، راز های دل من!
مهربان می شود همچو همیشه ...
رئوف می شدد همچو همیشه ...

خواهرانه و مادرانه هایش را خرجم می کند همچو همیشه ...

@romandl



_ اگه ولم کنی من تا هر موقع که بخوای می شینم و منتظر
می مونم تا هر چی که رو دلت سنگینی می کنه رو بگی و

راحت شی ...
ولش نمی کنم ...
می فشارم ...

سفت تر می فشارم ...
 _ االن دیگه از دستم ناراحت نیستی؟!

_ نیستم ...
_ دیگه نمی ری؟! تنهام نمی ذاری؟

_ نه نمی رم، من اگه برو بودم که همون بار اولی که گفتم
بریم و واستادی گفتی خان جون مریضه می رفتم و پشت

سرمم نگاه نمی کردم ...
 _ بهونه نبود، خان جون واقعا حالش خراب بود.

_ می دونم ...
_ من نمی تونستم تنهاش بذارم ...

_ اینم می دونم ...
_ خان جون بهم وابسته است ...

_ اینم می دونم ...
ناراضی ادامه می دهم:

_ حدیث، اینا رو ولش کن. اینا فعال زیاد رو دلم سنگینی
نمی کنن...

خنده ی ریزی می کند ...
انرژی بخش است ...

همچو همیشه ...

@romandl



_ من که چیزی نمی گم خودت می گی و منم به تک تک شون
مطلع و واقفم ... برو سراغ اون حرفی که مهمه، برو سراغ
اون مسئله ی گنده ای که روی دلت داره سنگینی می کند...

بی درنگ ...
بدون فوت وقت ...

بدون ثانیه ای تعلل ...
می روم ...

سراغ اصل کاری می روم ...
_ حدیث غلط کردم عاشق شدم ...

ناالن گفته ام ...
درمانده ...
بیچاره ...

_ کاریش نمی شه  کرد .
مظلومانه ادامه می گویم:

_ ولی جلوی ضرر رو هر وقت بگیری منفعته، اینو همیشه
خودت گفتی ...

_ درسته؛ فقط کافیه بفهمی ضرره، این مسئله رو دست کم
نگیر، این خودش یه پایه و اصلی ترین کار قضیه ست، فقط

باید بفهمی، درک کنی که این چیز که ازش حرف می زنی به
ضررته، اگه خودت بخوای، می تونی جلوش رو بگیری،
میتونی تا بیشتر از این به قلبت رسوخ نکرده، از تو قلبت

 ... محو و حذفش کنی
می نالم...

با لحنی جانسوز می نالم  ...
 _ حدیث، دلم رو چرا باختم؟!
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ساکت می ماند ...
منتظر است ...
منتظر شنیدن ...
منتظر دانستن ...

منتظر با خبر شدم ...
مطلع شدن ...
آگاه شدن ...

پس چرا نگویم ...
اکنون که همه چیز جور است چرا این فرصت پیش آمده را

پس بزنم؟!
_ حدیث دسته خودم ...

در همین حین در اتاق زده می شود و بی رحمانه  سدی مقابل
حرف هایم می کشد ...

دستانم شل می شوند و از دور گردن و سر حدیث باز
می شوند ...

بدون این که نگاهم کند در جایش ایستاده و نگاهش به سمت
در ورودی کشیده می شود ...

_ بله!
حدیث پرسیده است ...
غمگین و ناراضی ...

_ با اجازه ...
در باز و قامت خانم کریمی میانه ی در نمایان می شود ...

_ حدیث جان، خان جون منتظره توئه.
منتظر حدیث؟!

 اصالً خان جون کجاست؟!
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چرا خودش به دیدنم نمی آید و مدام واسطه می فرستد ...
دستشان زیر نم گوشه ی چشمانش می نشینند و سریع آن ها را

می گیرد ...
_ کجاست، خان جون کجاست؟!

من پرسیده ام ...
با نگرانی ...
با دلواپسی ...

_ نگران نباش مادر، اتاق بغلی ... چون هول کرده؛ یکم به
قلبش فشار اومده و پرستارها مشغول رسیدگی به شرایط

االنشم، خیاالت راحت مادر حالش خوبه ...
چه کرده ام ...

باز هم که حسابی گند زده ام ...
یکی نیست به من بگوید آیه گمان نمی کنی چوب خط 
گندکاری هایت پر شده  است، دختر تو را بخدا بس کن

دیگر...
_ االن می رم پیششون، می شه لطفا تا من می رم پیش آیه

بمونید؟!

#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p69
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#پارت_شصت_و_نه
#من_طوفانم

خانم کریمی تبسمی می کند ...
_ آره چرا نشه، خیالت راحت ، یه لحظه چشمم رو از روش

بر نمی دارم ...
حدیث می رود ...

پیشانی ام را می بوسد و می رود ...
ولی هنوز جای مهر بوسه اش خشک نشده است که بوسه ای

دیگر روی همان نقطه نقش می گیرد ...
ولی این بار حدیث نبوسیده ام ...

این بار خانم کریمی پیشانی ام را بوسیده است...
مشخص است ...

کامالً مشخص است که خانم کریمی حسابی پسرش را
 حضور دوست می دارد که پای دل پسرش اینجا نشسته و

دارد و برای ثانیه ای هم بیمارستان را ترک نکرده است.
_ چیزی الزم نداری مادر؟!

کاش نگوید ...
از آن مادری که آخر جمله هایش بکار می برد را کاش دیگر

استفاده نکند ...
لب هایم را از هم فاصله می دهم و آهسته پچ می زنم:

_ نه ممنون نمی خوام.
ذوق می کند ...

_ چه عجب صدات رو من شنیدم عروس گلم ...
چنگ می زند ...
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اعتراض به سقف دهانم چنگ می زند...
اجازه ی بازگو کردن می خواهد ...

اجازه بیان و عنوان اعتراضش را می خواهد ...
اّما نمی دهم ...

من اجازه ی پیشروی را به آن نمی دهم و دوباره و با زدن
یک قفل حسابی روی لب هایم، صدای اعتراض و گله هایم را

خفه می کنم ...
_ مسعود دلش اینجاست؛ مثل اسفند روی آتیش می مونه؛

دلواپسته...
لبخند می زند...

مادرانه لبخند می زند ...
_ یکم بخواب، یکم استراحت کن، چشات ...

با دست به چشمانم اشاره می کند.
_ خیلی پف کردن ...

دلم می خواهد ...
دلم اسراحت کردن می خواهد ...

چشمانم واقعا می سوزند ...
خودم هم کمی، فقط کمی آرامش و سکون می خواهم، تا کمی

آرام گرفته و استراحت کنم ...
 با بوسه ای که بر گونه ام می نشاند ...

از اتاق بیرون نمی رود و مرا تنها به حال خود رها
نمی کند ...

تنها به سمت پنجره ی اتاقم می رود و ساکت به بیرون نگاه
می کند ...
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و چقدر اکنون و در این لحظه ممنون این کار بزرگش
هستم ...

سرانجام تنهایی نصیبم شده است و فکر های گوناگون به مغز
و عقلم خطور کرده اند...

هر گونه فکر بد و مالیخولیایی که دم دستم وجود دارد به
سراغم آمده است ...
چشمانم را می بندم ...

پلک هایم را بهم فشارw می دهم ...
می سوزند ...

چشمانم می سوزند و ثانیه ای از سوزشان کم نمی شود ...
آنقدر به خودم و طوفان و آقا مسعود و آینده ی نا معلوم و

عشق یک طرفه و اصرارهای همه و این ده روز متشنج و
عذاب آور فکر می کنم که اصالً نمی دانم کی خواب به

چشمانم غلبه کرده و مرا به کام خود می گیرد ....

* * *

_ می دونی کوفتی ترین کوفتی این زندگی کوفتی چیه؟!
نگاهم را میخ چشمانش می کنم و میلی که مرا ترغیب به دید

زنی آن عضالت و بازوهای قویش می کند را در درونم
سرکوب می سازم.
_ جوابی نداری؟!

ساکت می مانم؛ همانند همیشه سعی می کنم در مقابل این مرد
بی رحم سکوت اختیار کنم و حرفی نزنم.
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_ دقیقاً اینه که زن داشته باشی و وقتی نگاهش می کنی
دوست داشته باشی هرچی توی معدت هست روش باال

بیاری.
کمد را باز می کند و پیراهن سفید اسپرتش را چنگ می زند و

شروع به پوشیدنش می کند.
_ این که حتی رغبت نکنی زنت رو تو یه اتاق که سهِل حتی

توی یه خونه هم نتونی تحملش کنی.
 گوشه ی پتو را که در دستم است را مچاله می کنم.

_ دقیقاً به چه حقی به خودت اجازه دادی بیایی توی تخت
منو شبت رو کنار منو، تو یه وجبیم صبح کنی؟!

چند دکمه ی باالی پیراهنش را باز می گذارد و دوست دارم
اکنون همانند تمام زن و شوهر ها با ناز و عشوه نزدیکش
شده و بخاطر بیرون بودن سینه ی ستبر و عضالنی اش
شاکی شوم و به او تاکید کنم که این ها برای من هستند و
دوست ندارم جز من کسی دیگر آن ها را دید بزند و دلش

برایشان ضعف برود.
_ ندیدی؟!

کالمش مرا به خود آورده و نگاهم را به چشمانش می دوزم.
_ لعنت به منه کله خر که نفهمیدم دارم چه غلطی می کنم و

تو چه تله ی قراره بیفتم.
ساعت مچی اش را به دستت می زند و کلمات را پشت سرهم

و قطاروار برایم ردیف می کند.
_ زن اجباری داشتن مثل بالی جونه، دقیقاً مثل خوره

می مونه؛ حالم ازت بهم می خوره.
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بی رحمانه تازیانه های حرف هایw تلخش را بر قلبم می کوبد
و قلبم به درد می آید.

_ دفعه ی اول و آخرت باشه که خودت رو آویزون تخت من
می کنی؛ هرجا دوست داری بخواب ولی حق اینو نداری

حتی وقت هایی که من تو این خراب شده نیستم بیایی تو حریم
خصوصی من ...

بی حرف به سمت در می رود و قبل از خروج میانه ی در
می ایستد و بی رحمانه حکم می برد.

_ تمام مالفه های روی تخت و با اون پتوی کوفتی که دورت
پیچیدی شب برگشتم تو این اتاق نباشن.

#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p70
#پارت_هفتاد

 #من_آیه ی_طوفانم

بغض گلویم را می درد؛ تمام حرص درونم را در گلویم
انباشه و با صدای بلند نامش را صدا می زنم...

_ طوفان ...
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به یکباره چشمانم باز می شود ...
دستی به عرق سرد روی پیشانی ام می کشم ...

بازهم کابوس ...
بازهم خواب زدگی ...

بازهم دلهره ...
این دیگر چه کابوسی بود که دیده ام ...

در جایم می نشینم ...
بغض گلویم قصد خفه کردنم را دارد ...

حقیقی حقیقی هست این بغض بدور از هر خواب و
کابوسی ...

به گلویم چنگ می زنم ...
خوب نمی توانم نفس بکشم ...

اکسیژن کم آورده ام ...
با هزار جان کندن خودم را به سمت پنجره می کشم و چفت
اآهنی اش را که در قسمت پایینی اش است را باال می کشم و
دو لنگی پنجره از هم جدا شده و باد به صورتم برخورد

می کند ...
تمام زورم را می زنم تا دم عمیقی بکشم ...

اما فایده ندارد ...
می درد ...
می برد ...

می خراشد ...
این بغض لعنتی سنگین است ...

سنگین تر از هرچیزی که فکرش را بکنی ...
یاد غروب می افتم ...
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یاد جنجالی که حدیث به راه انداخت ...
یاد قشقرقیw که بپا کرد ...
یاد حقی که طلب داشت ...

غمیگنن ...
همین یادآوری های غم انگیز، چنان درد آور و بزرگ هستند

که سنگینی غم و اندوه شان از بغضم پیشی بگیرند و به
چشمانم دستور باریدن دهند ...

رفت ...
حدیثم رفت ...

مرا تنها گذاشت و رفت ...
خان بابا طردش کرد ...
خان بابا آقش کرد ...

خان  بابا ازش روی گرفت ...
عموهایم بهش لقب بی حیا دادند ...
زن هایشان بهش گفتن خیره سر ...

فروختمش ...
حدیثم را فروختم ...

به طوفان و دیدنش فروختم ...
به این که اینجا باشم و هر چند وقت یک بار او را ببینم

فروختم ...
خوار کردم ...

حدیثم را مقابل تک تکشان خوار کردم ...
وای بر منو وای بر من ...

چه ظلمی را در حق حدیث منه نامهربان روا کردم ...
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) ده ساعت قبل (

صدای پچ پچ آهسته شان به گوشم می رسد ولی چشمانم میلی
به باز شدن ندارند ...اّما برخالف چشمانم گوش های سرکشم
تیز شده اند و با کنجکاوی برای شنیدن حرف های آن ها در

پوست خود نمی گنجند ...
_ تو می دونی مشکلش چیه؟

قلبم به تپش می افتد، نکند نکند حدیث لو بدهد، نکند رازم در
برابر پوپک فاش شود.

_ نه از کجا بدونم، آیه روز و شب جیک تو جیک توئه، من
باید از تو بپرسم چشه آیه.
آرامش نصیبم می شود.

_ این خواهر عتیقه ی تو این قدر محافظه کاره که الم تا کام
حرفی نمی زنه و هر چی من می پرسمم یه جواب سرباال

تحویلم می ده.
شاکی است ...
گله دارد ...

پوپک از شرایط موجود ناراضی است ...
توجه کنید اسم رمان از #من_طوفانم به #من_آیه ی_طوفانم

تغییر یافته است

 #من_آیه ی_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده
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 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p71
#پارت_هفتاد_و_یک
 #من_آیه ی_طوفانم

_ یه چیز بگم؟!
_ اهوم.

_ غلط نکنم آیه دلش رو باخته!
قلبم ضرب می گیرد، وا داده ام، آنقدر باالی ممبر نشسته و

نطق داده ام که اکنون این مخالفت کردنم به این ازدواج برای
اطرافیان عجیب و غریب می رسد.

_ یعنی چی؟!
حدیث با تعجب پرسیده است؛ ولی من می دانم که این گونه

می خواهد خودش را بی خبر نشان دهد.
_ عاشق شده.
_ عاشق؟!

_ تو هم باورت نمی شه، نه!
صدایش ...

لحن بیانش ...
طرز حرف زدنش ...

طعنه دارد ...
من حسش می کنم...
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_ نه منظورم اینه چطور به این نتیجه رسیدی!
تک خنده ی آهسته ی می کند؛ این بار طعنه ی صدایش چیزی

بیشتر از قبل احساس می شود...
_ واضحه... برای من این  قضیه واضحه ... اصالً چرا باید
به آقا مسعود بگه نه! اونم آیه ی که مدام می شینه پا می شه
می گه ازدواج سنتی سنتی، با عقل ازدواج کن با قلبت

زندگی کن.
راست می گوید ...
حق می گوید ...

درست و بجا می گوید ...
این میان من هستم که با سر خورده ام زمین ...

گند زده ام ...
هر چه رشته کرده بودم را با بی عقلی ام پنبه کرده ام ...

عمری نشستم و گفتم عاشقی یعنی دروغ ...
یعنی ریا ...

یعنی دیوانگی ...
یعنی خریت ...

یعنی بی عقلی ...
 حال چه!

همین منی که روزی کسی که عاشق می شد را مواخذه
می کردم اکنون خودم طوری دچار و گرفتارش کرده ام که

هر دم به معشوقم می اندیشم و در هر ثانیه با او و در کنار او
بودن رویا می بافم ...

رویا هایی که می دانم، می دانم در همان رویا باقی خواهند
ماند و هیچ گاه به واقعیت پیوند نخواهند خورد ...
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_ خب بگه؛ این دلیل نمی شه که حتماً عاشق شده.
_ خب حق داری؛ تو که زیاد با آیه نشستی ببینی درباره ی
پریسا و آقا مرتضی چیا که نمی گه؛ همش ازشون تعریف

می کنه و تمجید، می گه ببین با عقل ازدواج کردن چه
خوشبختن و از زندگی شون راضین...

راست می گوید، منه بی دیوانه همیشه آنها را مثال زده و از
انتخاب و سبک و روش زندگی شان هر کجا پیش آمده است
تعریف و تمجید کرده ام ولی درد ناک است ... همان قدر که
برای این و آن این مخالفت پن عجیب و غریب می آید  برای
خودم بیشتر دردآور می آید و به شدت مرا پریشان می کند ...

من دقیقا وا داده ام ...
انگار خدا با این کارش قصد داشت بگوید آیه زیاد از حد جو

نگیر دختر جان، نوبت دل توهم خواهد شد، بعد آن موقع
 ببینیم که تسلیم می شوی یا نه!

توجه کنید اسم رمان از #من_طوفانم به #من_آیه ی_طوفانم
تغییر یافته است

 #من_آیه ی_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p72
#پارت_هفتاد_و_دو
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 #من_آیه ی_طوفانم

شدم ...
تسلیم شدم ...
به راحتی ...

با یک حرف ...
با شنیدن راز دل یک مرد ...

با دیدن بغض یک شکست خورده ...
من باختم و تسلیم شدم ...

آن هم به راحت ترین حالت ممکن ...
_ خوب رو همه خوب میگن بد رو هم همه بد ...چه ربطی

داره پوپک ...
 با طعنه گفته است، با لحنی که کمی بوی طعنه می دهد ...

بوی گالیه می دهد ...
بوی نارضایتی می دهد ...

حدیث مخالف است...
با همه ی اعضای خانواده ی پدری ام مخالف است ...

قبولشان ندارد ...
نه اخالق و رفتارشانw را ...
نه عقاید و کردارشان را ...

درست همانند مادر خدا بیامورزم ...
_ ولی من مطئنم، آخر سر هر طور که شده به درستی این

قضیه پی  می برم ...
کالفه می شوم ...
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بحث شان باب میلم نیست ...
دوست ندارم ...

این که تا این حد پوپک و بقیه به مخالفت کردنم به این
ازدواج حساسیت نشان می دهند مرا ناراحت و عصبی

کند ...
اجازه می دهم ...

به چشمانم اجازه ی باز شدن می دهم ...
در وهله ی اول نگاهم به سقف اتاق می افتد، همین که در جایم
تکان ریزی می خورم توجه هر دویشان را به خود جلب و
پوپک برای حفظ ظاهر سریعاً لبخند ژکوندی می زند ...
کامالً مشخص است که با این لبخند پتدو پهن قصد گمراه

کردنم را دارد ...
_ پا شدی؟!

در پاسخش هیچ چیزی نمی گویم و هم چنان میلی برا صحبت
کردن با او ندارم ...

هر دو تکیه از پنجره گرفته و به سمتم می آیند ...
نگاه حدیث توبیخ گرانه است ... با نگاهش مدام دارد بهم

گوشزد می کند که "خوردی آیه، تنها من نیستم که بو برده ام
که یک جای کار می لنگد چون عالوه بر من پوپک هم

چیز هایی حدس زده و کارت درآمده است".
در آمده است ...

خودم هم با تمام وجود ایمان دارم که کارم درآمده است ...
خدا رحم کند ...

_ چیه پهن کردی خودت رو روی این تخت یه خواستگار
دیگه؛ یه خواستگاری کردن ازت و این همه زا براه کردن
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اینو اون رو داره؛ یه جور پس افتادی خان جون از تو
زودتر از حال رفت؛ خفیف بود، سکته ی خفیف کرده!

سوت می کشد گوش هایم ...
گرد می شود چشمانم ...

دستور نشست می دهد عقلم ...
دستم روی سرنگ می نشیند تا آن را از تنم خارج کنم که

دست حدیث مانع می شود ...
_ پوپک ازت این چیز ها چیه میگی آخه! اصالً این چیزها
گفتن داره! اونم تو این شرایطی که آیه داره، مگه حالش رو

نمی بینی ...
درگیر است ...

فکرم درگیر حال خان جون است ...
_ خوبه بابا مگه چی گفتم، خب تقصیر اینه دیگه ...

غمگین نگاهش می کنم...
نداشتم...

توقع سنگدلی پوپک را نداشتم ...
این جواب خوبی هایی که در حق او تاکنون کرده ام نبوده است

...
توجه کنید اسم رمان از #من_طوفانم به #من_آیه ی_طوفانم

تغییر یافته است

 #من_آیه ی_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
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#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p73
#پارت_هفتاد_و_سه
 #من_آیه ی_طوفانم

_ چه تقصیری! چرا آیه رو مقصر می دونی! قلب خان جون
دسته گلی که خان عمو بهش داده، آیه این وسط چکاره ست؛
تو رو هم مجبوری بشونن جلوی یه مرد غریبه که از قضا
خواستگارت هم هست و سر سوزنی هم بهش عالقه نداری
حالت می شه یکی لنگه ی آیه و حتی بدتر از اون، دیواری
کوتاه تر از آیه پیدا نکردی که دق و دلیت از بقیه رو سرش

خالی نکنی!
بلند گفته است ...

با طعنه گفته است ...
صدایش کمی اوج گرفته است ...

کوبیده است ...
حرفش را درست وسط قلب پوپک کوبیده است ...

حدیث خبر دارد ...
حدیث از احساسی که پوپک نسبت به حامد در دلش این همه

سال دارد را خبر دارد ...
_ این که حرف نمی زنه دلیل نمی شه که حرفی نداره؛ دلیل
نمی شه که بخوای بهش بتوپی و هر چی الیق اینو اونه رو

 سرش خالی کنی!
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جبهه می گیرد ...
پوپک جبهه می گیرد ...

_ چیزی نگفتم که حدیث جان؛ االن پامون به خونه برسه هر
کی یه حرفی بهش می زنه؛ نمی رفت و حرفش رو همون

اول می زد، می گفت نمی خوام با اون حرف بزنم ...
نگاه حدیث به سمت دری که بسته است دوخته می شود ...

صدایشان بلند هست؛ اّما نه آنقدر که به گوش پشت
دیواری ها و به افرادی که در سالن انتظار قرار دارند

برسد ...
_ امون دادین بهش، چه خوب خودت گفتی هلش دادین تو
حیاط، مگه شما به یکی مجال صحبت کردن هم اصالً

می دین!
سر گیجه می گیرم، من سابقه ی کم خونی شدید را دارم و

تحمل این همه استرس و فشاری که بهم وارد می شود را هم
ندارم کاش بس کنن، نخواستم محبتشان را ...

_ االن تو خودت چرا مشکلت با بقیه رو سر من خالی
می کنی؛ من یه چیز به آیه گفتم؛ اصالً تو چرا گر گرفتی.
_ بزرگتر آیه منم، خودش زبون نداره از حقش دفاع کنه و
زبونش منم، اگه خودش حرفی نمی زنه؛ دلیل نمی شه که منم

الل بشم؛ من نمی ذارم از گل کمتر کسی به آیه بگه!
پوپک نگاه غضب الودی ابتدا به منو سپس به حدیث

می اندازد ...
توقع دارد پشتش بایستم و نگذارم حدیث حرف های درشت و

کوچکش را بارش کنم ...
با حرص سمت کیفش که روی کاناپه است می رود ...
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_ خالیق هرچه الیق، به من چه آخه هر غلطی دوست داری
با خودت و زندگیت بکن ... خوبی بهتون نیومده...

می رود ...
همین را گفته و به کیفش چنگ زده و از اتاق بیرون می زند

و در را با کمی خشونت بهم می کوبد ...
می شکند ...

قلبم می شکند ...
من هیچ گاه با پوپک چنین برخورد نکرده ام ...

تا توانسته ام برایش درمان بوده ام ...
مرهم بوده ام ...

ولی نوبت من که شد جا زد ...
پوپک جا زد ...

توجه کنید اسم رمان از #من_طوفانم به #من_آیه ی_طوفانم
تغییر یافته است

 #من_آیه ی_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p74
#پارت_هفتاد_و_چهار

 #من_آیه ی_طوفانم
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حدیث غمگین نگاهم می کند ...
بغض نشسته در گلویش را از چشمانی که متاثر نگاهم

می کنند می خوانم ...
منتظرم بهم به توپد ...

طعنه بزند ...
بگوید بفدما تحویل بگیر این همان دختری است که همیشه

سنگش را به سینه ات می زدی ...
بفرما تحویل بگیر ...

خوب جواب خوبی هایت را داد ...
اّما نمی توپد ...
نمی گوید ...

گله هم نمی کند ...
فقط متاثر نگاهم می کندوو حرف های درونش را لز

چشمانش بارم می کند ...
در باز و پرستار و دکتر داخل می شوند ...

حدیث حفظ ظاهر می کند ...
بغضش را پس می زند و تمام زورش را می زند تا لبخند

روی لب هایش بگنجاند ...
_ سالم خوب هستین.

دکتر که میانسال است و خوش پوش و خوش عطر تبسمی
می کند ...

_ سالم مرسی از شما ...
سپس توجه اش را معطوف من می کند ...

_ چطوری خانم، بهتری؟!
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سعی می کنم پاسخش را به هر زور و اجباری که هست بدهم
...

_ بله خوبم ...
_ سرگیجه نداری!

دارم خیلی هم دارم ...
_ بله دارم ...

_ کم خونی شدیدی دارین؛ به تازگی پریود بودین ...
سری به نشانه ی تایید حرفش می کنم ...

_ خانم دکتر سرمش داره تموم می شه؛ می تونم ببرمش؟!
دکتر با خوشرویی پاسخش را می دهد:

_ نامتاسفانه، با توجه به پرونده شون که بهمون دادین و
آزمایشاتی که گرفتیم، مریضتون سابقه ی کم خونی شدید
دارن و االن نیاز به دریافت خون دارن ... چرا تعلل

کردین؟!
_ قرار بود هفته ی آینده پیش دکترش بریم؛ ولی حالش بد شد

...
_ مشکلی نداره؛ بازم دیر نشده و بعد از دریافت خون

می تونید مریضتون رو با خودتون ببرید ...
کمی معاینه ام می کند و پس از گفتن چند چیز به زبان التین و

نوشتن آن ها بر روی برگه توسط پرستار از اتاق خارج
می شوند و می روند ...

بازهم حدیث چیزی نمی گوید ...
باز هم حدیث حرفی نمی زند ...

خانم کریمی داخل می شود و با خوش رویی به سمتمان
می آید:
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_ بیدار شدی دخترم ...
آهسته به حرف می آیم ...

_ بله ...
حدیث با مهربانی می گوید:

_ من یه لحظه برم ببینم تقریبی هزینه ی بیمارستان چقدر
می شه؛ رضا یادش رفت کارتش رو بیاره، چون عجله ای

 اومدیم کارتش روی کانتر جا موند ...
_ موردی نداره دخترم؛ مسعود هست ...

حدیث میانه ی حرفش می پرد ...
_ نه ممنون؛ رضا پول همراهش هست؛ ولی جون اینجا

بیمارستان خصوصیه بدون شک کمی هزینه هاش باالست و
رضا هم عادت به پول نقد نگه داشتن نداره و همیشه از

کارت بانکی استفاده می کنه.
مشخص است ...

مشخص است تمام زورش را می زند تا چندتا حرف درشت
و کوچک تحویل خانم کریمی ندهد ...

از طرز برخوردش کامالً مشخص است که از حضورشان
در این جا ناراضی است ...

توجه کنید اسم رمان از #من_طوفانم به #من_آیه ی_طوفانم
تغییر یافته است

 #من_آیه ی_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
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#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p75
#پارت_هفتاد_و_پنج
 #من_آیه ی_طوفانم

_ موردی نداره دخترم بازم تعارف نکنید ...
_ ممنون تعارف نداریم که خدا بیشترش کنه جیبتون رو ...

با کمی طعنه گفته است ...
خانم کریمی می فهمد ...

مشخص است که طعنه ای که حدیث به او زده  است را
متوجه شده است ...

ولی حرفی نمی زند و با تبسمی حدیث را تا دم در اتاق بدرقه
می کند...

_ مسعود نگرانته؛ خیلی دوست داره ببینتت، اجازه می دی
بیاد تو؟

به حرف می آیم ...
سریع به حرف می آیم ..

_ نه ؛ شرایطم برای دیدن هیچ کسی مهیا نیست ...
حرفی نمی زند و از این که بیش از این اصرار نمی کند

خرسند می شوم...
لحظاتی بعد با لحنی نگران می پرسم:
_ خان جون، خان جون حالش خوبه؟!

دستم را در دستش می گیرد؛ گرمای دستش دستم را
می سوزاند، یا دست او واقعنی گرم است یا دست من زیاد از
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حد سرد است که گرمای دست او را به شدت احساس و لمس
می کنم ...

_ اره شکر خدا خطر رفع شده؛ خدا به رومون نگاه کرد ...
چرا باید از واژه ی جمع استفاده کند؛ از این که هنوز هیچ

چیزی نشده خودشان را به ما می بندد به مذاقم خوش نمی آید
و با تمام وجود احساس نارضایتی می کنم ...

ندارم ...
حس خوبی به پسرش و خودش اصالً ندارم  ...

در باز و حدیث میانه ی در می ایستد ...
_ چیزی الزم نداری؟ رضا داره میره کارت رو بیاره، اگه

الزم داری بگو بیاره برات ...
نگاهی به خودم می کنم ... اصال نمی دانم  با چه لباسی مرا به

این جا آورده اند، آیا مانتو پوشانده اند یا با همان تونیک و
چادر رنگی مرا به این جا آورده اند.

خانم کریمی که متوجه ذهن درگیرم می شود باخوش رویی
می گوید:

_ فکر کنم پوپک خانم ههه ی لباسات و چادرت مشکیت رو
تو کمد گذاشته باشه.

پس با این اوصاف به چیزی نیاز ندارم ...
_ نه چیزی الزم ندارم ...

حدیث می رود و من می مانم و خانم کریمی ...
نگاهش گویای حرف های است که می خواهد بگوید ولی

 نمی تواند!
واقعاً این زن چه توقعی از من دارد؛ توقع دارد من اکنون از

اینکه به کسی عالقمندم با او حرفی بزنم؛ مگر دیوانه ام!
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_ نمی گی؟!
طاقتش طاق می شود.

ندارم به وهلل حس خوبی به او و پسرش ندارم ...
اصالً یهویی از کجا ظاهر شدند؛ قبال در جلسات خان جون
او را دیده بودم ولی اینکه چه شد و از کجا یهویی جلوی

راهمان سبز شدند و حرف خواستگاری را پیش کشیدند کمی
برایم غیر منتظره و عجیب به نظر می آید.

_ من هیچ حرفی برای گفتن ندارم ...
با زور گفته ام ...

با تمام سعی و تالشی که کرده ام در در هنگام بیان کردنش
چشمانم گریه از سر نگیرند ...

_ پس نخواه که مسعود حاال حاال جا بزنه، میشناسم پسرم و
تا حاال هر چیزی که خواسته رو بدست آورده، تو دیگه

سوای اونا هستی براش و اندازه ی جونش دوست داره، شک
ندارم تا بدستت نیاره کوتاه نمی آد ...

اگر من نخواهم ...
اگر من بگویم نه ...

چگونه می تواند بدستم بیاورد ...
نمی خواهمش ...

دوستش ندارم مگر زور است ...
بگذار آنقدر بیایین و بروند و جواب نه بشنوند تا آخر سر

خودشان کوتاه بیایند و پا پس بکشند ...

* * * 
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توجه کنید اسم رمان از #من_طوفانم به #من_آیه ی_طوفانم
تغییر یافته است

 #من_آیه ی_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p76
#پارت_هفتاد_و_شش
 #من_آیه ی_طوفانم

_ جات خوبه دخترم، راحتی؟!
نه نیست ...

اصالً سر سوزنی احساس راحتی نمی کنم ...
ولی این را به خانم کریمی که نباید بگویم ...

_ ممنون ...
یک جواب بی ربط ...

ممنون برای چه اصالً ...
این ممنونی که گفتم برای چه چیزی بود اصالً ...

بی جهت گفته ام ...
نگاهم را سمت حدیث برمی گردانم ...

کارد بزنی خونش در نمی آید ...
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حرص و اعصبانیت درونش از برافروختگی ظاهرش کامالً
هوایداست ...
شاکی  است ...
گله مند است ...

از دست عموهایم شکار است ...
او توقع داشت اکنون بجای آقا مسعود عموهایم مارا تا خانه

برسانند ولی در کمال بهت و تعجب هر کدام در جهتی
مشغول بودند ...

آهسته طوری که فقط او صدایم را بشنود می گویم:
_ بسه دیگه، چرا داری این قدر خودت رو اذیت می کنی؛

خب حتماً کار داشتن.
نگاه غضب آلودش را حواله ام می کند.

_ اینو نگی چی بگی، البته جز این از تو توقع چیز دیگه
نمی ره.

آهسته گفته است، طوری که فقط من بشونم.
_ این طور نیست.

_ چرا دقیقاً همین طوره، چون از این کارشون که وقتی
بهشون محتاجی هیج کدوم پیدا نمی شن و سر خوشیت که

می شه سر هر کدوم از یه سوراخ توی زندگیته منو
می سوزنه.

_ دیدی که خان عمو مجبور بود بره خارج از شهر و عمو
طاهرم که هنوز از راه مسافرت برنگشتن، دیدی که عمه  هم
با آژانس اومده بود بیمارستان ... عموطاها هم که هنوز از

اردو برنگشته و ...
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نگاه گذاریی به آقا مسعود می اندازد، می خواهد مطمئن شود
که به حرف هایمان گوش نمی دهند سپس میانه ی حرفم

می پرد.
_ آیه، اون عمو های که داری سنگش رو به سینه ات می زنی

بچه داره؛ می تونست اون رو بفرسته دنبالمون؛ تا کجا
میتونن کوته فکر باشن، مارو باید یه غریبه ببره تا خونه؟!
یه غریبه ای که از قضا خواستگار شما هم تشریف داره!
یکی از در همسایه ها ببین داری از ماشین این آقا پیاده

می شی چی میگن آیه! کم پشت سرت دارن فلسفه می پیچن؛
همین االن توی دهن درو همسایه افتاده فالنی نشون کرده ی
بیسانی شده، یعنی می خوام همین االن هرچی از دهنم در
می آد بار همینی که پشت فرمون نشسته و ادای آدم های
نجیب و چشم و دل پاک رو می آد رو بشورم و پهن کنم
جلوی بند رخت ... آقا نمی خواد زوره! خب نه یعنی نه!

دنبال چی هستن این دوتا که چند ساعته خودشون رو االف
کردن، آخه برای چی!

الل می شوم ...
ندارم در برابر حرف هایش هیچ پاسخی ندارم که تحویلش

دهم...
توجه کنید اسم رمان از #من_طوفانم به #من_آیه ی_طوفانم

تغییر یافته است

 #من_آیه ی_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
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#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p77
#پارت_هفتاد_و_هفت
 #من_آیه ی_طوفانم

سرش را کمی به سمتم متمایل می کند و درست در نی نی
چشمانم خیره گشته و می گوید:

_ همین مارو با اینا فرستادن هم نقشه ی خودشونه، بوی پول
به مشامشون خورده، دیدن طرف ادم حسابی و دستش به

دهنش می رسه و صدتا مثل اونارو می خره و میفروشه گفتن
سفره که پهن بذار ماهم هرکدوم یه نوکی بزنیم.

قلبم به درد می آید؛ ا این بی رحمی که گاهی حدیث در برابر
اعضای فامیل پدریم دارد مرا آزرده خاطر می کند...

سکوتم را که می بیند، دیگر حرفی نمی زند و به سمت پنجره
نزدیک شده و به منظره ی بیرون چشم می دوزد ...

آهنگ مالیمی در سیستم صوتی اتومبیل پخش می شود که
بیشتر از این که درگیرم کند کاری می کند که چشمانم سنگین

و به استقبال خواب بروند.
هنوز که هنوز است جای سوزن های که برای پیدا کردن
رگم به دستم فرو کرده اند درد می کنند و می سوزند ...

کم خونی شدید را همیشه داشته ام و هر چند سال یک بار
مجبور به خون گیری می شوم ...
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سنگینی نگاه آقا مسعود را هر چند وقت یکبار بر روی
خودم احساس می کنم ...

 نه این که زیاد باشد و طوالنی نه، به هیچ عنوان!
در حد گذارا است و کوتاه ...

ولی چون سنگینی اش بیشتر است، به همین خاطر به راحتی
می توان حسش کرد...

می گذرد دقایقی می گذرند و سپس کم کم به سر کوچه
می رسیم، چون کوچه مان باریک است و ماشین رو ندارد،
پس آقا مسعود مجبور است تا همین جا ماشین را پارک کند.
به محض پارک کردن همانند زندانی های که از بند اسارت
رها می شوند با اشتیاق در را باز می کنم و از این که از آن
جو سنگین خالص می شوم لبخندی بر لب می نشانم که در
همین حین نگاهم بند خاتون و طوفانی می شود که در کنار
هم راه می روند و به محض دید ما خاتون درجا می ایستد و
طوفان ابتدا متعجب به خاتون چشم می دوزد و سپس مسیر

نگاه خاتون را گرفته و به منی که مبهوت آن دو را می نگرم
می رسد.

گلویم خشک می شوم و ضربان قلبم از تپش می ایستد ...
این چه شانس بدی است که من دارم ...

دقیقاً من در کجا بودم وقتی که خداوند شانس را در بین
بنده هایش تقسیم می نمود...

خانم کریمی به محض پیاده شدن و دیدن خاتون لبخند
خرسندی برلب می نشاند و به سمتش رفته و با خوش رویی

با او سالم و احوال پرسی و روبوسی می کند...
_ سالم خاتون ...
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گوش نمی دهم به باقی حرف هایشان گوش نمی دهم ...
دلشوره به سرزمین آرامشم شبیخون می زند ...

سرزمین آرامشم با خاک یکسان می شود و اضطراب تمام
جانم را در سیطره خود فرا می گیرد ...

حبس می کند ...
مرا در قفس تشویش حبس می کند ...

چرا باید آن ها را در این لحظه و این جا ببینم ...
خدایا با من لج کردی!

توجه کنید اسم رمان از #من_طوفانم به #من_آیه ی_طوفانم
تغییر یافته است

 #من_آیه ی_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p78
#پارت_هفتاد_و_هشت

 #من_آیه ی_طوفانم

دست حدیث دور بازویم حلقه می شود و ناجی ام می شود و
مرا از سقوطی که قرار بود نصیبم شود نجات می دهد ...

صدای باز شدن در سمت آقا مسعود به گوشم می رسد و نگاه
طوفان به آن سمت کشیده می شود ...
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شک ندارم که خاتون او را در جریان همه چیز قرار داده
است ...

کاش ناراحت شود ...
در نگاهش به دنبال پیدا کردن ردی از ناراحتی، اعصبانیت،

خشونت می گردم، ولی نمی یابم به محض دیدن لبخند
مردانه ای که بر لب هایش ردی هرچند کم از خود در

معرض دید قرار داده است مرا در بهت فرو می برد ...
_ سالم داداش!

داداش! داداش کجای کار بود؟! اصالً او چگونه آقا مسعود
 را می شناسد...

تمام فانتزی های درونم بپا خیزته و اعتراض می کنند...
آن ها توقع دارند اکنون طوفان یک چک حسابی آقا مسعود

را میهمان کند...
_ این دوتا هم رو می شناسن؟!

حدیث است؛ او هم تعجب کرده است ...
مشخص است او هم جز این خوش و بش انتظار چیز

دیگری را داشته است ...
هر چیزی می توانست باشد، هر چیزی اال چیزی جدا از این

برخورد این دو نفر ...
نگاه خاتون سمتم جهش می گیرد ...

حس می کنم گله دارد ...
من از چشمانش گله می خوانم ...

شکایت می خوانم ...
اعتراض می خوانم ...

من حس می کنم خیلی چیز ها را ...
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من از این چشمانی که چنین مرا می نگرند همیشه چیز هایی
را حس کرده ام که نمی دانم درست بوده اند یا غلط ...

حقیقت بوده اند یا توهم ...
واقعیت بوده اند یا رویا ...

نمی دانم ...
نمی دانم چه بوده اند ...

ولی هرچه که بوده اند من همیشه حس کرده ام که خاتون به
من به چشم دختری که دوست دارد عروسش شود نگریسته

است ...
حدیث سالم و احوال پرسی می کند و پاسخ مهربان خاتون را

دریافت می کند ...
ولی من حتی کلمات را هم از یاد برده ام و زبانم حتی به

گفتن یک سالم ناچیز هم نمی چرخد ...
_ سالم اولدوز قیزم ...

بغض در گلویم می نشیند ...
می میرم ...

بدای این محبتی که خالصانه نثارم می کند من می میرم ...
تمام تالشم را می کنم و بغضم را پس زده و آهسته پاسخش

را می دهم:
_ سالم خاتون.

 _ خوشبخت بشی اولدوز قیزیم.
همین را می گوید و سپس خداحافظی سر سری با خانم
کریمی می کند و سپس وارد کوچه می شود و طوفان با

نگرانی پشت سرش به راه می افتد ...
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توجه کنید اسم رمان از #من_طوفانم به #من_آیه ی_طوفانم
تغییر یافته است

#من_آیه ی_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p79
#پارت_هفتاد_و_نه
 #من_آیه ی_طوفانم

ماتم می برد ...
این دیگر چه بود ...

حدیث هم ماتش برده است ...
مشخص است که می خواسته در جواب تبریک خاتون حرفی

زده و این مسئله را نقض کند ...
ولی این عجله ی خاتون برای رفتن او را از این کار منع و

بهت و تعجبش را برانگیخته است ...
_ تحویل بگیر! این یه نمونه اش آیه خانم؛ حاال بشین و از

این قوم طرفداری کن.
دستم را می گیرد و به سمت کوچه می برد ...
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امان نمی دهد حتی از خانم کریمی خداحافظی کنم ...
یک تشکر خشک و خالی می کند ...

برای داخل شدن به خانمان نه تعارفی می کند و نه
اصراری ...

نفس های عصبی  که می کشد حرص درونش را کامالً نشان
می دهد ...

ولی من اکنون بیش از هر چیز این درون ذهنم جوالن
می دهد ...

یعنی اکنون طوفان گمان می کند که من به خواستگاری آقا
مسعود جواب مثبت داده ام ...

برایم تصور این مسئله چنان دردآور است که بی اختیار
 اشک از چشمانم سرازیر می شود ...

حدیث اشک چشمانم رادکه می بیند می خواهد جویای علت
شود که در همین حین تلفن همراهش به صدا در می آید:

_ حتماً رضاست ...
به محض دیدن شماره ی روی صفحه نمایش گوشی اش
باعجله تماس را برقرار کرده و گوشی را دم گوشش

می گذارد ...
_ الو رضا، خوبی، چه خبر افسر اومد ...

... _
_ چرا پس ...

... _
_ خدا ذلیلشون کنه ...

... _
_ رسیدیم، تو نگران ما نباش..
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... _
_ خودت رو اذیت نکن عشقم؛ همین که خودت چیزیت نشده
خدا رو شکر که؛ خسارت مادی رو میشه جبران کرد ولی

جانی رو نه! امروز خدا بخیر کنه! صدقه بنداز، منم
انداختم، تو هم بنداز، سر راهت برو پیش همون مرده  که
سر چهار راه وامیسته همیشه و خروس توقفس گذاشته؛ یه
خروس بگیر و بگو جلوی خودت و ماشین قربونی کنه ...

... _
_ رضا دورت بگردم حتماً این کارو بکنیا ...

... _
_ نگران نباش؛ ما خوبیم؛ آیه هم خوبه...

... _
_ این چه حرفیه؛ نه بابا آیه چرا ناراحت بشه ...

... _
_ نه نذاشتم حساب کنه؛ عمه اومد حساب کرد ...

... _
_ مگه دستت رو بو کرده بودی که یه جا تصادف کنی که

عابر بانک نباشه ...
... _

_ خداروشکر که بخیر گذشت ...
دیگر به حرف هایشانw گوش نمی دهم و البته توانی هم در

جانم نمانده است .. 
دوست دارم هرچه زودتر وارد خانه شده و به اتاقم پناه

ببرم ...
دوست دارم گریه کنم ...
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آنقدر گریه کنم تا شاید سبک شوم ...
توجه کنید اسم رمان از #من_طوفانم به #من_آیه ی_طوفانم

تغییر یافته است

#من_آیه ی_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p80
#پارت_هشتاد

 #من_آیه ی_طوفانم

به سمت در می روم ...
حدیث متوجه کالفگی ام می شود و با عجله از آقارضا

خداحافظی کرده و به سمتم می آید ...
قبل از این که بخواهم زنگ در را بزنم، دستم از پشت کشیده

می شود و نگاهم در نگاه جدی حدیث کوک می شود ...
_ امروز از اون روزها نیست؛ فقط کافیه یه تشر بزنن که
مطمئنم می زنن یعنی اگه نزنن باید بهشون شک کنی؛ با
اولین تشرشون حساب بزرگتری و کوچکتری رو میذارم
کنار عقده ی چند سالم رو رو سرش خالی می کنم. بس، چه
خبره، برای من عرصه رو تنگ کردن، محاله حدیث بذارم

برای تو هم تنگ کنن.
نگاهم سمت در آبی رنگ خانه روبه رویی کشیده می شود ...

@romandl



با صورتی خیس از اشک آن را نگاه می نگرم ...
مگر نمی گویند، دل به دل راه دارد، پس چرا دل او سمت

من حتی نیم نظری هم راه ندارد، آخر چرا ...
دست حدیث زیر چانه ام قرار می گیرد و به آرامی سرم را به

سمت خودش برمی گرداند ...
با همان دست اشک هایم را پاک می کند و آهسته و در حالتی

که فقط خودم صدایش را بشنوم می گوید:
_ حسرت چی رو می خوری آجی قربونت؛ اگه قسمتت

باشه؛ آسمون به زمین بیاد و زمین به آسمون، تو مال اون
می شی و اون مال تو؛ اون وقت جلوی همین قوم ظالم
وامیستی و می گی من آیه ی طوفانم، حق ندارید منو بیخ

ریش هر کس و ناکس تازه از راه رسیده ببندین ...
می دانم حرفش فقط برای این است که امید واهی به وجودم

تزریق کند ...
می فهمم به وضوح می فهمم ...

ولی اکنون همین امید واهی را هم دوست دارم ...
همین که دلم خوش باشد بس است ...

_ دیگه هم گریه نکن؛ نذار اشکات رو غیر خدا کسی ببینه؛
آدم ها این روزها ارث باباشون رو از همدیگه دارن؛

پاک شون کن االن فضول های محله از راه می رسن ...
اشکهایم را این بار خودم پاک می کنم و سعی می کنم به خودم

مسلط باشم ...
همین که حدیث کلید را درون قفل در می اندازد قبل از این که

بچرخاند در از آن سمت باز و نگاه هر دویمان روی
عموهایم ثابت می مانند ...
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در نگاه هایشان می شود هر چیزی را دید جز نگرانی! چون
به محض دیدن ما است که لبخندشان را جمع می کنند و

قیافه ی متاثر به خود می گیرند ...
_ سالم اومدین؟! چطوری؟! پس رضا کو! درست همین

االن که بهش نیاز داشتین باید تصادف می کرد...
دلهره به جانم می افتد ...

سریع نگاهی به حدیث می کنم ...
می دانم که اکنون انبار باروت است و به یک کبریت بند
است تا به آتش بکشد هم خودش را و هم دور و اطرافش

را ...
دستانش کنارش مشت می شوند، با لحنی کنترل شده که به
وضوح می دانم که بخاطر موقعیت کنونی مان که در کوچه

قرار داریم آن را حفظ کرده است می گوید:
_ همین جا توضیح بدم یا بیام تو ...

عموهایم کنار می کشند؛ به محض ورود خان عمو مرا به
آغوش می کشد و بوسه ای پدرانه روی سرم می نشاند.

 _ خوبی عمو؛ بهتری!
سعی می کنم به رویش لبخندی بزنم؛ قبل از این که بخواهم

جوابش را دهم حدیث حق به جانب می گوید:
_ نه نیست؛ حالش ظاهرش گویایی حال بد درونشه؛ خواهر

دسته گلم ده روزه نه شب داره نه صبح؛ مدام می گه نه؛
میگه نمی خوام ولی کو گوش شنوا؛ یکی نمی گه باشه؛ فقط
از هر سمت این حرف به گوشش می آد که بذار بیان؛ توکه
هنوز باهاشون آشنا نشدی؛ هنوز ندیدیش و هزار تا حرف

دیگه ...

@romandl



_ چی شده حدیث! چرا این قدر توپت پره عمو؟!

#من_آیه ی_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p81
#پارت_هشتاد_و_یک
 #من_آیه ی_طوفانم

عمو طاهر پرسیده است، آن هم با اخمی کمرنگ که بین
ابروانش نشسته است.

_ توپ؟! از کدوم توپ حرف می زنی عمو؛ واقعیت و گفتم؛
واقعیت تو این خونه توپ برداشت می شه؟!

_ نه ولی این لحن حق به جانبت اونم روبه روی دوتا
بزرگتر از خودت این رو نشون می ده؛ خوب نیست یه دختر
صداش رو ببره باال؛ خوب نیست صدای بلندش رو کسی

بشوه؛ مردم چی می گن.
دهانش باز می شود...
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می دانم اکنون اگر کسی جلودارش نشود حدیث تا خود صبح
ً عقده ی چندساله اش را بر سرشانw خالی می کند و رسما
قشقرق بپا می شود ... بخاطر همین از آغوش خان عمو

خارج می شوم و دست حدیث را می گیرم ...
می بیند ...

نگاه پر خواهشم را می بیند ...
نگاه ملتمسم را می بیند ...

اّما پا پس نمی کشد ...
_ مردم! مگه مردم مهم هستن! اصالً چرا نظرشون و

عقیده شون باید مهم باشه؟!
_ وقتی که داری بین مردم زندگی می کنی نمی تونی مدعی
شی که نظر و عقیده شون برات مهم نیست. دختر نباید با

صدای بلند حرف بزنه!
_ چرا نباید دختر بلند حرف بزنه؛ تو کدوم قانون نوشتن
اینو؟! وقتی معترضه هی می گه نه نه؛ عالم و آدم میزیزن
سرش و مجبورش می کنن به خیلی چیزا که دوسشون نداره
پس چکار کنه؛ دختر مگه کاسه ی صبر نداره که لبریز شه.
حدیث می خواهد اعتراض کند که عمو طاهر او را نادیده

گرفته و نگاهی به من می کند:
_ چیزی الزم نداری! االن حالت خوبه!

حالم خوب نیست...
ولی درد مرا که او درمان نیست ...

لبخندی می زنم و سری به نشانه ی تایید تکان می دهم ...
_ خوبه خدا رو شکر ...

سپس نگاهی به خان عمو می کند...
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_ داداش کاری با من نداری؟
خان عمو تعجب می کند.

_ نمی آی بریم مالقات خان جون؟!
_ نه دیگه؛ تو برو منم فردا صبح می آم؛ تازه از راه رسیدم؛
فکر نکنم االنم وقت مالقات باشه! منم می خواستم آیه رو

بیارم؛ که حاال اومده خودش ...
همیشه با حدیث مخالف بوده است؛ همیشه ی خدا حدیث و
عمو طاهر در مقابل هم ایستاده اند ... االن هم دقیقاً دارد با
زبان بی زبانی نشان می دهد که حدیث برایش مهم نیست و

او بخاطر من می خواستم بیاید دنبالمان ...
قبل از این که خان عمو بخواهد جواب عموطاهر را بدهد

حدیث با پوزخند می گوید:
_ نمی خوای حاال بپرسی از آیه چطوری اومده؟ با کی

 اومده؟
خان عمو معترضانه مداخله می کند:

_ حدیث االن مشکل تو چیه! نکنه با رضا بحثت شده و
داری سر بقیه خالی می کنی! درست نیست تو این وضعیتی
که خواهرت داره به فکر خودت و خالی کردن عقده هات

باشی!
زده است وسط خال ...

پا گذاشته است روی نقطه ضعف حدیث ...
آن ها همیشه دنبال بهانه هستند تا ازدواج خودسرانه ی حدیث

را بر سرش بکوبند ...
_ عقده ! یعنی عقده های خفه شده توی دلم اینقدر واضحه!
_ بله معلومه! آشی بوده که خودت برای خودت پختی ...
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 حدیث با پوزخند میانه ی حرف خان عمو می پرد!
_ دید عقده های من با دیدگاهی که شما از عقده های من

دارین زمین تا آسمون فرقشه ...

#من_آیه ی_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p82
#پارت_هشتاد_و_دو
 #من_آیه ی_طوفانم

چهره ی عصبی اش، نوید طوفان می دهد ...
نوید یک سونامی بزرگ ...

ً _ عقده ی من رضا نیست؛ زندگی با رضا هم نیست؛ اتفاقا
ازدواج با رضا و انتخاب رضا نقطه ی عطف زندگی منه و
روزی خدا رو هزار بار شکر می کنم که به من عقل داد تا

بد و از خوب تشخیص بدم ...
_ شوهر مطرب کجاش خوبه؟!

پوزخند حرص درآروی حواله ی عمو طاهر می کند:

@romandl



_ خب از نظر شما که درک درستی از کار هنری و هنرمند
ندارین رضا مطرب شناخته می شه؛ ولی از نظر منو
هواداراش اون یه هنرمند و هنرش قابل ستودنه ...

_ تا کی قراره نون خونت از ساز زدن شازده ات توی چهار 
راه و جلوی تاالر وحدت و عروسی ها دربیاد! دقیقاً تا

کی ...
_ تا آخر عمر هم باشه من با این قضیه مشکلی ندارم و

دونسته شوهرم رو انتخاب کردم ...
_ خب داری سختی می کشی! تو خیلی راحت می تونستی با
انتخاب اون خواستگارت برای خودت آسایش فراهم کنه...

 _ مگه همه چیزمادیاته!
_ عشق برات نون آب نمی شه دختر جان ... بذار چند سال
بگذره اون موقع می فهمی ما چی گفتیم بهت و تو سرخود

چکار کردی!
_ دقیقاً عقده ی من همینه؛ همینی که شماها نگاهتون فقط به

پول طرفه و طرف رو با پولش ادم حساب می کنی...
_ بذار به سختی زندگی بیفتی؛ هنوز این جای خان بابا

دستتون رو گرفته و پر و بال داده بهتون نفهمیدی سختی
زندگی چیه!

نگاه حدیث به خون می نشیند!
خشم تمام وجودش را می گیرد ...

می دانم با سونامی که قرار است برپا شود فاصله ی چندان
زیادی نداریم؛ به همین خاطر دست حدیث را می گیرم و
داخل خانه می کشم تا قائله را ختم به خیر کنم؛ اّما حدیث

کوتاه نمی آید ... تا میدان را دیده است می خواهد عقده ی چند
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ساله اش را خالی کند ... دستم را پس می زند و به سمت
عموهایم که هنوز در وسط حیاط قرار گرفته اند می چرخد.
_ کدوم دست گرفتی؟! کی دست مارو گرفته؟! دقیقاً کی؟!

اصالً با چی دستمون رو گرفته؟!
خان عمو عصبی می شود ...

او هم قشنگ فهمیده است که این ماجرا قرار است به کجا
ختم شود...

او هم به وضوح فهمیده است که منظور حدیث به چیست...
می داند ...

به خوبی می داند که قرار است چه چیزی عنوان شود...
بخاطر همین به سمتمان می آید ...

می ترسم ...
تا کنون کتک نخورده ام ...

داد نشنیده ام ...
آزار و اذیت ندیده ام ...

اّما ...
اّما نمی دانم چرا ترس به جانم رخنه می کند و داخل خانه ی
خان جون می شوم و دست حدیث را پشت سرم به داخل

می کشم.

#من_آیه ی_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده
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 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p83
#پارت_هشتاد_و_سه
 #من_آیه ی_طوفانم

_ چرا نمی زاری بگم؛ چرا نمی فهمی! تا کی می خوای سرت
رو مثل کپک کنی زیر برف! تا کی می خوای خر فرضت

کنن ...
عموهایم داخل می شوند؛ حتی زنعموهایم هم بخاطر صدای

بلند حدیث پابرهنه و هول زده از راه می رسند ...
حتی حامد هم به اتفاق پرنیان که پشت سرش قرار دارد از

راه می رسند ...
با درد می گویم:

_ حدیث وقتش نیست! حال خان جون خوب نیست؛ االن
همه فکرشون درگیر اونه! ولش کن آجی!

حدیث متاسفم نگاهم می کند...
_ تو چهره ی کدومشون تاسف می بینی؛ غم می بینی؛ غصه و

نگرانی می بینی...
_ حدیث!

عمو طاهر گفته است...
آن هم با تن صدایی بلند ...

خان عموهم صدایش را باال می برد ...
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_ دیگه داری گنده تر از دهنت حرف می زنی؛ جواب
خوبی های ما این نیست، زحمت بکشیم و بزرگت کنیم؛ آخرم

بجای احترام و قدر دانی زبون درازی کنی و سکه ی یه
پولمون کنی!

_ چرا می گی زحمت و نمی گی وظیفه!
زن عموهایم هین می کشند و روی گونه هایشان می زنند ...
پرنیان حق به جانب و با نگاهی حقیرانه نگاهمان می کند  ...

حامد پقی می خندد ...
عمو طاهر حرصی " باریکال " می گوید.

و اّما خان عمو ...
خان عمو پوزخند می زند:

_ اگه زیر پال و پرتون رو خان بابا نمی گرفت که االن
معلوم نبود کجا بودین! خان بابا بد کرد؛ ولی ولت کرد! خان

 بابا هم باید ولت می کرد...
حدیث خنده ی هیستریکی می کند:

_ اون وقت کی می خواست تو رو نجات بده خان، عمو ...
خان عمو را با تاکید گفته است ...

با یک لحن تمسخر آمیز ...
_ انگار یادت رفته با چه پولی به نون و نوا رسیدین ...

خان عمو می خواهد به سمت حدیث بیاید که زن عمو مانع
می شود ...

_ خیره سر ...
همین کلمه فقط کم بود که حدیثی که به جوش آورده را

کاری کند که به سیم آخر بزند...
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_ چه خوب بخاطر همین خیره سر شوهرت االن پیشته زن
عمو؛ نکنه یادت رفته؛ داشتی طالق می گرفتی بخاطر اون
همه بدهی که شوهرت باال آورده بود و نکنه یادت رفتی

خون پدر و مادر من تو زندگیت و شوهرت رو نجات داد ...
خون جلوی چشمان خان عمو را می گیرد ...

می ترسم؛ از خطری که قرار است حدیثم را تهدید کند
می ترسم؛ عمو طاهر به کمک زن عمو می آید ...

وضعیت خان عمو دیدن دارد؛ یک دیدن اساسی که ترس را
در بند بند وجودت تزریق می کند ...

#من_آیه ی_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p84
#پارت_هشتاد_و_چهار

 #من_آیه ی_طوفانم

_ زبون درآوردی! بی حیا شدی!
بغض می کند ... ولی همچنان ذره ای از حرص صدایش کم

نمی شود ...
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_ بی حیا؟! واقعاً براتون متاسفم؛ در اصل برای خودم
متاسفم که تو خانواده ی زندگی می کنم که وقتی حرف حق و

می زنم و حقیقت رو میگم می شم؛ خیره سر، بی حیا ....
افسوس که یادتون رفته از صدقه سری دیه ی پدر من االن
همه تون سفره تون پر شده و کارو کاسبی تون گرفت؛ همون

نونوایی که برای زن و بچه اتون نون درمیارین بخاطر
دیه ای که منو آیه که حقمون بود ولی دادیم به شما هنوز

سرپاست ... خیلی بی انصافین ...
خان عمو بالخره از زیر دست عمو طاهر و زن عمو و

حامد خارج می شود و به محض نزدیک شدن سیلی محکمی
زیر گوش حدیث می خواباند ...

چنان محکم که دردش را حس و لمس می کنم ...
سد ایستادگی حدیث می شکند و بغضش شکسته و می گرید ...

طاقتم طاق می شود ...
خان عمو را هل می دهم و مقابل حدیث می ایستم و سپر

بالیش می شوم ...
_ دستت درد نکنه خان عمو؛ آدم به بچه ی برادرش سیلی
می زنه ... مگه دروغ می گه! واقعیت تلخه عمو، خیلی

تلخ ...
با گریه گفته ام ...
بلند و با حرص ...

می خواهد پاسخم را بدهد که در باز می شود و خان بابا داخل
می شود ...

نگاهش خروشان است ...
پشت پلک هایش که می لرزند طوفان بپا شده است ...
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دستانش می لرزند ...
بیشتر از همیشه هم می لرزند ...
لرزششانw خیلی چشم گیر است ...

حدیث ساکت می شود ...
می دانم می دانم که از خان بابا حساب می برد ...

_ اومدی خان بابا! بفرما تحویل بگیر؛ به محبت هات همین
بی حیا می گه وظیفه؛ میگه نون خور ما، میگه از صدقه

سریش نونوایی رو داریم ...
خان آقا نه می گذارد و نه بر می دارد ...

_ راه بازه برات؛ می تونی بری! اون شوهر مطربت رو هم
با خودت ببر؛ عمری آبرو جمع نکردم که شوهرت با

مطربیش تو چهارراه ها به بادش بده ...
 از تعجب چشمانم باز می ماند؛ این دیگر چیست!

این دیگر چه چیزی بود که خان بابا گفت ...
این چه حکمی بود که صادر کرد ...

اصالً از خان بابا توقع نداشتم ...
_ فکر کردین می مونم! یه لحظه هم تو این خونه

نمی مونم ...
قبل از این که خان بابا بخواهد جوابش را بدهد صدای

عصبی آقا رضا توجه همه مان را به سمت در می کشاند ...
_ این جا چه خبره!

نگاهش به دست حدیثی که روی گونه اش نشسته است کشیده
می شود؛ بدون این که کفش هایش را دربیاورد با عجله، داخل

شده و خودش را به حدیث می رساند ...
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#من_آیه ی_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p85
#پارت_هشتاد_و_پنج
 #من_آیه ی_طوفانم

_ حدیثم؛ عمرم، چی شده عشقم! چرا دستت رو گونه ات ...
حدیث دل نازک می شود ...

در برابر رضا همیشه دل نازک است ...
کشیده هایش از همه را پیش رضا می برد و او هم با تمام
اخالص مرهم می شود بر دل زخم خورده ی زنش ...

خودش می گوید، بارها خودم با گوش های خودم شنیده ام که
به لحنی که تمام عشقش را نشان می دهد به حدیث گفته

است" هر چی رو دلت سنگینی می کنه رو بار من کن؛ بخدا
من ناراحت نمی شم؛ بلکه خوش حالم می شم؛ می گم خانمم منو
قابل دونسته و منو الیق همدردیش دیده؛ تو فقط بگو هرچی
خواستی بگو ... هر طور دوست داشتی بگو ... فقط بگو ...

 نذار رو دلت سنگینی کنه ."
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حدیث خودش را در آغوش رضا می اندازد و سگرمه های
خان بابا درهم می رود ...

این کار دربرابر خان بابا یعنی یک بی احترامی محض ...
آقا رضا بدون فوت وقت جمع را از نظر می گذراند ...

_ کدومتون؛ کدومتون جرات کرده به حدیث من کمتر از گل
بگه!

با فریاد گفته است ...
با لحنی که تاکنون من از او ندیده ام ...

این لحن خود اخطار است؛ اخطار یک آژیر خطر بزرگ ...
_ صدات رو نبر باال، مگه یادت ندادن که جلوی بزرگترت

صدات رو نباید ببری باال ...
خان عمو گفته است؛ منظورش به خان بابا است ...

_ بزرگ تری که به زن من کمتر از گل بگه برای من
احترامش رو از دست می ده ...کی جرات کرده بزنه تو

گوش زن من ...
_ قبل از این که زن تو شه بچه ی برادر من بوده؛ خودم

بزرگش کردم و حق پدری گردنش دارم ...
حدیث همان گونه که در آغوش آقا رضا می گرید رو به خان

عمو می کند:
_ خودت رو بابای من ندون؛ تو هیچ وقت نمی تونی بابای من

 بشی! هیچ وقت نمی تونی!
 _ گفتم بیرون!

خان بابا گفته است؛ آن هم در حالی که عصایش را به کف
زمین کوبیده است.

حدیث رو به من می کند.
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_ برو مدارکت رو بردار بریم؛ جز مدارکت هیچی
برندار ...

مطیعانه اولین قدم را برمی دارم به دومی نرسیده ام که حرف
خان بابا نرا درجایم ثابت نگاه می دارد ...

_ آیه جایی نمی ره! یعنی من اجازه نمی دم ...
_ اون به اجازه ی شما نیاز نداره؛ بزرگترش منم و می خوام

با خودم ببرمش ...
_ تو می تونی بری و باید هم بری! ولی آیه حق نداره ...

_ آجی برو حاضر شو ...
قبل از این که اقدامی کنم؛ خان بابا اینبار با جدیت تمام

می گوید:
_ گفتم آیه هیچ جا نمی ره! حرف رو یبار می زنن ...

با عجز روبه خان بابا می کنم ...
صورتم خیس از اشک است ...

_ من می خوام با حدیث برم خان بابا. تو رو خدا اجازه
بدین ...

#من_آیه ی_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p86
#پارت_هشتاد_و_شش

@romandl



 #من_آیه ی_طوفانم

چشمانم دریایی جدیت می شود ...
_ نمی دهم آیه؛ من این اجازه رو نمی دم؛ که تو بری و جیره

خور غریبه بشی ...
جیغ می زند ...

حدیث سیم آخر می زند ...
_ بمونه و جیره خور شماها بشه؛ بمونه و منت شماها
گردنش باشه؛ بمونه و دو روز دیگه اعتراض کرد؛

مخالفتون شد مثل من بندازینش بیرون! این غریبه ای که
ازش حرف می زنی شوهر منه؛ شوهر من ...

می نالم ...
_ می خوام برم؛ حدیث بره منم می خوام برم خان بابا ...

خان بابا عمیق نگاهم می کند ...
_ رفتی دیگه راه برگشتی نداری، هیشکدوم از بچه هام حق

ندارن باهاتون در ارتباط باشن...
حق نداری این خونه که سهله، حق نداری حتی این محل
آفتابی شی... باید همه ی ما رو برای خودت مرده بدونی!

حق نداری دیگه برگردی ...
قلبم مچاله می شود ...

از درون فرو می پاشم ...
_ معلومه که می آد؛ معلومه که دیگه برنمی گردیم؛ معلومه

که دیگه باهاتون کار نداریم ...
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این ها را حدیث گفته است ...
آن هم با حرص و با خشونت ...

اّما حرف دل من نیست ...
مگر من می توانم قید این جا بودن را بزنم ...

پس طوفان چه!
پس تکلیف عشقم چه!

پس دلی که مدت هاست در گروی او است چه!
نمی توانم ...

نمی توانم بروم ...
اگر بروم پس او را کجا ببینم دوباره ...

بروم باید طوفان را هم در درونم و زندگی ام چال کنم ...
او که عاشقم نیست که بگویم هرکجا رفتم در پی ام می آید ...

به جستجویم می شتابد ...
مرا پیدا کرده و تا ابد مهر خوشبختی را در جای جای

زندگی ام می زند ...
نیست ...

او عاشقم نیست ...
اگر بروم ...

می دانم، به وضوح می دانم که زنده زنده خواهم مرد ...
حدیث تردیدم را می بیند ...

از آغوش آقا رضا خارج می شوم ...
یک قدم بینمان را پر می کند و مرا به سمت اتاقم می کشد ...

می روم ...
وارفته به آن سمت می روم ...

@romandl



داخل شدنمان به درون اتاق مساوی می شود با خارج کردن
دستم از دستش ...

می ایستم ...
درمانده ...
عاجز ...

با حالی زار ...
_ کجاست مدارکت!

دهانم باز و بسته می شود برای گفتن یک چیز ...
ولی ندارم ...

جسارتw بیان کردنش را ندارم ...
_ چرا خشکت زده! میگم مدارکت کو ...

مسخ شده فقط نگاهش می کنم ...
سکوتم را که می بیند خودش قصد می کند شروع به کشتن کند
که با گفتن حرفم ثابت درجایش می ایستد و نگاهم می کند ...

_ من نمی آم ...

#من_آیه ی_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p87
#پارت_هشتاد_و_هفت

 #من_آیه ی_طوفانم
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مبهوت نگاهم می کند.
_ یعنی چی!

 به پهنای صورت اشک می ریزم!
_ منو ببخش حدیث؛ می خوام بیام ولی نمی تونم.

_ چرا! نکنه از اینا می ترسی! نکنه فکر کردی بدون اینا
گشنه می مونیم و زندگی مون به ته خط می رسه ...

می نالم ...
_ به اینا فکر نمی کنم ...

حرصی می شود ...
_ پس دلیل نیومدنت چیه! می خوای بمونی که چی ...

هنوز حرفش را به ته نرسانده که میانه ی حرفش می پرم ...
_ من نمی تونم طوفان رو نبینم؛ نمی تونم قید دیدنش رو

بزنم ...
آهسته گفته ام ...

با هزار جان  کندن ...
با هزار زور و اجبار ...

 _ آیه!
_ متاسفم حدیث! خودت رو بذار جای من، طوفان رو هم

بذار جای آقا رضا، قبول کن که سخته! قبول کن که
نمی تونی ولش کنی!

دستش زیر چانه ام می نشیند و سری که من افکنده ام را بلند
می کند ...
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_ شرایط من فرق داره، منو رضا همدیگه رو می خواستیم،
اونم جونش بدای من در می رفت... ولی ...

باز هم میانه ی حرفش می پرم ...
آهسته ...
غمگین ...

با دلی مملو از درد و غم و غصه ...
_ همون فرق داریم نمی تونم؛ چون اگه بیام دیگه باید کامل
قید طوفان رو بزنم ... چون او منو نمی خواد، اون اصالً
نمی دونه که من دوسش دارم؛ شرایط من با تو خیلی فرق
داره؛ شرایط تو خیلی خوبه؛ مثل من بالتکلیفی نداره؛ مثل

من حیرونی نداره؛ مثل من سرگردنی نداره ...
_ پس دردت چیه! وقتی می دونی تهش به ناکجا آباده چرا

داری با سرنوشتت بازی می کنی!
_ نمی تونم بیام حدیث؛ نمی تونم از این جا دل بکنم...

گریان گفته ام ...
آن هم با تن صدایی کنترل شده ...

_ پس من چی! چطور توقع داری برم بدون تو ...
_ تو زندگی داری تو شوهر داری ...

_ اّما تو خواهر منی؛ تو تنها کسی هستی که از خونواده ام
 برام مونده؛ میایی؛ مجبوری بیایی؛ به زور می برمت. 

به سمت کشوی دراور می رود ...
کمد را می گردد ...

هرکجا که احتمالش را می دهد که امکان داشته باشد که
مدارکم آن جا باشد را می گردد ...
_ کجاست؛ مدارکت کجاست ...

@romandl



با حاای زار نزدیکش می شوم و دستم را روی شانه اش
می گذارم ...

_ من نمی آم حدیث مگر این که بخوای جنازه ام رو ...
دستش را روی دهانم می گذارد ...

_ الل شو آیه؛ هر چی می کشم از این بی عقلی توئه؛
خریت های توئه؛ بیا اینا همون هایی هستن که سنگشون رو
به سینت می زدی؛ کدومشون پشتت بودن؛ زبون نشون دادیم
بفرما؛ تحویل بگیر ... ماهیت واقعی تک تک شون رو شد؛
می خوای بمونی دقیقاً این جا چه غلطی کنی؛ اونم بین یه عده

آدم عقده ای قرن هجری ...
_ من با اینا کار ندارم؛ من خودم رو می گم؛ من درم خودمم؛

قلبمه، احساسمه ... قلبم نمی ذاره بیام.

#من_آیه ی_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p88
#پارت_هشتاد_و_هشت

 #من_آیه ی_طوفانم
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_ قلبت اشتباه می کنه که راه و چاه الکی بهت می ده ...
دوباره مشغول گشتن می شود و آن ها را درون کشوی میز

تحریرم پیدا می کند...
_ من اگه دل به دل قلبم و خواسته هاش دادم بزرگترین

دلگرمیم این بود که عشقم دو طرفه بود؛ رضا دوستم داشت؛
پشتم بود؛ همه جوره هوامو داشت؛ آیه نجنگ، قدر خودت

رو بدون؛ وقتی می دونی آخر عشق یه طرفه یعنی چی؛ چرا
داری بهش میدون می دی؛ بخدا دور شدن از این جا به نفعته؛
کمک می کنه راحت فراموشش کنی. بدو بریم ... یه لحظه

هم این جا موندن حرومه ...
چقدر حرف هایش آشناست ...

آن هم خیلی آشنا دقیقاً حرف های خودم است که بارها تحویل
پوپک داده ام ...
ایمان می آورم ...

ایمان به این که حرف بی جا زیاد می زنم ...
آنقدر بی جا که اگر خودم در موقعیت آن شخص قرار بگیرم؛
حرف های خودم را قبول ندارم و عمل با گفته هایم فرق دارند

...
فکر نکنم کسی همانند من چنین دو رو باشد؛ طوری که فرق

میان خواسته های عقل و قلبش چنین بسیار و زیاد بوده
 باشد ...

اّما؛ می چربد، اکنون و این لحظه خواسته های قلبم به عقلم
 می چربد ...

با حالی زار می نالم ...
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_ من نمی خوام فراموشش کنم؛ حدیث من نمی خوام عشقم بی
تکلیف بمونه ...

_ منو از دست می دی؛ حالیته!
سخت است ...
درد دارد ...

زجر عالم را می کشم ...
ولی ...

ولی با هر زور و اجباری که باشد می گویم:
_ من نمی خوام طوفان رو فراموش کنم...

حرفم را مستقیم نگفته ام ولی اینی که گفته ام دقیقاً همین است
که بین تو و طوفان او را انتخاب می کنم؛ همین قدر خل و

دیوانه ...
همین قدر نمک به حرام ...

همین قدر بی لیاقت ...
_ این یعنی منو نمی خوای؛ این یعنی منو انتخاب نمی کنی؛
این یعنی بین منو اون، اون رو انتخاب می کنی؛ یه عشق یه
طرفه که معلوم نیست تهش کجاست؛ به چی ختم می شه ...

با درد گفته است ...
با اشک هایی که از چشمانش سرایز شده است.

دوباره با حالی ترحم آور می نالم:
_ حدیث من نمی خوام طوفان رو فراموش کنم.

قبل از این که حدیث بخواهد جدابم را بدهد؛ در همین حین
صدای بحث آقا رضا و خان عمو بلند می شود ...

@romandl



#من_آیه ی_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p89
#پارت_هشتاد_و_نه
 #من_آیه ی_طوفانم

حدیث نگاهی به منو به در می کند؛ با درماندگی نگاه از من
گرفته و هول زده درحالی که مدارکم را درون کیفش

می گذارد می رود، کش چادرم را از سرم در می آورم و به
محض ول کردنش روی کف اتاقم همانند فرش پهن

می شود ...
توجهی به صداهای بیرون نمی کنم ..  .

نه این که نخواهم ... نه!
نای روی پاهایم ایستادن را ندارم ...

با هزار جان کندن خودم را به در رسانده و آن را می بندم ...
سپس تلو تلو خوران و با هزار جان کندن خودم را به

رختخوابم رسانده و با بی حالی خودم را روی آن ها پرت
می کنم.

آخرین صدایی که می شنوم " بیرون " گفتن بلند خان عمو
است ...

@romandl



می گریم ...
عمیق ...

از ته دل ...
حدیثم رفت ...

بدون شک با نرفتنم سنگ روی یخش کردم ...
بقیه  که علت نرفتنم را نمی دانند ...

آن ها گمان می کنند که من حق را به حدیث نداده ام و این
نرفتنمم بخاطر همین است ...

ولی ...

ولی ...
ولی خبر ندارند که من به حدیث حق می دهم؛ او را محق

می دانم ...
ولی چون دلم در گروی عشق طوفان است، نمی توانم رفتن

را به ماندن ترجیح بدهم ...
من طوفان را دوست دارم ...

حتی با این حال که عشقم یک طرفه است او را دوست
می دارم و به او از صمیم قلب عشق می ورزم ...

می گریم ...
آنقدر می گریم که اصالً نمی دانم کی خواب به چشمانم

شبیهخون می زند و مرا رام و تسلیم خود می کند.

* * *
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" زمان حال "

دستی به صورتم می کشم ...
این کابوس دیگر چه بود که دیده ام ...

نکند نشانه باشد ...
نکند خدا هم با زبان بی زبانی دارد به من می فهماند که چرا

با حدیث نرفتم و این جا ماندن را ترجیح دادم ...
حالم بد است خیلی بد ...

حدیث بخاطر من قشقرق بپا کرد ...
بخاطر حال بد من سکوت چند ساله اش را شکست تا بقیه را

به خود بیاورد ...
چرا دروغ بگویم ...

حق دادم ...
به حدیث حق دادم ...

گمان نمی کردم جواب و حرف حقی که زده بود را چنین
بدهند ...

دلم گرفته است ...
از همه ...

بیشتر از همه هم از خان بابا گرفته است ...
چرا!

چرا برای حدیث آن حکم ناعادالنه را برید ...
حس می کنم تک تکشان دنبال بهانه بودنند ...

شاید هم زودتر از این ها منتظر بودند حدیث طاقتش طاق
شده و المشنگه بپا کند تا این ها جوابش را چنین بدهند ...

 چرا حس می کنم یک چیزی این وسط بو دار است!
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چرا با این حکمی که ناعادالنه خان بابا برید؛ حس بد به
یکباره به جانم رخنه کرده و مرا مدام به فکر می برد ...

آن هم فکر های اجق وجق ...
فکر هایی که همانند سم می مانند ...

درست به همان اندازه کشنده و خطرناک ...
از پشت پنجره کنار می آیم ...

باید فکر را درگیر چیز دیگر کنم ...
وگرنه این افکار مالیخولیایی مرا به کام خود کشیده و آخر

سر از پای درمی آورمند ...
ابتدا نفس عمیق می کشم؛ اولین چیزی که به مشمامم می رسد

بوی عرقم است؛ تمام تنم بوی عرق می دهد ...
بوی بیمارستان و الکل ...

با اکراه از جایم بر می خیزم و پس از برداشتن لباس تمیز از
کشوی لباس هایم، از اتاقم خارج و به سمت سرویس که
انتهایی راهرویی اتاق خواب ها قرار دارد می روم ...

به محض ورود، لباس های تمیزم را درون سبد رخت کن
می گذارم و بدون این که لباس های کثیفم را از تنم خارج کنم؛
با همان ها کف حمام می نشینم و دوش را باز و آب از سرم
 سرایز شده و تمام تنم لحظاتی بعد خیس از آب می شوند ...

چشمانم آهسته ...
آرام ...
با غم ...

شروع به باریدن می کنند ...
باریدنی که همه از سر دلتنگی است ...
آن هم دلتنگی که برای حدیثم دارم ...
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#من_آیه ی_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p90
#پارت_نود

 #من_آیه ی_طوفانم

گله دارم ...
زیر دوش آهسته می نالم:

_ خدا چرا یهو همه چیز این طوری شد. من ازت کمک
خواستم؛ نه این که در عرض دو هفته زندگیم این طور رنگ

درد و غم و غصه بگیره ... چرا آخه!
اشک هایم سوزناک تر از قلب از دیده گانم جاری می شوند ...

قلبم این روزها حال خوشی ندارد ...
رسماً حاکم شده است و بر تمام اجزای تنم حکومت

می کند ...
دستور می دهد و توقع هم دارد که بدون فوت وقت اوامرش

اجرا شود ...
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دلم به حال خودم می سوزد ...
بحال بی پناهیم ...

کاش حداقل خان جون بود ...
 اگر او بود نمی گذاشت برای حدیثم چنین حکمی بریده شود!

نداشتم ...
از خان بابا توقع نداشتم ...

این سهم حدیثم نبود ...
انگار همین قشقرق باید به پا می شد که من به دیدگاه درستی

که حدیث از خان بابا و عموهایم داشت پی ببرم؛ راست
می گفت! من هیچ وقت روبه رویشان قرار نگرفته ام؛ اگر
مخالف چیزی هم بودم حرفم را در رعایت کامل ادب و

عزت و احترام مطرح کرده ام؛ این که اکنون چنین با حرف
حقی که حدیث زده است با او برخورد کرده اند چه بسا چند
وقت دیگر با مخالفت شدیدی که من بکنم از همین برخورد

با من هم نداشته باشند ...
با هر زور و اجباری که هست سعی می کنم لباس هایم را از

تنم درآورم ...
دروغ چرا ...
میترسم ...

میترسم پس بیفتم ...
چون می دانم که بدون شک تا چند ساعت کسی نیست که به
دادم برسد؛ خان جون که حضور ندارد تا به محض طوالنی
شدن مدت زمان استحمام و غیبتم به سراغم آمده و پس از

این که به در ضربه زده و ازم اجازه بخواهد سپس داخل شده
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و کمرم را کیسه بکشد؛ حال من بگویم نه الزم ندارم مگر
 خان جون کوتاه می آید!

نه ...
محال است که کوتاه بیاید ...

خان جون به حمام و نظافتش حساس است؛ و چون به شدت
به من عالقه مند است و مرا جزئی از خودش می داند؛ چند
چیز را که به شدت به آن پایبند است و معتقد، از من هم
توقع این را دارد که با او هم نظر شوم، و اگر نشوم بدون

شک، حکایت کیسه کشیدن اجباری می شود؛ و من می مانم و
اعتراضی که در سکوت آن  را فریاد می کشم ...

بعد سپری شدن دقایقی که به گربه شوری بیشتر شباهت
دارد تا حمام کردن تر و تمیز لباس پوشیده خارج می شوم که

در همین حین نگاهم به فرش پذیرایی جلب می شود؛ ابتدا
سایه ی باز شدن در خانه و نوری که از چراغ حیاط روی
آن می تابد توجه ام را جلب خود می کند؛ سپس سایه ی فردی

که از خانه خارج می شود ...

#من_آیه ی_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p91
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#پارت_نود_و_یک
 #من_آیه ی_طوفانم

در ذهنم شروع به تجزیه و تحلیل افرادی که در این خانه
زندگی می کنند می کنم ...

من ...
خان جون ...
خان بابا ...

من که در این جا هستم ...
خان جون که در بیمارستان است ...

خان بابا هم ...
نمی دانم ...

از خان بابا خبری ندارم. به سمت پذیرایی می روم ...
آخر همیشه آن جا می خوابد ...

مثالً می خواهد غرور و صالبتش را با نخوابیدن در کنار
خان جون و آن هم اتاق خواب نشان دهد ...

همین که راهرویی اتاق خواب  ها را رد می کنم و نگاهم به
خان بابایی می افتد که غرق در خواب است ترس به جانم

رخنه می کند و صدایم در هنجره خفه ...
پس ...

 پس آن سایه متعلق به چه کسی بود؟!
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همین که می خواهم به پا هایم دستور فرار به سمت خان بابا و
به هنجره ام دستور فریاد دهم فکر این که حتماً خان عمویم

بوده است مرا از انجام این کار منع می کند...
نگاهم به سمت در کشیده می شود ...

ترس دارم ...
هراس دارم ...

چون مطمئن نیستم ...
با تردید به آن سمت می روم ولی بجای این که در را باز
کرده و نگاهی به حیاط بیاندازم؛ گوشه ی پرده را کنار

می زنم و از آن قسمت خیره ی حیاط می گردم ...
می بینم ...

خان عمویی که قدم رو می رود و پوک عمیقی از فیلتر
سیگارش می کشد را می بینم ...

تعجب جای ترس را در جانم می گیرد ...
ازش ناراضی ام ...

بخاطر حدیث ازش کینه دارم ...
ولی کنجکاوی به جانم می افتاد و دستم روی دستگیره ی در

نشسته و آن را باز می کنم ...
خان عمو محض شنیدن در در جایش ایستاده و به سمتم بر

می گردد؛ ابتدا متعجب نگاهم می کند و سپس اخم روی
ابروانش می نشیند ...

بدون شک آن اخم بخاطر اخمی هست که ناخواسته و
خودجوش بین ابروانم جاخوش کرده است؛ هست ...

می شود کمی گله کنم؟!
کمی اعتراض کنم ...

@romandl



این حداقل ترین کار است که می توانم برای حدیثم کنم ...
چون می دانم ...

می دانم که خان عمو روی خان بابا تسلط و نفوذ دارد ...
بدون شک او می تواند آن حکم ناعادالنه را از میان برداشته

 و فسخ کند ...
نگاهی به پشت سرم می کنم؛ خان بابا همچنان خواب است و
با رضایت چادرم را از روی بند رخت برداشته و از خانه
بیرون زده و در را هم پشت سرم به آرامی و با کمترین

صدا می بندم ...
خان عمو به سمت تخت رفته و روی آن می نشیند؛ چند بار
متوجه بوی سیگاری که از لباس هایش می آمد شده  بودم؛ اّما

هیچ گاه شاهد سیگار کشیدن علنی اش نبوده ام ...
و این گونه که شواهد نشان می دهد؛ خان عمو میلی به پنهان
کاری ندارد؛ من که خان بابا نیستم که از من حساب ببرد و
بخواهد احترامم را نگه دارد؛ فکر به این موضوع های پیش
پا افتاده را کنار می گذارم و به سمت خان عمو می روم و

سمت دیگر تخت می نشینم ...
_ قدیم ها سالم دادن واجب بود و وظیفه ی هر کوچک تری

بود که به یه بزرگتر وقتی می رسید، یه سالم خشک و خالی
می داد ...

#من_آیه ی_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
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#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p92
#پارت_نود_و_دو
 #من_آیه ی_طوفانم

تازه متوجه می شوم که به او سالم نداده ام...
_ سالم، خان عمو ...

آهسته گفته ام ...
آن هم در حالی که تمام تالشم را کرده ام گله مندی ام را در "

خان عمو" ی آخری که بیان کرده ام بروز دهم ...
_ سالم، معلومه حرفی برای گفتن داری؛ می شنوم...

با لحنی معمولی گفته است...
تردید را کنار می گذارم و با بغض می گویم:

_ چرا گذاشتین ...
با مطرح کردم جمله ی بعدی بغضم می شکند.

_ چرا گذاشتین، خان بابا برای حدیث حکم به اون بدی رو
ببره، .. .

میانه ی حرفم می پرد:
_ مگه ندیدی خواهرت چطور تو روی منو خان بابا و

طاهر واستاد؛ حتی به زنعمو هم رحم نکرد ...
جرات می خواهم ...

برای گفتن این حرف که مگر حرف هایش دروغ بود جرات
می خواهم ...

@romandl



در حال کلنجار رفتنم که خان عمو می گوید:
_ حدیث خودش اینو خواست؛ خان بابا مقصر نیست! منو

طاهرم مقصر نیستیم؛ اون میخواست بره؛ بهونه اش هم جور
شد ....

_ مگه موندنش با اجبار بود؟! شما که برای موندن
مجبورش نکرده بودین که بخواد برای ...

باز هم میانه ی حرفم می پرد.
_ ما همون روز که حدیث پاش رو تو یه کفش کرد و گفت
اون پسره ی مطرب قیدش رو زدیم، چون نخواست، خودش
نخواست که خوشبخت باشه! انتخابش غلط بود، هرچی هم

بکشه پای کار اشتباه خودشه!
سپس کمی به سمتم متمایل می شود؛ بوی سیگارش اذیتم

می کند، بدم می آید؛ به شدت هم از بوی سیگار و کسانی که
بوی سیگار می دهند بدم می آید.

 _ تو مجبورش کردی!
_ من! من کی همچین کاری کردم؛ منو حدیث اصالً ...

_ نه اتفاقاً کار خودت بود؛ به نظرت حدیث از اشتباهی که
مرتکب شده چیزی می گه؟!

متوجه منظورش نمی شوم؛ ولی از این که مدام میانه ی حرفم
می پرد حس خوبی ندارم.

#من_آیه ی_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

@romandl



 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p93
#پارت_نود_و_سه
 #من_آیه ی_طوفانم

_ اون رفت، چون چشم دیدن این رو نداره به چیزی که
سهمش بود و نتونست بدستش بیاره پشت کرد و حاال اون

چیز صد برابر بهترش داره نصیب تو می شه.
_ منظورتون چیه؟! من متوجه نمی شم.

خان عمو تک خنده ای می کند. فیلتر سیگارش را زیر پاییش
له کرده و سپس دمپایی هایش را از پایش درمی آورد و کامل

روی تخت می نشیند و به پشتی تکیه می دهد.
_ تو خیلی ساده ای، درست برعکس حدیث! اون خیلی

زرنگه، خیلی باهوشه، و دقیقاً بخاطر داشتن این خصلت ها
خیلی مواقع به راحتی آب خوردن، بدون این که حتی تو

بفهمی سرت شیره می ماله و گولت می زنه!
جبهه می گیرم، حق خواهری را ادا می کنم.

_ این طور نیست، حدیث اون چیزی که شما می گین ...
_ هست دخترجان، خوبم هست، که اگه نبود؛ االن بخاطر

این که این خواستگار برات اومده اینطور جلز و ولز نمی کرد
که از این جا ببردت و ...

من هم همانند خودش میانه ی حرفش می پرم...
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_ شما در حق حدیث ظلم کردین، چون حدیث حرفی نزد که
ناحق باشه، حرفی نزد که دروغ باشه...

_ چرا نیمه ی پر لیوان رو فقط می بینی تو؛ به نظرت چرا
دقیقاً امشب شروع کرد به المشنگه درست کردن!

حرصم می گیرد؛ از این بی رحمی خان عمو حرصم
می گیرد ... از این ذهن مسمومش حالم می گیرد؛ خان عمو

این رویش را تا کنون کجا پنهان کرده بود...
_ اون خوب می دونست حال ما خوب نیست؛ اعصابمون
ضعیف شده و فکرمون درگیر وضعیت خان جون ...

_ این طور نیست؛ حدیث فقط بخاطر من اون حرف هارو زد.
_ مگه من جز این مگم، منم می دونم بخاطر تو اون حرف ها

رو شروع کرد و المشنگه بپا کرد...
با بغض می گویم:

_ اونی که شما منظورتونه هدف حدیث نبود؛ حدیث
منظورش این بود شما یکم ...

نمی توانم ادامه ی حرف هایم را بزنم...
تا کنون از هیچ یک کتک نخورده ام ولی نمی دانم چرا همیشه
از جذبه و اقتدارشان حساب برده ام و در برابرشان کوتاه و

ساکت مانده ام ...
_ یکم چی؟!

خان عمو مصر است باقی جمله ام را گفته و آن را تکمیل
کنم؛ ولی وقتی سکوتم را می بیند متاثر نگاهم می کند...

_ کاری با حدیث ندارم؛ اگه بخوای درست نگاه کنی خودت
مثل من می فهمی و اون رو می شناسی؛ یه چیز می خوام بهت

بگم ولی باید بین خودم و خودت نگه داری.
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متعجب نگاهش می کنم؛ این گونه تغییر یکهویی در گفتارش
بودار به نظر می آید و تعجبم را برمی انگیزد...

#من_آیه ی_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p94
#پارت_نود_و_چهار
 #من_آیه ی_طوفانم

_ تو اول و آخر به این ازدواج تن می دی.
لحن محکم کالمش تنم را می لرزاند...

_ خان عمو، من، من ...
کمی مکث می کنم و سرم رت به زیر انداخته و دل را به

دریا می زنم.
_ من هیچ وقت تن به این ازدواج نمی دم.

_ مجبوری!
اشک از صورتم می چکد.

_ چرا! کی مجبورم می کنه!
با عجز گفته ام، با اشک هایی که روی گونه هایم سر

می خورند ...
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 _ خودت!
_ خودم؟!

_ آره خودت؛ خودت آخر سر خودت رو مجبور می کنی که
جز مسعود انتخاب دیگه ای نداشته باشی.

_ چرا دارین دو پهلو حرفرمی زنین!
_خیلی چیز ها گفتنی نیست، نه این که کالً نباشه نه! ولی

 برای گفتن زمان خودش رو می طلبه.
خان عمو خمیازه ای می کشد.

_ همین روز ها منتظر خان بابا باش! همین روز هاست که
بیاد سراغت، شک ندارم ماه بعد پای سفره ی عقد مسعود

نشستی.
مبهوت نگاهش می کنم. در لحنش حتی ذره ای شک و تردید

را هم بروز نمی دهد...
نیست ...

هیچ شک و تردیدی نیست ...
هرچه هست همه اطمینان و یقیق و استقامت و جدیت

است ...
اینی که من می بینم، به عمل چیزی که گفته است سر سوزنی

هم شک ندارد...
می خواهم دلیل این اطمینانش را بپرسم که با سوالش سکوت

می کنم.
_ تا حاال خان بابا به هیشکی رو ننداخته!

این را می دانم... اّما منظورش از این حرف چه چیزب هست
را نمی دانم...
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_ ولی به تو رو میندازه؛ دور نیست اون روز آیه؛ اگر هماز
االن بهت گفتم؛ فقط خواستم بهت آمادگی بدم؛ خان بابا همین
روزها می آد سراغت و تو هیچ راهی جز قبول کردن نداری

...
نمی ماند ...

نمی ماند هاج و واج ماندنم را ببیند ...
نمی ماند تا نگاه گرد شده از تعجبم را ببینم...
نمی ماند تا رنگ و روی پریده ام را ببیند ...

می رود ...
می رود و مرا با تک تک این ها تنها می گذارد...

دلشوره به جانم رخمه می کند...
تمام وجودم را استرس و اضطراب پناه می گیرد ...

حرف و لحن پر اطمینان خان عمو آنقدر قوی و اثر گذار
بوده است که اکنون من ماندم و یک دنیا تشویش و حال

بد ...

* * *

#من_آیه ی_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p95

@romandl



#پارت_نود_و_پنج
 #من_آیه ی_طوفانم

_ تو میوه های شسته رو دستمال بکش...
کاری که ازم زن عمو خواسته است را انجام می دهم...
هرچند که از آن روز به بعد با من کمی سنگین برخورد
می کند؛ ولی من زیاد به برخورد و رفتار اطراف توجهی

ندارم.
خان جون فردای آن روز مرخص شد، چون سکته را رد

کرده بود؛ شکر خدا زود مرخصش کردند.
نمی خواهم بگویم روز اول ولی به روز دوم که کشید خان

جون نبودن حدیث را حس کرد؛ چون توقع داشت به عیادتش
بیاید ولی همین که جویای علت شد؛ قبل از این که من بخواهم
پاسخی دهم خان عمو در حالی که صورتش را لبخند پر کرده
بود شروع کرد به حرف هایی که به وضوح و راحت ترین

حالت ممکن می دانستم که تمامی شان دروغ و بهتان هستند،
اّما افسوس که نمی توانستم حرفی بزنم؛ چون خطر همچنان
هر لحظه در کمین خان جون است و همه ی آن ها هم فقط از

این می ترسیدند که حمله ی قلبی بعدی خدایی نکرده خان
جون را از ما بگیرد یا حتی دچار آسیب جمسی و نقص

عضو او را کند.
بدون شک اگر خان جون خدایی ناکرده دچار نقص عضو
شود کسی نیست که به او رسیدگی کند؛ چون زن عموهایم

هر کدام به جای خود آب زیرکا و از زیر کار در رو هستند؛

@romandl



عمه  هم که خانه اش از این جا چنان دور است که هر ساعت
رفت آمد را برایش سخت می کند، که بدون شک اگر خودش
هم با این شرایط سخت کنار بیاید؛ شوهرش به او این اجازه
را نمی دهد که بخواهد زیر مادرش را تمیز کند؛ که آن لحظه
بدون تردید اولین پیشنهادش این است که برای خان جون

 و من می دانم که یک پرستار بگیرند تا ثبت ضبطش کند،
خان جونم به این چیز محال است رضا داشته باشد؛ او این

چیز  را محال است که بتواند تحمل کند.
در همین حال هستم که زنگ تلفن همراهم به صدا در

می آید؛ همین گوشی را هم از صدقه سری حدیث دارم که
ماه ها پیش برای تولدم بهم هدیه داده است.

دستمال را کنار می گذارم و از جیبم گوشی ام را خارج
می کنم؛ همین که نگاهم به شماره ی حدیث می افتد لبخند خود

جوش روی لب هایم نشسته و توجه ها را به سمتم جلب
می کند؛ می دانم که این جا و در مقابل این همه چشم نمی توانم
مکالمه ی خوبی را با او داشته باشم، بخاطر همین از جایم

برخاسته و پس از پاسخ دادن مسیر اتاقم را در پیش
می گیرم...
_ سالم ...

_ سالم آجی قربونت بره؛ چه خبر عزیزم، از کی منتظر
زنگتم، به زنگ های اول صبحت عادت کردم.

لبخند تلخی می زنم؛ این تنها کاری هست که برای دلخوشی
حدیث از دستم بر می آید.

_ امروز یکم شلوغ بود؛ شرمنده نتونستم. تا اومدم زنگ
بزنم؛ یکی صدام می کرد و نمی تونستم.
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به در ورودی ساختمان خانه می رسم. پس از خارج کردن
دمپایی هایم وارد خانه می شوم؛ خانه ای اکنون در شلوغ ترین
حالت ممکن قرار دارد و هر کس گوشه ی کاری را گرفته

است تا مهمانی به باشکوه ترین حالت ممکن برگزار شود ...
بدون این که توجه جلب کنم؛ خودم را به اتاقم می رسانم و
پس از داخل شدن، در را پشت سرم می بندم تا با خیال

راحت با حدیث حرف بزنم.
_ کجایی...

_ تو اتاقم، روی صندلی میز تحریرم نشستم.
_ خوبی؟!

با لبخند پرسیده است؛ اّما من متوجه بغض در پشت صدایش
شده ام.

_ آره، خوبم.

#من_آیه ی_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p96
#پارت_نود_و_شش
 #من_آیه ی_طوفانم
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نیستم؛ به هیچ عنوان هم نیستم... چند روز است مدام فکرم
درگیر حرف آن شب خان عمو است. اّما هیچ خبری از این

نشده است که خان بابا مرا به گوشه ای بکشد.
_ خدا رو شکر، چه خبرا؟!

این چه خبرا منظور دار است؛ یعنی هر چیزی که در این جا
سپری می شود را به او بگویم؛ برای این که خاطرش را جمع

کنم، شروع می کنم به گفتن اتفاقات امروز ...
_ اولین خبر اینه، پریسا بارداره.

_ جداً، چند ماهشه؟!
گره روسریم را باز و آن را از سرم خارج می کنم.

_ اوایلشه ...
_ چه خبره به این زودی، یکم دندون رو جیگر می ذاشتن

بعداً می گفتن.
_ خان جونم همین رو گفت، ولی زن عمو رو که می شناسی،

دوست داره همه چیز رو بکنه تو چشم ...
_ از االن خودت رو برای حرف های سیسمونی و این طور

چیز ها آماده کن.
لبخند می زنم، حدیث زن عمو را خوب می شناسد.

_ اتفاقاً حرفش بود.
_ نگفتم!

تک خنده ای دیگر می کنم.
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_ همش می گفتم کارم در اومده، مامانی قربونش بشه می
خوام براش تینو بخرم اون و بخرم، پرنیان هم بهش گفت

حاال بذار مشخص شه جنسیتش بعد ...
_ اوه اوه قیافه ای اون دیدن داشته پس، نمی دونم این حامد تو
این دختر چی دیده که اون رو به پوپک ترجیح داده، البته
همینم مشکوکه، تک دختر عمه کجا و این پرنیان کجا، نه
شرتیطشون بهم می خوره و نه قیافه هاشون، پوپک هزار به
یک فرقشه با پرنیان؛ چه از لحاظ مالی چه از لحاظ چهره و

شرایط اجتماعی ...
_ اهوم ...

جز این حرف دیگری ندارم...
چون خودم هم به سهولت در جریان این چیز ها هستم و به

کج پسندی حامد به طور کامل ایمان و اعتقاد دارم.
_ خان جون چطوره؟!

دستی به موهایم می کشم، هول می شوم و این چیز اصالً
خوب نیست؛ چون حدیث خبر ندارد که خان عمو درباره اش

چه چیزی گفته است! او که خبر ندارد، خان جون فکر
می کند که مادر شوهرش حدیث مثالً مریض حال بوده و او

به همراه آقا رضا مدتی به شهر آن ها رفته اند.
کش سرم را باز می کنم تا کمی احساس راحتی کنم تا بتوانم
به راحتی و بدون این که او را مشکوک کنم حرفم را بزنم.
_ اونم خوبه، خبر داری که وقت هاییکه ولیمه داره حسابی
خوشحال و رو پاش بند نیست، مدام یه تسبیح دستشه و از
سر این دیگ می ره سر اون یکی دیگ، هر چقدر هم بقیه
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می گن بشین استراحت کن و این ولیمه نذر سالمتی توئه،
اصالً به حرف هیچ کسی هم گوش نمی ده.

_ یه چیز بگم!
_ بگو!

#من_آیه ی_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p97
#پارت_نود_و_هفت
 #من_آیه ی_طوفانم

حدیث مکثی می کند و سپس با بغضی آشکار می گوید:
_ دلم براش تنگ شده!

بغض در گلوی من هم می نشیند؛ زبانش نیش دارد؛ تند است
ولی بجایش قلبش مهربان است و رئوف ...

گذشتش قابل تحسین و حمایتش بی منت است ...
محبت می کند خروار خروار ...

@romandl



مخصوصاً به من...
همیشه می گوید، تو هم خواهرمی و هم بچه ام، به اندازه ی

هر دویشان دوستت دارم ...
_ قربون دلت بشم که ...

_ می دونی از چی می سوزم؟
شک ندارم باز هم حرف های تکراری خواهم شنید ...
باز هم از گالیه های پایان ناپذیرش خواهم شنید ...
_ خدا نکنه، این چه حرفیه، چی ناراحتت کرده؟!

_ ناراحت نیستم، دلگیرم، از این دلگیرم که چرا، چرا
دستمون نمک نداره!

می دانستم حرفش بدون شک تکراری است ...
چیز جدیدی نیست ...
این حرف را شنیده ام...
آن هم بارها شنیده ام ...

_ ولش کن حدیث، دورت بگردم، از فکرشون در بیا، چرا
بهشون فکر می کنی، به خودت و آقا رضا فکر کن؛ چکار

به بقیه داری؛ کی می خواین برین شهرستان؟!
_ رضا که می گه همین فردا، ولی من دلم به رفتن رضا

نمی ده؛ همش فکرم پیش توئه!
_ باز شروع کردی حدیث؟! مگه من بچه ام؛ من بزرگ

شدم؛ نیازی نیست این همه نگرانم باشی!
_ ولی نمی تونم؛ دلم مثل سیر و سرکه می جوشه! می ترسم
حدیث! می ترسم تو مثل من نتونی از حقت دفاع کنی و آخر

سر اونا مجبورت کنن به این ازدواج ...
دل خودم هم می جوشد ...
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همانند سیر و سرکه می جوشد ...
حرف های مشکوک خان عمو ثانیه ای از فکرم خارج

نمی شوند.
اّما باید بگویم!

نه محال است؛ از آن ها چیزی بگویم.
ولی می توانم به او اطمینان دهم و دلش را قرص کنم.

_ شاید برای مسئله های دیگه می تونستن حدیث؛ ولی این
قضیه فرق داره! من هیچ وقت نمی تونم تن به این ازدواج
بدم؛ عالوه بر این که دلم نمی ذاره انسانیتمم مانع می شه

حدیث، من نمی تونم گناه به این بزرگی رو حمل کنم که اسم
 یکی دیگه تو شناسنامه ام باشه ولی به یکی دیگه فکر کنم!

_ ولی من دل شوره دارم و ...
میانه ی حرفش می پرم.

_ حدیث تو رو خدا بیا دیگه در این باره ها حرف نزنیم. از
خودت بگو، چکار کردی رفتی خریدی جایی؟!

_ به نظرت خونه مجردی چی می تونه داشته باشه! یه پا
جهاز الزمم، حتی وقت نکردم لباس هایم رو کامل جمع کنم؛

غرورمم اجازه نمی ده بخاطر لباس بیام؛ می دونی دیگه
حرف اولشون اینه، چیه شوهرت عرضه نداشت برات

دوباره لباس بخره اومدی این جا، نمی خوام این چیز ها رو
بشنوم؛ بخاطرلج اونا هم شده اونقدر تالش می کنم و یه خونه

زندگی می سازم برای خودم که دهنشون آب بیفته، خدا
بزرگه واستا.
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_ آفرین، به این چیز ها فکر کن؛ از فکرشون دربیا؛ اگر هم
حس می کنی به پول نیاز داری لطفا اون کارتی که بهم دادی

رو برو خالی کن؛ به اسم خودته ...
نمی گذارد حرفم را به انتها برسانم؛ معترضانه میانه ی حرفم

می پرد.
_ آیه؛ گفتی دیگه نگفتی؛ اون پول و اون پس انداز مال

توئه؛ دوروز دیگه بخوای ازدواج کنی! نمی خوام اونا برات
چیزی بخرن؛ درسته پولش زیاد نیست، ولی نا اون موقع

وام اینا میگیرم و یه جهاز ابرو دار برات می خرم.

#من_آیه ی_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p98
#پارت_نود_و_هشت
#من_آیه ی_طوفانم

دلم برایش لک می زند...

دلم برایش پر می کشد ...
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کاش می رفت و مدتی در شهرستان آقا رضا می ماند تا یکم
آب و هوایش عوض می شد ...

فکرم را به زبان می آورم.
_ حدیث برو؛ لطفاً یه مدت برو مسافرت؛ بخاطر آقا رضا

برو؛ اون بنده خدا گناهش چیه که اسیر تو شده!
_ زنشم خب اون نباشه ...

بین حرفش می پرم ...
_ ادامه نده؛ منظورم این نیست؛ درسته تو مشکالت و

سختی زن و شوهر باید پشت و پناه هم باشن؛ ولی منظورم
اینه جواب خوبی ها و صبوری های شوهرت رو این طور

بده.
_ چی بگم...

_ هیچی نگو؛ فقط برو، تورو خدا فکرت پیش منم نباشه،
من حواسم به خودم هست .

_ از اونا چه خبر؟!
کامالً می دانم که منظورش از اونا به کیست.

انگشتانم را درون موهایم که تا رانم بلندیشان می رسند
می برم.

_ پریروز اومده بودن؛ البته فقط خومم کریمی اومده بود؛
بیشتر حکم این رو داشت که عیادت خان جون اومده تا

خواستگاری و این چیز ها ...
_ انشاهلل که خودشون بکشن عقب؛ وگرنه شرایطشون دقیقاً
مورد پسند اون قوم هستش و محاله اینا بذارن از دستشون
در بره... بوی پول به بینی شون خورده اونه همه شون

میخوان لقمه به این گندگی رو از دست ندن و نذارن قسمت
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یه کس دیگه شه؛ انشاهلل که خدا خودش می زنه پس کله ی
اون غول تشن و خودش بکشه کنار ...

 از واژه ی غول تشنی که بکار برده است خنده ام می گیرد.
آخر آن جثه و آن قد و قامت بزرگ این اسم را به خود

می گیرد واقعا...
دقیقا درست است و بجا ...

_ انشاهلل ...
_ کاری نداره؛ امروز یکم کارگاه سرم شلوغه، می دونم تو
هم حسابی سرت شلوغه؛ برو به کارت برس، انشاهلل فردا

دوباره با هم حرف می زنیم.
لبخند روی لب هایم می نشیند ...

_ باشه عزیزم؛ برو به سالمت، مواظب خودت باش.
_ تو هم مواظب خودت باش؛ مثل همیشه خودت رو هم هی
تو این کار تو اون کار ننداز؛ ازت تعریف کنن بهت مدال
نمی دن؛ فکر این اون برات مهم نباشه؛ اتفاقاً اونی که

تعریفت رو می کنه دور روز دیگه جلوتر از همه بدت رو
می گه.

دلم برای این حرف هایش غنج می رود.
_ باشه.

_ می دونم این باشه ات الکیه؛ می دونم تا شبم بشینم بگم تو
باز کار خودت رو می کنی؛ ولی به خودت رحم کن؛ هی خم
راست نشو بذار نوه های دیگه یه گوشه ی کار رو بگیرن.
خطانکردی که زرنگی و دل بده به کار... فقط تنها ایرادت
اینه؛ خوشت می اد از جون مایه بذاری تا تعریف بشنوی ...
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#من_آیه ی_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p99
#پارت_نود_و_نه
 #من_آیه ی_طوفانم

می خندم؛ به لحنش می خندم، خب خنده دار است؛ قیافه ی
اکنونش را تصور می کنم، دیدن دارد ...

_ بخند تو نخندی کی بخنده، صدام می کنن باید برم؛ یادت
نره.

باشه ی مصلحتی می گویم ولی خودم می دانم که بعضی از
کارهایم برایم عادت شده اند و ترک کردنشان غیر ممکن و

از محاالت ...
خدا حافظی گرمی می کنم و پس از قطع تماس آن را روی
میز تحریم می گذارم و چند دستی به صورتم می کشم و

چشمانم را می مالم؛ امروز اولین روز ماه مبارک رمضان
است و به قولی اولین روزی است که بعد از ماهها خوردن

و خوابیدن روزه گرفته ام و چون اولین روز است کمی
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سخت است و طاقت فرسا؛ کو تا اذان و افطار، هنوز بعد از
ظهر هستیم و من دارم رسماً پس می افتم؛ خدا خودش این
چند ساعت باقی مانده را رحم کرده و بهم قوت و نیرو

ببخشد ...
کمی بعد موهایم را بسته و پس از سرکردن روسری ام از
اتاق بیرون می زنم... به محض خروج از راهرو چشمدر

چشم پوپک می شوم ...
نگاهش غمگینو ناراحت است ولی او تمام تالششرا می کند

که آن را بروز ندهد...
از آن روز به بعد و جریاناتبیمارستان نه دیگر باهم همکالن

شده ایم و نه چیز دیگر ...
سنگین شده ایم ...

هم من ...
هم او ...

به طوری که حتی خانجون هم متوجه شده است و هر کدام
به نوبه ی خود به نحوی در مقابل پاسخ دادن به کنجکاوی

دیگران یا شانه خالی کرده ایم و یا طفره و یا بهانه تراشیده ایم
...

بی حرف راه بیرون را گرفته و از خانه خارج می شوم؛ به
محض پوشیدن دمپایی هایم نگاهم جلب دری که زن عمو دارد
آن را باز می کند می شود، در خانه باز و خاتون و عروسش

زهره داخل می شوند.
هر چه انرژی منفی هست به یکباره به جانم رسوخ

می شود...
زهره اولین کسی است که این حس بد را بهم منتقل می کند...
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آن هم نه از اول، فقط از آن شب و شنیدن درد و دل های
طوفان به بعد ...

 چقدر یک آدم می تواند بی لیاقت باشد!
چقدر برای زهره متاسفم ...

و چه بی اندازه برای طوفان غمگینم ...
چقدر آدم ها می توانند دو رو باشند ...

پلید باشند ...
ظاهرشان زیبا و باطنشان پلید و سیاه باشد ...

چقدر از زهره بدم می آید ...
نگاه خاتون به سمتم جهت می گیرد ...

سریع السیر لبخند روی لب هایم می نشانم و همان قدر که
عروسش انرژی منفی از خود ساطع می کند؛ خاتون منبع

انرژی مثبت است و تک تک آن ها را از بین برده و جبران
می کند ...

به سمتشان می روم...
آن ها هم به طور کامل وارد شده و مسیر میوه ها را در پیش

می گیرند...
_ سالم خاتون!

_ سالم اولدوز قیزیم.
بگویم از حال خوشم ...

بگویم که لبخندش دلم را می برد!
بگویم وقتی که خان جون خاطرش را جمع کرد که بین منو
آقا مسعود چیزی نیست و آن روز هم فقط بخاطر تصادف نا

گهانی آقا رضا سوار ماشین آقا مسعود شده بودیم. چقدر
خاتون لبخندش آشکار و حال خوبش قابل لمس بود ...
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نمی دانم شاید هم خصلت عشق است که این چیز ها را مهم
می داتمو همه را به خودم وصل می کنم ...

#من_آیه ی_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p100
#پارت_صد

#من_آیه ی_طوفانم

خاتون مرا به آغوشش می کشد ...
_ نماز روزه ات قبول!

لبخندی می زنم.
_ نماز روزه ی شما هم قبول باشه خاتون.

_ اوه اوه خاتون این آیه رو کم بغلش کن، حسودیم شد.
خاتون بنده خدا کمی از من فاصله می گیرد و او را هم به

آغوش می کشد.
شاید همانند قبل بود؛ اکنون به روی زهره می خندیدم و
زبانی هم برایش دراز می کردم؛ ولی اکنون شرایط فرق
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کرده است و دیگر همانند قبل با او احساس صمیمیت
نمی کنم.

زهره هم بازی بچگی هایم است ...
تا آن موقع و بعد از شنیدن حرف های طوفان، همه چیز بین
منو زهره خوب بود. ولی اکنون قضیه فرق کرده است؛

دیگر همانند قبل با او احساس راحتی نمی کنم.
خاتون پس از نشاندن بوسه ای بر روی سرمان هر دویمان
را ول می کند و از زن عمو سراغ خان جون را می گیرد.

_ خان جون پس کو، نمی بینمش؟!
زن عمو چادرش را دور کمرش سفت تر می کند.

_ داخل خاتون، شما هم تشریف ببرین تو ...
خاتون اشاره به آبکش میوه ها می کند.

_ اینجا به کمکم احتیاج ندارین!
_ نه بابا کاری نمونده، همین هایی هم که مونده رو به زهره
جان و آیه می سپریم، بریم تو خان  جون ببینتتون ... خوشحال

می شه.
_ خاطرتون جمع برین تو!

زهره گفته است...
آن هم با چاپلوسی ...

بی حرف به سمت آب کش می روم، زن عمو راست می گوید؛
از میوه های شسته شده فقط یک آب کش بزرگ مانده است که

خشک نشده اند...
روی چهار پایه می نشینم، زهره پس از این که چادرش را از

سرش خارج و آن را روی طناب آویزان می کند.
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_ چه خبر آیه؟ چند وقته سنگین شدی، دیگه تحویل
نمی گیری...

هنوز در چهار پایه ی کوچک روبه رویی ننشسته است که
شروع به گله و شکایت کرده است.

سعی کمی مالیم تر رفتار کنم.
_ نه بابا سنگین چیه، یکم سرم شلوغه، خان جونم ..

روی چهار پایه روبه رویی می نشیند و میانه ی حرفم می پرد.
_ بهانه نتراش، تو همیشه سرت شلوغ بود، یا مشغول درس
خوندن بودی، یا دانشگاه یا کارگاه حدیث، خان جونم که چند

روزه حالش بده ...
_ آخه ما اصالً هم رو نمی بینم، خیلی کم پیش می آد؛ تو هم

که ازدواج کردی و مشغوله زندگیتی ...
_ دقیقاً منظورم همون دیدن های کممون هستش! همون

موقع ها هم حس می کنم نمی خوای منو ببینی، بعد ازدواجم
کالً باهام سنگین شدی!
_ اشتباه حس کردی!

_ اصالً فراموشش کن، نمی خوای قاطی خروس ها شی؟!
سرگرم خشک کردن میوه ها می شوم.

_ نه.
_ چرا آخه، تعریف خواستگارت رو خیلی شنیدم. گزینه ی

خوبیه، تا تنور داغه بچسبون.
از حرفش خوشم نمی آید.

_ حماقت منو نکن! من موقع ازدواجم حماقت کردم.
 حماقت حرفش برایم خنده  دار است.
چه کسی هم از حماقت حرف می زند.
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_ نباید عجله می کردم؛ نباید گول ظاهر اون رو می خوردم.
و من دقیقاً می دانم از کلمه ی "اون" منظورش به کیست...

دستمال را سفت تر روی سیب می کشم و سعی می کنم اینگونه
حرص درونم را خالی کنم.

#p100
#پارت_صد

#من_آیه ی_طوفانم

خاتون مرا به آغوشش می کشد ...
_ نماز روزه ات قبول!

لبخندی می زنم.
_ نماز روزه ی شما هم قبول باشه خاتون.

_ اوه اوه خاتون این آیه رو کم بغلش کن، حسودیم شد.
خاتون بنده خدا کمی از من فاصله می گیرد و او را هم به

آغوش می کشد.
شاید همانند قبل بود؛ اکنون به روی زهره می خندیدم و
زبانی هم برایش دراز می کردم؛ ولی اکنون شرایط فرق
کرده است و دیگر همانند قبل با او احساس صمیمیت

نمی کنم.
زهره هم بازی بچگی هایم است ...

تا آن موقع و بعد از شنیدن حرف های طوفان، همه چیز بین
منو زهره خوب بود. ولی اکنون قضیه فرق کرده است؛

دیگر همانند قبل با او احساس راحتی نمی کنم.
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خاتون پس از نشاندن بوسه ای بر روی سرمان هر دویمان
را ول می کند و از زن عمو سراغ خان جون را می گیرد.

_ خان جون پس کو، نمی بینمش؟!
زن عمو چادرش را دور کمرش سفت تر می کند.

_ داخل خاتون، شما هم تشریف ببرین تو ...
خاتون اشاره به آبکش میوه ها می کند.

_ اینجا به کمکم احتیاج ندارین!
_ نه بابا کاری نمونده، همین هایی هم که مونده رو به زهره
جان و آیه می سپریم، بریم تو خان  جون ببینتتون ... خوشحال

می شه.
_ خاطرتون جمع برین تو!

زهره گفته است...
آن هم با چاپلوسی ...

بی حرف به سمت آب کش می روم، زن عمو راست می گوید؛
از میوه های شسته شده فقط یک آب کش بزرگ مانده است که

خشک نشده اند...
روی چهار پایه می نشینم، زهره پس از این که چادرش را از

سرش خارج و آن را روی طناب آویزان می کند.
_ چه خبر آیه؟ چند وقته سنگین شدی، دیگه تحویل

نمی گیری...
هنوز در چهار پایه ی کوچک روبه رویی ننشسته است که

شروع به گله و شکایت کرده است.
سعی کمی مالیم تر رفتار کنم.

_ نه بابا سنگین چیه، یکم سرم شلوغه، خان جونم ..
روی چهار پایه روبه رویی می نشیند و میانه ی حرفم می پرد.
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_ بهانه نتراش، تو همیشه سرت شلوغ بود، یا مشغول درس
خوندن بودی، یا دانشگاه یا کارگاه حدیث، خان جونم که چند

روزه حالش بده ...
_ آخه ما اصالً هم رو نمی بینم، خیلی کم پیش می آد؛ تو هم

که ازدواج کردی و مشغوله زندگیتی ...
_ دقیقاً منظورم همون دیدن های کممون هستش! همون

موقع ها هم حس می کنم نمی خوای منو ببینی، بعد ازدواجم
کالً باهام سنگین شدی!
_ اشتباه حس کردی!

_ اصالً فراموشش کن، نمی خوای قاطی خروس ها شی؟!
سرگرم خشک کردن میوه ها می شوم.

_ نه.
_ چرا آخه، تعریف خواستگارت رو خیلی شنیدم. گزینه ی

خوبیه، تا تنور داغه بچسبون.
از حرفش خوشم نمی آید.

_ حماقت منو نکن! من موقع ازدواجم حماقت کردم.
 حماقت حرفش برایم خنده  دار است.
چه کسی هم از حماقت حرف می زند.

_ نباید عجله می کردم؛ نباید گول ظاهر اون رو می خوردم.
و من دقیقاً می دانم از کلمه ی "اون" منظورش به کیست...

دستمال را سفت تر روی سیب می کشم و سعی می کنم اینگونه
حرص درونم را خالی کنم.
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#من_آیه ی_طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p101
#پارت_صد_و_یک
#من_آیه ی_طوفانم

_ گاهی خیلی زود دیر می شه آیه، خاتون که تعریفش رو
خیلی می کرد، ایمانم می گه سرش به تنش می ارزه و ملک و

مالک زیاد دارن، انگار با اون هم دوست صمیمی! ولی
انگار انتخاب دوستش یکم خوب نیست که بری یادش

می دی.
با خنده گفت است، با لحنی مسخره ...

_ کجایی؟! با تو ام!
نگاهش می کنم، سعی می کنم لبخند روی لب هایم بچپانم که با

هر زورو اجباری که هست این کار را می کنم.
_ دارم گوش می دم.

_ گوش دادن فقط کافی نیست، بهشون عمل کن!
دوباره لبخندی می زنم.

سعی می کنم بحث را تغییر دهم، چون می دانم دقایقی در
جوار این مار خوش خط و خال هستم .

_ تو چه خبر، خوش گذشت سفر؟
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چشمانش برق می زنند.
_ عالی بود، عالی، بعد از این مدت و خونه نشستن و

 پوسیدن این سفر الزمم بود!
_ خوب کردی رفتی، سفر الزمه گاهی!

قیافه ی متاثر به خود می گیرم.
_ گاهی؟! تو اون خونه به نظرم سفر همیشگی باشه خوبه!
وقتی داشتیم برمی گشتیم عزا گرفته بودم، خسته شدم از اون

خونه و از آدم هاش ...
_ اونجا که کسی باهات کاری نداره خاتون که مهربونه!

_ فکر می کنی! همه اون چیزی که رو نشون می دن نیستن،
باطن آدم ها با ظاهرش کلی فرق داره.

یکی می خواهر این حرف را به خودش بزند.
_ زهرا رسماً دیوونه شده! بخدا ازش می ترسم آیه! شب ها
وقتی می خوابم و در اتاقمون رو از تو قفل می کنم. یه جور

نگاه می کنه آیه!
دلم می گیرد؛ برای سرنوشت تلخ زهرا دلم می گیرد؛ حقش

نبود این سرنوشت تلخ...
_ به قول مامانم خدا جای حق نشسته، دنیا دار مکافاته. مگه
می شه، بدی کنی، خیانت کنی، با آبروی یه دختر بازی کنی
بعد خدا ساکت بشینه! نمی خوام بگم ولی زهرا داره تاوان

کار اون با من رو می ده.
از حرص منفجر می شوم ...

شاید قبل از شنیدن آن حرف ها اکنون حرف های زهره را
قبول داشتم، ولی اکنون و در این لحظه نه، چون من دقیقاً از
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همه چیز خبر دارم و می دانم شخصی که اکنون مقابلم نشسته
و جانماز آب می کشد چه باطنی پلید و زشتی دارد.

هر چقدر می خواهم سکوت کنم ولی نمی توانم با لحنی که
تمام تالشم را می کنم عادی و معمولی نشانش دهم می گویم:

_ خدا تاون یکی رو از بنده ی دیگه اش نمی گیره، زهرا
سرنوشتت اون بوده.

_ نگو آیه، جام نبودی تا ببینی وقتی اون طور بی آبرو شدم،
تو چه حالی بودم و شب و روزم شده بود گریه! استرسش
بعد از ماه ها هنوزم تو وجودمه! اونقدر وقیح و پسته که
نمی دونم با چه رویی دوباره می آد این جا، انگار ما سفر
بودیم، نامرد پرو پرو پاشده بود اومده بود این جا! خاتونم

قربونش برم انگار حسابی تحویلش گرفته بوده، چون از هر
غذا یه مقدار تو فریزر هست و چند روزه ما ته مونده های

اون چند روز رو برمی داریم و از فریزر می خوریم. حرصم
می گیره از این کارهاش! انگار خودش خبر نداره که از کجا
داره ضربه می خوره که اون طور داره دور سر اون نامرد

می چرخه.
_ خب نوه اش...

_ نگو آیه! نوه اش باشه، دلیل نیست که این طور دورش
بچرخه! ایمانم نوه شه، زهرا هم نوه شه، اون برای این

خانواده علف هرز می مونه، نابودشون می کنه؛ هر چند که
کرده ولی مثل کپک سرشون رو انداختن پایین و نمی فهمن.
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#من_آیه ی_طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p102
#پارت_صد_و_دو
#من_آیه ی_طوفانم

هر چه سعی می کنم نمی توانم حرصم را مهار کنم و با
حرصی مشهود می گویم:

_ خاتون این طور نیست، اون مهربونیش ...
کمی نزدیک شده و در حالی که اطراف را از نظر

می گذراند، میانه ی حرفم می پرد.
_ مگه تو داری تو یه خونه با خاتون زندگی می کنی؟! منم
که دارم روز و شبم رو اون جا می گذرنم. می دونی تقصیر
اون نیست، خاتون از بس به اون رو داده، از رو رفته،
وگرنه هر کسی جای اون بود تا سال ها این کوچه آفتابی

نمی شد. یادت نیست چه بالیی سر خان بابا آورد.
یادم نمی رود ...

من آن زد و خورد آن روز را از یاد نمی برم.
هر چند که آن روز من هم از دور او را قضاوت کردم، در
اصل این مسئله تقصیر خودش بود که می خواست آن گونه

قضاوت شود، ولی وقتی که می دانم قضیه از چه قرار است؛
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به عصبانیت آن روز او حق می دهم، داغش بزرگ است؛
زخمش عمیق است؛ زمان می کشد تا درمان شوند؛ اّما
می دانم که ردش را همیشه با خود یدک خواهد کشید.

همانطور که حرف و حدیث های در و همسایه درباره اش
تمامی ندارند را ...

_ آدم دست رو بزرگتر از خودش بلند می کنه! حقا که کله
خرابی برازنده شه! بجای این که آدم باشه و اشتباهش رو
قبول کنه؛ داد می کشید و می گفتم من کله خرابم؛ روانی ام؛
ازم بترسین. حقش بود آزادش نکنن؛ حقش بود چند سال

بیونه زندان، حقش خیلی چیزها بود؛ ولی آدم خوش شانس،
 همیشه شانس می آره!

از درون مچاله می شوم...
له می شوم ...

داغون می شوم ...
دچار حس بدی شده ام ...

این که از همه چیز خبر دارم و برای این که زهره را
مشکوک نکنم مجبورم المونی بگیرم حالم را بد می کند...

حس می کنم خائنم ...
و با این سکوتم به انسانیتم خیانت می کنم ...

این که می دانم حرف هایش ناحق و دروغ هستند ولی همچنان
باز هم سکوت می کنم؛ چیزی را درونم جابه جا می کند که

خودم را از خودم گله مند و شاکی می کند ...
_ کاش زمان به عقب برمی گشت.

حرفش برایم سنگین می آید ...
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چقدر زهره می توانست بد باشد و من این چیز را خیلی دیر
فهمیدم ...

_ مثالً می خواستی چکار کنی!
واقعاً کنجکاوم ...

خیلی کنجکاوم ببینم که می خواهد چه بگوید...
چقدر سخت است این تحمل کردن ...
این سکوت در برابرش اذیتم می کند ...

_ به نظرت چکار می کردم؛ هیچ وقت به اون پیشنهاد
مسخره جواب مثبت نمی دادم.

_ از زندگی با آقا ایمان ناراضی؟!
از سوالم شوکه می شود!

توقع پرسیدن این سوال را نداشته است ...
من من می کند.

_ این چه حرفیه آیه جان؛ ایمان شوهرمه مگه می شه از
زندگی باهاش ناراضی باشم.

_ چرا هل کردی؟!
_ نه بابا چرا هل بشم.

 _ آخه حرف ها این چیز رو به آدم منتقل می کنه.

#من_آیه ی_طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی
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#p103
#پارت_صد_و_سه
#من_آیه ی_طوفانم

لبخند استرس داری می زند.
_ نه بابا شاید تو همچین چیزی رو متوجه می شی! من از
این که با ایمانم خیلی خوش حالم؛ من فقط از خانواده اش و

مشکالتشون خسته شدم. واال همین خرج زهرا و دوا دکترش
کم نیست! خب چرا وقتی می تونم اونا رو برای خودم خرج
کنم ولی مجبورم رو حساب خواهر برادری شون به ایمان
بگم اونا رو خرج زهرا کنه خب دروغ چرا ناراحتم می

کنه!
_ فکر نمی کردم خسیس باشی!

_ خسیس نیستم؛ فقط محافضه کارم. عاقالنه فکر می کنم.
اصالً ببین بحث رو از کجا به کجا کشوندیم. من خیرت رو

می خوام که می گم این کارو بکن و پیشنهاد ازدواجی که
گرفتی رو قبول کن!

در جوابش سکوت می کنم. راستش دیگر حوصله ام را سر
برده است؛ هم صحبتی با او را دوست ندارم.

سکوتم را که می بیند؛ حرفی نمی زند، گویا خودش هم فهمیده
است که من میلی به هم صحبتی با او را ندارم.

کمی به سکوت می گذرد؛ که در همین حین در حیاط زده
می شود؛ یکی از بچه ها به سمت در می رود و به محض باز
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کردن در قامت فرسوده و پیر خان بابا میانه ی در نمایان
می شود به محض داخل شدن نگاهش به من که می افتد عمیق

می نگرم؛ این نگاه مرا می ترساند! اصالً نمی دانم چرا و
برای چه چیز این گونه خوف می کنم و استرس به جانم

می افتد.
زهره از جایش برخاسته و سالمی می کند، خان بابا با

چهره ای که غم نگاهش به سهولت مشهود است پاسخش را
می دهد؛ سپس نگاهش را به من گردانده و می گوید:

_ آیه، بیا.
همین!

به همین راحتی! به همین آسانی!
یک دستور اجباری که قبالً اخطارش را از جانب خان دایی

گرفته بودم.
با اکراه از جایم برخاسته و پشت سرش به راه می افتم، به
سمت اتاق گوشه ی حیاط می رود؛ درست همان اتاقی که

اغلب شب های تابستان را خان بابا آنجا می گذراند؛ نمی دانم
آن اتاق چه سری درونش نهفته است که، در تابستان ها

هوایش سرد و در زمستان ها هوایش گرم است.
به محض داخل شدن به سمت پشتی می رود و روی

تشکچه ی مخصوصش می نشیند.
وقتی که می بیند میانه ی در بی تکلیف ایستاده ام می گوید:

_ در رو ببند و بیا بشین اون جا ...
به روبه رویش اشاره کرده است؛ تن صدایش می لرزد؛

دلشوره به جانم رخنه می کند.
در را می بینم هنوز اولین قدم را برنداشته ام که می گوید:
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_ چفتش رو بزن و پرده رو هم بکش.
ترس غالبم می شود، چیز هایی که خواسته است را انجام داده

و سپس با قدم های آهسته به آن جایی که اشاره کرده است
 می روم.

می نشینم ...
آن هم با استرس ...

با تشویش ...
با دلهره ای که تمام وجودم را به سیطره ی خودش گرفته

است، روی زمین می نشینم ...
دقایقی به سکوت می گذرد و من حتی جرات این را ندارم که
از خان بابا جویای علت شوم که به چه دلیل این جا فراخوانده

شده ام.
نه این که به ترسم نه! اصالً ...

زبانم بند آمده است و برای پرسیدن و هر حرفی یاری ام
نمی کند ...

خان بابا در حال سبک سنگین کردن است، پیداست که سخن
فراوان دارد؛ ولی نمی داند از کجا و از چه چیز شروع سخن

گفتن کند.

#من_آیه ی_طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی
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#p104
#پارت_صد_و_چهار
#من_آیه ی_طوفانم

کمی بعد صدایش را می شنوم؛ صدای توام با غم و اندوهش
را ...

_ از وقتی یادم می آد؛ کار کردم؛ از پادویی بگیر تا چوپانی
و باربری و ...! هر شغلی رو فکر کنی من یه چند وقت از

زندگیم رو درگیره اون بودم.
تک سرفه ای می کند. نگاهش وصل چشمان نگرانم می شود.
_ من تو عمرم از هیچ کسی خواهش نکردم، رو به کسی

ننداختم، کال رو پای خودم بودم و پول زور بازوی خودم رو
خوردم. ولی امروز برای اولین بار می خوام به تو رو بندازم
و ازت یه خواهشی کنم. اونم اینه؛ جوابت به خواستگاری
فردا شب مثبت باشه. ولی نپرس چرا! علتش رو نپرس.

ماتم می برد، این دیگر چه خواهشی است.
_ بعضی چیزها گفتنی نیستن، راز اسمش روشه یه راز

همیشه باید راز بمونه نباید ازش چیزی جایی درز پیدا کنه،
بخاطر همون، بدوِن این که چیزی ازش بدونی و بپرسی بگو

 باشه!
سکوت می کنم، در حال تجزیه و تحلیل حرف های که

شنیده ام هستم.
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 خان بابا برای ثانیه ای نگاهش را از نگاهم نمی گیرد.
ماتم برده است...

یعنی چه!
این چه چیزی است که نامش راز است و نا گفته باید بماند!

اصالً این راز چه ربطی به من و ازدواج کردنم دارد!
به زحمت به حرف می آیم.

_ خب، خب این رازی که می گین چه ربطی به ازدواج
کردن من داره خان بابا آخه ...

خان بابا نمی گذارد باقی حرفم را بزنم و میانه ی حرفم
می پرد.

_ نپرس! هیچی نپرس! بذار همه چیز این قدر سر پوشیده
باشه.

_ ولی ...
_ این قدر بدون که اگه این راز برمال بشه هرچی آبرو جمع
کردم این همه سال و سرم باال بوده بین اهل بازار و در و
همسایه و دوست آشنا به باد می ره. منت سرم بذار بگو

 باشه!
 بی اختیار بغضم می گیرد!

لحن درمانده ی خان بابا بیچاره  بودنش را به سهولت نشانم
می دهد.

مستاصل در جایم نشسته ام ...
نفس کشیدن برایم سخت و دشوار شده است...

درست است که خان بابا برایم عزیز است و محترم، ولی
دلیل بر این نمی شود که من بخاطرش پا روی احساسم

بگذارم.
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پس تکلیف احساسم این میان چه می شود ...
طوفان و عالقه ای که به او دارم این بین چه می شود ...

می فهمد ...
از حالم حس درونم را می فهمد ...

ولی از رنگ و روی پریده اش، از لرزش شدت گرفته ی
دست هایش مشخص است که حال خودش هم کم از حال

پریشان من ندارد.
 یک جای کار می لنگد!

حسش می کنم...
قضیه بو دار است ...

اخطارش را خان دایی داده بود.
ولی گمان نمی کردم که مسئله چنین پیچیده و عجیب و غریب

به نظر برسد.
_ فردا آماده باش! خواستگاری داریم.

از جایش برمی خیزد.
انگار که عالوه بر پریشانی آن مسئله حرص و عصبانیتش

را هم دو چندان کرده است.
نمی توانم سکون کنم.

باورم نمی شود که به همین راحتی و بدون این که من موافقتم
را اعالم کنم خان بابا می خواهد مرا مجبور به ازدواج با آقا

مسعود کند.

#من_آیه ی_طوفانم
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#به نویسندگی سمیرا حسن زاده
#آذربایجان_ قیزی

#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p105
#پارت_صد_و_پنج
#من_آیه ی_طوفانم

با بغضی مشهود که هنگام بیان کردن حرف هایم به گریه
تبدیل می شود آهسته می گویم:

_ نمی شه خان بابا، نمی تونم! باید بدونم چرا همچین چیزی
رو از من می خواین! من به این ازدواج راضی نیستم.

خان بابا به سمتم برمی گردد؛ توقع نداشته است؛ شک ندارم
که از من انتظار نداشته است که اعتراض کنم.

شاید در خیال خودش گمان می کرد که با اولین بار
خواسته اش را قبول و اجابت می کنم.

_ گفتم چیزی نپرس!
گریه ام شدت می گیرد.

_ ولی این حق منه که بدونم، چطور وقتی از چیزی خبر
ندارم تن ...

_ این کار رو داری برای نجات زندگی پدر بزرگت انجام
می دی! که حکم پدر رو برات داره.

قلبم از درون مچاله می گردد..
خون می شود...
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چقدر بد است ...
چه بی اندازه درد آور ...

چه بی حد و حساب جانسوز است جای خالی نبودن
خانواده ام ...

اگر من سایه سرم پدر و مادرم بود، هر کس به خودش
اجازه نمی داد که برای منو حدیث ادعای بزرگتری کند...
چون بزرگترم است باید تن به این ازدواج زوری دهم!

مگر می شود چنین چیزی اصالً ...
پس خودم چه ...

سعی می کنم به خودم جسارت و جرات دهم؛ باید حرفی
بزنم، اگر سکوت کنم دخلم در می آید؛ سکوتم برابر می شود

به تن دادن به این ازدواج اجباری ...
_ من نمی تونم این ازدواج زوری رو قبول کنم.
خان بابا نزدیک تر می شود؛ مقابلم می ایستد ...

با ترس و اضطراب در جایم می ایستم؛ خان بابا با صورتی
سرخ شده چک محکمی به صورتم می زند که گوش هایم

سوت می کشند ...
_ من دارم بهت می گم زندگیم داره به باد می ره؛ آبروم،

حیثیتم، همه چیزم به باد می ره؛ اون وقت تو می گی نه! رو
چه حساب نه! برای چی نه! مگه طرف حسابت آدم بدیه؛
پول نداره؛ آبرو نداره؛ حیثیت نداره؛ دین و ایمون سرش

نمی شه! پس چرا نه!
هنوز باورم نشده است که از خان بابا سیلی خورده ام.

گریه ام برای ثانیه ای قطع نمی شود.
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_ فردا شب خواستگار داری؛ که دقیقاً همون شب همه چیز
تموم می شه! حرف ها زده شده و این فقط بخاطر بقیه ست!

_ اّما من ...
_ هیچ اعتراضی وارد نیست آیه؛ من به عنوان بزرگترت و

قیمت صالحت رو تو این ازدواج می بینم.

#من_آیه ی_طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p106
#پارت_صد_و_شش
#من_آیه ی_طوفانم

با عجز می نالم.
_ چرا! باید علتش رو بدونم!

خان بابا جدی نگاهم می کنم و حرف هایش را با قاطعیت تمام
بیان می کند.

_ هیچ کس نباید علتش رو بدونه، حتی تو!
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مظلوم می شوم ...
دلم به حال خودم می سوزد ...

چقدر یک نفر می تواند تا این حد بدبخت باشد که مجبور شود
کاری را انجام دهد؛ آن هم بدون این که بداند برای چه و به

 چه علت ...
_ چطور دلتون می آد.

با قلبی شکسته گفته ام ...
با یک بیچارگی عمیق ...

با گریه ای که به هق هق بدیل می شود ...
_ مگه بدت رو می خوام، مگه دارم چکارت می کنم؛ اون

چیزی که تو نمی بینی رو من می بینم. من هیچ ایرادی تو این
ازدواج نمی بینم. چیزی نمی بینم که بخوام بگم این ازدواج به

ضرر توئه؛ همه چیز این ازدواج به نفع توئه ...
اشک صورتم را پاک می کنم تا عجز نگاهم را واضح تر

ببیند .
_ ولی دارین مجبورم می کنید! وقتی خودم می گم نه!

خان بابا دستی به ریش سپیدش می کشد ...
 _ چون توقع دارم نوه ام بعد عمری یه کاری برام بکنه!

بی جان اشک چشمانم که دوباره روی گونه هایم می نشیند را
پاک می کنم.

_ خب، خب این ازدواج چه ربطی به مشکل شما داره! ربط
این ازدواج به اون مشکل چیه خان بابا!

هل می کند ...
دستپاچه می شود ...
حرفی نمی زند ...
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چیزی نمی گوید ...
توضیح نمی دهد ...

کمی تامل می کند و سپس از حرفی که باب میل خودش است
سخن می گوید ...

_ فردا خواستگار داریم؛ آیه هیچ کس درباره ی حرف هامون
چیزی نباید بدونه، هیچ کس مخصوصاً حدیث ...
اشاره به سینک ظرف شویی کنار اتاق می کند.

_ صورتت رو برو بشور! یکم این جا بمون تا قرمزی
چشات و صورتت بره.

قبل از این که بخواهد به من پشت کرده و برود؛ برای
لحظه ی با گوشه ی چشمم پشت پنجره سایه ی فردی را

می بینم. شاید هم اشتباه متوجه شدم ...
چون این اشک های جاری شده از چشمانم؛ این امکان را بهم

می دهد که ممکن باشد اشتباه دیده باشم.
خان بابا بی حرفی دیگر می رود ...

به همین راحتی می آید و حکم می دهد و اجرا می کند و بعد
می رود ...

#من_آیه ی_طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

@romandl



#p107
#پارت_صد_و_هفت
#من_آیه ی_طوفانم

تعجب برای یک لحظه ام است؛ حال من بیش از اندازه
اکنون بد است و پریشان ...
دلم هق هق می خواهد ...

گریه کردن بلند می خواهد ...
ولی اکنون زمان جا زدن نیست!

باید کاری کنم ...
 اگر همین گونه دست روی دست بگذارم، کارم تمام است!
فردا شب به همسری آقا مسعودی در می آیم که حتی سر

سوزنی به او عالقه مند نیستم.
 ندایی در سرم به گوشم می رسد؛ پس خان بابا چه!

گفت پای آبرویش در میان است ...
گفت حیثیتش به باد می رود ...

گفت باید این ازدواج صورت بگیرد ...
اخطار های حدیث به ذهنم می رسد ...

اخطار به این که این ها پشت و رویشان کارهایشان باهم یکی
نیست...

این که ظاهر و باطنشان باهم فرق دارد ...
تاکید هایش به یادم می آید ...
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تاکید و اصرار به این که کنارش بروم ...
قلبم درونم فریاد می کشد ...

می گوید برو ...
نیمی از قلبم خان بابا و مشکلش را یاد آوری می کنند ...

اصالً این مشکل چه است ...
از کجا سرو کله اش یکهو پیدا شده است ...

آن هم درست االن ...
اصالً ربطش به این ازدواج در چیست...

نکند باز خان عمو بدهی باال آورده است و آقا مسعود به
شرط ازدواج با من، تسویه ی آن را متقبل شده است و اکنون

همه ی این ها بهانه است ...
بهانه  ی این که مرا رسماً مجبور به این ازدواج کنند ...

اصالً خان عمو از کجا می فهمید که خان بابا قرار است مرا
به گوشه ای کشیده و با من حرف بزند ...

چرا خان بابا حرف از رازی می زد که نباید کسی از آن
مطلع شود پس چگونه، خان عمو از آن مطلع بوده است ...
سرم به حد انفجار است؛ انواع و اقسام سواالت گوناگون در

سرم است و تمامی شان بی جواب مانده است ...
چرا حس می کنم همه ی این ها نقشه است...

حس بدی دارم ...
حالم خوب نیست ...

برای این که کمی حالم خوب و به خود بیایم به سمت ظرف
شویی می روم و به صورتم آبی می پاشم، چند بار کارم را

تکرار می کنم.
باید فکر کنم...
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 باید کاری کنم!
اّما چه چیز نمی دانم...

در همین افکار غرقم که صدای باز شدن در را می شنوم.
همین که برمی گردم نگاهم در چهره ی متاثر زهره ثابت

می ماند.
با عجله داخل شده و در را پشت سرش می بندد ...

نگاهش به سمت چشمانم کشیده می شود ...
شک ندارم که بخاطر گریه ی زیادی که کرده ام اکنون

چشمانم سرخ و قرمز گشته است.
_ گریه کردی؟!

سریع حفظ ظاهر می کنم و لبخند روی لب هایم می نشانم ...
_ نه یکم دلم گرفته بود؛ دلتنگ مادر و پدرم بودم!

روسری ام را در سرم درست می کنم و نزدیکش می شوم ...
_ بریم خان جون امروز حسابی سرش شلوغه و من اینجا

نشستم زانوی غم بغل گرفتم.
همین که از کنارش رد می شوم حرفش باعث می شود در جایم

ایستاده و قدم از قدم برندارم.
_ شنیدم آیه، می دونم کارم بد بوده ولی حرف هاتون رو

شنیدم.

#من_آیه ی_طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

@romandl



#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p108
#پارت_صد_و_هشت
#من_آیه ی_طوفانم

مات و مبهوت نگاهش می کنم.
چه می گوید.

_ منظورت چیه زهره؟!
_ کارم بد بوده می دونم؛ ولی بخدا از رو کنجکاوی گوش
واستادم؛ فکر نمی کردم حرف هاتون درباره ی راز و این

چیز ها باشه!
حرص و عصبانیت تمام وجودم را می گیرد.

_ برای چی این کارو کردی! به چخ حقی گوش واستادی!
اصالً چرا به چیزی که ربطی بهت نداره فضولی کردی.

ضربه ای به تخته ی سینه اش می زنم.
_ آیه بخدا همون اولش می خواستم برم عقب، ولی وقتی دیدم
خان بابا داره تو رو مجبور به ازدواج می کنه و می خواد تو
رو پا سوز برمال نشدن راز خودش کنه، کنجکاوترم کرد و

نتونستم عقب بکشم.
دوست دارم اکنون هرچه دق و دلی دارم را برسرش آوار

کنم.
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ولی پاهای سست شده ام تحمل وزنم را ندارند وبی پناه روی
زمین نشسته و گریه از سر می گیرم.

همین مانده بود؛ زهره، دشمنم، بشود کاسه ی داغ تر از آش
برایم ...

_ نذار مجبورت کنن به کاری!
توقع شنیدن هر چیزی را داشتم جز این چیز!این مگر همین
زهره ی نیست که نیم ساعت پیش مرا تشویق به ازدواج با آقا

مسعود می کرد.
بدون این که حرفی بزنم خودش متوجه حرف های به زبان

نیاورده ام می شود.
_ می خواستم مطمئن بشم حدسی که زده بودم درست بوده!

 سوالی نگاهش می کنم.
_ من می دونم که تو طوفان رو دوست داری!

بگویم از تعجب دهانم باز می ماند ...
بگویم چشمانم گرد و قلبم از تپش می ایستد ...

این دیگر از کجا فهمیده است...
_ می فهمی چی می گی زهره! چه ربطی داره! چرا داری

تهمت می زنی!
مقابلم روی دو زانو می نشیند...

_ سعی نکن انکار کنی چون من مطمئنم و الکی حرف
نمی زنم.

اخم ساختگی بین ابروانم می نشانم.
_ از کجا مطمئنی! تهمت زدن کار درستی نیست زهره!

برو بیرون می خوام تنها باشم.
_ من دفترت رو خوندم؛ دفتر خاطراتت رو!
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با اطمینان گفته است ...
حتی در صورتش سر سوزنی هم شک و تردید مشهود

نیست.
_ زهره می فهمی چی ...

مبهوت گفته ام ...
نزدیک تر می شود ...

_ ازشون عکس گرفتم؛ می خوای بهت نشون بدم.
یقه اش را می گیرم...

_ به چه حقی به وسایل های من دست زدی! اصالً کی به
وسایل های من دست زدی! با اجازه ی کی؛ برای چی ...

دستش را روی دهانم می گذارد.
_ هیس ، چه خبره! می خوای صدامون رو بشنون.

سعی می کنم به خودم مسلط شوم؛ چه گندی زده هم! چه
خریتی کرده ام! چه دیوانگی کرده ام! آن دفتر شده است بالی

جانم! آن از حدیث و دانستنش؛ این هم از زهره ...
_ مهم نیست کی خوندمش! مهم نیست برای چی خوندمش!

مهم اینه که االن فرشته ی نجاتتم.
گنگ نگاهش می کنم.

_ می خوای به طوفان برسی؟!
_ زهره ساکت شو، همچین چیزی نیست! اصالً اون طوفان

یکی دیگه ست.
پوزخندی می زند ...

_ سعی نکن طفره بری! من سمت تو ام، می خوام کمکت
کنم. می خوام از این مهلکه ای که گرفتارش شدی نجاتت بدم.

فرار کن!
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#من_آیه ی_طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده
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چه می گوید!
خل شده است!

_ فرار کن برو پیش خواهرت؛ اگه بمونی به این ازدواج
مجبورت می کنن، تو و سرنوشتت رو قربانی منافع

خودشون می کنن! امروز که هر کس سرگرم چیزیه خیلی
راحت می تونی فرار کنی و بری! اگه فردا بشه، برای این که
تا مراسم خواستگاریت همه چیز خوب پیش بره، همه جوره

حواسشون بهت هست تا دست از پا خطا نکنی.
_ زهره خل شدی! من می گم همچین چیزی نیست، تو

نشستی برام از این بازی های مسخره می گی!
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یقه اش را از دستم خارج می کند.
_ برو خونه ی حدیث! برو پیشش بمون! شک ندارم حدیث
به کاری که راضی نباشی نمی زاره مجبورت کنن. پشتت

 وامیسته!
اصالً توجهی به انکار کردنم نمی کند؛ مطمئن است...

او به یقین و اطمینان کامل رسیده است ...
هر چقدر هم من بخواهم انکار کنم، چون او اصمینان دارد

به چیزی که گفته است تالشم بیهوده است.
_ نمون آیه! هیچ چیزی سخت تر از این نیست که با کسی
ازدواج کنی که حتی سر سوزنی دوستش نداری؛ شب به
شب سرت رو رو بالشت با کسی بذاری که یه ذره هم میل
قلبی بهش نداری و هیچ حسی بهش نداری، برو! من کمکت
می کنم تا بدون این که کسی بفهمه از خونه فرار کنی و بری
خونه ی حدیث، اونم فقط رو حساب این که می دونم زندگی

بددن عشق و عالقه چه دردی داره! من اگه سختی می کشم و
هر چیزی رو تحمل می کنم دلیلش اینه که ایمان رو دوست
دارم؛ حتی یه لحظه نمی تونم به این فکر کنم که اگه ایمان
رو دوست نداشتم تکلیفم چی بود! شک ندارم آخر سر

می بریدم و خودم رو می کشتم. تا دیر نشده برو ...
بغض در گلویم می نشیند ...

حقیقت حرف هایw زهره به دلم چنگ می زنند ...
خودم می ترسم ...

از این که به اون روز برسم دلم خون می شود ...
می دانم که آن روزها شرایط برایم در سخت ترین حالت

ممکن خواهد بود.
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می دانم که عذاب دنیا را خواهم کشید ...
می دانم که خائن می شوم ...

به شوهرم در قلبم و با عشق ورزیدن به مردی دیگر خیانت
می کنم ...

من می دانم ...
من می دانم که این جاده قرار است به قعر نابودی تاریکی

کشیده شود ...
_ وقت فکر کردن نیست! پاشو برو! نمی دونم تو چطور
می تونی قبول کنی یکی بخواد با سرنوشتت بازی کنه! من

نمی دونم راز خان بابا چیه، ولی من اگه جای تو بودم،
هیچ وقت بخاطر هیشکی از ایمان نمی گذشتم، حتی اگه پای

مادر پدرم وسط بودن! چه برسه به پدربزرگم ...
اشک از چشمانم می چکد ...

دلم به حال خودم می سوزد، به حال خود بدبخت بیچاره ام ...
به حال خودم که رسماً شده ام توپ این میدان و از این پا به

آن پا شوت می شوم ...
مگر یک شخص چقدر می تواند صبر و تحمل داشته باشد ...
مگر یک شخص چقدر می تواند تاب و توان داشته باشد ...

کاری به حرف زهره ندارم ...
ولی من خودم هم به این جا ماندن فکر نمی کنم، راضیم بروم
خانه ی حدیث بمانم و فرصت دیدار های کوتاه طوفان را از
خودم بگیرم؛ ولی تن به این ازدواج که می دانم چه بالیی بخ

سرم خواهد آورد ندهم ...
_ تا دیر نشده پاشو برو ...
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گریه ام شدت می گیرد ...
دستان زهره به دورم پیچیده و مرا به آغوشش می کشد ...
حالم به حدی بد است که اکنون حتی به این که از زهره بدم

می آید نمی اندیشم ...
فقط یکم خالی شدن می خواهم سبک شدن می خواهم ...

خالص شدن می خواهم ...
آرامش می خواهم ...

دلم برایشان تنگ شده است ...
آرامش چرا تا این حد از من فراری هستی؟!

_ گریه کردن نداره که آیه! االن زمان جا زدن نیست، باید
محکم باشی! باید مقابل مشکالتت بایستی و بهترین و

عاقالنه ترین تصمیم رو بگیری. بعد این که با آقا مسعود
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ازدواج کردی تو می خوای خائن حساب شی چند وقت
دیگه؟!
می نالم.
_ نه!

_ پس تنها راحت همینه، بری پیش حدیث و رو پای خودت
بایستی و این همه هم منت کسی رو گردنت نباشه!

سکوت می کند...
سکوت می کند تا من با خیال راحت بگریم؛ وقتی می بیند که
من از گریه کردن خسته نمی شوم و چشمه ی اشک هایم پا

پس نمی کشد، مرا از خود جدا کرده و با دستانش صورتم را
قاب می گیرد.

_ پاشو، معطل چی هستی! دو سه ساعت دیگه وقت اذون
اون موقع دیگه سخت می شه برات؛ بهونه ی سر درد بگیر و
برو تو اتاقت، با خیال راحت همه چیزت رو هم جمع کن و
از پنجره ی اتاقت که به حیاط پشتی خونه تون باز می شه

فرار کن، منم تا هستی حواسم هست کسی نیاد حیاط
پشتی تون تا راحت بری و کسی نفهمه که فرار کردی.

در این بل بشوی بهم ریختگی زندگیم، امیدوار می شوم که
خدا هنوز مرا از یاد نبرده است و زهره را از قصد و عمد
فرستاده است تا با حرف هایش تلنگری به جانم وارد کند و

فرشته ی نجاتم باشد.
_ پاشو صورتت رو بشور. قرمزیت که رفت بریم سر وقت
دستمال کشیدن؛ کم کم برو اتاقت و بهونه سر درد بگیر ...

پاشو قربونت برم.
از جایم برمی خیزم ...
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صورتم را می شویم ...
زهره با گوشه ی شالش بادم می دهد تا قرمزی صورتم

برود...
دقایقی بعد از اتاق خارج می شویم و از این که کسی در حیاط

نیست خوش حال می شوم.
سر وقت میوه ها رفته و دوباره دست بکار می  شویم.

زهره سعی هر چند دقیقه یکبار با لبخندی که به رویم می زند
مرا امیدوار کند!

دقیقاً با این عملش می خواهد اطمینان را در وجودم جاری
کند.

کمی که می گذرد...
همین که کار دستمال کشی تمام می شود از جایمان برخاسته

و به سمت خانه قدم برمی داریم.
_ هول نکن؛ سعی کن طوری رفتار کنی که همه بفهمن
سرت درد می کنه؛ خودت هم بگو، در اتاقم رو میبندم و
مبخوام قرص بندازم و بخوابم؛ پس در اتاقم رو نزنید تا

خودم از خواب پا بشم.
حرف هایش را بخاطر می سپارم ...

چنان درگیری ذهنی دارم که بد را از خوب نمی توانم
تشخیص دهم؛ خدا را شکر که زهره هست و می تواند با
حرف هایش مسیر را نشانم داده و با کمک کردنش راه را

برایم هموار کند.
به محض ورود با جمعیت کثیری روبه رو می شوم که در
 یک ردیف نشسته اند و دارند میوه ها را بسته بندی می کنند.
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برنامه  را از ذهنم رد می کنم و سپس طبق گفته های زهره
همه را گفته و نگرانی خان جون را که می بینم حالم از خودم

بهم می خورد! ولی چه کنم! چه کنم که خاتون خبر ندارد
شوهرش که خان بابای خودم باشد چه نقشه ای برایم چیده

است و می خواهد مرا در چه مهلکه ای بیاندازد ...
خان جون خاطر نشان می شود که نمی گذارد کسی مزاحمم
شود؛ و تا هر وقت که خودم از خواب برخیزم در اتاقم را

نزده و حتی بیدارم هم نمی کنند...

#من_آیه ی_طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده
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اصرار دارد روزه ام را باز کنم که به دروغ می گویم؛ بیرون
سیبی خوردم و زهره در کیفش یک کیک یزدی داشت که

آن را خوردم و اکنون کمی بهتر شده ام ...
تمام این حرف ها را با حالی بد گفتم ...

آدمی که مجبور باشد ...
آدمی که در خطر باشد ...

آدمی که ته خط باشد هر کاری برای نجات جان خودش
می کند ...

دروغ گفتن مصلحتی که جای خود دارد ...
به محض وارد شدن، در را پشت سرم قفل و بدون این که
ثانیه ای درنگ کنم گریان شروع به جمع کردن، لوازم

ضروری ام می کنم.
آهسته می گریم...

هر چیزی که گمان می کنم برایم الزم و مورد احتیاجم قرار
می گیرد را در کوله ی دانشگاهم می ریزم ...

حاضر و آماده که می شوم، نگاه آخرم را در اتاقم
می گردانم...
می دانم ...

قشنگ می دانم که دیگر راه برگشتی ندارم و خان بابا
هیچگاه مرا نخواهد بخشید ...
ولی چاره نداشتم و ندارم ...

این راه تنها راه نجاتم بوده است ...
پنجره ی اتاقم را باز می کنم؛ نگاهی به این طرف و آن

طرفش می کنم، زهره را می بینم که آن سمت ایستاده است و
گوشی همراهش را در دست گرفته است و ادای صحبت
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کردن را گرفته است، آنقدر طبیعی برخورد می کند که خودم
هم حس می کنم واقعا برای این که بتواند راحت صحبت کند
به این قسمت خلوت حیاط آمده است. با اشاره  ی دستش از
پنجره که فکر کنم از حیاط هشتاد سانتی متری فاصله داشته
باشد پایین می آیم و بدون این که حتی پشت سرم را نگاه کنم،
به سمت در رفته و پس از باز کردنش سریع از خانه خارج

می شوم و با قدم های بلند و تند خودم را به خیابان
می رسانم ...

دقیقاً همین که از کوچه خارج می شوم، تاکسی زرد رنگی
مقابلم می ایستد؛ در صندلی جلو زنی میان سال نشسته است

و در صندلی عقب هم زنی دیگر، از این که هر دو
 مسافرانش زن هستند بدون ثانیه ای درنگ سوار می شوم.
این خط معلوم است به کجا ختم می شود و نیاز به گفتنش

نمی بینم، اشک هایم بی اختیار از چشمانم خارج می شود ...
قلبم به درد می آید ...

چرا این گونه شد؛ چرا کار به این جا رسید ...
آهسته می گریم تا توجه جلب نکنم ...

عذاب وجدان دارم ...
عذاب وجدان این که نکردم ...

برای خان بابا کاری نکردم و خودم را برگزیدم ...
ولی بخدا بو دار بود ...

حرف های خان بابا بودار بود ...
بیشتر از هر چیز فکرم به این می رود که همه نقشه بود ...
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نمی دانم شاید هم تاثیر حرف هایw اخیری که حدیث رویم
گذاشته است باعث می شود که به این قضیه بدبین باشم و با

خان عمو و خان بابا شک کنم.
در همین حال هستم که یک آن بیادم می آید که حدیث گفت
در کارگاه است، گوشیم را از جیب مانتوام خارج می کنم و
همین که قفلش را باز می کنم، نگاهم معطوف پیامکی که

برایم فرستاده شده است می شود.
چون قسمت ابتدای از محتوای پیامک نشان می دهد، همین که
نگاهم به این می افتد که آیه ما رفتیم سریع السیر آن را باز

می کنم و شروع به خوندن می کنم.
" حدیث داداش رضا زنگ زده حال مادرش دوباره خراب
شده؛ ما مجبورم بریم، گوشیم شارژ باطری نداره؛ یکم دیگه

خاموش می شه؛ اونجا هم که می دونی انتن نداره
روستاشون، در اولین فرصت که شارژش کردم میدم شهر

بهت زنگ می زنم نگرانم نباش."
سبک نوشتن پیامش کامالً پیداست که تا چه اندازه نگران

 بوده و عجله داشته است!
 پس اکنون چه غلطی کنم! به کجا بروم!

قبل از این که به چیزی دیگر فکر کنم. ماشین در کوچه ی
خالی پیچیده و سریعاً دستمالی آغشه به مواد بیهوشی روی
دماغم قرار می گیرد که چنان قوی و اثر گذار است که به
انی پلک هایم روی هم می افتند و تاریکی مطلق نصیبم

می شود ...

* * *
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)طوفان(

آخرین نگاه را در آینه به خود می اندازم.
مبارزه ی امروز مهم و حیاتی ست ..

امشب رینگ و حکومتش از آن دستان من است ...
از آن قدرت من ...

کم مانده است به هدفم نزدیک شوم ...
حس خوبی دارم، حس انتقام درون رگ های تنم به جریان

افتاده  است ...
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از این که قرار است بعد از گذشت ماه ها به هدفم برسم مرا
راضی می کند ...

زهرا و فریاد هایش مقابلم قد علم می کنند و مرا ترغیب به
رفتن، و رساندن هرچه زود تر خودم، به آن رینگ و کوبیدِن

مشت هایم، بر سر و صورت حریفم می کند ...
زهرایم ...

دردانه ی نازک دلم ...
اگر امشب را بگذرانم دقیقاً یک مرحله مانده ام تا به او

برسم...
به خوِد بی صفِت پستش ...

نگاه آخرم را به خود می اندازم، سپس لوازمم را برداشته و
از خانه ام که بیشتر شبیه کلبه  است خارج و به سمت موتورم

می روم.
از رانندگی زیاد خوشم نمی آید...

البته این عملم بی دلیل نیست و دلیلش فقط ...
بگذریم!

بعضی چیز ها گفتنی نیستند؛ فقط خلق شده اند که در قلبت
بنشینند و تنها هدف شان هم این است که ذره ذره نابودت کنند

...
موتور را روشن کرده و راه خروج از باغ را در پیش

می گیرم، در همین افکار غرقم که از مقابل انباری کارگاه
که می گذرم، نگاهم به در باز مانده اش معطوف می شود.

این در چرا باز است؟!
من که او را بسته بودم!

با عجله ترمز کرده و سریع السیر از آن پیاده می شوم.
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احساس خطر می کنم و به همین خاطر زنجیرم را از پشت
موتور باز و به دور دستم می پیچم، فعالً تنها وسیله ی دفاع
از خودم در مقابل آسیبی که امکان دارد نصیبم شود همین

است. با گام های آرام به سمت انباری می روم.
به کارامی لنگه ی در نیمه باز مانده اش را هول می دهم و

سپس با تردید داخل می شوم.
نگاهم را دور تا دور انباری می گردانم، این جا جز چوب و

کمد و لوازم چوبی چیز دیگری به چشمم نمی خورد!
همه چیز را خوب از نظر می گذرانم.

همه چیز در جای خودشان قرار دارند، هیچ چیز مشکوک و
بهم ریختگی به چشمم نمی خورد تا توجهم را به خود جلب

کند.
نمی دانم شاید موقع خروج یادم رفته است که در را ببندم،

این روزها نه اعصاب رو به راهی دارم و نه حواس درست
درمانی ...

بی خیال می شوم؛ چون عجله دارم و فرصت این را ندارم
که به احواالت این روزهایم بنشینم و فکر کنم.

همین که برمی گردم تا از انباری خارج شوم صدای ناله
می شنوم. تعجب می کنم؛ گمان می کنم هوایی شده ام، و یا

گوش هایم سیم پیچی هایش اتصالی پیدا کرده اند.
ناله ی بعدی را که می شنوم تردید و شک را کنار می گذارم و

به پاهایم دستور پیش رفتن می دهم؛ هر چه نزدیک تر
می شوم صدا واضح تر و رساتر به گوشم می رسد. به قسمت
سرویس خواب ها می رسم، چرخیدنم برابر می شود با دیدن

صحنه ای که باعث می شود هم زمان هم قلبم از حرکت بایستد
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و هم چشمانم بسته و مرا از نگاه کردن به جسم شخص
مقابلم بازدارد.

در همین حین زنگ گوشیم به صدا در می آید...
پاسخ نمی دهم. مستاصل مانده ام. شک ندارم خودش بود.
زیاد او را ندیده ام، البته در چند سال اخیر منظورم است،
چرا که او هم بازی بچگی های زهرا بوده و اغلب اوقات یا

او درخانه ی ما می بود یا زهرا در خانه ی آن ها ...
ولی این ندیدن های سال های اخیر، باعث نمی شود که از یاد
ببرمش، یک چیز در چهره اش همیشه توجهم را به خودش

جلب می کرد. منظورم به آن خال کوچک گوشه ی لبش
است ، یک خال ریز مشکی رنگ که در چهره ی سفیدش
تضاد جالبی دارد که به شدت توجه جلب کن است ...!

#من_آیه ی_طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
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#من_آیه ی_طوفانم

@romandl



به یاد دارم که یک بار در هنگام درد و دل کردن با زهرا
صدایشان را از باالی راه پله ها شنیده و به دنیای

 دخترانه شان یک دل سیر خندیده بودم.
آخر حسابی شاکی بود که این خال چرا باید دقیقا گوشه ی
لبش باشد. می گفت حرصش می گیرد وقتی که می خندد،

خالش بیشتر از لبخندش به چشم می آید ...
شک ندارم که خودش است!

و سوال این است، دقیقاً اکنون او در این جا چکار می کند؟!
آن هم در وضعیتی نا مناسب ...

آن هم بدون پوشش ...
احساس خطر کرده و به پاهایم دستور عقب گرد می دهم.

برایم این حضور آن هم درست در انباری کارگاهم عجیب و
غریب به نظر می آید...
او این جا چه می کند؟!

نیمه ی راه هستم، از ناله هایی که می کند مشخص است که
حال روبه راهی ندارد و اگر بمیرد چه؟!

می ایستند ...
پاهایم از حرکت می ایستند...

این فکر که ممکن است بمیرد و خونش گردنم بیافتد، مدام دم
گوشم تکرار می شود ...

پلیس اولین کسی که به آن مظنون می شود خود ناکسم است،
چرا که این انباری از آن و متعلق به من است ...

گوشیم دوباره به صدا در می آید...
نگاهش می کنم، سهراب است، حوصله ی اراجیفش را ندارم،

مخصوصاً اکنون و در این لحظه ...
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گوشی را در جیبم برگردانده و اعتنایی هم به پیامکی که
 می فرستد نمی کنم.

تا شروع مبارزه ام پنج ساعتی زمان دارم، باید تا برایم
دردسر نشده است ابتدا این مسئله را حل و فصلش کنم. اگر
به پلیس زنگ بزنم پای خودم هم گیر است؛ چون شاهدی

ندارم که چیزی را اثبات کنم. نگاهم را در اطراف
می چرخانم، به سمت سرویس خواب ها می روم، ابتدا زنجیر
را از دور دستم بازو و روی یکی از آن ها پرت می کنم و

پس از برداشتن پتوی از روی یکی از آن ها، به سمت نوه ی
خان بابا باز می گردم. قبل از این که بخواهم کاری بکنم ابتدا
باید تنش را بپوشانم تا بتوانم راحت جمع و جورش کرده و

شرش را از این جا کم کنم.
چشمانم را بسته و پتویی که در دستم است را روی او

می اندازم. کارم که به اتمام می رسد، چشمانم را باز می کنم
که در همین حین نگاهم در نگاه گنگش قفل می شود.

هنوز موقعیت کنونی اش را درک و هضم نکرده است.
همین که قصد می کنم با صدای بلند نعره کشیده و جویای
علت شوم که این جا چه غلطی می کند؛ در جایش نشسته و
نگاهش به وضعیت نامناسبش که می افتد سریع پتو را دور
تنش می پیچاند و هق هق می گرید و خوف زده می گوید:

_ نیا، نزدیک نیا، چکارم کردی؟! منو این جا چرا آوردی؟!
از تعجب چشمانم باز می ماند، چون پرسیدن این سوال ها را

حق خودم می دانم، نه او ...
در جایم صاف می ایستم و صدایم برایش بلند می شود:
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_ کجا گازش رو گرفتی و یه کله گاز داری می ری، پیاده
شو با هم بریم، ادای آدم خوبا رو برای من درنیار، تو

انباری کارگاه من چه غلطی می کنی، هان؟!
هان را با نعره گفته ام... با حرص و خشمی که درونم لبریز

گشته است.
به سمتش خم می شوم. تمام سرو تنش را با آن پتو پوشش

داده است.
نگاهم به کوله پشتی اش که با فاصله کنارش روی تخت است
زاویه می گیرد، یک کوله پشتی که زیپش باز است و تمام

لباس های درونش پخش تخت هستند. مشخص است که آن ها
بارو بندیلشند که از خانه شان آن ها را جمع کرده است.

_ فرار کردی؟!
ماتم برده است، از نوه ی خان بابا این کار بعید است ...

مخصوصاً اولدوزی که خاتون به پاکی و نجیبی اش همیشه
قسم می خورد.

لگد محکمی به بخشی از لباس هایش که روی زمین پخش
شده اند می زنم.

_ برای فرار جا قحط بود، چرا این جا اومدی، اون االغی که
فراریت داده پس کو؟! نکنه ...

باقی جمله ام را نمی توانم بیان کنم، دود از سرم بلند می شود.
این وضعیِت اکنون او فقط یک منظور را نشان می دهد، آن
یابو به نوه ی خان بابا دست درازی کرده و این جا ولش کرده

است ...
_ من، من، نمی دونم چطور اومدم این جا، چیزی یادم نیست.
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به سختی گفته است. گریه امانش را بریده و ثانیه ای ولش
نمی کند ...

اّما ...
اّما من گول این ننه من غریبم بازی هایش را نمی خورم.
_ پاشو شرت رو کم کن، پاشو تن لشت رو از انباری من

جمع کن.
درمانده نگاهم می کند.

_ داری زیرش می زنی؟! من خودم این جا نیومدم، چرا، چرا
لباس هام تنم نیست.

دیگر نمی توانم به اعصابم مسلط شوم. به سمتش یورش
می برم و هراسان سریع صورتش را با پتو پوشش می دهد.
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_ اون گوش وامنده ت رو باز کن و هر چی می گم رو
همچینه مثل گوشواره آویزه ی گوشت کن، من روحمم

خبردار نیست که تو این جا چه غلطی می کنی و اون یابویی
که باهاش به این جا اومدی چطور زیرآبی رفته و فلنگ و

بسته، نمی تونی بندازی گردن من، من خودم ختم روزگارم!
فکر کردی من پپه ام، فکر کردی از پشت کوه اومدم، که
می خوای غلط اضافی که کردی رو ببندی بیخ ریش من،

واقعاً فکر کردی من هولم؟! پاشو، پاشو تا نزدم همچینه مثل
آسفالت بچسبی به کف زمین که دیگه نشه با کارتک هم

جمعت کرد ...
نزدیک تر می شوم. از پتویی که صورتش را با آن پوشش

داده است دو سانتی فاصله دارم.
_ خودت و بساطتت رو جمع کن، تا ده دیقه ی دیگه این جا

 نبینمت ...
عقب می کشم و عصبی و با گام های بلند از انباری خارج

می شوم.
هر چه فحش و ناسزا در چنته دارم را نثار خود ناکسم

می کنم.
همینم کم بود ...

همین یکی را کم داشتم  ...
به آسمان نگاه می کنم ...

_ دمت گرم، بابا ایوهللا! خوب گوشه ی رینگ منو یقه کردی
و هر چی بدبختی داری رو مشتی می کوبی تو سر و

صورت من، داشتیم اوس کریم؟!
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با عصبانیت سنگ ریزه های زیر پایم را لگد می زنم و هر
کدام را به سمتی شوت می کنم.

صدای گریه ی بلندش را می شنوم.
در این بین، جای خان بابا خالی است که دست گِل نوه ی

آفتاب مهتاب ندیده اش را ببیند.
آی خاتون، آی خاتون!

خاتون ساده لوحم را بگو ...
وای بدبخت و فلک زده مسعود را بگو، اگر بفهمد کمرش

دیگر صاف نمی شود...!
دختر نجیب محل، دختر فراری از آب درآمده است...

با خشونت لگد های محکمم را به در می زنم...
از خیانت و خائنین بیزارم ...

اگر به من باشد اکنون او را تکه پاره می کنم تا من بعد نتواند
غلط اضافی کند...

مکث نمی کنم و چند بار دیگر کارم را تکرار و لگدهای
محکم و عصبی ام را نثار در مادر مرده می کنم...

از دور می بینمش که با حالی زار به سمتم می آید ...
نگاهش را می دزدد ...

چادر بر سر گذاشته است و اکنون دوست دارم تا با همان
چادر خفه اش کنم ...

همین که از انباری خارج می شود با لحنی مظلوم زار
می زند:

_ من االن کجا برم چه توضیحی برای ...
مجال نمی دهم که باقی جمله اش را ادامه دهد ...
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_ کاری نکن که قبل از این که طاهر بوی ببره و از سقف
آویزونت کنه، جوری بزنمت که بری و با برف سال بعد

بیای...
گریه اش شدت گرفته و دستانش روی صورتش قرار

می گیرد، سپس تاب نمی آورد و روی دو زانو می نشیند.
_ بخدا من کاری نکردم، بخدا نمی دونم چطور اومدم این جا،

بخدا من ...
دوباره میانه ی حرفش می پرم، آن هم با صدای اوج گرفته ای

که همانند نعره ای خوف آور است.
_ ببند گاراژو! برای من بلغور نکن اینارو، نگهدار برای
خان بابات، اون وقت همه راست کارتن و الزمت می شن.
همین نام خان بابا را شنیدن برایش بس است که گریه اش

 شدت گرفته و هق هق بزند ...

#من_آیه ی_طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p115
#پارت_صد_و_پانزده
#من_آیه ی_طوفانم
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_ بخدا دروغ نمی گم من نمی دونم چطور اومدم این جا، تو
تاکسی بودم، داشتم می رفتم خونه ی خواهرم...

خنده ی هیستریکی می کنم. نزدیکش شده و در دو قدمیش
می ایستم و سپس خم شده و مقابل صورتش فریاد می کشم.
_ رو سرم گوش می بینی؟! فکر کردی با یه دراز گوش

طرفی که اینا رو تحویلم می دی؟!
راه بیرون را نشانش می دهم.

_ شرت کم، از همون راهی که اومدی برو ...
با صدای اوج گرفته ای که مشخص است جونش به لبش

رسیده است گریان می گوید:
_ بخدا دروغ نمی گم، من اصالً نمی دونم چطور این جا

اومدم. من داشتم خونه ی خواهرم می رفتم.

اشاره به کوله پشتی روی شانه اش می کنم.
_ منم گاگول حرفت رو باور کردم، می بینم که نوه ی خان

بابا زده جاده خاکی و فراری از آب دراومده!
درمانده نگاهم می کند... چشمانش التماسم می کنند، اّما من

آدمی نیستم که رامشان شوم.
_ مجبور بودم!

تک خنده ای می کنم.
_ مجبور! کی مجبورت کرده بود؟! اصالً اون االغی که
فراریت داده پس کو! تو اینجا تنهایی تو انباری کارگاه من

چه غلطی می کنی!
دستش را روی صورتش می گذارد.
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_ چرا حرفم رو باور نمی کنی! بخدا من فقط داشتم می رفتم
خونه ی خواهرم، من ، من ...

از گفتن ادامه ی حرفش تردید دارد ...
من می فهمم حسش می کنم ...

ولی اکنون زمان ندارم باید هرچه سریع راه افتاده و خودم
را به رینگ مبارزه برسانم.

از جایم برخاسته و ابتدا به سمت در انبار رفته و آن را با
زنجیرش بسته و قفل می زنم، سپس به سمت موتور سیکلتم

می روم.
_ برگشتم این جا نباش.

قبل از این که روی آن مستقر شدم، صدای گریانش را
می شنوم.

_ خودمو می کشم.
ابتدا در جایم می ایستم و سپس به سمتش می چرخم.

_ اتفاقاً تقاص غلط اضافیت همینه، منم جای تو بودم، قبل از
این که دست طاهر بهم برسه خودم دخل خودم رو می آوردم.

فقط سعی نکن این جا همچین غلطی کنی! برو یه خراب
شده ی دیگه خودت رو خالص کن.

به محض نشستن به راه می افتم، از آینه نگاهش می کنم،
همچنان روی زمین نشسته و مشخص است که می گرید،

برای لحظه ای خاتون و زهرا به نظرم می آیند.
برای این که فردای روز از جانب زهرا و خاتون مواخذه
نگردم و انگ نامرد بودن به پیشانی ام نزنن، فرمان را

چرخانده و دوباره به سمتش باز می گردم.
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همین که باالی سرش می ایستم، چنان درمانده و بی جان است
که حتی نمی کند سرش را بلند کرده و نگاهم کند.

_ بشین تا یه جایی برسونمت.
به سختی گفته ام، آن هم در حالی که تمام تالشم را می کنم

دندان هایش را در دهانش خورد کنم.
جواب این کار پستش را چگونه می شود داد!

مگر آبروی ریخته شده باز می گردد!
با همین یک کار دخل هیچکس را هم نه، ولی دخل خان بابا

را حسابی درمی آورد ...
ابتدا متعجب نگاهم می کند، سپس نگاهش را گرفته و به

اطراف می دوزد.
هوا کم کم رو به تاریکی می رود و اگر خودش دخل خودش

را درنیاورده و دسِت طاهر هم به او نرسد؛ بدون شک
گرگ ها تنش را دریده و شکمش را پاره پوره خواهند کرد.

#من_آیه ی_طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p116
#پارت_صد_و_شانزده
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#من_آیه ی_طوفانم

نگاهی به موتور سنگینم می کند. شک ندارم که اکنون در
پس ذهنش دارد به این می اندیشد که چگونه پشت ترکم

بنشیند.
خب حق هم دارد، از نوه ی خان بابا همین توقع می رود،
ولی نه اینی که من دقایقی پیش در وضعیت افتضاح او را
دیده ام و پته اش مقابل من به طور کامل ریخته است، او

اکنون هر کسی را هم بخواهد با نجابت ساختگی اش رنگ
بزند، من یکی را نمی تواند.

از سوی دیگر هم نمی خواهم بگویم غیرتم، ولی معرفتم
اجازه نمی دهد ناموس بچه  محلمان یعنی همان طاهر را در

این جا تنها بگذارم، چون ممکن است بجای گرگ ها،
انسان های گرگ صفت او را پیدا کرده و تنش را بدرند و

وضعیتش را از اینی که هست بدتر کنند.
اکنون تنها کمکی که می توانم در حقش کنم و محبت  و

توجه هایی که خان جون به خاتون داشته و او را از تنهایی
درآورده است را جبران کنم همین است. این که او را تنها
این جا ول نکنم و حداقل تا شهر برسانم. شاید هر زمانی

دیگر بود تا به ته توی ماجرا پی نمی بردم ول کنش نمی شدم،
چون او دقیقاً به جایی آمده و غلط اضافی کرده است که در
دل باغ ها قرار دارد و متعلق به من است که فاصله ی زیادی
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هم با شهر دارد، البته پیاده منظورم است، چون سواره یک
ربعی زمان می برد تا به شهر برسد.

ولی اکنون زمان حسابرسی نیست، چون اکنون انتقام برایم
از هر چیزی مهمتر است. چون برایش کم زجر نکشیده ام که

بخاطر بی عقلی نوه ی خان بابا آن را از دست بدهم.
_ من وقت ندارم، سبک سنگین کردن هات رو بذار یه وقت
دیگه، البت به وقتش اگه زنده موندی به حسابت می رسم.
ً چون جواب غلط اضافیت رو باید بهم بدی، چون دقیقا

اومدی تو انباری کارگاه من و این موضوعی نیست که منه
کله خراب بتونم فراموشش کنم و ساده از روش بگذرم. دیاهلل

عجله دارم.
لحظاتی بعد، درمانده از جایش برمی خیزد و به سمتم می آید،
تا جایی که امکان دارد، جلوتر می نشینم تا فضای کافی را
آن پشت برایش ایجاد کنم که حتی کوچکترین برخوردی
باهم نداشته باشیم. هر چند که این موتور یغور به اندازه ی
کافی آن پشت جا برای نشستن دارد. ولی من باز هم جانب

احتیاط را رعایت می کنم.
همین که نزدیک می شود دوباره هق زده و می نالد:

_ چرا باور نمی کنی! من کاری نکردم، بخدا من دختر بدی
نیستم.

دوباره حرص و عصبانیت تمام وجودم را می گیرد و بر
سرش هوار می کشم:

_ ببند فکت رو! به من دخلی نداره که چه غلطی کردی و
چطور دختری هستی و نیستی! اینا دخلشون به کس و
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کارتن! فقط یه چیز دخلش به منه که چرا این جا، جا قحط
بوده برات! که اونم به وقتش می آم واسه حسابرسیw خدمتت!

جیغ می کشد! جیغ های پی در پی!
_ چرا نمی خوای باور کنی! من داشتم می رفتم خونه ی

خواهرم، از دست خواستگارم و زور خان بابا می خواستم
اونجا فرار کنم، من سوار تاکسی شدم، دهنم یه دستمال
گذاشتن و دیگه نمی دونم چطور از این جا سر در آوردم.

تعجب می کنم.
مسعود به یادم می آید ...
خان بابا به یاد می آید ...

به هیچ کدامشان نمی آید که کسی را مجبور به ازدواج کنند...
_ بخدا چاره ای نداشتم، من نمی خواستم ازدواج کنم!

هر چه بیشتر لفت دهد به ضررم است... به حرف هایش
توجهی نمی کنم، به سناریویی که ساخته و به ان پرداخته

است بهایی نمی دهم. من اکنون عجله دارم عجله ...
_ برای بار آخر می گم، سوار می شی یا نه! فقط سی ثانیه

زمان داری که تصمیم بگیری که سوار شی یا بمونی این جا
و طعمه ی گرگ ها بشی.

در دلم شروع به شمارش می کنم.
برای ثانیه ای گریه اش بند نمی آید...

جانسوز می گرید...
سنگینی نگاهش را روی خودم که مقابلم را می نگرم حس

می کنم.
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او قصد دارد با حرف ها و اراجیفش گندی که زده است را
ماستمالی دهد، اّما من باور ندارم، به هیچ عنوان هم باور

ندارم.
در ثانی اکنون عقل و ذهن و تمرکز من فقط درگیر رینگ و

مبارزه ی امشبم است.
گاز هرز به موتور می دهم...
دقیقاً پنج ثانیه مانده است ...
بروم دیگر برنمی گردم...

چرا که من خواستم کمکش کنم ...
دینم را ادا کنم ...

معرفتم را نشان دهم ...
خودش نخواست و مشکل پس از من نیست ...

#من_آیه ی_طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p117
#پارت_صد_و_هفده
#من_آیه ی_طوفانم
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همین که قصد می کنم به حرکت بیاندازم موتور را همان گونه
گریان پشت ترکم می نشیند و چون موتورم ترک بند دارد

می دانم که هرچقدر هم که بخواهد عقب برود، امکان
افتادنش کم است و ناچیز ...

با حرصی که در درونم افتاده است به راه می افتم ولی تمام
سعیم را می کنم، حرصم را درون سرعتم خالی نکنم تا

مجبورش کنم تا او برای جلوگیری از افتادنش دستانش را
بند جایی یا حتی لباسم کند ...

بینمان کوله پشتی اش قرار دارد و در دلم به وجود آن
می خندم ...

این دختر استعداد خوبی در بازیگری دارد...
حتی اشک  ریختن هایش هم همگی طبیعی است و واقعی ...
چون از درون آینه می توانم صورت گریانش را ببینم که
چشمانش را بسته و با حالی زار به گریه افتاده است ...
جاده ی خاکی باغ را که گذشته و به جاده ی اصلی که

می رسیم، کمی جلوتر ماشینی از پشت می آید که شیشه هایش
دودی است حس می کنم به ما که می رسد کمی از سرعتش
کم می کند، ولی این کارش زمان زیادی سپری نمی شود که

سریع از کنارمان سبقت گرفته و می رود ...
این آبغوره هایی که او می ریزد، توانایی این را دارد که توجه

هر کسی را به راحت ترین حالت ممکن جلب کند...
کمی بعد به محض رسیدن، به سمت آژانس می روم، آژانسی
که بارها تبلیغاتش را دیده بودم که راننده ی زن هم دارند...

موتور را مقابل آژانس پارک می کنم.
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_ پیاده شو ...
همین که پیاده می شود با سرعت داخل شده و از صاحب

آژانس می خواهم او را به مقصد برساند، آدرس محلمان را
می دهم و سپس پس از پرداخت کرایه خارج می شوم.

_ برو تو اون ماشین بشین، می بردتت محل، حساب ما بمونه
واسه یه روز دیگه، البت اگه زنده موندی!

عمیق نگاهم می کند ...
چشمانش بر سرم فریاد می کشند ...

هوار می زنند ...

نعره می کشند ...
ولی در زبان چیزی نگفته و سالنه سالنه به سمت آن ماشین
رفته و درون آن می نشید، همین که ماشین به راه می افتد. با
خیالی آسوده که اکنون دیگر دینم را ادا کرده ام، به سمت
موتور می روم و با آخرین سرعت به مقصد مبارزه  که

انتظارش را خیلی کشیده ام می رانم...

* * *

دو ساعتی می شود که رسیده ام، حال بماند که نصرت خان
چقدر مخم را خورده و راه و چاه یادم داده است! یکی نیست
به او بگوید، گویا فرد مقابلت را نمی شناسی، من طوفانم،

معروف به روانی کله خراب ...
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هیچ گاه فکر نمی کردم که از رشته ی پرورش اندام کارم به
مبارز زیر زمینی شدن برسد.

هر چند که کسی در جریانش نیست و این راضی است، در
دل خودم و خدای خودم ...

نه خاتون خبر دارد ...
نه زهرا ...

چون تنها کس و کار من این دو نفر هستند، بقیه برایم مهم
نیستند، حتی ایمان، برادر جفا کارم...

_ بازم می گم قبل از این که وارد رینگ بشی، تمرکزت رو
حفظ کن، تو اون قفس هیچ خطرناک تر از این نیست که

تمرکزت رو از دست بدی! قبل از ورودت بگو من شکستش
می دم، سرعت عملت رو حفظ کن، سعی کن ضربه هات رو
مثل یه پتک بکوبی یه سرو بدن اون غول تشن، رقص پا،

طوفان حواست باشه، فکر کن تو یه دریایی طوفانی هستی و
متالطم، با تغییر مکان و موقعیتت مهلت ضربه زدن رو از
حریفت بگیر، یه لحظه به راست، یه لحظه به چپ یه لحظه
هم دائر دور غول تشن بچرخ تا اون رو گیج کنی و ضربه ی

سرنوشت ساز رو به اون وارد کنی. کیاب، جیغ بکش و
موقع ضربه زدن هوای شش هات رو با صدا بده بیرون،
خودت که می دونی این چقدر کارساز و مفیده، اول این که

حواس اون غول تشن رو پرت می کنی، دوم این که ترس رو
به جونش می ندازی ...

با حرص میانه ی حرفش می پرم:
_ می بندی گاله رو جیمز یا نه!
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حساب می برد، جثه ی بزرگی ندارد ولی هوش و جکاوتش
 ستودنی ست!

_ باید بگم، نگم نمی شه!
_ برای من بایدی وجود نداره، من اینارو فولم لندهور، برو
برای کسی این چیزها رو بلغور کن که هنوز اول راهه، نه

منی که تو این راه صورت ترکوندم!
خنده ای می کند!

لهجه دارد!
اصالتش به تایلند برمی گردد!

ولی خیر سرش، به این جا آمده است تا هنرش را صرف
مردم سرزمین مادری اش کند.

#من_آیه ی_طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p118
#پارت_صد_و_هجده
#من_آیه ی_طوفانم
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_ نگم، نصرت خان، دخلم رو درآورده، امروز همه رو تو
شرط بستن، انگار همه می دونن فاتح اون جنگ تویی ...

فقط یه نفر روی غول تشن شرط بسته! غریبه است! تا حاال
 ندیدمش!

غرور تمام وجودم را می گیرد... پوزخندی می زنم.
روی شانه ام ضربه ای می زند.

_ آماده باش، نیم ساعت دیگه مبارزت شروع می شه...
او می رود و من تنها می مانم، لحظاتی بعد از چهارپایه
برخاسته و به سمت کیسه بوکس می روم و سعی می کنم
خودم را گرم نگاه دارم، در همین حال هستم که نگاهم

معطوف پوشه ای می شود که از زیر در وارد اتاقم می شود؛
باعجله از جایم برخاسته و به آن سمت می روم سریع در را
باز و نگاهی به راهرو می اندازم، کسی نیست حتی سایه ی

یک نفر هم به چشمم نمی خورد.
وارد اتاق می شوم، پوشه را برداشته و روی چهار پایه

می نشینم، کنجکاو شروع به باز کردنش می کنم، با هر ورقی
که می زنم چشمانم از تعجب گرد و دهانم باز می ماند!

این چه بازی کثیفی است که راه انداخته اند.
مگر می شود ...
کار کیست ...

چه دارد به سرم می آید ...
 از همه حالت و همه سمت عکس گرفته شده است!

در همه ی آن ها هم طوری جلوه داده شده است که انگار
اجبار از من بوده است، همه چیز خیلی حرفه ای و مرتب

 کنار هم چیده شده اند!
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توجهم جلب نوشته ای که باالی هر ورق قرار دارد می افتد "
بازنده ی امشب تویی یادت نره، اگر جز این باشه اومدی

بیرون زندگیت دیگه مثل قبل نیست. مخصوصاً زندگی اون
دختر... "

وحشی می شوم ...
روانی می شوم ...
نعره می کشم ...
داد می زنم ...

فریاد می کشم ...
در جایم ایستاده و هرچه مقابلم است را لگد می زنم و

مشت های سنگینم را حواله شان می کنم ...

حرف های نوه ی خان بابا به یادم می آید...
قسم هایش ...

التماس های چشمانش ...
درمانده ماندنش ...

این که می گفت در تاکسی روی دهانش دستمال گذاشته اند ...
این که می گفت خبر ندارد که چگونه از انباری سر درآورده

است ...
چشمان گریانش ...

ناله هایش ...
زارهایش ...

اصالً نکند رکب خورده باشم، نکند برای زمین زدن من
همدست همان ها بوده باشد!

نعره می کشم، بلند خیلی خیلی بلند ...
در باز و جیمز وارد می شود ...
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نصرت خان پشت سرش می آید ...
فریاد می کشم.

_ بیرون.
نصرت خان جدی به حرف می آید:

_ چی شده؟! چته! چرا افسار پاره کردی و دوباره روانی
شدی ...

دوباره فریاد می کشم.
_ بیرون ...

چنان بلند گفته ام ...
 چنان محکم ادا کرده ام ...

که چهار ستون بدن جیمز تکان می خورد و این از عجله ای
که موقع خروج دارد متوجه می شوم.

اّما نصرت خان عقب نمی کشد...
کوتاه نمی آید ...

حتی نیم سانت هم در جایش جابه جا نمی شود ...
نگاه جدی اش به پوشه ی در دستم که لحظاتی پیش آن را

بسته ام معطوف می شود ...
_ اون چیه تو دستت!

نگاه به خون نشسته ام زوم نگاه جدی اش می کنم.
_ تو رو سننه؟!

_ گفتم اون چیه تو دستت!
حتی ذره ای هم از جدیتش کم نشده و تکانی هم در جایش

نمی خورد ...
_ تو رو سننه!
فریاد کشیده ام ...
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فهمانده ام که در کارم دخالت نکند ...
نگاه هایمان در هم گره خورده است ...
یکی به خون نشسته و دیگری جدی ...

لحظاتی بعد عقب کشیده و راه خروج را در پیش می گیرد...
_ ده دقیقه دیگه بیرون باش!

#من_آیه ی_طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p119
#پارت_صد_و_نوزده
#من_آیه ی_طوفانم

می رود ...
با همین یک حرف ...
با همین یک جمله ...

تمام وجودم را خشم ...
حرص ...

@romandl



تشویش ...
عصبانیت ...

لبریز کرده است ...
تا جنون فاصله ی چندانی ندارم ...

دیوانه شده ام و هر چیز که مقابلم است را به زمین می کوبم و
له و لورده می کنم ...

در را از این سمت قفل می کنم تا کسی مزاحمم نشود ...
گوشیم زنگ می خورد ...

میلی به پاسخ دادنش ندارم ...
ولی شخص پشت تلفن عقب نکشیده و از زنگ زدن دوباره

خسته نمی شود ...
سمت ساکم می روم و گوشیم را از درونش خارج می کنم ...

شماره ناشناس است ...
حسی درونم فریاد می کشد و می گوید این شماره ی ناشناس

بی ربط به این پوشه ی در دستم نیست ...
با عصبانیت پاسخ می دهم و صدای پشت تلفن خون به جوش

آمده ام را فوران می کند.
_ خوبی؟

پر می شوم ...
لبریز می شود ...

_ می کشمت! با دستای خودم می کشمت. زنده زنده
می سوزنمت ...

قهقه ای می زند ...
_ یه چیز بگو تا باورم شه! واقعاً فکر کردی من این قدر

نفهمم که بشینم تا تو دستت بهم برسه؟!
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_ مردش نیستی، دوزار جربزه نداری، که اگه داشتی! خیلی
 زودتر از اینا جلوم آفتابی می شدی!

قهقه ای دیگر می کند.
_ از موش و گربه بازی خوشم می آد. از بچگی روش

کراش داشتم ...
_ هر جا باشی پیدات می کنم، خودم خرخره ات رو می جوئم
و تیکه پاره ات می کنم، بالیی سرت می آرم که روزی هزار
دفعه آرزوی مرگ کنی، اون قدر عذابت می دم تا آخر سر

خودت برای مردن التماسم کنی...
_ یکی از نوچه هام تو محلتونن. فکر کنم تو دو سه متری
خونه ی خان بابا واستاده باشه، منتظر زنگمه تا یکی مثل

همون پوشه ای که االن دستته رو برسون دست خان بابا ...
اسمش خان بابا بود درسته؟! یا اشتباه می کنم ...

فریاد می کشم:
_ از سگ کمتری اگه نیایی ببینمت! جنم نداری .

قهقه ای سر می دهد:
ً _ واقعاً فکر کردی دارم؟! من دوزارم جنم ندارم، ولی دقیقا
اون چیزی که توئه کله خراب نداری و من دارم هوِش، من
با عقلم می رم به جنگ نه با جربزه و جنمم ... صالح به این

خوبی چرا از جونم مایه بذارم ...
نعره می کشم:

_ حرومزا*ه ... حرومزا*ه ...
چند بار این جمله را می گویم، توجهی به ضربه هایی که

جیمز و نصرت خان به در می زنند نمی کنم، صدای چند نفر
دیگر را هم می شنوم ...
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توجهی نمی کنم ...
_ درسته من حرومزا*ه ام! بهشم افتخار می کنم، بِد آدم اون
چیزی که هست رو قبول نکنه! یعنی تو مرام من نیست

چیزی جز اینی که هستم رو نشون بدم ...تا ده دقیقه ی دیگه
سوار شترت می شی و می ری! این رفتن ابدیه، برگشتنی در
کار نیست! چون اگر برگردی! پوشه ی رنگین تری از اونی
که چند ماه پیش برات فرستادم می فرستم دم خونه تون، ولی
این بار فقط به خودت و خانواده ات اکتفا نمی کنم! این سری
اون پوشه رو به تک تک خونه های اون محل می فرستم!
واقعاً فکر کردی من خبر ندارم که تو مازیار رو شناسایی
کردی؟! فکر کنم بچه بودی فیلم پلیسی زیاد دیدی! یا مثالً

فکر کردی بتمنی، سوپر منی چیزی هستی و اومدی دنیا رو
از شر آدم هایی مثل منو مازیار خالص کنی! جوجه خیلی

مونده تا بتونی جا پای بابات بذاری؟! چون شک نکن کاری
که با بابات کردم، صدبرابر سخت تر و بدترش رو سر تو

می آرم.
هوار می کشم:

_ می کشمت! دستم بهت برسه می کشمت!
با جدیت می گوید:

_ برو دیگه بر نگرد! من جای تو باشم، این حس بتمن بودنم
رو برای نجات دادن زندگی اون دختر صرف می کردم!

بخاطر تو آبرویی اونم رفت! و این فقط بخاطر توئه! چون
برای تو شناس بوده طعمه قرار گرفته شده! ماه هاست که
زیر سر داریمش! قرار بود جور دیگه به خونه ی تو آورده
بشه! چون تو اون رو می شناختیش و به راحتی هم دم به تله
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می دادی! بدون شک اگه غریبه بود یه بوهایی می بردی! هر
چند اگه زرنگ بودی می فهمیدی ولی کله خراب ها هوش

ندارن، در جریانی دیگه ... کار دیگه! بخواد یهو جور دیگه
 رقم می خوره!
نعره می کشم:

_ یه روز دستم بهت می رسه کفتار، حرومی، بی پدر و
مادر ...

قهقه ی می زند:
_ خوشم می آد، از فحشات خوشم می آد برام لذت بخشن، به
امید دیدار پسِر رشید سرهنگ سلطان محمود سلطانی ...
بوق ممتد درون گوشم می پیچد! گوشی را با عصبانیت به
دیوار می کوبم؛ نعره می کشم فریاد می زنم دوباره هرچیز
مقابلم است را خرد و خاکشیر می کنم، به چهارپایه رحم

نمی کنم ...
به صندلی رحم نمی کنم ...

به کیسه بوکس ...
به کمد های رختکن ...

به هیچ چیز ...
به هیچ چیز رحم نمی کنم ...

من اکنون آتشفشان فوران شده ام ...
به همان اندازه خطرناک و داغ و سوزان ...
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#من_آیه ی_طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p120
#پارت_صد_و_بیست
#من_آیه ی_طوفانم

تمام وجودم را خشم فرا گرفته است ...
خون جلوی چشمانم را گرفته است ...

نمی شود ...
حق نیست ...

عادالنه نیست ...
من ماه هاست که زحمت می کشم ...

چرا اکنون ...
چرا االن ...

من چگونه عقب بکشم ...
چگونه پا پس بکشم ...

من در یک قدمی مازیار بودم ...
آن حرومی پست فطرت ...

آن الشخور کثیف ...
آن شغال حیله گر ...
آن گرگ درنده ...
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چگونه این همه زحمتی که کشیده ام را نادیده گرفته و عقب
بکشم ...

چگونه بگذرم ...
بازیم داده است ...

این همه ماه بازیم داده است ...
مرا نگاه کن که چگونه غرور تمام وجودم را گرفت و

سرخوشانه خودم را پیروز میدان می دیدم ...
در همچنان کوبیده می شود ...
حرف هایش را دوره می کنم ...

حرف های که همه بوی تهدید می دادند را ...
بی صفت است ...

می دانم که تهدید هایش را عملی می کند ...
می دانم که اگر جز این را بکنم رحم نکرده و آبروی زهرایم

را به طور کامل در کوچه و محل می برد ...
خاتون نمی تواند دیگر تحمل کند ...

می دانم که قلب دریایی اش تاب و توانش را از دست خواهد
داد ...

من خاتون را می شناسم ...
می فهمم ...

ندایی در سرم پچ می زند ...
نوه ی خان بابا را بگو ...

او چه بالیی به سرش می آید ...
گناه او چه است در این میان ...

نعره می کشم ، چنان بلند که چهار ستون بدنم می لرزد و
گلویم خراش بر می دارد ...
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_ لعنتی، لعنتی، لعنتی ...
منه کله خراب پای او را هم میان معرکه ای که به راه

انداخته ام کشیده ام ...
نصرت خان داد می زند:

_ زود باش، وقت شروع مبارزه ِت ...
نا خواسته ...
بی اراده ...
ناخودآگاه ...

به سمت ساکم رفته و لباس هایی  که دقایقی پیش پخش زمین
کرده  بودم را چنگ زده و می پوشم ...

مملو از حرص تمام وسایلم را جمع می کنم و باقی مانده ی
تکه های گوشیم را هم برداشته و سپس درون ساکم

می ریزم... سرآخر پوشه را هم درون آن می گذارم و به
سمت در می روم ... باز کردن در برابر می شود با پرت
شدن آن ها درون اتاق و پخش شدنشان روی زمین ...

بی اهمیت از کنارشان رد می شوم و راه خروج را در پیش
می گیرم ...

نصرت خان خودش را همانند برق و باد بهم می رساند:
_ کجا! کجا! کجا!

عصبانیتم را روی او خالی می کنم و یقه اش را در دست
می گیرم ...

_ سر قبرت ... من بعد طوفانی در کار نیست؛ تموم شد!
ماتش می برد ...

_ تو غلط کردی! نمی تونی! االن نمی تونی! من روت شرط
بستم ...
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یقه اش را باال برده و یکی دو سانتی از زمین جدایش
می کنم ...

_ تا حاال برگ برندت من بودم و تا تونستی ازم حمالی
کشیدی، مشتایی که من خوردم واسه تو شد نون ... اگه

اومدم این جا جنم و جربزه ی خودم بوده، همون طور که با
پای خودم اومدم، همون طورم با پای خودم می رم، تو که

هیچ، گنده تر از تو هم نمی تونه جلوم رو بگیره.
یقه اش را ول می کنم و با قدم های بلند دور می شوم.

صدای بلندش را می شنوم.
_ بد می بینی.

با خشونت به سمتش بر می گردم.
_ جرات داری دوباره ادامه  بده و زر مفت بزن تا کاری کنم
اون پرونده ی گنده ات دوباره تو جریان بیفته، خبر داری که

چی به روزت می آد ...

#من_آیه ی_طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p121
#پارت_صد_و_بیست_و_یک

#من_آیه ی_طوفانم

@romandl



خفه خون می گیرد ...
الم تا کام حرفی نمی زند ولی صورتش از حرص و خشونت

به قرمزی می زند ...
با قدم های محکم از ساختمان خارج و سمت موتورم

می روم ...
نگاهم که به ترک آن می افتد ...
خشونتم بیش از پیش می شود ...

ساعاتی پیش این موتور نوه ی خان بابا را حمل کرده
است ...

اولدوز خاتون را ...
و من چه ناجوانمردانه به او انگ زدم و هر چه در چنته

داشتم را بارش کردم و قلبش را شکاندم ...
زهرا یادم می آید ...

من هم با او دقیقاً همان کاری را کردم که با زهرایم کرده
بودند ...

حالم از خودم بهم می خورد ...
دوست دارم با دستان خودم، خودم را خالص کنم و خاتمه

دهم به این زندگی درد آور و زجر آور ...
نمی کشد ...

به نقطه ی جوش خودم رسیده ام ...
باید خالی کنم...

باید خالی کنم خودم را از این حرص و خشم ...
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با عجله سوار موتورم شده و به محض روشن کردن آن، تا
آخرین سرعتw گازش را می گیرم و به سرعتw نور در

خیابان و اتوبان و کوچه ها حکومت می کنم ...
فحش می دهم ...
نعره می کشم ...

_ اوس کریم، بد زدی! بد زمینم زدی!
کنار صخره ای بغل می زنم و پیاده شده و لبه ی آن می ایستم و

سپس با صدای بلند فریاد می کشم ...
_ خدااااااا ...

خالی نمی شوم ...
سبک نمی شوم ...
تکرار می کنم...

_ اوس کریم جواب خاتون و چی بدم! جواب زهرا رو چی
بدم! جواب اون اشک ها ی اون دختر رو چی بدم. آبروش رو

با چی پس بگیرم!
روی دو زانو می نشینم ...

_ پس انتقامم چی! پس زجری که زهرام کشید چی؟! دردی
که خاتونم کشید چی! حال بد زهرا رو با چی جبران کنم،

جواب گریه های بی صدای خاتون رو از کی بگیرم، اینا بس
نبود؟! اون دختر رو آخه چرا پاش رو کشیدی وسط

معرکه ی زندگی کوفتی من! نمی کشم! ندارم دیگه! با چه
رویی برم پیش خاتون! با چه رویی برم.
بی اختیار اشک به چشمانم نیش می زند ...

مظلومیت زهرا به یادم می آید ...
مظلومیت نوه ی خان بابا به یادم می آید...
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درد این که بخاطر من، پای آبروی دختری نجیب به میان
کشیده است مرا می کشد ...

غیرتم جریحه دار شده است ...
معرفتم عاصی شده است ...

شرفم بی اعصاب شده است ...
مردانگی ام آمپر چسبانده است ...
من چه غلطی می توانم کنم ...

دقیقاً چه غلطی ...
_ خوش حالی نه؟! نشستی اون باال و داری به ریش من

می خندی نه! داری حال می کنی که این طور زمینم زدی نه!
داری بهم با این کارت می فهمونی که منم می تونم حیون باشم
نه! منم می تونم زود قضاوت کنم نه! منم می تونم انگ بد به

ناموس یکی دیگه بزنم، منم می تونم بی رحم باشم و از
گریه ی یه دختر به راحتی بگذرم و دوزار به التماس ها و
خواهش هاش اهمیت ندم، آره؟! داری اینارو می کوبی تو

سرم مگه نه! بخند! تو نخندی کی بخنده ...
نعره می کشم و میان قطره اشکی که آرام دوباره از چشمم

بیرون می زند می گویم:
_ بخند اوس کریم، بخند ...طوفانت با کله خورد زمین ... با

کله ... خوب زدی آش و الشم کردی، دمت گرم ...

#من_آیه ی_طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده
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#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p122
#پارت_صد_و_بیست_و_دو

#من_آیه ی_طوفانم

بی پناه روی زمین می نشیم ...
مانده ام ...

به وهلل مانده ام ...
 هنوز هم باور ندارم که این همه زحمتم پایمال شده است!

این همه زجر و از جان مایه گذاشتنم به فنا رفته و بی نتیجه
مانده است ...

حالم بد است و حس پوچی می کنم...
هوا تاریک است و این فضا را دو چندان ترسناک کرده

است ...
اّما منه بریده اکنون از هیچ چیز نمی ترسم، جز آبروی

زهرایم، جز آبروی نوه ی خان بابا که اگر از آن عکس ها
چیزی لو برود من باعث و بانی  آبروی از دست رفته ای آن

دختر هستم نه کسی دیگر ...
دمت گرم اوس کریم این چه تقدیریست دیگر ...

فریاد می کشم:
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_ بع نِه باَل دو آهلل! ) خدا، این دیگه چه بالیِی!(
با حالی داغون از جایم برخاسته و به سمت موتورم

می روم ...
هر چه دق دلی دارم را روی گاز زبان بسته خالی می کنم و

در کمترین زمان ممکن به باغ می رسم ...
مقابل انباری می ایستم، نگاهم که به آن می افتد ...

قلبم فشرده و فشرده تر می شود ...
در این هوای آزاد نفس کم می آورم ...

چه بی اندازه می توانستم ظالم باشم و ولی خودم
نمی دانستم ...

چه بی اندازه می توانستم نامرد و بی معرفت باشم ولی خودم
نمی دانستم ...

ابتدا آرام رو به آسمان می گویم:
_ ا ِوُون آباد! ) خونه ات آباد!(

ولی همین که نگاهم به آن قسمتی که ساعاتی پیش نوه ی خان
بابا روی دو زانو نشسته و زار می زد می افتد، بلند ...

رسا ...
واضح ...

رو به آسمان فریاد می کشم:
_ اوون آباد! ) خونه ات آباد!(

تحمل نمی کنم بیش از این ماندن در این جا را ...
بخاطر همین گازش را گرفته و می روم تا هر چه سریع این

قسمت را رد کرده و به کلبه ام برسم.
همین که جاده را دور می زنم توجهم جلب شخصی می شود

که مقابل کلبه پرسه می زند ...
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نا آشنا نیست ...
برایم از هر آشنایی آشناتر است ...

ولی در عین حال از هر غریبه ای غریبه تر!
همین که موتور را پارک می کنم، با صدایی بلندی فریاد

می کشم.
_ این جا چه غلطی می کنی؟!

ذره ای نترسیده و خودش را نمی بازد ...
محکم در جایش که کمی با در فاصله دارد می ایستد:

_ فکر کن اومدم حال احوال کنم باهات ..
نزدیکش می شوم:

_ بدو رد کارت، کیف و حال من به تو چه دخلی داره! از
همون راهی که اومدی، برگرد و تن لشت رو از این جا جمع

کن.
_ هنوزم نمی شه باهات حرف زد! البته اگر می ذاشتی باید

 شک می کردم.
یقه اش را در دستم می گیرم، با نعره ام کارم را پیش می برم.
_ اون چیزی که بین منو تو هستش! تا ابد هم صبر کنی،
درست نمی شه! پس جلوی من آفتابی نشو. اگر هم شدی

سعی کن دور و ورم نپلک...
پوزخند حرص درآری می زند:

_ نمی خوای دعوتم کنی به خونه ات؟! خیر سرت ...
میانه ی حرفش می پرم و یقه اش را سفت تر از قبل می گیرم و

باال می برم ...
_ وقت خوبی رو انتخاب نکردی برای احوال پرسی، آب
روغن قاطی کردم، زده به سرم، حسابی آمپر چسبوندم و
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االن جنم اینو دارم بزنم گردنت رو بشکونم، وجود نحست
رو از این جا کم کن و گورت رو گم کن و برو ... برو تا
نزدم طوری که دیگه نتونی رو پات واستی تا دیگه نتونی

این طور واسه من خنده ی کریهت رو تحویل بدی ... تا دیگه
نتونی جلوم آفتابی شی!

قهقه ای سر می دهد و قهقه اش برابر می شود با مشتی که بی
رحمانه روی صورتش می کوبم!

کور که نیست! اوضاع و احوال داغونم مشهود است!
پس تنش خوارندن می خواهد که من اکنون، برای خالی

کردن خودم هم که باشد به عقده ی چند ساله ام اجازه ی باز
شدن و بر سر او خراب شدن می دهم:

_ نه خوشم اومد، هنوز ضرب دستت خوبه! کاریه! ولی کله
خراب، من آدمش نیستم که با این ضرب دستت عقب بکشم

و کوتاه بیام یا بخواد حساب کار دستم بیاد ...
با انگشت اشاره اش ضربه ای به سرم می زند:

_ این کله رو یکم کار بندازی بد نیست.
خشمم فرو کش نمی کند هیچ ...

کاری می کند که او را به زمین زده و چندتا مشت نون و
آب دار تحویل شکم و صورتش دهم!

من از او گله دارم!
زخمی که او بهم زد را هیچ کس تا کنون نزده است.
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#من_آیه ی_طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p123
#پارت_صد_و_بیست_و_سه

#من_آیه ی_طوفانم

_ خالی کن! یعنی من اومدم که تو خالی کنی خودت رو!
موردی نداره! بزن اونقدر بزن تا خالی شی کله خراب!

جری تر می شوم ...
خون سردی اش مرا به نقطه ی جوش خود می رساند ...

عاصی مشت و لگد هایم را نثار تن و بالش می کنم.
_ غلط کردی اومدی این جا! گ* خوردی اومدی این جا!
گفته بودم جلوم آفتابی نشو هیچ وقت! گفته بودم حساب ما
بمونه واسه یه وقت دیگه! ولی زمان خوبی رو برای

حساب رسی انتخاب نکردی! چون من االن ...
با خنده میانه ی حرفم می پرد ...

_ می دونم! حتماً یه دونه از اون پوشه  هم دست تو رسوندن
اره!

پوشه!
تعجب می کنم ...
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خشکم می زند ...
ماتم می برد ...

او چه می داند ...
از کجا می داند ...

_ یه یالغوز جلوی دم خونه ی خان بابا در حالی که اون
دستش بود می پلکید! همین که از راه رسیدم، یکی زنگ زد و

اون یابو هم اینو داد بهم! چه غلطی کردی کله خراب که
برات پرونده به اون رنگینی ساختن!

نمی کشم...
نه اعصابم ...
نه تحملم ...

نه صبر و استقامتم ...
می زنم و می کوبم و نعره می کشم و فریاد می زنم و هوار

می کشم و ...
ولی خالی نمی شوم ...

حدس می زدم ...
حدس می زدم که آن الشخور به همین راحتی عقب

نمی کشد...
چوب های کنار کلبه را بهم می ریزم ...

تخته ی کنار آن را هم برداشته و به سمتی پرت می کنم ...
تخته ای که اغلب اوقات رویش نشسته و غذا خورده ام یا

برای عقده ی دل هایم، حسرت و آه کشیده ام ...
_ چه غلطی کردی!

این بار او است که فریاد می کشد!
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_ اصالً چرا با اون دختر! دختر قحط بود! عند دست
گذاشتی رو نوه ی خان بابا که فردا مراسم، قوشون کشون

داره؟!
وای ...
وای ...

واااااااااااای ...
چه بی اندازه نا مروتی خدا ...
نمی شود بی خیال ما شوی ...

بس است ...
دیگر بس است ...

همینم مانده بود که ناموس دزد شوم ...
خونه خراب کن زندگی رفیق و هم خدمتی ام شوم ...

_ کثافت بی همه چیز! اون دختر قراره فردا شب زن مسعود
شه حالیته! چرا لقمه گنده تر از دهنت برداشتی! ِد بی شرف،

شرفتw کجا رفته بود...
به سمتش یورش می برم ...

رحم نمی کنم ...
می کوبم و می زنم و می خورم ...
ولی نه من کوتاه می آیم و نه او ...

او هم عاصی است ...
پیداست اوهم عصبی است...

او هم خشمگین است ...
_ حاال چه جوابی داری! اصالً او مسعود به کنار! به خاتون

چه جوابی داری که بدی! اگه خاتون چیزیش بشه مسبب
مرگش خودتی! خود تو ... خود نامرد بی شرفت ...
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_ ببند، اون گاله رو ببند! اون چیزی که حق خودته رو بیخ
ریش من نبند! من روحمم خبر دار نبود چه نسخه ای رو
برام پیچیدن! من روحمم خبردار نبود برام تله گذاشتن.

_ خب کله خراب نباید اون رو یه کار بندازی! که این دختر
چرا این جاست ... برای چی این جاست ... واسه چی آورده

شده این جا ...
عقب می کشیم ...

از زدن و خوردن هم من خسته شدم و هم او ...
_ چطور می خوای جمعش کنی! دوروز دیگه این عکس ها
لو بره چه غلطی می خوای کنی! جواب مسعود رو اون

موقع چی می خوای بدی؟! می خوای بگی با زنت چه غلطی
کرده بودم؟! به نظرت اون حالیش می شه که تو چه غلطی

نکردی و اینا پاپوش بوده یا به قول خودت تله گذاشتن
برات! همه چیز واقعیه! تو عکس ها معلومه!

خونم به جوش می آید!
از این که او با وقاحت تمام نشسته و آن عکس ها را دیده

است حالم را خراب و غرور و معرفت و شرفم را
 جریحه دار می کند!

قبل از این که بخواهم به سمتش هجوم آورده و بزنم
دندان هایش را درون دهانش خورد کنم، حرفی می زند که در

جا هم پاهایم را از از حرکت و قلبم از تپش می ایستد ...
_ اون دختر االن خونه ی ماست! پیش زهره! خانواده اش هم
ً در به در دنبالشن! از ترسش جایی رو نداشته که بره! دقیقا

االن ما چه غلطی کنیم.
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#من_آیه ی_طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p124
#پارت_صد_و_بیست_و_چهار

#من_آیه ی_طوفانم

_ داری زر می زنی! زر اضافی ...
مقابل صورتم فریاد می کشد.

_ تو هر چی می خوای رو فکر کن، برام مهم نیست، فعالً
زندگی خاتون برام مهمه، خاتون اگه بفهمه! مگه می شه

جمعش کرد!
دستم را روی گلویش می گذارم و آن قدر هولش می دهم تا به

دیوار برخورد می کند و همان جا گیرش می اندازم ...
خون جلوی چشمانم را گرفته است ...

کاش نمی آمد ...
کاش حداقل او نمی آمد ...

یکی دیگر می آمد ...
جز او هر کس دیگری می آمد من قادر بودم خودم را کنترل

کنم ...
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اّما در برابر او نه!
نمی توانم ...

برایم در این دنیا او ته نامرد هاست...
_ برای من از خاتون نگو! از این که به فکرشی چیزی نگو،
این که سالمتیش برات مهمه چیزی نگو! گل بگیر دهنت رو،

ببند فکت رو ...خفه شو...
با زانو به شکمم می زند، عقب می کشم. ایمان خم شده و تند

تند نفس می کشد ...
صورتش قرمز شده و به سرفه افتاده است ...

_ چه غلطی کردی؟! اصالً تو این خراب شده چه غلطی
می کنی؟! کی برات پاپوش درست کرده؟!

نعره می کشم.
_ برو، برو، نذار خودم بشم قاتلت، برو گم شو نبینمت!
می دانم که اگر بمانم دقایقی بعد با این حجم زیاد حرص و

عصبانیت وجودم، او را بدون شک خواهم کشت ...
باید کمی فکر کنم، کمی زمان بخرم تا بفهمم این گند را

چگونه باید جمع و جورش کنم ...
به همین خاطر ساکم را برداشته و پس از باز کردن قفل
کلبه ام داخل شده و آن را به گوشه ی پرت می کنم، قبل از
این که بخواهم در را پشت سرم ببندم ایمان از بیرون فریاد

می کشد.
_ خیلی بی وجودی! خیلی بی وجودی که پای غلطی که

کردی واینستادی و داری میندازی گردن اینو اون.
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نمی توانم خوددار باشم، با عصبانیت دوباره به سمتش یورش
می برم که در همین حین تلفنش زنگ می خورد، به محض

این که نگاهش به صفحه ی آن می افتد با بهت می گوید:
_ خاتوِن، بی شرف خاتوِن، من چه زری بزنم! بی شرف

االن من چی بگم بهش.
ماتم می برد ...
یخ می زند ...

تمام وجودم یخ می زند ...
چه بالیی دارد به سرم می آید ...

_ جونم خاتون!
_

_ چی؟!
_

_ از کجا فهمیده!
_

_خب آخه واسه چی رفتی! واسه چی گفتی! یه امشب دندون
رو جیگر می ذاشتی!

_ 
_ نه کی گفته!

_
_ چه پوشه ای؟!

_
_ همچین چیزی نیست!

_ 
_حتماً گوشیش شارژ نداره!
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_
_ این طور نیست!

_
_ تو راهم دارم می آم ...

_ 
_ طاها غلط کرده.

_ 
_ ندی، آدرس اون کله خراب رو به هیچ خری نده.

_ 
_ نمی کنه! اون همچین کاری نمی کنه.

_ 
_ طاها غلط کرده.

_

دیگر نمی مانم حرف هایw این نره غول را بشنوم ...
کم و بیش فهمیده ام قضیه از چه قرار است ...

زندگی بتازان ...
بتازان که خوب می تازی ...

در را بسته و پس از قفل کردنش، سوار موتورم می شوم ...
قبل از این که بخواهم آن را روشن کنم، ایمان تماس را قطع

کرده و به سمتم می آید ...
_ کجا، کدوم گوری داری می ری! خاک بر سرت، کس و
کار دختره فهمیدن، طاها زده سیم آخر، ببینتت سالخیت

می کنه، شانس بیاری خاتون آدرست رو بهشون نده، که اگه
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بده، پسرهای خان بابا تیکه تیکه ات می کنن، مخصوصاً اون
طاها که کله خره و سرش درد می کنه برای دعوا ...

#من_آیه ی_طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p125
#پارت_صد_و_بیست_و_پنج

#من_آیه ی_طوفانم

نمی مانم باقی حرف هایش را بشنوم.
باید خودم را به خانه و نزد خاتون برسانم...

باید به آن جا بروم ...
گازش را می گیرم و همانند برق و باد از جاده خاکی گذشته

و وارد اتوبان می شوم ...
می گازم و می گازم ...

فحش می دهم ...
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فریاد می کشم ...
نعره می زنم ...

هر چه لیچار در چنته دارم بار شانس گندی که دارم
می کنم ...

سرم به حد انفجار است...
قدرت تصمیم گیری ندارم ...

مانده ام ...
مانده ام در منگنه ...

اصالً نمی دانم چکار درست است و چکار غلط ...
در این جور مواقع همیشه سهراب کنارم بود ...

خود ناکسش ...
که از بد روزگار او هم نامرد از آب درآمد ...

ورودی تهران هستم که کنار زده و بغل جاده می ایستم ...
دقیقاً بروم اکنون چه غلطی کنم ...

اصالً چه بگویم ...
چگونه بگویم ...
از کجا بگویم ...

نیاز به فکر کردن دارم ...
نیاز به این که کمی آرام گیرم و بعد راهی خانه شوم ...

به خاطر همین به سمت پاتوق می رانم ...
دقایقی بعد رسیده و مقابل دکه ی اکبر زبل موتور را

نگه می دارم، همین که نگاهش به من می افتد به سمتم می آید...
_ به ببین کی این جاست، کله خراب خودمون.

دستش را روی فرمان می گذارد و دست من بند یقه اش
می شود.
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حوصله اراجیفش را ندارم ...
در حرافی نظیر ندارد ...

دائماً یا در حال خوردن است و یا در حال فک زدن ...
یک خیکی گنده و فربه، که کتک خورش به شدت ملس است
به طوری که با کتک زدنش به راحتی قادر است هر انرژی

بد و مضر را از تنت خارج سازد...
_ یه دونه از اون زهرماری هات رو بیار برام ...

جا می خورد ...
از دیدن این همه حرص و عصبانیتم شوکه می شود ...

بدون فوت وقت، به سمت دکه اش می رود و دقایقی بعد با
نایلون مشکی به سمتم باز می گردد.

به محض گرفتنش نه قیمت می پرسم، نه حرفی دیگر
می زنم،خودش خبر از خوش حسابی ام دارد، بخاطر همین

گازش را می گیرم و به سمت پاتوق می رانم ...
موتور را پارک و به سمت آالچیق می روم ...

که با دیدن سهراب جا می خورم ...
او دقیقاً این جا چه غلطی می کند ...

چرا بد بیاری های امروزم تمامی ندارند ...
دیگر کشش دعوا ندارم ...

فقط کمی ...
فقط کمی رها شدن می خواهم ...

کمی سکون می خواهم ...
کمی آرامش می خواهم تا بتوانم خوب و درست تصمیم

بگیرم ...
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همین که می خواهم، راه آمده  ام را باز گردم صدای جدی اش
را می شنوم ...

_ بتمرگ جای همیشگیت!
اهمیت نمی دهم ...

برای من او مرده به حساب می آید ...
برای من او نامرد به حساب می آید ...

برای من او خیانت کار به حساب می آید ...
_ هنوزم باورت نشده که اون عوضی اون حرف ها رو الکی

بهت گفته تا رابطه ی منو تو رو خراب کنه، نه؟!
پاهایم فرمان ایستادن می دهند ...

_ ِد لندهور، کی می خوای بد و از خوب تشخیص بدی و به
اون اعصاب واموندت یکم مسلط باشی و اون کله ی خرابت

رو کار بندازی و درست و حسابی فکر کنی.
کمی مکث می کند ...

_ اگه اون ماسماسکت رو جواب می دادی این طور نمی شد،
این اتفاق نمی افتاد، این طور تو هچل نمی افتادی.

مغزم ایست می کند ...
حرف های سهراب را حالجی می کنم ...

ارور می دهد ...
مغزم چیزی تحویلم می دهد که به من این حق را می دهد که

گردن این بی همه چیز را بزنم و همین جا بشکنم.
بطرِی پالستیکِی زهرماری را به سمتی پرت می کنم و به

سمت سهراب حمله ور می شوم ...
قبل از این که دستم بند یقه اش شود، سهراب یقه ام را در دست

می گیرد و نعره می کشد:
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_ حالم از کله خرابیت بهم می خوره روانی! چطور ازشون
 یه دستی خوردی! چرا گذاشتی بازیت بدن!

یقه اش را می گیرم و نعره می کشم:
_ تو از کجا فهمیدی! نکنه همه زیر سر خود پدر سگته.

یقه ام را ول کرده و مشتی روی صورتم می کوبد.
امروز حسابی هم کتک خورده ام و هم کتک زده ام، شک

ندارم صورتم کبود شده است.

#من_آیه ی_طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p126
#پارت_صد_و_بیست_و_شش

#من_آیه ی_طوفانم

_ حرف دهنت رو بفهم.
فریاد می کشم.

_ می گم تو از کجا فهمیدی، زر می زنی یا ...
با همان خشونت قبل فریاد کشیده و میانه ی حرفم می پرد ...
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_ یکی بهم خبرش رو داد.
نعره می کشم.

_ کی؟!
حرفی نمی زند و همین عملش مرا عاصی تر می کند.
_ یکی که نمی خواد دستت به مازیار برسه، یکی که

نمی خواد تو قاتل بشی.
تعجب می کنم، این یعنی چه.
چه می گوید این نره غول ...

_ درست می نالی یا یه کاری کنم مثل بچه ی آدم همه چیز رو
...

در جای قبلی اش می نشیند و دوباره میانه ی حرفم می پرد ...
_ از چند ماه پیش باهاش در ارتباطم، نمی دونم کیه!

نمی دونم چرا نگرانته! ولی هر کِی، این رو می دونم دشمنت
نیست! چون هدفش فقط اینه، تو رو از این بازی بیرون

بکشه، چون می دونه تو دستت به مازیار برسه گردنش رو
می شکونی و میفتی گوشه ی هلفدونی ...

از سرم دود بلند می شود ...
خشکم می برد:

 _ اینا رو من باید االن بدونم؟!
خیلی معمولی فک می زند:

_ چون اون گفت باید االن بدونی!
عاصی می شوم ...

_ مگه تو رباتی که هر وری کوکت کردن اون وری بری!
بی شرف زندگی من داره به باد می ره، بخاطر منه بی

شرف آبروی یه دختر داره از بین می ره! مسبب بی آبرویی
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اون دختر منه بی شرفم. اون وقت تو خبر داشتی و بهم
نگفتی؟!

فریاد می کشد:
_ منم نمی دونستم چه آشی برات پختن، همین که خبردار شدم

زنگت زدم، ولی توئه کله خراب جوابم رو ندادی!
زنگش به یادم می آید ...

تماس گرفته بود، ولی من پاسخش را ندادم ...
وای بر من ...

یقه اش را می گیرم:
_ چطوری خبردار شدی ؟!

شانه ای می اندازد:
_ با یه نامه!

 خنده ی هیستریکی می کنم!
_ منو خر فرض کردی؟!
حق به جانب می گوید:

_ خر که هستی، نیازی هم به فرضیات من نیست! بارها
بهت گفتم، مثل بچه ی آدم برو شکایت کن و مازیار رو لو
بده، فردین بازی در آوردی! آخه تو در برابر اونا چی

داری؟! اونی که یه سازمان رو مدیریت می کنه! اون قدر
هوشش باالست و مخش کار می کنه که مثل چی می فهمه

هدفت چیه و چطوری یهو ظاهر شدی تو اون خراب شده و
شدی یکی از مبارزگرهاشون!w می دونی، تو هر چی

می خوری حقته، جواب خریت هایی که کردی!
مخم نمی کشد ...
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این حجم فشار عصبی که تحمل دارم می کنم هر آن ممکن
است مرا زمین بزند!
ذهنم یاری ام نمی کند...

مغزم چیزی تحویلم نمی دهد ...
به سمت بطری می روم، آن را برداشته و پس از باز کردنش

سر می کشم، ریه هایم می سوزند ...
معده ام مچاله می گردد ...

اّما رحم نمی کنم و کارم را چندبار تکرار می کنم...
_ ضعیفی! فقط صدات رو بلدی بلند کنی! فقط بلدی عربده

بکشی و زورت رو تو مشت و لگد هات نشون بدی.

#من_آیه ی_طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p127
#پارت_صد_و_بیست_و_هفت

#من_آیه ی_طوفانم
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اهمیت نمی دهم ...
به گله اش اهمیت نمی دهم ...

در شرایطی نیستم که این چیز ها برایم مهم باشد ...
مدام حرف ایمان در گوشم زنگ می خورد ...
که آن دختر خانه ی آن هاست و پهلوی زنش ...

کمی بعد حرف های سهراب در گوشم زنگ می خورد ...
این که چه کسی پشت این ماجرا است و از کارهای مازیار و

 آن سازمان لعنتی خبر دارد ...
اصالً آن شخص کیست که نمی خواهد من قاتل شوم ...

کینه ای هستم ...
آن هم فرد کینه ای که، بعد از بالیی که سر زهرا آمد یک

شب نتوانستم راحت بخوابم و به هر دری زدم و مسببش را
پیدا کردم، می خواستم با کشتنش کینه ام را فرو کش کنم ...

تقاص اشک های زهرا را بگیرم ...
آبرویی از دست رفته ی خواهرم را جمع کنم ...

برای یک برادر هیچ چیز سخت تر از این نیست که به
خواهرش دست درازی شود ...

خواهرش نابود و از دست برود ...
من با هربار دیدن زهرا میمیرم و زنده می شوم ...

با هربار دیدن زهرا دلم خون می شود ...
با هربار دیدن زهرا کینه ام بزرگ و بزرگ تر می شود ...

درد زهرا کم بود ...
که اکنون درد نوه ی خان بابا هم به آن اضافی شده است ...

خدایا من اکنون چه غلطی کنم ...
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دوباره سر می کشم، نیمی بیشتر از آن را نوشیده ام که دست
سهراب روی بطری می نشیند و آن را از دستم گرفته و به

گوشه ای پرت می کند ...
حتی توانایی این را ندارم که یقه اش را بگیرم ...

کشیده هایم بس است ...
دیگر تحمل ندارم ...

از هر وری دارد به سرم می بارد ...
از هر سمتی دارم رسماً لگد مال می شوم ...

بدترینش هم این است که نمی توانم هیچ غلطی کنم و اصالً
نمی دانم چه غلطی اکنون خوب است ...

درست است ...
تنها یک چیز را اکنون می فهمم این جا ماندم هم درست

نیست!
این که اکنون آن دختر خانه ی ماست و من این جایم اصالً

خوب نیست ...
تا مسئله گنده تر نشده باید جمعش کنم ...

باید توضیح دهم ...
باید این گند را جمع کنم ...

باید به خاتون بفهمانم که من نگاه بد به آن دختر نداشته ام ...
راه آمده را در پیش می گیرم و به صدا زدن های سهراب

اهمیتی نمی دهم، به محض نشستن بر روی موتورم
می خواهم راه خانه  را در پیش بگیرم که سهراب خودش را

مقابل موتورم می اندازد ...
_ کجا سر خر و کج کردی و داری می ری؟!

عصبی و کشدار می گویم:
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_ بزن کنار، تا از روت رد نشدم بزن کنار ... باید برم
توضیح بدم، باید برم به خاتون حالی کنم کار من نبوده!

سهراب بهم اشاره می کند...
_ خاکبرسرت با این وضعیتت که کار رو بدتر می کنی! کس

و کار اون دختر میان و رسماً انگ این رو بیخ ریشت
می بندن که مست بودی تو حال خودت نبودی نفهمیدی چه

غلطی کردی!
فریاد می کشم.

_ من هیچ غلطی نکردم ... من هیچ گ*ی نخوردم. بیا برو
رد کارت، اگه نرم کارو بدتر می کنم، اگه نرم تایید می کنم

حرف هاشونw رو ...
حق به جانب داد می زند:

_ مگه من می گم نرو، باید بری، اّما نه با این وضعیت! نه با
این اوضاع و احوالت، چون اگه االن بری شرایطت رو بدتر

از اینی که هست می کنی!
بگویم بریده ام ...

بگویم خل گشته ام ...
بگویم گیج شده ام ...

بگویم حالم بد است ...
خراب است ...
داغون است ...
خوش نیست ...

روبه راه نیست ...
بگویم هزاران سوال درباره ی آن فرد ناشناس از سهراب

دارم ولی توانایی پرسیدنشان را ندارم ...
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_ بیا و این تن بمیره یه بار فقط یبار به حرفم گوش بده، نزن
به سیم آخر و کله خراب بازی در نیار، یکم فکر کن، یکم
بذار آروم شی! که نری کار رو خراب تر کنی! ِد لندهور

باید با اعصاب آروم گورت رو گم کنی بری ...

#من_آیه ی_طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p128
#پارت_صد_و_بیست_و_هشت

#من_آیه ی_طوفانم

با درد می نالم:
_ خاتونم، برای من فکر هیچ کدومشون مهم نیست جز

خاتون!
سهراب داد می زند:

_ غلط کردی که مهم نباشه! مگه اون دختر صاحاب نداره،
کس و کار نداره، مگه ناموس کسی نیست! قبول کن که

بخاطر تو اون بال سرش اومده ...
فریاد می کشم.
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_ مگه من گفتم بخاطر من نیست! مگه من گفتم من مقصر
اون اتفاقی که برای اون افتاده نیستم ...

_ خب لندهور، بری اولین چیز می دونی چیه! این وضعیتت
رو می بینن و میگن تو خودت بودی که غلط اضافی کردی،

حاال که کردی، یا پاش وامیستی و دست این دختر رو
میگیری و می بری سر خونه زندگیت یا با قانون طرفی ...

وا می روم ...
تمام وجودم با وجود این گرمای تنم که بخاطر آن زهرماری

هر لحظه بیشتر و بیشتر می شود سر می گردد ...
خدایا چه به روزم داری می آوری!

_ چی فکر کردی! فکر کردی می ری می گی من همچین
غلطی نکردم و اونا هم می گن آره، عیب نداره، موردی

نداره، باشه دیگه اومدی گفتی حاال می تونی بری به زندگیت
برسی! آبروی دخترمونم فدای سرت ...

گوش هایم سوت می کشند...
از موتور پایین می آیم و روی سنگ بزرگی که کنارم است

می نشینم ...
ذهنم از پردازش این اتفاقات عاجز است ...

همه چیز بهم ریخته است ...
همه چیز خراب شده است ...

همه چیز اختیارش از دستم در رفته است ...
زندگی دارد مرا به کجا می برد ...

به قعر بدبختی!
_ اون دختر قراره فردا زن مسعود شه! حالیته چه زری

می زنی؟!
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پوزخندی می زند:
_ داغی نه! اون دختر دیگه به زندگی قبلش بر نمی گرده!

اگه تا االن مسعود بو برده باشه، این ور و اونور دنبالته! از
نظر اون دست رو ناموسش گذاشتی، حاال به قول تو قرار

بوده تازه فردا زنش بشه.
بدبختی را با تمام وجودم حس می کنم.

 را به وضوح لمس می کنم ... به ته خط رسیدنم
درد دارد ...

این انگ درد دارد ...
دردش بزرگ است ...
قابل هضم نیست ...
قابل حل نیست ...

نمی شود با آن کنار آمد ...
_ من تو عمرم اصالً یبار درست و حسابی اون دختر رو
ندیدم! اصالً اون منو جزء ادمیزاد حساب نمی کنه! اصالً

خان بابا عمراً نوه اش رو بده من! اصالً همچین چیزی محاله
...

سپس با درد سهراب را نگاه می کنم ... می دانم دارم هذیون
می گویم ...

_ کاش خروس خون فردا رو نبینم! کاش به فردا عمرم قد
نده! سهراب بریدم ...

با لحنی کشیده گفته ام ...
با بی حالی ...

 با فشاری که دارم به سختی تحملش می کنم ...
حالت تهوع می گیرم، عق می زنم ...
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برای بدبختی هایم عق می زنم ...
برای درمانده ماندنم ...
برای عاجز بودنم ...

سهراب به سمت ماشینش می رود و به محض روشن کردنش
به سمتم آمده و مقابلم ترمز می زند ...

سپس پیاده شده و از زیر بغلم گرفته و مرا به سمت ماشینش
می برد ...

با حالی بد، می گویم:
_ موتورم، با موتورم می رم ولم کن...

زورش به من می چربد...
هلم داده و با عصبانیت غر می زند:

_ بِبُر صدات رو لندهور، فردا می یاییم می بریمش. به اکبر
می سپرم حواسش بهش باشه.

در حالی نیستم که مخالفت کنم ...
همیشه حالم به محض نوشیدن آن زهرماری خراب

می شود ...
به آن سازگاری ندارم ولی برای فراموش کردن غم هایم

گاهی سراغش می روم ...
می دانم حالم را بد می کند ...

می دانم معده ام بهم می ریزد ...
می دانم از هم می پاشم ...

ولی به این که حواسم را پرت کند می ارزد ...
سهراب پشت رل می نشیند و کمی بعد به دکه ی اکبر زبل که

می رسد سفارش موتور را به او می کند و سوییچ را به
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سمتش پرت می کند تا آن را کنار دکه اش پارک کند تا فردا
آمده و آن را ببریم ...
سپس به راه می افتد ...

مسیر مسیر کلبه ام نیست ...
مسیر مسیر خانه ی اوست ...

خانه ی مجردی اش ...

* * *

#من_آیه ی_طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p129
#پارت_صد_و_بیست_و_نه

#من_آیه ی_طوفانم

با احساس سر دردی عجیب، از جایم برمی خیزم. کمی زمان
می برد تا موقعیت کنونی ام را درک کنم.
روی کاناپه ی خانه ی سهراب هستم ...

دیشب خورده بودم ...

@romandl



منگ بودم و اصالً نفهمیدم چگونه خودم را به این جا رسانده
و خوابیدم...

لحظاتی بعد خاتون که به یادم می افتد، حرصی و عاصی از
کارهای خودم، از جایم برخاسته و شروع به پوشیدن

لباس هایم می کنم، بدون شک جز سهراب شخص دیگری
نمی تواند این پیژامه ی چهارخانه را به تنم کرده و لباس هایم

را از تنم خارج سازد ...
در همین حین سهراب از آشپزخانه خارج و مبهوت نگاهم

می کند.
_ کجا شال و کاله کردی!

_ خاکبرسر منو جنم و جربزه ام، خودم این جا کپه ی مرگم
رو گذاشتم و اون جا خاتون رو تک و تنها ول کردم که هر

کس و ناکس از راه رسیده چهارتا درشت بارش کنه، نامردم
نامرد، سگ * تو این غیرت من.

به صدا زدن هایش توجهی نمی کنم و از خانه بیرون می زنم.
به کوچه  که می رسم تازه متوجه می شوم که موتورم را با

خودم نیاورده ام و در باغ اکبر زبل جا  گذاشته ام ...
دوان دوان به سمت خیابان رفته و به اولین تاکسی دست

تکان می دهم، دربستی که می گیرم آدرس خانه ی خاتون را
می دهم.

لحظه ای آرام و قرار ندارم. می دانم، قشنگ می دانم که
ساعتی بعد یک جنگ بزرگ در پیش رو دارم ...
جنگی که باز هم یه تنه باید به نبردش بروم ...

درست همانند چندین ماه پیش ...
درست به همان اندازه بی گناه ...

@romandl



درست به همان اندازه بی تقصیر ...
درست به همان اندازه بزرگ و عظیم ...

اصالً نمی دانم بروم و چه بگویم ...
از کجا ..

از چه چیز ...
به چه کس توضیح دهم ...
همه چیز پخش و پالست ...

کال زندگی من روی خوش به خودش ندیده  است ...
همیشه ی خدا پر از نیرنگ و جفا بوده است که از خودی

خورده ام ...
اکنون هم که دیگر نگویم ...

در بی دخیل ترین حالت ممکن قرار دارم ولی بزرگترین
مضنون این واقعه هستم ...

و بدتر از این آن است، که نمی توانم باز هم حرفی بزنم ...
آنقدر به این مسائل می اندیشم که اصالً نمی فهمم کی و چه

زمانی به سر کوچه می رسیم.
اول صبح است و کوچه در خلوتی به سر می برد ...

با قدم های بزرگ خودم را به خانه می رسانم. زنگ خانه را
زدن و پشت در ماندن را صالح نمی بینم و به همین خاطر
سریع کلید را داخل قفل در انداخته و به محض باز کردن،

داخل می شوم، قبل از این که بخواهم در را ببندم، طاها مقابلم
ظاهر و در را هل داده و پس از داخل شدن، در را پشت

سرش می بندد.
امان نمی دهد تا حرفی بزنم و مشتش را روی صورتم

می خواباند ...

@romandl



چنان محکم است که دردش را تا مغز استخوانم حس می کنم،
هرچه نباشد ورزش کار است و ضرب دستش کاری ست ...
عصبی مرا به سمت زیر پله و سپس انباری کوچکی که زیر
آن داریم می کشد و سپس با حرص درون انباری مرا پرت و
خودش هم داخل و در را هم پشت سرش می بندد. با صدای

کنترل شده ای می غرد:
_ چه گوهی خوردی طوفان! به چه جرات دست رو ناموس
برادر من گذاشتی! مگه خودت ناموس نداری بی غیرت،

این چه غلطی بود که کردی.
دوباره مشتی دیگر می زند.

بهش حق می دهم که این گونه داغ باشد ...
این گونه عصبی باشد ...
این گونه عاصی باشد ...

ولی همین که سعی دارد صدایش را کنترل کند، مرا به فکر
فرو می برد و کاری می کند که جلوی ضربه هایش را نگرفته

و از خودم دفاع نکنم ...
 می دانم ...

او را درک می کنم ...
باید خودش را خالی کند ...

باز او دستش به کسی که ناموسش را بی آبرو کرده است
رسیده است، اّما من چه! من چه غلطی توانستم بکنم ...

هیچ غلطی نتوانستم بکنم ...
اصالً او که خبر ندارد من مقصر اصلی این ماجرا نیستم و

نگاه بد به برادر زاده اش نیانداخته ام ...
_ بنال طوفان! بنال چرا آیه تو انباری کارگاه تو بوده!
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کمی تعجب می کنم.
چون اکنون من دقیقاً توقع دارم که او مرا مقصر بداند ولی

یک چیزی این میان است که این مسئله را پاک سازی
می کند.

_ می دونی تا صبح چی کشیدم. می دونی اون پوشه رو دیدم
تو چه حالی افتادم، زنده موندن االنت رو مدیون آیه ی، چرا
باید برادرزاده ی منو بدزدن و عند بیارن بزارن تو کارگاه 
تو، این وسط چی گهی داره هم خورده می شه که پای بردار
زاده ی من وسط کشیده می شه! چرا آیه؟! چرا کارگاه تو!

#من_آیه ی_طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p130
#پارت_صد_و_سی
#من_آیه ی_طوفانم

تعجب کرده ام و رسماً خشکم زده است ...
توقع نداشتم که نوه ی خان بابا بجای این که رو به رویم بایستد

کنارم قرار بگیرد ...

@romandl



_ اگه اون ماما حرفی از دست درازی می زد، طوفان خونت
حالل بود، خودم سالخیت می کردم با دست های خودم. بنال
ببینم چرا تو معرکه ی گوه دونی زندگی تو باید پای بردار
زاده ی من کشیده شه و یه پوشه به اون آبروریزی برات

ساخته بشه!
چه بگویم ...

از کجا بگویم ...
از چه چیز بگویم ...

دروغ چرا ...
نگاه های طاها به زهرا را دیده بودم ...

بار ها شاهد نگاه های زیر چشمی زهرا به طاها بوده ام ...
مخصوصاً در آن مواقع که خان جون نذر حلیم داشت و هر
سال تا خود صبح پای آن دیگ ایستاده و آن را هم می زدیم.

من بارها شاهد نگاه هایشان به همدیگر بودم، ولی چون
می دانستم بیشتر از یک نگاه کردن ساده بهم دیگر نیست و

قصد طاها هم بد نیست سکوت کرده بودم.
هر چه نباشد طاها بچه محلمان بود ...
از بچگی با او بزرگ شده بودم ...

هم کالسی بودیم و هر دو عاشق ورزش ...
یکی بدن سازی و پرورش اندام و دیگری رزمی کار و

عالقه مند به رشته ی جودو ...
فرق من با طاها در این بود که او کنار ورزش، ادامه

تحصیل داد اّما من نه!
چون باید امرار معاش خانواده ام را تامین می کردم تا دست

مقابل غریبه دراز نکنند ...
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اکنون چه بگویم! بگویم رفته بودم انتقام زهرایم را بگیرم.
زهرا ناموسم است ...

چگونه رازش را پیش یک نا محرم و غریبه آشکار کنم ...
نباید بفهمد ...

طاها نباید بفهمد ...
_ طوفان حرفی نزنی! می کشمت، جون خاتونت که قسم

اولته می کشمت! نذار آمپر بچسبونم، نذار حرف بین خودم و
خودت رو جار بزنم تا بقیه هم بفهمن و بریزن سرت. شک

نکن اگر خان بابا بفهمه بد می بینی! هم تو ... هم
خانواده ات ...

عصبی گفته است ...
حرصی گفته است ...

_ دوست دارم االن تیکه تیکت کنم، دلیل بیار، فقط یه دلیل
قابل قبول بیار تا همچین غلطی رو نکنم.

عصبی می شوم، حرصی می شوم. به سیم آخر می زنم. اّما
نمی توانم خودم را خالی کنم ...

خودم ره سبک کنم...
با کوچکترین صدای اوج گرفته ام خاتون و بقیه از راه
خواهند رسید و دیگر نمی توانم مرد و مردانه با طاها

سنگ هایم را وا کنم.
طاها از یقه ام می گیرد و مرا بند دیوار می کند...

تمام وجودم با این عملش له می شود ...
این که پر از حرصم و نمی توانم آن ها را به وسیله ی

مشت هایم روی سرو تنش خالی سازم ...
چون حق دارد ...
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هرچه بگوید و هر کاری که بکند حق دارد ...
فشارش به یقه ام را بیشتر می کند و برایم حکم می برد ...
_ سی ثانیه وقت داری، بعد سی ثانیه این طاهایی که جلو
روتم دیگه نیستم، یه کله خری می شم، تو که سهله حتی یه
محل هم نتونن جلودارم بشن. سی ثانیه ات از االن شروع

شد.
 یقه ام را ول کرده و یک قدم عقب می رود ...

مشخص است او هم از این که نمی تواند خشم و عصبانیتش
را در بهم ریختن وسایل این جا خالی کند حسابی عاصی شده

است ...
چه بگویم ...

من نمی توانم راز زهرا را لو دهم ...
نمی توانم ...

ولی اکنون فقط از یک چیز خرسندم، آن هم این است. از
این که انگ بزرگی به نام دست درازی به پیشانی ام

نمی خورد مرا راضی و خرسند می کند.
طاها شروع به شمارش می کند.
_ ده ... نه ... هشت ... هفت ...

#من_آیه ی_طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

@romandl



#p131
#پارت_صد_و_سی_و_یک

#من_آیه ی_طوفانم

قلبم می کوبد ...
می دانم که تهدیدش را عملی می کند ...

کله خر است، درست به کله خرابی خود ناکسم ...
همین که" یک" را به زبان می آورد، با خشونت می گویم:
_ همش یه تله بود، همش یه چیز برنامه ریزی شده بود،

می خواستن برام پاپوش درست کنن.
یقه ام بند مشتش می شود.

_ راست برو سر اصل مطلب، اینو خودم حدسش رو زدم.
چرا ، چرا همچین پاپوشی رو برات ساختن. بی شرف

می فهمی این وسط آیه چی کشیده، تقصیر اون چی بوده ...
پای ناموسم بیاد وسط هیشکی جلودارم نیست ... پس زر
بزن و برو سر اصل مطلب، نذار قولی که به آیه دادم رو

زیر پا بذارم ...
عاصی مشتی روی صورتم می خواباند و مزه شوری خون

را در دهانم می چشم ...
نمی زنم ...

تالفی نمی کنم ...
چون محق است و حق را به او دهم ...
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تمام و کمال...
حتی حق این که بزند گردنم را بشکند را هم به او می دهم ...
مشخص است که دارد تمام سعیش را می کند که خودش را
کنترل کند و نزد مرا آش و الش تر از اینی که هستم کند ...
نگاه منتظرش مرا وادار به این می کند که کمی فقط کمی

قضیه را بدایش شفاف سازی و خودم را تبرئه کنم.
_ یه سازمانن، یه سازمان بزرگ، کارشون پخش مواد

مخدر تومدرسه و دانشگاه بین دانش آموزان و
دانشجوهاست ... اونا رو طعمه می کنن و از طریق فضای
مجازی طرح دوستی می ریزن باهاشون و گاهی خودشون

رو مرد جا می زنن و گاهی هم اگر طرفشون با مرد جماعت
آبش تو یه جوب نره رو خودش رو براش زن جا می زنن و
هر چی اطالعات شخصی دارن رو می کشن بیرون و تک
تکشون رو می کنن یه مدرک و بعداً یه آتوی گنده ازش

می سازن ...
_ دخل اینا به تو چه! نکنه براشون کار می کنی!

روی زمین می نشینم ...
سرم را چند بار به دیوار پشت سرم می کوبد ...

می فهمد که یک چیز دیگر هم است...
یک چیزی که از گفتنش بیم دارم ...

_ اگه می خوای پای مامور و بقیه رو این وسط نکشم، مثل
یه مرد هر چی تو چنتت هست رو بنداز بیرون و قضیه رو

بد تر از اینی که هست نکن.
اینبار من هستم که از جایم برخواسته و یقه اش را

می گیرم ...
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چرا نمی فهمد که پای زهرا و آبرویش در میان است ...
چرا نمی فهمد برایم سخت است از بالییکه سر زهرا آمده

است سخنی بگویم ...
چرا نمی فهمد و مرا مجبور به حرف زدن می کند ...

منتظر نگاهم می کند ...
آن هم با نگاه توبیخ گرانه و حق به جانب ...

_ چون زهرا هم یکی از طعمه هاشون بوده ...
مشتی روی صورتش می خوابانم تا خودم را خالی و از نعره

کشیدن منع کنم ...
هاج واج در جایش می ماند ...

هنوز خوب نتوانسته است این چیز  را حالجی کند ...
_ یعنی خواهرت، خواهرت ...

نمی تواند باقی جمله اش را تکمیل کند ...
می فهمم که قلبش سوخته است ...

می فهمم ...
اّما نمی توانم سکوت کنم ...

نمی توانم با سکوتم کاری کنم که او به زهرایم انگ چیز هایی
بزند که من می دانم که این چنین چیزی نیست و حقیقت ندارد

...
_ اونا کارشون پوشه ساختن، اگه ببینم طرف با

خواسته هاشون کنار نیان، یه پوشه برای خانواده اش
میفرستن و اون دختر رو رسماً پیش خانواده اش با خاک

یکسان می کند ...
مملو از خشونت می شود ...
به دیوار مشت می کوبد ...
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حرصی می شود ...
رد خون را روی دیوار می بینم  و نزدیکش می شوم ... قبل
از این که دستم رو دستش بنشیند، یقه ام بند دستان پر توان

طاها می شود.
_ دخل آیه این وسط چیه! چرا پای اون وسط زحدگی کوفتی

تو باز شده ...
عصبی به حرف می آیم:

_ چون من اون بی رگ و ریشه ای که زهرام رو طمعه
قرار داده بود رو شناسایی کرده بودم و قرار بود باهاش
مبارزه کنم و اونجا بزنم گردنش رو بشکونم و ولی اونا

بخاطر این که منو از معرکه شون دور نگهدارن و کاری کنن
که قید اون یارو رو بزنم اون تله رو برام گذاشتن. گذشتن از

مازیار مساوی می شه با نریختن آبروی ...

#من_آیه ی_طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p132
#پارت_صد_و_سی_و_دو

#من_آیه ی_طوفانم
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سکوت می کنم ...
چگونه از آبروی برادر زاده اش حرفی بزنم ...

برای آبروی خودم باکی ندارم ...
چون برایم زندگی رنگی ندارد و وقتی خواهرم هر روز
مقابل چشمانم آب می شود و خاتونم پیر و فرسوده تر این

زندگی رنگش را برایم می بازد ...
ولی ناموس چرا ...

من نمی توانم مسبب بی آبرویی ناموس کسی باشم ...
من با آبروی ناموس مردم قمار نمی کنم ...

می فهمد ...
تا ته منظورم را می خواند ...

دقیقاً همان چیزی را که من نتوانسته ام به زبان بیاورده ام را
او تا آخر گرفته است ...

_ پس چرا با این حال که کشیدی عقب، بازم جمعش نکردن.
چقدر دلم شکستن دندان هایش را می خواهد ...

چرا خفه خون نمی گیرد ...
یقه اش را می گیرم و مقابل صورتش با خشونت می غرم:
_ چون می خوان زهر چشم بگیرن و بگن که باهام شوخی

ندارن. اگه دست از پا خطا کنم، اون پوشه بزرگ و
بزرگ تر می شه و بجای یکی دو نفر دست کل محل و در و

همسایه و دوست و آشنا میفته!
طاها خونش به جوش می آید.
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زیر پایم را کشیده و چون بی هوا این کار را کرده است،
زمین می خورم و یقه ام می کند.

_ بی شرف می فهمی چه گندی زدی، می فهمی به خاطر
توئه کله خراب، آینده ی برادرزاده ی من تباه شده! می دونی
اون دیگه اون آدم سابق نمی شه و حتی جرات نمی کنه پاش

رو از دم خونه تو حیاط بذاره چه برسه به کوچه و
خیابون ... روحیه اش رو کشتی، توئه کله خراب با خریتت،

زندگی اون رو کردی جهنم ...
می دانم ...

می دانم آسیب دیده است ...
شاید جسمی نباشد ...

ولی روحش آش و الش شده است ...
برای یک دختر هیچ چیز به اندازه ی نجابت و آبرویش مهم

نیست ...
من می فهمم ...

می دانم ...
چون خواهرم را دیده ام و می دانم اکنون نوه ی خان بابا در
چه حالی است و چه شرایط درد آوری را می گذراند ...
مخصوصا الدوز خاتون که نجابت و حجب و حیایش

زبان زده خال خان باجی های محل بوده است و هر کدام به
نحوی، سعی در تصاحب کردن او برای شازده پسر های

َگرو ُگوریشان بوده اند ...
_ توئه االغ، باعث اون حال بد برادرزاده ی منی، اصالً
می فهمی دیشب برادرزاده ی من دست به خود کشی زده

حالیته؟!
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دهانم باز می ماند ...
طاها مشتی روی صورتم می خواباند ...

صورتش وحشتناک سرخ است ...
مشخص است فشار عصبی زیادی را دارد تحمل می کند ...

یقه ام را دوباره در دست می گیرد.
_ اگه االن زنده ای فقط بخاطر آیه ست، چون شرط کرده اگه

این وسط خونی ریخته شه، این بار به خوردن بسته بسته
قرص اکتفا نمی کنه. خودش رو از باال پشت بوم می ندازه

پایین و درجا می میره.
اشکی سمج از چشم راستشرمی چکد ...

درکش می کنم ...
درکش می کنم که تحمل این درد چقدر برایش زجر آور است

...
از زدنم که خسته می شود، کنار کشیده و به دیوار تکیه

می دهد ...
تمام تنم درد می کند ...

ضربه هایش محکم بوده اند و بی رحمانه ...
شک ندارم که در صورتم جای سالم نمانده است و چهره ام

تماشایی ست ...
_ خان جونم اگه بفهمه دومم نمی آره. پس میفته. نمی شه دیگه

جمعش کرد، اون تحمل بی آبرویی رو نداره.

#من_آیه ی_طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده
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#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p133
#پارت_صد_و_سی_و_سه

#من_آیه ی_طوفانم

شرمگینم ...
سرم پایین است ...

خدا کاش هیچ مردی را بجایی نرساند که سرش پایین
باشد ...

حتی حرفی ندارم که بخواهم دلداریش دهم ...
اصالً این درد را به چیز می توان درمان کرد و دلداری

دارد؟!
کمی به سکوت می گذرد.

سپس لحظاتی بعد طاها با درد می گوید:
_ مثل بچه ی آدم، پا میشی امشب می آی آیه رو از خان بابا و

خان جون خواستگاری می کنی!
همزمان چشمانم که از تعجب گشاد می شود دهانم هم باز

می ماند ... این دیگر چه راه و چاره ای است ...
طاها عصبی می غرد:

_ خودت باعث ریختن آبروش شدی و خودت هم جمعش
می کنی! زندگی رو براش کردی جهنم و خودت براش
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می کنی بهشت ... ، عذابش دادی و خودت براش می شی
آسایش ... زخمش زدی خودت می شی براش مرهم ...

دردش دارد و خودت براش می شی درمان، گندی که زدی
رو جمع می کنی!
مبهوت می گویم:

_ می فهمی چی می گی!
به سمتم خم می شود و با تکان دادن انگشت اشاره اش برایم

خط و نشان می کشد.
_ فکر کردی اگه کسی بوی ببره اسمی از آیه می بره از این
به بعد، خودت خبر داری که اون بی تقصیره و دارد چوبه

خریت تو رو می خوره، این آشی که تو براش پختی و
خودت جمعش می کنی!

به زحمت می گویم:
_ مسعود اون ...

با حرص می غرد و میانه ی حرفم می پرد ...
_ مسعود، غلط کرده با هفت جد آبادش که بخواد زر اضافی
بزنه، کس و کار اون دختر ماییم و راضی کردن، خان جون

و خان بابا با خودم، تو فقط مثل یه بچه ی آدام پا می شی
می آی خواستگاری ... دعا کن که خریتت رو می شه با این

چیز بر طرف کرد، اگه به آیه ...
نمی گوید باقی جمله اش را نمی گوید...

سخت است ...
برای یک مرد سخت است که بخواهد درباره ی این مسئله که
اگر کسی به تن ناموسش دست درازی می کرد و عفتش را

از میان می برد سخنی بگوید ...
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من تا ته منظور طاها را می خوانم ...
_ فعالً من زر زدم که دیشب آیه خونه ی خواهرش بوده،
اونم بخاطر این که مخالف ازدواج با مسعود بوده و یکی

دیگه رو دوست داره، که از قضا اون یکی توئه کله خراب
دراومدی و اگه مجبورش کنن به ازدواج باهات فرار

می کنه! که اگه دیشب این کارو نکرده فقط خواسته مخالفتش
رو به این ازدواج به اون شکل نشون بده، پس مثل یه آدم

می آیی و گندی که زدی رو جمع می کنی. از گل کمتر به آیه
بگی، ببینم روزگارش رو سیاه کنی، رحم و مروتم و

می ذارم کنار و خودم بالی به سرت می آرم که هر روز
آرزوی مردن کنی ولی تو حسرتش می ذارمت، کاری می کنم
زنده باشی ولی مثل مرده ها زندگی کنی و هر لحظه عذابت

می دم ...
کمی مکث می کند و سپس ادامه می دهد ...

_ از خداتم باشه که دختری مثل آیه قراره بشه ...
باز هم سکوت می کند ...

می فهم که برای او پیشنهاد دادن این مسئله چقدر درد
دارد ...

اوهم در منگنه مانده است ...
او هم بیچاره مانده است ...
او هم درمانده مانده است ...

می خواهد خانواده اش را از فرو پاشی و بی آبرویی نجات
دهد ولی نمی داند چه غلطی کند و دستش را به هر ریسمانی
که احتمال می دهد که راه چاره و نجاتش است بند می کند ...

حتی اگر یک نخ نازک باشد ...
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سکوت می کنم ...

سکوت می کند ...
حرفی نداریم بزنیم ...

نه من نه او ...
دقایقی بعد ...

دیگر جو موجود را نمی تواند تحمل کند و از جایش برخاسته
و بدون این که نگاهم کند، مخاطبش قرارم داده و برایم حکم

می برد:
_ امشب، دسته گل به دست و مثل یه آدم حسابی دست

خاتون رو می گیری و میایی خواستگاری برادر زاده ام ...
اگه جز این باشه، منتظر باش که زندگیت از خروس خون

فردا آشوبی می شه که اون سرش ناپیدا باشه ...

#من_آیه ی_طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p134
#پارت_صد_و_سی_و_چهار

#من_آیه ی_طوفانم
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با خشم بیرون می زند و آخر سر دق و دلی اش را بر سر در
ورودی خالی کرده و آن را به چهارچوبش می کوبد ...

صدایش چنان بلند و رعب آور است که شک ندارم خاتون
متوجه آن می شود ...

ولی چنان ماتم برده است که اصالً نمی توانم در جایم تکانی
بخورم و بخواهم کاری بکنم ...

مانده ام در منگنه!
بدبختی را با تمام وجودم حس می کنم ...

چه به روزم دارد می آید ...
بدبختی چرا از من یک نفر بیرون نمی کشی؟!

چرا بی خیال ما نمی شوی ...
بس است ...

آش و الشم کردی ِد نامروت ...
انصافت کجا رفته ...

سرم را بین دستانم می گیرم ...
لحظاتی بعد صدای خاتون را می شنوم ...

صدایش گرفته است ...
شک ندارم که تا خود صبح یه ریز اشک ریخته است و
برای ثانیه ای نخوابیده و پلک روی هم نگذاشته است ...

خدا مرا بکشد ...
خدا مرا از زمین نیست و نابود کند که این گونه قلب دریایی

او را خون کرده ام ...
_ کیه؟! طوفان؟! ایمان؟! زهره؟!
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صدایش نزدیک و نزدیک تر می شود ...
بدون شک در باز مانده ی انباری را که ببیند داخل

می شود ...
چون از بوی نم این جا خوشش نمی آید و همیشه در اینجا را
می بندد تا از پیچیدن بوی نمش به راه پله ها و خانه جلوگیری

کند ...
سرم هم چنان پایین است که نگاهم به پاهایش که بین درگاه

در می ایستد ثابت می ماند ...
جرات بلند کردن سرم را ندارم ...

روی نگاه کردن در چشمانش را ندارم ...
سکوتش عذابم می دهد ...
کاش بیایید کتم بزند...

چکی زیر گوشم بخواباند و خودش را خالی کند ...
این سکوت و این نادیده گرفتنم، برایم بزرگ ترین کتک و

چک به حساب می آید ...
همین که می خواهد از انباری خارج شود ...
با صدایی که از ته چاه برمی خیزد می گویم:

_ منت سرم بذار و شب بساط خواستگاری از نوه ی خان بابا
رو بچین.

دیگر حرفی نمی زنم ...
او هم حرفی نمی زند ...

پیداست که از دستم گله مند است ...
پیداست که تمام باور هایش را بهم ریخته ام ...
تمام توقعاتش را با خاک یکسان کرده ام ...

لحظاتی بعد به زحمت می گوید:
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_ هیچ وقت نمی بخشمت، اگه اون دختر هم تو رو ببخشه من
نمی بخشمت ... تو روح اون دختر رو با کار پستت ازش

گرفتی. من این طور تربیتت نکرده بودم، من بهت بی ناموسی
رو یاد نداده بودم ...

نمی ماند تا حرفی بزنم ...
چیزی بگویم ...
درد و دلی کنم ...

می رود ...
می رود و من می مانم با دنیا دنیا عذاب و تنی که دیگر قوایی

برایش نمانده است ...
من می مانم با شرفی که نا حق و بی جا انگ بی غیرتی بهش

خورده است ...
من می مانم و نسبتی که بی ناموسی و از هر دردی برایم

زجر آور است ...
من می مانم و وجودی که چیزی از آن باقی نمانده است ...

جز حرص ...
جز کینه ...

جز حال بد ...
جز پریشانی ...
جز خشم ...

من کم کم دارم به قعر چاه بدبختی کشیده می شوم ...
می دانم ...

و بدترش این است که مجبورم ...
مجبورم که نوه ی خان بابا را هم در بدبختی هایم شریک بدانم

...
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زندگی که می دانم زندگی نخواهد شد ...
جون قلب سنگ من نمی تپد ...

برای او نمی تپد ...
من از زن جماعت، جز خاتون و زهرا فراریم ...

فراری ...
حال با این تن آش و الش و وجود زخمی چه زندگی می توانم

بدای آن دختر درست کنم ...
شک ندارم که که او را بدبخت تر از اینی که هست

می کنم ...
من خود کله خرابم را می شناسم ...

#من_آیه ی_طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p135
#پارت_صد_و_سی_و_پنج

#من_آیه ی_طوفانم

از جایم برمی خیزم ...
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رفتن پیش خاتون را صالح نمی بینم، می دانم که صورتم
وضعیت خوبی ندارد، باید کمی به خودم سر و سامان بدهم

تا با ظاهری بهتر پیش خاتون بروم ... نباید بگذارم،
درباره ی من فکری دیگر کند، تحمل این را دارم از هر

کسی چک و لگد و کتک بخورم ولی خاتون ثانیه ای از من
رو برنگرداند چه برسد دل شکستنش که جای خود دارد.

با فکر به این که نوه ی خان بابا در خانمان نیست و نیازی هم
به یاهلل گفتن ندارم از پله ها باال می روم، به باالی پله ها که
می رسم، سریع وارد سرویس که سمت چپم قرار دارد
می شوم تا آبی به صورتم بپاشم تا خون جاری شده از

گوشه ی لبم را بشویم.
به محض این که در آینه نگاهم به خودم می افتد، از دیدن
وضعیت صورتم جا می خورم، کنار چشم راستم که کبود
شده و گونه ی سمت چپ و گوشه ی لب سمت راستم هم

همینطور ...
گوشه ی لب سمت چپم شکافی برداشته است که به شدت این

قسمت می سوزد.
حرصم می گیرد، وضعیت صورتم تماشایی ست. دقیقاً با این

وضعیت قرار است به خواستگاری بروم!
آن هم خواستگاری نوه ی خان بابا!

خان بابا که همین ظاهرم را ببیند حسابی از خجالتم در آمده
و چهارتا حرف درشت بارم می کند ...

اکنون چنان از خشونت لبریزم که دوست دارم مشتم را
روی آینه بخوابانم تا این گونه برایم دهن کجی نکند ...

خدایا داری مرا کجا می بری!
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می خواهی چه چیز را ثابت کنی!
این که دو هزار حرفم پیشت ارزش ندارد ...

چرا این گونه زمینم زدی؟!
این گونه که نشود دیگر باقی مانده های وجودم را با هیچ چیز

جمع کرد؟!
اصالً مرا چه به زن گرفتن!

اصالً مرا چه به سر وسامان دادن زندگیم!
اصالً منه کله خراب را چه به این که شوهر نوه ی خان بابا

شوم!
اصالً اون دختر چه گناهی در محضرت کرده که باید زن

من شود!
این را شک ندارم که من در ذهن آن دختر یک کله خراب به

تمام عیار به نظر می آیم!
یکی که او دوزار برایش ارزش قائل نیست!

اصالً این چه حکمی بود که طاها برای ما صادر کرد!
گناه آن دختر چیست که پا سوز من باید بشود!

می گذرد ...
دقایقی می گذرد و باید خودم را برای ناز کشی خاتون

حاضر کنم! آن هم برای درمان کردن خط و خش هایی که از
دیشب روی قلبش انداختم.

کار شستشوی صورتم که تمام می شود. دستی هم به
لباس های خاکیم می کشم تا گرد و خاک نشسته رویشان را

تمیز کنم.
با حالی بد و داغان از دستشویی خارج می شوم.
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سمت راستم اتاق زهراست. کنار آن اتاقی قرار دارد که
مخصوص پذیرایی از میهمانان است و خاتون حسابی به آن
اتاق حساس و حواسش پی تمیزی و مرتب بودن همیشه اش

است ...
روبه رویم آشپزخانه قرار دارد و سمت راستم هم، درست

ً همان دیواری که در دستشویی قرار دارد، اتاقی نسبتا
بزرگ، که مشرف به بالکن است، وجود دارد، دقیقاً همان

بالکنی که در چوبی سه دِر دارد که شیشه های سفید و
قرمزش، با طرح زیبا که لوزی لوزی هستند، کنار هم چیده

شده  و نقش گل های سنتی را ساخته اند.
بدون شک خاتون در همان اتاق است و مسیر من هم

آن جاست ...
با گام هایی که نسبتاً آرام ولی در عین حال شرمسار،

روانه ی آن  اتاق می شوم ...
میانه ی چارچوب در می ایستم.
نگاه گرفته ام را به او می دوزم.

چادر به سر روی صندلی اش نشسته  و ارتفاع میزش را هم
باال آورده است تا به راحتی بتواند قرآن تالوت کند ...
با آن صوت زیبایش که لهجه ی آذری  دلنشین ترش کرده
است، آیه ها را می خواند و حال مرا زیر و رو می کند   ...

بغضم می گیرد.
با تمام اشتیاِق وجودم به سمتش رفته و کنارش روی دو زانو

می نشینم.
می دانم که عادت به این ندارد که در هنگام تالوت قرآن

سرش را بلند کرده یا بخواهد آن را قطع کند ...
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بخاطر همیم با خیالی جمع که مرا نگاه نمی کند از نظر
می گذرانمش ...

در این مقنعه و چادر سفید تماشایی شده است ...
عزیز است ...
پاک است ...
مقدس است...

او قابل ستایش است ...

#من_آیه ی_طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p136
#پارت_صد_و_سی_و_شش

#من_آیه ی_طوفانم

زمان تعلل نیست ...
می خواهم تا قبل این که تالوت قرآنش تمام شود حرف هایم را

بزنم... بخاطر همین نفس عمیقی می کشم و با صدایی که
کمی لرزش دارد و با لحنی شرمسار می گویم:
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_ خودت درجریانی چقدر خاطرت برام عزیزه، حرف
امروز و دیروز نیست، حرف یه عمر زندگی! از همون
جقلگی خاطرت رو بد رقمه می خواستم. من تو دست های
شوما قد کشیدم، جون گرفتم، راست و چپم رو شناختم و

 فهمیدم  کیم.
مکثی می کنم و سپس با غم ادامه می دهم:

_ شوما درس دادی نه؟! که یارو رو پیش پیش قضاوت نکنم
و نندازمش تو این مخ صاب مرده و براش فلسفه نچینم. اینا
رو شوما درس دادی! مگه نه! حرف شوما متین و بجا و من
اصالً قد و قوارش نمی بینم خودم رو که بخوام بگم، نه و نو

فیالن و بیسار ...
دستم بند چادرش می شود و آن را می گیرم.

_ شوما ناموس منی! زهرا ناموس منه! چطور فکر کردی
منه کله خراب که خودم خواهر مادر دارم نگاه بد به ناموس
یکی دیگه می ندازم ... تو دنیا دلمون خوش بود پیش هیشکی

هم آبرو نداشته باشیم، پیش خاتون چشم عسلی خودمون
دوزار آبرو داریم.

بوسه ای روی چادرش می زنم تا به خودم مسلط شده تا
آرامش از وجودش بگیرم تا بتوانم به آرامی و به دور از
قشقرش و فحش دادن به زمین و زمان، رک و پوست کنده

حرف هایم را بزنم.
روی چادرش نفس عمیق می کشم.

ریه هایم از عطر حرم امام رضا پر می شود و آرامش برایم
 آغوشش را باز می کند ...
پاهایش را جمع می کند ...
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دل دریایی اش را می شناسم ...
این که اکنون خودش را به زور نگه داشته است که در زمین

ننشسته و خودش را هم قد و قواره ام نکند.
_ من نگاه بد به اون دختر ننداختم، اصالً مگه من اون رو
چندبار دیدم، سال به دوازده ماه من کلش شاید اون دختر رو
شش هفت بار بیشتر نبینم، ولی به خدا قسم، هیچ وقت از
روبه رو نگاش نکردم و از نزدیک ندیده بودمش جز

دیروز!
چادرش را درون مشتم می گیرم و با عجز می گویم:

_ خاتون برام تله گذاشتن، چهارتا الشخور برام تله گذاشتن
تا نتونم بزنم دهنشون رو سرویس کنم. خواستن این طوری

منو زمین بزنن، به همین قرآن قسم من نمی دونستم چه
نسخه ای رو برام پیچیدن، اصالً نمی دونستم اون دختر تو

انباری کارگاه  منه! به امید بستن درکارگاه از موتورم پایین
اومدم ولی، وقتی صدای آه و ناله های یکی رو شنیدم داخل

شدم و دیدم اون تو وضعیِت ...
باقی حرف هایم را نمی توانم بزنم.

برایم سخت است ...
به والی علی سخت است درباره ی این چیز ها چیزی

بگویم ...
_ از من رو نگیر، بد تا نکن، من خودم موندم تو کار این
بالی آسمونی. من مرد جا زدن نیستم خاتون، اهلش نیستم،
حاال اون دختر بخاطر من طعمه شده درست، آبروش داره
از بین می ره درست، زندگیش داره به باد می ره درست،
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گردن من از مو باریکتر خاتون، مثل یه مرد می رم و از
خان بابا و خان جون خواستگاریش می کنم.

چادرش را کمی می کشم ...
_ ولی جون زهرام که جونم به جونش بنده، این خواستگاری
رفتن بخاطر این نیست که گند کاریم رو جمع کنم نه، فقط
بخاطر حفظ آبروی اون دختر! برای من تو این دنیا نظر
هیچ خری دوزار ارزش نداره، جز تو وزهرا! خاله خان

باجی های محل باز بشینن و برام داستان درست کنن و فلسفه
بچین برام مهم نیست. فقط االن اگه می خوام همچین غلطی
کنم، بخاطر حفظ آبروی اون دختره ... که دو روز دیگه
شرمنده ی تو و زهرا نشم. حتی شرمنده ی اون دختر ...

تالوت قرانش تمام می شود ...
آن را بوسیده و دوباره روی میز قرار می دهد ...

نگاهم نمی کند...
نگاهش به شیشه ی ایوان است ...

همین که می خواهم ازش طلب بخشش کنم، با غم شروع به
حرف زدن کرده و من با هر کلمه ای که با این لحن غم انگیز
بر زبان جاری می کند، خودم را به باد فحش و بد و بیراه

می گیرم.
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#من_آیه ی_طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p137
#پارت_صد_و_سی_و_هفت

#من_آیه ی_طوفانم

_ من می شناسمت! من بزرگ کرده ی خودم رو می شناسم،
می دونم نظر بد به اون دختر نداشتی! ولی نمی بخشمت،

نمی بخشمت بخاطر این که هربار اومدی این جا و گفتم بگو
حرف دلت رو، منو محرم خودت بدون، خودت رو سبک
کن! نکردی! نکردی و کار کشید به این جا! می دونی من

 و با اون حال بد تو امروز اون دختر رو با اون وضعیت
 دیدمش چی به روزم اومد؟! اون دختر گفت تو خونمم

کاری به کارش نداشتی، ولی هول بود، ترسیده بود،
نمی دونست کاری کنه. می ترسید! از عموهاش می ترسید. یه
ریز اشک می ریخت و گریه می کرد. له شده بود ... وجودش
 رو غم گرفته بود ... حالش بد بود، تمام تنش یخ کرده بود،
باعث و بانی حال بد اون دختر تو بودی! تو! من جز تو
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کسی رو مقصر نمی بینم، حاال چکار کردی که این طور
دارن اذیتت می کنن خدا می دونه! به منم که چیزی نمی گی...
یک دنیا حرف دارم، ولی اکنون دوست دارم خاتون خودش

را سبک کند، حرف بزند، اصال کتکم بزند، ولی ساکت
نمانده و نسبت به حضورم بی تفاوت نباشد.

_ من دیشب با دیدن اون پوشه مردم و زنده شدم، زهرای
دومم رو دیدم، یه قربانی دیگه دیدم، ولی این بار فرق داشت،
چون عزیز خودم مقصر قربانی شدن عزیز یکی دیگه شده

بود. چطور می خوای روح اون دختر رو درمان کنی!
چطور می خوای حالش رو روبه راه کنی! چطور می خوای
کاری کنی که فراموشش بشه که چه بالیی به سرش اومد و

دلیل این که باهات ازدواج کرده چیه! می دونی از چی
می ترسم، از این که امشب برم خواستگاری و آبا از آسیاب
که افتاد چند وقت دیگه، چوب بشی سر اون دختر و همینیم
که خودت باعثش شدی و بکوبی سرش ... سرش هوار بشی

و بگی من آبروت رو جمع کردم.
بغض می کند.

_ من از آه اون دختر می ترسم، می ترسم دامن بچه هام رو
بگیره، چرا کاری کردی که به این جا برسیم!

اشک از چشمانش می چکد و قدرت آن قطره اشک ها چنان
بزرگ است که بشوند قاتل جان و روحم ...

تاب نمی آورم و نزدیکش می شوم، سعی می کنم دستش را از
روی صورتش بردارم.

ولی در کمال ناباوری اشک از چشمان خودم هم بیرون زده
است ...
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چه کسی می تواند بفهمد که من اکنون چه می کشم و در چه
حالی هستم!

چگونه تمام وجودم تکه پاره شده است و اصالً نمی دانم هر
تکه از خودم را کجا جا گذاشته ام.

_ نکن! همچین نکن! منو ذلیل و خراب تر از اینی که هستم
نکن، من بد، من نامرد، من هر چی بگی! نمی ذارم آب تو

دل اون دختر تکون بخوره! نمی گم! هیچ وقت همچین زری
نمی زنم، همچین غلطی نمی کنم، فکم رو می بندم و الل مونی
می گیرم، فقط شوما خودت رو اذیت نکن، فقط چشات رو
اینطور خیس و گریون نکن، نکش منو، منو زمین نزن.
حالم خوش نیست خاتون، منت سرم بذار و با این اشکات

بدترش نکن.
خاتون سرم را روی پاهایش گذاشته و مرا به آغوش می کشد

...
این زن لیاقت سه تا نوه ی دکتر مهندس را دارد که زیر پایش

را فرش طال بیاندازند، نه ما سه نفر که هر کداممان به
روشی قلبش را تکه پاره کرده ایم و روز و شب را بر او

حرام ...
_ زخمش بزنی، زبونت نیش داشته باشه! اذیتش کنی!

جوابش رو می بینی! اون یتیمه آهش می گیرتت، اذیتش کنی
 عرش خدا می لرزه.

سرم را از روی پاهایش جدا می کند، همین که نگاهش به
صورت ترکیده ام می افتد حرفش یادش می رود و با نگرانی

می پرسد:
_ چی شده؟ کی این بال رو سرت آورده؟!
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گریه اش شدت می گیرد.
_ چیکارت کردن مادر ...

مهربان است، نمی تواند، بی تفاوت باشد، نمی تواند نادیده ام
بگیرد و نسبت به این زخم های روی صورتم بی تفاوت

باشد، او خاتون است، خاتون مهربان و دل نازک همیشه ام ...
_ هیچی نیست، ببین خوبم، تو چرا داری این طور می کنی.
از جایش به آنی پا شده و از اتاق خارج می شود؛ شک ندارم

که لحظاتی بعد، یخ به دست داخل می شود.
تکیه به دیوار داده و روی زمین می نشینم، سرم را به دیوار

می چسبانم.
چه کسی حال بد مرا درمان کند!

وقتی من خودم کوله باری از دردم چگونه درمان شوم برای
دل آن دختر ...

وقتی خودم این گونه آش و الشم، چگونه مرهم شوم برای دل
آن دختر ...

#من_آیه ی_طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p138
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wپارت_صد_و_سی_و_هشت#
#من_آیه _طوفانم

لحظاتی بعد خاتون می آید، چشمانم را می بندم تا غم وجودم
را نبیند.

کمی بعد با دماغی که باال می کشد یخ را باالی چشمم
می گذارد.

_ کی این بال رو سرت آورد؟! طاها آدرست رو نداشت، من
ندادم بهش! پس چطور دستش بهت رسید؟!

نمی خواهم فکر کند که این زخم و کبودی ها، کار طاها بوده
است، خیر سرمان امشب می خواهیم به خواستگاری برویم.

نمی خواهم نگاه خاتون به طاها با شرمساریw باشد.
من نمی خواهم او فکر کند که پیشنهاد پیشنهاد خواستگاری

را طاها داده است ...
 من می خواهم سرش باال باشد.

با اعتماد به نفس این کار را کند ...دستم روی قالب یخ
می نشیند.

با لحنی آهسته می گویم:
_ اینو ول کن خاتون، برو به خان جون خبر بده. تا برای

شب آماده باشن.
هنوز آثار گریه در صدایش موج می زند.

 _ با این وضع صورتت می خوای بری؟! با این قیافه!
برای این که دلش را گرم کنم، تک خنده ای می کنم.
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_ بیخی خاتون، اونا با صورت ترکیده سروکله زیاد داشتن،
صورت طاها بعد هر اردو از من ضایع تِر...

سکوت می کند ...
حرفی نمی زند و بی صدا اشک می ریزد...

همین که می خواهم اعتراض کنم، دستش را از روی یخ
برمی دارد و از اتاق خارج می شود...

گله مندم، خدایا از تو گله مندم، نگاهم را به از پنجره ی باز
اتاق به سقف آسمان می دوزم.

_ دمت گرم، خوشحال باش، خوب زمینم زدی، خوب! دمت
گرم اوس کریم . قشنگ زدی و با آسفالت یکی مون کردی.
کمی می گذرد، نگاهم به لباسم می افتد، همه چیزم را من از

این خانه با خودم برده ام، لباسی که مناسب امشب باشه را در
این جا ندارم، تهش یکی دو دست لباس راحتی است، نه

حوصله ی رفتن به کلبه  و آوردنش را دارم و نه نایی برایم
مانده است که بروم خرید کنم! بخاطر همین به سمت، تلفن
رفته و شماره سهراب را می گیرم، با اولین بوق شاکی پاسخ

می دهد.
_ کجا سر خر و کج کردی و گم شدی؟ خبر مرگت

 می خواستم برسونمت.
چاک دهانش همیشه ی خدا باز است، بذله گو است و خوش

مشرب!
همین خوش مشربی اش است که به زندگی مجردی و تنها
زندگی کردن روی آورده است تا با خیالی آسوده غلط های

اضافی اش را بکند.
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البته غلط اضافی اش در حد رفتن به میهمانی رفیق هایش و تا
خرخره خوردن است!

غلط های ناموسی بلد نیست!
یعنی عرضه و جنمش را ندارد که اگر هم داشت، من یکی

قیدش را می زدم و اسمش را هم نمی آوردم.
با لحنی قاطع و جدی پاسخش را می دهم:

_ تا غروب برام یه دست کت شلوار و یه دسته گل و یه
قوطی هم شیرینی جور کن. هر چی که برای خواستگاری

الزمه.
با لحنی مبهوت می پرسد:

_ چی شده؟! چکارت کردن؟! این خواستگاری کجای کار
بود.

جواب سوالش را نمی دهم و با قاطعیت می گویم:
_ همون های که گفتم رو برام ردیف کن.

شاکی می گوید:
_ مگه من تا حاال خواستگاری رفتم که بفهمم چی الزمه.

 کالفه دستی به موهایم می کشم.
_ از اون های که میگی آبجی های مجازیتن که تو اون

ماسماسکت تو هر اسمی که بخوای داری بپرس!
 خنده ی می کند.

_ به من چه! اصالً چه زری بزنم؟! بگم که برای
خواستگاری چی می برن که دیگه جوابمم رو نمی دن!

مسخره است...
باز لودگی اش گرفته است ...

اّما من اعصاب ندارم....
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حوصله ندارم ...
_ سهراب!
کوتاه می آید.

 _ باشه، باشه! حاال یه گلی به سرم می مالم!
_ غروب منتظرم، تو خونه ی خودمونم این جا بیار ...

تماس را بی حرفی دیگر قطع می کنم.
می دانم که سوال هایش تمامی ندارند و من هم اکنون

حوصله ی پاسخ دادنشان را ندارم.
یک ربعی به گذاشتن یخ روی جاهایی که می دانم باد کرده و
کبود شده اند در صورتم می گذارد، باید کاری کنم تا کمی،
فقط کمی این چهره ام را از این ضایع بودن خالص کنم.

#من_آیه _طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p139
#پارت_صد_و_سی_و_نه

#من_آیه _طوفانم
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به امید سر زدن به زهرا از اتاق می خواهم خارج شوم که
هنوز از جایم بلند نشده، وضعیتش و دلیلی که آن را از هم

فرو پاشیده به یادم می افتد و در جایم می نشینم .
تمام وجودم می شود خشم...

تمام وجودم می شود حرص ...
من بی غیرت نتوانستم آن الشخور بی همه چیز را سر

جایش بنشینم ...
خودم هم می ترسم ...

دروغ چرا خودم هم می ترسم دو روز دیگر به جای بخورم
که تمام حرص و خشمم از این  نتوانستم انتقام زهرا بگیرم،

بر سر نوه ی خان بابا خالی کنم ...
این دیگر چه قماری ست که می کنم ...

مشت های عصبی ام را به متکا می کوبم ...
حیف که این جایم و نمی توانم خودم را خالی کنم ...

خودم را سبک کنم ...
در همین حال هستم که صدا می شنوم ...

صدای شخصی که ماه هاست که ندیده امش ...
همانی که باعث شد من از این جا بروم ...

تکمیل می شود ...
همه چیز برای این که کاری کنند که من به سیم آخر بزنم

دارد جفت و جور می شود ...
ولی جایش نیست ...
زهرا می ترسد ...

پریشان تر می شود و حال خاتون بد تر ...
_ خاتون، کجایین.
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صدا نزدیک تر می شود...
نباید او را ببینم ...

چون این را می دانم که اگر ببینمش ...
نمی توانم به اعصابم مسلط شوم ...

حتی با حضور خاتون و زهرا در این خانه ...
به قصد بستن در از جایم برمی خیزم ...

قبل از این که بخواهد نزدیک اتاق شود ...
در را با حرص به چارچوبش می کوبم و از این سمت قفل

می کنم ...
نمی خواهم ببینمش ...

حتی برای صدم ثانیه ای ...
در این دنیا هیچ کس به اندازه ی او با من بد تا نکرد،

هیچ کس!

* * *

غروب است و چشم انتظار سهرابم.
همچنان در اتاقم.

غیر از خاتون که برایم ناهار آورد، کسی وارد اتاق نشده
است.

حتی زهرا ...
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اوضاعش از آن چیزی که فکرش را می کردم بدتر شده و
فردا در اولین فرصت چه بخواهد یا نخواهد، باید شرایط

بستری شدنش را فراهم کنم.
چون اگر این گونه پیش برود ...

وضعیتش خیلی بد و بدتر می شود...
و هم این که بیش از این خاتون را عذاب و به زحمت

می اندازد ...
گناه آن پیرزن چیست آخر ...

می دانم ...
می دانم این حرصی که بخاطر این که نتوانستم انتقامم را از
مازیار پست فطرت بگیرم تا ابد در قلبم خواهد ماند ...

این کینه هیچ وقت فرو کش نخواهد کرد ...
بلکه جای زخمش چرکی خواهد شد و مرا نیست و نابود

خواهد کرد ...
ولی چه کنم که چاره ندارم ...

باید آبرویی که باعث و بانی ریختنش هستم را جمع کنم ...
چون جز این باشد ...

خاتون دیگر در چشمانم نگاه نخواهد کرد ...
خاتون می گفت به خان جون گفته است...

ولی انگار با سردی جوابش را داده است ...
نگفته است نیایید یا هر چیز دیگر ...

ولی استقبال خوبی از او نداشته است ...
انگار همان دوست و غم خوار دیروز یک دیگر نبوده اند ...
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بدون شک بخاطر همان حرف طاها است که گفت نوه ی
خان بابا گفته است اگر موافق ازدواج منو او نشوند، ما را

مجبور به فرار می کنند ...
چه غلطا!همینم مانده بود که انگ دختر فراری دادن هم به

پیشانی ام بخورد ...
ای بر شانس نحست طوفان ...

 خاک بر سر خودت و شانس وامانده ات ...
کالفه به سمت تلفن می روم ...

شماره ی سهراب را می گیرم و به محض جواب دادن، با
توپی پر می غرم:

_ خبرت کجا موندی! هوا داره تاریک می شه و تو هنوز
نیومدی.

 قهقه ای سر می دهد.
_ ده دقیقه دیگه می رسم سر کوچه تون! نرفتم که زیر

شلواری بخرم، خیر سرت فرستادیم پی لباس دامادی و بند و
بساطش ...

عصبی می گویم:
_ زنگ نزن، فقط اون دسته گل رو بپوشون و ...

میانه ی حرفم می پرد ...
_ خودم حواسم هست، نمی ذارم کسی ببینه اونا رو دست منو
جور دیگه حالیش شه، دورش کاغذ انداخت اون سانتاِل ...

ادبیاتش ...
به جنس مخالف که می رسد نیشش تا بنا گوش باز و همزمان

کلمه ی سانتال از دهانش خارج می شود ...
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_ حتی باقی وسایلم بسته بندی شده و تو نایلونن، کسی
نمی فهمه چی به چیه! اصالً می خوای از در پشتی خونه تون

بیام.
بدون فوت فقط می غرم!

 _ نه!
_ باشه بابا، رسیدم سر کوچه تون، بیا دم در ...

#من_آیه _طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p140
#پارت_صد_و_چهل_

#من_آیه _طوفانم

گوشی را در جایش می گذارم.
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نیم ساعتی پیش، خاتون به اتاق آمده و گفت که قرص های
زهرا را داده و او اکنون خواب است، و فقط برای کاری

یک سر می خواهد بیرون برود و تا قبل از اذان برمی گردد.
با حسی بد از اتاق خارج و راه پله ها را در پیش می گیرم. به
محض پایین رفتن تقه ی آرامی به در خورده و بی درنگ آن

را باز می کنم، سهراب به محض دیدن وضعیت صورتم
لبخند دندانمایش روی لب هایش می ماسد. و دل نگران داخل

می شود.
_ چی کارت کردن؟! چه به روزت ...

میانه ی حرفش می پرم و در را پشت سرش می بندم ...
_ چه خبره، چرا دسته گل به این بزرگ خریدی یه چیز

کوچیک می گرفتی و ...
با خشونت میانه ی حرفم می پرد.

_ میگم چکارت کردن، چرا داری حرف رو عوض
می کنی؟!

با قاطعیت تمام می گویم:
_ خوش ندارم جوابت رو بدم حرفیه!

با افسوس نگاهم می کند ولی کوتاه نمی آید و ادامه می دهد:
_ این خواستگاری از این الکی و صوری ایناست تو که ...
می دانم که دیوار های این خانه موش دارن آن هم یک موش

بزرگ که اکنون در حیاط سنگر گرفته است.
_ بیا!

راه آمده  را در پیش گرفته و دوباره به اتاق باز می گردم.
سهراب با گفتن یاهلل از پله ها باال آمده و پشت سرم براه

می افتد..
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منتظر است هر آن خاتون از را رسیده و با ذوقی سرشارw و
عیان به اون سرم و احوال پریی کند و ولی سکوت خانه را

که می بیند می گوید:
_ خاتون نیست!

جوابش را نمی دهم و به محض ورود مان به اتاق در را
پشت سرمان می بندم.

_ چکارت کردن لندهور، مثل بچه آدم بنال، خب کله هراب
نگرانتم.

نگاه تند و تیزم را حواله اش می کنم.
_ مگه با بچه طرفی هیچ کاری نکردن، می خوام برام
خواستگاری! این کجاش این هم سوال پرسیدن داره.

موشکافانه نگاهم می کند.
نگاهش پر حرف است ...

اّما این را می داند که اگر قرار به نگفتن درباره ی چیزی باشد
آن چیز تا ابد نگفته می ماند.

خب چه بگویم، بگویم دارم می روم آبروی آن دختر را نجات
دهم و هزار و یک چیز دیگر ...

خیر سرم آن دختر قرار است ناموسم شود، اصالً دخل
امورات زندگی ناموس من به رفیقم چه ربطی دارد...

از نگاه کردن که خسته می شود، با تاسف خرید هایش را
روی زمین می گذارد، سپس کاور مشکی را هم که بدون

شک کُت شلوار درونش باشد از رخت آویزی که از پشت به
باالی در نصب است آویزان می کند.
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بیا اینم چیز هایی که خواستی! ابتدا کت و شلوار را از
کاورش خارج می کند همین که نگاهم یه رنگش می افتد

عصبی می غرم.
 _ این چیه گرفتی!

حق به جانب نگاهم می کند.
_ زر نزن، به تن نره غولی مثل منو تو فقط همین رو پیدا
کردم، ساسان بوتیکش بسته بود، مجبوری رفتم از یه جا
دیگه خریدم، یه آبی نفتی داشت و یه آبی آسمانی! دوست

داشتی اون روشن رو بخرم!
_ خب یالغوز یه کت خالی می خریدی، اون ماسماسک های

بعدش به چه دردم می خوره؟!
_ خودت گفتی کت شلوار.

عصبی دستی به موهایم می کشم.
_ االغ من یه چیز بلغور کردم، تو اون مخت رو کار
می نداختی! من کی تک عمرم کت و شلوار پوشیدم.

_ خب کله خراب مگه تو تو عمرت خواستگاری رفتی، دفه
اولته لباسشم همین می خوای بخوا می خوای نخوا، من همین

رو تونستم برات دست و پا کنم.

#من_آیه _طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی
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#p141
#پارت_صد_و_چهل_و_یک

#من_آیه _طوفانم

غضب آلود نگاهش می کنم.
_ یبار کارم بهت افتاد سهراب یبار...

بی اهمیت به حرفم دست درون نایلون می برد و قوطی کفش
را از آن خارج می کند.

به محض باز کردن آن نگاهم به کفش که می افتد خونم به
جوش می آید.

_ این چیه خریدی! بلد نیستی مثل بچه ی آدم خرید کنی!؟
_ چشه! به این خوبی! تو دوزار سلیقه نداری من چکار کنم.

اون سانتال گفت این کت شلوار به این کفش می خوره.
_ می دونی االن چی می خوام، با همون نوک درازش چشات

رو از کاسه در بیارم.
_ آهان مشکلت این نوکشه! چیزی نیست که، اون همه هم

زیاد نیست، تو شلوغش می کنی.
حالم بد بود و بدتر شد...

هیچ چیز سر جای خودش نیست...
همه چیز بهم پیچیده است ...

اوضاع قمر در عقربی شده است ...
این چه وضعی ست آخر!

_ شرت کم، دادی حاال برو!
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لبخند دندانمایی می زند! حتم دار تک تکشان از قصد و عمد
بوده است و به قول خودش، نقش هیچ سانتال مانتالی هم

درکار نبوده است، مثالً با این کارش خواسته است مرا سر
بلند کند و ریخت آدمیزاد را به خود بگیرم.

_ می رم، ولی می خوای با این ریخت و قیافه بری؟!
سکوتم را پای رضایت می گذارد.

_ حداقل برو آرایشگاه یکم دست کاریت کنن و یکم کمتر تو
دید باشه، با این وضع نرو.

_ سهراب شرت کم، برو دیگه بیشتر از کوپونت حرف
نزن! فقط می تونی موتورم رو بیاری برام؟

_ میگم یکی از نوچه های اکبر زبل بیارن برات.
سکوت می کنم و برای این که بتوانم کمی از این حال خارج

شوم به سمت بالکن می روم.
میانه ی در ایستاده و نفس عمیق می کشم.

در دلم ...
در وجودم ...

در تنم ...
عزا بپاست عزا ...
اوس کریم، بگذرد...

کاش این روزهای زود بگذرد ...
_ چیزی دیگه نمی خوای؟!

_ نه!
_ فقط شیرینی ها تره، بذار تو یخچال ...
لحن متاثرش دلم را بدتر می سوزاند ...

از این که کسی دلش برایم بسوزد خوشم نمی آید ...
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من دلسوزی را دوست ندارم و از این که کسی در برابرم
این چیز را بخواهد بیزارم ...

لحظاتی به سکوت می گذرد همین که صدایش را می شنوم به
سمتش برمی گردم.

می خواهد از اتاق خارج شود ...
با تمام حال بدم بدنبالش می روم ...

نه این که بخواهم بدرقه اش کنم نه، حس برادرانه و مردانه ام
مرا به این کار وامی دارند ... فقط می خواهم در هنگام

خروج سهراب از این خانه، دیده شوم تا در و همسایه پشت
سر خواهرم فلسفه نچینن.

قبل از خروج برگشته و نگاهم می کند:
_ می تونی رو من همه جوره حساب باز کنی.
حرفی نمی زنم. فقط قدر دان نگاهش می کنم.

چگونه به دوستی اش شک کردم.
چگونه گذاشتم این گونه بازیم دهند ...

چگونه به دوستی این همه سال شک کردم ...
سهراب که می رود روی سکوی در می ایستم و با حالتی
نمایشی رفتنش را نگاه می کنم و سپس داخل شده و پس از

بستن در راه اتاق را درپیش میگیرم هنوز کامل وارد نشده ام
که صدای چرخیدن کلید در قفل در را می شنوم.

خاتون است، در چهره اش حالت های مختلف را می شود
دید...

کمی خوشحالی ...
کمی غم ...

کمی هم اعصبانیت ...
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با تکیه به نرده ها از پله ها باال می آید ...
سعی می کنم با تمام خستگی ام به رویش بخندم.

 _ کی گفته به شوما روزه واجبه!
جوابم را نمی دهد ولی درحالی که سعی دارد خودش را

کنترل کند تا لبخندی به رویم نپاشد می پرسد:
_ تو هم با روزه فرقی نداری، تو هم چیزی از صبح

نخوردی، اگه نیت می کردی همین یکم بعد با من روزه
افطار می کردی.

#من_آیه _طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p142
#پارت_صد_و_چهل_و_دو

#من_آیه _طوفانم

باز هم برای حفظ ظاهر لبخندی می زنم.
_ مهم به دِل خاتون، اگه اوس کریم بخواد همین بدون نیتشم

قبول می کنه!
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ولی از خودم خبر دارم که دیشب چه گندی زده  و تا خرخره
خورده ام که کاری کرده است تا صبح گیج و منگ کپه ی

مرگم را خانه ی سهراب بگذارم.
پشت پلک های خاتون یک خوش حالی عمیقی را می بینم حال
از به چه علت و دلیل است نمی دانم، ولی این که سفت کیفش
را فشار می دهد، کمی مشکوک به نظر می آید و نگاهم را به

سمت آن معطوف می کند.
مسیر نگاهم را که می بیند، دیگر نمی تواند لبخندش را محو
کند و همراه با لبخند جعبه ی کوچک را از درون آن بیرون

می کشد.
_ ببین می پسندی!

نیاز به پرسیدن ندارم و می دانم چیست!
بجای این که از دیدن آن حلقه خوشحال شوم از درون فرو

می پاشم و آن حلقه را دور گلویم حس می کنم نفس کم
می آورم.
ولی ...

ولی با تمام قوا حفظ ظاهر کرده و سعی می کنم چیزی بروز
ندهم.

لبخند کمرنگی می زنم.
_ دمت، دمت  ... گرم ... پولش؟!

_ کارتت رو از ایمان گرفتم.
حرفی نمی زنم و داخل اتاق شده و پس از برداشتن شیرینی

به سمت یخچال می روم.
_ سهراب چیزهایی که خواسته بودی رو خرید؟
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سری به نشانه ی تایید تکان می دهم، برایم این قوطی شیرینی
حکم خرمای عزای مرگم را دارد...

_ بعد افطار باید بریم. مطمئنی نمی خوای ایمان و زهره
بیان؟!

با قاطعیت سری به نشانه ی تایید تکان می دهم.
حرفی نمی زند ...

در جریان نیست ...
نه او، بلکه هیچ کس در جریان کامل این دشمنی نیستند ...

فقط تا یک حدود حدوداتی خبر دارند که پوسته ی ماجراست
و از دل و هسته اش بی خبرند و به همان پوسته و جریاناتش

اکتفا کرده اند ...
دقایقی بعد اذن گفته می شود...

میلی به خوردن ندارم ولی برای این که خاتون را تنها
نگذارم، شروع به خوردن سوپ جویی که پخته است می کنم

و به روایتی همراهیش می کنم.
_ تا زهرا بیدار شه باید بریم و برگردیم.

قلبم به درد می آید ...
چه برادر ناالیقی هستم برای زهرایم که نتوانستم هیچ غلطی

کنم ...
_ قرصش قوی، گاهی تا هفت ساعت می خوابونتش!

سکوت از من می شود و باز هم خاتون است که این سکوت
را می شکند ...

_ می دونی که ...
ادامه ی حرفش را نمی زند و من من می کند ...

مشخص است که برای گفتن حرفش تردید دارد ...
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_ می شنوفم خاتون، هر چی رو دلت رو بریز بیرون ...
_ دیشب شب خوبی نبود این جا! طاها که از راه رسید، آیه
نمی دونست، تو کدوم سوراخ خودش رو قایم کنه. احترام

منو زهرا رو نگه داشته بود و داد نمی زد و عربده نمی کشید،
از کناری هم دلواپس خان جون بود، آخه تازگی ها سکته

کرده بوده.
با سوپم بازی می کنم و تمام هوش و حواسم متمرکز

حرف هایی هست که خاتون می گوید.
_ سرت رو درد نیارم، باال نیومد، ولی گفت می خوام با آیه
حرف بزنم، ادرس تو رو هم میخواست، می گفت هر چی
زنگ می زنه جواب نمی دی. آیه رو برد انباری پایین، در

جریان حرف هاشون با آیه نبودم، ولی نمی دونم اصالً کی آیه
دستش به قوطی قرص ها رسیده و یه بسته کاملش رو خورده

بوده.
قلبم فشرده می شود ...

آن دختر هم یک زهرای نو جدید است که متولد شده است ...
ولی اینبار طعمه ی پیش بردن کار های کثیف ان باند نبوده،

بلکه بخاطر من طعمه شده بوده ...
و این دردناکترین موضوع ممکن است برای من ...

_ وسط حرف هاش با طاها یهو خون باال میاوره، طاها از
حیاط پشتی سوار ماشینش کرد و بردش، به منم گفت

هیشکی خبردار نشه، حتی خودش هم به کسی نگفت ...
ایمان که دیر وقت برگشت بهش زنگ زد و گفت حال آیه

خوبه و روبه راهه انگار دنیا رو بهم دادن گفته بود تلفن رو
بده به من، حرف های زد که برام سنگین اومدن، از قول و
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قراری که با آیه گذاشته، از این که بخاطر آیه از ریختن خون
تو می گذره.

#من_آیه _طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p143
#پارت_صد_و_چهل_و_سه

#من_آیه _طوفانم

وجودم له می شود، پس خبردار بوده است و من صبح زور
بیجا زده ام که خاطر او را بدتر نکنم.

 _ دم دم های صبح بود.
دستش را روی دستم که قاشق را فشار می دهم تا خودم را

کمی خالی کنم تا به سیم آخر نزنم می گذارد.
_ می دونی که خان بابا یکم تلخه، وقتی خان جون با من
اونطور سنگین حرف زد، گمون نکنم، خان بابا رفتار

بهتری داشته باشه. اگه یه درصد فکر می کردم تو به اون
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دختر آسیب رسونی و بردنش به اون انباری کار تو بوده،
شک نکن به حتی به خواستگاریشم نمی رفتم خودم تو رو

پاسگاه لوت می دادم.
می دانم می کرد ...

من از درستکاری و خدا شناسی او آگاهم ...
_ حاال که طاها گفته اینطور، می گم باشه، اونم فقط بخاطر
این که اون دختر هم راضی به این وصلت شده. پس توقع

نداشته باش توی اون خونه یه ساعت بعد غیر از آیه و طاها
کسی باهامون خوب رفتار کنه.

دستم را فشار می دهد
_ تو رو ارواح محمود، تو رو ارواح شبنم، تو رو به جون
زهرا قسمت می دم، هر چی شنیدی، هر چی گفتن، هر چی
تلخی دیدی، قشقرق بپا نمی کنی تا امشب به خیر بگذره.

حتی اگه به منم توپیدن نباید قشقرق بپا کنی.
می داند، خوب می داند که قسم اول من چه کسانی هستند و

من چقدر به نگه داشتن حرمت او پایبندم و گردن کسی را هم
که بخواهد حرمت او را از بین ببرد می شکنم.

_ قول بده طوفان، همچین کاری نمی کنی تا امشب بخیر
گذشته و اون دختر رو هم حالش رو بدتر از اونی که هست
نمی کنی. فقط باید خدامون رو شکر کنیم که اون دختر، این
وسط تو رو بد نکرده و نداخته گردن تو همه چیز رو ...

وگرنه نه خان بابا روز خوش برامون می ذاشت نه پسرهاش
...

با تشکری از جایم برمی خیزم ...
دستم را می کشد ...
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_ قول ندادی!
با جدیت نگاهش می کنم.

_ با خودم کاری ندارم، هر چی گفتن خفه خون می گیرم تا
حرفت رو زمین نندارم.

کمی به سمتش خم می شوم ...
_ ولی شوما نه، من دهن اونی که بخواد به شوما بی حرمتی
کنه رو گل می گیرم و گردنش رو می شکونم. شوما این وسط
چیکاره ای که بخوان توپ و تشرشون رو پرتت کن. این یه
قلم رو، رو من حساب باز نکن حتی اگه خان بابا طرف

حسابم باشه.
از آشپزخانه خارج شده و به سمت اتاقم می روم.

نگاهم که به لباس ها و دسته گل می افتد اعصبانیتم دوچندان
می شود و لگد محکی به کفش می زنم. چنان محکم که از

قوطی اش خارج شده و یکی سمت پشتی ها می رود و دیگر
به گلدان سفالی درون طاقچه برخورد و با ضرب به زمین

خوردهدو صدای بدی ایجاد می کند.
خاتون هول زده از راه می رسد.

_ یا حسین چی شد!
چیزی نیست ندیدم کفش رو ...
جمله ام را نصفه رها می کنم ...

دستگیرش شده است. دستگیرش شده است که در چه حالی
هستم که دیگر چیزی نمی پرسد و حرفی هم نمی زند.

به سمت گلدان رفته و خرده هایش را برمی دارم. خاتون ته
مانده هایش را با جارو جمع می کند و سپس خاک انداز را

سمتم می گیرد.
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_ بریزتشون این تو ...
بدون اعتراض این کار را می کنم و صدای مهربانش که
درونش بارها حس می کنم، که دارد تکرار می کند که من

هستم.، تو مرا داری را می شنوم.
_ حاضر شو، حاضر شو تا دیر نشده بریم، می ترسم زهرا

از خواب پاشو نبینتم و پریشون بشه.
او می رود و من نگاهم سمت کت شلوار کشیده می شود...
لحظاتی خیره اش می کنم که در همین حین متوجه می شوم

خاتون مرا می نگرد، بدون این که نگاهش کنم به سمتش رفته
و از کاورش خارج می کنم.

نگاهم بخ یقه ی نازک و لبه دارش که می افتد هرچه لیچار در
چنته دارم را بار سهراب ناکس می کنم.

این کت شلوار بیشتر به کت شلوار دامادی که داماد در
عروسی اش به تن می کند بیشتر شباهت دارد تا به شب

خواستگاری که نه بدار است و نه به بار ...
خاتون همچنان نگاهم می کند و نمی خواهم نگران تر از اینی
که هست او را کنم. البته شک ندارم که با اقدام من از اتاق

خارج و در را هم پشت سرش خواهد بست.
همین که دستم زیر لباسم قرار می گیرد تا او را از تنم خارج

کنم.
خاتون با گفتن " بپوش ببینمت بعدا" از اتاق خارج و در را

هم پشت سرش می بندد.

#من_آیه _طوفانم
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#به نویسندگی سمیرا حسن زاده
#آذربایجان_ قیزی

#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p144
#پارت_صد_و_چهل_و_چهار

#من_آیه _طوفانم

همین که لباسم را می خوهم از تنم در بیاورم تازه متوجه
وضعیت بد تنم و بوی گندش می افتم. با حرص از اتاق
خارج و داخل سرویس می شوم لباس هایم را خارج و از

دخت آویز آویزان می کنم. سپس داخل حمام می شوم و شروع
به دوش گرفتن می کنم.

سعی می کنم زمان استحمامم را از مدت زمان همیشه کمتر
کنم و خاتون را زیاد منتظر نگذارم.

نیهزی بع لباس آوردن ندارم چون شک ندارم به محض
خروج خواهم دید که خاتون حوله به همراه لباس خانگی

برایم از رخت آویز اویزان کرده است.
کمی بعد که کارم تمام می شود، همین که الی در را باز

می کنم و نگاهم به لباس ها می افتد، ابتدا حوله را برداشته و
تنم را خشک می کنم و سپس شروع به پوشیدن لباس ها

می کنم.
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گوشه ی لبم همچنان می سوزد و ولی به اندازه ی سوزش قلبم
نیست که بخواهم درگیر و دچارش شوم.

از سرویی خارج که می شوم، دوباره به اتاق برگشته و پس
از خشک کردن موهایم به وسیله ی سشواری که روی

دراور خاتون گذاشته است موهایم را مرتب می کنم و سپس
بی تفاوت به این که ممکن است خراب شده و دوباره کاری
شوند برایم، تیشرتم را از تنم خارج و شروع به پوشیدن
پیراهن سفیدی که سهراب برایم خریده است می کنم. در

همین حین نگاهم به جلیقه می افتد.
عمراً اگر این را بپوشم، همین پیراهن و کت و شلوار برای
امشب مناسب است. به دکمه ی چهارم که می رسم، تازه

متوجه می شوم که دکمه ندارد و انگار دکمه اش افتاده است.
درون کاور را به امید پیدا کردم دکمه می گردم اّما متاسفانه

نمی توانم پیدایش کنم.
_ بارون، خوب نشستی اون باال و هرچی مصیبت داری و
می باری سر منه کله خراب، ببارون، هنوز به اون مصیبت
گنده ت موندم نه! اون رو گذاشتی قشنگ سر فینال بکوبی
وسط فرق سرم و دخلم رو یبارکی در بیاری نه! تو اوس

کریمی! مگه جنم دارم چیزی بهت بگم! یعنی اگه داشتمم تن
و بدن نذاشتی برامون، چون از قهرت همیچنیه یکم زیاد
میترسیم که یهو به همینا قانع نشی و یخ جور دیگه بارون

مصیبتت رو رو فرق سر ما نازل کنی ...
مگر می شود از این دکمه پیدا کرد!

عصبی و گله مند جلیقه را بیرون کشیده و شروع به
پوشیدنش می کنم سپس کمش را از پشت تنظیم می کنم تا
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اندازه ی تنم شود. کارم که به اتمام می رسد شروع به پوشیدن
شلوار می کنم.

این سهراب خوش خیال حتی کراوات هم خریده است.
ای بر سلیقه ی گند یالغوز ...

کمر بند را در تنم سفت می کنم که در همین حین تقه ای به در
می خورد.

_ جونم خاتون، بیا تو!
خاتون حاضر و آماده داخل می شود ...

دلم برای آن پیرهن گلدار بنفش و قهوه ای و سبزش که
زمینه ای زرشکی دارد می رود.

با تمام وجودم لبخندی نثارش می کنم.
_ جونم قناری.

زیر لب ذکر می خواند و سپس تند تند به رویم فوت می کند.
_ نه نمیشه  اینطور باید برات اسپند دود کنم.

کمی بعد در حالی که مشتش اسپند ریخته است به سمتم
برمی گردد.

ابتدا مشتش را سمت شانه ی راستم می کوبد و سپس سمت
شانه ی چپم و بعد از این که دور سرم می چرخاندش از اتاق

خارج می شود.
شانه را برداشته و موهای نامرتب شده ام را مرتب می کنم.

درحالی که کتم را می پوشم.
خاتون با اسپند دود کنش داخل می شود.

_چشم بخیل و حسود کور، بترکه چشمشون.
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نزدیکم نمی آورد، چون می داند که به بوی شدیدش حساسیت
دارم و نرا به سرفه می اندازد، به طوری که گاهی این سرفه

 تا ساعت ها به طول می انجامد.
حاضر و آماده که می شویم، خاتون دسته گل را باز کرده و

به سمتم می گیرد.
_ بگیر، باید دست تو باشه.

هم شیرینی را به دستم می دهد و هم دسته گل را کفش هایم را
هم مقابلم می گذارد و پس از پوشیدنشتن از اتاق خارج

می شوم.
پایم را شدید می زند و فقط شانس آورده ام که مسیر کوتاه

است، وگرنه تا رسیدن به مقصد و درآوردن ان از پایم دیکر
انگشتی برایم نمی ماند.

پایین پله ها که می رسیم، خاتون دلنگران می گوید:
_ واستا، برم دوباره زهرا رو به ایمان و زهره بسپرم تا

خیالم راحت شه که هواش رو دارن.

#من_آیه _طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p145
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#پارت_صد_و_چهل_و_پنج
#من_آیه _طوفانم

حرفی نمی زنم و او رفته و دقایقی بعد بازمی گردد.
از خانه خارج و پس از بستن آن به سمت، خانه ی خان بابا

قدم برمی داریم.
خاتون زنگ خانه را به صدا در می آورد.

قلبم به بدترین حالت ممکن می کوبد و کف دستانم عرق کرده
است.

دلشوره ی بدی بجانم افتاده است.
از در این خانه که داخل شوم بدون شک یعنی ته خط و پا

دادن به این زندگی و تشکیل خانواده ...
رفتن به داخل، یعنی نداشتن هیچ راه برگشتی ...

در از آن سمت باز می شود.
حامد است، نوه ی پسری خان بابا ...

اخمی درهم کشیده است که انگار ارث پدری اش را خورده ام
...

به خاتون سالم می دهد و به من که می رسد همانند بز نگاه
می کند.

واقعاً فکر کرده است که به او سالم می دهم.
بی تفاوت به او داخل شده و پشت سر خاتون به سمت خانه

قدم برمی دارم.
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از چند پله که نمی دانم به چه تعدادی هستند باال می رویم.
مقابل در ورودی دو نفر زن چادری قرار دارد و کنارشان
هم پسران خان بابا، همه اخمالو هستند و تنها فرد خوش
خنده ی آن جمع که در بیرون و باالی پله ها ایستاده است

 طاهاست که با روی باز از ما استقبال می کند.
_سالم خاتون، خوش اومدین.

_ سالم پسرم، انشاهلل قسمت خودت.
طاها لبخندی می زند و در ظاهر شیرین است و در باطن تلخ

است و زهر ...
همین که اکنون بعد از شنیدن ماجرایی که برای زهرا اتفاق
افتاده است هنوز می تواند این ظاهر آرام و بشاش را از
خودش به نمایش بگذارد واقعا محکم است و قوی ...

_ بفرمایین.
سپس مرا مخاطب قرار می دهد:

_ به به تو روهم زدن آش و الش کردن و ترکوندنت که
 رفیق!

منظورش به صورتم است...
مثالً می خواهد وضعیت صورتم را عادی و معمولی جلوه

دهد.
تمام زورم را می زنم تا طوری نشان ندهم که بله دسته گل

خودت است آقا طاها بفرما و تماشا کن ...
_ سالم.

دسته گل و شیرینی را به سمت او می گیرم.
_ قشنگ معلومه ناشی هستی. اینو االن باید به کی بدی؟! به

من بدی؟!
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راستش خودم هم نمی دانم باید به کی بدهم.
در فیلم و سریال ها که نشان می دهد به مادر عروس یا خود
عروس می دهند که اکنون هیچ کدامشان در این جا حضور

ندارند و طاها را برای گرفتن ان محق تر تا عموهای دیگر
و زن هایشان می دانم.

با سالمی از بین آن جمع رد شده و سپس به بقیه ی اعضای
خانواده می رسیم. با سری پایین به آن ها هم سالم می دهم،
تازه به خان اصلی و خان بابا و خان جون می رسیم که در

قسمت باالیی پذیرایی نشسته اند ...
به اتفاق خاتون هر دو به آن ها سالم می دهیم و هر دو با

سنگینی جوابمان را می دهند...
و با اشاره  و دعوت خان جون، خاتون کنار او نشسته و من

هم کنار خاتون روی زمین می نشینم ...
سنگینی نگاه ها را به خودم حس می کنم ...

قشنگ صورت درب و داغونم تئاتر قشنگ و تماشایی برای
این جمع ترتیب داده است که آن ها هم با کنجکاوی و اکراه و

تمسخرآمیز به نظاره اش نشسته اند.
جو سنگینی شده است و گویا کسی قصد صحبت ندارد.

یک دقیقه ای به این منوال می گذرد و طاها دوباره شروع به
بذله گویی می کند، ولی من یکی می دانم که چگونه از درون

داغون و بهم ریخته است...
درست همانند خودم ...

_ زندادش برای مهمون هامون چایی بیار.
دلم می سوزد ...

برای تنهایی خاتون دلم می سوزد ...
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برای هین سرافکندگی که دارد ولی با تمام جان و دل سعی
در باال نگاه داشتن سرش و عادی نشان دادن شرایط می کند

مرا می کشد.
خان جون در همین حین با اکراه می پرسد:

_ پات خوب شد؟ بهتر شدی! دیروز خیلی درد می کرد.
پایاش ...

و من دقیقاً می دانم که هیچ چیز به اندازه ی قلبش اکنون
دردناکتر نیست برای خاتون ...

_ آره شکر خدا خوبم، دارو هام داره تموم می شه همین روزا
باید برم دکتر ...

#من_آیه _طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p146
#پارت_صد_و_چهل_و_شش

#من_آیه _طوفانم
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و من دقیقاً حواسم است که وقت دکترش کی و چه
زمانی ست ...

مقابلمان چای قرار می گیرد و میوه تعارف می شود ...
خان بابا نفس های عصبی می کشد و مشخص است که حسابی

طاها در منگنه اش گذاشته است که حرفی نزند.
حال چگونه خان جون و خان بابا را راضی کرده اسا

نمی دانم ...
ولی کامال مشخص است که کار سخت و دشواری را انجام

داده است...
خاتون چایش را می نوشد و بخاطر رسم و رسوم بحث را

باز می کند.
_ رسم اینجور مواقع پدر داماد، یا پدر بزرگ داماد صحبت

می کنه. ولی طوفان من هر دو شون رو از دست داده و
وظیفه ی خودم می دونم که این مسئله رو مطرح کنم.

هر کس یک خدابیامورزی می گوید...
یکی با طعنه ...

یکی با تمسخر و یکی هم با خنده حال چه کسیست
نمی دانم ...

_ ما امشب اومدیم، دخترم آیه رو از شما برای پسرم طوفان
خواستگاری کنیم.

خان بابا که تا کنون تمام زورش را زده است که سکوت
اختیار کند بالخره زهرش را می ریزد و باعث می شود طاها

دل نگران آمده و کنار او بنشیند.
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_ خواستگاری و رسم و رسومات این طوری ندیده بودیم که
دیدم. این دو تا که قول و قرارشون رو گذاشتن و خودسر

بریدن و دوختن و حاال به ما هم میگن تنتون کنید.
در جایم تکانی می خورم و دست خاتون روی دستم

می نشیند...
نگران است ...
دلواپس است ...

می ترسد به سیم اخر بزنم ...
ولی من به او قول دادم ...
با خودم کاری ندارم...

تا وقتی که پای خاتون به این میان کشیده نشود من خفه خون
می گیرم. حتی اگر خان بابا فحش و ناسزاهایش را بارم ...
_ این چه خواستگاری! قدیم حرف بزرگتر برو داشت.
بچه ها اینقدر گستاخ نبودن. بچه ها اینقدر نمک نشناس

نبودن، ساکت می ماند و حرفی نمی زند ...
مشخص است که طاها تحت فشارش گذاشته است ...

کمی به سکوت می گذرد و باز هم خاتون به حرف می آید...
_ طوفانم رو به غالمی قبول می کنید؟

قربان خنده هایت ...
قربان آن بغض نشسته پشت خنده هایت ...

قربان آن محبت جا خوش کرده در صدایت ...
قربان خودت و وجودت و حضورت ...

 قربان تو خاتون، فقط قربان تو ...
حرفی از کسی خارج نمی شود .. .
خان بابا می خواهد تندی کند ...
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تلخی کند ...
طاها مانع شده است ...

در همین حین، صدای خان جون به گوشم می رسد.
_ اونی که باید قبول کنه قبول کرده خاتون، ماهم پشت بند
حرف اون قبول کردیم. بد خوبش گردن خودِش، انتخاب

خودِش!
خاتون با لبخند می گوید:

_ پس نمی خواین عروس خانم رو بگین بیاد، طوفانم دل تو
دلش نیست تا عروسش رو ببینده...

له می شوم ...
دمت گرم اوس کریم ...

دمت گرم ...
ببین چه تئاتری را برای من ساختی ...

_ اگه اجازه بدین، این دوتا جوون با همدیگه رو حرف بزنن
و سنگ هاشون رو وا بکنن ...

صدای پوزخند جمع به گوشم می رسد ...
خب حق دارند ...

آن چیز که در پوسته ی این ماجرا نشان می دهد یعنی منو
نوه ی خان بابا تا ته ماجرا را رفته ایم...
حال سنگ وا کردنمان کجای کار بود ...

طاها خودش را وسط می اندازد ...
_ پاشو رفیق، پاشو راهنماییت می کنم.

خاتون دستم را فشرده و سپس ول می کند، بهم می فهماند که
سریع برخیزم.
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تعلل را جایز نمی بینم، از جایم بر می خیزم و پشت سر طاها
به راه می افتم.

به سمت راهرویی که حدس این که راهرویی اتاق خواب ها
است مرا راهنمایی می کند.
نزدیکی یک در می ایستد.

از پذیرایی دید کامل به اینجا هست. ولی طوری نیست که
اگر با صدای آهسته حرف بزند، صدایش را آن ها بشنوند.

با لبخندی که بر لب دارد عصبی می گوید.
_ حالم از خودم بهم می خوره، اونقدر زر اضافی زدم و
خالی بستم که حسابش از دستم در رفته! تمومش کنید این

بازی کثیف رو ... می خوام یه مدت جایی برم که دست هیچ
خری بهم نرسه! حالم از خودم بهم می خوره.
سکوت را جایز نمی بینم و آهسته می گویم:
_ به نظرت من خیلی خوش خوشانمه! ...

میانه ی حرفم می پرد:
_ این گند رو، این مصیبت رو توئه کله خراب آوار کردی

تو زندگی ما و مخصوصا اون دختری که تو این اتاق نشسته
و با مرده ها فرقی نداره! اون قدر داغون و بهم ریخته ست
که اصالً نمی شه باهاش حرف زد، تقی به تقی میفته فقط

گریه می کنه و از حال می ره... طوفان، بخدای احد و واحد
ببینم اذیتش کردی! روزگارت رو سیاه می کنم. اگه االن اینم،
اگه االن با این وصلت مسخره موافقت کردم و از صبح تو

روی هر کی واستادم و شدم زلون بی زبون اکن دختر فقط و
فقط بخاطر خودش بوده! بخاطر حفظ آبرومون بوده...
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نمی دانم نگاهش از پشت به کی می افتد که لبخندش را
گشاد تر می کند و تقه ای به در می زند ...

االن دقیقا من چه غلطی کنم، چه دارد به سرم می آید خدا ...
با حفظ لبخند می گوید:

_ برو تو تا بیشتر از این مترسک جالیز اینا نشدم.
ابتدا خودش به داخل نگاه می کند، رضایت و موافقت را که

می گیرد، رو من کرده و می گوید:
_ برو تو یه ده دقیقه دیگه بیرون باش.

تعلل کردنم را که می بیند، متعجب نگاهم می کند.
با گفتن " یاهلل" داخل می شوم. طاها بشاش به آن سمت

 می رود و من دد را باز می گذارم.
حتی روی بلند کردن سرم را هم ندارم.
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حرف های دیروزم، صحنه ی دیروز و وضعیتش مدام مقابل
چشمانم خودنمایی می کند.

_ ِب ... بفرمایین.
با خجالت گفته است، با شرم، با حجب ک حیایی که پشت

صدای بدون ناز و عشوه اش پنهان کرده است.
نمی دانم به کدام سمت اشاره کرده است ولی با کمی فاصله

از در روی زمین می نشینم.
سکوت بینمان حکم فرما است.
نه او چیزی می گوید و نه من!

اصالً انگار هیچ کداممان حرفی برای گفتن نداریم آن در
حالی که ذهنمان در خال منفجر شدن است.

در اصل در این جور مواقع این مرد است که باب سخن را
باز و سعی می کند خجالت را از زن بگیرد اّما همانگونه که

 گفتم مرد!
اّما کجاست ان مرد ...

من اکنون خودم هم نمی دانم این جا برای چه هستم و تکلیفم با
خودم هم مشخص نیست تا بخواهم مسیری را به نوه ی خان

بابا نشان دهم.
در همین حین صدای فین فین گریه اش را می شنوم و قلبم به

درد می آید!
بدبخت شده است ...

بدون شک بدبخت شده است که گیر کله خرابی چون من
شده است ...
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در خوابش هم نمی دید که روزی برسد که این گونه مقابل هم
قرار بگیریم آن هم با این نسبت و نقش، یکی عروس و یکی

داماد ...
جرات به خرج می دهم، می خواهم سرم را بلند کنم ولی

نمی توانم، انگار سرم کیلو کیلو بار رویش انبار شده است.
اصالً هر کاری می کنم نمی توانم نگاهش کنم.

بین منو او آنقدر فاصله بسیار است که حتی خودم هم باور
ندارم که روزی این فاصله از بین برود.
 مشخص است که دوست ندارد گریه کند!

مدام زورش را می زند تا صدایش را خفه کند ولی فین فین
دماغش رسوایش می کند.

ادب حکم می کند چیزی بگویم، البته نه بخاطر این نقش
کوفتی داماد نه! بخاطر انسانیت، بخاطر شعور و معرفت!
چون این دختر می توانست، طوری دیگر همه چیز را پیش
ببرد، می توانست مرا مقصر بداند، حداقل بخاطر نجات

خودش می توانست همه چیز را گردن من بیاندازد، نه این که
خودش را بِد کرده و قصد به خود کشی بزند.
با صدایی که از ته چاه بلند می شود، می گویم:

_ تو دنیا اگر قرار باشه بعد خاتون و زهرا به کسی مدیون
باشم، اون آدم شومایی ...

همین گفتن برابر می شود با گریه ی بیشترش و نگاه من
ناخواگاه به سمت در کشیده می شود.

گویا خودش هم می فهمد که نباید گریه کند، چون امکان دارد
صدایش بیرون رفته و طور دیگر برداشت، شود.

با صدایی که می لرزد و گریه خش دارش کرده می گوید:
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_ منم دقیقاً همین نظر رو نسبت به شما دارم!
 از تعجب شاخ در می آورم، این دختر دیگر کیست!

اصالً چرا خودش را به من مدیون ببیند.
سکوت بینمان دوباره برقرار می شود.
حرف هایمان در همین حد می شود.

چون نمی دانم اصالً چه بگویم. از چه بگویم، بدتر از هر
چیز می ترسم حرفی بزنم و او باز هم بگرید و شرایط را

بدتر کنم.
مگر من در عمرم چندبار با جنس مخالفم تنها شده ام که بلد
روزگار باشم و همانند سهراب حرف هایشان را نگفته حدس

بزنم.
فکر کنم ده  دقیقه به سرانجام خود رسیده باشد، از جایم

برمی خیزم و به تبعیت از من او هم از جایش بلند می شود.
اصالً نمی دانم چه بگویم!

اصالً در این جور مواقع چه باید گفت!
حتی نمی دانم دقایقی بعد چه در انتظارم است. آیا امشب

دوباره او را خواهم دید یا اکنون خداحافظی کنم بهتر است.
در همین حین صدای بشاش طاها را می شنوم. صدایش کم
کم نزدیک می شود و به محض داخل شدن و دیدن مایی که

سرپا ایستاده ایم تعجب می کند.
می فهمد، می فهمد که ما حرفی برای گفتن نداریم که آن را

 ... تحویل هم دهیم
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با لحنی داغون خطاب به نوه ی خان بابا می گوید:
_ خان بابا امشب براتون یه صیغه ی محرمیت می خونه، تا

فردا برین و آزمایش و این چیز هایی که برای عقد الزمه رو
انجام بدین، این طور راضی عمو؟!
قلبم برای خودم خون گریه می کند...

خون ...
اصالً انگار من جزو ادمیزاد نیستم و با یک رباط فرقی
ندارم، و به هر سمتی که کوکم کرده و دستور دهند جزء

اطاعت کاری نمی توانم بکنم.
نوه ی خان بابا گریه اش می گیرد و طاها به سمتش می رود...
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_ بخدا اگه بگی نه! همه چیز رو همین االن خراب می کنم و
...

نوه ی خان بابا گریان می گوید:
_ عمو من می ترسم!
_ ترس؟! از چی!

_ از آدم های اون بیرون، از نگاهشون، می ترسم نتونم محکم
باشم.

می خواهم رفتن را به ماندن ترجیح دهم که با حرف طاها در
جایم می ایستم:

_ بمون، کجا می ری! بمون و دست گلت رو ببین!
کاش شرایط طور دیگر بود، اگر طور دیگر بود اکنون

دندان در دهان طاها باقی نمانده بود.
همان صبح چنان از خجالتش در می آمدم که من بعد هوس

زر زدن به سرش نزند.
_ هیشکی باهات کاری نداری! گفتی ها رو از صبح گفتم و
االن فقط تو بیا و اونجا یه صیغه ی محرمیت خونده بشه و

 بعد دوباره بیا تو اتاقت!
_ من حدیث رو می خوام!

_ آخر شب می رسه!
_ منو ببر پیشش! من از این جا می ترسم.

 _ می برمت!
منظورش به پنجره ی اتاقش است.

ترسیده است...
به او هم شوک وارد شده است، کامالً مشخص است.

@romandl



_ دیگه گریه تعطیل، بریم از این در بیرون، فقط رو لبات
باید خنده باشه، باشه؟! به وقتش، قضیه ی حدیث و رفتنم حل

می کنم.
طاها نوه ی خان بابا را از خودش جدا می کند، و به سمت من

می آید.
آهسته می گوید:

_ تا تهش باشی طوفان ... تا تهش ... این بال رو تو به
روزش آوردی و خودت درستش می کنی!

نوه ی خان بابا به سمتمان می آید و طاها عقب کشیده و راه
بیرون را نشان می دهد و با عجله آن را در پیش می گیرم و

خودم را از فضای سنگین آن اتاق خالص می کنم ...
بین منو نوه ی خان بابا طاها ایستاده است.

به محض ورودمان دست شلی زده می شود.
خاتون از خان جون فاصله می گیرد و اشاره به جای خودش
می کند که در آن جا بششینم و خان جون هم نوه اش را سمت

خودش فرا می خواند ...
ابتدا او، و سپس من با فاصله از هم کنار هم می نشینیم، خان
بابا که انگار دوست دارد هر چه زودتر این مراسم مسخره
را به سرانجام خود برساند شروع به خواندن صیغه می کند.
به قبلت که می رسد، نوه ی خان بابا با مکثی دراز ان کلمه را

به زبان جاری می کند و دستان شلی زده می شود ...
در همین حین، خان جون انگشتری که نشانم داد را دست
نوه ی خان بابا می کند و روسری خوش نقش و نگار با
زمینه ی سفید و چادری حریر روی سر نوه ی خان بابا
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می اندازد و قربان صدقه ی قد و قامت او می رود و اُلدوز
اُلدوز از برای دقیقه ای از دهانش نمی افتد ...

کسی حرفی از شیرین کردن دهان همدیگر نمی زند من یکی
 به نحو عالی از این نادیده گی مسرور و راضی می گردم.

تمام می شود ...
به همین راحتی ...
به همبن آسانی ...
به همین سهولت ...

نوه ی خان بابا به همسریم، در می آید و اکنون من حکم
شوهر را برای او دارم و او هم ناموس اولم.

دقایقی بعد با اشاره ی خاتون بلند می شوم و راه خروج از
خانه را در پیش می گیرم ...

هیچ چیز اکنون به اندازه ی این پیشنهاد نمی توانست مرا
راضی و خرسند کند.

چون این نگاه های سنگین بیشتر مرا ازار می دهد...
نوه ی خان بابا برای بدرقه کردنمان تا دم در می آید ...

هر چه می کنم، همپای طاها در این نمایش مسخره اش نقشی
ایفا کرده و خودی نشان دهم، نمی دانم چدا ولی نمی توانم .

بخاطر همین خیلی عتدی معمولی همان گونه که با بقیه یک
خداحافظی کلی می کنم، با او هم همین کار را می کنم.

خاتون درباره ی فردا و این که چهساعتی قرار است برویم
به نوه ی خان بابا می گوید و سپس هر دو از خانه خارج و به

سمت خانه ی خودمان می رویم.
به محض ورود خاتون مرا به آغوش می گیرد و گریه از سر

می گیرد.
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قربان صدقه اش می روم...
و هر آن چه احساساتw در چنته دارم را خرجش می کنم ...

#من_آیه _طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p149
#پارت_صد_و_چهل_و_نه

#من_آیه _طوفانم

صبوری اش برایم ستودنی ست!
قابل ستایش است.

_ نریز اون اشک ها رو تا منو بدتر از اینی که هستم نکنی،
بدتر از این که حالم از خودم بهم بخوره و نخوام سر به تنم

باشه...
دست خاتون روی لبم می نشیند و مانع از ادامه دادن

حرف هایم می شود ...
_ نگو این طور، این گریه ی خوشحالی! برای تو

خوشحالم ...
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_ زکی برای من!
اشکش را پاک می کند.

_ آره برای تو، همیشه دوست داشتم اُلدوز عروسم باشه،
خیلی دوست داشتم.

تازه متوجه گریه اش می شوم ...
آری راست می گوید.

او همیشه ی خدا این اُلدوز را بیخ ریش ما می بست و مدام
حرف این که بروم با خان جون حرف بزنم درباره ی

خواستگاری در خانه ی ما بود.
_ امشب که اون انگشتر رو دستش انداختم و صیغه ی

محرمیت بینتون خونده شد، انگار دنیا رو یه جا بغل گرفتم و
مال من شده.

دلم برای خوشحالی اش می رود، ولی من برخالف او اکنون
حس خوبی ندارم.

از این که باعث شده ام او سرافکنده شود در مقابل افراد آن
جمع مرا آزار می دهد ...

به شدت هم آزار می دهد ...
دست خاتون صورتم را قاب می گیرد...

_ به دلت بد راه نده، اون دختر می تونه برات یه زندگی
خوب بسازه، یه زندگی آروم، اون دختر الیقت خیلی چیز ها
رو داره، مخصوصاً داشتن تو! خاتون تصدقت، خودت رو

دست کم نگیر مادر! چیت از جوون های اینو اون کمه
قربونت برم.

خوش خیال است ...
من به چه چیز می اندیشم و او به چه چیز ...
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سعی می کنم لبخند روی لب هایم بنشانم...
_ با اجازه ت من دیگه می رم.

سریع مداخله می کند.
_ کجا، کجا می ری، فردا باید بری از محضر نامه بگیری و

بعد بریم آزمایشگاه ...
_ خاتون می آم ... با موتور که نمی تونم اینور اونورتون کنم،
با ماشین بیرونم نمی شه! می خوام برم پیش سهراب، برای

فردا ماشینش رو ازش امانت بگیرم.
قانع می شود، حرفی نمی زند ...

از پله ها رفته و داخل سرویس می شوم و لباس های قبلیم را
برمی دارم و به سمت اتاق می روم.

از شرمندگی حتی نگاهی به اتاق زهرا نمی اندازم. پس از
تعویض لباس هایم و زنگ زدن به سهراب و آمار گرفتن

موتورم، در می یابم که موتورم همچنان پیش اکبر زبل است
و قرار بر این بوده اخر شب نوچه اش برایم بیاورد، تماسم
را قطع و پس از این که از خاتون خنده رو که انگار روی

ابرها سیر می کند خداحافظی کرده و از خانه بیرون می زنم.
مسیرم مشخص است، ابتدا باید خودم را به باغ اکبر زبل
برسانم و پس از آن به کلبه بروم و سیم کارتم را در داخل

گوشی قبلی ام قرار دهم.
بدون تلفن همراه نمی شود، سر کرد ...

ساعتی بعد، به دکه می رسم و همراه با این که سوئیچ موتورم
را از اکبر می گیرم، یک بطری زهرماری هم می گیرم و

پس از تسویه حساب راهی کلبه می شوم ...
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تا آخرین گاز می فشارم و هر چه دق و دلی دارم را در
فریاد هایم خالی و در نعره هایم تلنبار می کنم...

این زندگی چرا تا این حد کوفتی است!
رسیدنم به کلبه پارک کردنم برابر می شود با فریاد هایم و

نعره هایم و داد هایم...
هوار می کشم ...
ناسزا می گویم ...

به خودم ...
مازیار ...

به باعث و بانی کسی که زندگی زهرا را به ان روز انداخت
...

به همه چیز و همه کس ...
حتی به نوه ی خان بابا ...

اگر این گونه پیش بروم، گلویم پاره خواهد شد ...
شک ندارم ...

به همین خاطر به سمت بطری رفته و جرعه جرعه شروع
به نوشیدنش می کنم...

بی پناه و اصالً نمی دانم از کجا ...
اشک هایم براه می افتد و هق می زنم ...

گریه ای براه می اندازم که حتی خودم هم باور نمی کنم که
صاحب این اشک ها خود ناکسم هستم ...

گیج و منگ داخل می شوم، تعادلی در کارهایم ندارم ...
به سمت ساک رفته و تکه های گوشی را پس زده و از

میان شان سیم کارتم را پیدا می کنم.
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به سمت صندوق چوبی لوازمم می روم و پس از گشتن و
چرخیدن بین لوازمش، گوشی نوکیای ساده ام را پیدا کرده و

سیم کارتم را داخلش می اندازم ...
دوباره به سمت بطری رفته و چند جرعه می نوشم ...

در همین حال در کلبه را بسته و قفلش را از اینور می زنم.
بدون این که لباسم را عوض کنم، روی تخته ی چوبی دراز

می کشم.
_ دمت گرم، می خوام برات اون کف قشنگه رو بزنم، خوب
مارو گوشه ی رینگ گیر انداختی و تا تونستی کوبید تو سر

و صورتمون ناکارمون کردی. حاال بشین ببین من چه
زندگی می تونم برای اون دختر بسازم! اینه زندگی من!

همین! تو این خراب شده و وسط یه باغ شب کپه ی مرگم و
می ذارم و صبح پا می شم.

حاال اون دختر قراره این جا بشه خونش؟! منه کله خراب
شوهرش ... من حتی جرات ندارم تو چشاش نگاه کنم،

چطور به اون به چشم زنم نگاه، وای اوس کریم، بدی زدی
بد ....

ته مانده های زهرماری را نوشیده و بطری خالی اش را به
سمتی پرت می کنم.

چشمانم را می بندم ...
هم بخاطر این که این خانه و وضعیتش را نبینم و هم غم و

غصه هایم بر سرم آوار نشوند.

* * *
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خواب به چشمانم نمی آید.
اصالً مگر می شود با این حال خوابید.

نگاهم دائماً به جایی است که دیشب طوفان در آن جا نشسته
بود.

دیگر ...
گریه های از ترس و اضطراب و هراسم ته کشیده اند...

بیشتر گریه ی خوشحالی  ست که مدام مهمان چشمانم می شود
و آن ها را بارانی می کند...
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چه بگویم از حالم ...
از اوضاع و احوالم ...

از حالی که گرفتار و دچارش گشته ام ...
در خواب هم نمی دیدم، که روزی قرار باشد اتاقم به میهمانی

طوفان در آید ...
آن هم به چه دلیل و علتی ...

خواستگاری!
هنوز که هنوز است گمان می کنم که در خواب و رویا به سر

می برم ...
قلبم اوضاع و احوال خوبی دارد ...
حسابی روبه راه است و مسرور ...

از دیشب بارها و بارها به حرف خان جون پی برده و آن را
باور کرده ام، همانی که می گفت به قدرت و حکمت خدا هیچ

وقت شک نکن...
نمی کنم ...

دیگر شک نمی کنم ...
خان جون اگر حدس می زد که روزی این حرفش با این

اتفاق قرار است پیوند بخورد، شاید هیچ وقت چنین حرفی را
به زبان نمی آورد ...

چون مخالف اصلی این ازدواج خان جون بود، حتی بیشتر
از خان بابا ...

چون او پسر خانم کریمی آقا مسعود را قبول داشت ...
چون او را بیشتر مناسب من می بیند تا طوفان ...

ولی او چه می داند که من، آن دو را هیج وقت نمی توانم به
یک چشم ببینم هیچ وقت ...
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خان بابا!
امان از خان بابا و توپ و تشر و نیش و کنایه هایش ...

مرا هم به طریقی آق کرد ...
حکمم را برید!

گفت بعد از عقد این سمت ها پیدایم نشود!
باور نداشت که من طوفان را، به این که ممکن است آبروی

او برباد برود ترجیح داده ام!
ولی همان گونه که حدسش را می زدم، همه ی آن حرف های

آن روزش الکی بودند!
آن همه ترس و اضطراب و تشویش همه بازی و همه

نقشه ی خان عمو بوده اند.
که اگر اکنون باز هم با اصرار و پا فشاری های عمو طاها

راضی به این وصلت شدند! از این می ترسیدند که من
پته شان را روی آب بریزم و از نقشه ای که برایم کشیده

بودند. به کسی حرفی نزنم.
آن همه بازی و نقشه، فقط بخاطر این که مرا احساساتی کرده

و کاری کنند که موافقتم به این ازدواج را اعالم و به
همسری آقا مسعود در بیایم.
چه بی اندازه پرت بودم ...

از خان بابا ...
 از شخصیتی که در ظاهر از خودش برایم ساخته بود ...

خمیاره ای کشیده و چشمانم را می مالم ...
به محض باز کردن، نگاه دوباره ام به همان نقطه ای که

طوفان نشسته بود معطوف می شود...
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با تمام خستگی و خواب الودگی چنان از خوابیدن فراری
شده ام که نگو ...

یعنی طوفان اکنون همسر من است؟!
احساس به این خوبی را کجای دلم بگذارم ...
خدایا با کدام سجده شکرت را بجای آورم!

_ از دیشب تا حاال نخوابیدی؟!
پوپک است ...

با خمیازه ای که می کشد، پرسیده است.
آهسته پاسخش را می دهم!

_ نه!
خمیازه ای دیگر می کشد، مشخص است که هنوز مست

خواب است.
_ به چی فکر می کنی؟!

اکنون دیگر دروغ نمی بافم بدون ترس و استرس و نگرانی ،
حرف دلم را می زنم.

_ به طوفان!
گله و شکایت کالمش را پر می کند.

_ نمی خوای بگی؟
لبم را تر می کنم! می دانم منظورش به چیست، چون دیشب
بارها این جمله را پرسیده است، ولی اکنون با تمام بدجنسی

خودم را به کوچه ی علی چپ می زنم.
_ چی رو؟!

دلخور می شود. لحن کالمش که این را بهم می فهماند.
_ خودت می دونی منظورم به چیه! خودت رو به اون راه

نزن!
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#من_آیه _طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده
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#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p151
#پارت_صد_و_پنجاه_و_یک

#من_آیه _طوفانم

چه بگویم؟!
از کجا بگویم!

از چه چیز بگویم!
 محال است!

محال است بگذارم کسی چیزی بفهمد ...
حتی پوپک...

این یک رازی ست میان منو عموطاها و طوفان ...
هیچ کس نباید از آن مطلع شود، حتی حدیث ...

با تمام سعی و تالشی که می کنم تا بغضم را مهار کنم، آهسته
پاسخش را می دهم.
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_ منم بهت بارها گفتم همدیگرو دوست داریم! این کجاش
ایراد داره؟!

التماس پشت حرف هایش را به سهولت می فهمم.
_ تو رو خدا گریه نکن دوباره! اصالً غلط کردم پرسیدم. به

من چه آخه!
حرفی نمی زند!

نه این که نخواهد نه!
از دیروز صبح و مخصوصاً دیشب، مدام مرا سوال پیچ

کرده است!
نه تنها او بلکه همه!

اما او که نمی فهمد که این بغض اکنونم بخاطر غم نیست و
خوشحالی ست ...

بخاطر این که تمام شد ...
انتظار به پایان رسید و من اکنون همسر طوفان به حساب

می آیم ...
دیگر دعاهایم مستجاب و او را به همراه خود دارم و نام

شریک زندگیم را به خود گرفته است.
کمی بعد دوباره به حرف می آید! مشخص است او هم خیلی

با خودش کلنجار رفته است، ولی! نتوانسته است
کنجکاوی اش را مهار و به آن غلبه کند.

_ ولی من یه حدس هایی می زنم!
محال است از حقیقت مطلع شود، محال است.

عمو طاها خوب نقش بازی کرد ...
خوب نقشه کشید...

خوب طوفان را مجاب کرد ...
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محال است چیزی بفهمد ...
کنجکاو به سمتش برمی گردم. منتظرم ادامه ی حرفش را
بگوید، ولی سکوت اختیار کرده و لحظاتی بعد می پرسد.

_ چشات خیلی پف کرده، می دونستی؟!
لبم را تر می کنم!

مثالً می خواهد از من اتو دستش بگیرد.
_ بخاطر بی خوابی و گریه ی زیاده! خودت که دیدی از

دیروز صبح که برگشتم، چقدر اشکم رو درآوردن!
موشکافانه نگاهم می کند.

_ ولی تو قبل از این که با دایی برگردی هم همین طور
چشات پف داشت.

سعی می کنم خود دار باشم.
_ اصالً منظورت از این سوال پیچ کردن ها چیه؟!
باز هم سکوت اختیار کرده و حرفش را می خورد!

شاید این سکوت بخاطر این باشد که دوباره مرا گریان نبیند
است.

ولی لحظاتی بعد چیزی را می پرسد که رسماً قلبم از تپش
می ایستد.

_ طبیعتاً باید تو و آقا طوفان تا خود صبح بهم دیگه پیام بدین
 و تلفنی حرف بزنید. مثالً بهم رسیدین دیگه، درسته؟!

در جایش چرخیده و نگاهم می کند.
_ روالش همین در اصل ...
سعی می کنم خود دار باشم.

یعنی باید باشم.
که اگر نباشم کالهم پس معرکه ست.
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_ تو خواب بودی ما حرف زدیم.
_ خواب، مطمئنی!

با اطمینان سری به نشانه ی تایید تکان می دهم.
_ منم که دو گوش باور کردم! تو اصالً خبر نداری گوشیت
کجاست، چون من دیشب قایمش دادم و تو اصالً نفهمیدی که

گوشیت، پیشت نیست.
سعی می کنم عادی برخورد کنم و لبخند به زور روی

لب هایم بچپانم.
ولی نمی توانم.

 می خواهم محکم باشم ولی نمی توانم.
اشک هایم از چشمانم چکیده و رسوایم می کند.

پوپک نزدیکم شده و من زیر لحاف فرو می روم.
_ باشه بابا، آیه چرا خب این قدر نازک نارنجی شدی!
حق به جانب و با لحنی گریان معترضانه پی گویم:

_ خسته شدم بس که توضیح دادم، به تو، به خان جون، به
خان بابا، به بقیه! خب چی  می گفتم، می گفتم فالنی رو دوست

دارم که چی شه! خب به وقتش قرار بود بفهمین که دیگه
فهمیدین.

سکوت می کند.
در دلم از خدا بخاطر دروغ هایکه از دیروز تحویل بقیه

داده ام طلب بخشش می کنم.

#من_آیه _طوفانم
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_ غلط کردم پرسیدم، تو رو خدا این قدر گریه نکن، باشه!
نمی توانم گریه نکنم....

چرا که اکنون برای گریه هایم یک دلیل قابل قبول و معقوالنه
دارم و به همین خاطر به چشمانم مدام اجازه ی باریدن

می دهم.
اشک چشمانم را پاک و سپس پتو را از سرم کنارم می زنم.
در همین حین نگاهم به ساعت روی دیوار کشیده می شود،
دقیقاً یک ساعت دیگر به آن زمانی که خاتون گفت حاضر

باشیم مانده است...
کم کم دوباره استرس به جانم می افتد و مرا به کام خود

می کشد.
چه خواهد شد...
منتظر حدیثم ...

منتظرم تا او آمده و همراهیم کند ...
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تنها نمانده و همانند بی کس و کارها نباشم ...
خان جون که نمی تواند همراهیم کند ...

مادری هم که باالی سرم ندارم ...
از زن عموهایم که حسابی دلخورم، عمه هم که طبق معمول
شوهرش کالسش را به این نمی بیند که دنبال من اینور و آن

ور در پایین شهر بیفتد و کارهای مرا پیش ببرد ...
تنها کسم همان حدیث است...

که او هم آن قدر دروغ تحویلش دادم که خودم هم خودم و او
شرمنده ام ...

تنها شخصی که می تواند با د و آغوش باز همراهیم کند
حدیث است که از دار دنیا همین خواهرم برایم مانده است ...
که به محض شنیدن ازدواجم، گفت خودش را سریع و سیر

به این جا می رساند و نمی گذارد که تنها باشم.
خوشحال بود ...

هرچند زیاد سوال پیچم کرده و مدام از جویای علت و دلیل
این خواستگاری یکهویی بود ولی چه کنم که نمی توانم  به او

حرفی بزنم.
آن هم بیشتر بخاطر خود طوفان است ...

چون اگر حدیث بفهمد قضیه از چه قرار است ...
سکوت نخواهد کرد و با طوفان رفتار قابل قبولبگی نخواهد

داشت ...
اگر بفهمد که من در چه حالی بوده و حتی تا مرز خودکشی
که برای برای مجاب کردن عمو طاهر مجبور بودم که تن
به آن کار بزنم پیش رفته ام؛ خدیث محاالست که راضی به
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ازدواج شده و کار را به دادگاه و شکایت و این چنین چیز ها
نکشد ...

من حدیث را می شناسم ...
او و نقطه  ضعفی که به من دارد را خوب می شناسم ...

فقط خیالم راحت است که برای این چشمان پف کرده دلیلی
دارم که توضیح دهم و خودم را خالص کنم و او را بیشتر

به شک نیندازم ...
این که خان جون و خان بابا و بقیه اشکم را دراورده اند تا

بالخره توانسته ام رضایتشان را جلب کنم.
از جایم برمی خیزم ...

تمام تالشم را می کنم تا به پنجره نگاه نکنم...
آن پنجره هم هم آزادی ام را دارد و هم حکم در بندم را ...
ولی کمکی که زهره در حقم کرد را نمی توانم کتمان کنم ...
شاید اگر او نبود، من هیچ وقت آن ساعت از خانه بیرون

نزده و فرار کردن و پناه بردن به خانه ی حدیث را انتخاب
 نمی کردم ...

_ پاشو حداقل یکم به خودت برس، خیر سرت االن تازه
عروسی، پاشو برو یه دوش بگیر و بیا لباس مرتب بپوش.

با خنده گفته است ...
ولی هر چقدر هم بخندد من می دانم که او تا به هدفش نرسد
ول ماجرا نیست و همین دیشب کنار من ماندنش هم تنها

دلیلی داشت همین بود که سر از کارم دربیاورد که متاسفانه
تیرش به خطا خورد ...

چرا که من هرگز سر سوزنی از اتفاقاتی که بدایم رخ داده
است چیزی بروز نخواهم داد ...
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از جایم برخاسته و پس از برداشتن لباس هایم راهی حمام
می شوم ...

با وسواسیت تمام تن و بدنم را می شویم و زیر دوش با فراق
خاطر می گریم و کم کم خودم را برای رو در رو شدن با

حدیث آماده می کنم.
او تیز است  ...

خیلی تیز است ...
فقط کافی ست که به چیزی شک کند ...

کار تمام است ...
تمام ...

کارم که تمام و یک دل سیر که می گریم از دوش دل می کنم
که در همین حین در حمام زده می شود.

_ باز کن بیام کیسه بکشمت!
اگر بگویم نمی خواهد و الزم ندارم شک ندارم که خان جون
عقب نمی کشد، بخاطر همین تمامتالشم را می کنم با لحنم را

بشاش و خندان کنم تا صدای گرفته ام را متوجه نشود.
_ خان جون دارم لباس می پوشم، دیرم شده!

_ باشه، االن منم حاضر می شم.
رضایت داده و می رود، ولی همین حرفش اشکم را دوباره

به راه می اندازد.
خان جون نمی تواند سنگ دل باشد حتی اگر برخالف عقاید و

خواسته اش عمل کرده باشم، او نمی تواند مرا که یادگار
پسرش می خواند را تنها بگذارد...

او نمی تواند این که اکنون منو حدیث جز او بزرگتری نداریم
که باالی سرمان باشد را از یاد ببرد ...
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کمی دلم گرم می شود ...
گرم این که کس و کار دارم و سایه ی بزرگتر باالی سرم

است ...

#من_آیه _طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p153
#پارت_صد_و_پنجاه_و_سه

#من_آیه _طوفانم

کمی بعد اشک هایم را پاک و پس از پوشیدن لباس هایم از
حمام بیرون می زنم ...

به محض ورود گوشیم را که روی دراور قرار دارد را
ً برمی دارم و از نبود پوپک در اتاقم استفاده و سریعا

شماره ی حدیث را می گیرم.
لحظاتی بعد صدای بشاشش را می شنوم.

_ تازه رسیدم عزیرم، همین االن می خواستم بهت زنگ
بزنم. یه دوش بگیرم حاضر و آماده می شم.
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آب دهانم را قورت می دهم.
_ رسیدن بخیر، ولی دیگه نیا!

نگران می شود.
_ چرا، چی شده نکنه ...

با عجله  میانه ی حرفش می پرم ...
_ حدیث خان جون هم می خواد بیاد ...

_ خب بیاد.
انگار حواسش نیست که دلیل نبودنش را چه چیزی تعبیر

کرده اند برای خان جون ...
_ مگه نمی دونی چی گفتن، خان جون فکر می کنه تو

شهرستان هستی، اگه بفهمه این جایی به نظرت می ذاره بری
خونه ی آقا رضا، شک می کنه به همه چیز...

_ چه بهتر، دل من خنک می شه! اونم شوهرش رو
می شناسه!

این را راست می گوید! ولی اکنون زمانش نیست، حتی
جرات ندارم به حدیث بگویم خان بابا برای من هم چنین

حکمی را در خلوت و دور از چشم خان جون بریده است ...
_ حدیث لطفاً.

عاجزانه گفته ام ...
متوجه می شود ...

می فهمد که نمی خواهم زمان این جدال و بحث خانوادگی
اکنون به میان کشیده شود ...

کمی به سکوت می گذرد و بعد می گوید:
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_ شناسنا مه ات پیش منه! بدون شناسنامه که نمی شه از
محضر نامه بگیرین. از رضا میفرستم که ببره کارگاه اونجا

از بچه ها بگیر.
لبخند روی لب هایم می نشیند ...

شعورش به دلم می نشیند و عملش مرا راضی می کند.
_ ولی ... بعدش به یه طریقی باید بیایی پیشم! نیایی نمی شه!

باید حتماً ببینمت.
_ می آم ... حتماً می آم، امروز هم نشه، ولی فردا حتماً می آم.

_ خان جون سراغم و نمی گیره؟!
با غم پرسیده است...

_ چرا، ولی خبر داره که روستای آقا رضا اینا آنتن نداره و
دلش رو به این حرف اینا خوش کرده که یه ماه دیگه

برمی گردی!
کمی درباره ی این که چکار کنم و رو ندهم و گربه را همین
اول کاری بکشم حرف می زند و مثالً می خواهد راه و چاه

نشانم دهد تا حقم را کسی نخورد.
او که خبر ندارد هرچه به او گفته  و تعریف کرده ام، فقط
پوسته ی قضیه است و اصل ماجرا چیز دیگری ست ...
او فقط در همین حد می داند که خاتون، فهمیده است قرار
است آقا مسعود به خواستگاریم بیایید با زور طوفان را به
خواستگاریم آورده و او را به طریقی مجبور به این کرده

است که به عنوان همسر مرا انتخاب کند که این
خواستگاری مخالفت خانواده را برانگیخته و من دو روز
است در جدال با این ها هستم. هر چند که وقتی مرا ببیند،

سیر تا پیاز ماجرا را از من دوباره خواهد پرسید و مرا هم
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مجبور به این خواهد کرد که همه را مو به مو برای او شرح
دهم.

تماس را که قطع می کنم ...
در همین حین پوپک خندان داخل می شود ...

از صورت خیسش مشخص است که سرویس رفته بود...

#من_آیه _طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p154
#پارت_صد_و_پنجاه_و_چهار

#من_آیه _طوفانم

به سمت کمد لباس هایم می روم.
حالی بدی است ...

نیمی از جانم شاد است و خرسند و نیمی از جانم غمگین
است و دلگیر ...

غمگین بخاطر این که این ازدواج از جانب من دلی است و
از جانب طوفان اجبار ...
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بدون شک پای مرامش بوده که عقب نکشیده و جا نزده است
...

دروغ چرا، او را که می بینم، مدام آن صحنه ها مقابلم قد علم
می کنند و صدای گریه های خودم و داد و فریاد های او در

گوشم تکرار می شوند ...
نمی دانم ...

نمی دانم این راه به کجا می رود ...
قرار است به کجا ختم شود ...

ولی این را می دانم راه سهل و آسانی نیست ...
پستی بلندی زباد دارد ...

هر چند که اکنون هم دارد ...
ولی مهم مسئله و قسمت اصلی ان این است، من بالخره به

طوفان رسیدم. حال بد یا هر چیز دیگر...
مهم این است از دست خانم کریمی و پسرش خالص شدم ...
آن نیمه ی دیگرم که خوشحال است تمامش به همین خاطر

است ...
شاد است ...

شاد از این که طوفان اکنون برای اوست و من با قدرت و
سماجت و صالبت می توانم بگویم من آیه  طوفانم، نه

شخصی دیگر ...
این حس و این نسبت وجودم را گرم می کند ...

البته نه همه را ...
فقط بخشی را ...

با کمک پوپک لباس مناسبی را انتخاب کرده و سپس به تن
می کنم.
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چون چادر ملی به سر می کنم، اغلب اوقات پوشیدن یک
پیراهن نخی در زیر آن را به مانتو ترجیح می دهم.

پیراهن نخی زرشکی ام را با روسری زرشکی ام ست
می کنم، باز هم حجاب می کنم و حتی به یک تار مویم، رحم

نکرده و همه را زیر روسری ام می برم.
_ دیشب درباره ی دانشگاه با آقا طوفان حرف زدی؟

مثالً می خواهد یه دستی بزند، اّما با تمام قوا سعی می کنم
پوزش را بر زمین زده و نگذارم او به هدفش برسد.

ولی صدایم می لرزد ...
هنوز استرس را دارم ...

مخصوصا در مکالمه ی که بین اعضای خانواده دارم و مدام
سول پیچ می شوم...

_ نیازی به دیشب نبود، ما قبالً حرف هامون رو زده بودیم،
اونم سپرده به خودم، حاال یا ادامه می دم و یا انصراف،

بستگی به خودم داره!
جوابی معقوالنه و دم دستی تر از این در چنته نداشتم که

تحویلش بدهم، با این حساب هر اتفاقی که در آینده رخ بدهد،
می توانم به گردن خودم بیاندازم و بگویم انتخاب خودم بوده

است.
_ خب تو می خوای چکار کنی؟!

نمی دانم ...
حتی خبر ندارم که قرار است بعد از این چه شود، ولی

این را که نباید به پوپک بگویم.
درمانده مانده ام ...

در درماندگی غرقم ...
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در این بی تکلیفی گم شده ام ...
حتی خودم خبر ندارم چه می خواهم ...

جوابش را نمی دهم ...
کمی که فکر می کنم، به این نتیجه می رسم که کاش این چند

روز هم پوپک بازهم از دستم دلخور و با من حرف
نمی زد...

این گونه راحت بودم و مجبور به گفتن این همه دروغ نبودم ...
مخصوصاً این ظاهر خوب و بشاشی که از خود به نمایش

می گذارم....
حس خوبی به این تناقض درونم و رفتار و عمل کرد بیرونم

ندارم ...
کمی بعد زنگ خانه به صدا در می آید ...

بدون شک کسی جز خاتون و طوفان نمی تواند باشند ...

#من_آیه _طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p155
#پارت_صد_و_پنجاه_و_پنج

#من_آیه _طوفانم
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در همین حین در اتاقم زده می شود و پشت بندش صدای
خاتون را می شنوم ...

_ بدو، اومدن!
قلبم تند می زند و از استرس گلویم خشک می شود ...

می دانم نباید این گونه باشم ولی نمی توانم ترسم را رها کنم.
_ نمی خوای بری؟!

لبخند تصنعی می زنم و پس از برداشتن گوشی و کیفم بی
حرف براه می افتم.

صدای خاتون را از بیرون می شنوم.
_ خدا حافظ ... مواظب خودت باش، جو گیر نشی روزه

بگیری! بعد آزمایش باطل کن.
همچنان سکوت می کنم ...

حالم درست مثل دیشب می شود ...
وقتی که او هست ...

وقتی او در کنارم قرار می گیرد و حضورش را می شود
لمس و حس کرد ...
دست خودم نیست ...

تمام وجودم ترس و استرس و اضطراب فرا می گیرد ...
درست همانند دیشب که نتوانستم حریف خودم شوم و مقابلش

اشک ریختم و الکی بهانه ی حدیث را گرفتم ...
نه این که حدیث را نخواهم نه!
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فقط در یک منگنه ای قرار گرفته ام که حالم مدام تغییر جهت
داده و رسماً اسیرم می کند.

همین که از خانه بیرون می روم.
نگاهم میخ خاتون می شود بین در ایستاده است، چرا که
جرات این را ندارم به طوفانی که در کوچه ایستاده روبه

روی در ایستاده است نگاهی کنم.
_ سالم الدوز قیزم.

لبخند را به هر روش و طریقی که است روی لب هایم
می چپانم.

_ سالم خاتون.
قبل از این که بخواهم به رسم ادب سالمی بدهم. طوفان در

سالم گفتن تعجیل می کند، البته یک سالم با یک لحن معمولی
و خیلی مردانه می دهد ...

_ سالم ...
پاسخش را من هم کوتاه می دهم و با تن صدایی آرام ...
البته خرسند می شوم که کسی کنارمان نیست! هر چند

مطمئنم پوپک از پشت پنجره ما و وکنشمان را زیر نظر
گرفته است، تا بلکه چیزی عایدش شده و باز هم به محض

دیدنم آن ها را بپرسد ...
در همین حین، خان جون در حسینه  را بسته و به سمتمان

می آید، نزدیک می شود ...
خیلی نزدیک ...

به حدی که شانه اش به شانه ام می چسبد ...
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گویا می خواهد با این کار با زبان بی زبانی به خاتون و
طوفان بفهماند که من سایه سر دارم، تنها نیستم و بزرگ تر

باالی سرم است ...
از خانه خارج می شویم، بین خاتون و خان جون راه می روم.

طوفان دو قدم جلوتر از ما راه می رود ...
همانند همیشه تیپش جین است ...

این که او عالقه ی زیادی به این تیپ و به این طرز لباس
پوشیدن دارد کامالً مشهود و هوایداست، به سر کوچه که
می رسیم، طوفان به سمت پرشیایی نوک مدادی می رود.
بر خالف انتظارم، در عقب را برایمان باز می کند ...

خان جون می نشیند و قبل از این که من بخواهم کنار خان
جون بنشینم. خاتون با لبخند می گوید:

_ الدوزم، خاتون دورت بگرده، بشین پهلوی شوهرت، ما
دوتا پیرم اون پشت راحت نشسته و پامون رو دراز می دیم.

تعجب ...
شوک ...
فشار ...

همه را که به جانم رخنه می گردند را حس می کنم.
مشخص است که طوفان هم از این نام شوهرت حسابی جا

خورده است و با گوش هایش و ذهنش هنوز این حرف غریبه
است ...

_ نه شما بشینید.
خاتون مرا کنار زده و پیش خان جون می نشیند ...
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مستاصل بین رفتن در صندلی عقب نشتن و باز کردن در
صندلی جلو مانده ام که، لحظاتی بعد، طوفانم در جلو را

برایم باز و عقب می کشد تا من بنشینم.
با این عملش روح و روانم را درگیر می  کند.

در عقب که از آن سمت به وسیله ی خاتون بسته می شود ...
پاهایم فرمان راه افتن و سپس نشستن در صندلی جلو را

می گیرند...

#من_آیه _طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p156
#پارت_صد_و_پنجاه_و_شش

#من_آیه _طوفانم

می لرزم ...
از درون می لرزم و این لرزش شاید در ظاهر خودش را

نشان ندهد، ولی در باطن چرا ...

@romandl



به محض مستقر شدن در به آرامی بسته می شود و طوفان
ماشین را از جلو دور زده و در جایش می نشیند.

شاید اگر کارش دلی و از روی اجبار بود، اکنون پر
 می گشودم، ولی نیست!

از اجبار است...
از زور و فشاری ست که دارد تحمل می کند ...

آن  هم بخاطر انسانیتش ...
همین که کنارم می نشیند ...

نفس کشیدن برام سخت و سخت تر می شود ...
عرق سردی که از پشت کمرم به راه می افتد را حس

می کنم ...
و این حال عجیب و غریب است برایم، که چرا وقتی که

خودش است، بجای خوشحالی مضطرب می شوم و
پریشان ...

ولی زمانی که نیست خرسند است و شادمان ...
با هر نفس دماغم از طوفان پر می شود ...

بغض در گلویم می نشیند و بازهم حالی دارم همانند دیشب،
کسی با پتک بر سرم می کوبد مدام تکرار می کند ...

اجبار است ...
تحمیل است ...
به زور است ...

این زندگی زندگی بشو نیست ...
چون یک پای قضیه فقط بخاطر انسانیت وارد این زندگی

شده و این ازدواج تحمیلی را قبول کرده است ...
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اصالً اویی که مرا نگاه نمی کند و حتی با من حرف
نمی زند ...

چه زندگی برایم درست کند...
بی اختیار اشک به چشمانم نیش می زنند...

خاتون و خان جون آن پشت مشغول صحبت درباره ی جشن
عروسی و برپایی آن هستند ...

این که چگونه باشد و از این صحبت های رایج ...
ولی من در حالی که نگاهم به سمت بیرون است و اشک
می ریزم... تمام زورم را می زنم تا همانند دیشب، رسوا

نشوم ...
مخصوصاً کنار خان جون و خاتون ...

مضطرب انگشتانم را به هم می پیچانم و به قیام برای دفع
اشک هایم بپا می خیزم اّما حریف قدر است، خیلی قدر ...

در همین حین سیستم صوتی ماشین روشن و صدایش در حد
معمول قرار می گیرد ...
آهنگ غمگینی نیست ...

یک آهنگ شاد است که خاتون را به وجد می آورد و با عشق
و عالقه ی وافری که به طوفان دارد می گوید:

_ َسنه قُوربان َکسیم َمن، خوشبَخت اُوالسان، دای من آرزئما
چاتم، آهلل دان ِهش ِهسات ایستَِمرم، جز سنن اولدوزون

خوشبخت لیقین. ) قربون تو بشم من، خوشبخت بشی، دیگه
به آرزوم رسیدم، از خدا هیچی نمی خوام جز خوشبختی و تو

و اولدوز)ستاره( .
به وجد نمی آیم ...
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شک ندارم که طوفان متوجه گریه کردنم شده است، از تیزی
و باهوشی اش مطلع و آگاهم ...

بدون شک همین روشن کردن ضبط هم فقط همین دلیل را
دارد که خان جون و خاتون متوجه اشک ریختن های من

نشوند ...
و همین که با زبان بی زبانی به من می گوید خفه شو!

بدون شک ادبیاتی که من از طوفان تاکنون دیده ام جز این
کلمه، کلمه ی دیگری را نمی تواند استفاده کند!

_ یاشا.) زنده باشی(
با لحنی مهربان گفته است، او دربرابر خاتون همیشه

مهربان بوده است و رئوف و بی آالیش ...
میانه ی راه تازه متوجه می شوم شناسنامه ام نگرفتم، حدیث

گفت آقا رضا آن را به کارگاه می برد ...
به کمی عجله که ممکن است از کارگاه زیاد دور شده باشیم

اشک هایم را پاک و در جایم صاف می نشینم  ...
من من کنان و با زبانی که در برابر طوفان بند می آید

می گویم:
_ من شناسنامه ام، همرام نیست. لطفاً به سمت کارگاه

خواهرم بریم!
آهسته گفته ام طوری که خودم بشنوم و او ...

بدون شک با وجود باند در طاقچه ی ماشین، خان جون و
خاتون نمی توانند حرف  مرا شنیده باشند.

چون این ادبیات نمی تواند به کسی بخورد که مدعی ست
چندین ماه است که با طوفان ارتباط تلفنی دارد ...

_ ادرس.
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کوتاه و مختصر و مفید ...
با لحن و بیان قبلی اهسته ادرس را به او می گویم و به

محض رسیدن به میدان دور زده و راه کارگاه را در پیش
 می گیرد ...

مسیر به همین منوال به سکوت می گذرد تا این که به کارگاه
می رسیم، به محض توقف کردن، قصد می کنم پیاده شوم ولی

...
ولی ...
ولی ...

پاهایم جازده اند و من حتی می ترسم که چگونه خودم را به
آن سمت خیابان رسانده و شناسنامه را از شهره بگیرم.

_ واسه چی این جا نگه داشتی خاتون تصدقت!
گلویی صاف می کند ...

_ شناسنامه ی ...
مکث می کند ...
سکوت می کند ...

نمی تواند اسمم را به زبان بیاورد ...
سخت است ...

برایش سخت است ...
دوباره تک سرفه ای می کند، تا انرژی بگیرد، سپس با لحنی

مردانه می گوید:
_ یه لحظه ما برم شناسنامه رو بگیرم و بیایم.
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#من_آیه _طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p157
#پارت_صد_و_پنجاه_و_هفت

#من_آیه _طوفانم

این یعنی همانند برق گرفته ها در جایت نشین و تکانی به
خودت بده ...
_ شناسنامه؟!

خان جون پرسیده است، از من پرسیده است ...
بدون این که به پشت برگردم، می گویم:

_ حدیث اون روزی بخاطر یه کار اداری الزمش داشت ازم
گرفت.

دیگر نمی توانم جمله ام را ادامه دهم، تا همین حد که منظورم
را رسانده ام کافی ست ...

 بس است ...
بخاطر جلوگیری از پرسیدن سوال بعدی خان جون، همراه با

طوفان من هم در ماشین را باز و پیاده می شوم...
به قدم های لرزان و بی جان خودم را به او می رسانم ...
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به آن سمت خیابان به راه می افتیم ولی حواسم پرت است و
اصالً حواس درست و درمانی ندارم و گیج و منگم رسماً و
این استرس و اضطراب و ترس، بیشتر از این که فکرش را

بکنم غالبم گشته است.
چرا که طوفان می ایستد و من قدمی بر می دارم و در همین
حین، دستی دور بازویم پیچیده و عقب کشیده شدنم برابر
می شود با موتور سواری که به سرعتw نور از مقابلم رد

می شود.
_ حواست کجاست!

با کمی خشونت گفته است! بدون شک حوصله ام را ندارد و
می ترسد کار دستش بدهم و بقیه را به جانش بیاندازم.

چون برخوردم با ان موتور سوار و سرعت کاذبش بدون
شک چنان بزرگ و با قدرت می توانست باشد وه مرا پرت و

در جا راهی آن دنیا بکند.
همین طور سرافکنده می گریم و تا وقتی که کامل از خیابان
رد شویم بازویم در دستان طوفان اسیر و قلبم همزمان هم

خون گریه می کند و هم شادی می کند و هم استرس و
اضطراب می کشد ...

از پیاده رو که رد می شویم و وارد کوچه ای می شویم که بن
بست است و دقیقاً کارگاه خیاطی حدیث آن جا واقع شده

است، دیگر نمی توانم با هق هقم مقابله و آن را درون سینه ام
خفه کنم.

با صدا می گریم و سنگینی نگاه طوفانی که لحظاتی پیش
بازویم را ول کرده است را به خودم حس می کنم.

با حرص مشتش را درون دستش می کوبد:
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عصبی ست ...
از دست من ...

از دست خودش ...
از دست سرعت باالی آن موتور سوار ...

از دست زمانه ...
شاید حتی از دست خدا ...

که مرا همانند بالی اسمانی برسرش نازل کرد و افتادم وسط
زندگی بهم ریخته و پخش و پالیش و آن را نابود و نابود تر

کردم ...
وسط کوچه ایستاده ایم ...

خلوت است و همین خلوتی باعث می شود تا من خودم را
راحت خالی و سبک کنم.

که در همین حین صدایش را می شنوم، صدایی که از ته چاه
بلند می شود.

_ نمی دونم بگم قسمت، بگم حکمت، بگم سرنوشت، تقدیر،
اصالً بال، مصیبت هر چی که هست، اوس کریم گذاشته تو
کاسه مون، بهت حق می دم پریشون باشی! بهم ریخته باشی و
واشیر اشکات شل باشه و راه به راه بچکه، ولی چیزیه که
خودت خواستی و خودم! چه بخوایم و چه نخوایم، اوس

کریم مارو قاطی این تئاترش کرده و لباس هم تنمون کرده و
می گه باید بازی کنی، اگه نکنی دارمت برات ...

قلبم کمی، فقط کمی آرام می گیرد ...
صدایش به نوازش قلبم می آید ...

_ من آدم درست درمونی نیستم درست، بچه ی پایین شهرم،
وضعیت مالی درست درمونی ندارم درست، ولی جنم و
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جربزه رو دارم تُنی تُنی ... این  یهو وسط زندگیم از کجا
پیدات شد رو هنوزم نتوستم بفهمم و با خودم و اون باالی
درگیرم، می دونم که دوزار برات کنارت آبرو ندارم و منو

به چشم یه چی دیگه می بینی ...
کاش خودش را این همه پایین نگیرد ...

این همه کم و بدرد نخور ...
سکوت می کند ...

می فهمم برای او هم سخت است، برای او هم غیرقابل باور
است ...

اّما نه مثل من، چون از این که زن اجباریش شده ام تحمل
دردش سخت است و طاقت فرسا ... غیر باور است که چون
او اکنون شوهرم است فصل جدایی به سر رسیده است ...

اّما حس او فرق دارد همانند من نیست ...
چون او که مرا دوست ندارد که براییش این وصال و این

تقدیر و این سرنوشتی که بهم گره خورد، طوری دیگر معنا
شود ...

_ یه چیز هایی هست که همیشه قبل ازدواج دو طرف باهم
حرف می زنن و دو دوتا چهارتاشون رو می کنن و به یه
نتیجه می رسن! من هنوزم تو شوک این اتفاق اسیرم، تو

عمرمم فکر نمی کردم خودت رو خراب و این مصیبت رو
یه جور دیگه فیصله بدی بهش و بشه این که االن من مثل خر

گیر کنم تو ِگل و نفهم چه غلطی کنم و خودت هم حال و
روز این طور باشه!

باز هم سکوت می کند ...
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مشخص است که حرف بسیار دارد و نمی داند چگونه ان ها
را بیان کند، من متوجه می شوم که او تمام تالشش را می کند
تا همانند آن روز فریاد نکشیده و خودش را خالی نکند. من

می فهمم ...
درکش می کنم ...

#من_آیه _طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p158
#پارت_صد_و_پنجاه_و_هشت

#من_آیه _طوفانم

_ می دونم ازم عوقت می گیره ...
قلبم یخ می زند، به حرفش را به دل می گیرد ...

_ می دونم منو تو حد و حدود خودت نمی بینی و به تریپ و
قیافه ات نمی خورم ...

مچاله می شود، بخاطر این کوچک شمردن خودش قلبم مچاله
می شود ...
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_ می دونم کله خراب و میزون نیستم و زیاد نه تیپ و قیافه ام
بهت می خوره و نه حرف زدنم ...

له می شود، له می شود و مرا وادار به نگاه کردن به او
می کند تو شاید از چشمانم بخواند که من دربارا ی او چنین

فکر نمی کنم و برایم او از هرکسی عزیز و با ارزش تر است
...

نگاه زمین دوخته اش را باال می کشد و به چشمانم
می دوزد ...

وقتی می بیند نگاهش می کنم...
از من نگاه می گیرد و به اسمان نگاه می کند ...

_ هر چی هستم و هر چیم رو بازی می کنم و ادم دغل کاری
هم نیستم، اون چیزی که از من تا حاال دیدی و شنیدی روی
ماجراست، اصلش رو با روش هزاری فرقه، من همینم،

همینی که می بینی! وضعیت مالیمم که مشخصه استام کارگاه
و باغش رو بهم سپرده و تا برگشتنش حواسم بهشون باشه!
بیشتر درآمدم از میوه های باغه، چون دست تنهام و از پس
کارهای کارگاه نمی تونستم دربیام و فعالً همونطور دارن
وسایل ها توش خاک می خورن. خونه ام تو باغه، نمی تونم
ولش کنم اونجا رو به امون خدا چون به استام قول دادم که

حواسم پی امانتی عیالش باشه...
دوباره سکوت می کند و سپس دل را به دریا زده و نگاهم
می کند، ولی این بار چشم نمی گیرد، نگاهش وصل نگاهم

است ...
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_ یه چیز از زندگیم رو خوب بلدم و بهش ایمون دارم، اونم
اینه، اون شناسنامه ای که یکم دیگه می خوای بگیریش اگر

پرشه، دیگه نمی تونی خالی ببینیش و ...
باز هم سکوت ...

چقدر درد دارد می کشد و چی بی اندازه من حالش را درک
و حس می کنم...

 می فهمم که برایش حرف زدن سخت است!
و برای اویی که زیاد حرف نمی زند این همه جمله یعنی ته

معرفت و مرام ...
_ اگه زنم بشی! ته تهش زنمی! تا وقتی موهات همچیِن مثل

دندونات سفید بشه!
چه حکم زیبایی ...

چه اسیری دل انگیز و دلربایی ...
چه پیوند و اشتراک نا محسوس ولی محکمی ...

چون من هم خیال چنین چیزی را در سر ندارم ...
نگر مغز خر خورده ام ...

این حرف یعنی امیدواری ...
برخالف این که او گمان دارد که یعنی اسیری و در بند

کشیدن اجباری ...
دلی برای من این یعنی هدف و آمال و آرزو ...

این که کنار او پیر شوم و امیدوار باشم به این که شاید او هم
روزی همانند من قلبش به قلبم گره خورده و کاشانه ام بشود

و خستگی ها را از من دور و خوشبختی را به جانمان
تزریق کند ...

مگر دیوانه ام که این اسیری را نخواهم ...
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_ هنوز اول راهیم! دقیقاً اولش! ولی هیچی هم حالیم نشه،
این خوب حالیمه که من مرد جا زدن نیستم و از ناموسم

نمی گذرم. حتی اگه منو نخواد ...
این یعنی تیر آخر و زور زدنهای آخرش که می خواست
حرفش را بزند و به هر جان کندنی که شد بالخره آن  را

گفت و خودش را خالص کرد ...
 چشم می گیرد، پشت گردنش را دست می کشد!

کالفه و عصبی روی پایش چرخی می زند و سنگ زیر
پایش را شوت کرده و صدای برخوردش با دیوار در کوچه

می پیچد ...
اشک هایم بند آمده اند ...

از حرفش قدرت گرفته ام ...
امیدوار شده ام ...

امیدوار به این که اگرچه اجبار است، ولی می توانم روی
قلبش و این که ممکن است به رویم باز شود حساب باز

کنم ...
این که او این ازدواج را پذیرفته است برایم بزرگترین

خوشبختی به نظر می آید ...
و چه چیز بهتر از این می تواند برای قلب عاشق من باشد ...
به سمتم برمی گردد، در چشمانم نگاه می کند و با اطمینان

می پرسد:
_ بریم؟!

متوجه منظورش می شوم، این بریم پر اطمینان یعنی
 این که...

"مخالف این قضیه که نیستی."
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" قبولش می کنی یا نه."
" وسط راه جا که نمی زنی."

با اطمینان سری به نشانه ی تاییر تکان داده و آهسته از
صدای گرفته ام می گویم:

_ بریم.
کوتاه ...

مختصر ...
مفید ...

یعنی تایید حرف و قبولی در بند و به اسارت کشیده
شدنت ...

با لحنی مردانه و در حالی که با دست به روبه رو اشاره
می زند می گوید:

_ یاشا ...) آفرین(.

#من_آیه _طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p159
#پارت_صد_و_پنجاه_و_نه

#من_آیه _طوفانم
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قلبم گرم می شود ...
آن قدر خوشحال و حواسم پرت طوفان و حضورش در کنارم

است که اصالً متوجه گذر زمان نمی شوم ...
به محض رسیدن، شاسی آیفون کارگاه را می فشارم و دقایقی

بعد صدای شهره را می شنوم ...
_ اومدی؟! بیا ببر ...

نگاهی به طوفان می اندازم.
_ هستم این جا ...

تلگرافی حرف می زند ...
کوتاه و مختصر و مفید ...

در اهنی را هل داده و داخل می شوم...
پله های زیر زمین را در پیش گرفته و صدای دوختن

چرخ خیاطی ها در این مکان حکومت می کنند ...
همین که به پله ی آخر می رسم ...

حدیث دیدنم برابر می شود با چشمانی که از تعجب گرد و
گشاد می شود ...

با اشتیاق مرا به آغوش می کشد ...
_ سالم آجی قربونت بشه.

قلب نازکم نازک تر می شود ...
لوس می شود ...
ناز می کند ...

من در برابر حدیث همیشه نازک نارنجی بوده ام ...
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_ دلم برات تنگ شده، می دونی چند روزه ندیدمت ...
حرفی نمی زنم ...

نه این که نخواهم نه!
نمی توانم، چون می دانم که حرف زدنم برابر می شود با

بغضی که در گلویم نشسته است ...
صورتم را بوسه باران می کند ...

_ چرا به خودت نرسیدی؟! خب یکم آرایش می کردی،
رنگ و لعاب به خودت می دادی! از این بی روحی قیافه ات
رو در می آوردی! از این چشای قرمز پف کرده  هم کامالً

مشخصه که اشک رو درآوردن و حسابی با اعصابت بازی
کردند...

می شانسد ...
برخالف من او خانواده ی پدریم را خوب می شناسد ...

_ روزه ی سکوت گرفتی؟
با خنده پرسیده است ...

لبخند تلخی می زنم و با زور و اجبار آرام می گویم:
_ دلم خیلی برات تنگ شده بود ...

دیگر نمی توانم خوددار باشم و اشک از چشمانم می چکد،
نمی فهمد، طور دیگر برداشت نمی کند ...

گمان می کند این اشک ریختنم از سر دلتنگی که برایش
داشته ام است ...

_ اوه اوه ، ببین چه لوسی شده! جمع کن خودت رو دختر
خوب، دیگه االن باید خوشبحالت باشه! بالخره به عشقت

رسیدی. این کم چیزی نیست، االن موقع خندیدنِت
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مخصوصاً کنار اونا، کنارشون باید اون قدر بخندی که
گوشاشون کر بشه از صدای خنده هات ...

دیوانه است ...
بازهم از لجبازی که در برابر آن ها همیشه دارد را فراموش

نکرده و از یاد نبرده است ...
_ یه دنیا حرف دارم، یه خروار سوال دارم.

اشکم را پاک می کنم.
_ بیروِن دم دره!

نگاهی به باالی پله ها می کند.
_ باالست؟!
_ آره ...

تعجب می کند.
_ یعنی ماشین رو سر کوچه پارک کرده و باهات این یه

تیکه راه رو اومده؟
_ آره ...

صورتش به لبخندی زیبا مزین می گردد.
_ به به خوشم اومد، مشخصه می شه روش حساب باز کرد،

مردی که حتی تو یه کوچه زنش رو همراهی می کنه و
 تنهاش نمی ذاره، معمومه آدمه و انسانیت حالیشه!

دستم را باال کشیده و شناسنامه ام را به درون کف دستم
می گذارد.

_ بگیر، پس بیشتر از این منتظرش نذار. خیلی دوست دارم
بیام باال و احوال پرسی کنم، ولی صورت خوبی نداره و

دوست ندارم برای تو بد بشه و همین اول راهی اون متوجه
بشه، با چه خانواده ی داره وصلت می کنه که بزرگترش
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بخاطر این که کوچکترش روش واستاده و حرف حق زده و
حقش رو خواسته آقش می کنن و از خونه پرتش می کنن

بیرون ...
قربانش بروم، قربان خودش ک بغض در گلویش...

_ می دونی دیگه، خیلی دوست دارم؟
اشک هایش را پس می زند و اجازه ی باریدن به آن ها

نمی دهد.
_ برو، چون اگه بیشتر بمونی، دیگه نمی تونم به خودم مسلط
باشم و یه گوشه خلوت می کشمت و مجبورت می کنم تا سیر

تا پیاز ماجرا رو برام تعریف کنی ...

#من_آیه _طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p160
#پارت_صد_و_شصت

#من_آیه _طوفانم

می دانم که چنین کاری را می کند ...
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بخاطر همین او را بی پناه بغل کرده و در آغوشش نفس
عمیق می کشم و بوی مادرم را در آغوش او جستجو

می کنم...
کمی بعد ازش دل کنده و پس از گذاشتن شناسنامه  درون
کیفم، با خداحافظی گرمی، از پله ها باال آمده و از خانه ای
سه طبقه که کارگاه خیاطی حدیث در زیر زمین آن جا قرار

دارد خارج می شوم.
قربانش بروم که طاقت نیاورده و با تمام خستگی که داشته

است، آمده تا مرا ببیند تا رفع دلتنگی کند.
به محض بستن در پشت سرم، نگاهم به طوفانی می افتد که

به دیوار تکیه داده و نگاهش به سمت آسمان است، به محض
این که متوجه حضورم می شود از دیوار تکیه اش را گرفته و
بی حرف، هر دو با کمی فاصله کنار هم قدم برداشته و به

راه می افتیم.
به سر کوچه که می رسیم، مکث می کند ...

گویا می ترسد باز هم گیج بازی درآورده و حواسم پرت شود
...

بدون شک فاجعه ای که یک ربع پیش ممکن بود اتفاق بیفتد
را فراموش نکرده  است.

مکثمان طوالنی می شود، نگاه خان جون و خاتون از آن
سمت خیابان و درون ماشین، به سمت ماست.
با سری افکند و با شرمندگی اهسته می گویم.

_ بریم، دارن نگاهمون می کنن. حواسم هست که دیگه ...
_ بریم.

@romandl



میانه ی حرفم پریده و اجازه ی ادامه دادن را از من سلب
می کند.

عرض خیابان را در پیش گرفته و کنار هم راه می رویم.
به ماشین که می رسیم، هرکدام مان در جای قبلی خودمان

می نشینیم.
_ گرفتی؟

_ بله خان جون!
_ حدیث کی برمی گرده؟

آب دهانم را قورت می دهم.
_ دقیق نمی دونم، وای هرموقع کارشون تموم شه میان.

_ مگه کجاست؟
خاتون پرسیده است.

خان جون پاسخش می دهد.
_ مادرشوهرش مریضه، فعالً رفتن عیادتش، مشخص نیست

کی بر می گردن. یادته خواستگارش!
نگاهم به روبه روست اّما گوشم پی حرف های خان جون و

 خاتون است.
_ آره .

_چیا که نداشت پسره! آبرو، عزت، دارائی ...
فشار دستان طوفان به دور فرمان ماشین را می بینم.

_ خان بابا هرکاری کرد تا این دختر راضی به ازدواج با
اون بشه نشد که نشد، نمی دونم تو آقا رضا چی دیده بود که
ولش نمی کرد، اگه با اون ازدواج می کرد االن تو خونه ی
خودش خانمی می کرد و دیگه این کارگاه رو هم نداشت.

فکر کن پسره کجایی هستش که یه انتن نداره روستاشون تا
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آدم دلتنگ عزیزش که شد، یه زنگ بزنه و حالی ازش
بپرسه!

به دل می گیرد ...
طوفان به دل می گیرد ...

حرف های دقایقی پیشش را به یاد می آورم، همان هایی که از
وضعیت مالی زندگی اش از آن ها برایم سخن می گفت.

_ همه چیز که پول نیست خان جون!
از جواب خاتون راضی می شوم.

_ نمی گم نیست، یکی که پول داشته باشه و دین و ایمون
سرش نشه پولش به چه دردی می خوره، ولی اون

خواستگارش که فقط پول نداشت، همه چی تموم بود. بخاطر
همین حرص زندگیش رو می خورم که وقتی می تونست
خوب زندگی که و خانمی، چرا نکرد و لگد زد به بخت

خودش ...
طعنه ی حرف هایش را به دل می گیرم ...

حتی طوفان هم متوجه می شود و این را فشاری که به پدال
 گاز آورده واندکی سرعتش را بیشتر می کنم، نشان می دهد.
بالخره به دفتر خانه می رسیم و طوفان به سرعتw از ماشین

پیدا می شود ...
کامالً مشخص است که تمام تالشش را کرده است که حرفی

نزده و چیزی نگوید ...
از اویی که من دیده ام قبالً، آدم سکوت کردن نیست و اگر به
جایش برسد با بزرگتر جماعت هم گالویز می شود حقش را

می طلبد.
البته به مرد ها!

@romandl



نه خانم ها ...

#من_آیه _طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p161
#پارت_صد_و_شصت_و_یک

#من_آیه _طوفانم

کمی بعد که برمی گردد، پس از طی کردن مسافت کوتاهی
به آزمایشگاه که در نزدیکی دفتر خانه قرار دارد می رسیم.
عالوه برآن که اول صبح است ولی جمعیت زیادی در نوبت

ایستاده و تعدادی هم در صندلی ها نشسته اند ...
خان جون چینی در دماغش می اندازد.

_ چقدر شلوغ. مردم کله سحری چی میخوان تو آزمایشگاه!
خاتون لبخندی می زند.
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_ شاید اونا هم مثل ما کارشون خیره! می خوای مابریم، نماز
خونه بشینیم، این جمعیتی که من می بینم حاال حاال نوبتمون

نمیشه.
خان جون از این پیشنهاد استقبال می کند، چرا که من می دانم
که او چقدر به بوی الکل و فضای بیمارستان حساس است.

می خواهم همراهیشان کنم.
_ تو کجا مادر؟! بمون االن طوفان برمی گرد نگران می شه!

ما خودمون پرسون پرسون پیدا می کنیم نمازخونه رو ...
این لبخند ...

این لحن مهربان ...
توجه مادرانه اش را به من می فهماند ...

او تنها گذاشتن منو طوفان را می خواهد ...
با این حال که می فهمد چه خبر است و این ازدواج چگونه و
به چه دلیلی سر گرفته است، ولی بار با این حال حواسش
پی ما دو نفر است و تمام تالشش را دارد می کند که به

روایتی، با تنها گذاشتن ما دونفر کاری کند که فرصت حرف
زدن با هم داشته باشیم.

آن ها که می روند، لحظاتی بعد طوفان برمی گردد. با نگاه
دور اطرافم را از نظر می گذراند.

قبل از این که بخواهد چیزی بپرسد، خودم با لحنی معمولی
می گویم:

_ رفتن نمازخونه!
حرفی نمی زند و کنارم می ایستد، صندلی ها پر هستند و ما

ناگزیر باید سرپا بمانیم.
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هرکسی در حال و هوای خودش است، ولی هستند تعدادی
از افراد این جمع شلوغ که کنار هم نشسته یا سرپا قرار

گرفته و با همدیگر صحبت می کنند.
کامالً مشخص است که آن ها هم همانند ما تازه عروس و

داماد هستند.
طوفان حرفی نمی زند، ولی مشخص است که به حرف های

خان جون فکر می کند.
شاید اگر منو او هم عادی با همدیگر ازدواج کرده بودیم،
اکنون من هم همانند حدیث که به نوازش قلب و روح آقا

رضا عاشقانه قدم برمی داشت، من هم اکنون دست طوفان را
فشرده و می گفتم، حرف هایw خان جون مهم نیست، مهم منو

تو هستیم که با ساختن یک زندگی خوب، به آن ها ثابت
می کنیم که همه چیز پول نیست."

دقایقی سپری می شود و ما همچنان در سکوت کنارهم
ایستاده ایم.

در همین حین زوج جوانی که نوبت شان فرا می رسد از
جایشان برخاسته و می روند، طوفان اشاره به جای خالی

ان ها می کند.
روی صندلی مذکور می نشینم و طوفان همین که کنارم

می نشیند، زنگ گوشی اش به صدا درمی آید.
_ بنال!
... _

کنجکاو گوشم را به مکالمه اش می سپارم.
_ مفتشی؟!

... _
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_ خب!
... _

_ نه فکر نکنم زیاد باشه! گیالس امسال مثل پارسال نیست.
... _

_ چند جعبه؟!
... _

_ شاید بتونم جور کنم!
... _

_ نه باید کارگر بگیرم!
... _

_ کارش تا دو روز می کشه.
... _

_ تو برای کی می خوای؟
... _

_ ردیفش می کنم.
بی خداحافظی تماس را قطع می کند.

کمی به سکوت می گذرد و حس می کنم میان گفتن و نگفتن
چیزی مانده  است.

سپس لحظاتی بعد، گوشی اش را به سمتم می گیرد.
_ شماره تلفن ...

باز هم کوتاه و مختصر ...
انگار به این که جمله هایش فعل داشته باشند مشکل دارد ...
البته این را هم بگویم که لحن بیانش دوستوری نیست، یک
 لحن معمولی و مردانه، بدور از خواهش و دستور است.
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شماره ام را درونش می نویسم و این که به چه نامی سیو شود
را به خودش می سپارم.

همین که گوشی را به سمتش می دهم، نامحسوس تمام نگاهم
به گوشی است که ببینم مرا به چه نامی ذخیره می کند...
حرکت انگشتانش بر روی کیبورد گوشی، عیال را تایپ

می کنند و من دلم برای این اسم قنج می رود، این که مرا عیال
خودش می داند، برای منی که جز او مردی تا کنون به قلبم
راه نیافته است، بسی لذت بخش و عزیز به شمار می آید.

زنگ گوشی ام به صدا در می آید.
_ شمارم ...

متوجه می شوم که زنگ زده است تا شماره اش در گوشی ام
افتاده و آن را سیو کنم ...

از استرسم دیگر خبری نیست ...
گویا می خواستم همان حرف های طوفان را بشنوم تا کمی

آرام بگیرم و بفهمم که او با تمام اجبار بودن این ازدواج آن
را واقعی می داند و مرا تا ته عمرش بدای خودش می داند...
و این یعنی، او قصد دارد که در قلبش را به رویم باز کند ...

#من_آیه _طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p162
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#پارت_صد_و_شصت_و_دو
#من_آیه _طوفانم

نوبتمان که می شود هر دو از جایمان برخاسته و به سمت
اتاق نمونه گیری می رویم.

در طول راه طوفان مرا به سمت دیوار هدایت می دهد و
مثالً می خواهد با این کارش از برخورد احتمالی مردان

حاضر در این سالن با تنم جلوگیری کند ... چون سالن شلوغ
است و حدسش برایم چندان سخت نیست.

دلم حال عجیبی دارد، عجیب تر از آن وقتی می شود که موقع
نمونه گیری، استین مانتوام را که باال می دهم تا پرستار
نمونه خون را از من بگیرد، طوفان توجهی نکرده و از

دستم چشم می گیرد و سمتی دیگر را نگاه می کند ...
این چشم و دل پاکی اش ...
قلبم را خندان می کند ...

وجودم برایش پر می کشد ...
هرچند من اکنون همسر شرعی او به حساب می آیم، ولی

همین که حرمتم را نگاه می دارد برایم این عملش عزیز است.
او در بی خبری به سر می برد و مثالً با این عملش

می خواهد به من بفهماند که اگر تو اجازه ندهی، من حتی به
پوست دستت هم نگاه نمی کنم، چون برایم امنیتی که

می خواهی از بودن در کنار من آن را احساس و لمس و
دریافت کنی، با ارزش است .
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تمام که می شود، طوفان در جایم می نشیند و چادرم را در
سرم مرتب می کنم.

به شدت احساس ضعف دارم و کم کم به حرف پوپک گه
می گفت، جو گیر نشده و روزه ام را باطل کنم ایمان می آورم.

ولی خجالت می کشم، به طوفان حرفی بزنم.
از اتاق نمونه گیری که خارج می شویم، طوفان اشاره به

بیرون می کند.
باز هم از کنار دیوار من راه می روم و طوفان هم شانه به

شانه ام که گاهی بخاطر تنگ بودن جا بهم دیگر برخورد و
اثابت می کنند مسیر را طی کرده و از ساختمان درمانگاه

خارج می شویم.
وقتی که به سمت سوپری کنار بیمارستان می رویم، متوجه

می شوم که می خواهد خورد و خوراکی بخرد.
_ چی می خوری؟!
با خجالت می گویم:

_ فرقی نداره!
با اطمینان دوباره پرسیده است، این یعنی خودت بگو چه

برایت بخرم.
_ چی می خوری؟!

من هم تعارف را کنار می گذارم نظرم را می گویم:
_ رانی هلو، با کیک ...

طوفان به سمت قفسه ها رفته و پس از پیدا کردن کیک و
برداشتن رانی از یخچال، به سمت پیش خوان رفته و آن ها را

حساب می کند.
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خارج که می شویم به سمت ماشین می رویم. سمت شاگرد را
برایم باز و اشاره می کند تا داخل ماشین بنشینم.

_ بخور، فعالً این از دستم برمی اومد، درستش اینه االن با
خان جون یه جیگرکی ببرمتون و یه صبحونه ی مفصل
مهمونتون کنم، ولی ماه رمضوِن دست و بالم رو بسته!

روز ها همه ی سفره خونه ها بسته است.
همزمان هم دلم می گیرد و هم خوشحال می شوم ...

بخاطر این قلبم می گیرد که او حرف هایw خان جون را به دل
گرفته و اکنون می خواهد خودی نشان دهد ولی شرایطش

فراهم نیست...
از سمتی خوشحالم که شعور دارد و برای این که سرم را

مقابل خان جون باال ببرد ارزش قائل است ...
سکوت را جایز نمی دانم.

_ دستتون درد نکنه! همین کافیه.
برای خوردنش زمان را از دست نمی دهم.

چرا که من هم می خواهم با این عملم به او بفهمانم که همین
هم برایم کافی ستw و مورد پسند ...
وقتی می بینم خودش نمی خورد ...

با شرم می گویم:
_ پس خودتون!
_ یه عادِت ...

باز هم باید دنباله ی حرفش را حدس بزنم ...
حتماً عادت به صبحانه خوردن ندارد و بخاطر همین حرفی

نمی زنم به خوردنم ادامه می دهم.
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#من_آیه _طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p163
#پارت_صد_و_شصت_و_سه

#من_آیه _طوفانم

مدام ساعتش را می نگرد ...
انگار که قراد مهمی داشته باشد ...

وقتی می بیند به کارش نگاه می کنم برای این که طوری دیگر
برداشت نکنم با لحنی که حرص را در پشت صدایش

می فهمم می گوید:
_ زهرا رو می خوام ببرم دکتر ...

اکنون باید چه بگویم! خودم هم نمی دانم.
 کمی بعد دوباره وارد درمانگاه می شویم.

با توجه به تابلو ها نمازخانه را پیدا می کنیم.
قبل از این که کامل به آن جا برسیم با کمی فاصله از در

طوفان می ایستد.
گوشی اش را باال می گیرد ...
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_ زنگ دارم ...
اشاره به نماز خانه می کنم.

_ من پیش خان جون و خاتون می مونم.
با تکان سرش، به سمت نمازخانه قدم برداشته و تا وقتی

کامل داخل شوم، منتظرم می ماند و سپس زمانی که از من
خاطرش جمع می شود صدای قدم هایش که دور می شوند را

می شنوم.
_ طوفان کو مادر؟!

در حالی که کنار خان جون روی فرش قرمز الکی نمازخانه
می نشینم پاسخ خاتون را می دهم.

_ سالن شلوغ بود، گفت بیام پیش شما تا جواب آزمایش رو
بگیره.

الکی گفته ام ...
اصالً نمی دانم چرا این گونه سخن گفته ام ...

انگار که می خواهم به گوش خان جون برسانم که طوفان
چقدر آقا و با فهم و کماالت است ...

_ خون گرفتن ازتون؟
به روی خان جون لبخندی می زنم.

_ بله.
خان جون دلنگران دستم را می گیرد.
_ حالت خوبه دل ضعفه که نداری؟!

همچنان لبخندم را حفظ می کنم.
_ نه رانی و کیک خوردم، هر چند آقا طوفان می خواست
ببرتمون جگری ولی تو این وضعیت ماه رمضون همه جا

بسته  ست ...
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خان جون سکوت می کند ...
حرفی نمی زند ...

شاید هم می فهمد که من از قصد و غرض این حرف ها را
زده ام ...

خاتون لبخند رضایت مندی می زند.
_ تو هم موافقی خاتون عروسی تون رو همین عید فطری

بگیریم؟!
یکه می خورم ...

ذوق و اشتیاقی که به جانم رخنه می کند دست خودم نیست ...
در همین گوشیم زنگ می خورد ...

به محض برداشتنش شماره ی طوفان در صفحه اش به نمایش
در می آید.

تعجب می کنم، چه خبر شد هنوز نرفته زنگ زده است ...
با دلشوره تماس را برقرار می کنم..

_ بله؟
کمی مکث می کند و سپس بازهم مختصر و مفید می گوید:

_ مشاوره ...
متوجه منظورش می شوم.

تماس را قطع می کند.
از جایم که بر می خیزم، خان جون و خاتون هر دو کنجکاو

می پرسن!
_ چی شده؟!

_ ام ... چیزه ... گفتن باید بریم مشاوره.
چشمان خاتون برق می زند...

حس می کنم از درون می خندد ...
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ولی تمام تالشش را می کند آن را روی لب هایش نیاورده و
مرا خجالت زده نکند ...

_ فعالً ...
با عجله از نمازخانه خارج و نفس عمیقی می کشم.

این که در مشاوره چه می گوید و چه قرار است اتفاق بیفتد را
قبالً پریسا و حدیث برایمان شرح داده اند ...
اکنون درست حال آن دو را درک می کنم ...

حتی بیشتر از آن چیزی که تعریف می کردند ...
خاک برسرم من اکنون دقیقاً چه غلطی کنم ...

در همین حین صدای طوفان را از پشت سرم می شنوم.
_ اون ور ...

تازه متوجه خنگ بازیم می شوم ...
حتی جرات ندارم سرم را بلند کنم. با تمام وجود خجالت

می کشم.
فقط تنها کاری که از دستم برمی آد این است که کنارش با

فاصله راه بروم.

#من_آیه _طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی
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#p164
#پارت_صد_و_شصت_و_چهار

#من_آیه _طوفانم

سالن را که دور می زنیم در انتهای سالن چند زوج را می بینم
که کنار هم ایستاده اند و هر زوج با همدیگر می گویند و

می خندد.
بعضی ها کنار هم دست در دست هم و تعدادی هم دست

شوهرانشان روی شانه هایشان و گاهاً روی گودی کمرشان
قرار گرفته است.

طوفان که از حرکت می ایستد من هم کنارش می ایستم.
از کف کفشش که نامحسوس به زمین می کوبد، کامالً

مشخص است که او هم همانند من دستپاچه شده است و
نمی داند. اکنون چه کاری کند و چگونه از رفتن به درون آن

اتاق شانه خالی کند.
کمی بعد در اتاق از آن سمت باز و زوج ها دو به دو داخل

اتاق می شوند.
چون منو طوفان جزو نفرات آخر به سر هستیم که داخل

می شویم در آخرین ردیف با چند وجب فاصله از هم ردیف
پشتی می نشینیم...

قبل از این که بخواهد در بسته شود، در همین حین در اتاق
باز و دو زوج دیگر هم داخل می شوند ...

@romandl



چون نیمکت ها طوری درست شده اند که می شود دو زوج
کنار هم بنشینند، طوفانم که بزرگ و هیکلی ...

تنها جای خالی موجود فقط نیمکت ماست و طوفان به ناچار
نزدیکم شده و فاصله ی بینمان را پر می کند.

تنم از درون می لرزد و این نزدیکی حواسم را پرت و
خجالت زده ام می کند.

مرد که کنار طوفان می نشیند چون هیبتش همانند طوفان
بزرگ است، برای این که همگی روی نیمکت به راحتی

بنشینیم، طوفان را مجبور به این می کند که دستش را از پشت
گردنم رد کرده و روی تکیه گاه نیمکت بگذارم.

بگویم به چه حالی می افتم ...
رسماً در آغوشش قرار گرفته ام و حالی دارم عجیب و

غریب ...
شانه ام به سینه اش چسبیده است ...

ران هایمان بهم ...
گردنم روی بازوی پر و عضالنی اش نشسته ...

و به معنای واقعی نفسم حبس شده است ...
برق ها که خاموش می شود تازه کمی احساس راحتی کرده و

نفسم را آهسته بیرون می فرستم.
متوجه این که سر طوفان به سمتم برمی گردد می شوم.

قلبم ضرب می گیرد ...
نه جرات این را دارم که از آغوشش خارج شوم و نه اصالً

میلی به این کار دارم ...
اگر بخواهم بگویم دوست دارم تا ساعت ها در همین حالت و
این گونه کنارش قرار بگیرم بی حیایی به حساب می آید، نه!

@romandl



ولی می خواهم ...
پرگشود ...
استرس ...

اضطراب ...
همه ی حس های بد از وجودم پرگشوده اند ...

اکنون دیگر حس بدی ندارم ...
یعنی این آغوش امن ...

این آغوش گرم ...
این عطر دلچسب ...

وجودم را پر از آرامش و حس خوب کرده است ...
حس می کنم ...

حس می کنم که اکنون منو او چه نسبتی داریم و این حقیقت
محض تمام وجودم را غرق در خوشحالی می کند ...

هیکل استخوانی من، در برابر هیکل ورزیده ی کسی که در
رشته ی پرورش اندام صاحب چند مدال مختلف است زیادی

کوچک و ریزه میزه به نظر می آید ...
رسما در آغوشش اکنون گم شده ام ...

شاید خودش هم نمی دانست که بین هیکلمان از هم سه برابر
اختالف وجود داشته باشد که اکنون نگاهش را نگرفته و

سنگینی نگاهش را همچنان حس می کنم ...
و شاید او هم اکنون تازه متوجه و به عمق ماجرا پی می برد

که این ازدواج حقیقی ست او اکنون شوهر من است ...
سایه ی سر من است ...

مرد من است ...
مردی که باید باشد تا من بفهمم که شوهر دارم ...

@romandl



پروژکتور که روش و فیلم شروع به پخش می شود ...
من دیگر رسما دنبال سوارخ موشی می گردم که خودم را در

آن پنهان کنم ...
متوجه پچ پچ زوج ها در گوش هم می شوم ...

شاید منو طوفان تنها زوج این جمع باشیم که حتی یک
کلمه هم باهم حرفی نمی زنیم و هر دویمان سرهایمان در

جهتی ست جز ان فیلم مسخره و آموزش هایش ...
عرق شرم از تیغه ی کمرم به راه می افتد ...

برای منی که با طوفان قبالً هم کالم نشده ام، در این موقعیت
 شرمگین و خجالت زده ام می کند ... قرار گرفتن

#من_آیه _طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p165
#پارت_صد_و_شصت_و_پنج

#من_آیه _طوفانم

حس می کنم طوفان هم به اندازه ی من معذب است ...

@romandl



شاید هم مدام با خودش فکر می کند که من چگونه یکهو از
وسط زندگی اش سر درآوردم ...

مرد که در جایش جا به جا می شود، طوفان کمی سمت من
می آید و اکنون دیگر می توانم بگویم رسماً در آغوشش قرار

می گیرم ...
و اگر بگویم دوست دارم دستش هم سر خورده و از پشتی

نیمکت روی شانه ام بنشیند و مرا به به خود بفشارد پر بی راه
نگفته ام ...

زمان می گذرد و من حتی سر سوزنی به آن فیلم نه توجهی
می کنم و نه نگاهی ...

چون به این غرق شدن در عالم خیال طوفان قانعم ...
دقایقی بعد ...

چراغ ها که روشن می شود ...
سرم بیشتر درون سینه ام فرو می رود ...

زوج ها از جایشان بر می خیزند و یکی پس از دیگری از
اتاق خارج می شوند ...

حتی زوجی که کنار ما نشسته بود هم از جایشان
برمی خیزند ...

ولی طوفان همچنان در جایش نشسته است و فقط با
برخاستن آن ها جا باز کرده و از من فاصله می گیرد ...

کم کم صداها که قطع می شود ...
بی حرف از جایش برخاسته و من هم به تبعیت از او از

جایم برمی خیزم ...
این که حرفی نمی زند ...
این که سکوت می کند ...
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این که صبر می کند تا همه بروند نشانه ی این  نیست که
می خواست با من تنها باشد نه!

او بدون شک دوست نداشت در این موقعیت و این لحظه
چشم در چشم کسی بیفتم و بیشتر از این خجالت نکشم ...

کنارهم راه می رویم ...
طوفان کمی ...

فقط کمی فاصله ی بینمان را بیشتر کرده است ...
انگار که می خواهد با این کار به من بفهماند که آن جا مجبور

بودم که نردیکت شوم ...
من قصد آزار و اذیت کردنت را ندارم ...

به نماز خانه که می رسیم تک سرفه ی می کند تا صدایش باز
شود، سپس با لحنی مردانه و محکم می گوید:

_ صداشون کن.
بی حرف به سمت نمازخانه ی زنانه می روم و خان جون و

خاتون به محض دیدنم میانه ی در لبخندی می زنند ...
هرچند لبخند خان جون بیشتر ساختگی ست تا واقعی، ولی

همان را هم در برابر خاتون می زند جای شکرش
باقی ست ...

_ بریم.
هر دو به آهستگی از جایشان برخاسته و به سمتمان

می آید ...
خاتون همین که نگاهش به طوفان سر به زیر می افتد، او را

به آغوش می کشد.
خوشحالی اش واقعی ست ...

@romandl



شک ندارم تنها کسی که از این وصلت از ته دل خوشحال و
برایمان آرزوی خوشبختی کرد همین خاتون است ...

همگی براه افتاده و طوفان پس از گرفتن جواب آزمایشمان
به محض نشستن به سمت همان دفتر خانه می رود و برای

غروب وقت می گیرد ...
باز هم با اصرار های خاتون من در صندلی جلو نشسته ام ...

حال این بارم با وقت آمدنمان متفاوت است ...
اکنون خوشحالم، به معنای واقعی خوشحالم و از بودن در

کنار طوفان احساس خوبی دارم و دیگر از استرس و
دلشوره ی قبل خبری نیست.

هرچه هست دل ضعفه است و هیجان و شور و شوق ...
به سر کوچه  که می رسیم، همگی پیاده می شویم،کنار هم راه
می رویم، ولی کم کم نمی دانم چگونه می شود که بین ما و

خان جون و خاتون اختالف می اقتد و آن ها عقب می مانند ...
همین که برمی گردم و نگاهی به پشت سرم می اندازم. متوجه

نشستن خاتون روی یکی از سکوی یکی از همسایه ها
می شوم ...

در دلم به این زرنگی اش می خندم ...
مثال می خواهد مارا تنها بگذارد ...

یکی نیست به او بگوید اصالً ما باهم حرفی نمی زنیم ...

#من_آیه _طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

@romandl



#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p166
#پارت_صد_و_شصت_و_شش

#من_آیه _طوفانم

مقابل در خانه می ایستم ...
طوفان دوباره ساعتش را نگاه می کند ...

متوجه می شوم که برای این که زهرا را به دکتر برساند
عجله دارد ...

کلید را در قفل در می اندازم ...
حتی یه نگاه کوچک هم مرا نمی اندازد ...

حس می کنم این نگاه نکردنش بخاطر این است که مرا
معذب نکند ...

نمی دانم ولی چنین چیزی را از کارش برداشت می کنم ...
خاتون و خان  جون کم کم نزدیکمان می شوند ...

خان جون با دقت نگاهمان می کند ...
برای این که به چیزی شک نکند لبخند روی لب هایم می نشانم

...
انگار که مثالً طوفان یک چیزی گفته و مرا به خنده وا

داشته است ...
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یکی نیست بگوید اخر احمق جان، طوفان با این سر افکنده
چه چیزی را می خواهد بگوید ...

اصالً چگونه و با چه رویی به او بگویم که در برابر
خانواده ی من کمی، فقط کمی احساس نزدیکی کن با من ...

لبخند بزن و گاهی الکی مرا بخندان ...
نگاه خان جون که به طوفان تغییر می دهد، حس می کنم دارد
با این نگاهش طوفان و کردارش را در ذهنش حالجی و

 سبک سنگین می کند.
نمی دانم از کجا ...

چگونه ...
چطور ...

ولی با عجزی که در صدایم است آهسته می گویم:
_ می شه سرت رو پایین نندازین.

با گوشه ی چشمم متوجه یکه خوردن و باال آوردن سرش
می شوم.

شک ندارم از این ابخند روی لب هایم تعجب کرده است.
مسیر نگاهم را که می گیرد و چشم در چشم خان جون

می شود، تازه متوجه می شود که منظور من از این حرف چه
بوده است و زیر لب یک " لعنتی" حرصی می گوید.

قلبم به درد می آید، کامال می فهمم که او از نقش بازی کردن
در مقابل خان جون خوشش نمی آید ...

حرفی نمی زند ولی دیگر سرش را پایین نمی اندازد و با
نزدیک شدن کامل آن ها لبخندی می زند.

_ خسته ات کردم قربونت برم نه!
دلم حسودی می کند ...
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حسودی برای آن کلمه ی قربانت برومی که با اخالص نثار
خاتون کرده است.

_ شرمنده شما رو اذیت کردیم.
ادبش به دل خان جون خوش می آید...

 _ کاری نکردم، هر کاری کردم برای نوه ی خودم بوده ...
_ غروب حاضر باش خاتون تصدقت، اول بریم انگشتر

بخریم و بعد بریم محضر ...
لبخندم عمق می گیرد ...

ساختگی نیست ...
این لبخند واقعی ست ...

_ چشم حتماً.
_ دیگه این خونه خونه ی خوندته، مادر نیازی به تعارف

نیست. هر زمان بیایی قدمت تو چشمای منو طوفانم جا داره.
لبخند خجولی می زنم. پس از خداحافظی ما داخل خانه ی

خودمان می شویم و آن ها هم خانه ی خودشان ...
از این که پوپک در خانه حضور ندارد، احساس خوبی دارم.

چون واقعاً از سوال پیچ شدن خوشم نمی آید.
قبل از این که به سمت اتاقم بروم، خاتون را بغل می کنم.

گویا خان جون هم همین بغل را می خواسته که بغضش بشکند
... 

از گریه ی او من هم گریه ام می گیرد...
من از خان جون بدی ندیدم مگر فقط درمورد ازدواجم، ولی
همین که امروز مرا تنها نگذاشت، برایم کارش به شدت

عزیز و با ارزش است.
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_ خیلی برات آرزو داشتم ...تو و حدیث، تنها نوه ی من
نیستین! شما دوتا یادگار جون پر پر شدم هستین ... شما مثل
بچه ی خودم می مونین! اگه حرفی می زنم، اگه اخم می کنم،
فقط برای مصلحت خودت بوده! درست نیست گفتن االنش،
چون سایه سر گرفتی و االن زن اون پسر به حساب می آی،

ولی من از فردا می ترسم...
با بغض میانه ی حرفش می پرم:

_ خان جون چرا فکر می کنی همه چیز پوله؟!
 خان جون اشکم را

_ درد من تنها این نیست. مگه ندیدی با زهره چکار کرد!
اگه دو روز دیگه ...

#به نویسندگی سمیرا حسن زاده
#آذربایجان_ قیزی

#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p167
#پارت_صد_و_شصت_و_هفت

#من_آیه _طوفانم
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حرفش را تا انتها نمی زند ...

اشک هایش را پاک می کند...
_ اگه با آبروت بازی کرد می خوای چکار کنی!

خبر ندارد ...
نه او ...

نه هیچ کس دیگر از بی گناهی طوفان خبری ندارند ...
ولی من که نمی توانم راز طوفان را فاش کنم ...

چون می دانم که محال است مرا ببخشد ...
ولی دفاع، چرا می توانم ...

می توانم اکنون از او دفاع کنم، چرا که من فِل حال همسر
شرعیw او به حساب می آیم.

گریان می گویم:
_ از کجا خبر داری خان جون ... مگه خودتون نمی گین تا با
چشم خودت چیزی رو ندیدی باور نکن! پس چرا خودت

همچین کاری می کنی. شاید اونی که فکر می کنید گناهکاره،
بی گناه ترین فرد روی زمین باشه.

هست ...
واقعا است ...

طوفان واقعا بی گناه است و همین بی گناه بودنش انگار او را
این گونه اسیر کرده است.

شاید اگر گناهکار بود، این گونه بدبیاری نمی آورد.
آن از آن ماجرا که آن گونه آبرویش را به باد داد.

این هم از این ماجرا که رسماً گرفتارش شد، طوری که دیگر
راه خروجی برایش نماند که خودش را خالص کند و آزاد...
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_ کسی که بی گناهه اون طور ساکت می مونه تا بهش اون
نسبت ها رو بدن؟! چرا خان جون قربونت بشه چشات رو
بستی؟ یه نگاه به دورو برت بنداز ... اصالً همچین آدمی

می بینی؟!
می دانم این بحث به جای خوبی نمی رسد. بخاطر همین

سکوت اختیار می کنم.
اشک هایش را پاک و می گویم:

_ ولی داری از شرم کم کم راحت می شی خان جون ...
همین حرفم گریه ی خان جون را بیشتر می کند ...

_ کی بزرگ شدی آیه! کی وقت کردی عاشق بشی؟!
عاشقی ام همان قدر که برای خودم غیر باور به حساب می آمد
انگار برای دیگران هم همین طور به نظر می آمده است ...

_ چطور با تنهایت کنار بیام ؟
در دلم تلخندی می زنم ...

خبر ندارد ...
خان جون که خبر ندارد خان بابا در خلوت به من چه چیز ها

که نگفته و چه حکمی نبریده است ...
او خبر ندارد و در بی خبری به سر می برد ...

_ راه دوری نمی رم که خان جون!
در همین حین عموطاها داخل می شود ...

از وضعیت بهم ربخته اش کامالً مشخص است که خوب
نخوابیده است ...

به رویش لبخندی می زنم ...
لبخندم را که می بیند، یکه می خورد ...
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ولی کم کم برایش عادی و لبخند روی لب های او هم نقش
می گیرد ...

_ چی شده چه خبره این جا؟
خان جون بی طاقت از من جدا شده و راه اتاقش را در پیش

می گیرد، سپس در همین حال می گوید:
_ آیه صبحونه ی عموت رو بده بخوره. من یکم برم بخوابم

تا بتونم غروب سرپا باشم.
خان جون که می رود عمو طاها به سمتم می آید ...

_ قضیه ی این اشک ها این جدای و این حرف ها بود دیگه
درسته!

برای این که خاطرش را جمع کنم، سری به نشانه ی تایید
تکان می دهم...

عمو طاها نگاهی به درو اطراف می کند و سپس با صدای
آهسته می پرسد:
_ کسی نیست؟
با غم می گویم:

_ نه! خان بابا همون طور که گفته بود با خان عمو اینا رفت
خونه شهرستان! طاهر اینا کجان پس؟ اون که گفت

می مونن!
بغض در گلویم نشسته و صحبت کردن را اندکی برایم سخت

می کند.
_ نمی دونم چی شد، ولی اونا هم به هوای این که پرنیان تنها

نباشه رفتن باهاشون!
می فهمد!

خودش هم متوجه جا زدن آن ها می شود ...
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دستی به ته ریشش می کشد ...
ناراحت می شود ...
غمگین می شود ...

ولی با تمام قوا سعی می کند آن را بروز ندهد و مثالً خاطر
مرا مکدر تر از اینی که هست نکند...

_برای آزمایش رفتین؟
سری به نشانه ی تایید تکان می دهم ...

_ بهتری؟!
بهتر!

روی ابر ها سیر می کنم، مگر می شود به وصال عشقم
دربیاییم و بهتر نباشم.

#من_آیه _طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p168
wپارت_صد_و_شصت_و_هشت#

#من_آیه _طوفانم
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_ بله خوبم!
عمو طاها لبخندی می زند ...

_ از خدا می خوام بهتر از اینی که هستی باشی و از
تصمیمت هیچ وقت پشیمون نباشی!

دوستش دارم ...
تنها حامیم است ...

نه االن ...
بلکه همیشه، تنها حامی منو حدیث خودش بوده است ...

_ کی وقت محضر دارین؟
_ غروب!

_ از تصمیمی که گرفتی مطمئنی؟!
مطمئن برای یک دقیقه ام ...

خجالت زده سری به نشانه ی تایید تکان می دهم ...
_ از طوفان هیچ چیزی هم ندونم، این یه چیز رو خوب

می دونم که اهل جا زدن نیست، جوهر کار داره و می فهمه
ناموس چیه و هواش رو داره و برای ساختن یه زندگی

خوب شونه خالی نمی کنه!
در دلم خوشحال می شوم که حداقل یک نفر از اعضای

خانواده ام او را قبول دارند ...
_ دیگه استرس نداری؟

متواضع پاسخش را می دهم ...
_ نه خوبم!
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_ مطمئن باش خوب تر از اینم می شی! بهت گفتم، شوِک از
شوکش که دربیایی تازه متوجه می شی چی شد و چطوری

شد و چی قراره بشه!
دارد غیر مستقیم به این که الکی الکی طوفان را صاحب شدم

سخن می گوید!
چون عشقی که به طدفان شدم ضامن این ازدواج و این

وصلت اجباری شد ...
چون اگر عمو طاها نمی فهمید که من طوفان را دوست دارم

و عالقه ای به ازدواج با آقا مسعود ندارم، هیچ وقت این
چنین کمک نکرده و نقش بازی نمی کرد ...

_ حاال یه چیز میدی من بلمبونم؟!
با شیطنت در کالمش گفته است ...

آن هم با لبخندی که مثالً می خواهد نشان دهد که همه چیز
عادی و معمولی ست ...

_ چرا همین االن، لباسم رو دربیارم بیام ...
_ خوبه!

به سمت اتاقم می روم ...
با عجله لباسم را از تنم خارج و لباس راحتی به تن

می کنم ...
کمی بعد به نزد عموطاهایی که روی زمین نشسته است

برمی گردم.
مشخص است که گشنه است، هر چند خودم هم کم از او

ندارم و در این دو روز جز غم چیزی نخورده ام ...
صبحانه را که آماده می کنم، از کتری چای سازی که ففط

برای حسینیه خریداری شده است، چایی برای عمو ریخته و
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پس از چیدن باقی خوردنی ها درون سینی، به سمت
عموطاها می روم.

_ قربون دستت، دیگه داشتم پس میفتادم.
اشاره به خودم می کند.

_ روزه گرفتی؟
از شرم با انگشتانم بازی می کنم.

_ نه بخاطر آزمایش مجبور شدم باطل کنم .
نگاهش کمی تیز و بیانش جدی می شود.

_ دیگه نمی خواد بگیری! صبر کن تا یکم وضعیت معده ات
خوب بشه!

دارد به دیوانگی ام اشاره می کند!
اکنون که عقلم سر جای خود اماده و شرایطم عادی شده
است، اصالً نمی دانم آن چه غلطی بود که کردم، هر چند
برای مجاب کردن عموطاها و این که بالیی سر طوفان
نیاورد در آن لحظه کاری جز این به ذهنم نمی رسید ...

#من_آیه _طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p169
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#پارت_صد_و_شصت_و_نه
#من_آیه _طوفانم

_ چیزی خوردی؟
_ آره!

_ اهوم، خوب کردی!
کنجکاو می پرسم:

_ چکار کردی؟ حرف زدی؟
در حالی که جویدن تکه نانش است که پاسخم را می دهد.

_ آره، همون دیشب حرف زدم.
_ مطمئنی؟!

با غم نگاهم می کند ...
_ اگه یکی دو هفته پیش شک داشتم از این که رفتن به

صالحمه ولی االن مطمئنم ...
غمش آزارم می دهد، حرفش را به دل می گیرم و ناخوآگاه

اشک از چشمانم همراه با بغضم جاری می شود ...
_ ببخش که اذیتت کردم، ولی بخدا نمی دونم ...

میانه ی حرفم می پرد ...
دستم را می گیرد و متعجب صدایم می زند:

_ آیه! عمو! چرا به خودت ربطش می دی! اصالً رفتنم به
تو ربطی نداره! من دو هفته پیشم بهت گفتم چه برنامه ای
دارم، فقط مطمئن نبودم ولی بالخره که چی باید جواب

قطعیم رو می گرفتم.
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راست می گوید، گفته بود، ولی من نمی توانم به خودم ربطش
ندهم، چرا که این اطمینان به رفتن را از دیروز پیدا کرده

است و این مسئله به شدت باعث عذاب وجدان در وجود من
می شود...

کمی بعد صبحانه اش را که تمام می کند، می گوید:
_ اینا رو ول کن، بالخره شوهر گیرت اومد، شووووووهر،

از ترشیدگی در اومدی دختر!
متوجه مزاح حرف و کالمش می شوم ...

ولی نمی دانم چرا حس می کنم این مزاح و بذله گویی برای
رد گم کنی ست، چرا که حس می کنم چشمانش تار شده

است ...
هرچند که قرمزی چشمانش هم خیلی زیاد به چشم می آید و

خبر از بی خوابی دیشبش می دهد ...
_ مهم اینه دیگه زحمت بشکه خریدن برات گردنم نمی افته.

سعی می کنم دل به دلش بدهم... ضد حال نزنم ...
لبخندی می زنم ... نه گله می کنم و نه خجالت ...

ً _ من برم یه دور بخوابم، غروب برای محضر حتما
می آم ... برای عروسی و این چیز ها هم اگه خان بابا و داداش

هام نیومدن غمت نباشه، خودم پشتتم مثل کوه و جای تک
تکشون رو برات پر می کنم. یه آیه که بیشتر نداریم.

دلگرم می شوم ...
عمو طاها که می رود ...

ظرف های کثیف را شسته و به قصد زنگ زدن به حدیث به
سمت اتاقم می روم ...
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همین که گوشیم را از درون کیفم برداشته و دکمه ی
کناری اش را میزنم و صفحه نمایشش روشن می شود، متوجه

ایکن پیامک در نوار باالی گوشی ام می شوم در حالی که
روی صندلی میز تحریرم می نشینم، آن ها را باز و متوجه

شماره ی طوفان می شوم ...
با یک عالقه و ذوقی خاص آن را باز و شروع به خواندن

می کنم...
" من اهل تئاتر بازی کردن نیستم، راستیتش زیادم حالیم

نیست خوب حرف بزنم و حرف های قلمبه سلمبه بهت بزنم،
اگه قرار باشه بخندم، اگه قرار باشه خوشبختیم رو به اینو
اون نشون بدم، واسه خاطر این و اون همچین غلطی رو
نمی کنم. یعنی خوشم نمی یاد خودم رو عنتر اینو اون کنم!"

با تعجب به پیامکش نگاه می کنم ...

#من_آیه _طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p170
#پارت_صد_و_هفتاد

#من_آیه _طوفانم
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از پیامکش زمان زیادی نگذشته ...
دقیقاً یک دقیقه پیش فرستاده شده است ...
از حرفش دروغ چرا خوشم می آید ...

حتی اگر به ضررم هم که باشد، از حرفش و این طرز
بیانش به شدت خوشم می آید و رضایتم را جلب می کند ...
" اگه این زندگی رو واقعی قبول داری بگو بسم هللا، منم

گردنم از مو باریکتر می آم تو رکابت و برای ساختنش شده
روز و شب جون می کنم ولی می سازمش."

خلم!
دیوانه !

مگر مغزم را خر لگد زده است که نخواهم چنین چیزی!
" ولی جون عزیزت از من نخواه تئاتر بازی کنم و خودم و

مترسک سر جالیز این  و اون کنم."
او را در گفتن این حرف ها تصور می کنم ...

wبرخالف این که رو در رو حرفی نمی زند و حرف زدن
برایش سخت است، ولی انگار وضعیت تایپ کردن و غیر
مستقیم حرف زدنش کمی بهتر از زمان های است که مقابلم

قرار می گیرد و کلمات را گم و تلگرافی حرف می زند،
کوتاه و مختصر و مفید ...

" غروب قراره منو تو یه بله بگیم، اون بله رو اگه می خوای
بگی! به همه چیز این زندگی بله بگو ..."

@romandl



چرا حس می کنم، منظورش از این جمله ی آخرش به
وضعیت چند ساعت پیشمان که آن گونه درآغوشش قرار

گرفته بودم است.
بالخره چه بخواهیم و چه نخواهیم، این زندگی حقیقی من و

او را دیر یا زود به آن نقطه ای که از آن بنام رابطه ی
زناشویی یاد می کنند کشیده خواهد شد ...

ولی من اکنون بیشتر از هر چیز فکر درگیر آن بله است ...
آن بله ای که می گویم و به عقد دائم و همسری طوفانم در

می آیم ...
" اگه قراره اون بله ات واقعی باشه، قبول کردن این زندگی
حاال به هر دلیلی که روبه روی هم قرار گرفتیم باشه، یه

بسم هللا بگو تکلیف هم منو مشخص کن و هم خودت رو..."
دلم قنج می رود ...

برای این جمله اش دلم ضعف می رود...
او از من بسم  هللا می خواهد ...

اکنون که خودم را در جایش می گذارم ...
چقدر نوشتن بسم هللا و لمس گزینه ی ارسال راحت و

دل انگیزتر از زمانی است که بخواهم این کلمه را رو به
رویش عنوان کنم ...

منتظر جوابش می مانم ...
مشتاقم بدانم در پاسخ "بسم هللا" ی که گفته ام چه پاسخی به

من می دهد ...
دقایقی می گذارد ...

حس می کنم می خواهد چیزی بنویسد ولی از همین پشت
گوشی هم نوشتن و عنوان کردنش برایش سخت است ...
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کمی بعد پیامکش دستم می رسد، یک بار نه چندین و چند بار
آن را می خوانم و بدایش غش و ضعف می روم و از خود بی
خود شده و اشک شوق راه گونه هایم را در پیش می گیرد ...

" به حریم خصوصی من خوش اومدی، آیه ..."
وای که نگویم به چه حالی افتاده ام ...

منه بی جنبه که با یک کلمه به این حال افتاده ام ...
اگر نامم را از زبان خودش بی پرده و بدون پسوند و

پیشوندی بشنوم به چه حالی می افتم ...
خدایا خواب که نیستم!
حقیقی ست مگر نه!
نکند واقعی نباشد ...

نکند این گونه همه چیز خوب و عالی پیش می رود آرامش
قبل از طوفانت باشد ...

پس می زنم ...
انرژی منفی را پس می زنم و پیام اخرش را بارها و بارها

از رویش خوانده و دلم برایش می رود ...
بس است ...

غم بس است ...
غصه بس است ...

حتی شکوه و اه و گریه و زاری هم بس است ...
اکنون باید فقط لب هایم بخندد، که عالوه بر بقیه خودم هم

بدانم که خوشبخت هستم و از این وصال راضی ...
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#من_آیه _طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p171
#پارت_صد_و_هفتاد_و_یک

#من_آیه _طوفانم

به سمت کوله ام می روم و از درون آن دفتر خاطراتم را
برمی دارم.

دفتر خاطراتی که تا کنون راز مرا میان حدیث و زهره فاش
کرده است...

می گویند" تا نشه بازی نشه" ...
خدا به دادم برسد، فقط خودش می داند که سومین نفری که
دستش به این دفتر رسیده و آن را می خواند چه کسی خواهد

بود ...
شروع به نوشتن می کنم ...

با عشقی که در وجودم شعله ور گشته از تک تک اتفاقاتی که
طی این دو روز برایم اتفاق افتاده را در آن می نویسم.

دلم می رود ...
با هر بند دلم می رود ...
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حتی وقتی که در دفتر خاطراتم از پیامک های طوفان
می نویسم. چنان این حس دل پذیر و دل انگیز است که باورم

نمی شود که این حس واقعی را تجربه کرده باشم.
آن قدر خودم را غرق در نوشتن کرده ام که اصالً گذر زمان

را متوجه نشده ام، زمانی که گوشیم، زنگش به صدا در
می آید از عالم رویا خارج و از نوشتن دست می کشم.

شماره ی حدیث روی صفحه نمایش گوشیم نقش بسته است.
بدون تعلل نوار را می کشم.

_سالم، خوبی آجی.
_سالم، آجی قربونت بشه، بگو ببینم، منتظرم...

کنجکاوی یکی از اخالق های بارزی ستw که در وجود او
نهادینه شده و به هیچ عنوان قابل تغییر نیست.

بدون فوت وقت برایش همه چیز را توضیح می دهم و او در
کمال آرامش به حرف هایم گوش می کند.

_ االن پس تو خونه کیا هستن؟
_ هیشکی، منم و خانجون و عمو طاها.

_ پس بقیه کجان، خیر سرشون دختر می خوان شوهر بدن،
از نسبتی که بینمون هست فقط اینو بلد بودن که پولمون رو
باال بکشن و خونه ای که ارثیه ی پدرمون بود رو بزنن به

ناممون!
در جواب گالیه هایش حرفی نمی زنم.

حرف زدن که سهل است، من حتی دوست ندارم امروز به
یک مسئله ی بد و زننده حتی فکر کنم.

حتی به اندازه ی صدم ثانیه ای ...
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من می خواهم امروز در طوفان و رویای رسیدن به او غرق
بشوم.

متوجه تمایل نداشتنم به این موضوع می شود و بحث را
عوض می کند.

_ بگو ببینم تو چه حالی هستی؟
خلوص نیت خرجش می کنم.

_ رو ابرها سیر می کنم.
_ دروغ چرا، آیه حتی یک درصد هم فکر نمی کردم که

عشقت به وصال بخواد برسه!
_ خودمم.

قهقه سر می دهد.
_ پس باید تا عمر داری دعا گوی خاتون بشی!

الهی بگردمش ...
الهی فدایش بشوم ...
الهی دورش بگردم ...

خبر ندارد که من چه به روزم آمده است ...
چه کشیده ام ...

تا مرز دیوانگی و دست به خودکشی رفته ام ...
لبخندی بر لب می نشانم ...

_ آره اینو راست می گی حدیث!
_ ای شوهر ندیده، بذار هنوز بیست و چهار ساعت از

صیغه ات بگذره، بی جنبه!
کمی به شوخی و خنده و این که در روستا چکار کردند و

باقی مسائل مکالمه مان خالصه می شود ...
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ولی می دانم که چه بی اندازه دلتنگ این جا بوده و به این جا
عالقه مند است.

مغرور است و از غرورش حرفی نمی زند ولی من او را
خوب می شناسم ...

خداحافظی کرده و تماس را قطع می کنم ...

#من_آیه _طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p172
#پارت_صد_و_هفتاد_و_دو

#من_آیه _طوفانم

در همین حین در اتاقم زده شده و با "بله" گفتنم عمه و
پوپک شیک و پیک کرده داخل می شوند.

_ سالم عمه.
عمه توبیخ گرانه نگاهم می کند!

_ سالم جان عمه، حاضر نشدی؟! به خودت نرسیدی؟
حاضر که چه عرض کنم، نه نشده ام ...
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سکوتم را که می بیند سوالی دیگر می پرسد:
_ لباس چی می پوشی؟

در همین حین صدای پیامک گوشیم دوباره به صدا در
می آید.

" تا یه ربع بعد حاضر شو، بریم برای خرید انگشتر و ..."
همین ...

آن سه نقطه ی بعِد انگشتر، خودش گویایی این است که
می خواهیم خرید کلی کنیم.

بخاطر همین لبخندی بر لب می زنم. و در پاسخ عمه با کمی،
فقط کمی غرور می گویم:

_ عمه، طوفان داره می آد دنبالم بریم خرید. برای محضر
می خوام لباس نو بپوشم.

دیگر چیزی نمی پرسد و با گفتن " باشه، خوبه" ای از اتاقم
خارج می شود.

ولی برخالف او پوپک به سمتم آمده و پس از این که مطمئن
می شود، عمه از اتاق کامل دور شده است گردن گج کرده و

مظومانه نگاهم می کند.
_ بگو.

گنگ نگاهش می کنم.
_ چی رو؟!

_ خودت می دونی منظورم به چیه! همین که بگو چکار
کردین، چه خبر بود، بازم باهم حرف زدین، اصالً چی
گفتین! چطوری تو ماشین نشستین؛ کی جلو نشسته بود؟

نگاهم این بار رنگ تعجب می گیرد.
_ واقعاً تا این حد کنجکاوی صورت قشنگی نداره پوپک.
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هیچ وقت تا این حد با اون سرد نبودم
حتی نمی خواهمم سرد باشم.

ولی ...
ولی چه کنم که برای خالصی از کنجکاوی های او راه

چاره ای جز سرد بودن ندارم.
_ خب مثالً بگی چی می شه؟!

با طعنه گفته است ...
انگار که بهم گوشزد می کند، کم داستان سرهم کن و برو سر

اصل مطلب ...
اصل مطلبی که او کنجکاو دانستنش است و من از گفتن آن،

تا آخر عمر به هرکسی شانه خالی خواهم کرد ...
چرا که آن راز به منو طوفان ربط دارد ...

پاسخش را نمی دهم و در عوض از اتاق خارج می شوم،
همزمان خان جون را می بینم که به سمتم می آید.

لبخندی به صورتم می پاشد.
_ خاتون زنگ زد، گفت تا یه ربع بعد میان دنبالت. من یکم

ناخوش احوالم...
به قلبش اشاره می کند...

من هیچ گاه راضی به زحمت انداختن او در حالی که حالش
روبه راه نیست نخواهم بود.

لبخندیم من هم به رویش می زنم.
 _ خان جون سالمتی تون مهمه، موردی نداره.

خان جون اشاره به عمه می کند.
_ بجای من طاهره می آد.

دورغ چرا قلبم به یکباره می لرزد...
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شاید بتوانم خان جون را حساس رابطه ی خودم وطوفان نکنم
ولی عمه را چرا ...

خان جون بدون شک نزدیک نبودن و صمیمانه و نگفتن و
نخندیدن منو طوفان را به حساب بزرگتری و این که حرمتش

را نگه داریم می گذارد ولی ...
ولی عمه طاهره قضیه اش فرق دارد و نمی شود او را گول

زد ...
لبخند تصنعی می زنم، نمی دانم تا چه اندازه توانسته ام کارم

درست پیش ببرم که استرسم را پنهان و بروز ندهم.
_ چه خوب، دستش درد نکنه.

_ برو حاضر شو عمه، یکمم به خودت برس، خوب نیست
اینطور صورتت بی روح باشه.

نگاهی به صورت آرایش کرده اش می اندازم.
به مانتویی کت و دامنی شیک و مجلسی ، توسی رنگش ...

روسری توسی رنگ مجلسی سنگ کوب شده اش ...
تیپ شیکش را تکمیل کرده است و شک ندارم در بیرون از
خانه، یک کفش پاشنه بلند قرار دارد که متعلق به اوست و
حسابی هم با وسواسیت آن را در جایی قرار داده است که نه

زیر پا بماند و نه آفتاب به آن بتابد.
با لبخندی از آن ها دور و به قصد حاضر شدن، وارد اتاقم

می شوم.

@romandl



#من_آیه _طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p173
#پارت_صد_و_هفتاد_و_سه

#من_آیه _طوفانم

از پوپک خبری نیست و حدس می زنم به اتاق خان جون رفته
است.

در کمال تعجب ولی از این کارش استقبال و در اتاقم را
می بندم.

کارم بد است می دانم ولی مجبورم چند صباحی این سردی
در رفتارم را در برابر او پیشه کنم تا کمی شرایط فرق کرده
و به حالت عادی خود برگردد و رابطه ی منو طوفان یکم در

ذهن ها عادی و نعمولی تالقی شود ...
ولی اکنون زمان فکر کردن به این ها نیست ...
چون من می دانم که عمه تیز است و باهوش ...

شاید همین هم نقشه ی خودش و پوپک بوده باشد...
چرا که پوپک شاید برای راز دل خودش دربرابر مادرش

پنهان کاری کند و زرنگ بازی ...
اّما برای حرف های بقیه و این که خود شیرینی کند، گاهی
دیده ام که چیز هایی را از پریسا و پرنیان به او می گوید که
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واقعا تعجب می کنم که اصالً دانستن آن  مسائل به عمه
طاهره چه ربطی دارد که پوپک خودش را چنین از چشم

می اندازد.
این زود آمدن و یهویی آمدنشان هم بی دلیل نیست و دلیل

محکمه پسندی پشتش پنهان است که بدون شک به این که از
رابطه ی منو طوفان سر در بیاورند نمی تواند باشد ...

چشمم به گوشیم می افتد ...
من ساعاتی پیش برای طوفان یک "بسم هللا" نوشتم.

باید بفهمد منظور از حرفم را، و اگر نداند من چه خاکی به
سرم کنم ...

گوشیم را برداشته و در دستم مدام جابجا می کنم...
در پس توس ذهنم دنبال کلمات مناسب می گردم تا زوری

باشد که هم موادبانه باشد و هم به نوعی خواسته ام از طوفان
را بتواند به او بروز نشان دهد ...

کمی بعد جرات به خرج داده و شروع به تایپ می کنم.
" خان جون کمی ناخوش احواِل نمی آد، ولی بجاش عمه

طاهره  ی باهوش و کماالتم می آید."
چند بار می خوانمش، چه بگویم بگویم عمه طاهره ام امروز
منو تورا همانند عقاب زیر ذره بین نگاهش قرار خواهد داد
حواست باشد سوتی ندهی و کمی عصا قورت داده رفتار

نکنی!
چاره ندارم و همین را ارسال می کنم ...

اعالن تحویل پیامکم که می آید ...
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چشمم به صفحه ی گوشی است تا بلکه با پبامکی پاسخم را
بدهد، زمان زیادی سپری نمی شود که پاسخش به دستم

می رسد.
" افتاد ..."

همانند خل و چل ها می خندم ...
با صدای کنترل شده می خندم ...

بیچاره گیر چه کسی افتاده است ...
اکنون از کنجکاوی می میرم تا بدانم این افتاد را چگونه

می خواهد دربراب عمه نشان رو بروز دهد که عمه، بوی به
ساختگی بودن رابطه ی منو طوفان به قبل ازدواجمان پی

نبرد.
این بار، در انتخاب لباس کمی وسواسیت خرج می کنم و

رنگ شادی را انتخاب می کنم.
ست ابی آسمانی که هدیه ی شب چله ای پارسال است که
حدیث برایم خریده بود که در مراسم رسوم پریسا آن را

بپوشم.
کمی بعد حاضر و آماده و در حالی که کمی فقط کمی آرایش

کرده ام از اتاق خارج می شوم و خان جون به محض دیدم
لبخند رضایت مندی می زند...

ولی عمه طاهره با نگاهی که بیشتر می شود این را از آن
دریافت کرد که آره، می شود تحملت کرد، مرا از نظر

می گذراند ...
هم پوششم را ...

هم اراستگی صورتم را ...
_ کی می رن برای آرایشگاه اینا؟
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_ خان جون نگاهش را به عمه طاهره می دوزد ...
خاتون گفت، فردا می برمش.

_ اصولش اینه، االن بعد عقد یه مراسم باید گرفته می شد؟
خان بغض کرده نگاهش می کند.

_ دقیقاً با کی اون مراسم رو می گرفتم. نه خان بابا هست و
نه داداشات و نه زندادش هات، به مردم نبودنشون رو چطور

توضیح بدم؟
قلبم مچاله می گردد ...

_ خب بازم ...
_ طاهره شروع نکن، این چیز ها رو هم نگهدار انشاهلل برای
پوپک انجام بده، منم با این شرایط موافق نیستم، ولی چه کنم
که یه سمت پاره ی تن بچه ی پرپر شده ام یه طرف شوهرم و
پسرهام ... نه اونا رو می تونم ول کنم و نه این طفل معصوم

رو...
دلم برای احساس مسئولیتش ضعف می رود ...

_ نمی خوام حرفش تو فک و فامیل تو دهن ها بیفته که
فامیلش نبودن و این چیز و اون چیز، خودت که فخری رو
می شناسی. دختراشم شکر خدا تو فضولی لنگه ی خودشن ...

چرا دستی دستی حرف خونه ام رو بندازم تو
دهن هاشون،همین ماه رمض نب بهونه ست که همه ی

مجلس هاشون رو این بچه ها گذاشتن تو یه شب که همه بتونن
بیان ...

عمه سکوت می کند ...
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#من_آیه _طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p174
#پارت_صد_و_هفتاد_و_چهار

#من_آیه _طوفانم

حال کوتاه می آید یا از سر ادب و احترام است را نمی دانم،
ولی همین که سکوت می کند، تاحدودی می توان به این چیز

ربط داد که رضایت دارد، چرا که یک تعدادی از
میهمان های مراسم عقدم باید خانواده ی شوهرش می بودند و
او هم که همیشه ی خدا در حال ثابت کردن این است که او
چقدر از خانواده ی خوب و معقولی برخوردار است که
دختری چون او را پرورش و تحویل آن ها داده است ...

همین تبعیض طبقانی خانواده ها، می تواند دلیل موسخی باشد
از این که سکوت می کند تا کنار خانواده ی شوهرش مجبور
به این نباشد که جای خالی خان بابا و عموهارا برایشان

توضیح و رفع ابهام کند.
کمی بعد زنگ خانه به صدا در می آید.
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چادرم را سر کرده و به اتفاق عمه از خانه خارج می شویم.
پوپک همچنان حضور ندارد، دقایق آخر است که دفتر
خاطراتم به ذهنم می رسد و با عجله داخل خانه شده و به

سمت اتاقم پا تند می کنم.
داخل که می شوم، از این که پوپک وارد اتاقم نشده است نفس

اسوده ای می کشم و پس از این که دفترم را درون کیفم
می گذارم، کلید اتاقم را از پشت در برداشته و آن را از این

سمت قفل می کنم.
این پوپکی که من می شناسم تا برگشتنم کل سوراخ

سنمبه های اتاقم را می گردد تا چیزی پیدا کند.
همین که شانس آورده ام صبح سر وقت کوله پشتی ام نرفته

است خدا را باید شاکر باشم.
چون اگر می رفت و از وحود این دفتر خبردار می شد، شک
ندارم سکوت نمی کرد و به رویم می آورد، پس خودم را به

امید به این که او این را نخوانده است خوش می کنم.
خان جون میانه ی در ایستاده و با خاتون گرم صحبت است.
چشمان خاتون قرمز است، و این نشان از این م دهد که او

گریسته است و حال برای چه چیز نمی دانم.
_ سالم.

_ سالم خاتون قربونت بشه، بیا مادر.
تبسمی می کنم و از در خانه که خارج می شوم نگاهم به
طوفانی می افتد که اینبار جین توسی به تن کرده است.

دلم برایش قنج می رود.
در سالم پیش دستی می کند.

_ سالم، خوبی؟
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قلبم می کوبد و ضرب می گیرد.
این سالم و این خوبی، این که چشم نمی گیرد و نگاهش را از

نگاهم برنمی چیند، یعنی یک چیز، حواسش پی همه چیز
است و شروع بسم هللا  و افتادی است که در پیامک امروز

بینمان رد و بدل شده است.
متوجه نگاه عمه طاهر به خودم که می شوم، ناخواسته

تبسمی می کنم.
_ سالم خوبم ...
مکثی می کنم ...

نباید صدایم بلرزد ...
نباید خودم را لو دهم ...

نباید مشکوک برخورد کنم ...
با تمام تالشی که می کنم، همراه با تبسمی با مکثی کوتاه

ادامه می دهم:
_ تو خوبی؟

حس می کنم که جا می خورد ولی ...
ولی او می فهمد که این تبسم، این احوال پرسی، یک سرش
به آن بسم هللا ربط دارد و یک سرش به عمه طاهره که تمام

هوش حواسش پی ماست.
با لحنی مردانه پاسخم را می دهد.

_ خوبم.
سپس نگاهش را به خان جون می دوزد.

_ با اجازه خان جون.
خان جون که همچنان در تالش است، لبخندش را حفظ کند

پاسخ می دهد:
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_ برین به سالمت.
طوفان با دستش به روبرو اشاره می کند.

_ بفرما ...
دلم قنج می رود ...

شادی و سرمستی مرا در برخود می گیرند.
رو به خان جون خداحافظی کرده و سپس هم قدم با طوفان به

راه می افتیم و خاتون و عمه طاهره هم پشت سرمان
هستند...

تق تق پشنه های کفش عمه حتی در کوچه هم پیچیده و
رومخی هست ...

ولی این هم قدمی با طوفان و ان بفرماییدش رسماً کاری
کرده است قلبم اوضاع و احوالش روبه راِه روبه راه

است ...

#من_آیه _طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p175
#پارت_صد_و_هفتاد_و_پنج

#من_آیه _طوفانم
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حرفی نمی زند ...
یعنی حرفی برای گفتن نداریم ...

به سر کوچه که می رسیم، طوفان پس از فشردن دکمه ی
ریموت ماشین، هم در عقب ماشین را و هم در جلو را باز
می کند، سپس عقب کشیده و دستش را باالی در ماشین قرار

داده و این ژست مردانه اش قند در دلم آب می کند.
_ بشین جلو مادر معطل نکنید.

عمه که انگار از این کار طوفان خوشش آماده است با
رضایت نشسته و طوفان برایشان در را می بندد، همین طور
صبر می کند تا به محض نشستنم درم را برایم ببندد و دیگر

در دلم برای آب شدن قندی نگذارد بماند.
لحظاتی بعد ماشین براه افتاده و آهنگ مالیمی هم در حال

پخش است.
کمی بعد طوفان مقابل یک پاساژ پارک می کند.

قبل از این که پیاده شویم، زنگ گوشی عمه طاهره به صدا
در می آید.
_ سالم بله.

... _
_ خوب هستین؟

... _
_ خب چرا!

... _
_ همین طوری که نمی شه!
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... _
_ من االن جایی ام ...

... _
_ نه دورم قربونتون برم.

... _
_ دربستی!

... _
_ بودن من چه فایده؟!

... _
_ باشه. بذارین ببینم چی می شه.

تماس را که قطع می کند لبخند ساختگی می زند.
سپس با لحنی که تمام تالشش را می کند کنجکاو برانگیز

نباشد خطاب به من می گوید:
_ عمه جان یه لحظه پیاده می شه.

این حرف خودش خروار خروار سوال در ذهن ایجاد می کند
پس این همه کوشش برای چه هست عمه جان ...

_ بله، حتماً.
از ماشین پیاده و کمی از آن فاصله می گیریم، عمه دستش را
روی بازویم می گذارد و چهره ی متاثری به خود می گیرد.

_ عمه جون، مجبورم تنهات بذارم. مادر شوهرم زنگ زده،
دارن بعد افطار میرن برای برادرشوهر کوچیکم

خواستگاری، می گه اگه ما نباشیم نمی شه، منم روم نشد بگم
ما خودمون مراسم داریم امشب، می دونی که همیشه دنبال
بهونه ان یه چیز پیدا کنن از خانواده ام و سوژه اش کنن،
نمی خوام حرف این بیفته که تو مراسمت خان بابا و
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داداش هام نبودن، جز اینم موندم چه بهانه ی بیارم، بگم
بهشون یه حرفه، نگمم این طور میشه ...

لبخندی برلب نشانده و میانه ی حرفش می پرم:
_ خودت رو اذیت نکن، برین ، خودتون که می بینید، از

طرف طوفان اینا هم کسی نیست، پس برین، خاطرتون جمع
نه من ناراحت می شم و نه طوفان ...

افه اماده ام ...
افه ی الکی ...

خواسته ام طوفان و نظر و حسش را مهم نشان دهم ...
عمه از خدا خواسته بغلم می گیرد.

_ انشاهلل عمه عروسیت جبران می کنم. پس من تا دیر نشده
یه دربستی بگیرم و تو راه پوپک رو بردارم و برم.

_ هر طور راحتین.
سپس به سمت در ماشین می رود.

طوفان و خاتون همچنان در ماشین نشسته و ادب پیشه
کرده اند.

عمه به محض باز کردن در ماشین خم شده خاتون را
مخاطب حرف هایش می گیرد.

_ خاتون با اجازه تون یه کار ضروری پیش اومده ناچارم که
حتماً برم. شرمنده نمی تونم بچه ها رو همراهی کنم.

_ این چه حرفیه مادر برو به سالمت، انشاهلل که خیره، هستم
من مادر، نگران نباش.

عمه لبخند قدردانی می زند و سپس طوفان را خطاب
می گیرد.
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_ دوست داشتم همراه آیه باشم ولی انگار قسمت نیست،
انشاهلل مراسم عروسی تون جبران می کنم.

_ یاشا، تا اینجا هم اومدین منت سرمون گذاشتین.
می رود ...

دلم برایش می رود ...
این ادب و نزاکتش مرا از خود بی خود می کند.

#من_آیه _طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p176
#پارت_صد_و_هفتاد_و_شش

#من_آیه _طوفانم

عمه دستش را روی بازویم می گذارد و نوازشم می کند،
لحظاتی بعد کارت عابری دستم می دهد.

_ این چیه عمه!
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_ اومدی خرید عمه تو هم برای نامزدت باید یه چیزی
بخری. خودم دارم، حدیث بهم داده، دستتون درد نکنه.
از او اصرار می شود و از من ممانعت، عالوه بر این که

خودم هم راغب نیستم که آن کارت را بگیرم، می دانم که اگر
آن کارت را بگیرم حدیث مرا حسابی توبیخ و از دستم

آزرده خاطر خواهد گشت.
_ مال خودم نیست، مال طاهاست، داده بود خان جون، اون

بهم داده.
سعی می کنم حرفم را در کمال احترام بزنم.

_ عمه حدیث از دستم دلخور می شه از کارتش استفاده نکنم.
بغض می کند.

_ چرا یهو همه چیز اینطوری شد. چرا بهو عزیز هام
اینطور به جون هم افتادن، رفتن طاها رو چطور تحمل کنم.

 پس خبردار شده که عمو طاها چه تصمیمی گرفته.
عمه به اشاره به ماشین می کند.

_ دیگه زشته، اونا هم بخاطر ما پیاده نمی شن، حاال فکر
می کنن چی داریم می گیم، من رفتم.

در همین حین برای تاکسی زرد رنگی دست تکان داده و
سوار شده و می رود.

در ماشین باز و طوفان پیاده می شود.
_ بریم.

نگاهم به خاتونی که همچنان درون ماشین نشسته  و چشمانش
را بسته است، می افتد.

طوفان متوجه تعجبم می شود.
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با لحنی که حس می کنم در انتهایش و آن پس تویش بغض
دارد ولی او با این حال تمام تالشش را می کند، که آن را

بروز ندهد می گوید:
_ یکم ناخوش احواِل ...

اصالً خرید کردنمان برای چیست.
مگر چه مجلسی داریم که بخواهیم برای آن خرید کنیم.
طوفان براه می افتد و متوجه ایستادنم که می شود به سمتم

برگشته و نگاهم می کند.
اخم ریزی بر چهره دارد.
_ تصمیم نداری بیایی؟
بهش برخورده است.

_ فکر کردنم ...
حرفش را می خورد.

او فکر می کند من با او بودن و تنها ماندن را نمی خواهم و
ایستادنم، هم بخاطر آن است.

دوست ندارم چنین چیزی را برداشت کند. بخاطر همین
تعارف را کنار گذاشته و می گویم:

_ امشب جز خان جون و عمو طاها هیشکی به محضر
نمی یان.

موشکافانه نگاهم می کند.
_ ناراحتی؟!

شرمگین دستی به لبه ی چادرم می کشم.
_ نه منظورم اینه، خب، خب برای چی وقتی کسی نمی آد،

الکی خرید کنیم.
توبیخ گرانه نگاهم می کند.
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_ مگه تو باس خاطر این و اون می خواستی خرید کنی؟
گند زده ام ...

_ نه خب، خب ...
کالمش جدی می شود ...

_ برای کسی این کارو نکن، برای دل خودت ولی چرا ...
به روبه رو اشاره می کند.

_ بریم ...
اعتراض نمی کنم هیچ این کارش به دلم خوش هم می آید ...

این یعنی او حواسش پی همه چیز است ...
حتی به این که بعد ها من از روز عقدم طوری دیگر سخن

نگفته و حسرت این را نخورم که چرا این لباس را نپوشیده و
این کار را نکرده ام ...

بی اختیار در حالی که کنارش راه می روم، بغضم
می گیرد ...

یک زن از شوهرش چه می خواهد؟
توجه ...

این که پشت و پناهش باشد ...
وارد پاساژ می شویم. طوفان ایستاده و خیره ی چشمانم

می شود.
دروغ چرا نگاه نگرفتنش را دوست دارم، حتی اگر به

قیمت، خجالت کشیدنم باشد.
_ چی می خوای بپوشی؟

نظر هم می پرسد!
چه می خواهم بپوشم ...

حتی خودم هم نمی دانم ...
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نگاه منتظرش را از چشمانم نمی گیرد ...
منتظر پاسخم است ...

مستاصل اشاره به مغازه ای که درون ویترینش مانتو
شلوار های شیک و مجلسی قرار دارد می کنم.

#من_آیه _طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p177
#پارت_صد_و_هفتاد_و_هفت

#من_آیه _طوفانم

_ مانتو شلوار ...
حرفی نزده و، با دست به روبه روی اشاره می کند.

 هر دو به آن سمت می رویم.
وارد مغازه که می شویم، یکی از فروشندگان به سمتمان

می آید.
_ سالم خوش اومدین.
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تبسمی می کنم.
_ سالم، ممنون.

_ کمکی از دستم بر می آد؟ چیز خاصی مد نظرتونه؟
_ بله مانتو شلوار مجلسی می خواستم.

_ برای عقد؟
_ بله.

نگاهی به منو طوفان می اندازد.
_ خوشبخت باشین. تشریف بیارین این سمت بیشتر کت

شلوار های مجلسیموِن، رنگ و سایز بندی مختلفی هم داره،
هر کدوم مورد پسند، بگین بهتون یه نمونه ازش بدم و

تشریف برین اتاق پرو، پرو کنید.
_ چشم حتماً.

برای راحتی مان می رود.
با دقت مانکن ها را از نظر می گذرانم، همیشه دوست داشتم

 برای مراسم عقدم لباس لباسم کرمی روشن باشد.
ولی همانطور که فروشنده گفت از هر مدلی رنگ بندی های

مختلف دارند.
طوفان در سکوت نگاهم می کند.

حس می کنم همین که نگاهم می کند و ازمن چشم نمی گیرد،
می خواهد مرا از معذب بودن خالص کند.

یک جورایی میخواهد انقدر نگاه کند تا کم کم برایم این
نگاه ها عادی و معمولی به نظر برسند و دیگر مرا خجول و

 شرمگین نکنند.
بخاطر همین، من هم سعی می کنم کم کم به این نگاه ها عادت

کرده و حساسیت نشان ندهم.

@romandl



با دقت تک تک مانتو ها را از نظر می گذرانم.
از بین شان فقط این آن مانتوی کالباسی که لبه ی آستین و

لبه های جلویش مروارید های سفید ریز دارد نظرم را بیشتر
به خودش جلب می کند.

مانتو فاقد هر دکمه ای هست و فقط با یک سنگ سینه نگین
کاری شده لبه های جلویش بهم وصل می شود.

شلوارش هم راسته و ساده ست.
_ انتخاب کردی؟

طوفان پرسیده است.
_ بله.

اشاره به مانتو می کنم.
_ اون رو.

_ همون رنگ؟
نکند از رنگش خوشش نیامده است. برای این که بفهمم این

جمله اش پرسشی ست یا خبری ...
نگاهم را از مانتو گرفته و به او می دوزم.

در نگاهش چیزی نمی توانم بیابم، طوفان این بار خیره در
نگاهم جمله اش را تکرار می کند.

_ همین رنگ؟
بیشتر به پرسشی می آید، بخاطر همین لبی تر می کنم و

شرمگینی پاسخ می دهم:
_ بله.

میان گفتن و نگفتن مانده است.
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حس می کنم می خواهد چیزی بپرسد، ولی برای پرسیدنش
تعلل دارد، اّما زمان زیادی سپری نمی شود تصمیم گرفته و

اشاره به جلوی باز مانتو می کند.
_ فکر نمی کنی، یکم زیادی ولنگ و بازه جلوش؟

هم زمان از حرفش در دلم هم خنده ام می گیرد و هم دلم غنج
می رود. این که رویم تعصب دارد و غیرت مرا خوشحال

می کند و حس خوبی دارم.
منتظر پاسخ است.

_ از زیرش سارافون می پوشم، شما نگران نباشد.
اخم ریزی می کند...

جزئی ست ولی من متوجه آن می شوم.
_ تا کی برنامه داری منو شما صدا بزنی؟

یکه می خورم. دروغ چرا توقع نداشتم آن بسم هللا ی که گفتم،
او آن را به این زودی جدی گرفته و برای واقعی کردن این

ازدواج، اقدام کند.
بدون شک همین شما خطاب کردنم یعنی گذاشتن یک دیوار

قطور بزرگ میان خودم و او ...
سرش را خیلی کم و کوتاه به طرفین تکان می دهد و همزمان

می پرسد:
_ نگفتی تا کی برنامه داری؟!

خجالت را کنار می گذارم، منه عاشق هیچ چیز برایم
باارزش تر از این نیست که هر لحظه به طوفان نزدیک و

رابطه ام صمیمانه  و محبت آمیز تر باشد.
خجالت زده، سر می افکنم.

 _ نگران نباش.
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_ یاشا، خانئم قیر. )آفرین، دختر خان.(
راضی می شود، منکه این را از طرز بیانش متوجه می شوم.

#من_آیه _طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p178
#پارت_صد_و_هفتاد_و_هشت

#من_آیه _طوفانم

در همین حین فروشنده دوباره به نزدمان باز می گردد
_ کدوم مدل مورد پسند شد.

اشاره به آن مانتویی کالباسی می کنم.
_ مدلی پر فروشمون رو انتخاب کردین، کار جدیدموِن ولی
خدا رو شکر استقبال خوبی ازش شده و این سری سوم که

از این کار سفارش می آریم.
نزدیک رگالی که پشت مانکن قرار دارد می رود.

_ فکر کنم سایز کمرتون سی و شش باشه و همین سایِز یک
 اندازه تون بشه.

@romandl



آن را در آورده و به سمتم می گیرد.
_ بفرمایین، می تونید تشریف ببرید اتاق پرو تن بزنید.

با لبخند آن را از او می گیرد.
_ ممنون از شما.

 اشاره به پیش خان می کند،
_ سارافونم همین رنگی می خواین؟

از این که سارافونمم قرار است نو باشد احساس خوبی بهم
دست می دهد.

_ بله.
_ پس شما تشریف ببرید تا اماده شین براتون می آرم.

_ کفش و روسری؟
طوفان پرسیده است.

فرشنده لبخندی به حواس جمعی طوفان می زند.
_ بله نامزدتون درست می گن، خواستین اونا رو هم انتخاب

کنید یکهو برین اتاق پرو.
با لبخندی رضایتم را اعالم می کنم.

ولی این لبخند رنگ و بوی بغض دارد و منه بی جنبه ای که
باور ندارم که این طوفان همان طوفان رویا هایم بوده باشد.
شال سفید حریر و کفش کالباسی ساده ای هم انتخاب کرده و

سپس به سمت اتاق پرو می روم.
به محض ورود و بستن در، لباس ها را آویزان و کارتون
کفش را هم رو سکوی کوچکی که در اتاق پرو قرار دارد

می گذارم.
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شروع به خارج کردن لباس هایم می کنم، در همین حین در
اتاق پرو زده می شود، هول زده نگاهی به خودم درون آینه

می اندازم، تاب و شلوار به تن دارم.
_ سارافون.

دستپاچه پشت در قرار و الی در را باز می کنم.
طوفان فقط دستش را داخل می کند، نه من صورت او را

می بینم و نه او صورت مرا ...
از خدا خواسته آن را گرفته و با عجله در را می بندم.

با یک ذوق خاصی شروع به پوشیدن لباس هایم می کنم.
اکنون به حرف طوفان که می گفت برای دل خودت چیست

پی می برم.
راست می گفت ...

تجربه نکردن این حال خوب بی انصافی، به دلم، حساب
می آمد ...

حیف این احساس خوب و مطلوب نبود که می خواستم خودم
را از آن منع کنم...

با اشتیاق به خودم می نگرم .. .
زیباست ...

مانتو را ان برای من دوخته اند، انقدر زیبا در تنم نشسته
است که حسابی حالم را از این رو به آن رو کرده است...
یک چرخ نمایشی می زنم و با ذوق دستانم را روی دهانم
می گذارم تا جیغ نکشیده و خوشحالیم را فریاد نکشتم...

لحظاتی بعد آن ها را از تنم درمی آورده و لباس های قبلی ام را
می پوشم...
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فقط تنها چیزی که مرا زیاد شبیه نو عروسان نکرده این
موهای روی صورتم و پشت لبم است. که اگر این ها هم نبود

زیبایی و چشمگیریم حسابی تکمیل می شد.
از اتاق خارج می شوم.

طوفان فقط کمی از در فاصله دارد ...
انگار که مانده و دارد پاسمابی می دهد تا هیچ کس دستش به

دستگیره ی در اتاق پرو نرسد.
_ چی شد؟

#من_آیه _طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p179
#پارت_صد_و_هفتاد_و_نه

#من_آیه _طوفانم
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هر چند دوست داشتم نظر او هم در این تصمیم شریک باشد
ولی چه کنم که خجالت می کشیدم نظر او را بپرسم و

 همین که، او هم از من چنین چیزی را درخواست نکرد
_ بله، قشنگ بودن.

در حالی که آن ها را از دستم می گیرد می پرسد:
_ دیگه چی باید خرید؟

متواضع پاسخش را می دهم.
_ دیگه هیچی، چون سفره عقد  محضرها همه چیز دارن.

به جلو اشاره می کند.
_ پس بریم.

هنوز قدم اول را برنداشته است که با عجله می گویم:
_ نه!

متعجب نگاهم می کند.
مانده ام چگونه او را دو شخص مفرد خطاب کنم، اکنون چه

بگویم و چه جمله ای استفاده کنم.
_ چی نه؟!

با دست اشاره به لباس های مردانه می کنم.
متوجه منظورم می شود.

_ الزم ندارم.
دلگیر می شوم. اشاره به مانتوی در دستش می کنم.

_ منم الزم نداشتم، ولی خریدم.
در سکوت نگاهم می کند.

حرفی نمی زند ...
حس می کنم دقیق حرکاتم را زیر نظر دارد تا چیزی عایدش

شود ...
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دستی به گوشه ی لبش می کشد.
_ گروکشی که نیست؟!

متوجه منظورش نمی شوم.
_ چی گرو کشی نیست!

یه تای ابرویش باال می رود ...
_ این که تو اینا رو خریدی منم باس کم نیاوردن باید یه چی

برات بخرم!
اوه اوه او چه فکری می کند و من چه فکری ...

سری به نشانه ی نه سری تکان می دهم.
_ نه اصالً، من اینطور فکر نمی کنم، قصدمم این نیست.

 اشاره به مانتو می کنم.
_ خب ...

مکث می کنم.
_ خب؟!

دل را به دریا می زنم.
_ خب تو هم برای دلت یه کاری کن.

یکه می خورد.
شوکه می شود ...
تعجب می کند ...

حتی پلک هم نمی زند...
فقط نگاهم می کند.

عجیب غریب است ...
نمی شود حدس زد که در ذهنش به چه چیز می اندیشد ...
بی حرف راه می افتد و من هم کنارش همراهیش می کنم.

خجالت می کشم دوباره اصرار کنم.
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خرید هایم را روی پیشخوان می گذارد و سپس رو به مردی
که پشت پیشخوان نشسته است می گوید:

_ پیرن مردونه هاتون کجاست؟!
دلم گرم می شود ...

یک طور عجیبی گرم می شود ...
این گرما جدید است ...

قبالً تجربه اش را نداشته ام ...
مرد با ادب و نزاکت تبسمی می کند.

_ االن می گم همکارا راهنمایی تون کنن.
سپس به پشت سرمان اشاره می کند.

_ خانم فروزش، خانم و اقا رو به قسمت پیراهن های مردونه
راهنمایی کنید.

با راهنمایی خانمی که اکنون فهمیده ام نام خانوادگی اش
فروزش است به سمت انتهای فروشگاه می رویم.

_ این جا قسمت مردونه امون هستش، پیراهن، کت،شلوار،
کمربند، حتی کفش موجوده هر کدوم مورد پسندتون شد،

بگین براتون بیارم.

#من_آیه _طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی
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#p180
#پارت_صد_و_هشتاد

#من_آیه _طوفانم

طوفان به رگال  پیراهن ها اشاره می کند.
_ منت سرم بذار و یکی خودت از بینشون بردار ... چون

سلیقه ام دوزار نمی ارزه.
این بار نمی توانم خنده ام را مهار کنم.

البته بلند و با صدا نمی خندم، غیر ارادی ردی از لبخند،
روی لب هایم می نشیند.

طوفان می بیند و نمی دانم چه تصوری می کند ولی خودش هم
لب هایش به یک نیمچه لبخند کمرنگ کش می آید.

از ذوق زیاد نمی دانم  چکاری درست است و چکاری
غلط ...

تمام تالشم را می کنم تا بی جنبگی ام را بروز ندهم.
حال تا چه اندازه توانسته ام کارم را عملی کنم را نمی دانم.

میان پیراهن ها چشمم به یک پیراهن مردانه کالباسی
می افتد ...

چشمانم برق می زند.
رنگ این پیراهن با مانتوی خودم مو نمی زند...

اّما خجالت می کشم آن را بیرون بکشم و به دست طوفان
بدهم.
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چرا که حس می کنم این کارم شاید برای االن و همین اول
کاری درست نباشد.

نمی دانم ...
فکر ناجور است دیگر ...

یکهو آمده و در ذهنم لنگر انداخته و مرا از این کار باز
می دارد ...

چند پیراهن عقب تر چشمم به یک پیراهن سفید می افتد و
آن را برداشته و خجالت زده به سمت طوفان می گیرم.
آن را گرفته و به سمت قفسه ی کمربند و کفش ها اشاره

می کند.
_ منت سرم بذار و یه توک پا اونوری هم برو یه کمربند و

یه کفشم انتخاب کن.
با تبسمی به آن سمت رفته و یک کمربند و کفش هم انتخاب

می کنم.
طوفان در حال پا زدن با کمی خشونت می گوید:

_ کفش دیشبم تازه ست ولی سهراب لندهور یه سایز کوچیک
برداشته!
سهراب؟!

سهراب دیگر کیست!
تعجبم را که می بیند ادامه می دهد.

_ دوستم، یه نموره مثل داداش می مونه برام ...
لبخندی می زنم.

طوفان اشاره به قسمت کیف ها می کند.
_ برو یکی هم کیف بردار برای خودت، منم برم اینا رو

حساب کنم.
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اشاره به اتاق پرو می کنم
_ پرو؟!

_ اهلش نیستم. برو.
بی حرف به آن سمت می روم و طوفان هم به سمت پیشخوان

می رود.
یک کیف کالباسی هم انتخاب کرده و ستم را تکمیل و به

سمت طوفان برمی گردم.
انگار همین یک کیف مانده بود که آن را هم حساب و پس از
برداشتن کیسه ها از مغازه خارج و به سمت ماشین می رویم.
خاتون به محض دیدنمان کنار هم، لب هایش کش امده و زیر
لب چیزی که حدس می زنم ذکر بوده باشد گفته و به سمت ما

فوت می کند.
_ به سالم قناری!

قناری!
از تعجب شاخ درمی آورم.

_ جونم قناری، خسته شدی نه! یه نوه داری دوزار نمی ارزه
ولی یه خروار مشکل و بال ریخته سرت نه!

 _ اِ نگو از این حرف ها، غمم می گیره.
قرمزی چشمانش خبر از گریه اش می دهد.

_ بشینین تا دیر نشده، دو ساعت دیگه افطاره ...
در عقب را باز و کنار خاتون می نشینم.

_ برو جلو بشین مادر، از این کار نکن، به دل می گیرم.
محبت خرجش می کنم.

_ یا شما برین جلو بشینین، یا بذارین منم پهلوی خودتون
بشینم، اینطور که عقب تنها نشستین من غمم می گیره.

@romandl



سنگینی نگاه طوفان به خودم را حس می کنم.

#من_آیه _طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p181
#پارت_صد_و_هشتاد_و_یک

#من_آیه _طوفانم

_ قربون خودت و خانمیت بشم من، حجب و حیایی تو رو
تو هیشکدوم از دختر های اطرافم ندیدم. همیشه آرزوم بود

که قسمت طوفانم بشی! وقتی کنار هم می بینمتون، انگار دنیا
رو دو دستی بهم دادن. خوشبخت شی مادر...

در را که می بندم.
طوفان آهنگ مالیمی گذاشته ماشین را به حرکت در

می آورد.
خاتون دستم را در دستش می گیرد و آهسته، طوری که

خودم و خودش فقط صدایش را بشنویم پچ می زند:
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_ هوای هم رو داشته باشین مادر ... ماشاهلل خودت یه پا
خانمی، نیازی به این نیست من بهت حرفی بزنم و راه و چاه

یادت بدم.
با سر اشاره به طوفان می کند ...

_ نگاه به ظاهر محکم و سردش نکن، دلش اندازه ی یه
گنجشیک می مونه! نازک و شکستنی ...

بغض می کند.
_ دلم برای این که تو خونه ام صدای خنده ی از ته دل بشنوم
تنگ شده مادر ... بیا و باعث این خنده ها باش. پریشبم بهت
گفتم، گفتم طوفان من سرش بره باعث بی ابروی یکی دیگه
از قصد نمی شه! یه اتفاقی بود که نباید می افتا ولی افتاد،
شاید بد باشه! شاید دلت به این ازواج نباشه و از سر حفظ
آبروت این کارو کردی. ولی همه ی زندگی ها اگه پایه اش با
تالش و صداقت و درک دوتا طرف بره باال، دیگه حاال حاال

کج نمی شه و چیزی نمی تونه اون رو خراب کنه ...
_ پناه هم باشین. طوفان من که به یه پناهگاه نیاز داره. تو
هم خانمی کن و بهش پناه ببر، می دونم که ولت نمی کنه به

امون خدا ...
در همین حین طوفان ضبط ماشین را خاموش کرده و با

لحنی که تا کنون از او ندیده ام می گوید:
_ چیه قناری، چی داری چهچه می کنی؟ خوب عروست رو

گرفتی تنگ دلت و مارو به این زودی از یاد بردی.
به خاتون که می رسد لحنش شیرین و دوست داشتنی می شود

...
شیطنت از لحن کالم و برخوردش می بارد ...
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گویی دربرابر او خود واقعیش است بدور از هر افزودنی
دیگر ...

_ حسودی نکن، مرد که به خانمش حسودی نمی کنه، اون
رو می ذاره باال سرش و حلوا حلوا می کنه.

می ایستد ...
قلبم از حرکت می ایستد ...

توقع دارم طوفان سکوت کرده و برای تغییر فضا صدای
آهنگ را زیاد کند، ولی برخالف تصوراتم دل به دل خاتون

می دهد و مرا عجیب عاشق تر از اینی که هستم. می کند.
_ چشم اونم به وقتش، شوما جون بخواه، کیه که به قناریش

جون نده!
خاتون اخمی می کند.

_ باز از این حرف ها زدی!
طوفان روی دهانش ضربه ای می زند.

_ آه آه، بیا شکر خوردم، حاال وا کن اون اخمارو اصالً بهت
نمی آد.

خاتون لبخندی می زند و از دست تویی نثارش می کند.
سپس نگاهش را به بیرون می دوزد و طوفان هم به

رانندگی اش ادامه می دهد.
زیر چشمی نگاهم برای یک لحظه به طوفان می افتد و

می بینم که خیلی سریع دستش کنار چشمش قرار گرفته و
اشکی که می خواست ریخته شود را پاک می کند.

تعجب برای یک لحظه ام است...
اکنون دقیقاً گریه برای چیست؟
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نه به آن لحن و بیان دقایق پیش، نه به این بغض که مشخص
است برای شکستن خودش را به هر در و دیواری می زند

ولی طوفان با سرسختی تمام مقابل آن قد اعلم کرده و
مقاومت می کند.

#من_آیه _طوفانم
#به نویسندگی سمیرا حسن زاده

#آذربایجان_ قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p182
#پارت_صد_و_هشتاد_و_دو

#من_آیه _طوفانم

سریع از او نگاه می گیرم.
چون این پنهانی اشک پاک کردن کامالً مشخص است که او

نمی خواهد کسی اشکش را ببیند.
کمی بعد گوشی اش را برمی داشته و شماره می گیرد.

_ سر ولیعصرم.
گویا با سالم دادن مشکل دارد.

... _
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_ کدوم فرعی؟
... _

_ حله! اون کدوم کوچه ست؟
... _

_ حله.
... _

_ نه و نیم.
... _

_ باش.
... _

_ یاشا.
تماس را قطع کرده و گوش اش را درون جیب کتش

می گذارد.
کمی بعد مقابل، طال فروشی ماشین را نگاه می دارد.

_ پیاده شین.
_ خاتون قربونتون، من پیاده نمی شم، برین خودتون! طوفان

مادر یادت نره سفارشیم.
با مهربانی گفته است، طوفان چیزی نمی گوید؛ حتی اصرار

هم نمی کند، گویا از دلیل این امتناع ورزیدن های خاتون
باخبر است.

_ برو مادر، برو پهلوی شوهرت.
شک ندارم که دلیل اصلیش تنها گذاشتن منو طوفان است.
من هم اصرار نمی کنم. با لبخند از ماشین پیاده شده و به

سمت طال فروشی می رویم.
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برخالف تصوراتم که اکثر اوقات دیده بودم طال فروشان
میان سال هستند، صاحب این طال فروشی پسری جوان و

خوش پوش است.
_ سالم، طوفانم.

دست هم را می فشارند.
_ سالم خوش اومدین، سهراب مثل داداش می مونه برام،
داداش اون داداش منم هست، همه متعلق به خودتون، هر

کدوم رو پسندیدین بگین براتون بیارم.
طوفان مخلصانه دستی روی سینه اش می گذارد.

_ نوکرم.
سپس اشاره به انگشترها می کند.

_ حلقه می خواستم.
_ ست؟

طوفان نگاهش را به من می دهد.
تعارف را کنار می گذارم، حلقه ی ازدواج لباس یا هر چیز
دیگر نیست، چیزی است که یکبار خریده می شود و من هم
همانند دیگر دختران حلقه ی ست را بیشتر می پسندم تا جدا و

سوا از هم ...
رضایتم را با تکان سر نشان می دهم.

_ اره داداش ست.
فروشنده حلقه های ست را مقابلمان قرار می دهد و طوفان با

اشاره ی دست، به من می فهماند که انتخاب کنم.
در حالی که از درون از خوشحالی در حال غش کردن
هستم، سعی می کنم حفظ ظاهر کرده و خانومانه و موقر

برخورد کنم.
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حلقه ها را از نظر می گذرانم، هیچکدام به اندازه ی آن ست
رینگ ساده نظرم را جلب نمی کند.

نگاهی به طوفان می اندازم و می خواهم رضایت را در
چشمان او هم ببینم.

با باز کردن چشمانش رضایتش را اعالم می کند.
با خیلی آسوده آن را برمی دارم و امتحانش می کنم، از شانس

خوشم، اندازه ی انگشتم است و نیازی به کوچک کردن
ندارد.

انگشتر طوفان را به سمتش می گیرم،با احتیاط آن را از دستم
می گیرد و امتحانش می کند، از سر خوش شانسی انگشتر او

هم اندازه ی انگشتش می شود و با رضایت هر دو آن را
انتخاب می کنیم.

کارتم را از جیب کیفم خارج می کنم و به سمت طوفان
می گیرم.

طوفان اخمی ریزی می کند، قبل از این که بخواهد حرفی
بزند با جدیت تمام می گویم، اگه از این کارت نکشین، هم

حدیث از دستم دلخور می شه و هم خان جون و هم عموطاها
...

کمی مکث کرده و به فکر فرو می رود، سپس لحظاتی بعد
آن را گرفته و به سمت فروشنده می گیرد.

قبل از این که بخواهد چیزی بپرسد خودم رمز را می گویم و
بعد از کلی تعارف تیکه پاره کردن فروشنده رضایت داده و

کارت را می کشد.
طوفان اشاره به گردنبند ها می کند.

_ به سلیقه ی خودت یکی از اونا انتخاب کن.
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به خیال این که می خواهد برای خاتون بخرد، بدون تعارف
تیکه پاره کردن، نگاهم را با دقت بین آن ها می چرخانم.

از میانشان آن گردنبند نسبتاً بلند که پالکش به حالت اشکی
است که رویش تراش کاری شده ولی از دور شبیه این

می ماند که نگین کاری شده را انتخاب می کنم.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p183
#پارت_صد_و_هشتاد_و_سه

#من_آیه _طوفانم

قبل از این که بخواهد چیزی بپرسد خودم رمز را می گویم و
بعد از کلی تعارف تیکه پاره کردن فروشنده رضایت داده و

کارت را می کشد.
طوفان اشاره به گردنبند ها می کند.

_ به سلیقه ی خودت یکی از اونا انتخاب کن.
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به خیال این که می خواهد برای خاتون بخرد، بدون تعارف
تیکه پاره کردن، نگاهم را با دقت بین آن ها می چرخانم.

از میانشان آن گردنبند نسبتاً بلند که پالکش به حالت اشکی
است که رویش تراش کاری شده ولی از دور شبیه این

می ماند که نگین کاری شده را انتخاب می کنم.
طوفان بی حرف ها را هم حساب کرده و پس از خداحافظی
گرم و مردانه ای که طوفان با فروشنده می کند از آن جا خارج

و به سمت ماشین می رویم.
در عقب را باز می کنم تا در آن جا بنشینم که نگاهم به پاهای

دراز کرده ی خاتون بر روی صندلی می شود.
_ خاتون قربونت، جلو بشین مادر، من این پاهام رو دراز

بدم، امونم رو برید این پا درد.
خنده ام را جمع می کنم.

هیچ گاه فکر نمی کردم که خاتون چنین بلد باشد که کلک
بزند و فیلم بازی کند.

بی حرف در را به ارامی بسته و در صندلی جلو می نشینم.
طوفان ماشین را به حرکت درمی آورد.

_ خریدی مادر؟
از آینه  عقب نگاهش می کند.

_ بله که خریدم، خوبشم خریدم، مگه می شه قناری چیزی
بخواد و من تو کارش نه بیارم ...

_ دستت درد نکنه، خیر از جونیت ببینی.
کمی بعد طوفان وارد کوچه ای شده و پس از این که با دقت
پالک ها را از نظر می گذراند مقابل آپارتمانی می ایستد.

سپس رو به حاج خانم کرده و می گوید:
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_ خب دیگه قناری، دیگه کلک هات این جا کار ساز نیست و
منو با این ریش و سبیل این جا را نمی دن و با دنگه دمپای
دنبالم می کن، این تو و این عروست. منم همین جا منتظرم.
خاتون خنده ی مادرانه ای می کند، پس طوفان هم همانند من

متوجه کارهای خاتون شده است.
من هم همانند آن دو خنده ام می گیرد و لبخند روی لب هایم

نقش می بندد.
_ جام نیستی مادر، جام نیستی ببینی تو چه حالیم، وقتی دارم
سرو سامون گرفتنت رو می بینم، دلم آروم می گیره، خستگیم

در می ره. حالم خوب می شه.
مهربان می شود ...

لحن بیانش دل انگیز می شود ...
_ نوکر خودت و حال دلتم خاتون، زود دست بجنبونین تا

دیر نشده.
به اتفاق خاتون از ماشین پیاده و وارد آرایشگاه می شویم.
آرایشگاه، در طبقه ی اول آپارتمان سه طبقه قرار دارد.

آرایشگر به محض دیدنم، لبخند می زند.
انگار با خاتون آشناییت دوری دارند، پس از نیم ساعت کار
بند انداختن صورتم و برداشتن ابروهایم تمام و موهایم را هم

سشواری کشیده و مرتب می کند.
خودم که حسابی از دیدن خودم درون آینه ذوق می کنم.

صورتم صاف و پوستم لطیف شده اند...
مگر چقدر مو در صورتم داشتم که اکنون چنین احساس

سبکی می کنم و حس  خوبی دارم؟!
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کار آرایشگر که تمام می شود، خاتون دیگر تاب نیاورده و
به سمتم می آید.

_ دستت درد نکنه سمانه خانم، حسابی عروسم و خوشگل
بود و خوشگل ترش کردی.

_ منکه کاری نکردم، ماشاهلل عروست خوشگله و برو رو
داره.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p184
#پارت_صد_و_هشتاد_و_چهار

#من_آیه _طوفانم

خاتون سریعاً زیر لب چیزی خوانده و روی صورتم فوت
می کند.
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در جایم که می ایستم، زمان را از دست نداده و در آغوشش
مرا گیر انداخته و حسابی می چالندم...

ذوقش شیرین است.
_ دورت بگرده خاتون تو از کجا پیدات شد تو زندگی

طوفان، طوفان ببینتت بچم دلش ضعف می ره، شک ندارم یه
روز دل اون رو می بری، که اگه نبری باید به داشتن دل تو
وجود طوفان شک کنم. شک ندارم روزی آیه ی زندگیش

می شه.
حرف هایش برایم همانند مسکن قوی می مانند.

سکوت را جایز نمی دانم و در برابر این همه ابراز
احساساتش خانومی خرجش می کنم.

_ نظر لطفته خاتون، شما به من همیشه لطف دارین.
_ لطف چیه تصدقت، هیچ این طور نیست، حرف دلمه، بهتر
از تو نصیب طوفانم نمی شد، هم تو خوشگلی هم تو خانمی،

افسانه خانم که رفته بود دستانش را بشوید بسمتان باز
می گردد.

بخاطر ماه رمضان ارایشگاه در سکوت کامل به سر می برد
و فقط من و خاتون و افسانه خانم در این جا حضور داریم.
_ چی میگن عروس و مادر بزرگ شوهر بهم، معلومه
حسابی همدیگه رو دوست دارین، بهتون حسودیم شد.

_ نه دخترم، انشاهلل خدا یه مادر شوهر خوب نصیبت کنه که
قدرت رو بدونه، ماشاهلل از هر پنجت یه هنر می باره ...

خصلت اصلی اش مهربانی ست ...
اصالً طوری در وجودش نهادینده شده که محال است حاال

حاال از وجودش این خصلت پر بکشد.
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خاتون است و مهربانی های بی حد و مرزش که به هرکس
که از راه می رسد، آن را عاشقانه نثار می کند.

شروع به پوشیدن لباس هایم می کنم و خاتون پس از پرداخت
دستمزد و دادن انعام به افسانه خانم به سمتم می آید و با

لبخندی دلنشین نگاهم می  کند.
طوری که خجالت زده ام می کند.
_ حاضری مادر؟ بریم قربونت؟

به رویش لبخند می زنم.
_ خدانکنه، بله حاضرم بریم.

به سمت در خروجی آرایشگاه می رویم و با هر قدمی که بر
می دارم استرس در وجودم رخنه می گردد و مدام در ذهنم به

واکنش طوفان فکر می کنم.
یکی نیست به من بگوید دختر بنشین سرجایت، طوفان دوبار

به رویت خندید فکر کردی خبریست! نه دختر جان زیاد
جوگیر نشو...

هنوز برای خیلی چیز ها زود است.
نزدیک ماشین هستیم، طوفان در حال صحبت کردن با تلفن

است.
_ بشین مادر جات من پشت راحتم، اون پشت تو رو با
طوفان که می بینم انگار دنیا رو به من بخشیدن، بذار به

خوش دل خودم باشم، برو جات بشین و همیشه من هستم نه
تعارف بکن و نه متو معذب ...

کوتاه می آیم.
وقتی که خودش چنین می خواهد و خواسته ی قلبی اش است،

من دیگر چه بگویم.

@romandl



طوفان نگاهش به سمت پنجره است و با مخاطب پشت تلفن
حرف می زند.

هر دو در جایمان نشسته و در را می بندیم، از این که طوفان
نگاهم نمی کند، احساس خوبی دارم و از استرسم جزئی کم

شده است.
_ چند تا جعبه می بینتت؟

... _
_ برای فردا بعد از ظهر حاضره...

... _
_ من باتو این حرف ها رو ندارم، پس زر اضافی نزن و این

ریختی هم با من فک نزن...
... _

_ خوش ندارم تعارف تیکه پاره می کنی!
... _

_ خاطرت جمع، اصل جنس رو دستت می رسونم.
... _

در همین حین خاتون صدایم می زند.
_ ببینمت مادر.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

@romandl



#p185
#پارت_صد_و_هشتاد_و_پنج

#من_آیه _طوفانم

شرمگین به سمت خاتون برمی گردم و از بین صندلی او را
می نگرم.

_ بله خاتون؟
به جلو متمایل می شود.

_ چیزی یادت نرفته مادر، اگه فکر می کنی چیزی باید
خریده بشو ما یادمون رفته بهم بگو، سربلندی شوهرت پیش

خانواده ات سربلندی خودته و این حرف دقیقاً رو تو هم،
همین تاثیر رو میذاره، سربلندی تو یعنی سربلندی طوفان ...

با لحنی مهربان و با خضوع پاسخش را می دهم:
 _ نه خاتون، هر چیزی که الزم داشتم رو خریدیم.

_ مطمئن باشم که چیزی رو از قلم ننداختیم؟
_ بله مطمئن باشین.

در همین حین تماس طوفان قطع و خاتون حتی نمی گذارد
ثانیه ای بگذرد، سریعاً با اشتیاق کمی نزدیک تر آمده و با

محبت رو به طوفان می گوید:
_ دیدی عروست رو مادر؟ ماشاهلل مثل پنجه ی افتاب

می مونه.
طوفان حرفی نمی زند.

انگار او هم خجالت می کشد ...
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ولی خاتون مصر است و گویا قصد ندارد که تا ما را با هم
رو در رو نکند بی خیالمان بشود.

_ ماشاهلل خوشگل بود و خوشگل تر شده، مگه نه مادر؟
سنگینی نگاه طوفان به خود را حس می کنم.

_ آره قربونت برم.
خاتون ولی کوتاه نمی آید.

کامالً مشخص است، به این که طوفان نیمرخم را نگاه کند
قانع نشده است و می خواهد کاری کند که تمام رخم را ببیند.
_ برگرد مادر، برگرد شوهرت صورتت رو کامل ببینه،

بفهمه چه لعبتی گیرش اومده.
نگاه التماس بارم را به خاتون می دوزم.

توقع دارم نگاهم کار ساز بوده و کاری کند که خاتون دست
بردارد، ولی زهی خیال باطل، چون دقیقاً خاتون هدفش از
این اصرار این است که سد بین منو طوفان را از میانمان

بردارد.
میان این که سرم را به سمت طوفان بچرخانم مانده ام که

صدای طوفان را می شنوم.
_ ببینمت!

با یک لحن اخطار آمیز و خواهش و خیلی جزئی هم با تمنا
گفته است، انگار که هم می خواهد اخطار بسم هللا صبح را
بدهد، هم خواهش کند هوای دل خاتون را داشته باشم و هم
تمنا کند که منتی سرش گذاشته و نگاهش کنم تا در برابر
خاتون سربلندش کنم. ناگزیر سرم را چرخانده و نگاهمان

در هم گره می خورد، یکی شرمگین و یکی گرم ...
طوفان لبخند بر لب می نشاند ...
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ولی من کامالً متوجه می شوم که او این کار را برای
دلگرمی خاتون کرده است.

برایم با ارزش است، ولی چون دلیلش خاتون و کسب
رضایت اوست، نمی توانم آن حسی که باید را از این نگاه

گرم دریافت کرده و از آن لذت ببرم.
_ می بینی عروست چه خوشگله.

طوفان لبی تر کرده و خاتون را می نگرد.
_ اهوم ...

_ مثل ماه می مونه مگه نه؟
طوفان دوباره " اهومی " می کند.

می خواهم عقب بکشم، ولی نمی خواهم خاتون طور دیگر
برداشت کرده و ذوقش را کور کنم.

با تمام بی رضایتی که دارم در جایم باقی می مانمم.
_ قدرش رو بدون و دور سرش بچرخ ...

طوفان این بار لبخندش را واضح و در لحن کالمش جاری
می کند.

_ رو تخم چشام، شوما امر کن کیه که شونه خالی کنه!
 _ برای من نه! برای دل خودت این کارها رو بخون.

_اونم به چشم، رخصت می دی راه بیفتم؟!
_ آره مادر راه بیفت.

#p186
#پارت_صد_و_هشتاد_و_شش

#من_آیه _طوفانم
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در جایم می نشینم و نگاهم را به بیرون می دوزم.
کمتر از نیم ساعت به خانه می رسیم.

دم دم های افطار است.
همگی از ماشین پیاده شده و کنارهم وارد کوچه می شویم.
به مقابل در خانمان که می رسیم، طوفان کاور لباسم را به

همراه نون سنگک تازه پختی که لحظاتی پیش از سرخیابان
گرفته بود را به سمتم می گیرد.

_ ممنون .
در جوابم چیزی نمی گوید ولی خاتون با مهربانی می گوید:
_ برو مادر زود حاضر شو و منم روزه ام رو باز کنم، نیم

ساعت دیگه راه بیفتیم.
تبسمی می کنم.
_ چشم، حتماً.

کلیدم را از کیفم خارج و در را باز می کنم.
با بعد از تعارف تیکه پاره کردن آن ها واردخانه ی خودشان
می شوند و من هم در را بسته و از حیاط گذشته و وارد خانه

می شوم.
به محض ورود خان جون را می بینم که پشت سجاده اش

قرار گرفته.
کاور لباسم را روی زمین دراز می دهم و پس از خارج
کردن چادر و مانتوام سریع وارد آشپزخانه شده و بساط

افطارش را برایش می چینم.
کمی بعد خان جون نمازش که تمام می شود به سمتم می آید.
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_ سالم خان جون، قبول باشه.
نگاهش برق می زند.

_ چقدر خوشگل شدی، ماشاهلل ماشاهلل ال حول وال قوة اال
باهلل العلی العظیم ...

روی صورتم فوت می کند و مرا سفت به آغوشش می کشد.
_ بترکه چشم حسود، صورتت ماشاهلل باز شده مادر.

در همین حین در خانه باز و عمو طاها شیک و پیک کرده
وارد خانه می شود.

_ به به ببین کیا اینجان. چی شده رفتین تو بغل هم نکنه
چیزی پخش می کنن، اگه اره خانما منم تو بغلتون جا بدین.

خان جون ازم فاصله می گیرد.
_ سالم مادر، برگشتی!

خجالت می کشم سرم را بلند کنم و سالم خجولی می دهم:
_ سالم عمو ...

_ سالم یکی یه دونه ی عمو، چی شده نکنه اون کف زمینم
پهن شدم که خبر ندارم.

به سمت یخچال می روم و ظرف پنیر کوبیده شده را
برمی دارم و مشغول ریختن مقداری از آن درون پیاله

می شوم.
_ چیکارش داری مادر، چقدر لباست به تنت می آد، انشاهلل

قسمت خودت.
عمو طاها تک سرفه ای می کند و حرفی نمی زند.

ولی بجایش نزدیکم شده و همین که خم شده و چشم در چشمم
می شود چشمانش گرد و صدای خنده اش در فضای خانه

پخش می شود.

@romandl



_ زکی، َپ شرفت کو دختر، باد برد؟
منظورش به سبیلم است.

با دلخوری عموی کش داری می گویم.
_ سبیل شرف هر آدمیه، مگه نمی دونستی تو!

_ عمووووو...
خان جون به سمتم می آید.

_ اِ طاها چیکار داری دخترم رو به این خوشگلی شده،
ماشاهلل صورتش باز شده.

_ خان جون حرف می زنی؟ حاال بیاد و باز نشه، منم این
ریش و سبیل رو بدم به باد صورتم باز می شه دیگه، چرا

بزرگش می کنی!
چشمانم را ریز می کنم؛ ولی حرفی یا اعتراضی نمی کنم.

ولی در عوض اشاره به خان جون می کنم.
_ اذانم تموم شد خان جون بشین افطارت رو باز کن. 

_ پس تو چی مادر، بشین یه لقمه نون بخور، طوفان خریده
این سنگک رو.

غرور لحنم را پر می کند:
_ بله، برای افطاری تو خرید.

پشت سفره می نشیند.
_ دستش درد نکنه، بشینین یه لقمه نون بخوریم، کم کم باید

راه بیفتیم.
عمو طاها با یک طرز خاصی نگاهم می کند.

انگار که می خواهد مطمئن شود که کار درست را کرده
است که آن نمایش را راه انداخته و بالخره مرا به مراد دلم

رسانده است.
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رضایت می خواهد.
رضایتی که من آن را با بند بند وجودم حس و لمس می کنم.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p187
#پارت_صد_و_هشتاد_و_هفت

#من_آیه _طوفانم

هر سه سر سفره نشسته و شروع به خوردن می کنیم، هر
چند منو عموطاها روزه نیستیم ولی خان جون را همراهی

می کنیم.
کمی از سوپ جویی که خان جون برای افطار درست کرده

بود می خورم.
وقتی که تمام می کنم.

نگاه محبت آمیز خان جون دلم را گرم می کند.
_ برو مادر حاضر شو، چیا خریدی؟

_ مانتو و کیف و کفش، انگشتر هم خریدیم ولی دست ...
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مقابل عمو طاها خجالت می کشم اسم کوچک طوفان را به
زبان بیاورم.

خان جون به کمکم می آید:
_ دست طوفان؟

_ بله!
خان جون بغض کرده نگاهم می کند.

_ قربونت بشم، این خونه باید االن چراغونی می شد، پر
جمعیت می شد، افطاری باید می دادم، باید جشن می گرفتم،

چه کنم که حریف خان بابا نشدم و نتونستم از رفتن
منصرفش کنم.

قبل از این که من بخواهم حرفی بزنم عمو طاها می گوید:
_ غمت چیه خان جون، یه خرج کمتر، واال به چیا فکر

می کنی! همین که دختر مثل دست گلمون رو بهشون دادیم
باید از خداشون هم باشه.

با خنده گفته است، مثالً میخواهد جو موجود را عوض کند.
_ تو هم پاشو برو حاضر شو، من جمع می کنم سفره رو ...

رفتن را به ماندن ترجیح می دهم.
بی حرف از جایم برخاسته و پس از برداشتن وسایلم راهی

اتاقم می شوم.
کلیدش را از کیفم خارج و در آن را باز می کنم.

سعی می کنم هر چه انرژی منفی هست را از خودم دور
سازم، با ذوقی شیرین شروع به تعویض لباسم با لباس های

جدیدم می کنم.
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یک آرایش ملیح و خیلی خیلی ساده روی صورتم نقش بسته
است که دروغ چرا دل خودم برای خودم می رود، حال دل

طوفان چگونه نمی رود نمی دانم ...
البته از کارهای امروزش کامالً مشخص است که نگاهش به

این زندگی جدی ی ست و برای ساختنش از هیچ کاری
کوتاهی نمی کند.

نیم ساعت بعد حاضر و آماده خارج می شوم، خان جون هم
چادر رنگی اش را به سر کرده و روسری سفید و پیراهن

گلدار سبز یشمی رنگش راهم به تن کرده است.
طبق معمول عطر حرمش را حسابی به لباس هایش زده و

آن ها را معطر کرده است.
گوشیم این بار زنگ می خورد.

طوفان است.
بی معطلی تماس را برقرار می کنم.

_ بله ...
_ حاضرین؟

_ بله حاضریم.
_ پس سه سوت دیگه دم درتونم.

_ باشه.
تماس را قطع می کنم.

بعضی از کلماتش برایم جالب و خنده دار می آید.
_ چیه نیشت بازه.

تازه متوجه حضور عمو طاها می شوم.
سریع خنده ام را جمع می کنم.
_ ای بی جنبه ی شوهر ندیده!
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_ اِ طاها اذیت نکن بچه ام رو، چی شد مادر راه بیفتیم؟
خجالت زده پاسخش را می دهم.

_ بله.
عموطاها قوطی کوچکی را به سمت خان جون می گیرد.
_ بذار کیفت خان جون من حواس روبه راهی ندارم، از در

نرفته بیرون گمش می کنم.
کفش به دست به سمت در خروجی خانه می روم و آن را

می پوشم.
چون اول پا زدنم است، کمی اذیتم می کند که امیدوارم به
مرور جا باز کرده و حس بهتری از پازدنش داشته باشم.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p188
#پارت_صد_و_هشتاد_و_هشت

#من_آیه _طوفانم

زنگ خانه به صدا در می آید، به آن سمت به راه می افتیم و
عمو طاها در را برایمان باز می کند .
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_ بفرمایین، به محض خروج نگاهم که به طوفان و لباسش
و استایلش می افتد نفسم حبس می شود.

شک ندارم که این پیراهن دقیقاً همان پیراهن کالباسی رنگ
است در رگال آن مغازه قراد داشت و من خجالت کشیدم آن

را بردارم.
با تحسین نگاهم می کند و سعی می کنم ظاهر خودم را حفظ

کرده و در برابر چشمان عمدو طاها ضایع بازی در نیاورم.
_ سالم ...

_ سالم، سالم خان جون!
او هم مثال دارد خودش را عادی نشان می دهد.

_ سالم پسرم.
_ به سالم داش طوفان، ست هم که کردین.

به رویمان می آورد.
یعنی اگر به رویمان نمی آورد، به تیز بودنش باید شک

می کردم.
عمو طاها نگاه گذرایی به در خانه ی خاتون می کند و حتی
به پنجره های خاموش آن جا را هم از نظر می گذراند ...

با شیطنت منو طوفان را از نظر می گذراند.
_ خب مرغ عشق ها راه بیفتین که حسابی کار داریم.

میان خاتون و خان جون به راه می افتم و طوفان هم با کمی
فاصله، جلوتر از ما کنار عموطاها راه می روند.

آهسته چیزهای به طوفان می گوید. 
حدس این که دارد اتمام حجت های آخرش را می کند چندان هم

دور از ذهن نیست.
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بدون شک دوباره حرف ها و تهدیدهایش را برای او دیکته
می کند تا حساب کار دستش بیاید.

چه بی اندازه دلم برایش می سوزد و از این سرافکندگی و
کوتاه آمدنش غمگین می شوم.

405به سر کوچه که می رسیم، خان جون سوار پژو
عموطاها می شوند و من هم سوار ماشین طوفان که امانت

دوستش است می شوم.
بخاطر حرف خاتون دیگر این بار برای جلو نشستنش

اصرار نمی کنم و خاتون از این عملم حسابی خوشش می آید.
عطر سرد طوفان در اتاقک ماشین پیچیده است و در دل من
فقط خدا می داند که چه می گذرد و چه بی اندازه حالم خوب
است و از این که قرار است تا دقایقی دیگر همسر قانونی و

شرعیw طوفان بشوم چه حالی دارم.
در بین راه طوفان ایستاده و شیرینی می خرد و سپس به

سمت گل فروشی می رود.
تازه متوجه می شوم که من اصالً حواسم به گل نبوده و اصالً

دسته گل نخریده ایم.
برای خریدن دسته گل هم هر دو تنهایی وارد گل فروشی

می شویم.
دسته گل ها را از نظر می گذرانم، از میانشان دسته گلی که پر
از گل های نرگس است نظرم را به خود جلب کرده و سپس
پس از پرادخت هزینه اش از گل فروشی خارج و به محض

نشستن طوفان مسیر محضر خانه را در پیش می گیرد.
کمتر از نیم ساعت دیگر به محضر خانه می رسیم.
قلبم چنان از اشتیاق زیاد می کوبد که خدا می داند.
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چنان ذوق و اشتیاق دارم که اصالً نمی دانم چگونه و کی
وارد محضر خانه می شویم و خاتون چادر ملی ام را از سرم
خارج و چادر حریر سفید را برسرم می گذارد و کی به اتفاق
طوفان کنارهم با فاصله ی سه یا چهار انگشت روی مبلی که

پشت سفره عقد قرار دارد می نشینیم.
خاتون بغض دارد و اصالً نمی تواند حرفی بزند، می ترسد،

بغضش بشکند.
اتاق عقد در خلوت ترین حالت ممکن است.

حتی یک نفر نیست، که باالی سرم آمده و قندی بسابد...
کل بکشند ...

بگویند عروس رفته است گل بچیند ...
چه بی اندازه جای خالی حدیث را حس می کنم.

حتی زهره هم نیامده است و من به خوبی می دانم علت این
نیامدن چیست.

در همین حین، هستیم که در اتاق باز و حدیث شیک و پیک
کرده به همراه آقا رضا و شهره و شراره داخل می شوند.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p189
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#پارت_صد_و_هشتاد_و_نه
#من_آیه _طوفانم

بودنش و حضورشان چنان برایم غافلگیر کننده است که
نمی توانم اشک های از سر شوقم را جمع کنم.

خان جون حدیث را سفت به آغوش کشیده و قربان صدقه ی
قد و قامتش می رود.

در جایم ایستاده ام و طوفان هم به تبعیت از من در جایش
ایستاده است، منتظرم خان جون او را رها کند و خودم را
همانند کودکی که دلتنگ مادرش است در آغوش حدیث
انداخته و عطر مادرم را در آغوشش ببلعم و بو بکشم و

هرچه انرژی منفی است را از وجودم خارج سازم و مملو
از حس های خوبی که همیشه از او گرفته ام شوم.

_ کجا بودی مادر، نمی گی خان جون هوات رو می کنه چکار
کنه، چشام به در خونه و تلفن خشکید.

_ جونم خان جون خودم، دیگه شرایط طوری نبود که بهت
زنگ بزنم، ولی تا فهمیدم عقد کنون آیه  ست دیگه نتونستم

نیام و شبونه گازش رو گرفتیم و اومدیم. حتی به حدیثم نگفته
بودم که دارم می آم. ادرس این جارو هم از عموطاها گرفتم.

پس کار او بود ...
پر بغض نگاهش می کنم.

چشمانش را برایم باز و بسته می کند...
می فهمم ...
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به وضوح حس می کنم که بارها و بارها در دلش برایم
تکرار می کند که تا مرا داری غم نداری.

تا عمر دارم قدر دان اویم ...
من این ازدواج را از صدقه سری او دارم و حتی آن افرادی
که نمی دانم چه کسانی بودند که مرا دزدیدند  و باعث و بانی

این ازدواج شدند.
ازدواجی که در ظاهر از سر ناچاری نشان می دهد ولی در

باطن چنین نیست.
حدیث همین که از آغوش خان جون خارج و با خاتون احوال

 پرسی می کند، نزدیکم شده و دلتنگ
...

پر بغض ...
خواهرانه ...
مادرانه ...
مهربان ...

مرا به آغوش می کشد و همانند خل و چل هم هم من گریه
می کنم و هم او ...

نازک نارنجی شده ام نه!
کامالً مشخص است ...

من در برابر او همیشه نازک نارنجی شده ام ...
انگار به بودن هایش ...

به توجه هایش ...
به این که همیشه هوایم را داشته و مواظبم باشد عادت کرده ام

...
اگر هر یک از آن ها را نداشته باشم ...
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غمگین می شوم و داغان و پریشان می شوم ...
_ جمع کن خودت، این چه وضعیه ...

_ یکی باید به خودت بگه، من داشتم از تو تنهای و بی کسب
دق می کردم و دیدمت االن دارم پس میفتم. خب تو واسه چی

داری گریه می کنی.
این ها را در گوش هم می گویم ...

بزرگ ترها هم کاری به کارمان ندارند، در کمان می کنند ...
آن ها که ار دل های ما خبر ندارند ...

آن ها که نمی دانند در خانواده چه الم شنگه ای بپا شده
بخیالشان این گریه ی ارام ما از سر دلتنگی  و عشق و دوست

داشتن و وابستگی بسیار است.
_ منم دارم برای این گریه می کنم که داشتم دق می کردم و
بخاطر بی عقلی یه بزرگتر باید تو مراسم تنها خواهرم
شرکت نمی کردم. ولی خوب کردم اومدم به قول طاها به

کسی چه!
خان جون نزدیکمان شده و مارا از هم جدا می کند.

_ باشه مادر، می دونم دلتنگ هم بودین، ولی االن گریه
خوب نیست، وقت شادی، باید بخندین.

کوتاه می آیم و اشم را پاک می کنم.
خدا رو شکر که آرایش آن چنانی نداشتم وگرنه با این گریه

همه را خراب و خودم را از قیافه می انداختم.
حدیث با طوفان سالم و احوال پرسی می کند و آنقدر با

احترام و ادب و نزاکت با او برخورد می کند که منه بی جنبه
را از خود بی خود می کند حسابی سر کیف می آورد.
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با شهره و شراره و آقا رضا سالم و احوال پرسی و خوش
امد گویی می کنم و تبریکاتشان را به جان می خرم.

البته از خود بی خود شدنم زمانی به درجه ی بیشترش
می رسد که طوفان هنگام حال و اوحوال و خوش آمدگویی با

حدیث و شهره و شراره سر به زیر و آقا منشانه با آن ها
برخورد می کند و دل عاشق مرا عاشق تر می کند.

_ خب خب، حاال بوس و بغل و تبریک ها رو بذارین کنار و
بذارین حاج آقا شروع به جاری کردن خطبه ی عقد بشه.

عمو طاها گفته است ...
آن هم با لبخند و لحنی شیطنت بار ...

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p190
#پارت_صد_و_نود
#من_آیه _طوفانم
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با تعارف طوفان درجایم می نشینم و طوفان هم پشت سر من
در جایش می نشیند.

شراره و شهره خنچه ی عقد را روی سرمان می گیرند و
حدیث هم شروع به سابیدن قند می کند.

حس می  کنم اکنون خوشبخترین زن روی زمین هستم.
لبخندی که روی لب هایم است کامالً غیر ارادی ست و حتی

برای جمع کردن آن هم اختیاری ندارم.
طوری که طوفان هم متوجه این لبخندم می شود برای

لحظه ای که چشم در چشم هم می شویم نگاهش سمت لب هایم
کشیده می شود و لبخندم را که می بیند، لبخندی کمرنگ هم

روی لب های او نقش می گیرد.
برای نشان دادن لبخندم نه خساست نشان می دهم و نه

ممانعت پیشه می کنم.
لحظاتی بعد خاتون به دستم قرآن را می دهد و در حالی که
یک سمت قرآن در دست طوفان است و یک سمت آن در

دست من شروع به خواندن می کنم و بغض در گلویم
می نشیند و باور ندارم ...

باور ندارم که این وصال حقیقی بوده باشد.
عاقد شروع به خواندن خطبه می کند و جز صدای رسا و بلند

او هیچ صدای دیگری از هیچ کسی خارج نمی شود.
بار اول حدیث مرا به در پی گل چیدن میفرستد.

بار دوم مرا در پی گالب آوردن می فرستد و بار سوم قبل از
این که بخواهم بله را بگویم با لحنی خندان و بذله گوانه

می گوید:
_ عروس خانم زیر لفظی می خواد.
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قلبم می گیرد ...
تازه یادم می آید که باید به طوفان می گفتم که خانواده ام به

شدت به زیر لفظی سر عقد ایمان و باور دارند.
کاش حدیث این را نمی گفت ...

اصالً سرافکندگی طوفان را نمی خواهم، همین که خودن را
آماده می کنم تا بله بگویم و قضیه را به گونه ای ماست مالی
کنم. طوفان جعبه ای که خاتون از کیفش درمی آورد را به
سمتم می گیرد و با لحنی مردانه و آقا منشانه درحالی که

صدایش آرام و آهسته است می گوید:
_ تحفه ی ناقابل، مبارکت باشه.

غش ...
ضعف ...

بی حالی ...
سرمستی ...

من برای شعور و شخصیت و مردانگی این مرد چگونه
نمیرم و بارها عاشق نشوم ...

لبخندم واضح و عمیق و آشکاراتر می شود.
این همان جعبه ای است که گردنبندی که من گمان کردم

طوفان برای خاتون دارد می خرد را درون آن و فروشنده
گذاشت است.

کاش حداقل یک گردنبند سبک تر بر می داشتم، من گمان
کردم برای خاتون است که تمام سلیقه ام را خرج ان کرده و
گردنبندی را انتخاب کردم که هم زیبا باشد و هم چشم گیر و

با ارزش ...
 با تمام وجود و از ته دل آهسته پاسخش را می دهم:
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_ مرسی، دستت دردنکنه ...
طوفان با همان تن و لحن بیان قبل می گوید:

_ حاال اون بله ات رو بگو اولین قدم رسمیت رو باس او
بسم هللا ی که نوشتی بردار ...

عاقد می گوید:
_ عروس خانم وکیلم.

با تمام عشق و عالقه ای که به طوفان دارم.
خانومانه پاسخ می دهم.

_ با اجازه ی بزرگترها بله ...
_ یاشا خانئم قیز.

صدای کل و دست بلند می شود و من شک ندارم که جز
خودم هیچ کس صدای طوفان را نشنیده است.

عاقد دوباره می گوید:
_ آقا داماد وکیلیم.

طوفان با لحنی آقامنشانه بله  ای می گوید و دوباره صدای کف
زدن و کل کشیدن در اتاق می پیچد ...

در همین حین در ورودی باز و شخصی داخل می شود که
بیش از اندازه برایم آشناست ...

از دیدنش چشمانم از تعجب گرد و دهانم باز می ماند، او در
این جا چه می کند.

به آنی سرم به سمت شراره که باالی سرم ایستاده است
می چرخد و چشمان گرد شده از تعجب او را می بینم.
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#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p191
#پارت_صد_و_نود_و_یک

#من_آیه _طوفانم

تعجبم وقتی برانگیخته تر می شود که طوفان با لحنی گله مند
می گوید:

_ اوغور بخیر بالخره تشریف فرما شدی سهراب ...
نگاهم به سمت طوفان کشیده می شود.

سهراب ابتدا طوفان را می نگرد و با آن حال و اوحوال
می کند سپس همین که نگاهش به من می افتد یکه می خورد،
نگاهش به باالی سرم و به شراره که می افتد رسماً ماتش

می برد.
ولی سریع دست جنبیده و خودش را جمع و جور می کند و
سپس سالم و احوال پرسی با جمع و علی الخصوص با

خاتون کرده و پیش آقا رضا می ایستد.
خان جون النگویی به عنوان سر عقدی هدیه می دهد درست
همانی که عموطاها به او داد، حتی حدیث هم درست جفت
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همان النگو را بهم هدیه می دهد، پس این دو از یکی
دوساعت پیش برنامه داشتند و به من نگفته بودند.

شهره و شراره هم هر دو یک گوشواره ی میخی بهم هدیه
دادند.

سهراب هم یک پاکت که مشخص است داخلش پول است به
منو طوفان هدیه می دهد.

رنگ و رویش حسابی پریده است، درست همانند شراره ...
و خدا می داند که هنگاهم خروج از این جا چه بل بشویی

قرار است رخ دهد میان او و شراره ...
که از همین االن استرسش به جان من افتاده است.

در همین حین حدیث با خنده می گوید:
_ پس حلقه های عروس داماد پس کو...

مشخص است که او هم از حضور سهراب جا خورده است.
خاتون با خنده به سمتمان می آید.

_ الهی خیر ببینی مادر دسته منه داشت یادم می رفت.
حلقه ها را به سمتمان می گیرد و قلبم دیوانه وار می کوبد.
طوری که از فکر سهراب و شراره خارج و تمام وجودم

نبض می شود.
یعنی طوفان می خواهد حلقه دستم کند!

من به او بسم هللا فرستاده ام، آن بسم هللا یعنی تو اجازه ی لمس
کردنم را داری.

طوفان حلقه را از داخل جعبه اش برمی دارد.
دستم را چپم را باال می برم.
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منتظرم هر آن طوری که دستش به دستم برخوردی نداشته
باشد آن  حلقه را در انگشتم بیندازد. ولی در کمال ناباوری با

دست چپش دستم را در دست می گیرد.
برق سه فاز به بدنم وصل می شود.
هر آن امکان پس افتادنم وجود دارد.

طوفان با دست راستش حلقه ام را به نرمی وارد انگشتم
می کند و سپس دستم را به آرامی رها می کند.

نگاهم نمی کند.
مشخص است برای خودش هم سخت است این کارها ...
ولی بخاطر همان بسم هللا، خودش را متعهد می داند که

همانگونه که گفته بود در رکابم باشد و برای ساختن این
زندگی از هیچ کاری دریخ نکند.

صدای کف و کل برپاست.
 حال نوبت من است.

نوبت من که نشانی از تعهد در انگشت طوفان از خودم به
یادگار بگذارم.

حلقه ی طوفان را از داخل جعبه برمی دارم، هر کاری
می کنم، نمی توانم همانند طوفان دستش را بگیرم، به نرمی و

با لرزش کمی که دستانم دار آن را در انگشت طوفان
انداخته و حس خوب تعهد به او را با تمام وجودم لمس

می کنم.
حال این طوفان از ان من است ...

برای من است ...
شش دانگ سندش را به نام خودم زده ام.

@romandl



سنگینی نگاه طوفان به خودم را حس می کنم و روی نگاه
کردن در چشمانش را ندارم.

عاقد مارا برای امضا زدن فرا می خواند، تک تک
قسمت هایی از دفترش را که می گوید امضا می زنیم.

مهریه ام سی صد و چهارده سکه ی تمام بهار آزادی می شود.
البته این تصمیم من نبوده و تصمیمی هست که دیشب

بزرگترها گرفته اند و خاتون هم در کمال احترام قبول است.
سند ازدواجمان را که عاقد به سمتم می گیرد .

دوست دارم یک گوشه ی دنج پیدا کرده و یک دل سیر اشک
خوشحالی بریزم تا بلکه باورم شود که طوفان متعلق به من
شده و من به طوفان و تنها مرگ می تواند او را از من بگیرد

وال غیر ...

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p192
#پارت_صد_و_نود_و_دو

#من_آیه _طوفانم
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در همین حین خاتون نزدیکم می شود، دیگر نمی تواند
خوددار بوده و اشک های از سر شوقش از چشمانش چکیده

و قربان صدقه ام می رود:
_ خیالم راحت شد دیگه، دیگه االن تو آیه ی طوفان منی و
طوفانم مال تو، خدا رو هرچقدر هم شکر کنم کمه. خدا رو

صد  هزار مرتبه شکر که پیش هم می بینمتون.
خودم هم باور ندارم...

خودم هم هرچقدر شکرش را بجای آورم، از نظرم باز کم
بوده است...

خدا می داند که امشب چگونه به خواب خواهم رفت، یعنی با
این همه اشتیاق محال است که خواب به چشمانم بیاید و شک

ندارم تا خود سپیده ی صبح از ذوق زیاد چشم روی هم
نمی گذارم.

در همین حین چشمم به شراره و شهره ی رنگ پریده
می افتد.

نگاهم ناخواسته به سمت سهراب کشیده می شود...
در نگاهی که به شراره دارد ... حرص و دلتنگی را

همزمان می شود دید و حس کرد ...
طوفان رو به جمع می کند.

_ تشریف بیارین بریم شام در خدمت باشیم.
شام؟!
کجا!

سپس نگاهش را به من می دوزد:
_ مهمونات رو نذار برن، با سفره خونه ِردیف کردم.

@romandl



دلم غنج می رود.
چه چیزی از این بهتر، سرافرازی و سربلندی ...

با کمال میل قبول کرده و تشکری می کنم.
_ دستت درد نکنه حتماً.

خاتون و خان جون نگاهی به جمع کرده و سپس یکدیگر را
می نگرند. سپس خان جون می گوید:

_ پیر این جمع من و خاتونیم، فکر کنم شما جوون ها
باهمدیگه برین خیلی بهتر باشه و بهتون خوش بگذره.

ان شاءهلل یه روز دیگه هم ما هم باهاتون می آییم.
خاتون از خدا خواسته و مشتاق دنباله ی حرف خان جون را

می گیرد.
_ طوفان مادر، خودت که از حالم خبر داری، من ترجیح

می دم فعالً برم خونه،
از ما اصرار می شود و از آن ها ممانعت...

وقتی که می بینیم حریفشان نمی شویم، قرار بر این می شود
که عموطاها آن دو را به خانه ببرد و سپس بعد به سفره خانه

بیاید.
کمی بعد همگی از محضر خانه خارج و سوار ماشین های

خودمان می شویم.
و اکنون منو طوفان در ماشین تنهاییم و این حدیث ناقال هم
بی خیال بشو نیست و مدام آقا رضا را وادار می کند که بوق

زده و فلشر ماشین را هم روشن کند.
به ماشین ما که می رسند، مدام جیغ و کف می زنند.

سهراب هم برخالف این که فکر می کردم دعوتمان را رد کند
ولی پذیرفت.
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حتی شراره و شهره هم رد نکردند و این مسئله بیشتر مرا
نگران می کند و هر لحظه منتظرم یک بحث بزرگ اتفاق

افتاده و خوشی امروزم را خراب کند.
که امیدوارم شعورشان برسد و امشب بحثی از خودشان

دربین ما به میان نکشند.
طوفان صدای آهنگ را زیاد کرده است و کامالً متوجه
می شوم که دارد مثالً در برابر آقا رضا و حدیث خودی
نشان می دهد و نمی خواهد همانند عصا قورت داده ها

برخورد کند.
به پشت چراغ قرمز که می رسیم، طوفان صدای ضبط

ماشین را در کمترین حالت ممکن قرار می دهد تا توجه جلب
نکرده و صدایش باعث نشود که نگاه بقیه ی سرنشینان

ماشین های دیگر به سمتمان کشیده شود.
و من چه بی اندازه دلم ضعف می رود برای این غیرت و

تعصب های زیر پوستی که او خرجم می کند.
ثانیه شمار چراغ راهنما دویست ثانیه است و این یعنی منو
طوفان دویست ثانیه باید در این سکوت کنار هم بنشینیم تا

دوباره بعد از راه افتادن ماشین صدای ضبط را زیاد کرده تا
این سکوت بینمان، به طریقی به وسیله ی آن شکسته شود.

چند ثانیه به سکوت می گذرد و سپس لبی تر می کنم و خانمانه
در حالی که به جعبه ی گردنبند درون کیفم اشاره می کنم، پچ

می زنم:
_ ممنون بابت این گردنبند ...
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#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p193
#پارت_صد_و_نود_و_سه

#من_آیه _طوفانم

نگاه طوفان به سمتم کشیده می شود.
لبی تر کرده و خجول ادامه می دهم:

_ نمی دونستم برای منه، فکر کردم برای خاتوِن، که اگه
می دونستم برای منه، صد در صد گردنبند سبکتری رو

انتخاب می کردم.
بی حرف نگاهم می کند...

نمی دانم به چه چیز می اندیشد ...
شاید از صداقتم خوشش آمده است ...
شاید گمان می کند مزه پرانی می کنم ...

شاید خیال می کند سرش را شیره می مالم ...
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نمی دانم چه فکری دارد می کند و این سکوت سرسام آورش
همانند مته درون مغزم فرو می رود و همه داده های ذهنم را

با هم قروقاطی می کند.
در همین افکار پخش و پال غرقم که به حرف می آید، آن هم
چه به حرف آمدنی، با تک تک کلمات منه بی جنبه  را از

خود بی خود و قلبم را به تپش می اندازد.
_ برای غریبه نخریدم، باس عیال خودم خریدم، اصالً من به
این که تو چرا دست رو اون گذاشتی یه نیمچه ثانیه  هم فکر
نکردم، اگه داشته باشم، برات می خرم، اگه نداشته باشم،
سعی ام رو می کنم که برات بخرم، رو من طور دیگه فکر

نکن.
دلم گرم می شود...
ضعف می رود ...

احساس خوب تمام وجودم را در بر خود می گیرد.
طوفان دستی به گوشه ی لبش کشیده و ادامه می دهد:

_ من اهل دروغ و دغل بازی نیستم، اگه حرف می زنم، مزه
مزه اش می کنم و می زنم، زر الکی نمی زنم، اگه بدونم

نمی تونم زری که زدم رو عملی کنم، حرفش رو اصالً به
میون نمی کشم. اگه ...

مکث می کند ...
مشخص است که تمام زورش را می زند تا حرفش را به

انتها برساند ...
ثانیه ها می گذرند و هر آن امکان دارد ماشین براه افتاده و

ماشین آقا رضا که پشت سرمان است کنارمان قرار گرفته و
باعث شود طوفان را برای صحبت با من معذب کند ...
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دل دل می کنم که هر چه زود تر حرفش را بزند که در
کسری از ثانیه در حالی که نگاهش به رو به روست پچ

می زند:
_ من اگه نوشتم، تو رکابتم، زر نزدم، تا تهش تو رکابتم،
باس ساختن این زندگی شونه خالی نمی کنم. اگه یه چی از
من خواستی و من نداشتم که اون لحظه اون رو واست

بخرم، نمی گم بی خیال اون شو، می گم بهم مجال بده تا جیبم
رو سبک سنگینش کنم تا به وقتش برات اون رو بخرم ...

 چراغ سبز می شود.
طوفان در حالی که همچنان مقابلش را می نگرد، ماشین را

به حرکت درآورده و ادامه می دهد:
_ از من غول نساز برا خودت، من اون طور که ظاهر و
ریخت و قیافه ام و هیکلم نشون میده تو درونم محکم نیستم.
هنوز باس این که زیر و زبر هم رو بشناسیم خیلی زوده این

حرف ها حالیمه، به وقتش منو خوب می شناسی.
همین ...

همین را گفته و صدای ضبط ماشین را زیاد می کند.
بغض در گلویم می نشیند...

حمایتش ...
صداقتش ...

دلم را می لرزاند ...
دلم گرم بودنش می شود ...

گرم این که عاشق مردی شده ام که حرف اول زندگیش را
مرام و معرفتش می زند نه چیز دیگر ...

من این با مراِم مشتِی لوطی را با تمام جان دوست دارم.
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این بار با حسی دیگر به لبخند های حدیث پاسخ داده و به
شیطنت های شراره و جیغ هایشان می خندم.

و من خوب می دانم شراره تک تک این کارهایش را به عمد
می کند، به عمد و قصد و غرضی که به ماجرای سه سال

پیش ربط دارد ...
درست به همان ماجرا که زندگیش را زیر و رو کرد و او

را غربت نشین شهری دیگر کرد ...
من ماجراهای سه سال پیش را خوب بخاطر دارم ...

* * *

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p194
#پارت_صد_و_نود_و_چهار

#من_آیه _طوفانم
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دور هم نشسته ایم و آقا رضا و عموطاها و سهراب بیشتر
جمع را گرم نگاه داشته اند.

انگار که سالیان سال است باهم آشنایی دارند همگی روی
تخت چوبی بزرگ جا شده ایم ...

ابتدا لبه ی تخت طوفان و کنارش من نشسته ایم و بعد از من
شراره و شهره و حدیث و آقا رضا و عموطاها و سهراب،
دقیقاً به همین ترتیب نشسته اند و به روایتی همگی با هم یک
نیم دایره، از این سمت تخت تا آن سمت تخت ایجاد کرده ایم.
انگار قرار بوده  که این شام عقد کنون بین من و طوفان و

خاتون و خان جون و عموطاها و سهراب سرو شود، ولی با
آمدن مهمان های ناخوانده افراد این شام عقد کنون تغییر یافت

و چنین رقم خورد.
سهراب که منو را می آورد، همگی آن را از زیر نظر

می گذرانیم.
کمی بعد طوفان بدون این که نگاهم کند آهسته می پرسد:

_ چی می خوری؟
در حالی که از این سوال حسابی کیف کرده ام با لحنی

خانومانه به باقالی پلو با گوشت اشاره می کنم.
_ باقالی پلو با گوشت.

_ یاشا خانئم قیز) آفرین، دختر خانم(
از این که از انتخابم استقبال می کند، ذوق زده می شوم، چون

دقیقاً انتخاب او هم همین است و سهراب تک به تک
سفارشاتw را گرفته و به شراره که می رسد با نگاهی که

برای صدم ثانیه ای از روی او برداشته نمی شود می پرسد:
_ شما؟
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شراره که اکنون دیگر از بهت حضور ناگهانی او خارج
شده است با لحنی محکم می گوید:

_ همونی که عروس خانم سفارش دادن.
طرز بیانش کمی عموطاها و حتی طوفان را هم به تعجب وا
می دارد، به غیر آن دو نفر همه ی ما و حتی سهراب خوب
می دانیم که این طرز بیان برای چیست و از کجا نشات

می گیرد.
_ بله، حتماً یادم می مونه!

جواب طعنه اش را با طعنه داده است، این که شراره عاشق
باقالی پلو با گوشت است را فقط بقال سرکوچه شان به گمانم
بی اطالع باشد، چون هر کسی که با او نشست و برخاست
داشته است، خوب در جریان این موضوع است که شراره
هیچ غذایی را به اندازه ی باقالی پلو با گوشت دوست ندارد.
سهراب می رود و ما می مانیم و حدیثی که برای تغییر دادن

جو رو به عمو طاها کرده و با شیطنتی که همیشه در
برخورد با عموطاها داشته است می گوید:

_ طاها ان شاءهلل کی واسه تو آستین باال بزنیم؟
عمو طاها که هم سن و سال حدیث است و آن اختالف سنی
یک ساله آن دو را عالوه بر برادر زاده و عمو به دو دوست

صمیمی تبدیل کرده است، با بدجنسی پاسخ می دهد:
_ هیچ وقت، چون دارم می رم. موافقتم رو اعالم کردم.
طوفان با ضرب سرش را بلند کرده و طاها را می نگرد.

ولی طاها نگاهش به حدیث است و متوجه این نگاه متعجب
و پریشان طوفان که نمی دانم علتش چیست نمی شود.

حدیث از تعجب چشمانش گرد می شود:
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_ چرا؟! چی شد؟! چطور یهویی! اصالً تو که قرار نبود
بری؟! تو که قرار نبود موافقتت رو اعالم کنی! خودت گفتی

پنجاه پنجاه، ولی پنجاه ترازوی نرفتنم سنگین تره ...
عمو طاها سعی می کند لبخند بزند ولی به وضوح متوجه

تصنعی بودن آن می شوم.
_ دیگه اون نیمچه سنگینی تاثیرش رو گذاشت و تصمیمم

رو گرفتم، دارین دیگه از شرم خالص می شین.
در همین حین طوفان با عذر خواهی از جمع برخاسته و به

بهانه ی سر زدن به سهراب جمع را ترک می کند.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p195
#پارت_صد_و_نود_و_پنج

#من_آیه _طوفانم
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همه حواسشان به مکالمه ی عموطاها و حدیث است و
هیچ کدام متوجه مسیر نرفتن طوفان که به سمتی که دقایقی

پیش سهراب به آن سمت رفت نمی شوند ...
چون رو به روی من است، حتی از این فاصله ی زیاد

اشراف کامل به طوفان و تک تک حرکاتی که انجام می دهد
دارم.

ابتدا سنگ ریزه های کف باغ سفره خانه را با لگدی به
جهتی شوت می کند و سپس سیگاری آتش زده و این عملش
همزمان این که تعجبم را برمی انگیزد، من از سیگار بیزارم
بیزار، ولی این عمل طوفان مرا طوری دیگر به فکر فرو

می برد.
نمی توانم دلیلی جز کالفگی برای این عملش پیدا کنم.

دل آزرده می شوم، از این که به همسری اجباری او درآمده ام
در ذهنم جوالن داده و به کرات دم گوشم تکرار می کند که
مسبب این حال اکنون او من هستم و جز من شخص دیگری

نیست.
بغض در گلویم می نشیند ...

من می فهمم که او تمام تالشش را می کند که در رکابم باشد
ولی اجباری بودن این موضوع را می دانم که تا ابد فراموش

نخواهد کرد ...
در همین حین شراره لبه ی مانتواش را که زیر پایم قرار

دارد را کشیده و باعث می شود که از طوفان نگاه گرفته و به
او بدوزم.

متوجه بغض در گلویش می شوم.

@romandl



حال خودم هم بد شده است و دست کمی از او ندارم، ولی به
رسم دوستی از میان بغضی که به زحمت آن را فرو
می خورم آهسته طوری که فقط خودم و خودش بشنویم

می پرسم.
_ خوبی؟

تعارف نکرده و طفره نمی رود. یک راست می رود سر
اصل مطلب...

_ نیستم، به نظرت می تونم باشم؟
طبیعتاً نه ...

نمی تواند باشد ...
که اگر باشد جای سوال دارد این کارش ...

_ نه می دونم نمی تونی خوب باشی.
_ از کجا! از کجا سر و کله اش پیدا شد؟

دستش را در دستم می گیرم.
_ نمی دونم، فقط می دونم دوست صمیمی طوفاِن ...

_ می دونستی می آد؟
_ نه! من تا حاال ندیده بودمش ...

شراره با تاسف سری تکان می دهد.
_ هر چند اگر می دونستی هم فرقی نداشت، چون تو دقیقاً از

اومدن ماهم خبر نداشتی.
نگاه گذرایی به طوفان می کنم.

چون دوست ندارم شراره مسیر نگاهم را گرفته و به طوفان
برسد، برخالف میل باطنی ام از او چشم گرفته و نگاهم را

دوباره به شراره می دوزم.
 _ دقیقاً چون من از اومدن شما هم خبر نداشتم.
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فشاریw به دستش وارد می کنم.
_ می خوای چکار کنی؟!

خیره نگاهم می کند.
_ قرار بود چکار کنم آیه؟! به قول شهره به زندگی عادیم

می رسم، همون طور که این سه سال رسیدم.
از سرسختی شهره خبر دارم.

از محکم بودن و مغرور بودنش ...
یعنی از دوست صمیمی حدیث جز این توقع نمی رود.

گویا خدا حدیث و شهره را آفریده است که حواس شان پی
منو شراره باشد و برایمان هم مادر بشوند و هم پدر و هم
خواهر و حتی هم نزدیک ترین و صمیمی ترین دوست ...

_ راست می گه، این بهترین کاره، همین کار رو کن.
بغضش عیان تر می شود.

ناالن می گوید:
_ ولی نمی تونم،می دونی؟!

می دانستم، من بی تابی های سه سال پیش او را دیده بودم، هر
چند زیاد حرف نمی زد، ولی ظاهر وطرز رفتار و کردارش

گویای همه چیز بودند.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
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#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p196
#پارت_صد_و_نود_و_شش

#من_آیه _طوفانم

_ می دونم!
_ آیه اگه بفهمه کجا دارم زندگی می کنم چه غلطی کنم؟

من هم به این چیز می اندیشیدم، حتی به این که اگر سهراب
بفهمد در طی این سه سال چه به روز شراره گذشته است،

چه واکنشی از خود نشان خواهد داد.
_ نمی فهمه! نگران نباش.

خودم هم به این حرف ایمان نداشتم، ولی برای تسلی خاطر
شراره گفته بودم ...

_ کارم تمومه آیه! کارم تمومه، از این رابطه محکم تر که
شوهرت می شه دوست صمیمی اون چیزی هست؟! پیدا

می کنه، دیر یا زود پیدا می کنه. خیلی دوست دارم االن فرار
کنم. کاش شهره ولم می کرد به حال خودم...

دلگیر می شوم، دلخور می شوم ...
_ درست مثل سه سال پیش که ولت کرد به حال خودت و

اون آشوب بپا شد؟!
متوجه دلگیر شدنم می شود ...
متوجه دلخور شدنم می شود ...

@romandl



خیلی خوب متوجه می شود که به کدام آشوب اشاره
کرده ام ...

_ کاش یکم درکم می کردین.
سنگینی نگاهی را حس می کنم.

سرم را که برمی گردانم نگاهم در نگاه حدیث گره می خورد.
نگاهش به شراره تغییر جهت می گیرد.

او هم فکرش درگیر است، این را از پچ پچی که شهره دم
گوش او دارد متوجه می شوم.

نگاهم را به شراره می چرخانم، از ته دل و با لحنی که تمام
سعیم را می کنم عاری از هر ترحمی باشد می گویم:
_ سعی نکن دوباره یه آشوب دیگه بپا کنی، حال اون

روزهات رو به یاد بیار، آدم ها و کار هایی که باهات کردن
رو هم فراموش نکن. شراره، زمین گرده، اینو از یاد نبر ...
در همین حین صدای سهراب را که دوشادوش طوفان به

سمتمان می آیند را می شنوم:
_ قرار نبود خر حمالی تو رو کنم لندهور ...

_ ببند زر اضافی نزن، به وقتش منم جبران می کنم برات ...
در جایم کمی جا به جا می شوم...

نمی دانم چرا ولی بی اختیار از طوفانی که کنارم می نشیند
کمی فاصله گرفته و در اصل تنم به تن شراره چسبیده و

نگاه او را معطوف خودم می کنم.
و خدا مرا ببخشد، برای این که شراره از این عملم طوری
دیگر برداشت نکند، دستش را به نشانه ی دل نگرانی در

دستم گرفته و فشاری به آن وارد می کنم.
سپس آهسته پچ می زند:
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_ خوبم، نگران من نباش، حواست به شوهرت باشه که
نگاهش رو نمی تونه ازت بگیره و حتی پلک هم نمی زنه.

بیچاره ام ...
بی تکلیفم ...

گیج و منگ می زنم ...
و این را هم باید بگویم که عذاب وجدان هم به باقی حس های
اکنونم اضافه شده است و از این که سربار طوفان شده ام به

شدت پریشانم می کند و عصبی ...
جرات نگاه کردن به طوفان را ندارم و نگاهم به سفره ای که

مقابلمان پهن و تک تک وسایل درون آن جای می گیرد
دوخته می شود.

سنگینی نگاه طوفان که از رویم برداشته می شود، نفس
آسوده  ای می کشم.
 _ بفرمایین ...

با تعارفش همه دست به کار شده و شروع به خوردن
می کنند. بشقابم را مقابلم قرار می دهد.

_ بفرما ...
می ترسم نگاهش کنم تا نکند چشمانم حس اکنونم را فاش کند.
به همین خاطر همان گونه که سرم پایین است آهسته تشکری

می کنم.
_ ممنون.

حرفی نمی زند ...
میلی که دقایقی پیش داشتم از بین رفته و اکنون ذوقی برایم

نمانده است ...
مدام صحنه ی سیگار آتش زدن طوفان به یادم می آید ...
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خودم را جایش می گذارم ...
شاید حتی هر دختری غیر از من بود اکنون از این ازدواج
مسرور نبود و حتی با طوفان هم طوری دیگر برخورد

می کرد ...
منی که شیدای او هستم از این ازدواج خوشحالم و شکر خدا

بجا می آورم ولی او نه!
حکایت همان تف سرباال شده ام ...

بغض در گلویم جا خوش کرده است...
خیر سرم تازه عروسم ...

خیر سرم باید خوشحال باشم ...
در پوست خود نگنجم و برای شوهرم ناز بیایم و عشوه

بریزم ...
چرا همه چیز یکهو قر و قاطی شد ....

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p197
#پارت_صد_و_نود_و_هفت
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#من_آیه _طوفانم

در اصل باید اکنون قند در دلم آب شود ...
که هرچه حس خوب داشتم با دیدن آن صحنه دود شده و

رفت هوا ...
اکنون فقط عذاب وجدان است که دارم ...

غذا در شوخی و خنده های عموطاها و سهراب و آقا رضا
خورده می شود و شاید تنها فردی که مثل بقیه نمی خندد و در

بحث خودش را دخالت نمی دهد، من و طوفان هستیم ...
حتی شراره هم برای چزاندن سهراب می گوید و می خندد و

سربه سر حدیث و شهره و آقا رضا می گذارد ...
مدام یک چیز در خاطرم نقش می بندد و حالم را هر دم بد و

بدتر می کند ...
نکند طوفان پشیمان شده باشد؟!

و چه بی اندازه اکنون حالم بد است و دلم یک دل سیر گریه
کردن می خواهد ...

با این که در فضای آزاد هستیم، ولی با این حال احساس
تنگی نفس دارم و اکسیژن الزمم ...
 همه برخاسته و قصد خدا را شکر کم کم غذاها سرو شده و

می کنند که راهی خانه هایشان بشوند، و من اکنون میان این
اوضاع و احوال بد خودم، نگران حال شراره و استرسی  که
بابت این که اگر سهراب تعقیبشان کند چه می شود، هم هستم.

اکنون به اتفاق طوفان کنار ماشین ایستاده ایم.
_ دستتون درد نکنه، ان شاءهلل خوشبخت باشین.
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شهره گفته است ...
سعی می کنم بغضم را به زحمت ببلعم و لبخند زورکی بر

لب هایم بنشانم ...
تیز است...

حدیث تیز است و باهوش ...
سنگینی نگاهش را حس می کنم ...

_ دستت درد نکنه شهره جان، خیلی خوشحالم کردی.
طوفان هم بدون این که چشم در چشم او شود سر به زیر و

آقا منشانه می گوید:
_ زحمت کشیدن اومدین.

_ انجام وظیفه بود، خوشبخت باشین .
هر دو همزمان با تشکری پاسخش را می دهیم.

پشت سر شهره، شراره نزدیکمان شده تبریکی می گوید.
طوفان همانند شهره آقا منشانه و متین پاسخ او را هم

می دهد.
شراره هنگام بغل کردنم آهسته کنار گوشم پچ می زند:

_ چرا رنگ و روت پریده؟
وای به حالم، وقتی او متوجه بدی حالم شده است خدا به دادم

برسد، بدون شک حدیث هم متوجه حال بدم شده است.
به ناچار بهانه تراشی می کنم ...

خدا مرا ببخشد ولی مجبورم، مجبورم از خود شراره برایش
مایه بگذارم.

_ چی می شه شراره؟ نگرانتم!
_ نباش دیوونه، قراره بریم خونه ی حدیث. خیالت راحت

نمی ذارم آدرسم رو پیدا کنه و تنها گیرم بیاره.
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آب دهانم را به زحمت قورت می دهم.
_ ان شاءهلل توکل بخدا، مواظب خودت باش.

از همدیگر جدا می شویم، برای این که از سوال پیچ های
حدیث خودم را در امان نگاه دارم کمی به طوفان نزدیک تر

می شوم و به روایتی فاصله ی بینمان را پر می کنم.
البته نه این که کامل به او بچسبم، فقط فاصله ی بینمان را پر

کرده و چادرم به آستین پیراهنش برخورد می کند.
_ دستتون درد نکنه، شب خوبی بود، خوشبخت شین.

بغض دارد ...
بغضش را قورت نمی دهد ...

رو به طوفان با بغض می گوید:
_ هوای آیه ی منو داشته باشین.

همین را می گوید و جدا شده و سریع دور می شود ...
بغضم می ترکد و اکنون دیگر بهانه ای برای گریه کردن دارم
و با فراغی خاطر به چشمانم اجازه ی باریدن می دهم. هرچند
آهسته و بی صداست این گریه کردن ولی همین که سبکم

می کند کافی ست ...
درون ماشین می نشیم ...

یکی نیست به ما بگوید این چه معرکه ایست که به راه
انداخته ایم ...

در را که می بندم، شدت گریه ام بیشتر می شود و من
خوشحالم از این که عموطاها نیست تا این اشک های منو

حدیث را دیده و سوال پیچمان کند. چون او زود تر از همه
سوار ماشینش شد و رفت.
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البته او هم حالش دگرگون بود و می دانستم که خنده هایش
دقیقاً با قصد و غرض بود و می خواست حال بدش را کسی

متوجه نشود ...
و من چه بساطی راه انداخته ام ...

عموطاها یک طور اسیر ...
طوفان هم که دیگر هیچ، پاک زندگیش را از این رو به اون

رو کرده ام ...
طوفان خدا حافظی گرمی با سهراب کرده و سپس به سمت
ماشین آمده و پس از این که در جایش می نشیند، ماشین را به

حرکت در می آورد ...
حالم جوری نیست که دقت کنم که سهراب در پی ماشین آقا

رضا می رود یا نه ...
فل حال حال خودم چنان پریشان است که باعث شود نگاهم

را به آن سمت ندهم ...
اشک هایم را پاک می کنم و تمام زورم را می زنم که دیگر

گریه نکنم.
ولی نگاهم را از بیرون جدا نکرده و به فضای پشت پنجره

زل می زنم ...
دقایقی به سکوت می گذرد ...

طوفان حرفی نمی زند و فقط صدای نفس هایمان است که این
سکوت حاکم شده در ماشین را می شکند.

کمی بعد صدایش را می شنوم، صدای خش دارش را ...
صدایی که می فهمم ته تویش بغض انباشته شده است ...

آن هم نه کوچک ...
بزرگ و کهنه ...
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#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p198
#پارت_صد_و_نود_و_هشت

#من_آیه _طوفانم

_ شاید باورت نشه ولی من تا عمر دارم خودم رو بدهکارت
می دونم، من شاید نتونم خوب حرف بزنم، ولی خوب گوش
می دم. اگه یه چی اذیتت می کنه و رو مخت یورتمه می ره و
سیم پیچی های مخت رو می زنه و می ترکونه، بهم بگو ...

شاید بتونم حلش کنم. ولی به خودم نسپر، من رادارهای ذهنم
یه چی رو خوب و درست تحویلم نمی ده. حرف و

خواسته ات رو سعی کن خودت بهم بگی ...
سکوت می کنم.
حرفی نمی زنم.

چه بگویم بهش؟!
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بگویم عذاب وجدان تمام وجودم را فرا گرفته است.
سکوتم را نمی دانم پای چه چیز می گذارد ولی خودش هم

حرفی نزده و الباقی مسیر در سکوت طی می شود.
دوست دارم اکنون از او بپرسم که چه شد چرا یکهو حالش،
آن گونه پریشان و بهم ریخته شد که گوشه ی سفره خانه رفته

و سیگاری آتش زد.
ولی شرم و خجالت مانع می شود که چنین چیزی را از او

بخواهم بپرسم ...
سر کوچه که می رسیم پارک می کند و هر دو به اتفاق هم

پیاده می شویم.
به رسم ادب تشکری می کنم و طوفان خیره در چشمانم

می گوید:
_ این تشکر باس چیه؟

خودم هم دقیق نمی دانم، شاید برای رساندنم باشد و شاید
چیز های دیگر که اکنون آن ها را فراموش کرده و فقط تشکر

کردنشان در ذهنم باقی مانده است.
سکوت می کنم و طوفان هم قید گرفتن پاسخش را می زند.

دوشادوش هم مسیر سر کوچه تا خانه هایمان را طی
 می  کنیم.

به مقابل خانه که می رسم کلید انداخته و در را باز می کنم.
 مانده ام چه بگویم؟!

تعارف کنم...
خیر سرم خب شوهرم است ...

باید طبیعتاً چنین کاری را کنم ...
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ولی شرم و خجالت مانع شده و مرا از این کار باز می دارد،
سر می افکنم و با لحنی خانومانه می گویم:

_ خدا حافظ ...
سکوت می کند و جوابم را نمی دهد ...

سکوتش طوالنی و سنگینی نگاهش بیشتر می شود.
سرم را به زحمت بلند کرده و نگاه موشکافانه اش به خودم

را می بینم.
با دقت نگاهم می کند ...

انگار که قصد نفوذ در مخیالت ذهنم را دارد ...
کمی بعد اشاره به داخل می کند.

_ برو تو ... منم باید برم ماشین سهراب رو تحویلش بدم.
در جواب حرفش خداحافظی کرده و پس از این که وارد خانه

می شوم در را به آرامی پشت سرم بسته و به آن تکیه
می دهم.

صدای باز و بسته شدن در خانه شان را می شنوم و متوجه
می شوم که قبل از رفتن به پیش سهراب، ابتدا می خواهد

سری به خاتون زده و بعد برود.
قامت خان جون میانه ی در خانه ظاهر می شود و تمام زورم
را می زنم تا لبخندی بر لب نشانده و او را متوجه حال بدم

نکنم.
_ اومدی مادر؟

در حالی که به سویش می روم پاسخش را می دهم:
_ سالم خان جون، بله اومدم.

_ سالم قربونت بشم. خوش اومدی.
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به محض خارج کردن کفشم وارد خانه که می شوم، خان
جون مرا دلتنگ به آغوش می کشد.

کامالً می فهمم که تمام زورش را می زند تا زیر گریه نزند.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p199
#پارت_صد_و_نود_و_نه

#من_آیه _طوفانم

حال خودم هم کم از او ندارد ...
چون دلم اشک ریختن و یک دل سیر گریه کردن

می خواهد ...
از او که جدا می شوم، کمی درباره ی شام و باقی چیز ها

صحبت می کنم و سپس خان جون رضایت داده و بی خیالم
می شود ...
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به محض جدا شدن از خاتون بهانه ی استراحت و خواب را
می آورم و پس از این که وارد اتاقم می شوم شروع به خارج

کردن لباس هایم از تنم و تعویض آن ها با لباس راحتی
می کنم.

عقربه ها روی ساعت یازده و نیم نشسته اند و سریع السیر به
سمت سرویس رفته و پس از گرفتن وضو به اتاقم برگشته و

شروع به خواندن نمازم می کنم.
منه دیوانه چنان امروز درگیر بودم که حتی نماز ظهرم را

هم نخوانده ام.
و این برای منی که تا به این سن به تعداد اندک گذاشته ام

نمازم قضا شود یعنی بزرگ ترین ناراحتی و دل مشغولی ...
حاضر و آماده و رو به قبله شروع به اقامه ی نمازم

می کنم...
نماز قضای ظهرم را می خوانم ...

سپس عصر ...
سپس مغرب ...

و سرآخر عشاء ...
در سجده ی آخری که بر حسب عادت همیشه بعد از اتمام

نماز هایم آن را بجا می آوردم قرار دارم.
قبالً آرزوهایم، دعا هایم در وصال طوفان خالصه می شد ...

اول و آخر تمام دعایم او و رسیدن به او بود ...
اکنون رسیدم ...

از امشب من زن قانونی و شرعی طوفان به حساب
می آیم ...
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ولی چه بی اندازه بینمان فاصله و دیواری قطور قرار داد
که حاال حاالها از میانمان برداشته نمی شود ...

چون نمی شود صورت مسئله را پاک کرد و نادیده اش گرفت
...

طوفان هر چقدر که سعی کند در رکابم باشد، باز هم منه
 او خسته شده و کم آورده دیوانه از این می ترسم که روزی
و مرا از زندگیش خط بزند ...

هر چند که خودش گفت طالق بی طالق ...
ولی باز با این حال، قلبم گواه بد داده و خاطرم را پریشان و

حالی خراب، مرا در بر خود می گیرد.
اکنون که تنهایم با خیالی راحت به چشمانم اجازه ی باریدن

می دهم...
بغضی که بعد از دیدن آن صحنه ی آتش زدن و عصبانیت و
کالفگی طوفان در گلویم نشسته بود، اکنون که فرصت پیدا
کرده است، مجال نداده و می شکند و سپس مرا وادار به

گریستن و سبک کردن می کند.
از خودم بدم می آید ...

از این که سربار اویم و خودم را به او تحمیل کرده ام، با
این که به این مسئله آگاهی کامل دارم ولی باز با این حال دلم

با او بودن را می خواهد و او را از خدا می خواهم ...
از خودم بدم می آید ...

این قلب عاشق من، جز این نمی تواند از خدا چیزی
بخواهد ...

نمی دانم چقدر گذشته است، یا حتی چند ساعت گذشته
است ...
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ولی آنقدری هست که مرا وادار به دراز کشیدن کنار سجاده
کرده است.

در همین حین صدای پیامک گوشیم را می شنوم.
چنان با عجله از جایم برمی خیزم که انگار این من، همانی
نیستم که از حجم زیاد گریه روی سجاده ام افتاده و روی آن

دراز کشیده بودم.
پس از خارج کردن تلفن همراهم از درون کیفم نگاهم به

 می افتد. پیامک طوفان
اشک هایی که وسعت دیدم را تار کرده اند را پاک و با عجله

پیامکش را باز و شروع به خواندن می کنم.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p200
#پارت_دویست
#من_آیه _طوفانم

" می دونم درست نیست، همین اول کاری ازت همچین
چیزی بخوام ولی اگه مجبور نبودم نمی خواستم، حال خاتون
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روبه راه نیست، جای خالی زهرا پریشونش کرده، اگه منت
سرم بذاری و فردا یه توک پا بیایی این جا و پیشش بمونی

خیلی مخلصت می شم."
چشمانم از تعجب گرد می شود...

تازه متوجه چشمان سرخ خاتون می شوم.
حتی کالفگی که داشت ...

حتی توجه هایی که طوفان به او می کرد ...
 هر چیزی را که طوفان می خواست، حتی این که خاتون

طوفان بدون اصرار بیجا آن را عملی می کرد ...
 . پس دلیل پیاده نشدن  از ماشین و همراهی ما این بوده است

..
طوفان صبح گفته بود می خواهد زهرا را به دکتر ببرد ...

و من چه بی عقل بودم که حتی حالی از خواهرش نپرسیدم،
آن هم با این حال که به من گفته بود که قرار است او را به

دکتر ببرد ...
چقدر من بی حواس بودم و چه بی اندازه خل و چل ...
آن اشکی که از چشم طوفان در ماشین چکید و او برای
این که کسی آن را نبیند آن را سریع پاک کرد پس علتش

نبودن زهرا بود ...
حتی دلیل آن عصبانیت و کالفگی اش هم می تواند بخاطر
زهرا باشد، بالخره زهرا خواهرش است و می توانست در

بین افراد آن جمع حضور داشته و برای برادرش
خواهرانه هایش را خرج کرده و در این شب عزیز از
خوشحالی لب هایش خندان و حال دلش شاد و رو به راه

باشد...
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در این افکار غرقم که پیامک دیگرش دستم می رسد.
و نگاهم به ساعت قرار گرفته در نوار باالی صفحه  نمایش

گوشیم دوخته می شود.
ساعت دو شب است و این یعنی من دوساعت در عالم خود
غرق و مشغول راز و نیاز و گریه و زاری در برابر خدایم

بوده ام.
" من نیستم، قبل از اومدنت از خونه بیرون زدم، فردا
سفارش چند جعبه گیالس دارم که باید تا غروب تحویل

مشتری بدم."
قشنگ متوجه منظورش می شوم، این یعنی این که فردا من

نیستم و معذب نخواهی بود.
این یعنی این که حتی موقع آمدن هم مرا نمی بینی.

این یعنی این که تا غروب می توانی با خیال راحت کنار
خاتون بمانی ...

" هر وقت خوندی، فقط کافیه بگی میای، بقیه حله ..."
منظورش از حله به این است که یعنی قبل از آمدنت من از

خانه بیرون زده ام.
بی فکر و بدون این که توجهی به ساعت کنم، سریع تایپ

می کنم.
" می آم"

" ببخشین حواسم نبود حال زهرا رو بپرسم. حالش چطوره؟
بستریش کردین؟"

خجالت می کشیدم برایش بنویسم، حتماً از خان جون اجازه
گرفته و می آیم. بخاطر همین به همان می آیم خالی بسنده

کرده بودم.
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کمی بعد پیامکش دستم می رسد.
" منت سرم می ذاری، دمت گرم."

کمی بعد پیامک بعدیش دستم می رسد.
" دکتر از وضعیتش راضی نبود و اورژانسی بستریش

کرد."
از این بیشتر توقع توضیح نداشتم.

 که من خبر دارم که چه بالیی به سر چرا که او نمی داند
زهرا آمده و برای چه به آن حال و روز افتاده است.

کمی بعد پیامک بعدیش به دستم می رسد و میان این آشفتگی
باز اوضاع و احوالم دلم را گرم و قند در دلم آب می کند.
 " مگه من چند نفرم، یه نفرم، اونقدر تو خلوتت تکرار کن

تا آویزه ی گوشت شه."
از این که جمع خطابش کرده ام خوشش نیامده است.

خجالت می کشم برایش چیزی تایپ کنم و بخاطر همین
جوابش را نمی دهم ولی حسابی از این که اکنون بهانه ای

دستم آمده است که حال بد امشب طوفان را به آن ربط دهم
خوشحال و راضیم می کتد.

هر چند اگر این واقعیت بهانه ی تلخ است و درد ناک، ولی
برای من که اکنون باعث می شود که افکار مالیخولیایی را
از ذهنم خارج و کمی به آرامش نسبی رسیده و از عذاب

وجدانم کاسته شود. یعنی اتفاق خوب ...

طوفان هم دیگر پیامکی ارسال نمی  کند.
با خیالی جمع، چادرم را از سرم خارج می کنم.

پس از پهن کردن رختخوابم، درون آن دراز کشیده سعی
می  کنم خودم را به دست خواب بسپارم.
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تا حداقل برای فردا که می خواهم به خانه ی خاتون بروم،
بخاطر روزه ام تاب و توان و انرژی داشته باشم تا کمبود

خواب اذیتم نکند.

* * *

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p201
#پارت_دویست_و_یک

#من_آیه _طوفانم

در جایم تکانی خورده و چشمانم را به نرمی باز می کنم.
نگاهم، به آفتابی که تا وسط های اتاقم تابیده است می افتد،

همانند برق گرفته ها از جایم با عجله برمی خیزم.
_ وایییی خدا خواب موندم!

چنان خوابم سنگین بوده است که اصالً متوجه زنگ های
تایمری که گذاشته بودم تا مرا از خواب بیدار کند نشده ام.
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با عجله جایم را جمع و به سمت سرویس می روم، پس از
این که کارم را تمام کرده و خارج می شوم، به قصد پوشیدن

لباسم به سمت اتاقم پا تند می کنم، قبل از این که دستم
دستگیره ی در را لمس کند. خشک زده در جایم می ایستم.

اکنون من چگونه این مسئله را به خان جون بگویم؟!
نمی گوید، دختر بی جنبه، بگذار هنوز یک روز از عقدت

بگذرد بعد این گونه ندید بدید بازی در بیاور ...
صدای صوت قرآنش از اتاقش به گوشم می رسد ...

مانده ام بروم چه بگویم ...
درمانده داخل اتاق شده و در را هم پشت سرم می بندم ...

اکنون من چه غلطی کنم؟!
این را خوب می دانم که خان جون با تنها رفتنم به آن جا

مخالفت خواهد کرد.
می گوید چرا خودت را سبک می کنی، اکنون باید شوهرت

در پی ا ت آمده و تو را با خود به خانه شان ببرد.
در همین حین نگاهم به گوشیم می افتد ...

چند قدم مانده بینمان را پر کرده و آن را از زمین
برمی دارم.

دکمه ی کناری اش را می فشارم، وقتی که صفحه  نمایش
گوشیم همچنان سیاه می ماند، درمی یابم که باطری اش تمام

 خاموش شده است، دیشب چنان ذهنم درگیر بود که حتی و
نگاهی به درصد شارژ گوشیم هم نینداختم.

به سمت سیم شارژرw رفته و پس از این که کنارش روی
زمین می نشینم، به دیوار تکیه ام را می دهم.
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کمی صبر می کنم تا چند درصد شارژ شود و سپس روشنش
می کنم.

به محض این که روشن می شود در آیکن پیامک هایم چند
پیامک توسط طوفان خودنمایی می کند.
برای باز کردنش ثانیه ای تعلل نمی کنم.

" فردا خودم می آم دنبالت."
نگاه به ساعت ارسالش می کنم.

درست نیم ساعت بعد از پیامک قبلی که دیشب برایم ارسال
کرده، این پیام را ارسال کرده است.

و این یعنی در آن ساعت من در خواب ناز به سر می بردم.
" هر زمان حاضر بودی خبرم کن."

با پیامک قبلی یک دقیقه اختالف زمان دارد ...
ساعت پیامک سومش همین االن که گوشی را روشن

کرده ام، است.
و این یعنی آن زمانی که این را فرستاده، گوشی من خاموش

بوده است.
" خاتون رو با خودم بردم لواسون، چند روز از اون جا دور

 باشه بهتره باسش."
بادم حسابی می خوابد.

و از سمتی هم کمی خوشحال می شوم که دیگر نیازی به این
نیست که به خان جون حرفی بزنم.

گوشی را کنارم می گذارم.
نکرده ام حتی سحری بیدار شوم.
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فقط بخاطر دارم آنقدر خسته بودم که حتی به صدا زدن های
خان جون هم توجهی نکرده و با گفتن این که بدون خوردن

سحری روزه  می گیرم او را دست به سر کردم.
در همین حین در اتاقم باز شده و خان جون داخل می شود.

_ بیدار شدی مادر؟
لبخند بر لب می نشانم.

_ بله، بیدار شدم.
کامل داخل می شود.

_ چرا هر چی سحری صدات کردم بیدار نشدی؟!

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p202
#پارت_دویست_و_دو

#من_آیه _طوفانم

چشمانم را می مالم.
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_ خیلی خسته بودم، نای دل کندن از خواب رو نداشتم.
 تلفن خانه به صدا در قبل از این که خان جون حرفی بزند،

 می آید.
 به قصد پاسخ دادن به آن، خان جون از اتاق خارج می شود.
دستی به موهای ژولیده ام می کشم، به قصد شانه  زدن  موهایم

از جایم برمی خیزم.
در آینه نگاهم به خودم که با اصالح صورتم بازتر شده

معطوف می شود.
به نرمی شروع به شانه زدن موهایم می کنم که در همین

حین گوشیم زنگ می خورد.
شانه به دست به سمتش می روم.

شماره ی حدیث است.
برای پاسخ دادن ثانیه ای تعلل نمی کنم.

 _ سالم آجی جونم.
با عجله می گوید:

_ آیه، من عجله دارم، حال مادر رضا بدتر شده، دکتر ها
جوابش کردن دیگه ...

هق زده و باعث می شود بغض در گلوی من هم بنشیند.
_ داریم می ریم، اونوری.

بغض آلود می گویم.
_ باشه، خودت رو اذیت نکن. دعا کن خدا راحتش کنه، خب

این طور اون بنده خدا از شما بدتر داره اذیت می شه!
گریه اش شدت می گیرد.
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_ بخدا همگی قانعیم، یه پوست و استخون شده، حالش خیلی
بده. خدا رحم کنه تا زمین گیر نشه.  کسی رو نداره که به

دادش برسه ...
قبل از این که بخواهم حرفی بزنم خودش ادامه می دهد.

_ زنگ زدم بگمت، تو کارتت پول واریز کردم. شهریه ی
دانشگاهت کِی؟

حتی میان مشکالت خودش هم باز همچنان فکر من است و
مرا از یاد نمی برد.

_ هنوز یه هفته مونده تا شروع ترم جدید...
_ عیب نداره، بمونه تو حسابت الزمت می شه. دیروز
فرصت نشد ازت بپرسم، حلقه رو خودت خریدی برای
شوهرت؟ خرید اینا چطور رفتین؟ اینا رو از اون کارت

کشیدی یا از بقیه پول گرفتی؟
اشکی سمج از گوشه ی چشمم می چکد...

این اشک شوق است، شوقی که از بودن و حمایت های
حدیث همیشه در جانم به غلیان می افتد.

_ همه رو از اون کارت کشیدم، خاطرت جمع.
_ خب باشه، بازم بهت زنگ می زنم، کاری داشتی زنگ

بزن.
اشکم را پاک می کنم.

_ باشه، مواظب خودت.
_ باشه خداحافظ.

_ بخدا سپردمتون، خداحافظ.
تماس را قطع می کنم.

قبل از این که دوباره شروع به شانه زدن موهایم کنم.
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خان جون با رنگ و روی پریده داخل می شود.
نگران به سمتش می روم.
_ چی شده؟ خان جون؟

اشک از گوشه ی چشم خان جون سرازیر می شود.
_ خان جون؟

_ خانم کریمی زنگ زده بود.
چشمانم گرد می شود.

_ یه چیز هایی می گفت؟
_ چی خان جون چی می گفت.

_ گفت پسرش قسم خورده نذاره روی خوش ببینین!
ماتم می برد.

این دیگر چیست!
اصالً به آقا مسعود اتو کشیده نمی آید که این چنین حرفی زده

باشد!
چقدر بین ظاهر و باطن افراد باهم می تواند فرق و اختالف

وجود داشته باشد!
_ از همین می ترسیدم. اونا نفوذ دارن، عمری آبرو جمع

کردم، نکنه جلو درو همسایه بی آبروم کنن ...
تاب نمی آورد، با هق هقش اشک مرا هم براه می اندازد.
دروغ چرا خودم هم می ترسم، می ترسم بالیی سر طوفان

بیاورد.
چون این که آقا مسعود با نفوذ است را نمی توانم کتمان کنم.
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#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p203
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#من_آیه _طوفانم

_ گفتم عجله نکن، گفتم یکم بیشتر فکر کن، گفتم دستی
دستی خودت رو بدبخت نکن ...

از حرف هایش قلبم به درد می آید، آخر این کوله بازی ها
چیست که خان جون براه انداخته است.

_ خان جون! آخه این حرف ها چیه، اصالً مگه خانم کریمی
نمی دونه تو قلبت وضعیتش چطوریه! پس واسه چی زنگ

زده؟! مثالً خانم جلسه اِی...
خان جون غضب آلود نگاهم می کند.

_ به فکر توئه، می گه به رفتگر محل می دادینش این قدر
نمی سوختم. مسعود دین و ایمون دار منو با اون یکی

دونستیش؟! چرا آخه از بین این همه آدم دست رو اون
گذاشتی؟!

ناالن نامش را صدا می زنم:
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_ خان جون!
خان جون حق به جانب ادامه می دهد:

_ مگه دروغ می گم،!اخه چیه نوه ی خاتون به پسر خانم
کریمی می خوره؟ سر سوزن اون چیز هایی که پسر خانم
کریمی می تونست برات بسازه رو نوه ی خاتون نمی تونه
برات بسازه. چرا آخه لگد زدی به بخت خودت آیه ...

سکوت را جایز نمی بینم. حرف های چند روز پیشم را دوباره
می زنم.

_ مگه همه چیز به پوله چرا ...
خان جون میانه ی حرفم می پرد:

_ سرت باد داره آیه، دو روز دیگه که گشنگی کشیدی و
خوردی به مشکالت زندگی می فهمی عشق برات نون و آب

نمی شه...
باز هم حرف هایw تکراری ...

چرا بجای این ها خان جون نمی گوید، اگر قاشقت ته دیگ
خورد، ما پشتت هستیم، نگران نباش، خوشبختی تو اولویت

ماست.
 بخواهم حرفی بزنم صدای عمو طاها قبل از این که

توجه مان را جلب خودش می کند.
_ چی شده؟! چرا معرکه گرفتین؟ چه خبره؟

خان جون با چشمانش و زبان بی زبانی التماسم می کند.
_ طوری نیست مادر، دلم گرفته بود، یکم با آیه ...
عموطاها با جدیت میانه ی حرف خان جون می پرد.

_ فکر کردی من پپه ام خان جون، چی رو داری پنهون
می کنی؟!
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برای اولین بار جسارت به خرج می دهم و با لحن گریانم
حقیقت را می گویم:

_ خانم کریمی زنگ زده.
خان جون مالمت بار نامم را بر زبان می آورد.

_ آیه؟!
عمو طاها دست به سینه شده و با تحکم می گوید:

_ خب!
نگاهم بین خان جون و عموطاها در گردش است، اّما زور
حسی که مرا ترغیب به این می کند که حقیقت را به عمو
طاها بگویم به حس دیگرم که مرا از این عمل منع می کند

می چربد .
_ می گه پسرش قسم خورده نذاره ما روی خوش ببینیم.

حرص تمام وجود عمو طاها را فرا می گیرد:
_ مسعود؟

خان جون از جایش برخاسته و از بازوی عمو طاها
می گیرد .

_ بیا غذات رو بدم بخوری.
عمو طاها دلخور می گوید:

_ اون زن یه زری زده و چیزی که گفته رو مزه مزه نکرده
و پَُرنده، تو دیگه چرا خان جون، چرا زر اون زن رو

آوردی و تحویل این دختر دادی؟!
خان جون دلخور تر از او می گوید:

_ نمی فهمی طاها، نمی فهمی که الکی پشت آیه رو گرفتی و
منو خان بابا رو هم مجبور کردی به این ازدواج رضایت

بدیم.
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عمو طاها کمی فقط کمی صدایش اوج می گیرد.
_ چی این ازدواج مسخره ست؟! اصالً مسخره از نظر تو

چیه خان جون؟!
خان جون حق به جانب می گوید:

_ تو مال و منال پسر خانم کریمی رو با نوه ی خاتون یکی
می دونی؟

عمو طاها به خودش اشاره می کند.
_ منم ندارم، مال و منال اون نره خر و منم ندارم، این دلیل

می شه زن نگیرم؟!

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p204
#پارت_دویست_و_چهار

#من_آیه _طوفانم
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خان جون سعی می کند از در دیگر وارد شده و حرفش را به
گونه ی ماست مالی کند.

_ نوه ی خاتون، نه سواد درست درمونی داره، نه مال و
منال خوبی داره، نه دین و ایمون حالیش می شه ، خودم از
زبون خاتون شنیدم گاهی معصیت می کنه و زهرماری
می خوره و خودش رو چهل روز نجس می کنه. خودم با
دستای خودم، یادگار عزیزم رو بدبخت کردم، اون دنیا

 چطور تو روی پاره ی تنم نگاه کنم؟!
هق هقش شدت می گیرد.

عمو طاها با لحنی جدی می گوید:
_ ساده ای خان جون، ساده ای که گذاشتی اون زن، دم گوشت
زر زر کنه و بجای این که بتوپی بهش پشتش رو گرفتی. اگه
نوه ی خاتون مال و منال نداره منم ندارم، اگه سواد درست

درمونی نداره واال منم ندارم، اگه دین و ایمون نداره،
واال ...

عصبی انگشتانش را درون موهایش فرو برده و بعد به
خودش اشاره می کند.

_ منو ببین، یکیم کله خر تر از نوه ی خاتون، زیر دست
خودت بزرگ شدم، مثل اون نبودم که ننه بابا باال سرم نباشه

ننه بزرگم ترو خشکم کنه، ولی یکیم لنگه ی همون کله
خراب و بلکه از اونم کله خراب تر ...

_ تو ناموس حالیت می شه ...
عموطاها یک قدم عقب می رود.

_ ولم کن خان جون، چشات رو باز کن و ببین، از این فکر
های خاله زنک هم دربیا، بذار دو روز بشه، نوه ات رو
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اذیت کنه، دوزار مردونگی خرجش نکنه، شونه خالی کنه،
 بعد بیا کاسه ی چه کنم چه کنم دستت بگیر.

اشاره به من می کند.
_ فعالً که این شماهایین دارین اشک این دختر رو در

میارین، مسعود غلط اضافی کرده و غلط اضافی تر رو اون
ننه اش کرده که اومده پیغوم پسغوم نره خرش رو به تو

رسونده. ببینم چطوری می خواد روز خوش نشون اینا نده.
مگه من می ذارم، جنم داره بیاد اینارو به خودم بگه، خشتک
نمی ذارم تو شلوارش واسش بمونه، آقا بچه ی برادرمه خودم
می دونم به کی بدم به کی ندمش، به اون یابو چه ربطی داره.

w.مال و منالشون هم بخوره فرق سرشون
انگشتان هر دو دستش را رو به خان جون در هوا جمع و

سپس باز می کند.
_ باز کن چشات رو خان جون، فکر نکن اونی که پیشونیش
سیاهه عابد و زاهد و خدا شناِس، اگه به پیشونی سیاه کردِن،
من و اون طوفان کله خراب هم می تونیم همچین غلطی کنیم
و سه سوت مهر عابد و زاهد بودنمون رو تو چش این و

اون کنیم.
به خودش اشاره می کند.

_ ما خودمون ذغال فروشیم، گول این سیا بازی ها رو
نمی خوریم. این حرف رو همین جا چالش می کنی.

اشاره به من می کند .
_ با تو هم هستم آیه، نذاری این حرف به گوش طوفان

 برسه.
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مگر خرم چنین خریت محض را کنم و برای خودم بساط بی
اعتمادی درست کنم.

عمو طاها از چشمان گریانم پی به حال و حسم می برد، چون
منتظر پاسخم نمانده و نگاهش را دوباره به خان جون

می سپارد.
_ خان جون همین جا این حرف رو چالش می کنی، نذار

کالهمون بره تو هم خان جون. حساب اون لندهورم به وقتش
می رسم، بذار آیه بره سر خونه زندگی خودش، برای اون

لندهور درشتاش رو گذاشتم کنار... بجای این حرف ها، دست
نوه ات رو بگیر و برو بساط جهازش رو آماده کن. اگه
می خواین زیر این یکی هم بزنید، بگین خودم تکلیفم رو
بدونم دست بکار شم. خیر سرمون این یه ماه نامزدی رو
برای درست کردن جهاز مهلت خواستیم دیگه درسته؟
خان جون سکوت می کند، دیگر اشکی نمی ریزد، ولی

اشک های من گویا قصد قطع شدن ندارند که چنین بی صدا
از چشمانم خارج و راه گونه هایم را در پیش گرفته اند.

_ خان جون، حرف به گوش طوفان برسه، این رو می دونم
خون اون لندهور رو تو شیشه می کنه. این دخترم یه ماه
امانتیش دست ما، با حرف ها و طعنه هاتون هی خون به

جیگرش نکنید. طوفان هر خرِی انتخاب خودِش، پِی سختی
زندگی با اون رو هم به تن خودش می کشه، خودش خواسته
و باید پاش هم واسته، بجای این روضه خونی ها هم به فکر

خرید مرید هاتون باشید و این بساط رو هر روز برای
خودتون درست نکنید.
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#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p205
#پارت_دویست_و_پنج

#من_آیه _طوفانم

با لحن توبیخ گرانه ادامه می دهد:
_ هر کی هم این رو ندونه تو و اون خانم جلسه ای اینو خوب
باید بدونین که اسم زن شوهر دار رو کنار اسم یه نامحرم
باهم نیارین، آیه، االن امانتِی طوفاِن خونه ما ختم کالم.

همین را گفته و دور می شود.
هنوز کامل از راهرو خارج نشده است که در جایش

می ایستد ...
لحظاتی به سکوت می گذرد و سپس عموطاها بدون این که به

سمتمان برگردد می گوید:
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_ طوفان زنگ زده بود، ازم اجازه ات رو گرفت که ببرتت
پهلوی خاتون، انگار ...
کمی مکث می کند ...

نمی دانم توهم زده ام یا نه ولی حس می کنم ته توی لحن بیانش
بغض دارد.

_ انگار خواهرش رو بستری کردن، خاتون حال رو به
راهی نداره، برو یکم اون رو از تنهایی دربیار و نذار

فکرهای بیخود تو سرش بزنه. خان جون تو هم حاضر شو
ببرمت خونه ی طاهره، زنگ زدم منتظرته، من شاید دیر
بیام، آیه  هم گمون نکنم امشب طوفان وقت کنه بیارتش،
چون خاتون رو لواسون خونه ی خودش برده، تو هم تنها

نمونی خونه بهتره.
نمی ماند نه تاییدیه از من بگیرد و نه از خان جون ...

به ثانیه  نمی کشد که با قدم های بزرگ و محکم دور و از
جلوی دید منو خانجون محو می گردد.
خانجون توبیخ گرانه نگاهم می کند.

حرفی نزده و با دست رد کمرنگ باقی مانده  از اشک هایش
را پاک می کند.

نگاهش پر حرف است...
انگار که می خواهد حرفی بزند و میان گفتن و نگفتنش مانده

است ...
شاید می خواهد بگوید امشب آن جا ماندی حواست به خودت

باشد و کار دست خودت ندهی ...
شاید می خواهد بگوید چرا به طاها حرف خانم کریمی را

زدم...
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نمی دانم چه می خواهد بگوید ...
چند ثانیه می گذرد و خان جون حرفی نمی زند ولی کامالً

مشخص است که ناراضی ست، لحظاتی بعد به قصد حاضر
شدن وارد اتاقش می شود.

اشک چشمانم را پاک می کنم...
از جایم برخاسته و پس از وارد شدن به اتاقم در را پشت

 سرم می بندم .
کمی زمان می برد تا به خودم بیایم و شرایط را درک و در

پس ذهنم حالجی کنم.
یعنی اکنون من می خواهم به خانه ی طوفان بروم؟!
درست همان جایی که آن انباری لعنتی قرار داشت؟!

یعنی همان جایی که مرا در آن جا لخت و عریان انداخته
بودند؟!

اصالً آن ها چه کسانی بودند و سر کله شان چگونه و از کجا
پیدا شد یکهویی؟!

گوشیم زنگ خورده و اجازه ی پیش روی به افکار ذهنم را
بیش از این نمی دهد.

به آن سو رفته و به محض برداشتن آن، شماره ی طوفان
روی صفحه نمایشش خودنمایی می کند.

از این که این بار زنگ زده است تعجب می کنم.
نفس عمیق کشیده و سپس تماس را برقرار می کنم.

_ سالم.
تک سرفه ای می کند و سپس او هم در جوابم، سالم خشک و

خالی می دهد.
به اندازه ی پنج ثانیه به سکوت می گذرد.
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حس می کنم می خواهد حرفی بزند ولی میان گفتن آن مانده و
کمی سخت است برایش این که درباره ی آن حرف بزند، کمی

بعد تک سرفه ای می کند.
_ خاتون باید یکم از اونجا دور می موند تا آروم بگیره، تا
خود صبح تو اتاق زهرا نشسته و فقط گریه کرده. ناچار

بودم بیارمش این جا ...
کمی مکث کرده و سپس ادامه می دهد:

_ منم از این ور سفارش گیالس گرفتم و هنوز نتونستم یه
 کنم و ... جعبه اش رو حاضر

باز هم مکث می کند...
کامالً مشخص است که معذب است، اوکه خبر ندارد

عموطاها مرا دیده و گفته است قضیه از چه قرار است.
برای این که خیال او را راحت و از این عذاب خالصش کنم،

با لحنی خانمانه می گویم:
_ عمو طاها گفت چی شده، هر زمان بیاین یه ربع قبلش

خبرم کنید حاضر می شم ...
نفس آسوده ای می کشد...

_ دمت گرم. من یه ده دقیقه دیگه راه می افتم. فقط ...

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی
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#p206
#پارت_دویست_و_شش

#من_آیه _طوفانم

سکوت می کند.
لبی تر می کنم و می پرسم:

_ فقط؟!
_ منو جمع نبند، این طور گیرپاچ می شم. دیشب گفتمت که،

اون قدر تو خلوتت تمرین کن تا آویزه ی گوشت بشه. به
همون اندازه که تو سختته منم سختمه، ولی ...

ادامه نمی دهد، در اصل مشخص است نمی تواند حرفش را
ادامه دهد ...

برای راحتی خیالش خجالت زده پچ می زنم.
_ باشه ...

حس می کنم لبخند روی لب هایش می نشیند.
_ یاشا خانئم قیز ) آفرین دختر خانم(. ساعت االن یازدِه من،

دوازه و نیم اونجام ...
_ باشه ...
_ فقط ...
_ فقط؟!
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_ شاید شب نرسم ببرمت خونه تون ... تا دیر وقت کار
دارم.

متوجه منظورش می شوم، می خواهد بهم آمادگی دهد ...
طره ای از موهایم را پشت گوشم می فرستم.

_ عمو طاها گفت، می دونم.
_ چوخ یاخشی ) خیلی خوب (.

با کمی مکث ادامه می دهد:
_ یاشا ...

دوست دارم من هم همانند خودش خداحافظی کنم، ولی این
توهمات و خواستن هایم را کنار گذاشته و خداحافظی

خانمانه ای کرده و تماس را قطع می کنم.
لب هایم به لبخندی خرسند کش می آیند ...

دلم غنج می رود ...
امشب اولین شبی است که می خواهم در خانه ای که کمتر از
یک ماه دیگر به منو طوفان تعلق می گیرد شب را صبح کنم.

با حسی خوب به سمت کمد لباس هایم می روم.
تونیک نخی طوسی رنگم را برداشته و شروع به اتوزدنش

می کنم.
حتی روسری طوسی رنگم را هم اتو کشیده و سپس روی

رختخوابم پهن می کنم تا اتویش خراب نشود ...
یک دست لباس آستین بلند و شلوار راحتی که ست هم هستند

را هم برداشته و درون کوله پشتی ام می گذارم...
این دفتر خاطراتم رسماً شده است برایم حمل کردنش یک
معضل که هر جا که می روم مجبور به بردن آن با خودم

هستم .
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آن را هم درون کوله ام می گذارم و سپس کارم را با گذاشتن
مسواک و خمیر دندان و شانه ام تکمیل می کنم.

یک ساعت و نیم به همین منوال می گذرد، اذان ظهر که
می دهد.

سریعاً وضو گرفته و شروع به خواندن نمازم می کنم تا
طوفان که آمد معطل نمازم نشود ...

به محض اتمام، با عجله شروع به پوشیدن لباس هایم کرده و
دقایقی بعد حاضر و آماده روی سکوی پنجره نشسته و

انتظار آمدنش را می کشم.
دقایقی سپری می شود تا وقتی که زنگ در خانه به صدا در
می آید. با عجله از جایم برخاسته و چادرم را سر می کنم.
نگاه آخرم را در آینه به خود می اندازم و پس از برداشتن

کوله ام از اتاق خارج می شوم.
در همین حین، در اتاق خان جون باز می شود.

ادب حکم می کند اجازه بگیرم. بخاطر همین لبی تر می کنم و
 بیانم را پر از ادب و احترام می کنم. لحن

_ با اجازه خان جون ...
خان جون با دلخوری می گوید:

_ حواست به خودت باشه آیه، شب  اگه اون جا موندی، پیش
خاتون بخواب.

از حرفش جا می خورم...
از این که اشاره ی مستقیم به جای خوابم می کند کمی متعجبم

می کند.

@romandl



_ یه ماه هم دندون رو جیگر بذاری، رفتی سر خونه زندگی
خودت، اون وقت تا آخر عمرت هر شب پهلوی شوهرت

می خوابی و ...
ادامه نمی دهد ولی باقی جمله اش را خودم حدس می زنم که

چه می توانست باشد ...
خجول می گویم:

_ چشم خان جون ...
اشاره به بیرون می کند.

_ برو به سالمت، من دیگه نمی آم بیرون.
_ باشه، خداحافظ ...

_ خدا پشت و پناهت ...
از راهرو خارج و طول پذیرایی را طی می کنم.

در همین حین قبل از این که دستم به دستگیره ی در برسد،
عمو طاها در را از آن سو باز می کند.

به محض دیدنم، لبخند بر لب هایش می نشاند.
_ داشتم می اومدم دنبالت، بدو عمو طوفان اومده، عجله

داره.
در جوابش لبخندی تحویلش می دهم و عموطاها عقب می کشد

تا من خارج شوم.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده
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#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p207
#پارت_دویست_و_هفت

#من_آیه _طوفانم

سپس پس از این که کفش اسپرتم را پا می زنم، به اتفاق عمو
طاها به سمت در به راه می افتیم.

به محض خروج نگاهم به طوفانی که چشمانش کمی متورم
است می افتد، در می یابم دیشب نخوابیده است و بی خوابی

دیشب چشمانش را به این حال و روز انداخته است.
_ سالم.

دستی به پشت گردنش می کشد.
_ سالم.

اکنون که عمو طاها فقط این جاست، دیگر نیازی به ادا
واصول اضافی نداریم. تا بخواهیم چیزی را به کسی ثابت

کنیم.
طوفان رو به طاها کرده و آقا منشانه می گوید:

_ داداش با اجازه.
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عموطاها در حالی که دستش را پشت کتفم قرار می دهد و
باعث می شود تا کامل از در رد شده و وارد کوچه شوم

می گوید:
_ اجازه اش دست خودته دیگه طوفان، من دیگه کاره ای

نیستم.
طوفان اشاره به روبه رو می کند.

_ بفرما...
رو به عمو طاها می کنم.

_ خدا حافظ عمو ...
عمو طاها خرسند از برخورد طوفان با لبخند پاسخم را

می دهد و دوشادوش طوفان راه خروج از کوچه را در پیش
می گیریم.

همین که کوچه را دور زده و وارد خیابان می شویم، نگاهم به
موتور طوفان که می افتد، بی اختیار استرس آن روز به جانم

هجوم می آورد.
من از این موتور و سواری از آن خاطره ی خوبی ندارم.

طوفان ایستادنم را که می بیند، سرخوردگی می شود.
_ دیگه روم نشد از سهراب ماشینش رو قرض بگیرم، در

اولین فرصت یه اتول می خرم. خاطرت جمع ...
از این که او را سرخورده کرده ام حسی بدی بهم دست

می دهد.
من اصالً به این چیز فکر نکرده ام...

بخاطر همین سریع می گویم:
_ من به این فکر نمی کردم.
چشمانش را ریز می کند.
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_ َپ به چی فکر می کردی؟!
باید بگویم؟

خجالت می کشم...
دروغ چرا از مصیبتی که بر سرش آوار کرده ام خجالت

می کشم.
سنگینی نگاهش را که می بینم در می یابم که باید حرفی بزنم

تا او خیالش از جانبم راحت شود.
_ حال بد چند روز پیشم به یادم می آد ...
دوست نداشتم بگویم ولی مجبور بودم ...

ولی در اصل گند زده ام ...
چون حال طوفان بدتر و گرفته تر از من می شود.

_ بذار بسپرم به شاتر، یه آژانس بگیرم با اون بریم.
با عجله قدمی برمی دارد و هول زده برای این که مانع از

کارش شوم آستین کت جینش را می کشم.
_ نه، تو رو خدا، من منظورم این نیست که سوار نمی شم.
طوفان نگاهش بین دست من که روی آستینش قرار گرفته و

چشمانم در گردش است.
خجالت زده دستم را برمی دارم و در دلم خودم را بخاطر این

گندهایی که پی در پی  زده ام توبیخ می کنم.
خجالت زده می گویم:
_ لطفاً موتور رو ...
کمی مکث می کنم.

گفته بود از این که جمع ببندمش خوشش نمی آید. بخاطر
همین برای این که کمی آرام اش کرده و گندم را ماست مالی

کنم خیره در چشمانش ادامه می دهم:
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_ روشن کن، با همین بریم. خاتون منتظرمونه.
موشکافانه نگاهم می کند.

_ خاطرم جمع شه که تعارف نمی کنی؟
با لحنی مطمئن و قاطع پاسخ می دهم:

_ بله ...
دوست دارم بگویم تو هم با من تعارف نکن، ولی نمی توانم

 چنین چیزی را بگویم.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p208
#پارت_دویست_و_هشت

#من_آیه _طوفانم

طوفان با کمی مکث سوار موتور شده و کمی جلوتر
می نشیند تا من با خیالی آسوده روی موتور بنشینم.
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با هر جان کندنی که است، بدون این که به او یا لباسش
متوسل شوم، پشتش نشسته و کوله ام را هم بینمان قرار

می دهم.
هرچند قرار دادن کوله بینمان دیگر اکنون وقتی که به هم
محرم شده ایم، لزومی ندارد. ولی منه دیوانه از شوهرم
خجالت می کشم. آن هم به بیشترین حالت ممکن خجالت

می کشم و از تنها بودن با او شرم دارم.
کامل که مستقر می شوم، طوفان به راه می افتد و من همانند

برق گرفته ها پشتش نشسته ام.
طوری که احتمال دارد در اولین چاله ای که بیفتیم از پشت
پرت زمین شوم. بدتر این که آن تکیه گاهی که سری پیش
بود و به آن تکیه داده بودم این بار نیست و من واقعا از

این که از پشت پرت زمین شوم می هراسم و از این ور هم
خجالت می کشم به طوفان نزدیک شوم.

رسما بین زمین و هوا گیر افتاده ام و نمی دانم چه غلطی
کنم...

و بدتر این که حتی این بین به این هم فکر می کنم که احساس
درونم را در ظاهرم نشان ندهم تا طوفان را از داشتن موتور

و این که ماشین ندارد خجالت زده نکنم.
طوفان خیابان را با سرعت نسبتاً آرامی طی می کند، سپس
به سر اتوبان که می رسد موتور را بدون این که خاموش کند

نگه می دارد.
چند ثانیه به سکوت می گذرد و سپس تک سرفه ای کرده و

 دستش را به سمتم می آورد.
_ کیفت رو بده.
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متوجه منظورش از این خواسته نمی شوم، ولی چیزی را که
ازم خواسته است را انجام می دهم.

طوفان همین که آن را از دستم می گیرد می پرسد:
_ چیز شکستنی یا ریختنی که توش نداری؟

وسایل موجود درون کوله ام را از ذهن می گذرانم، تا آنجایی
که به یاد دارم نه وسیله ی شکستنی درون آن داشتم و نه

ریختنی ...
_ نه ندارم.

_ چوخ یاخشی ) خیلی خوب(.
همین را گفته و بعد یک بند کیفم را این سمت فرمان و بند
دیگر را هم از سمت دیگر فرمان رد می کند، سپس آن را
روی باک موتور دراز می دهد و با کمی تعلل می گوید:
_ اتوبان این جا پر چاله چوله ست، موتورم دست یکی از
بچه ها سپرده بودم و تحویلم که داد نمی دونم نره خر چه

بالیی سر پشتی اورده که االن نیست. یکم ...
مکث می کند ...

دقیقاً برای هردوی ما گفتن و انجام دادن بعضی چیزها به
یک اندازه سخت است و دشوار ...

می دانم منظورش به چیست ولی نمی تواند آن را بگوید.
بخاطر این که او را معذب تر از اینی که هست نکنم کمی

نزدیک تر شده او را خالص می کنم.
فاصله ی بینمان شاید به زور به دویا سه انگشت برسد.

طوفان خاطرش از من که راحت می شود، با رضایت موتور
را به حرکت درآورده و وارد اتوبان می شود...

نمی دانم علت این که خود به خود نزدیکش می شوم چیست.
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اینکه بخاطر سرعتw باالیش است یا چه چیز دیگر که 
اکنون رسماً از پشت به او چسبیده ام و قلبم از هیجان و

استرس هر لحظه امکان دارد به دهانم بیاید. و بدتر این که
جرات و جسارتw عقب کشیدن را هم ندارم، چون نمی خواهم

طوفان طوری دیگر درباره ام فکر کند .
طوفان سعی در عادی نشان دادن خود دارد، حس می کنم

رفته رفته، کمی فقط کمی سرعتش را بیشتر می کند بخاطر
این که خودم را از شتاب بادی که خودش را سیلی مانند به
صورتم می کوبد خالص کنم، سرم را پشت شانه های پت و
پهن طوفان پنهان کرده و به روایتی پشت او قایم می شوم.
در همین حین، موتور از چاله که رد می شود، چون تکانش

کمی شدت داشت بی اختیار دستم بند کت طوفان شده و
این بار قلب عاشقم به تپش افتاده و من باور ندارم که اکنون
اینی که دست آویز کتش شده ام همان طوفان است؟! همان

طوفانی که عاشقانه او را دوست می دارم!

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی
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#p209
#پارت_دویست_و_نه

#من_آیه _طوفانم

از درون آینه یک لحظه چشمم به لبخندی که هرچند کمرنگ
روی لب های طوفان می نشیند، می افتد، چیزی درون وجودم
تکان خورده و مرا از این که دستم را از کت طوفان بردارم

منع می کند.
اکنون دوست دارم حس رضایت را به او القا کنم.

این همه زن و شوهر هستند که بدون داشتن ماشین زندگی
می کنند، یعنی آن ها چرخ زندگی شان نمی چرخد؟!

ماشین یا موتور چه فرقی با هم دارد ...
وقتی دلت خوش نباشد ...

وقتی حالت روبه راه نباشد ...
وقتی احوالت پریشان باشد ...

وقتی روزگار بر وفق مرادت نباشد ...
سوار در بهترین و مدل باالترین ماشین هم که باشی، چه

فایده وقتی که نمی توانی از آن لذت ببری ...
من، آیه، همسر طوفان ...

دوست ندارم که این حس را درون شوهرم ایجاد کنم که از
این که او بجای ماشین موتور دارد، ناراضی هستم.
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چون چنین چیزی نیست و من او را با هرآنچه هست دوست
دارم، حتی اگر تا آخر عمر هم ماشین نداشته باشد و با

موتور این ور و آن ور برویم، باز هم او تا ابد سلطان قلبم
خواهد ماند.

بعد از گذشت یک ساعت، به ورودی جاده ای که به باغش
ختم می شود می رسیم، بی اختیار ذهنم خاطرات چند روز
پیشم را یادآوری کرده و بغضی سمج در گلویم می نشیند،
فقط خدا می داند که چه به روز من آن روز آمد و من چه
دردی را آن روز کشیدم؟! مخصوصا طرف حسابم هم

طوفان بود و خود را پرت شده درون چاهی عمیق که دیگر
راه خالصی از آن ندارم فرض می کردم.

آن روز دیگر ازدواج با او را رسماً جزو محاالت
می پنداشتم و شک نداشتم که این خواسته را با خود به گور

خواهم برد ...
نمی دانم چه بود و چه شد ولی گاهی خدا حتی در بزرگترین

مشکالت چاره ی دردت را قرار می دهد ...
درست من و مشکل بزرگی که برایم رخ داد ...

آنقدر غرق در افکارم می شوم که اصالً متوجه نمی شوم که
کی از جلوی آن انباری رد شده و به کلبه ی طوفان می رسیم،
کلبه ای که خاتون نشسته در روی تختی که روی ایوان قرار
دارد، انتظارمان را می کشد، که به محض دیدنمان لبخند کل
صورتش را در بر گرفته و با اشتیاق به استقبالمان می آید.

_ خوش اومدی اُلدوز ...
چشمان متورم خاتون چیزی فراتر از آن چیزی هست که

حدسش را می زدم.
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بدون شک حالش آنقدری بد بوده است که طوفان را برای
بهبود حال او مجبور به این کرده است که خاتون را به

این جا بیاورد.
همین که موتور از حرکت می ایستد، دستم را از روی کت

 خنده رو خاتون را می نگرم طوفان جدا کرده و در خالی که
از موتور پیاده می شوم.
_ سالم خاتون، خوبین؟

خاتون بغض آلود می گوید:
_ خوب؟

اکنون طوفان هم از موتور پیاده و کنارم ایستاده است.
خاتون اشاره به هر دویمان می کند...

_ می شه شما دوتا رو کنار هم ببینم و خوب نباشم، خیلی
خوبم ...

 به آغوش می کشد نزدیک تر شده و همزمان من و طوفان را
...

هق می زند ...
و این گریه ی مظلومانه اش مرا هم غمگین کرده و باعث

می شود اشک از چشمانم چکیده و دلم به حالش خون شود ...
این زن فرشته است ...

فرشته ی زمینی که بر سر زهرا و طوفان و ایمان نازل شده
است.

_ نداشتیم خاتون، زیر قولت نزن! گفتی عیالمون رو
می خوای و آوردیمش پهلوت، َپ دیگه گریه کردنت باس

چیه قناری؟!
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#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p210
#پارت_دویست_و_ده

#من_آیه _طوفانم

طوفان عقب کشیده و با دست به باغ و درختانش اشاره
می کند.

_ شوما االن وقت چهچهه زدنته، این روضه خونی ها چیه
هی راه می ندازی قناری. جمع کن کاسه کوزه ی این روضه
خونی هات رو، تو چهچهه بزن و دل این باغ و درخت ها رو
هوایی کن تا به خاطر خوش قدمیت بار خوب بدن و خستگی

چاکرت رو از تنش در بیارن.
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دستانش دور صورت خاتون قاب گرفته شده و لب هایش
پیشانی او را به بوسه های پی در پی و دل انگیز مزین

می گرداند ...
و من دلم برای این همه عشق و خلوص و نیت بین این

دونفر می رود...
_ اینا اشک شوقن مادر ...
طوفان دلخور می گوید:

_ این اشک ها رو نبند بیخ ریش شوقت خاتون، به جاش
خودت رو این جا ول کن، شوما این جا داد هم بکشی، هیچ
خری صدات رو نمی شنوی، اقا گیریم که شوق داری و

نمی دونی چطور خودت رو خالی کنی درست ...
خاتون لبخند به لب آورده می گوید:

_ درست.
طوفان ادامه می دهد:

_ یکی دوتا از اون ماینی های خفنت مارو مهمون کن بشنویم
یکم دلمون واشه، دل من االن شنیدن صدای شوما رو
می خواد، بخون بینم قناری، من که گوشم کت بسته در

اختیارتن ...
_ االن؟! این جا؟!

طوفان پقی زیر خنده می زند.
_ زکی؟! نکنه کاباره الزمی خاتون؟!

خاتون معترضانه ضربه ی آرامی روی بازوی طوفان
می زند:

 _ این چیه می گی تو مادر ...
طوفان چشمکی حواله اش می کند.
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_ البت فقط کافیه شوما لب تر کنی؛ چاکرت کاباره اش رو هم
برات جفت و جور می کنه ...

خاتون همزمان دست مرا که می گیرد، دست طوفان را هم
گرفته و دست مارا درون هم قرار می دهد ...

_ فعالً تو االن دست عیالت رو بگیر و ببر خونه  رو بهش
نشون بده و گشتی هم تو باغ بزن، اولین بارته عروست رو

آوردی خونه ات مادر، نذار غریبی کنه.
دیگر از لحن بشاش و پر انرژی و لحظاتی پیش طوفان

خبری نیست، کامالً مشخص است که اوهم به اندازه ی من و
بلکه هم بیشتر از من بخاطر این لمس دستان یک دیگرمان

جاخورده و هنوز از شوکش خارج نشده است ...
_ من نوکر خودت و عیالمم هستم خاتون، عیالم دست خودت
امانت، من برم سفارش گیالس دارم، همین طور وقت رو از
دست بدم تا شب یه جعبه هم نمی تونم تحویل سهراب لندهور

بدم ...
به نرمی دستش را از دست من جدا کرده و سوار موتورش
می شود، حتی خداحافظی هم نمی کند، با سرعت گازش را

گرفته و دور شده و منو خاتون را تنها می گذارد.
خاتون اشاره به داخل می کند.

_ بیا مادر، بیا توِی خونه ات رو نشونت بدم.
خونه ات را با تاکید گفته است.

با لبخند همراهیش می کنم.
دورتادور کلبه با دیوار های سنگی ساخته شده و سقف

شیروانی اش حسابی دل انگیزش کرده است.
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مقابلش یک ایوان به طول هشت متر و به عرض دو متر
قرار دارد که با یک پله از کف باغ جدا شده است .

درون ایوان دو تخت چوبی قرار دارد که یکی در سمت چپ
در کلبه قرار دارد و دیگری در سمت راست در کلبه ...

البته یکی از آن ها مقداری صدمه دیده و کمی درب و داغان
است و دیگر تخت چوبی که در سمت چپ در قرار دارد،

نسبت به آن اوضاع روبه راه تری دارد.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p211
#پارت_دویست_و_یازده

#من_آیه _طوفانم

خاتون دستم را گرفته و به آن سمت می برد. به محض رد
شدن از ایوان و خارج کردن کفش هایم، وارد شدنم به کلبه
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برابر می شود با نفسی که درون سینه ام حبس شده و مرا در
بهت و تعجبی عمیق فرو می برد.

این کلبه، با این شکل و رسم سنتی، حسابی دل انگیز و روح
نواز است.

هیجان زده می گویم:
_ خاتون این جا خیلی قشنگه.

خاتون اشاره به دور تادور کلبه می کند:
_ فعالً همه چیز این  کلبه کنار همه ...

اشاره به سمت راستم می کند.
 اون جا که با یه پرده جدا شده و چندتا پله می خوره می ره _

باال جای خوابتونه...
چیزی درونم تکان خورده و حس می کنم از خجالت خون به

صورتم هجوم آورده است.
 کنار پرده اون در چوبی که می بینی، حمام و دستشویِی، _

البته بیرون هم دستشویی هست، ولی داخلم هست.
اشاره به سمت چپم می کند.

_ اون سمت هم از کابینت و وسایلش معلومه که
آشپز خونه ست ...

با لحنی مظلوم می گوید:
_ درسته همه چیز این جا ساده ست، ولی من هر چند وقت

یک بار که می آم این جا حسابی قوت می گیرم از آب و هواش
و هم از اطراف و باغش ...

با اخالص و از ته دل می گویم:
_ منم دقیقاً از سادگی این جا خوشم اومده ... به نظر من
همین سادگیش این جا رو متفاوت کرده و آرامش بخش ...
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_ راست می گی؟!
با صداقت سری به نشانه ی تایید تکان می دهم.

_ باور کنین راست می گم، من از همین بی شیله پیله بودن
این جا خوشم اومده.

خاتون با اشتیاق مرا به آغوش خود می کشد.
_ قربون تو اُلدوزم بشم من، به طوفان گفتم آیه فرق داره،
گفتم نگران نباش، اون از این جا خوشش می آد، آخه ...

آخه ...
مشخص است که شرمنده است...

_ آخه طوفان راضی نمی شد االن بیارتت این جا، می گفت
بذار یه دستی به سرو روی این جا بکشم و کمی روبه راهش

کنم، بعد آیه رو می آرم این جا ...
تازه متوجه آن گونه باعجله دور شدن طوفان و این که سریع
گازش را گرفت و این جا را خودش نشانم نداد می شوم. پس
او از داشتن چنین کلبه  ای و با این امکانات و لوازم خجالت

wزده بود و شرمسار ... 
و من اکنون چه حس بدی دارم که او را چنین خجالت زده

کرده ام.
قبل از این که من بخواهم حرفی بزنم صدای موتور طوفان
را می شنویم و خاتون مشتاق به سمت بیرون و پیشوازش

می رود.
_ گفتم نگران نباش، گفتم اُلدوز من با همه دخترا فرق داره،

گفتم اُلدوز من ...
صدای گرفته ی طوفان به گوشم می رسد:

_ کیف و بگیر خاتون.
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پس برگشته بود کیفم را بدهد.
این با عجله صحبت کردنش کامالً مشخص است که از

رویارویی با من همچنان خجالت می کشد ...
لحظاتی بعد دوباره صدای گاز دادن به موتورش را می شنوم

و در می یابم که کیفم را به خاتون داده و می رود.
دلم به حالش می سوزد ...

آخر چرا درباره ی من گمان بد می کند ...
مگر من کی ادا بازی درآورده ام که این بار دومم بوده باشد.
لحظاتی بعد خاتون داخل شده و کیفم را به سمتم می گیرد.

_ بگیر مادر، کیفت یادش رفته بود بهت بده.
با زور و اجبار هم که شده لبخند روی لب هایم می نشانم.

_ ممنون.
او هم لبخند می زند.

_ لباس آوردی برای خودت؟
_ بله آوردم.

خاتون اشاره به آن سمتی که پرده دارد می کند.
_ برو هم لباست رو عوض کن همم وسایلت رو بذار
اون جا، طوفانم، هر موقع که برگرده ببینه وسایلت رو

اون جا گذاشتی خیلی خوشحال می شه.
این را با کمی بغض گفته است ...

درست است این جا بیشتر به خانه ی مجردی می خورد و از
وسایل کمی کهنه و ناقصش کامال معلوم است که متعلق به

یک فرد مجرد است.
ولی باز با این حال چنان بد نیست که بشود نامش را درب و

داغان گذاشت.
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بخاطر این که هم به طوفان ثابت کنم و هم به خاتون که من
طوری دیگر به این جا فکر نمی کنم و این جا را با همین ابعاد
و اندازه و شکل و شمایل دوست داشته و قبول دارم. به قصد

رفتن به آن سمت قدم بر می دارم.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p212
#پارت_دویست_و_دوازده

#من_آیه _طوفانم

سه قدم که بر می دارم، به دو پله ی نسبتاً کوتاهی که وسط
قسمتی که پرده ی سرتاسری در آن کشیده شده است می رسم.
از آن ها که باال می روم و چاک پرده را کنار می زنم، نگاهم

معطوف تک تک لوازم این جا و نقلی بودنش می شود.
با اشتیاق و کنجکاوی از بین پرده گذشته و کامل داخل

می شوم.
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یک دست رختخواب پهن شده همچنان در کف این اتاق نقلی
پابرجاست و کامالً مشخص است که حکم تخت را برای این

اتاق دارد.
ابعادش بیشتر به تشک دو نفره می خورد ...

هرچند برای طوفانی که آن هیکل وزیده را دارد، همین
تشک پت و پهن کار ساز تر و مناسب تراست.

نگاهم به روبه رو و پنجره ی نقلی که بین دیوار این قسمت
قرار دارد کشیده می شود.

مشتاق به آن سمت می روم. مقابل پنجره دارای یک سکوی
کوچک است که نشیمن گاه خوبی می تواند در اوقات بی

حوصلگی و کالفگی باشد.
با ذوق دو لنگه ی آن را باز و باد مطلوبی به صورتم

برخورد و حسابی سر کیفم می آورد.
چقدر خواب، می تواند در این  مکان راحت و بی غل و غش

باشد.
نگاهم چرخیده و به کمد سه دری که گوشه ی این جا قرار

دارد معطوف می شود.
حس کنجکاوی درونم رخنه می کند.

چنان کنجکاو اینم که درون آن نگاهی انداخته و تک تک
لباس های طوفان را از نظر بگذرانم که حد و اندازه ندارد.

حتی دیدن لوازمش هم مرا به وجد می آورد.
چه حس عجیب تمام وجودم را فرا گرفته است.

من این اتاق را با تمام بی غل و غش بودنش دوست دارم.
برای این که خاتون را زیاد منتظر نگذارم.
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چادرم را از سرم برداشته و از رخت آویز ایستاده ای که کنار
کمد سه دره قرار دارد، آویزان می کنم.

سپس کوله ام را هم کنار آن روی زمین می گذارم و به سمت
خاتون باز می گردم.

خاتون به محض دیدنم، باعجله دستش زیر چشمش می نشیند
و اشکش را پاک می کند. اّما من آن را دیده ام و سکوت را
جایز ندانسته و به محض نشستن در کنارش، به پشتی تکیه

می دهم.
دستش را که در دست می گیرم، خاتون با لبخند نگاهم

می کند.
_ جاش خالی نباشه خاتون، ان شاءهللا بهتر می شه و زهرای

قدیم و پر جنب و جوش رو دوباره می بینیتش.
خاتون انگار می خواست همین را بشنود تا اشک هایش
چکیده و با گوشه ی روسری اش صورتش را بپوشاند.
آمدم حالش را درست کنم رسماً زدم و از هم پاشیدمش!

حال چکار کنم.
مانده ام چه بگویم و با چه کلمه  و جمله ای دلداریش بدهم که

در همین حین خاتون میان گریه اش می گوید:
_ دلم خون براش، دلم برای زهرای پر پر شدم خونه، دلم

برای دردونه ی محمودم تیکه تیکه شده. گناه زهرای من چی
بود آخه.

حرف هایش به خیال خودش دو پهلوست ...
او که خبر ندارد من می دانم چه به روز زهرا آمده  است...

شاید اگر طوفان نبود ...
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حال و روز من هم بعد از آن اتفاق، چیزی همانند زهرا بود
و بلکه هم بدتر از آن ...

_ زهرای من یه دیقه رو زمین بند نبود، یه دیقه آروم و
قرار نداشت، یه لحظه طوفان و ایمان از شیطنت های اون

آسایش نداشتن. چرا آخه این طور شد؟!
غمگین دستم را دور شانه ی خاتون می اندازم.

_ چرا آخه این طور می کنید، درست می شه، چند وقت دیگه
زهرای همیشه رو می بینیم خاتون، دوباره می آد و اذیتمون

می کنه، می خندونه مارو ...
گریه اش شدت می گیرد.

_ تو که خبر نداری چی به روز زهرای من اومده. تو که
نمی دونی باهاش چکار کردن و چه به روزش آوردن.

چه بگویم؟!
بگویم خبر دارم خاتون ...

اگر پرسید چگونه چه بگویم ...
بگویم حرف های طوفان را شنیدم ...

اصالً اگر پرسید کجا شنیدی چه بگویم ...
بگویم در حیاطتان ...

اگر پرسید آن جا چه می کردی چه بگویم ...
بگویم فضولی و کنجکاوی!

کاش خودش چیزی بگوید، مرا مرهم بداند و رازش را با
من در میان بگذارد.
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#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p215
#پارت_دویست_و_پانزده

#من_آیه _طوفانم

خاتون با چشمان گریان نگاهم می کند.
نگاهش یک دنیا حرف دارند خستگی از چشمانش می بارد.

چه کشیده است خاتون ...
آن هم با این سن و سال!

دلم به حالش واقعاً خون است ...
قبل از این که خاتون اشک های خودش را پاک کند، دستانش
زیر چشمانم قرار گرفته و اشک هایی که نمی دانم کی از

چشمانم چکیده اند را پاک می کند و سپس پیشانی ام را بوسیده
و صورتم را با دستانش قاب می گیرد.

_ قربون تو اُلدوزم بشم، تو از کجا پیدات شد! شک ندارم
خدا تورو از آسمون نازل کرده تا بیایی و مرهمی بشی به
زخم دل منو طوفانم، زهرا خیلی خوشحاله از این که تو زن
برادرش شدی، اونم تو رو خیلی دوست داره، تو خبر نداری
که طوفان من چی کشیده، با هر بار دیدن زهرا انگار با یه
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چاقو افتادن تو جون تنش و همین طور یه بند همه جای تنش
چاقو کشیدن. طوفان حتی نمی تونه با زهرا حرف بزنه اون
خودش رو مقصر می دونه، فکر می کنه کوتاهی از اون بوده
که زهرا اون بال سرش اومده، ولی این طور نیست طوفان
کالً عادت به این داره که خودش رو همیشه تو همه چیز
مقصر بدونه، اون سر هر مسئله ای عذاب وجدان آزارش
می ده. طوفان من خیلی دلش نازکه، جونش به جون زهرا
بنده، من مطمئنم چند وقت دیگه، طوفان عاشقت می شه،

قلبش برای تو می زنه، اون توداره، حرف دلش رو نمی زنه،
کسی رو مرهم مشکالتش نمی دونه کالً عادت داره به این که
تو خوشی هاش همه رو دور خودش جمع کنه، ولی به غم و
غصه و مشکالتش که رسید، به کسی حرفی از اونا نزنه و

خودش با خودش کنار بیاد و مشکلش رو حل کنه.
این بار مرا به آغوش کشیده و در حالی که با دستش پشت

کتفم را نوازش می کند پر بغض ادامه می دهد:
_ پناهش باش، امیدش باش، محرم اسرارش باش، من دارم
می بینم با چشمای خودم دارم تک تک کارهای طوفان رو
می بینم، سختشه ... البته تو هم سختته، درسته قشنگ به هم
نرسیدین و پشت این ازدواج قضیه هایی بود که هم تو رو
ناراحت کرد و هم طوفانم رو ... ولی آدم عاقل همیشه

درست فکر می کنه و چیزی که به نفع و صالحش هست رو
انجام می ده و کوتاهی نمی کنه، حاال که تو و طوفان به هم

رسیدین از همدیگه دوری نکنید، کم کم تعارف و خجالت رو
بذارین کنار و با همدیگه خوب باشین، زن و شوهر

نزدیک ترین کسی هستند که می تونن تو همه شرایط پشت و

@romandl



پناه هم باشن. فکر نکن که فقط این حرف ها رو دارم به تو
می زنم، من بیشتر از این حرف ها رو به طوفان هم گفتم،

شاید یکم زمان ببره که عملی شون کنه ولی من دلم روشِن ...
روشن به خوشبختی شما دو نفر .. .

سپس مرا از خود جدا کرده و تمام تالشش را می کند تا لبخند
روی لب هایش بنشاند، من کامالً متوجه این می شوم که

خاتون تمام تالشش را دارد می کند که جو موجود را درست
کند.

_ ببین چطوری نشستیم و داریم گریه و زاری می کنیم،
طوفان االن بیاد ببیِن، من خودم که گریونم هیچ، تو رو هم
گریون کردم، اوقاتش تلخ می شه، پاشو مادر، پاشو دستی به

سر و صورتت بکش و آبی بهش بزن.
سپس اشاره به لباسم می کند.

_ لباس راحتی نیاوردی مادر؟!
این بار خودم اشک صورتم را پاک می کنم تا من هم جو

موجود را از بین ببرم، سپس لبخندی روی لب هایم می چپانم
و با خوشرویی پاسخ می دهم:

_ چرا خاتون، آوردم یه بولیز شلوار راحتی آوردم،
عموطاها گفت که احتمال داره شب این جا بمونم منم واسه

شب اونارو آوردم.
خاتون دوباره اشاره به لباسم می کند.

_ یعنی تو می خوای تا شب با این لباِس توی تنت بمونی؟
متوجه منظورش نمی شوم، نگاه گنگ مرا که می بیند،
لبخندش را عمیق تر و لحن بیانش را مهربان تر می کند.
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_ نه این که لباست بد باشه مادر نه، لباست قشنگه و خیلی هم
بهت می آد، ولی دوست دارم یه خواهشی ازت کنم اگه

می شه حرف منو زمین ننداز.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p216
#پارت_دویست_و_شانزده

#من_آیه _طوفانم

من هم به تبعیت از خاتون، هم به لبخندم عمق می بخشم و هم
لحن بیانم را همراه با احترام مهربان تر می کنم.

_ بله خاتون، بفرمایید هرچی شما بگین من به دیده ی منت
قبولش می کنم، مطمئن باشید نمی ذارم حرفتون زمین بیفته.
دستم را در دست گرفته و با دست دیگرش روی آن را

نوازش می کند.
_ اولین خواهشم اینه منو جمع نبندی، تو مثل زهرا برای من

می مونی، وقتی که با من اون طور حرف می زنی، حس
می کنم با من احساس غریبی می کنی. منو مثل خانجون
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بدون. من این طور خیلی راحتم و خوشحال می شم. پس منو
جمع نبند مادر ...

چه وجه اشتراک جالبی بین خواسته ی طوفان و خاتون از
من است، آن ها هر دو این چیز را از من می  خواهند که با
آن ها راحت حرف زده و برخورد داشته باشم. من هم این
مانع و فاصله را به احترام جفت شان قبول و سعی می کنم

زین پس به آن عملی کنم.
به همین خاطر به نشانه ی تایید سری تکان می دهم و با

رضایت و خرسندی می گویم:
_ چشم هرچی شما، نه نه ببخشید هرچی تو بخوای خاتون،

من حتماً اونو انجام می دم.
خاتون این بار مرا می بوسد و با لبخندی شیرین رضایت و

خرسندی اش را نشانم می دهد.
_ آ قربون تو اُلدوزم بشم، تو ماهی، خیلی گلی دخترم، ولی
من یه خواسته ی دیگه هم دارم که اگه اون رو انجام بدی، دل
منه پیرزن رو خیلی خوشحال می کنی، طوری که دلم بعد از

چند وقت شاد می شه، اونم خیلی شاد می شه.
برای شنیدن باقی حرف هایش آرام و قرار ندارم، منتظرم هر
لحظه ادامه ی حرفش را بزند تا من سریع آن را قبول کنم و
به گفته ی خودش او را بعد از چند وقت خوشحال و خرسند

کنم.
خاتون با کمی مکث ادامه می دهد:

_ خواسته ام اینه... می دونم سختته ولی به خاطر دل منه
پیرزنم شده پاشو لباسی که برای وقت خوابیدنت آوردی رو
همین االن بپوش، دوست دارم اونو توی تنت ببینم، تورو
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خدا فاصله ی بین خودت و طوفان رو بردار؛ به اونم گفتم به
توام می گم تا خودتون نخواین نمی تونید به هم نزدیک و

نزدیک تر بشین و رابطه تون رو هر روز گرم تر از دیروز
کنید. پاشو مادر، پاشو برو لباست رو عوض کن. این جا حاال
دیگه تنها، خونه ی طوفان نیست. این جا االن مال جفتتونه،
هیچ زنی خونه ی خودش غریبی نمی کنه، پس تو هم این جا

راحت باش قربونت برم.
دروغ چرا کمی از چیزی که خاتون از من خواسته است
تعجب می کنم. من هنوز به آن مرحله نرسیده ام که کنار
طوفان احساس راحتی کرده و با بولیز و شلوار راحتی

کنارش بچرخم، به طرز فجیعی خجالت می کشم.
خاتون تعلل مرا که می بیند در می یابد که من حسابی برای
انجام دادن این کار خجالت می کشم، به خاطر همین دستم را

فشار داده و با لحنی رئوفانه ادامه می دهد:
_ بهت گفتم که می دونم سخته، ولی اگه تو خودت رو زن
طوفان و خانوم این خونه بدونی، برات انجام دادن این کار
خیلی راحت می شه، من این و به خودت می سپارم مادر،

می تونی حتی حرفم رو قبول نکنی. من برای دل خودم این
حرف رو زدم و همین که دروغ چرا، دوست دارم طوفانم
تورو تو اون لباس ببینه، ببینه که زنش دلش به این زندگیه،

پس تا خودت هم این چیز رو نخواستی، حرفم رو قبول
نکن، مهم خواسته ی دل خودته.

حرفش که تمام می شود عقب کشیده و با بوسه ای که روی
پیشانی ام می نشاند از من فاصله می گیرد.
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_ می دونم روزه ای، من بخاطر این که از تهران خارج شدیم
نتونستم، دیگه روزه بگیرم. پاشم برای افطارت یکم از باغ
سبزی بچینم. همم یکم برای ناهار کارگرها کنار بذارم. آب
گوشت بار گذاشتم. توهم بگیر بخواب مادر روزه ای می دونم

بی حالی، یکم استراحت کن قبل افطار بیدارت می کنم.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p217
#پارت_دویست_و_هفده

#من_آیه _طوفانم

خاتون رفته و من در فکر فرو می روم، نه این که نخواهم
فاصله بین خودم و طوفان را بردارم نه، بیشتر از خاتون،

خودم این مسئله را می خواهم.
برای منی که قلبم برای طوفان می تپد این حس که به چشم

 طوفان بیایم برایم بسی دلنشین و دلپذیر است.
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 می خواهم    ...
بخدا می خواهم، ولی مسئله این است خجالت می کشم، آن هم

خیلی خجالت می کشم.
نگاهم دور تا دور خانه را از نظر می گذراند، شک ندارم

این سبزی چیدن هم بهانه بوده است، خاتون می خواست مرا
با خودم تنها بگذارد تا من با خیالی آسوده فکر کرده و

تصمیمم را بگیرم.
بالخره که چه! این ازدواج حقیقیِ  حقیقی ست، درست همان
گونه که حرفش بین من و طوفان رد و بدل شد. پس برای

حقیقی نشان دادنش باید کاری کنم.
و همین که دوست ندارم حرف و خواسته ی خاتون را زمین

بیندازم دوست دارم او را خوشحال و خرسند ببینم.
دقایقی به همین منوال می گذارد و من هم چنان در جایم

نشسته ام، نمی دانم دقیقا چقدر زمان گذشته است ولی لحظاتی
بعد صدای موتور طوفان و سپس صدایش که نام خاتون را

صدا می زند را می شنوم.
_ خاتون.

با عجله در جایم می ایستم.
خاتون نیست و این صدا زدن دوباره ی نام او از زبان

طوفان، این را نشان می دهد که او با خاتون کار ضروری و
مهمی دارد، که اکنون که خاتونی در این جا حضور ندارد که
جواب او را بدهد، طوفان دوباره نام خاتون را صدا می زند.
به آرامی به آن سو قدم بر می دارم، باالخره باید به او بگویم
که خاتون نیست و کم اسمش را صدا بزند. قبل از این که از
کلبه خارج شوم نگاهم معطوف تونیک در تنم می شود، به
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آنی چنان شرم و خجالت به جانم هجوم می آورد که شک
ندارم رنگ و رویم کمی پریده  است.

وقتی من از این که در مقابل طوفان با تونیک حاضر شوم،
خجالت می کشم؛ خدا به دادم برسد زمانی که بخواهم، با

بولیز و شلوار راحتی کنار او حضور یافته و چرخی بزنم.
با فاصله از در خروجی کلبه ثابت ایستاده ام، این بار طوفان

با نگرانی نام خاتون را صدا می زند و کمی بعد صدای
قدم هایش را می شنوم که از موتور پیاده و به سمت کلبه

باعجله می آید، برای این که طوری دیگر درباره ام فکر نکند،
قدمی بر می دارم تا از کلبه خارج شوم که در همین حین

طوفان مقابلم ظاهر شده و چون با عجله به سمتم آمده است،
قبل از این که کامل در آغوشش فرو بروم، مکثی می کنم و
هر دو به اتفاق هم با عجله نیم قدم از هم فاصله می گیریم.
گویا همین یک ساعت پیش نبود که من در موتور طوفان
نشسته و از پشت به او چسبیده بودم، گویا آن زمان موتور
بهانه ای بود برای رفع و رجوع کردن آن نزدیکی، ولی

اکنون که بهانه ای نداریم، هر دو از این نزدیکی بیم و هراس
داریم و ممانعت می ورزیم.

_ خاتون چرا جواب نمی ده؟ خوابیده؟
با نگرانی پرسیده است.

بدون این که سرم را بلند کنم، پاسخش را می دهم:
_ نه رفت برای ناهاِر کارگرها از باغ یکم سبزی بچینه.

نفس آسوده ای کشیده و لحظاتی بعد می گوید:
_ برای کلمن یخ می خواستم.

تازه متوجه می شوم که بین راهش ایستاده ام.
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بخاطر همین در حالی که همچنان سر به زیرم، کنار می کشم
تا او داخل شود.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p218
#پارت_دویست_و_هجده

#من_آیه _طوفانم

با کمی مکث داخل می شود.
صدای قدم هایش را می شنوم که به سمت یخچال می رود، این

را از صدای باز و بسته شدن در یخچال متوجه می شوم.
مانده ام چه کار کنم بروم کمکش کنم یا نه ...

می ترسم کمکش کنم فکر کند که دختر آویزانی هستم.
و از این سو مانده ام که در جایم ایستادنم، در ذهن طوفان
این گونه برداشت نشود که این جا را دوست ندارم و یا هر

 چیز دیگر ...
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شاید هم در ذهنش گمان کند که من چه دختر تنبل و از زیر
کار در رویی هستم ...

وای خدای من، این افکار ضد و نقیض چه چیزی هستند که
درون ذهنم قرار گرفته و آن را مخدوش می کنند.

حرف های خاتون به ذهنم خطور می کنند...
می گفت طوفان مخالف این جا آمدنم بوده، می گفت او قصد
داشته دستی به سر و روی این کلبه بکشد و بعد مرا به

این جا بیاورد.
 این جا را دوست ندارم. من نمی خواهم طوفان فکر کند که

به همین خاطر تعلل را جایز نمی بینم و دو قدم به ان سمت
بر می دارم که در همین حین، نگاهم به طوفانی که با عجله،

مشغول خارج کردن یخ از قالبش است می افتد.

دلم طور عجیبی برای این مظلومیتش می گیرد.
در همین حین چشمم به پالستیکی که روی کابیت قرار دارد
و به اندازه ی سه قدم از طوفانی که مشغول خارج کردن
یخ ها از قالبش است می افتد، فکری در سرم جرقه  زده و

 برای عملی کردنش به آن سو قدم بر می دارم.
به محض برداشتن پالستیک از روی کابینت، به سمت
طوفان می روم و با سی یا چهل سانت فاصله از او در

کنارش ایستاده و سپس بدون این که نگاهش کنم، پالستیک را
باز می کنم تا یخ ها را درون آن بگذارد.

دستان طوفان از حرکت می ایستند و سنگینی نگاهش به
خودم را متوجه می شوم.

قلبم چنان دیوانه وار ضرب گرفته است که می ترسم صدای
بلندش به گوش طوفان رسیده و رسوایم کند.
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لبی تر کرده و خجوالنه می گویم:
_ ِن ...

مکث می کنم، طوفان گفته بود جمع نبندمش، به همین خاطر
خجوالنه تر ادامه می دهم:

_ نمی خوای یخ رو داخل پالستیک بذاری؟
طوفان نگاهش را گرفته و تک سرفه ای می کند تا صدایش
کمی باز شود، سپس با لحنی مردانه و اندکی هول زدگی

پاسخ می دهد:
_ چرا همین االن.

حرفی نمی زنم تا طوفان به کارش ادامه داده و یخ را از
قالبش خارج سازند؛ کمی بعد کارش که به اتمام می رسد یخ

را با احتیاط درون پالستیک می گذارد و آن را از من
 می گیرد.

در همین حین خاتون و با یک ذوق و اشتیاق خاصی
می گوید:

_ ماشاهلل به جفتتون چقدر هوای هم رو دارین.
در دلم به حرف بی ربط خاتون می خندم اصالً ربطی

نداشت، آن چنان کار شاقی انجام نداده بودیم که، ولی این
خاتون زبل گویا می خواهد کارهای هرچند کم ما را به
رویمان آورده و به ما دیکته کند که ببینید و آگاه باشید و

حواستان جمع، که من شما را می بینم و حواسم پی کارهایتان
است.

طوفان سعی در عادی نشان دادن خود می کند.
_ کجا بودی قناری؟ اون ور یخ الزم بود، یادم رفت یخ ببرم

هرچیم صدات زدم نبودی و ...
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مکث می کند دلم زیر و رو می شود، می دانید چرا، چون
شک ندارم که طوفان می خواست نام مرا صدا بزند ولی

نتوانست آن  را به زبان بیاورد!
ما چقدر بدبختیم که نمی توانیم حتی نام کوچک یکدیگر را به

 زبان بیاوریم!
حال خاتون از من می خواهد مقابل طوفان با لباس راحتی
بگردم! بدون شک توقع هم دارد موهایم را هم باز کنم!
اّما برای منی که مویم را تاکنون، جز عمو هایم هیچ مرد

دیگری ندیده است، این مسئله خیلی سخت و دشوار است که
باعث می شود خجالتم دو چندان شود.
چند ثانیه بعد طوفان ادامه می دهد:

_ بعدش خبردار شدم که قناری ما رفته سبزی بچینه.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p219
#پارت_دویست_و_نوزده

#من_آیه _طوفانم
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خاتون با زیرکی می پرسد:
_ از کجا خبردار شدی مادر؟

کامالً مشخص است که خاتون هدفش از پرسیدن این سوال
چیست طوفان در حالی که دستش را خشک می کند پاسخ

می دهد:
_ عروست گفت قناری.

خاتون این بار با سوالش قشنگ یک دستی می زند.
_ یعنی آیه فقط عروس منه مادر؟

شک ندارم طوفان هم قشنگ متوجه منظور و هدف این
سوال های خاتون شده است، ولی جای طفره رفتن ندارد،

چون حریفش خاتون است، خاتونی که برایش خیلی
خوشحالی و وجود و حضور امن و آرامش بخشش عزیز

است.
راه گریزی ندارد به همین خاطر با دست اشاره به من

می کند.
_ عیال گفت قناری.

توقع دارم خاتون اکنون کوتاه آمده و سوالش به پایان رسیده
و هدفش تا همین جا بوده باشد، ولی زهی خیال باطل، چون
خاتون هدفش به این جا بسنده نکرده است چرا که دوباره با

لحنی سوالی می پرسد:
 _ عیالت؟!

درماندگی از لحن بیان طوفان بیداد می کند. کامالً مشخص
است که مانده است در پاسخ خاتون چه جوابی بدهد، او هم
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دقیقاً می داند که منظور خاتون چیست و می خواهد این سوال
و جواب ها را به کجا ختم کند، این را هم می دانم او این

جسارتw را ندارد که قلب خاتون را بشکند و از این سو هم
می ترسد من طور دیگر شاید فکر کنم.

نمی دانم ولی فکر می کنم طوفانی که از من خواسته او را
جمع نبندم، به زبان آوردن نام کوچکم باید برایش کمی

راحت تر بوده باشد، کمی بعد طوفان سنگینی نگاه خاتون به
خودش را که می بیند، در می یابد که راه گریزی نداشته و

این جا ته راه است و چاره ای ندارد، به خاطر همین با لحنی
مردانه و مکثی کوتاه پاسخ می دهد:

_ آیه ... گفت.
قلبم از هیجان می تپد.

دلم غنج می رود چنان حس خوب در رگ و پی وجودم به
جریان می افتد که حد و اندازه ندارد.

و این تنها من نیستم که حالم از این رو به آن رو شده است،
چرا که خاتون خوشحالی اش را نمی تواند پنهان و کتمان کند
و بی اختیار دوباره اشکش به راه می افتد و سپس تعارف و
هرچیز دیگر را کناری گذاشته و با محبت رو به طوفان

می گوید:
_ مرد که از بردن اسم کوچیک زنش شونه خالی نمی کنه
مادر، نکنید، نه تو، نه آیه، من می خوام این فاصله هارو از
بین خودتون بردارین چون هدفی جز این ندارم. نذارین
شیطون بینتون بیفته و از این کارهاتون خوشحال بشه،

معصیت داره بین زن و شوهر فاصله بیفته، زن و شوهر یه
روح هستن تو یه بدن مادر ...
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گفته بود طوفان را هم نصیحت می کند، ولی این که اکنون
مستقیم دارد به آن اشاره می کند دروغ چرا، کنار طوفان

خجالت می کشم و حتی حس می کنم، طوفان هم به اندازه من
نه، ولی مقداری خجالت می کشد؛ البته نمی شود نامش را به
شرم و خجالت ربط داد، حس می کنم بیشتر سختش است و
حس می کند که اگر این گونه با من رفتار کند من راحت تر

هستم و راضی ...
خاتون سکوت هر دوی ما را که می بیند این بار با دلخوری

می گوید:
_ وقتی هر بار این دوری کردن جفتتون از هم رو می بینم،
دلم می گیره، حس می کنم شیطون داره باالی سرتون قهقهه
می زنه، نذارین شیطون خوشحال بشه، این زندگی با هر

چیزی که هست مال جفتتونه، پس سعی کنید هرچی تعارِف
کنار بذارین و خواسته هاتون رو بهم بگین. این دوری رو

 نکنید، نذارین دشمن شاد بشه.
 بی اختیار ذهنم به سمت حرف های خانوم کریمی می رود.
گفته بود پسرش مسعود نمی گذارد که ما روی خوش ببینیم،

این که خاتون می گوید نگذاریم دشمن شاد شود به همان
حرف خانوم کریمی می رسم. این که او و پسرش دشمن
زندگی منو طوفان هستند را نمی توانم کتمان کنم و به آن

نیندیشم.
خاتون راست می گوید.

من نمی توانم در جوابش حرفی بزنم ولی، طوفان سعی
می کند خودش را عادی نشان داده و به خاتون ثابت کند که
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این زندگی را قبول کرده و به همه چیز آن پایبند است و
 برای ساختن آن از هیچ تالشی شانه خالی نمی کند.

_ زکی قناری این حرفا چیه، من و شوما از این حرفا
نداشتیم! من که به شوما گفتم به وقتش چشم، چرا دوباره
حرفش رو به میون می کشی نوکرتم؛ اصالً هرچی شوما

بگی درست، متین، گردن من از مو باریک تر هر چی بگی
 دلت چرا بگیره! اصالً رو تخم چشام می ذارم خاتون، اصالً

تو جون بخواه، اگه دل تو با این که من اسم کوچیک عیالم رو
صدا بزنم باز می شه حضرت عباسی قسم اون قدر صدا

می زنم که آخر سر خودت بگی گوشم پر شد از اسم عیالت
 تو جون بخواه، کیه که نده بس کن، چی خیال کردی خاتون،

...

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p220
#پارت_دویست_و_بیست

#من_آیه _طوفانم
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کل صورت خاتون را لبخند فرا می گیرد مشخص است که
حسابی از این شوق و اشتیاق طوفان به وجد آمده است؛ ولی
خاتون کسی نیست که گول این حرف طوفان را بخورد چون
قشنگ یک دستی زده و با دست به من اشاره کرده و سپس

خرسند رو به طوفان می گوید:
_ خب همین االن قشنگ اسم عیالت رو صدا بزن بهش بسپر

که کی می یای غذا ی کارگرها رو ببری من خوابم می آد
مادر، بسپر به آیه.

کامالً مشخص است که طوفان در منگنه قرار گرفته است،
نه راه پیش دارد و نه پس، از این سو نگاه خیره خاتون راه
گریزی برایش نگذاشته است به خاطر همین برای این که
خودش را از این نگاه های خیره ی خاتون خالص کند

نگاهش را به من می چرخاند.
خجالت می کشم مستقیم نگاهش کنم، قبل از این که بخواهم
سرم را پایین بیندازم خاتون با لحنی مهربان می گوید:

_ سرت رو پایین نندازی مادر، دلم می گیره.
قشنگ بلد است، می داند چه بگوید و از چه راهی وارد عمل

بشود تا ما را راضی کند.
همین حرف کافی ست که خاتون مرا از این که بخواهم سرم
را پایین بیاندازم منع کند، چون نه من، و نه طوفان هیچ یک

 نمی خواهیم که خاتون دلش بگیرد.
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البته بیشتر از من طوفان است که نمی خواهد خاتون را دل
گرفته ببیند.

ببین دیشب حال و روز خاتون چگونه بوده است که اکنون
یک دلگیری سطحی خاتون چنین طوفان را ناراحت و

غمگین می کند که برای این که او را شاد ببیند، هر چیزی که
خاتون از او درخواست کرده را اجرا و عملی می کند.

من به خوبی متوجه می شوم که اکنون صدا زدن نامم، برای
طوفان کار چندان راحتی نیست، ولی او برای دلخوش کردن

خاتون، حتی به جنگ با خودش برمی خیزد.
لحظاتی به سکوت می گذرد.
طوفان نگاهش به من است.
من به دکمه ی کت او ...

و نگاه خاتون بین ما در گردش است ...
طوفان دستی به گردنش کشیده و لحظاتی بعد، در حالی که
تالشش را می کند تا صدایش صاف و به دور از هر لرزشی

باشد می گوید:
_ آیه، من ساعت سه برای بردن ناهار کارگر ها می آم.

اکنون مانده ام در پاسخش چه بدهم، ولی نگاه خیره ی خاتون
این را به من گوشزد می کند که اکنون یعنی باید حرفی بزنم
و به همین خاطر با شرم دستی به گوشه ی روسریم می کشم

و با لحنی خجل می گویم:
_ باشه حتماً ساعت سه همه چیز رو آماده می کنم.

طوفان به نشانه ی تایید سری تکان می دهد و سپس رفتن را
به ماندن ترجیح می دهد.
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چون با عجله ی مشهودی، پالستیک یخ به دست، با یک
 خداحافظی سرسری، از آشپزی خانه خارج می شود.

از نفس عمیقی که باالی ایوان می کشد، متوجه می شوم که
هوای خانه چقدر برایش سنگین بوده که اکنون، حسابی

اکسیژن الزم شده است.
لحظاتی بعد پس از روشن کردن موتورش، صدای اگزوز
بلند آن را که می شنوم، در می یابم که او با سرعت از این جا

دور شده است.
در همین حین خاتون با نگاه مهربان مرا از نظر می گذراند،
حرفی نمی زند ولی من از این نگاهش متوجه می شوم که

دلیل این نگاه خیره چیست، ولی آن خواسته اش با صدا زدن
نام کوچکمان خیلی فرق دارد، من از این که در مقابل طوفان
با لباس راحتی بچرخم معذب هستم و هنوز تجربه اش نکرده
به شدت شرم دارم و خجالت برمن غالب گشته است، فعالً
این را می دانم که آمادگی این را ندارم که مقابل طوفان با

شکل و شمایلی دیگر ظاهر شوم.
به همین خاطر با سری افکنده و با خجالت می گویم:

_ خاتون می دونم صالح ما رو می خواین، من خوشحالم
چون شمایی هست که ...

مکث می کنم تازه یادم می افتد که خاتون گفته بود او را شما
خطاب نکرده و جمع نبندمش، به همین خاطر، حرفم را

طوری دیگر بیان می کنم.
_ خاتون می دونم صالح ما رو می خوای، من خیلی

خوشحالم که تو هستی و می تونی با درایت و تجربه ای که
داری ما رو راهنمایی کنی، خدا رو شکر که هستین، ولی یه
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چیزی هست، من دلم نمی آد حرفت رو زمین بندازم، فقط
می دونی چیه من یکم خجالت می کشم، شاید چند وقت دیگه
این خجالتم از بین بره، البته شاید نه! می دونم که صد در

صد باید این خجالتم رو کنار بذارم، این که االن من نمی تونم
لباسم رو در بیارم و با لباس راحتی بگردم، مالک بر این

نیست که این زندگی رو قبول ندارم، فقط کمی زمان
می خوام، خانجون همیشه می گه زمان حالل مشکالِت، این
قضیه برای ما مشکل نیست، ولی یه کوچولو مانعی هست

که االن بینمونه، ولی می دونم که به وقتش همین مانع هم باید
برداشته بشه، لطفاً ازت خواهش می کنم که این لباس عوض
نکردنم رو به پای بی احترام به خودت نذاری، خاتون اگه

این  کارو نکنی ممنونت می شم.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p221
#پارت_دویست_و_بیست_و_یک

#من_آیه _طوفانم
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خاتون لبخندی به رویم می پاشد.
_ حرفات رو من قبول دارم، معلومه که بی احترامی حساب

نمی کنم، تو االن دختر من هستی. منم این حرفی که االن
می خوام بهت بزنم رو، از من، به حساب مادری بشنو،

می دونم که یکم این ازدواج یه جوره دیگه بود، ببین طوفان
قبول داره تو زنشی، عیالشی، آیه ی زندگی اونی؛ ولی این

وسط یه چیزی هست، اونم اینه که اون نمی تونه تو رو نادیده
بگیره، منظورم به میل و خواسته ی تو هستش، من شک

ندارم، اگه طوفان بدونه که، این اجازه رو داره که، به حریم
خصوصی تو وارد بشه، این کار رو حتماً انجام می ده، من

طوفان رو می شناسم، تو هرچقدر از اون دوری کنی، درسته
شاید ناراحت بشه، ولی طوفاِن من خودخواه نیست، چون
اون فکر می کنه که تو با دوری کردن راحت  تری، پس
مطمئن باش، به خاطر راحتِی تو هم که شده، خودشو

خواسته هاش رو نادیده می گیره   چون اون، خودش رو مدیون
تو می دونه. نه تنها طوفان، بلکه منم این ازدواجتون رو

مدیون تو می دونم، بازم انتخاب با خودته، تو می تونی راه و
زمان رسیدن به هم دیگه تون رو کم کنی، هم از این ور
می تونی با دوری کردن از طوفان این مسیر رو بیش تر

کنی، من اگه حرفی زدم به عنوان مادرت زدم؛ چون برای
من با زهرا فرقی نداری.

سپس به اتاق اشاره می کند.
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_ حاال هم برو استراحت کن، چون روزه ای، می دونم که بی
حالی.

اشاره به گاز می کنم قبل از این که من بخواهم بگویم پس
نهار کارگرها چه می شود، خاتون خودش با لبخند می گوید:
_ من فقط می خواستم به طوفان تکونی بدم، وگرنه خودم
هستم، من که امروز روزه نگرفتم، تو برو با خیال راحت

بگیر بخواب.
می دانم که تعارف ندارد و از این سمت هم، کمی نیاز به

فکر و تصمیم گیری قاطع دارم و می دانم در خلوت و تنهایی
می توانم راحت، به نتیجه گیری نهایی برسم. به همین خاطر
بدون حرف اضافی حرف خاتون را قبول و به آن سمت

می روم.
به محض کنار زدن پرده و ورود، سمت پنجره می روم و

همان جا در قسمت نشیمنگاهش می نشینم.
حرف های خاتون را دوره می کنم.

می دانم که حرف هایش به صالح ماست...
می دانم خاتون محال است که به ضرر ما و زندگی مان

حرفی بزند، به همین خاطر سعی می کنم با دیدی بهتر به
 خودم و طوفان و خواسته ی خاتون فکر کنم.

دروغ چرا این را خوب می دانم که همیشه در این جور
مواقع، این مردها هستند که با کارهای شان، شرم و خجالت
را از میان خودشان و همسرشان برمی دارند، ولی اکنون
درست است که طوفان حکم همسرم را دارد، ولی این

ازدواج یک ازدواج معمولی نبوده است، و به قول خاتون،
طوفان هم خودخواه نیست و تنها به خودش و نیازهایش
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نمی اندیشد، بدون شک اگر از جانب من میلی نباشد و من
مدام دوری را برگزینم. طوفان گمان می کند که من این گونه
راحت ترم، پس برای راحتی من هم که شده، نزدیکم نشده و

میل و خواسته ی خودش را در وجودش سرکوب خواهد
ساخت.

زمان می گذرد و من همچنان در حال فکر کردنم ...
فکر می کنم و فکر می کنم ...

نمی دانم که دقیقاً از کی می شود که در حال فکر کردنم.
آخر سر نمی دانم چه چیز باعث می شود که ناخواسته به
سمت کوله پشتی ام رفته و از درون آن لباس راحتی ام را

خارج و سپس شروع به پوشیدن آن می کنم.
یکی نیست به من بگوید، توکه می آمدی، حداقل یک دامن

بجای این شلوار برمی داشتی.
در دل خودم را به فحش و ناسزا می گیرم ...

چنان استرس این را دارم که طوفان به محض دیدنم چه
واکنشی از خود نشان می دهد که نگویم.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی
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#p222
#پارت_دویست_و_بیست_و_دو

#من_آیه _طوفانم

در همین حین صدای موتور طوفان را می شنوم، چنان هول
برم می دارد که خودم هم نمی دانم با چه عجله ای به سمت

رختخوابی که بر روی زمین پهن است رفته و پس از این که
درون آن می خزم، لحاف را هم تا باالی سرم رویم می کشم و

خودم را کامل درون آن پنهان می کنم.
دماغم پر می شود از عطر طوفان...

چندین و چندین بار نفس عمیق می کشم.
چنان حالم از این رو به آن رو شده است که نگویم یعنی
اکنون، من در دروِن رختخوابی خزیده ام که شب به شب
طوفان درون آن دراز کشیده و به خواب رفته است ...

بی اختیار دستم روی قلبم قرار می گیرد.
یعنی باور کنم که در عالم خیال به سر نمی برم!

 صدایشان را از آن سمت می شنوم.
خدا را در دلم شکر می کنم که طوفان قرار نیست که مرا

اکنون در این پوشش ببیند.
این حس اکنون برایم رضایت مند است.
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طوفان به خاتون خاطر نشان می شود که برای شام کارگرها
چیزی خاتون نپزد و خودش هم دیر وقت خواهد آمد و نه

برای شام و نه برای خواب منتظرش نمانیم ...
به محض شنیدن این حرف طوفان، چنان خوشحال می شوم

که نگویم.
اکنون من، هم می خواهم طوفان مرا در این پوشش ببیند و

هم نبیند ...
هم می خواهم که هرچه زودتر فاصله از بینمان برداشته شود

و هم نمی خوام ...
میان این دو حس خواستن و نخواستن مانده ام  و خودم هم

نمی دانم تکلیفم چیست و قرار است چه کاری کنم طوفان که
می رود اکنون دیگر با خیالی آسوده در کلبه می مانم و

می توانم به راحتی به آن سمت و پیش خاتون بروم و به او
نشان دهم که لباسم را عوض کرده ام و به خواسته اش اهمیت

داده ام.
البته این تنها به خاطر حرف خاتون نبوده است و چون خودم

هم چنین چیزی را تا حدودی می خواستم.
هرچه تالشم را می کنم، تا از این رختخواب دل کنده و به

 سمت خاتون بروم نمی توانم از آن جدا شوم.
چون اکنون حس می کنم وقتی که این لحاف به دورم پیچیده

است گویا طوفان مرا به آغوش خود کشیده است.
و برای من این حس چه شیرین است ...

در همین افکار غرقم که زنگ تلفن همراهم به صدا در
می آید.
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بی میل از رختخواب دل کنده و خودم را در حالی که روی
لحاف سر می دهم، دستم را دراز کرده و گوشی ام را از از
درون کوله ام بر می دارم که نگاهم به شماره ی عمو طاها

معطوف می شود.
آب دهانم را قورت می دهم.

تک سرفه ای می کنم تا صدایم اندکی باز شود.
انگار که خالف شرع کرده ام که روی رختخواب شوهرم

دراز کشیده ام.
که اکنون سعی در پنهان کردن آن از عمو طاها دارم.

نفس عمیقی می کشم و سپس نوار سبز را لمس کرده و تماس
را برقرار می کنم.

_ الو سالم، خوبی عمو.
صدای گرفته ی عمو درون گوشی می پیچد.

_ الو، آیه، عمو یه چیزی می گم ولی هول نکن، ما یه ساعت
دیگه داریم می ریم سمت روستا، البته اولش باید بریم خونه تا

 کوچیکه ی دایی یاور تو تصادف یکم وسایل برداریم. پسر
فوت کرده و سرش به جدول که خورده درجا مرده.

هین بلندی می کشم، خیلی زمان گذشته از موقعی که پسر
دایی یاور را دیده ام.

البته آن زمان گمان کنم دوازده یا سیزده سال داشت، بدون
شک اکنون جوانی بیست یا بیست و یک ساله بود.

قبل از این که بخواهم چیزی بگویم، عمو طاها با عجله
می گوید:

_ عمو چون تازه عروسی، خانجون می گه شگون نداره که
تو رو هم با خودمون ببریم، من االن عجله دارم، باید با
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طاهر تماس بگیرم، فردا دوباره بهت زنگ می زنم، حاال
فعالً تا زمانی که خاتون تو لواسون می مونه، تو هم پیش اون
و شوهرت بمون تا ما هم مراسم شون که تموم شد، کمتر از

یه هفته دیگه دوباره تهران بر می گردیم.
حتی مهلت نمی دهد که با او خداحافظی کنم و این نشان
می دهد که عمو طاها عجله داشته و از جانبی هم از من
خیالش راحت بود که در کنار کسانی هستم که جای هیچ

نگرانی وجود ندارد.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p223
#پارت_دویست_و_بیست_و_سه

#من_آیه _طوفانم

بی اختیار اشک از گوشه ی چشمم می چکد.
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درست است که برخورد زیادی با پسر دایی یاور نداشته ام و
در طول عمرم شاید سه بار بیشتر او را ندیده ام؛ اّما همین

که جوان و از دنیا ناکام رفته است، باعث می شود دلم گرفته
 به خاطر مرگش آهسته بگریم.

مرگ سخت است ...
همه جوره اش برای عزیزان سخت و دشوار می آید. من

هنوز که هنوز است بعد از گذشت این همه سال مرگ مادر
و پدرم را باور نداشته و با آن کنار نیامده ام.

داغی که مرگشان بر قلبم نهاد، هم چنان سنگین و سخت
برایم می آید.

لحظات سپری می شود، نمی دانم چقدر؛ ولی آن قدری است
که گریه ام رفته رفته از بین می رود.

به نرمی دستی به زیر چشمانم کشیده و اشک هایم را پاک
می کنم، سپس خودم را بیشتر درون رختخواب طوفان جمع
و آن را به خود می فشارم. این طور که شواهد نشان می دهد
من یک هفته ای در این کلبه هستم و این یعنی من یک هفته
تمام طوفان را مدام می بینم و در هوای او نفس می کشم. و

این چه حس خوب و دل انگیزی برایم است.
در جایم غلتی می خورم، یعنی من یک هفته قرار است،

همش کنار طوفان باشم؟!
میان غمگینی از دست دادن پسر دایی یاور، بی اختیار لبخند
روی لب هایم می نشیند و خوشحال می شوم از این که قرار
است، یک هفته طوفان را ببینم و او را در جای جای این

کلبه بو بکشم.
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آن قدر به این چیز ها می اندیشم که نمی دانم کی و چه زمانی
خواب به چشمانم هجوم آورده و مرا به کام خود می کشد.

* * *

)طوفان(

شب از راه فرا رسیده است کنار رودخانه قرار دارم؛ یک
ساعتی می شود که جعبه های گیالس، سفارش سهراب را

تحویل داده ام.
نگاهی به ساعت مچی ام می اندازم، عقربه ها ساعت دو را

نشان می دهند و این بیانگر این است که من یک ساعت تمام
است که با وجود خستگی که از صبح و بی خوابی که از

دیشب کشیده ام، ولی باز با این حال جرئت وارد شدن به کلبه
را ندارم.

چقدر تصمیم گیری برایم سخت است .
 خودم هم نمی دانم اکنون چه کاری درست است!

جسارتw این که اکنون به سمت کلبه رفته و در جای
همیشگی ام دراز کشیده و بخوابم را ندارم.

چون یقین دارم که خاتون فرصت این که کاری کند که شب
منو آیه کنار هم بخوابیم را از دست نداده است، چون او را
می شناسم که برای تنها گذاشتن منو آیه از هیچ فرصتی به

راحتی نمی گذرد .
 می شناسمش...
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می دانم که اکنون بدون شک خودش طبق عادت قبل که به
این جا می آید، روی تخت چوبی که درون کلبه قرار دارد
خفته است و آیه را هم با یک ترفندی وادار به این کرده

است که در جای من بخوابد.
یعنی شک ندارم که اکنون آیه در جای من قرار دارد.
حال یا خفته یا بیدار مانده است را نمی دانم؛ ولی این را

خوب می دانم که برای او ارتباط برقرار کردن و هم صحبتی
با من کمی دشوار است. چه بسا به این که در یک رختخواب

مشترک بخواهد کنار من شب را به صبح برساند.
بدون شک امشب شب خوبی را سپری نمی کند.

استرس دارد...
این را مطمئنم...

چون از دختری همانند آیه، این تصور چندان هم دور از
ذهن نیست.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p224
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#پارت_دویست_و_بیست_و_چهار
#من_آیه _طوفانم

آیه!
چند بار نامش را در دلم صدا می زنم ...

نام قشنگ و زیبایی دارد ...
حتی معنی نامش هم زیباست و پر محتوا ...

نمی دانم شاید همانند یک آیه از جانب خدا سر بدبختی و
بیچارگی هایم نازل شده است تا سر و سامانی به زندگی

پخش و پالیم بدهد.
اّما منه دیوانه نمی توانم این را تحمل کنم که من، بگویم و

بخندم ولی زهرایم حالش بد باشد.
غم زهرا ...

غم بالیی که بر سرش آورده اند تا ابد برای ثانیه ای رهایم
نمی کند.

تا می خواهم فقط کمی به خودم و به آیه و به این زندگی
بیاندیشم، غم زهرا بر سرم آوار شده و همانند پتکی سنگین

به مغزم اصابت کرده و گیج و منگم می کند.
در همین افکار غرقم که صدای باز شدن در کلبه را

می شنوم.
می دانم کیست.

شک ندارم که از همان ابتدا متوجه حضورم شده است،
بدون شک در این مدتی که در این جا نشسته ام، رفتن به
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درون کلبه را به خودم سپرده و هی منتظر مانده است تا من
تصمیمم را بگیرم و داخل کلبه شوم.

ولی اکنون که دیده است من هنوز تصمیمم را نگرفته ام دل
را به دریا زده و صبرش لبریز گشته که آمده تا دوباره به
من دیکته کند که من شوهر آیه هستم و آیه همسر من ...

و این من هستم که ابتدا باید کاری کنم که شرم و خجالت آیه
را از بین ببرم. خیر سرم مرد این زندگی من هستم.
در این دو روز این حرف ها را بارها از زبان خاتون

شنیده ام.
در این خیال هستم که دستش روی شانه هایم قرار می گیرد.

می دانم قصدش چیست ...
سکوت می کنم ...

با مالشی که شانه هایم را می دهد سعی می کنم به افکارم
مسلط و سر و سامان دهم ...

_ یورولمیسن. ) خسته نباشی.(
دستبندم را که در مواقع پریشانی و بی حوصلگی روی
انگشت راستم می چرخانم را دوباره در دستم می اندازم.

سپس تسبیحی که از گردنم آویزان و یادگار مادرم بوده است
را لمس می کنم.
باید آرام باشم ...

آرام باشم تا فکر زهرا بر سرم آوار نشده و خاتون را متوجه
نگرانی ام نکنم.

لحن بیانم را که همیشه در مقابل خاتون کمی بذله گو و
خوش مشرب می شود را حفظ و با همان لحن همیشگی پاسخ

می دهم:
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_ ساغول. ) ممنون.(
دستش را می گیرم.

_ نکن قناری، این وظیفه ی منه که ماساژت بدم نه شوما ...
بیا کنارم بشین که بد رقمه هوات رو کردم.

خاتون بدون این که دستم را ول کند، کنارم روی تخته سنگ
می نشیند.

در حالی که دست چپش را در دست من گذاشته است، با
 دسته راستش شانه ام را نوازش می کند...
نگاهش دنیا دنیا حرف بارم می کنند ...

 می دانم منظورش به چیست...
 می دانم خواسته اش اکنون چیست ...

و می دانم که دلیل این جا بودنش اکنون برای چیست ...
می دانم ...

من تک تک رفتار و کردار خاتون را می شناسم و می دانم
 در پشت تک تک شان چه هدف و منظوری نهفته است ...

دلم برایش ضعف می رود ...
برای نگرانی اش ...

برای دلواپس بودنش ...
حالش نسبت به دیشب خیلی بهتر شده است ...

شکل و شمایل اکنونش که این چیز را نشانم می دهد ...
چشمانش قرمزی و متورمی دیشب را ندارد ...

او دیشب آن قدر گریست که هر قطره اشکی که از چشمانش
چکید، مرا ذره ذره نابود و نابود تر کرد ...
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همان قدر که دوری زهرا برای خاتون سخت و دشوار است
برای من هم چنین است که دیشب عالوه بر غم نبودن زهرا،
دیدن آشفتگی خاتون حال مرا هرلحظه بد و بدتر می کرد.

سکوتش کمی طوالنی می شود از خاتونی که تابه من
می رسد راه و چاه نشان می دهد این سکوت کمی عجیب و

غریب و غیر منتظره به نظر می آید.
 کمی تعلل می کنم.

کاش اکنون هم شروع به نصیحت کند ولی این گونه ساکت
نماند.

دقایقی سپری می شود، هرچه می مانم تا لب به سخن باز کند
صبرم بی نتیجه می ماند به خاطر همین خودم شروع به

حرف زدن می کنم.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p225
#پارت_دویست_و_بیست_و_پنج

#من_آیه _طوفانم
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_ چیه قناری ساکتی هیچی نمی گی، مارو الیق حرفات
نمی بینی؟

جوابم را نمی دهد.
بی حرف نگاهم می کند.

همین نگاه خیره اش مرا وادار به این می کند که ادامه ی حرفم
را طوری دیگر عنوان کنم.

_ خسته ات کردم، نه؟! تو هم از من خسته شدی! یه نوه
داری به هیچ دردی نمی خوره جز دردسر ساختن برات آره؟

حرفی نمی زند...
هم چنان سکوت اختیار کرده است ...

گویا این خاتون همان خاتونی نیست که همیشه در این
شرایط پشت بند این حرفم اخمی درهم می کشید و می گفت

"دیگه نبینم خودت رو دست کم بگیری".
گویا دستم را خوانده است و فهمیده است که چرا این حرف

را زده ام.
لبخند تلخی روی لب هایم نقش می بندد.

به محض دیدنش خاتون نگاهش طور دیگر می شود.
با نگاهش به کرات با زبان بی زبانی بهم می فهماند که بس

است، چقدر سختی...
قصد ساختن نداری که این جا نشسته و ول معطلی؟!

لحن کالمم برمی گردد...
دیگر از لحن خندان و بشاشم که در برابر خاتون همیشه آن

را حفظ می کنم خبری نیست.
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نگاهم بغض گلویم را لو می دهد.
این را از مه ی که درون چشمان خاتون نشسته است در

می یابم.
غمگین می گویم:

_ ندارم. جرئت ندارم. جسارت هم ندارم. عین این
بی وجود ها شدم. می ترسم، می ترسم نساخته زندگیم بره به باد
هوا، یه حال بدی تو دلمه خاتون، تا می خوام به ساختن فکر

کنم، زهرا به یادم می آد و داغ دلم تازه می شه، نمی تونم
فراموشش کنم. تو که خبر نداری من چه غلط هایی کردم و

چرا االن به این جا رسیدم ...
خاتون گله مندانه کف دستش را روی لب هایم می گذارد تا از

گفتن ادامه ی حرفم به این روش جلو گیری کند.
_ نگو، اصالً هیچی نگو! حرفی نزن. حتی فکر هم نکن.

یاد بگیر، یاد بگیر یه موقع بدون این که توضیح بدی یا حتی
به اون قضیه فکر کنی، خودت رو به دست سرنوشت

بسپری و بری جلو ... خسته نشدی مادر؟! خسته نشدی از
این همه فکر و خیال، پریشونی، غصه، بسه مادر، چِت تو؟
چرا االن که همه چیز امن و امونه تو دیگه نمی گذری از
گذشته و اتفاقاتش! بذار اونا همون جا بمونن. چالشون کن.
وقتی از مشکالتت نمی گی من از کجا بفهمم که چی کشیدی

دورت بگردم! می دونم عذاب داری، می دونم یه کارایی
کردی، ولی اینم می دونم که راهت راه بی ناموسی نبوده!

ولی همه ی اینا به کنار، پاشو برو پهلوی زنت ...
سپس اخم ریزی می کند، کامالً مشخص است که حسابی از

دستم گله مند است.
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_ نکنه توقع داری اون بیاد پیشت، اون خودش رو نزدیکت
کنه، ، زن ها شرم دارن، خجالت دارن، حیا دارن، حتی

جلوی شوهرهاشون. پس توقع نداشته باش که این فاصله ی
 بینتون رو اون دختر معصوم برداره.

دستش را به آرامی از روی لب هایم برمی دارم ولی دستش
را ول نمی کنم.

_ نمی تونم! درد من اینه نمی تونم! حس می کنم داره با زبون
بی زبونی فحشم می ده! این که قرار بوده با ... با ...

نمی توانم ادامه ی حرفم را بزنم.
زنم است ...

آیه زن من است ...

ناموس من است ...
 بردن نام مسعود کنار اسم او آزارم می دهد ... حتی

این که قرار بود او به خواستگاری آیه برود و خان بابا پیش
پیش جواب بله را به آن ها داده است مرا پریشان می کند.

این که یکهو از آسمان بر سر خوشبختی آن دختر نازل شدم
مرا فرو می پاشد ...

این زندگی آش و الش من کجا و زندگی اعیانی و پر زرق و
برقی که مسعود قرار بود برای آن دختر بسازد کجا ...

خاتون متوجه می شود ...
فشاریw به شانه ام وارد می سازد ...

#من_آیه_طوفانم
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#به نویسندگی سمیراحسن زاده
#آذربایجان_قیزی

#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p226
#پارت_دویست_و_بیست_و_شش

#من_آیه _طوفانم

_ آیه با هر دختری که فکر می کنی فرق داره، اون این
زندگی رو قبول داره، این زندگی رو باور داره، اگه قرار
بود به خواستگارش جواب مثبت بدن، این تنها خواسته ی
اون نبوده، خواسته و نظر بزرگترهاش هم بوده ... سعی

نکن به این چیزها فکر کنی، چرا داری خودت رو پریشون
می کنی مادر، چرا االن که باید حال دلت خوب باشه داری
خودت رو اذیت می کنی. زهرا بالخره با بستری شدنش
موافقت کرده، زنت پهلوته، زندگیت داره سرو سامون

می گیره، چیت کِم؟! جوهر مرد به کارِش به نون بازوِش، تو
داری نون بازوی خودت رو می خوری، داری زحمت

می کشی لقمه ی حالل پای سفره ت ببری، کم خودخوری کن.
حاال که اون دختر یه قدم برداشته، تو اون رو دل زده نکن.
قلبش رو نشکون. اینو شک ندارم که اون دختر االن جز
توِی شوهرش به هیچکی فکر نمی کنه، چون می دونه که
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فکر کردن جز تو به هر کس دیگه چه گناه بزرگیه، اون
نماز خونه، روزه میگیره، حالل حروم سرش می شه.

این بار با هر دو دستش دستم را می گیرد.
_ اون دختر به این باور رسیده که مرد زندگیش تویی، فقط
خجالتیه، شرم داره از تو،حیا می کنه جلوت بخواد بعضی

کارها رو انجام بده، ولی این وظیفه ی توعه که این چیز ها رو
از دل اون دور کنی، اون تویی که باید به اون دختر نزدیک

 بشی و فاصله ی بینتون رو کم کنی.
تا می خواهم بگویم کمی سخته، زمان می خواهم، خاتون با
زیرکی تمام هنوز لب به سخن باز نکرده با لحنی جدی

می گوید:
_ گفتی نگفتی مادر، داری آزارم می دی، با این کارهات

داری حال منه پیرزن رو خراب تر می کنی ...
_ من غلط بکنم همچین غلطی بکنم.

اخم ریزی می کند.
_ ولی همچین اشتباهی رو می کنی، البته نه برای دل منه
پیرزن، برای سر و سامون دادن زندگی خودت، همچین

اشتباهی رو می کنی، چون به این باور نرسیدی که سایه سر
و آقا باال سر اون دختر تویی، اونم با همین شرایطی که

داری...
اشاره به اطراف می کند.

_ با همین زندگی و دم دستگاهی که داری. تو داری در حق
خودت و زندگیت اشتباه بزرگی رو می کنی مادر، چرا مدام
داری خودت رو کم می دونی جلو روعه اون دختر معصوم،
نکن مادر، با خودت و زندگیت این کارو نکن، زن ها دوست
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دارن یه مرد داشته باشن مثل شیر پشتشون باشه، نه یکی که
مدام همه چیز رو با هم مقایسه کنه و خودش رو کوچیک،
می گی کمی براش، موردی نداره مادر، در حالی که داری

دلش رو بدست می آری، خودت رو هم بکش باال و
شرایطتت رو بهتر کن، نه این که اول به فکر عوض کردن

شرایط و بیشتر کردن دارایی هات باشی و بعد به فکر
بدست آوردن دل زنت ...
از جایش بر می خیزد.

_ دل زن مثل شیشه می مونه، با یه تقی ترک برمی داره،
همین اول راهی رد قلب اون دختر ترک ننداز.

تازه اکنون متوجه چادر روی سر خاتون می شوم.
شوک زده در جایم ایستاده و می پرسم:

 _ این وقت شب کجا شال و کاله کردی که بری؟
_ خونه!

اخمی در هم می کشم.
_ به نظرت من می ذارم بری؟! اونم این وقت شب!

خاتون با لحنی غمگین می گوید:
_ بمونم این کارهات رو ببینم بیشتر عذاب بکشم؟! برادر

زاده ی خانجون تصادف کرده و به رحمت خدا رفته،
خانجون اینا رفتن ده شون، قراره آیه یه هفته این جا بمونه،

پهلوی توعه شوهرش.
بند آخر حرفش را با تاکید می گوید، انگار که می خواهد باز

آویزه ی گوشم کند که من شوهر آیه هستم، شوهرش ...
آب دهانم را قورت می دهم.
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_ خب بمونه، تو کجا شال و کاله کردی بری، تو هم بمون و
...

میانه ی حرفم می پرد:
_ ایمان داره می آد دنبالم، همین االناست که برسه.

پس حساب همه چیز را کرده و برنامه اش را هم ریخته
است.

_ می خوای بری دوباره بشینی تو خونه گریه کنی که چی
شه؟!

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p227
#پارت_دویست_و_بیست_و_هفت

#من_آیه _طوفانم

برای اولین بار تن صدایش کمی، فقط کمی اوج می گیرد.
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_ پس نذار فکرم حداقل پهلوی تو باشه، بذار ببینم که حداقل
اگه زهرا دلش خوش نیست و حالش خوب نیست، دل خوش

این باشم که به جاش حال دل طوفانم خوِش...
نزدیکش می شوم و گوشه ی چادرش را در دست می گیرم.
_ خاتون، من خودم نوکرتم، هر چی بگی چاکر خودت و
فرمایشاتتم، بکش پایین فیتیله ی این جوش آوردنت رو،

همین جا بمون، خودم راه به راه خوشحالت می کنم.
از نرفتنش کوتاه نمی آید، ولی لحن کالمش همانند همیشه

مهربان می شود و دلسوز ...
_ برای دل من کاری نکن، برای دل خودت و سرو سامون

دادن زندگیت کاری بکن، یه هفته کم چیزی نیست، اگه
بلدش باشی، می تونی تو این یه هفته دل اون دختر رو بدست
بیاری و مال خودت کنی، دلم می خواد وقتی که خانجون اینا
برگشتن و خواستی آیه رو برگردونی خونه شون، حال دل
جفتتون خوب باشه. طوری که شبش که خواستین بخوابین،

جای خالی نبودنتون کنار هم، جفتتون رو عذاب بده نه
خوشحال، این عذاب بدی نیست، دروغ چرا، من چشیدن و
حس کردن این عذاب رو برای جفتتون می خوام. وقتی که
این عذاب رو بچشی، می فهمی که چقدر به وجود زنت

وابسته ای و وجودش برات عزیز و با ارزش. می فهمی که
جای زن پیش شوهرشه، شوهرش ...

در همین حین ماشین ایمان از راه رسیده و نور چراغش
فضای باغ را کمی روشن می کند.

_ نداشتیم خاتون، توکه اهل رفیق نیمه راه بودن نبودی، من
حاال چه غلطی کنم، اون دختر پیش من تنهایی ...
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خاتون با لحنی که هم چاشنی خنده درونش موج می زند و هم
جدیت و هم کمی خشونت می گوید:

_ رفیق هر مردی تو زندگیش زنِش، اون دختر هم اسم داره
 زنت رو اون دختر صدا نزنی، قلبش مادر، یاد بگیر

می شکنه، نیازی هم نیست کاری کنی که، فقط تو این یه هفته
یاد بگیر که زندگیت االن رنگ و بوی دیگه گرفته و

صاحب زن و زندگی شدی، بشینین باهم حرف بزنین و
سنگاتون رو وا کنین، شاید تنهایی شما دو تا رو بهم نزدیک

 کرد، خدا رو چه دیدی ...
با لحنی آهسته طوری که خودم و خودش فقط بشنویم

می گوید:
_ آیه االن تو جات گرفته خوابیده، اگه منو جای مادرت

می بینی ، مدیونمی، حاللت نمی کنم اگه از اون دختر دوری
کنی و با دلش راه نیای، اگه قلب اون دختر معصوم رو
بشکنی، انگار قلبم منو شکوندی. من گفتنی ها رو بهتون
گفتم، از این به بعدش دیگه به خودتون دوتا مربوطه که

چطور بخواین به زندگیتون سرو سامون بدین. من رفتم ...
سپس اشاره به کلبه می کند.

_ معصیت داره زن و شوهر شب که می شه جدا از هم
بخوابن. نشینی این جا و اون دختر معصوم رو تو کلبه تنها

ول کنی!
سپس خدا حافظی سرسری و باعجله ای کرده و سوار ماشین

می شود.
به چند ثانیه نمی کشد که از باغ خارج و از جلوی دیدگانم

محو می شوند.
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نگاهم ناخودآگاه به سمت کلبه کشیده می شود، مستاصل در
 جایم مانده ام.

نه پای رفتن به سمت کلبه را دارم و نه برگشتن به سمت
تخت سنگ و نشستن دوباره بر روی آن را ...

مانده ام چه غلطی کنم ...
مانده ام که اکنون چه کار درست است ...

مانده ام چه خاکی به سرم کنم ...
یعنی یک هفته ی تمام منو آیه قرار است شبانه روز کنار هم

تنها بمانیم؟!
آن دختر هنوز از نگاه کردن مستقیم در چشمان من شرم

داشته و خجالت می کشد...
خاتون چگونه توقع دارد که من با او در یک رختخواب،

شب را به صبح برسانم.
وجدانم بیدار می شود ...

حرف های خاتون درون گوشم اکو می گردد ...
می گفت کار من است ...

از بین بردن شرم و خجالت آن دختر کار من است ...
این من هستم که ابتدا باید او را به سمت خود کشیده و شرم

و خجالتش را از بین ببرم ...
قلبم طور عجیبی می کوبد ...

انکار نمی کنم ...
این که در این زندگی چه نقشی دارم را انکار و کتمان

نمی کنم ...
حتی قصد شانه خالی کردن هم ندارم ...
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ولی این یکهویی رفتن خاتون و تنها گذاشتن منو آیه، کمی
برایم غیر منتظره به نظر می آید و هنوز نتوانسته ام آن را

حالجی و هضم کنم...

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p228
wپارت_دویست_و_بیست_و_هشت#

#من_آیه _طوفانم

دقیقه ها پشت سرهم سپری می شوند و من هنوز که هنوز
است درمانده و بی تکلیف در جایم ثابت مانده ام.

کت جینم را از تنم خارج و درون مشتم جمع می کنم.
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من یک مرد سی و یک ساله ام، با غرایز خفته  ای که هر آن
امکان بیدار شدنشان وجود دارد.

و این تنهایی می دانم و شک ندارم که خواه ناخواه ذهن مرا
درگیر و هورمون هایم را فعال می کند.

سعی می کنم به خودم مسلط باشم و فکر و تمرکز و
نگرانی ام از این موضوع را، از خودم دور سازم ...

من مرد این کلبه هستم ...
با داخل شدنم به درون آن، این مسئله را هم باید به خودم

ثابت کنم و هم به خاتون و هم به آیه ...
با هزار زور و اجبار و تحمیل، به پاهایم فرمان پیشروی

می دهم ...
با هزار جان کندن، از پله ها باال می روم.
پشت در کلبه که می رسم، مکث می کنم.

برای باز کردن در کلبه، دل دل می کنم ...
می دانم تردید جایز نیست.

می دانم نقش من در این کلبه و این زندگی مشترک با آیه
چیست ...
می دانم ...

بخدا می دانم ...
ولی مدام در ذهنم این مسئله رژه می رود ...

نکند او مرا نخواهد و پس بزند ...
نکند گله کند که چرا در کنارش قرار است بخوابم ...

نکند فقط بخاطر حرف خاتون در رختخوابم خوابیده باشد ...
اگر شکایت کرد و مخالفت و اعتراض ...

@romandl



آن وقت در پاسخ و در برابرش من چه واکنشی از خود باید
نشان دهم؟!

چون این را می دانم که آدمی نیستم که بخواهم با اجبار
خواسته ام را عملی کرده و به زور متوسل شوم ...

ولی من از پس زده شدن به شدت می هراسم و بیم دارم ...
وجدانم دم گوشم پچ می زند" پس تا کی! دقیقاً تا کی قرار
است، این فاصله را بین خودت و عیالت نگهداشته و حفظ

ظاهر کنی، برو، برو و نقشت در این زندگی را به آیه نشون
بده."

ناخواسته ...
ناخودآگاه ...

دستم روی دستگیره ی در نشسته و در را باز و با گام های
لرزان و سنگین داخل کلبه می شوم ...

برای بستِن در پشت سرم، کمی زمان می خرم ...
هنوز در را نبسته احساس کمبود اکسیژن می کنم ...

دوست دارم هرآنچه اکسیژن در باغ وجود دارد را یک جا
درون ریه هایم بلعیده و انباشته کنم. چون یقین دارم با بستن

در، دم کرده و تنم داغ خواهد شد ...
من تا کنون، با هیچ دختری تنها نشده ام ...

اکنون که رابطه ای به اسم زن و شوهری بینمان است کمی
بیشتر این تنهایی به رخم کشیده و دلیل و برهان های فراوانی

را برایم تراشیده و دیکته می کند ...
آیه زنم است ...

زن قانونی و شرعی ام ...
و این تنهایی باید از یک جا شروع شود ...

@romandl



حتی اگر شروعش امشب و همین لحظه و همین جا بوده باشد
...

با هر زور و اجباری که است، در را می بندم و به رسم
عادت همیشه آن را از داخل قفل و قائله را ختم به خیر

می کنم ...
دستی پشت گردنم می کشم ...

تمام شد ...
یک پای قضیه حل شد ...

حال فقط رفتن به سمت آن سوی پرده مانده است ...
کلبه در خاموشی و تاریکی مطلق فرو رفته است ...

تنها نوری که از ماه به درون کلبه تابیده است اندکی کلبه را
روشن کرده است ...

البته حبابی های روشن باغ، در این اندک نوری که کلبه از
 آن برخوردار است بی دخیل نیستند ...

در گلویم احساس خشکی می کنم، به سمت یخچال می روم،
بطری آب را برداشته و طبق عادت همیشه ام سر می کشم ...
هرچه می نوشم حس می کنم همچنان گلویم خشک است ...

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی

@romandl



#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p229
#پارت_دویست_و_بیست_و_نه

#من_آیه _طوفانم

قلبم به شدت می کوبد ...
این کوبش ...

این حال عجیب و غریب ...
بخاطر این نیست که من توانایی کنترل غرایزم را ندارم

نه ...
این احوال و این خشکی از استرسی است که به جانم رخنه

کرده و در وجودم حکومت می کند.
بطری را به جای قبلیش برگردانده پس از بستن در، نگاهم

به سمت پرده کشیده می شود.
قلبم از استرس چنان می کوبد که حس می کنم هر آن ممکن

است از دهانم سر در بیاورد.
باید بروم ...

باید به آن سمت بروم ...
این را می دانم ...
این را می فهمم ...

ولی این استرس و این پاهایی که میخکوب زمین شده اند
امانم را بریده اند ...

@romandl



دستی به صورتم می کشم، همان دستم را تا پشت گردنم
امتداد داده و سپس مسیرش را به سمت باال و پس کله ام و

بعد فرق سرم ادامه می دهم.
چند بار پیاپی انگشتانم را درون موهایم فرو می دهم ...

این ماندن و تعلل کردن بیشتر، به جای این که حالم را بهتر
کند، حالم را هر دم بد و بدتر می کند ...

خاک بر سر بی عرضه ات کنند طوفان، وقتی تو عرضه ی
رفتن به آن سمت پرده و تمرگیدن در جایت را نداری،

چگونه قرار است، از پس یک شب حجله و کارهایش برآیی
...

خاک بر سر بی عرضه ات طوفان ...
جسارتت کجا رفت ...

آن همه جراتت پس چه شد ...
نکند لو لو آمده و آن ها را خورده است ...

از خودم و از این دل دل کردنم حرصم می گیرد ...
به همین خاطر به پاهایم فرمان پیشروی می دهم، با هر زور
و اجباری که است، با هر سختی و مشقتی و جان  کندنی که
است، من باید به آن سمت پرده بروم. من باید امشب را کنار

عیالم صبح کنم.
 شوهر او هستم. من باید به عیالم ثابت کنم که
کاری به کارش ندارم ...
نه جراتش را دارم ...
نه جسارتش را ...

فقط یک دراز کشیدن ساده و خوابیدن در یک رختخواب
مشترک است...

@romandl



آن هم برای قدم اول و ثابت کردن و نشان دادن واقعی بودن
این پیوند زناشویی است ...

به پشت پرده که می رسم، دستم روی آن خشک می شود ...
الکردار این قلبم، عدل امشب بازیش گرفته است ...

یکی نیست به او بگوید د لندهور مگر پسر تازه به بلوغ
 رسیده هستی!

چه مرگت شده است ...
لحظاتی سپری می شود ...

سر آخر وجدانم به مدد رسانی دستانم بپاخاسته و آن ها را
وادار به این می کنند که پرده را کنار بزنند.

حال نوبت پاهایم است، با دستور آن ها را هم سر عقل آورده
و باعث می شوم که پاهایم قدمی به جلو برداشته و وارد این

قسمت از کلبه شود.
چشمانم حتی نظری کوچک و گذرا هم به سمتی که آیه در

آن جا خفته است نمی اندازند.
با همین نور کمی که از پنجره به این جا تابیده است.
خودم را به جالباسی می رسانم و کتم را از آن  آویزان

می کنم.
در همین شرایط هم کامالً متوجه این می شوم که این چیز

درازی که آویزان شده است، چادر آیه است.
یک چیزی درون قلبم تکان می خورد.

یعنی این اتاق و این کلبه در کمتر از یک ماه دیگر خانه ی
مشترک منو آیه خواهد شد؟!

یعنی من مرد این زندگی خواهم بود و آیه زن این زندگی؟!
قلبم یک طور عجیبی می کوبد.
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با این شکل و وضع عادت به خوابیدن ندارم، باید حتما قبل
از خواب یک دوش گرفته و کمی حالم روبه راه شده و

خستگی ام از بین برود.
به سمت کمد لباس هایم می روم.

قسمتی که شلوار راحتی  و لباس زیر هایم در آن جا قرار
دارند مشخص است، یک شلوار راحتی و لباس زیر برداشته
و سپس پس از برداشتن یک تی شرت در کمد را بسته و به

سمت حمام قدم برمی دارم.
با چنان عجله ای به این سمت آمده ام که حتی خودم هم از این

تعجیل و عجله ام تعجب کرده ام.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p230
#پارت_دویست_و_سی

#من_آیه _طوفانم

@romandl



لباس هایم را از تنم خارج و به همراه لباس تمیز هایم از
رخت آویز پشت در آویزان می کنم.

زیر دوش قرار گرفته و پس از باز کردن شیر آب دستانم را
به دیوار روبه رویی تکیه داده و سنگینی تنم را به آن وارد

می سازم.
آب از سر و صورتم جاری می شود ...

سعی می کنم فکرم را از آیه و تنها بودن با او خارج کنم،
ولی نمی توانم.

یعنی نمی شود ...
تمام فکر و ذهنم مدام در هوای او پرسه می زند ...

این که چه واکنشی از خود نشان می دهد ...
این که قرار است به این که امشب را کنارهم صبح کنیم چه

برخوردی می کند ...
این که اصالً چگونه قرار است یک هفته را کنار هم بگذرانیم

...
آنقدر به این چیز ها فکر می کنم که رسماً ذهنم سوت می کشد

و اخطار می دهد ...
شروع به شستشوی تنم می کنم.

حسابی از صبح عرق کرده بودم و تنم این دوش تمام و کمال
را می طلبید...

یک ربع بعد، استحمامم که تمام می شود.
حوله ام را برداشته و شروع به خشک کردن تن و موهایم

می کنم...
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شاید اگر خودم تنها بودم اکنون با یک حوله که به کمرم
می بستم از حمام خارج می شدم، ولی اکنون، با وجود آیه در

این جا، جرات انجام دادن چنین کاری را ندارم.
خشک شده یا نشده حوله را از رخت آویز خارج و شروع

به پوشیدن لباس هایم می کنم.
کمی بعد به محض خروج دوباره به سمت یخچال رفته و

بطری آبم را سر می کشم.
انگار کارهایم روی دور تکرار رفته اند، چون دوباره دقیقاً با
همان سختی و مشقت قبل و کلنجار رفتن، خودم را به پشت

پرده می رسانم.
نفس عمیقی کشیده و سپس با استرسی که قصد بریدن نفسم

را دارد پرده را کنار می زنم.
آیه گوشه ی رختخواب که سمت پنجره قرار دارد خفته است

 این و با هزار و یک جان کندن در گوشه ای ترین قسمت
سمت رختخواب دراز می کشم و چشمانم را به آنی

می بندم ...
لحاف نمی کشم ...

نیازی هم به کشیدن آن به روی خودم نمی بینم ...
 برای هفت پشتم بس همین داشتن یک تشک مشترک با آیه،

است ...
استرس همین یکی دارد مرا می کشد، خدا به دادم برسد وقتی

که بخواهم زیر یک لحاف مشترک با آیه بروم ...
تمام تالشم را می کنم تا استرسم را در نفس کشیدن هایم نشان
ندهم و با خیالی آسوده و راحت تر و به آرامی نفس بکشم.
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تنها دل خوشی   ام این است که اکنون آیه خفته است و من با
فراغی خاطر می توانم این لحظات را سپری کرده و کم کم

به بودن آیه در کنار خودم عادت کنم.
هنوز یک دقیقه از فکرم نگذشته است که به یک باره صدای
جیغِ بلند آیه فضای کلبه را پر کرده و در جایش می نشیند.

_ یه چیز تو موهامه یه چیزی تو موهامه ...
مدام با جیغ همین یک کلمه را می گوید.

شوک زده از جایم برخاسته و قبل از این که بخواهم چراغ را
روشن کنم.

صدای گریانش را می شنوم.
_ روشن نکن.

به سختی می گویم:
_ این طور که چیزی نمی بینی ...

می خواهد دوباره مخالفت کند که با جیغ دومش دیگر راهی
جز روشن کردن المپ برایم نمی گذارد.

روشن کردن المپ برابر می شود با دیدن آیه  ای که بدون
حجاب مقابلم قرار گرفته و حتی جرات بلند کردن سرش را

ندارد و در حالی که گریه اش شدت گرفته است موهای
بلندش را تکان می دهد و هق می زند.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

@romandl



#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p231
#پارت_دویست_و_سی_یک

#من_آیه _طوفانم

برای یک لحظه خشکم می زند.
اصالً یک لحظه اختیار چشمانم از دستم در رفته و روی

موهایش می چرخد.
با هزار جان کندن می گویم:

_ چیزی نیست ... روی موهات چیزی نیست.
با شرم و خجالت و با حالتی گریان پاسخ می دهد:

_ هست، داره راه می ره حسش می کنم.
اینجا ماندنم درست نیست.

حتی مطمئن نیستم که نزدیک شدنم به او هم کار درستی
است یا غلط ...

جیغ سومی که می کشد دیگر راهی جز نزدیک شدن به
خودش را برایم نمی گذارد ...
با دقت موهایش را می نگرم.

چیزی نمی بینم، همین که می خواهم بگویم چیزی نیست، در
همین حین چشمم به یک بچه جیرجیرک که به ریشه ی

موهای آیه گیر کرده است می افتد ...
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به سختی می گویم:
_ واستا، چیزی نیست، فقط یه بچه جیرجیرکه ...

گریان در حالی که موهایش را تکان می دهد می گوید:
_ داره راه می ره حسش می کنم.

در دلم به خودم و این زندگی و خانه و کاشانه ای که این جا
 در چنته دارم را برای خودم ساخته ام هر چه فحش و ناسزا

حواله می کنم.
من زن گرفتنم چه بود، زندگی ساختنم چه بود، من خودم

لنگ در هوایم ...
به سختی می گویم:

_ تکون نخور بذار برش دارم.
از روی دراور، دستمال کاغذی برداشته و باالی سرش

می ایستم.
پشت به من قرار دارد این گونه ایستادنش، کمی کار را برایم

راحت تر می کند.
کمی نزدیکش می شوم.

دستانش روی دهانش قرار دارد و مثالً چنین می خواهد
صدای هق هقش را خفه کند.

برای این که بیش از این اذیت نشود.
با حرصی که از خودم در درونم به غلیان افتاده است، به
سمتش خم می شوم. دستم که روی موهایش قرار می گیرد .
قلبم از تپش می ایستد، من در طول زندگی ام جز زهرا و
خاتون، هیچ دختری را لمس نکرده ام. سعی می کنم عادی

باشم، سعی می کنم معمولی برخورد کنم.
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با کمی جابه جا کردن ریشه ی موهایش جیرجیرک را به
وسیله ی دستمال کاغذی برداشته و سپس موهایش را رها

کرده و از او دور می شوم.
_ برداشتم.

قبل از این که بخواهم به سمت آشپزخانه بروم.
نگاهم به پنجره  که الی آن باز است قفل می شود.
با حرصی که از خودم دارم، به آن سمت می روم.

_ این پنجره چرا بازه ...
نمی دونم از من می ترسد، یا از لحن بیان حرصی ام چون

بلند تر از قبل می گرید و با سری افکنده می گوید:
_ بخدا نمی دونستم نباید باز کنم، یادم رفت ببندمش، دیگه

بازش نمی کنم.
تازه متوجه می شوم که او باز کرده است، چون گمان

می کردم صبح خودم باز کرده  و فراموش کرده ام که آن را
ببندم ...

به محض انداختن دستمال کاغذی به بیرون پنجره آن را
می بندم.

بدون این که نگاهش کنم با لحنی شرمنده می گویم:
_ من منظورم این نبود، فکر کردم خودم باز گذاشتمش، هر
موقع خواستی می تونی بازش کنی، تورش سوراخ شده بود،
نیاز به تعمیر داشت، فردا حتماً درست و نصبش می کنم، بعد

اون هر بار خواستی می تونی پنجره رو باز بذاری.
کمی مکث می کنم. شرمنده تر از قبل می گویم:
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_ این جا وسط باغ، جک و جونور داشتنش عجیب غریب
نیست، قراره یکم به این جا برسم، یکم که گذشت می خوام

مرکز شهر خونه بخرم اون موقع ...
با لحنی آهسته که اندکی هم اعتراض چاشنی اش است

می گوید:
_ من که حرفی نزدم اعتراضی نکردم، پس نیازی به

توضیح اضافی نیست، چرا همش می خوای چیزهایی که
داری رو عوض کنی؟!

به شنیدن این حرف ها و آن هم با این لحن بیان از جانب آیه به
گوش هایم شک می کنم.

ناخواسته نگاهم را از فرش گرفته و به او می دوزم.
برای یک لحظه نگاهمان درهم گره می خورد.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p232
#پارت_دویست_و_سی_دو

#من_آیه _طوفانم
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خجالت غالبش می گردد و قبل از این که بخواهد چشم بگیرد،
خودش مانع شده و تغییری در نگاهش صورت نمی دهد.

همین نگاه نگرفتنش مرا ترغیب به این می کند که من هم از
او نگاه نگیرم.

در حالی که رد باقی مانده ی اشک هایش را از زیر چشمانش
پاک می کند با لحنی شرمگین می گوید:

_ من با این جا زندگی کردن هیچ مشکلی ندارم، حتی با
این که تا آخر عمر بخوام این جا زندگی کنم هم مشکلی ندارم.
پس لطفاً هی خودت رو کوچیک نکن. من با دونستن تک

تک اینا، این ازدواج رو قبول کردم. پس نیازی به این نیست
که بخوای مدام تکرارشون کنی.

با عجله چشم گرفته و در جایش می نشیند.
دروغ چرا از حرف هایش، تعجب می کنم ...

مبهوت در جایم ایستاده ام ...
دستی به پشت گردنم می کشم ...

وقتی که آیه در جایش دراز کشیده و چشمانش را می بندد ...
تکانی خورده و به سمت کلید المپ رفته و آن را خاموش

می کنم.
اکنون که می دانم بیدار است ...

برایم روی رختخواب خوابیدن سخت تر شده است ...
ولی تعلل جایز نیست ...

حرف هایی که کمی پیش، آیه زد، رنگ و بوی قشنگی
داشتند ...
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یعنی امکان مخالفت کردن او، درباره ی این که در یک
رختخواب بخوابیم را رد می کنند ...

با قدم های آرام به سمت رختخواب رفته و روی آن دراز
می کشم ...

صدای نفس های آیه را می شنوم ...
نفس کشیدن برایم سخت و دشوار گشته است ...

حس می کنم ...
به وضوح حس می کنم که خجالت می کشد ...

ولی همین که برای وضعیت اکنون مان اعتراضی نمی کند،
کمی آرامم کرده و باعث می شود که کم کم با این شرایط

پیش آمده کنار بیایم ...
این زندگی واقعی ست ...

شاید هر زوج دیگری جای من و آیه بود، اکنون چنین شب
آرامی را سپری نکرده و تا خود صبح شیطنت می کردند ...

هرچه نباشد منو آیه اکنون نامزد به حساب می آبیم ...
نامزد بازی در خاطرات هر زن و شوهری نقش پر رنگ و

بسزایی دارد ...
امشب اولین شبی ست که منو آیه کنار هم قرار داریم ...

این را به خوبی می دانم که فاصله ی بینمان را من باید پر کنم
...

نمی خواهم بگویم نمی خواهم ...
محال است که نخواهم ...

محال است منی که تا به این سن با هیچ زنی رابطه نداشته ام
و اکنون عیالم در کنارم است، نخواهم که او را لمس کنم،

نخواهم که با او باشم و رابطه برقرار کنم ...
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محال است که من چنین چیزهایی را نخواهم ...
نه دروغ می گویم و نه کتمان می کنم ...

فقط این را می دانم همه چیز این ازدواج در موقعیت و زمان
معین خودش باید رخ بدهد ...

آن قدر به این مسائل فکر می کنم که سر آخر بی خوابی که
چند شب است آن را تجربه کرده ام غالبم گشته و مرا وادار

به غرق شدن در دل خوابی عمیق می کند ...

* * *

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p233
#پارت_دویست_و_سی_سه

#من_آیه _طوفانم
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به رسم عادت همیشه با صدای آواز خوش پرندگان از
خواب بیدار و قبل از این که چشمانم را باز کنم در جایم

غلتی می خورم.
متوجه برخورد موی آیه با دماغم که می شوم، چشمانم را باز

و نگاهم گیر موهایی می شود که پخش بالشت هستند.
 هول زده، چشمانم را بسته و نفس عمیقی می کشم.

لحظاتی بعد چشمانم را که باز می کنم، این بار با نگاه
خریدارانه تری موهایش را از نظر می گذرانم، چون لحاف
را بین پاهایش قرار داده است، تمام تنش سخاوتمندانه مقابل

دیدگانم خودنمایی می کند.
می خواهم چشمانم را غالف کرده و دیگر نگاهش نکنم، ولی

هر چه می کنم نمی توانم.
حرف های خاتون درون گوشم اکو می شوند ...

آیه زنم است ...
عیالم است ...

همسرم است ...

مانع می شوم ...
در برابر حسی که مخالف نگاه کردنم به آیه است، مانع

می شوم ...
موهایش به نظر می رسد نرم باشد ...

سرش را درون سینه اش فرو کرده است ...
 نگاهم کمی پایین تر می رود ...

روی پوست بازوی سفیدش، ثابت می ماند ...
یعنی آیه ناموس من است؟!

چقدر همه چیز سریع پیش رفت ...
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چقدر همه چیز یکهویی و به این سرعت جلو رفت ...
عقب می کشم ...

می دانم سهمم است ...
می دانم حقم است ...
می دانم حاللم است ...

ولی من دلم به این رضایت نمی دهد که وقتی او خواب است
او را دید بزنم ...

می خواهم رضایتش سهیم باشد ...
نظر و خواسته اش برایم مهم است ...

به آرامی از جایم برخاسته و به آهستگی از کلبه خارج
می شوم ...

قبل از این که در را ببندم نگاهم به ساعت معطوف
می شود ...

عقربه ها روی ساعت ده نشسته اند ...
در را کامل بسته و از ایوان پایین می آیم ...

چند بار نفس عمیق می کشم ...
 امروز باید باغ پایینی را آبیاری کنم ...
باغ پایینی آن سمت رودخانه است ...

باید با مجید حرف بزنم، باید از برنامه اش مطلع شوم ...
به قصد برداشتن گوشیم به سمت کلبه قدم برمی دارم ...

به امید این که آیه در خواب به سر می برد، در را به آرامی
باز می کنم که در همین حین چشم در چشم آیه  ای می شوم که

به سمت آشپزخانه قدم بر می دارد و به محض دیدنم در
جایش ثابت می ایستد ...

هول می شوم .
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_ سالم ...
سالمم را با خجالت پاسخ می دهد ...

بدون تردید این خجالت از لباس های در تنش نشات
می گیرد ...

شک ندارم این طرز گشتن آیه در خانه را هم مدیون خاتون
هستم ...

منه بی عرضه که جسارت چنین کاری را نداشتم که از او
بخواهم که کم کم در برابر من راحت بگردد تا من هم معذب

نشده و با او احساس راحتی داشته باشم.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p234
#پارت_دویست_و_سی_چهار

#من_آیه _طوفانم
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موهایش را با انگشتانش به عقب شانه می زند و سپس با
انگشت دستانش بازی می کند، متوجه می شوم که چیزی

می خواهد ولی نمی تواند بگوید، دستی به پشت گردنم کشیده
و در حالی که در را پشت سرم می بندم می پرسم:

_ چیزی شده؟
سرش را بلند کرده و نگاهم می کند. موهایش یک وری روی

شانه هایش ریخته شده اند ...
سعی می کنم نگاهم را کنترل کنم و جز چشمانش بجای

دیگری ندوزم.
_ نه چیزی نمی خوام، فقط ...

سوالی نگاهش می کنم.
_ فقط؟!

سر می افکند.
_ می خواستم بپرسم برای ناهار چی درست کنم.

سوالش به دلم خوش می آید...
اشاره به آشپزخانه می کنم.

_ دیروز هرچی خاتون خواسته بود رو خریدم، هر چی
دیگه که حس می کنی نداریم رو بگو غروب برم بخرم.

انگشتانش را درون موهایش فرو می برد.
حرکتش توجهم را جلب می کند ...

انگار که در مواقع خجالت، به انجام دادن این حرکت عادت
دارد ...

_ باشه حتماً می گم، فقط ...
با کمی مکث می پرسم:

_ فقط؟!

@romandl



شرم و خجالت در لحن بیانش بیداد می کند.
_ تو چی دوست داری؟ یعنی غذای مورد عالقه ات چیه؟!
ناخواسته لب هایم کمی کش می آیند، چون سرش پایین است،

آیه آن را نمی بیند و من هم برای جمع کردنش تالشی
نمی کنم.

سوالش به مذاقم حسابی خوش می آید ...
باالخره من و او باید کم کم با خلق و خو و عالیق هم آشنا

شویم.
بدون فوت وقت پاسخش را می دهم.

_ کال آدم بد غذایی نیستم، از سنگ نرم تر هرچی باشه
می خورم.

سرش را به آرامی بلند می کند.
در نگاه کردن به چشمانش خساستw به خرج نمی دهم،

می خواهم به نگاه هایم عادتش دهم.
_ یعنی غذای مورد عالقه نداری؟ یه غذایی که خیلی دوست

داشته باشی.
با کمی مکث پاسخش را می دهم:

_ چرا منم مثل همه ی مرد ها قرمه سبزی رو خیلی دوست
دارم، همین طور قیمه رو و همین طور فسنجون رو ...
نگاهش را به ساعت می چرخاند؛ بدون شک می خواهد

ارزیابی کند که می تواند برای ناهار یکی از آن ها را درست
کند یا نه ...

برای این که خیالش را آسوده کنم می گویم:
_ امروز باید حتماً به باغ پایینی برم.

تعجب می کند.
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_ باغ پایینی کجاست؟! دوره؟!
با این حال که تمام تالشش را می کند که ترس و دلهره اش را
بروز ندهد ولی موفق نمی شود و من به وضوح متوجه آن

می شوم.
به سمت آشپزخانه می روم.

شیشه ی آب پرتقال را برداشته و روی میز می گذارم.
به سمت کابینت می روم. قبل از این که بخواهم لیوان بردارم.

نگاهش می کنم.
_ روزه ای؟

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p235
#پارت_دویست_و_سی_پنج

#من_آیه _طوفانم

نزدیک اپن می شود.
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_ نه، بخاطر این که از تهران خارج شدیم دیگه نمی تونم
بگیرم.

سری تکان می دهم و دو لیوان برداشته و شروع به درست
کردن آب پرتقال می کنم.
در همان حال می گویم:

_ نه دور نیست، دقیقاً روبه روی همین باغ اون طرف
رودخونه ست. ولی کارم زیاده، یعنی اگه شروع کنم به
آبیاری باید تا آخر راه آب تک تک درخت ها رو باز کنم.

حرفی نزده و سکوت اختیار می کند.
ولی برای این که خیالش را جمع کنم می گویم:

_ ناهارمون رو هم بردار بریم اون جا می خوریم.
امیدوار می شود.
_ یعنی منم بیام؟

نگاهش می کنم، لبخند کمرنگی روی لب هایش نقش بسته
است.

_ نمی خوای بیای؟
لبخندش عمیق تر می شود.

_ چرا، یعنی اگه بهم نیاز داشته باشی حتماً می آم.
به کارم ادامه می دهم.

_ نه کاری نیست که تو بتونی انجامش بدی.
انگشتانش را دوباره درون موهایش فرو می برد.

_ یعنی اگه بیام مزاحمت نیستم؟!
لیوان آب پرتقال را در دست گرفته و به سمتش می روم، آن

را که به دستش می دهم به اپن تکیه داده و شروع به
نوشیدنش آب پرتقالم می کنم.
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_ نه اصالً، چرا مزاحم باشی، هر زمان دوست داشتی
می تونی بیای، حتی می تونی نیای، اومدن یا نیومدنت به

خودت مربوطه.
لبخندش عیان تر و واضح تر می شود.
_ االن یه چیزی پس درست می کنم.

اشاره به یخچال می کنم.
_ اون قابلمه ی تو یخچال چیه؟

این بار تمام موهایش را پشت کتف هایش می فرستد.
_ شام دیشبته، خاتون برات کنار گذاشته.

_ یعنی به جفتمون نمی رسه؟
_ چرا می رسه.

لب هایم کمی کش می آیند.
_ پس باس چی می خوای برا خودت کار درست کنی، همون

رو می خوریم دیگه.
خجالت زده می گوید:

_ نمی دونم.
اشاره به لیوان در دستش می کنم.

_ دوست نداری؟
جرعه ای می نوشد.

_ چرا دارم.
_ پس بخور و تا دیر نشده بساط ناهار رو برداریم و بریم

اون ور ...
دوباره داخل آشپزخانه شده و سبد را از زیر میز بیرون

 می کشم.
آیه پشت سرم داخل می شود.
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قابلمه را از یخچال برداشته و روی گاز می گذارد.
سریع مانع می شوم.

_ داغش نکن، وقت ناهار اون ور داغ می کنیم.
گردنش را کج می کند تا کامل مرا ببیند

_ یعنی اونور هم کلبه هست؟!
دستم را به حالت نمایشی روی لبه ی گاز می گذارم.

_ یه نیمچه کلبه هست. البته نه به بزرگی و کاملی این جا ...
تبسمی می کند.

_ خوبه، من االن پس چیا بردارم؟ اون ور ظرف  هم هست؟
_ آره ظرف هست، تا تو حاضر بشی منم چیز هایی  که

اونور الزم داریم رو جمع می کنم.
_ پس االن من برم حاضر بشم؟!

_ آره برو ...

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p236
#پارت_دویست_و_سی_شش

#من_آیه _طوفانم
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بی حرف و سوالی دیگر از آشپزخانه خارج می شود.
آیه که می رود، قابلمه ی غذایمان را درون سبد می گذارم، به
سمت کابینت کنار گاز می روم. ظرف چای و قند را برداشته
و مقداری از هر دوی آن ها درون پالستیک ریخته و همراه
با چند عدد سیب زمینی که از جا سیب زمینی پیازی که کنار
ظرف شویی قرار دارد برداشته و درون سبد جای می دهم.
یخچال را باز کرده و مقداری پنیر محلی و عسل و کره هم

برمی دارم.
برای این که کره آب نشود، مقداری از آن برداشته و درون
ظرف عسل فرو می دهم و سپس پس از این که در شیشه را

می بندم، همه ی آن ها را درون سبد می گذارم.
همین که در جایم می چرخم نگاهم در آیه ای که چادر به سر

کرده است قفل می شود ...
دروغ چرا حجابش را دوست دارم ...

ولی این را خوب می دانم که برایش چادر دست و پا گیر
خواهد بود، مخصوصاً زمانی که از رودخانه رد می شویم.

اشاره به چادرش می کنم.
_ نیازی به سر کردنش نیست. همه جای این باغ فنس داره
و باالشون هم سیم خاردار، هیچ کس نمی تونه وارد باغ بشه.

پس راحت بگرد.
نگاه گذرایی به چادرش انداخته و سپس دوباره نگاهم

می کند.
_ یعنی با تونیک بیام موردی نداره؟!
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 _ نه نداره.
_ پس من چادرم رو درمی آرم.

سری تکان داده و به سمت اتاق می روم.
به محض وارد شدن، کتم را برمی دارم. نیازی به عوض

کردن شلوارم نمی بینم و به نزد آیه برمی گردم.
پس از برداشتن سبد، به اتفاق آیه از کلبه خارج می شویم.

در را قفل کرده و کنار هم به سمت رود خانه قدم بر
می داریم.

یکم زیادی در برابر من ریزه میزه نشان می دهد.
از در حصار که رد شده و از پله ها پایین می آییم با سه قدم
لب رود خانه می رسیم، به رسم عادت همیشه برای این که
پاچه ی شلوارم خیس نشود، سبد را بر زمین قرار داده و

شروع به تا زدن پاچه ی شلوارم می کنم.
سنگینی نگاه آیه را متوجه می شوم.

شک ندارم که خجالت می کشد که در برابر من پاچه ی
شلوارش را باال بدهد، ولی که چه، بالخره که باید خجالتش

از بین برود.
بخاطر همین بدون این که نگاهش کنم می گویم:

_ شلوارت خیس می شه. تاش کن.
کارم که تمام می شود نزدیک رودخانه می شوم ...
در جایم می ایستم تا آیه نزدیکم شود، کنارم که قرار

می گیرد، برای این که معذبش نکنم، حتی نظر کوتاه و
گذرایی هم به پاهایش نمی اندازم.
_ واستا سبد رو بذارم اونور ...
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ابتدا خودم رد می شوم و سبد را باالی سکوی یک متر و
نیمی که این سمت رود خانه قرار دارد می گذارم.

سپس برگشته و بدون این که چیزی بگویم با کمی تعلل دستم
را به سمت آیه می گیرم.

لحظاتی بعد، بدون هیچ حرفی با کمی مکث، دست ظریفش
را درون دستم می گذارد.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p237
#پارت_دویست_و_سی_هفت

#من_آیه _طوفانم

خشکم می زند، گویا جریان برق چند هزار ولتی وصلم
کرده اند ...

حس می کنم درست به همین اندازه که به من شوک وارد شده
است، به او هم شوک وارد گشته است.
تک سرفه ای می کنم تا صدایم باز شود.
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_ بیا روی این سنگ باالیی واستا...
به تبعیت از حرفم باال آمده و کنارم می ایستد.

_ کاری نداره، فقط باید رو سنگ ها بپری ... فقط اون یه
تیکه مجبوری پات رو توی آب رودخونه بذاری. من دمپایی

دارم تو آب راه می رم.
با دست دیگرش دستی به روسریش می کشد و با ترس پاسخم

را می دهد:
_ باشه.

سپس خودم از سنگ پایین آمده و درون آب رود خانه قدم
برمی دارم.

ترسش را به وضوح حس می کنم.
برای این که خاطرش را جمع کنم می گویم:

_ نگران نباش من این جام، هواتو دارم، بپر خانئم قیز.
نگاه پر اطمینانم را که می بیند، اولین سنگ را پریده و لبخند

ملیحی می زند ...
نمی دانم بخاطر حرف های خاتون است ...

یا محرمیت و نسبتی که بینمان است که اکنون باعث
می شوند، به هر عملی که آیه انجام می دهد، چند ثانیه ای فکر

کنم ...
درست همین لبخند ملیحی که حس می کنم، چهره ی

معصومش را شیرین تر می کند ...
اشاره به دومین سنگ می کنم.

_ یاشا خانئم قیز، برو سراغ دومی ...
لبخندش عمق گرفته و از دومی هم می پرد ...

سپس اشاره به کفش هایش می کند.
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 _ بذار اینا رو در بیارم.
می ایستم تا کفش هایش را از پایش خارج کند.

کمی بعد کارش که به اتمام می رسد، آن ها را در دست
دیگرش گرفته و پای راستش را توی آب رود خانه می گذارد.

_ وااااای خدا این چرا این قدر یخه.
_ یخ؟!

گردنش را کج می کند.
_ نیست؟!

_ نه. فقط سرده.
با کمی مکث پای چپش را هم درون آب می گذارد.

_ سرعتش هم زیاده، آب نبرتمون!
نمی دانم از حرفش است، از ترسش است، از لحن بیانش

است...
نمی دانم از چه چیز است ولی ناخواسته لبخند روی لب هایم

می نشیند.
_ به نظرت منو با این هیبت این آب می تونه ببره؟!

نگاهی به شانه و بازوهایم می کند.
_ خب نه، ولی من ...
 کمی نزدیکش می شوم.

_ از هیچی نترس من پیشتم.
با کمی درنگ قدم اول را برمی دارد.

_ یا خدا سرعت آب زیاده، نمی ذاره قدم بردارم.
این را قبول دارم که سرعت آب زیاد است.

و این را هم قبول دارم که جثه ی ریزه ی او با قد و قامت و
قدرت من یکی نیست. به همین خاطر، جسارت به خرج داده
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و نزدیکش می شوم. با کمی زمان خریدن، سپس دستم را
روی گودی کمرش می گذارم.

جا می خورد.
متوجه می شوم ...

ولی تمام تالشم را می کنم که خودم را عادی نشان دهم.
_ حاال می تونی با خیال راحت بری جلو، من هوات رو همه

 جوره دارم، خیالت تخت ...
جا می خورد، نگاه پر اطمینانش دلم را گرم می کند.

کنار هم به راه می افتیم.
به سنگ سوم که می رسیم، به سمتش نمی رود، وقتی که

می بینم تمایلی به رفتن به روی سنگ ندارد، من هم حرفی
 نزده و باقی راه را هم از درون رودخانه رد می شویم.

به پایین سکو که می رسیم مکث می کنم.
بدون شک از این سکو به تنهایی نمی تواند باال برود و نیاز
به کمک دارد، ولی این را می دانم که این کمک کردن از

طریق دست دادن به او امکان پذیر نیست و باید حتماً بغلش
کرده و باالی سکو بگذارمش.
سعی می کنم عادی باشم ...

یعنی باید باشم ...
نگاهش کرده و با لحنی مردانه می گویم:

_ رخصت می دی؟!
گنگ نگاهم می کند.

دستی به پشت گردنم می کشم.
_ باید بذارمت باالی سکو.
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نگاهی به سکو و سپس من می کند، لحظاتی بعد در جایش
چرخیده و مقابلم می ایستد.

_ ممنون می شم اگه کمکم کنی.
حس می کنم با این طرز و لحن بیانش، می خواهد این کار را

برای من راحت تر کند.
لحظاتی بعد، با احتیاط ساق دست راستم را زیر باسنش قرار

داده و سپس در حالی که دست دیگرم را زیر بغلش قرار
 می دهم، او را از زمین جدا کرده و روی سکو می گذارم.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی
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#پارت_دویست_و_سی_و_هشت
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و این می شود، اولین باری که من عیال خودم را به آغوش
کشیده ام.

به وضوح متوجه شرم و خجالتش می شوم ...
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_ دستت درد نکنه.
حرفی نمی زنم.

البته نه این که نخواهم نه، یعنی در اصل نمی دانم در پاسخش
چه جوابی باید بدهم.
 خیر سرم عیالم است.

او را بغل نکنم چه کسی را بغل کنم.
در اصل برای این کمک کردن به او که تشکر الزم نیستم،

وظیفه ام است.
در جایش صاف می ایستد.

خودم را آماده ی باال رفتن از سکو می کنم. که در همین حین
صدای آرامش را می شنوم.

_ می خوای دستت رو بده من کمکت کنم.
چشمانم را تنگ می کنم.

از حرفش خنده ام می گیرد ولی سعی می کنم آن را در ظاهرم
بروز ندهم.

_ به نظرت می تونی منو با این هیکل بکشی باال؟!
نگاهش روی قد و قامتم می چرخد.

لبخند دندان نمایی می زند.
_ دروغ چرا نه.

لبخند کوتاهی می زنم.
_ پس یاشا خانئم قیز) پس آفرین دختر خانم(، رخصت بده و

بکش کنار، تا خودم رو پرت کنم اون باال ...
دو قدم فاصله می گیرد.

ولی متوجه ترسش می شوم ...
انگار از بلندی می ترسد ...
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همانند همیشه به راحتی آب خوردن، از سکو باال رفته و
کنار آیه می ایستم.

سپس سبد را از مقابلم برداشته و دستم را به سمتش که در
پشتم قرار دارد می برم تا کمک کنم ترس از بلندی که دارد

را اندکی از بین ببرم.
بدون فوت وقت، دستش را درون دستم می گذارد.

با احتیاط و به آرامی روی سکو راه می روم تا او اذیت
نشود.

برای این که حواسش را پرت کنم، اشاره به سمت راستمان
می کنم.

_ این سمت می شه باغ پایینی... اگه این فنس ها نبودن، االن
می تونستیم بریم داخل باغ، ولی دِر این باغ، رو به خیابون
باز می شه . ماشین روش خیلی راحت تره... این جا باغ سیب
و به و گردوست، غیر درخت این سه میوه درخت دیگه ای

نداره. در اصل بیشتر درآمد من از این باغ پایینِی ...
به جاده خاکی رسیده ایم...

می خواهم دستش را ول کنم، ولی میلی در درونم مرا از
این کار منع می کند.

نمی توانم ...
نمی توانم حریف آن شوم و کنار هم از جاده خاکی رد شده و

ده قدم باال تر، به دِر اصلی باغ می رسیم.
ناچار دست آیه را رها کرده و سپس شروع به باز کردن قفل

کتابی در آهنی باغ می کنم.
پس از باز کردن آن، کلید را در قفل اصلِی در انداخته و 

آن را هم باز می کنم، که در همین حین توضیح می دهم:
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_ دور تا دور باغ این جا دیوار چینی شده و باالی دیوار ها
هم یک و نیم متر نرده کشی شده. فقط سمت رود خونه فنس

داره. امنیت باغ این ور از اون ور خیلی بیشتر و بهتره ... در
اصل تنها راه ورودی این باغ همین دره ...

پس از اتمام کارم در را هل داده و به داخل اشاره می کنم.
_ بفرما ...

با نگاهی کنجکاو داخل می شود، که در همین حین، صدای
پارس های بلند گرگی هر لحظه نزدیک و نزدیک تر می شود.
آیه هراسان بین منو در بسته شده ی پشت سرم قرار می گیرد

که حس می کنم از پشت به ُکتم چنگ زده است.
_ می ترسی از سگ ها؟

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده
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با بغضی مشهود پاسخ می دهد:
_ آره، خیلی.

خطاب به گرگی به ترکی می گویم:
_ چطوری پسر، مهمون جدید داریم، در اصل مهمون نیست
و صاب خونه است، نبینم دور و برش بپلکی و اذیتش کنی!

چون اون وقت بدرقمه کالهمون میره تو هم.
گرگی زوزه ی دلخوری می کشد ...

حسود است...
خیلی حسود است .. .

_ ترکی باهاش حرف می زنی؟! یعنی االن متوجه
حرف هات شده؟!

در جایم چرخیده و با احتیاط دستم را روی شانه ی آیه
گذاشته و او را به سمت خود می کشم.

_ آره، ترکی باهاش حرف می زنم، اون فقط ترکی می فهمه،
چون از زمانی که توله بوده باهاش ترکی حرف زدن،

بخاطر همین فارسی هرچی بگی، اون متوجه نمی شه و فقط
پارس می کنه.

مظلومانه نگاهم می کند.
_ اّما من ترکی بلد نیستم، یعنی متوجه می شم، ولی خودم

نمی تونم ترکی حرف بزنم.
نمی دانم چرا ولی حسی در درونم بپاخاسته و مرا ترغیب به
این می کند که از این فرصت پیش آمده به نفع خودم استفاده

کنم.
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درست زمان هایی که زهرا کنارم بود و او را اذیت می کردم
و صدای داد بلند " داداش" گفتنش را به جان می خریدم.

دقیقاً همان حس و شیطنت آن زمان، اکنون بر وجودم غالب
گشته و مرا وادار به این می کند که برای نزدیک تر کردن
آیه به خودم و از بین بردن فاصله ی بینمان چنین کاری را

کنم.
در حالی که در چشمانش نگاه می کنم با دستم به گرگی اشاره

می کنم.
_ گرگی خیلی حسوده، یعنی این اولین باره که کنار من، جز

زهرا و خاتون، یه خانم دیگه می بینه.
آیه هراسان نگاهم می کند.

_ یعنی ممکنه بهم حمله کنه؟!
به نشانه ی نه سرم را باال تکان می دهم.

_ نه حمله نمی کنه، فقط می آید و کنارت پارس می کنه و
اعتراضش رو این طور نشون می ده.

به سمتم چرخیده و لبه ی کتم را می گیرد.
کامالً متوجه می شوم که این  کارهایش بخاطر ترسش است.

ولی چه کنم.
منه بی عرضه جسارت این که الکی به او نزدیک شده و

کاری کنم که فاصله ی بینمان را کم کنم را ندارم و مجبورم
 یک سری چیز ها را بهانه کنم تا کمی فعالً تا مدتی

رابطمه مان رنگ دیگری به خود گرفته و کم کم شرم و
خجالت و هر چیز دیگر را از میانمان بردارم.
به همین خاطر سعی می کنم خودم را لو ندهم.
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_ ولی من ازش می ترسم، بالخره حیووِن دیگه، که امکان
حمله کردنش همیشه وجود داره.
جدیت لحن بیانم را بیشتر می کنم.

_ نمی گم اصالً نمی کنه، امکانش هست، ولی وقت هایی که
گرگی بازه، سعی کن نزدیک خودم باشی ... االنم یه لبخند
بزن تا ببینه که ازش نمی ترسی، در اصل بهش نقطه ضعف

نشون نده.
مظلومانه تر از قبل می پرسد:

_ یعنی اون االن این حرف هامون رو متوجه نمی شه؟!
تمام زورم را می زنم تا بلند نخندم و خودم را عادی نشان

دهم.
_ نه، اون از چهره مون االن می خواد متوجه حرف هامون
بشه، پس سعی کن وقتی نمی تونی باهاش حرف بزنی، با

چهره و حرکاتت منظورت رو بهش برسونی.
ترسش در عجله ای که در موقع بیان کردن کلمات بروز

می دهد کامالً مشهود است.
_ خب االن چکار کنم، بخندم کافیه؟!

با اطمینان پاسخ می دهم:
_ آره خوبه بخندی ولی کافی نیست.

ناالن می پرسد:
_ خب دیگه باید چکار کنم؟!
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عمیق نگاهش می کنم.
_ موقعی که گرگی هست، سعی کن در نزدیک ترین حالت

ممکن بهم باشی.
خجالت زده سر می افکند.

_ یعنی همین طور که االن واستادیم؟!
لبخند عمیقی بر لب هایم می نشیند.

دختر ساده ای است...
نه نازی در حرکاتش وجود دارد و نه بلد است عشوه بریزد،
فقط سادگی و حرکات ساده و ملیحش توجهم را به خودش

جلب و مرا راغب به ارزیابی تک تک آن ها می کند.
لبخندم را جمع کرده و اندکی، فقط اندکی خباثت به خرج

می دهم.
_ آره خوبه، ولی سرت رو پایین ننداز، اون نباید بفهمه تو

از من خجالت می کشی.
با عجله سرش را بلند می کند.
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نگاه پر اطمینانی به او می کنم.
لبخند زده و میان لبخندش می گوید:

_ پس از این به بعد این طوری حرف می زنم، ولی می شه
االن تو این رو ببندی تا من یکم راحت شم و رفته رفته

باهاش کنار بیام؟
چهره ی جالبی به خود گرفته است ...

این خنده ی واضح نشسته روی لب هایش و این خواسته اش
هیچ سنخیتی باهم ندارند ...

ولی به شدت کیف مرا کوک کرده اند ...
چون می دانم امروز در باغ کار زیاد دارم و باید هرچه

زود تر شروع به آبیاری درختان کنم.
حرفش را قبول کرده و باز ماندن گرگی و پیاده کردن

نقشه هایم را به زمانی بعد موکول می کنم.
_ آره حتماً.

در زبانم حرفم را به همین دو کلمه ختم می کنم ولی در دلم
هرچه فحش و ناسزا دارم را حواله ی خود بی عرضه ی بی

دست و پایم می کنم.
چقدر یک مرد می تواند بی دست و پا باشد که بخاطر

نزدیک کردن رابطه ی خودش و عیالش یک سگ را بهانه
کرده و از وجود او طوری دیگر و به نفع خودش استفاده

کند ...
در حالی که دستم هم چنان روی شانه ی آیه قرار دارد و او

هم لبه ی کتم را گرفته است.
خطاب به گرگی به ترکی می گویم:

_ یاهلل پسر، بیا دنبالم که امروز کلی کار دارم.
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به سمت النه ی گرگی رفته و اشاره به داخل آن می کنم.
با پارس کردن مخالفتش را اعالم می کند.

اخمی در هم کشیده و با کمی خشونت می گویم:
_ دیاهلل پسر، زود برو تو ...

با زوزه ای داخل شده و در را پشت سرش می بندم.
در همین حین نگاهم به آیه ای که لبخند ساختگی روی

لب هایش است معطوف می شود.
این دختر زیاد از حد ساده و زود باور است...

میان همان لبخند ساختگی اش می پرسد:
_ االن می تونم دیگه راحت باشم؟!
برخالف میل باطنی ام پاسخ می دهم:

_ آره، می بینی که گرگی دیگه نیست، می تونی راحت باشی.
نفس آسوده ای کشیده و پس از جمع کردن لبخندش دستش را

از روی کتم بر می دارد.
با اکراه دستم را از روی شانه اش برداشته و کمی بین مان

فاصله می اندازم.
_ این جا می تونی همه جوره راحت باشی.

اشاره به روسری  و تونیکش می کنم.
_ دور تا دور این جا محافظت شده و از نظر راحتی خیالت

جمع باشه.
نمی مانم تا واکنشش را ببینم، به سمت سبد رفته و پس از

برداشتن آن به سمت کلبه ی سنگی می روم.
به محض رسیدن، کلیدم را خارج و قفل در چوبی اش را باز

می کنم ...
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آیه با فاصله کنارم قرار گرفته است.
_ بفرما ...

با تعارفم داخل می شود...
با دقت داخل کلبه را از نظر می گذراند...

این کلبه به زور ابعادش به پانزده متر می رسد.
بیشتر از هر چیز توجهش جلب اُجاق گوشه ی کلبه می شود.

_ این اُجاق کار می کنه؟
اشاره به چوب های خشک شده ای که قطعه قطعه شده روی

قفسه ی کنار اجاق چیده شده اند می کنم.

@romandl



_ آره، از اون چوب ها مشخصه.
سبد را روی تنها کابینت چوبی موجود در این جا می گذارم.
_ اول من این جا زندگی می کردم و اوستام اون ور ... ولی
بعد از این که رفت پیش بچه هاش بهم گفت باس باغ باالیی

زندگی کنم.
 لوازم کلبه می چرخد... نگاه آیه روی تک تک

به سمت تخت چوبی رفته و روی آن می نشیند.
نگاهش به قفسه های چوبی که ظرف و ظروف روی آن

چیده شده است معطوف می گردد.
ابتدا باید اجاق را به راه انداخته و شروع به آماده کردن

بساط صبحانه کنم.
هر چند اگر مثل همیشه تنها بودم اکنون صبحانه ام در
خوردن ده عدد سفیده ی تخم مرغ خالصه می شد ...

ولی بعضی عادت ها را می شود گاهی کنار گذاشت ...
مخصوصاً در این یک هفته ای که آیه کنارم هست و قرار

است با هم زندگی کنیم ...
در همین حین تازه به ذهنم خطور می کند که من به آیه

تسلیت نگفته ام ...
_ راستی ...

با این کلمه او را وادار به این می کنم که نگاهم کند، سپس در
حالی که کتم را از تنم خارج می کنم می گویم:

_ تسلیت می گم، خدا بیامرزتش...
تبسم تلخی می کند.

_ ممنون.
دستی به پشت گردنم می کشم.
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_ غروب رفتیم اون ور، باهاشون تماس بگیر تا تسلیت بگیم.
نمی دانم چه می شود که چنین لبخندش کش آمده و لحن بیانش

آرام تر از همیشه می گردد.
_ حتماً ...

من هم لبخند کمرنگی می زنم. فعالً صالح نزدیک شدنم و
 کمی خودمانی بودنم با آیه همین است.

_ یاشا خانئم قیز ... ) آفرین دختر خانم(.
در جایم چرخیده و کتم را از رخت آویز، آویزان می کنم.

باید لباس کار بپوشم.
می دانم که برای تعویض لباس، رفتن به بیرون کار درستی

نیست ...
و همین طور این را هم به وضوح می دانم که اگر به او
بگویم از کلبه خارج شود هم صورت قشنگی ندارد ...

خیر سرمان ما زن و شوهر به حساب می آییم و لباس عوض
کردنمان کنار هم که کار بد و نا پسندی نیست ...

بخاطر این که کم کم این کار را میان مان عادی و معمولی
جلوه بدهم. باید دفعه ی اولی را تجربه کنم. بدون شک این
تجربه ی اول نمی تواند کار آیه باشد و جز من کس دیگری

نمی تواند این کار را استارت بزند ...
تمام تالشم را می کنم عادی باشم ...

معمولی برخورد کرده و حس بدی را به آیه القا ندهم ...
فقط یک لباس عوض کردن ساده ست ...

حال چگونه برخورد و واکنشی قرار است از آیه نصیبم
بگردد را نمی دانم و فقط امیدوارم برخورد بدی نداشته باشد.
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#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p242
#پارت_دویست_و_چهل_و_دو

#من_آیه _طوفانم

با کمی درنگ به خودم رخصت می دهم که دست به کار
شوم ...

همین که دستم زیر تی شرتم قرار گرفته و آن را بیرون
می کشم ...

آیه همانند برق گرفته ها از جایش برخاسته و به سمت
ظروف  روی قفسه ها می رود ...

لبخند نا خودآگاه روی لب هایم می نشیند ...
این که از کلبه خارج نمی شود و اعتراضی هم نمی کند، مرا

امیدوار می کند ...
امیدوار به این که او هم میلی به برداشتن فاصله ها و عادی

بودن بعضی از چیزها میانمان است...
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با یک نمایش جالبی به ظرف ها نگاه می کندکه هرکه نداند
فکر می کند عتیقه جاتی چیزی هستند ... چهارتا چینی و

قابلمه که این همه نگاه کردن عمیق را نمی طلبد ...
حرکتش برایم جالب می آید ...

این دختر با بعضی از کارهایش حس شیطنت و سر به سر
گذاشتنش را در وجود من به غلیان می اندازد ...

حس می کنم با برداشته شدن فاصله ها از میانمان گزینه ی
خوبی است برای این که اذیتش کرده و جیغ های بنفشش را به

جان بخرم ...
پشتش به من است و از فرصت استفاده کرده و شلوارم را

هم عوض می کنم...
کارم که به اتمام می رسد، لبخندم را جمع و سعی می کنم

عادی برخورد کنم ...
به سمت اجاق رفته و آن را روشن می کنم ...
ابتدا باید بساط صبحانه را به راه بیندازم ...

کتری را برداشته و به قصد پر کردن آن از کلبه خارج
می شوم ...

شیر آب از کلبه فاصله ی چندانی ندارد، دقیقاً در سه متر
جلوتر کلبه، حوضچه ی کوچک و شیر آبی قرار دارد که

باید کتری را در آن جا پر کنم.
کارم که به اتمام می رسد، به کلبه برمی گردم که با آیه ای که
تونیکش را از تنش خارج کرده و با همان تیشرت دیشبش و

موهایی که عاری از روسری است، مواجه می شوم ...
نمی دانم شمه ی من قوی است و رادار هایم فعال، یا واقعا

چنین چیزی حقیقت دارد که آیه این زندگی را قبول کرده و
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با تک تک این کارهایش می خواهد ثابت کند که من تو را به
عنوان شوهرم قبول دارم ...

_ زیرش رو زیاد می کنم تا زود جوش بیاد تا صبحونه
بخوریم ...

مویش را پشت گوشش می فرستد ...
_ عجله ای نیست، من زیاد عادت به خوردن صبحونه ندارم.

به دیر خوردنش هم همین طور ...
با تکان سر به سمت اجاق می روم ...

آیه هم با چند قدم به سمت در رفته و بین درگاه در ایستاده و
بیرون را نگاه می کند ...

پس از این که کتری را که روی اجاق گذاشته و درون قوری
هم دو پیمانه چای می ریزم، همین که برمی گردم، نگاهم
معطوف هیکل آیه ای می شود که پشت به من ایستاده ...

خاله ریزه  ...
به محض دیدنش این واژه به ذهنم خطور می کند ...

شاید اگر دستانم را روی گودی کمرش بگذارم، بین انگشت
بلندم که روی شکمش قرار دارد با انگشت بلند دست دیگرم

چهار یا پنج انگشت فاصله باشد ...
کمر باریک است ...

نگاهم کمی سر می خورد و روی برآمدگی قسمت پایین
تنه اش ثابت می ماند، با این حال که جثه ای کوچک و ریزه

میزه ای دارد، ولی از برآمدگی پایین تنه ی چشم گیری
برخوردار است، که زیبایی هیکلش را دو چندان کرده

است ...
_ به نظر من این جا از باغ باالیی قشنگ تره ...
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در ذهنم، صدایش را در صورتی که این کلمه ها را با اندکی
ناز و عشوه به زبان می آورد تصور می کنم ...

حس می کنم زیبایی صدایش دو چندان می گردد ...
تک سرفه ای می کنم تا صدایم کمی باز شود ...

_ آره، همین طوره ...
به سمتم برگشته و موهایش را از پشت گردنش رد کرده و

سپس روی شانه ی راستش قرار می دهد ...
_ این جا خیلی ساکت و آرومه، صدای پرنده های این جا

بیشتر از اونور به گوش می آد ...
_ آره درسته، چون اون ور به چندتا کارگاه چوب بری

نزدیکه و که وجود اونا، اون جا رو یکم شلوغش کرده ...
اشاره به تخت درون کلبه می کنم ...

_ صبحونه رو این جا بخوریم یا بیرون؟
خجالت زده می گوید:

_ اگه تو هم موافق باشی بیرون ...
آخرین چوب را هم زیر اجاق قرار می دهم.
_ پس بذار بساطش رو رو به راه کنم ...

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی
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#p243
#پارت_دویست_و_چهل_و_سه

#من_آیه _طوفانم

به سمت گلیمی که روی تخت قرار دارد رفته و پس از
برداشتن آن به همراه جارو، از کلبه خارج و به سمت تخت

بیرونی که زیر درخت سیب قرار دارد می روم.
ابتدا آن را جارو زده و سپس روی تخت پهن می کنم.

هنوز کارم تمام نشده است که آیه بالشت به دست کنارم قرار
می گیرد.

_ گفتم شاید برای تکیه دادن بهتر باشه.
با تکان سر حرفش را تایید می کنم ...

کارم که تمام می شود، به سمت کلبه رفته و به محض داخل
شدن، سینی مسی را برداشته و شروع به چیدن

خوردنی هایی که برای صبحانه آورده ام می کنم ...
که در همین حین تازه یادم می افتد که من نان نیاورده ام ...
کارم را نصفه و نیمه رها کرده و پس از برداشتن دسته

کلیدم از کلبه خارج می شوم.
آیه در شش قدمی ام قرار دارد و نگاهش معطوف سقف کلبه

است ...
از همین فاصله می گویم:

_ نون یادم رفته بیارم، بمون تا برم اونور ...
نگاهش سمت النه ی گرگی جهت می گیرد ...
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می دانم که نگران تنها ماندن با گرگی است ...
_ بسته ست، نگران نباش نمی تونه بیاد بیرون ...

سپس با مکث می پرسم:
 _ از تنهایی که نمی ترسی؟

دور تا دور باغ را از نظر می گذراند، از امنیت این جا که
مطمئن می شود، پاسخ می دهد ...

_ نه اصالً ...
کامالً مشخص است که با داشتن مقداری ترس و دلهره که

در دلش وجود دارد این حرف را گفته است ...
ولی برای این که او را به بودن در این جا عادت دهم حرفش

را سعی می کنم باور کرده و به کارم برسم.
چون به امنیت باغ پایینی اطمینان کامل دارم، بخاطر همین

با خیالی آسوده از او دور می شوم ...
چند قدم برنداشته ام که برگشته و مچ نگاهش به خودم را

می گیرم.
_ از اون ور چیزی الزم نداری؟
خجالت از طرز بیانش می بارد ...

_ نه ...
سپس با گفتن زود برمی گردم از باغ خارج و در را هم پشت

سرم بسته و قفل می کنم ...
راه آمده را به همان صورت قبل برگشته و وارد کلبه ی باغ

باالیی می شوم ...
پس از برداشتن نان بربری از کشوی فریزر، از کلبه خارج

می شوم.
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هرچند خوردن صبحانه را با نان تازه و داغ ترجیح می دهم،
ولی از اولین نانوایی از این جا با موتور، نیم ساعت راه

است و من مجبورم همیشه نان هایم را فریز کنم تا به تور بی
نان ماندن نخورم.

دقایقی بعد به باغ باالیی که رسیده و داخل می شوم، نگاهم
معطوف سینی چیده شده و استکان های چای کرده  و آیه ای

که روی تخت نشسته و انتظارم را می کشد، می شود.
بوی زندگی به مشامم می رسد ...

بوی تاهل و یکی شدن ...
بوی تنها نماندن و جفت شدن ...

 سعی می کنم ضایع بازی در نیاورم ...
سعی می کنم عادی برخورد کنم ...

سعی می کنم بروز ندهم که منه کله خراب به دیدن چنین
صحنه هایی عادت ندارم ...

با تک سرفه ای راه کلبه را در پیش می گیرم.
_ اینارو گرم کنم بیام.

تبسم شرم گینی می کند ...
_ باشه ...

یک بسته ی نان را درون یخچال معمولی این ور می گذارم و
یک بسته را هم از پالستیکش خارج می کنم و روی حرارت

اجاق می گیرم تا گرم شود.
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#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p244
#پارت_دویست_و_چهل_و_چهار

#من_آیه _طوفانم

کمی بعد کارم که به اتمام می رسد، در جایم می ایستم.
این صبحانه اولین وعده ی غذایی من و آیه با هم و به روایتی

تنهاییمان به حساب می آید.
میلی تازه و جدید مرا ترغیب به این می کند که این تجربه ی

اول را برای هردویمان شیرین کنم و عسل ...
حرف های خاتون دم گوشم اکو می شوند ...

می گفت از خدا می خواهد وقتی که هفت روز تمام شد و آیه
را به خانه شان بردم شب که خوابیدم جای خالی اش را دیده و

حسرت بخورم ...
می گفت این حسرت برایش شیرین است ...

می گفت یک هفته کم نیست ...
می گفت اگر بلد راهش باشم می توانم در این یک هفته دل آیه

را بدست بیاورم ...
فقط کافی ست که بخواهم ...

که، ...
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می خواهم؟!
نمی خواهم؟!
چرا نخواهم؟!

مگر عیالم نیست؟!
مگر تا ته راه با او نیستم؟!

مگر این زندگی حقیقی و واقعی نیست؟!
پس راهی جز خواستن نیست ...

من ساختن این زندگی را می خواهم ...
دستی به پشت گردنم می کشم ...
برای خروج دل دل می کنم ...

تردید دارم ...
می ترسم ...

از خود کله خرابم می ترسم ...
نکند جا بزنم ...

نکند دل آن دختر را بشکنم ...
نکند همه چیز آن گونه که حدسش را می زنم پیش نرود ...

دلشوره دارم ...
چرا ...

به چه دلیل ...
به چه علت ...
نمی دانم ...

ولی دلشوره ای ته دلم جا خوش کرده است که نگویم ...
شاید از استرس زیاد است ...
یک سر دارم و هزار سودا ...

سرم پر از سوال های گوناگون است ...
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حرف های امروز سهراب یادم می آید و تمام فکرم را درگیر
خودش می کند ...
ولی تا کی ...

تا کی دوری از آیه ...
اگر حقم است ...
اگر سهمم است ...

اگر مال من است ...
تک تک این ها نیاز به اثبات دارند ...

نیاز به ساختن و پرداختن ...
انگشت های دست راستم را درون موهایم فرو می برم ...
_ خودت هوامو داشته باش اوس کریم ... من که وجودش
رو ندارم، تو عمرم یه بارم دختر بازی نکردم، حاال بیا و
منت سرم بذار، خودت یه کاری کن یه نیمچه منو با وجود
بساز که، تو این یه هفته بلدش باشم چهارتا غلط اضافی با
عیالم داشته باشم تا چند وقت دیگه بهش ببالم و بگم منم

آره ...
با کشیدن نفس عمیق از کلبه خارج می شوم.

آیه هم چنان انتظارم را می کشد.
به سمتم که برمی گردد، هر آنچه رشته کرده ام پنبه می شوند

و دوباره در جلد معمولی نشان دادن چهره ام می روم.
تمام تالشم را می کنم تا چیزی در ظاهرم نشان ندهم که او را

مشکوک کنم.
رو به رویش روی تخت می نشینم ...

االن باید حرفی بزنم؟!
مثالً بگویم "دستت درد نکنه این بند و بساط رو چیدی."
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در همین افکارم که صدایش را می شنوم ...
_ این جا خیلی ساکته.

سرم را بلند کرده و نگاهش می کنم.
_ از سکوتش می ترسی؟!

نگاهش را از درختان گرفته و به چشمانم می دوزد.
_ نه برعکس. آرومم می کنه. یه آرامش خاصی این جا

هست. نمی دونم چطور بگم. ولی خیلی خوبه.
فرصت را غنیمت می شمارم اکنون که شرایطش مهیا شده

است. بگذار کمی اختالط بکنیم و با هم آشنا شویم.
شکر را برمی دارم تا چایم را شیرین کنم که قبل از این که

بریزم آیه شرمگین می گوید:
_ من ریختم، سر عادتی که همیشه دارم و چای خانجون رو
شیرین می کنم، چای تو رو هم شیرین کردم. که بعدش یادم

افتاد که دیر شده بود، ببخش نمی دونستم که عادت به خوردن
چای شیرین داری یا تلخ ...

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p245
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#پارت_دویست_و_چهل_و_پنج
#من_آیه _طوفانم

مهربانی از طرز بیانش می بارد ...
تعریف های خاتون از آیه به یادم می آید ...

چقدر همیشه حرف آیه در خانه ی ما و نقل دهان خاتون
بود ...

_ چای شیرین می خورم ... صبحونه  که بی چای شیرین
صبحونه حساب نمی آد.

تبسمی کرده و مویش را پشت گوشش می فرستد.
_ پس خدا رو شکر کار اشتباهی نکردم.

_ اشتباه؟!
از قصد پرسیده ام ...

 _ آره خب، کارم اشتباه بوده که تو کارت دخالت کردم.
کمی مکث می کنم و سپس حرف آن روز خاتون به یادم

می آید، می گفت بین زن و شوهر منو تویی وجود ندارد و هر
چه هست ما است، مایی که از هر دوی آن ها تشکیل

می گردد.
شروع به گرفتن لقمه می کنم.

_ به قول خاتون، بین زن و شوهر جز ما، من و تویی وجود
نداره...

جرات بلند کردن سرم را ندارم.
یکی نیست به من بگوید، زکی توئه کله خراب را چه به این

صحبت ها ...
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سکوت کرده و حرفی نمی زند ...
او هم همانند من مشغول خوردن می شود ...
نمی گذارم سکوت میانمان بیشتر شود ...

بخاطر همین سوالی که لحظاتی پیش می خواستم بپرسم و آیه
با حرفش باعث شد نپرسم را به زبان می آورم.

_ این جا رو دوست داری، یا باال رو؟
لقمه اش را قورت می دهد ...

_ از نظر آرامشش منظورته؟!
_ نه کلی منظورمه ...

_ خب هر کدوم یه حسنی داره، دیروز با خاتون یه گشت
کوچیکی توی اطراف کلبه و مخصوصا باغچه زدیم. از

باغچه اش خوشم اومد، آدم هی دوست داره بره سبزی بچینه.
ولی این جا آرومه؛ یه جور ساکته، انگار از همه سمت

دوری و فقط خودتی و خودت ...
_ پس با این حساب کدوم رو بیشتر دوست داری؟

_ اگه وجود گرگی رو نادیده بگیرم این جا ...
سرم را بلند کرده و نگاهش می کنم.

_ از گرگی می ترسی؟
_ من کالً از حیوون ها می ترسم.

دیشب به یادم می آید.
_ مشخصه.

او هم گویا به دیشب فکر می کند.
_ عذر می خوام بخاطر دیشب ...

اشاره به خوردنی ها می کنم.
دروغ چرا ...
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حرف زدنم گویا تا همین حد بود ...
چون اکنون مانده ام چه در پاسخش بدهم ...

هر چند معلوم است، او هم خجالت و شرم غالبش گشته است
...

فعالً تا همین جا هم خوب پیش آمده ایم.
همین که اندکی حرف زده و سکوت اختیار نکردیم، خودش

یک امتیاز بزرگ برای رابطه مان به حساب می آید.
خوردن صبحانه ام که تمام می شود، از جایم بر می خیزم.

_ من می رم تا دست به کار بشم، خواستی ببریش صدام کن
بیام.

_ خودم می برم. تک تک می برم. همون طور که آوردم.
با تکان سر حرفش را تایید می کنم.

سپس به سمت، انباری رفته و پس از برداشتن بیل به سمت
استخر ته باغ می روم.

به محض رسیدن، دکمه ی پمپ آب را زده و سپس به سمت
در پوشی که در دیوار روبه روی استخر قرار دارد می روم
و کمی از آن را باز و آب با فشار و صدا درون گودالی که

زیر آن قرار دارد سرازیر می شود.
به کمک بیل رو آب را باز می کنم تا آب مسیرش را طی
کرده و پای تک تک درختان برود، برگ های اضافی و

سنگ ها را از مسیر آب بر می دارم.
این را به خوبی می دانم که کم کمش سه ساعتی کار آبیاری ام

زمان می برد ...
در این بین، این زمان خریدن کمک می کند، تا هم من کمی

به خودمان فکر کنم و هم آیه ...
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با فکر به این موضوع بیشتر دل به کار می دهم تا زمانی که
کنار آیه برگشتم دغدغه ای بخاطر آبیاری درختان نداشته

باشم.

* * *

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p246
#پارت_دویست_و_چهل_و_شش

#من_آیه _طوفانم

پمپ را خاموش می کنم...
از فرت خستگی نفس آسوده ای می کشم ...

بالخره بعد از ساعت هاw کار آبیاری درختان تمام شد ...
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سنگ مقابلم را که می خواهم شوت کنم، در همین حین
توجهم جلب پاچه ی شلوارم می شود، با تمام احتیاطی که

کردم باز با این حال گلی شده است.
به سمت کلبه قدم برمی دارم ...

نزدیک که می شوم صدای آواز آهسته ی آیه را می شنوم.
چون اهل موسیقی و گوش دادن به آن نیستم، زیاد سر در
نمی آورم که چه آهنگ را چه خواننده ای می خواند ولی هر

چه هست به صدای نازک و لطیفش حسابی می آید.
با قدم های آهسته به سمت حوضچه می روم تا هر چه

سریع تر گل شلوارم را تمیز کنم.
به محض باز کردن شیر آب، مشغول می شوم، کار تمیز
کردن شلوارم که تمام می شود پاهایم را هم می شویم و بعد
دستانم را از آب پر و روی صورتم می پاشم، چند بار کارم
را تکرار می کنم و سپس انگشت دستانم را درون موهایم
فرو می برم تا گرد و خاک موجود در الی موهایم را هم

بگیرم ...
هنوز کارم تمام نشده است که صدای پاهای آیه که نزدیکم

می شود را می شنوم.
برای آخرین بار صورتم را می شویم و شیر آب را می بندم
که قبل از این که بخواهم بایستم حوله مقابلم و دمپایی هایم هم

زیر پایم قرار می گیرد.
بگویم ماتم می برد ...
بگویم تعجب می کنم ...

بگویم که توقع نداشتم که آیه به این زودی ها با من و این
ازدواج کنار آمده باشد ...
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بگویم که توقع نداشتم به این زودی ها به من توجه کرده و با
من مهربان باشد ...

این کارهایش یک چیز را نشان می دهد، درست مهر تایید به
حرف های خاتون می زند، همان حرف هایی که می گفت آیه

بخاطر بزرگترهایش موافق ازدواج با مسعود شده بوده و آن
ازدواج از سر مصلحت بوده و قلبی نبوده است.

حوله را از دستش گرفته و مشغول خشک کردن صورتم
می شوم.

قدر دان می گویم:
 _ ساغول خانئم قیز ...) ممنون دختر خانم.(

در جایم صاف ایستاده و به محض این که نگاهش می کنم،
چیزی درون قلبم تکان می خورد.

موهایش را با وسواس، مرتب باالی سرش جمع کرده و
آن ها را دم اسبی بسته است.

طوری موهایش را محکم بسته است که صورتش باز و
چشمانش کشیده به نظر می آید.
با تبسمی پاسخم را می دهد:

_ خواهش می کنم.
سپس اشاره به کلبه می کند.

_ ناهار رو بکشم؟!
لبخند کم جانی می زنم.

_ مگه نخوردی؟
نگاهش را به زمین می دوزد.

_ نه ...
کمی مکث کرده و ادامه می دهد:
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_ منتظر تو بودم.
نمی ماند تا جوابی بشنود.

به سمت کلبه قدم بر می دارد و نگاه مرا به سمت خودش
می کشد.

موهایی که دم اسبی بسته است، با یک زیبایی خاصی در
هوا تکان می خورد.

گرمای عجیبی را در جانم حس می کنم.
لبخندم عمق گرفته و تا زمانی که کامل از شعاع دیدم خارج

نشده است برای صدم ثانیه ای از او چشم نمی گیرم.
این حس کنجکاوی که در دلم جا خوش کرده، مرا وادار به

این می کند که به آیه و کارهایش بیندیشم.
دمپایی هایم را با کفش هایم تعویض کرده و با کمی تعلل به
سمت کلبه قدم برمی دارم، باید لباس هایم را عوض کنم.

همین که داخل کلبه می شوم.
مرتبی و تمیزی  داخل کلبه بیشتر از هر چیز توجهم را جلب

خود می کند.
نگاهم دور تا دور کلبه می چرخد و سپس روی آیه ای که با
وسواس تمام دارد خوردنی ها را درون سینی می چیند ثابت

می ماند.
بوی زندگی به مشامم می رسد.
بوی خوب زندگی مشترک ...
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#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p247
#پارت_دویست_و_چهل_و_هفت

#من_آیه _طوفانم

درست است که من آدم مرتبی هستم و همیشه به ظاهر
اهمیت می دهم.

ولی باز با این حال سلیقه ی من کجا و سلیقه  و نظم و ترتیب
آیه کجا ...

هر چه نباشد او زن است و ظرافت و وسواسش فراوان و
من به گرد پای او هم نمی رسم.

همین که بر گشته و نگاهش به منی که او را می نگرم می افتد
با خجالت دستی به موهایش می کشد.

سپس با شرم می گوید:

@romandl



_ گفتم، این طور خودم رو سرگرم کنم. اگه باز دوست
نداشتی می تونی جای لوازم رو عوض کنی و مثل قبل

بچینی.
مگر یک آدم چقدر می تواند ساده و بی شیله پیله باشد!

آن گذشت بزرگ و دامن نزدن به تهمتی که سمت من گرفته
شده بود و آیه با صداقتش نجاتم داد فقط از یک دختر اصیل

و با فهم و کماالت توقع می رفت که باشد.
چیزی که من به عیان می بینم و کامالً مشخص است که
ظاهری نبوده و حتی الکی و برای جلب توجه هم نیست.
انگار سادگی و بدون تجمالت بودنش یک چیز فطری و

نهادینه شده در وجود اوست.
یکی نیست به او بگوید، تو زن این زندگی هستی آیه خانم،
بخاطر همین می توانی، هر طور که دوست داشتی، چه

این ور و چه کلبه ی آن ور را بچینی و مرتب کنی.
باید این فاصله را بردارم.

شاید اگر هر مرد دیگری بود اکنون همسرش را به آغوش
کشیده و ناز و عشوه های همسرش را به جان می خرید ولی
من و آیه انگار همه چیزمان روی یک خط قرار گرفته، که
تمایل دارد راهش را آهسته و پیوسته طی کند، نه با عجله و

شتاب ...
دستی به پشت گردنم کشیده و سپس اشاره به کلبه می کنم.

_ این کلبه و اون یکی کلبه ...
آب دهانم را قورت می دهم، چه بی اندازه منه کله خراب، بی
عرضه تشریف دارم که برای گفتن اسم زنم این همه تعلل

می کنم.
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نگاهم را به چشمانش می دوزم.
باید غلبه کنم.

باید عادت دهم.
هم خودم را...

هم آیه ...
با لحنی که تمام تالشم را می کنم از حالت خشکی خارج باشد

ادامه می دهم.
_ یه خانم داره و اونم تویی آیه، هر دو سمت رو هر طور
دوست داری بچین، هر چی هم حس کردی کمبود داره بگو

در حد توانم برات مهیا کنم.
چشم نمی گیرد.

نگاهش را بر نمی گرداند ...
رضایت است مگر نه!

چراغ سبز است مگر نه!
موافقت است مگر نه!

حس می کنم او هم در حال کلنجار رفتن با خودش است.
تا خودش را به شنیدن نامش از جانب من بدون هیچ پسوند و

پیشوندی عادت دهد.
سپس با کمی تعلل تبسمی می کند.

_ ممنون، برم تخت رو جارو بزنم.
همین را گفته و از کلبه خارج می شود.

لبخندم عمق گرفته و سپس به سمت لباس هایم رفته و مشغول
تعویض لباس هایم می شوم.
_ خاله ریزه ی خجالتی ...

به حرفی که زده ام خنده ام می گیرد.
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هر چند صدای خنده ام آهسته ست ولی سریع جمع و جورش
می کنم تا آیه آن را نشنود.

او که خبر ندارد دلیل خندیدنم برای چیست، که ممکن است
طور دیگر برداشت کند.

کارم که تمام می شود به سمت سینی آماده رفته و پس از
برداشتن آن از کلبه خارج می شوم.

کار جارو کشیدن تخت تمام شده و آیه اکنون مشغول شستن
دست هایش است.

نگاهش که به من سینی بدست می افتد، تبسمی می کند.
و این تبسم چقدر شیرین تر از قبلی ها برایم می آید.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p248
#پارت_دویست_و_چهل_و_هشت

#من_آیه _طوفانم
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تمام زورم را می زنم تا تبسمش را با لبخند پاسخ دهم.
به محض گذاشتن سینی روی تخت، هر دو به اتفاق هم روی

تخت می نشینیم.
چون رو به روی هم قرار داریم، زاویه ی دید کامل و بهتری

از هم داریم.
نگاهم به خورشت فسنجان پیش رویم که می افتد، باب سخن

را از این فسنجان شروع می کنم.
_ نتیجه ی دست پنجه ی کدومتونه این خورشت؟!

آیه با خوش رویی پاسخ می دهد:
_ خاتون، من تا افطار خوابیدم، برای افطار که پاشدم خاتون

همه چیز رو حاضر کرده بود.
با اشتها شروع به خوردن می کنم.

بعد از خستگی خوردن این فسنجان ملس، حسابی می چسبد.
می مانم حرف بعدی را از چه موضوعی به میان بکشم.

با کمی تفکر به این نتیجه می رسم که درباره ی آشپزی کردن
و دست پختش سوال هایم را شروع کنم.

_ آشپزی کردن رو دوست داری؟
انگار که سوال محبوبش را پرسیده ام، چون رضایت از

نگاهش و لب های خندانش می بارد.
_ آره، خیلی دوست دارم. بعد از عکاسی، به آشپزی بیشتر

از هر چیز دیگه عالقه دارم.
_ رشته ی دانشگاهیت عکاسیه؟!

_ آره، ترم آخرم.
قاشقی از غذایم در دهانم می گذارم.
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_ کی شروع ترمِت؟
غذایش را قورت می دهد.
_ حدوداً ده روز دیگه.

_ خوبه!
شرم غالبش می گردد.

_ فکر کنم ...
حرفش را نصفه رها می کند.
شستم را گوشه ی لبم می کشم.

_ فکر کنی؟!
وقتی که متوجه می شود دریافته ام که می خواسته چیزی

بگوید ولی بعد منصرف شده است، کوتاه آمده و سر به زیر
می گوید:

_ فکر کنم بعد ازدواج بخاطر مسیرم باید انتقالی بگیرم.
غذایم را قورت می دهم.

_ نیازی نیست، خودم می برمت.
سنگینی نگاهش به خودم را حس می کنم.

با آرامش سرم را بلند می کنم.
_ مگه نمی گی ترم آخرته؟
دستی به موهایش می کشد.

_ آره.
_ خب نیازی به انتقالی نداره، فقط چند ماه باید سختی راه

رو به جون بخری.
با شرم می گوید:

_ برای من سختی راه مهم نیست، ولی ...
دوباره مشغول خوردن می شوم.
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_ برای منم بردن آوردنت، سر سوزنی سخت نیست. فقط
باید روز و ساعت کالس هات رو بهم بگی.

شرمگین لبخندی می زند.
محبت از لحن بیانش می بارد.

_ باشه، حتماً.
_ البت، فکر کنم زمان عروسی، بخاطر فامیلتون که به

رحمت خدا رفته، تغییر کنه.
آیه با لحنی که حس می کنم چاشنی اش اندکی حرص است

می گوید:
_ محاله خانجون و خان بابا بذارن زمان نامزدی بیشتر از

یک ماه بشه. برای حدیث که نذاشتن، چون اون موقع،
خواهر خان بابا فوت کرده بود، خان بابا بهشون گفت،
نیازی به صبر کردن تا سال عمه خانم نیست و بجای

عروسی برین ماه عسل ...

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p249
#پارت_دویست_و_چهل_و_نه
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#من_آیه _طوفانم

ماه عسل؟!
گزینه ی خوب و قشنگی ست ...

به نظر خوب می آید ...
خوب است و بجا ...

من که خودم به شخصه ماه عسل را به عروسی ترجیح
می دهم.

لیوانی آب کرده و می نوشم. پس از اتمامش، برای این که آیه
را برای جواب دادن به سوالم معذب نکنم، سرم را پایین

انداخته و مشغول خوردن می شوم.
_ تو خودت ماه عسل دوست داری یا عروسی؟!

دست پاچه شدنش را متوجه می شوم.
این را از لیوانی که آب کرده و می نوشد در می یابم.
سکوت کرده و تغییری در حالتم ایجاد نمی کنم ...

آن قدر که بالخره به جواب سوالم می رسم.
با لحنی که شرم و خجالت از آن می بارد آهسته پاسخ

می دهد:
_ ماه عسل ...

در دلم به نظرش لبخندی می زنم.
از این که هم نظر هستیم به مذاقم خوش آمده و کیفم کوک

می شود ...
همچنان سرم را پایین نگاه می دارم.
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_ اون وقت دوست داری برای ماه عسل کجا بری؟
باز هم برای پاسخ دادن تعلل می کند.

باز هم از سکوتم متوجه می شود که منتظر پاسخم و با همان
لحن کالم قبل پاسخ می دهد.

_ فرقی نداره.
کامالً متوجه می شوم که تعارف دارد ...

در اصل حسم چنین چیزی را بهم می گوید ...
حدس می زنم نظر دیگری دارد و همان گونه که در خیال و
رویاهایش به ماه عسل فکر کرده است و آن را به عروسی
گرفتن ترجیح می دهد، به این که کجا برود هم در خیالش

اندیشیده است.
سرم را بلند کرده و با جدیت نگاهش می کنم.

_ مگه می شه فرقی نداشته باشه؟!
سنگینی نگاهم را که حس می کند با کمی تاخیر سرش را بلند

کرده و نگاهش را به چشمان منتظرم می دوزد.
_ آخه!

با کمی دلخوری می گویم:
_ نکنه به خیالت فکر می کنی من نتونم ببرمت بخاطر همین

نمی گی!
جا می خورد ...

قشنگ حدسش را می زدم که چنین فکری را بکند ...
دروغ چرا از تعارفش خوشم نمی آید ...

درست است که ما از سر اجبار این ازدواج را قبول کردیم،
ولی هر چه نباشد همسر هم به حساب می آییم و این که او مرا

دست کم بگیرد، آزارم می دهد.
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آن هم به شدت آزارم می دهد ...
با کمی مکث نگاهم را گرفته و دوباره مشغول خوردن

می شوم ...
درست است که مال و منال زیادی ندارم، ولی این دلیل

نمی شود که آیه مرا چنین کوچک بشمارد ...
حتی اگر به صورت غیر مستقیم باشد.

در سکوت غذایم را می خورم.
نمی خواهم اعتراضی کنم، اصالً نمی دانم با چه کلمه ای

اعتراضم را بیان کنم.
کمی بعد صدایش را می شنوم، ولی حس می کنم اندکی بغض

چاشنی اش گشته است ...
_ من کالً درخت و گل و گیاه رو دوست دارم. شاید باورت
نشه، ولی من از این که این جا هستم و قرار این جا زندگی کنم

خیلی خوشحالم ...
دوست دارم سرم را بلند کرده و بپرسم خب این ها ربطش به
سوالی که من پرسیده ام و تو جوابش را با فرقی نداره دادی

چیست که با کشیدن نفس عمیقی با لحنی مهربان ادامه
می دهد:

_ بدون شک منم مثل همه ی دختر ها برای خودم رویا و
خیال بافی کردم. نمی گم عروسی دوست ندارم، عروسی
دوست دارم ولی بیشتر از عروسی ماه عسل رو دوست

 دارم.
کمی مکث می کند، شرم و خجالتش را متوجه می شوم. کمی

بعد ادامه می دهد:
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_ بخاطر همین همیشه دوست داشتم اگه قرار باشه ماه عسل
برم شهر های شمال رو بگردم، چون طبیعت و جنگل رو
خیلی دوست دارم و عالقه ای که به گل و گیاه دارم تو این

انتخابم بی دخیل نیستش.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p250
#پارت_دویست_و_پنجاه

#من_آیه _طوفانم

جمله ی آخرش را با لحنی که بغضش عیان تر گشته است
گفته است.

سرم را بلند می کنم تا مطمئن شوم ولی همین لحظه او سرش
را پایین انداخته و اجازه ی این را به من نمی دهد که در

چشمانش نگاه کرده و پی به حال درونش ببرم.
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تک سرفه ای می کنم.
_ پس چرا گفتی فرقی نداره؟

سکوت می کند.
و من هم سکوت می کنم تا او را بالخره به حرف بیاورم.

لحظاتی بعد پاسخ می دهد:
_ خجالت می کشیدم.

برای اولین بار سعی می کنم کمی، فقط کمی خودی نشان
داده و به او بفهمانم که بیا و کمی به رابطه مان رنگ واقعیت

ببخشیم.
در اصل به گونه ای چراغ سبزم را همانند دفعات قبل غیر
مستقیم و زیر پرده نشان نمی دهم، کامالً آشکار و واضح

اعالم می کنم.
قاشق و چنگالم را کنار بشقابم گذاشته و دستانم را از

زانو هایم آویزان می کنم.
نگاهم را برای ثانیه ای از او نمی گیرم.

تک سرفه ای می کنم تا کمی صدایم باز شود.
سپس با لحنی آقا منشانه که کمی هم رنگ محبت به خود

گرفته است شروع به سخن گفتن می کنم.
_ می خوام باهات یکم راحت اختالط کنم رخصت می دی؟!

او هم قاشقش را کنار بشقابش گذاشته و دستانش را درون هم
قالب می کند.
_ بله حتماً.

تکانی در جایم خورده و با همان لحن قبل می گویم:
_ تو ماشاهلل دختر عاقلی هستی، من از خیلی وقت پیش تو
رو می شناسم، نه این که زیر نظرت داشته باشم نه، ناموس
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طاهر مثل ناموس خودمه، یعنی من یاد دارم که رو ناموس
رفیقم چشم نداشته باشم. در اصل تعریف های خاتون و زهرا
باعث شدن که من یه نیمچه شناختی درباره ی تو داشته باشم.

همیشه حرفت تو خونه ی ما بوده، خاتون چپ می رفت
می گفت الدوز قیزیم، راست می اومد می گفت الدوز قیزیم...
پیشنهاد اول و آخرش همیشه تو بودی، نمی دونم شاید هم

دعاهای زیاد اون بود که تو االن شدی عیال من ...
با دست اشاره به خودم می کنم.

_ هر کی برای خودش یه خیال های تو مخش داره، برای
آینده ی خودش یه برنامه هایی می چینه، بگو، قورت نده، من
تیزم، رو هوا می زنم که االن داری تعارف می کنی، دروغ

می گی، یا داری خجالت می کشی.
دستی به پشت گردنم می کشم.

_ بهت حق می دم، حق می دم ازم خجالت بکشی و من
می ذارم پای نجابت و خانومیت.

کمی مکث کرده و سپس با هزار جان کندن می گویم:
_ ولی برای یه چیز هایی که بشه بهش گفت رابطه ی

زناشویی و باقی برنامه هاش من این طور فکر می کنم. برای
جریانات دیگه این طور فکر نمی کنم، شاید هم تو دلیلت بازم
همون شرم و حجب و حیا و خجالتت باشه؛ ولی من طور

دیگه فکر می کنم. شاید هر خر دیگه باشه و عیالش این طور
مراعات حالش رو کنه اون بی وجود خر کیف بشه، ولی ...

کمی به جلو متمایل می شوم.
جرات به خرج داده و دستم را زیر چانه ی آیه می گذارم.
به نرمی آن را باال داده و وادارش می کنم که نگاهم کند.
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نگاهش پر شرم است.
خجالت است ...

حجب و حیا و خانومی است.
آب دهانم را قورت می دهم.

در چشمانش خیره شده و ادامه می دهم:
_ ولی منه کله خراب اون طور نمی شم و بهم بر می خوره.

بهم تکیه کن، شاید تو این رو نفهمی ولی با این کارت
طوری منو محکم می کنی که برای ساختن این زندگی هر

غلطی می کنم. فقط کافیه مطمئنم کنی که آره، این زندگی رو
می خوام، هر چیه، هر طوره، هر جوره می خوام. به من که
می رسی بگو، حرفت رو تو دلت نگه  ندار ... حتی اگه به
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ضررم بود تو حرفت رو، توقعت از من رو، تو دلت نگه
ندار و قورتش نده. بگو خالص کن خودت رو ...

با دست دیگرم اشاره به مغزم می کنم.
_ وقتی نمی گی و قورتش می دی، من این طور سیم پیچی هام

اتصالی می ده که این رو نمی خوام. من ...
مکث می کنم ...

وقتی برای منی که َمرد هستم چنین بی پروا حرف زدن
سخت است، شک ندارم که برای آیه سخت تر از من است،
ولی تا کی باید دوری کنیم، تا کی باید از هم دور بمانیم

این طور که نمی شود ...
انگشت دستم را درون موهایم فرو برده و با لحنی که سعی

دارم محبت چاشنی اش کنم می گویم:
_ من تو این دنیا با دو تا زن تا حاال اختالط کردم، یکی

خاتون و یکی زهرا، شناختی رو مادر خدا بیامرزم ندارم،
چون اون موقع که از دستش دادم سنی نداشتم. ولی خاتون و
زهرا رو فول فولم، از تو چشماشون می خونم که از من چی

می خوان. حاال که تو عیالمی، این رو خودم می دونم و
خودت هم خوب می دونی که از هر کسی نزدیک تر بهم

تویی.
مکث می کنم.

اعالم صلح می کنم ...
می خواهم دست دوستی ام را به سمتش دراز کنم ...
می خواهم نظرم را درباره ی خودش به او بگویم ...

فشار ریزی به چانه اش وارد می کنم.
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_ می خوام بشناسمت، کمکم کن آیه. کمکم کن تا عیالم رو
طوری بشناسم که ِف گفت تا فرحزاد برم.

با اکراه دستم را از زیر چانه اش بر می دارم.
می خواهم زمانی که این حرف را بزنم در حال لمس کردنش

نباشم تا طور دیگر از حرف های قبلی ام برداشت نکند.
_ من نابلدم، یعنی صفر کیلومتر صفر کیلومترم، کالً تا این
سن از زن جماعت فراری بودم و جنمش رو نداشتم که حتی
به اندازه چهارتا کلوم با یکی شون اختالط کنم. ولی از وقتی
که شدی عیالم دست خودم نیست که نخوام بهت فکر کنم، چه

روزش، چه شبش ...
شب را با کمی تاکید گفته ام که امیدوارم منظورم را بفهمد ...
و برای این که حجت و منظور حرف هایم را کامل ادا کنم

ادامه می دهم:
_ فقط کافیه چراغ سبز نشون بدی، من چه دلی و چه جسمی

 چون عیالمی ... بد رقمه تو رکابتم؛
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جا می خورد ...
منتظرم هر آن نگاهش را گرفته و به سمت و جهتی دیگر

زل بزند ...
ولی در کمال ناباوری چنین کاری نمی کند.

درست است که ساکت است ...
آرام است و حرفی نمی زند؛ ولی حس می کنم، همان قدر که
من می خواهم دل به این زندگی دهم او هم چنین قصدی را

دارد.
برای این که از این قضیه مطمئن شوم می پرسم:

_ آیه دلت با این زندگی هست؟!
هول می کند.

دستی به موهایش می کشد.
شرایط و حالش را که می بینم. نمی خواهم در منگنه

بگذارمش و به همین خاطر می گویم:
_ خودت رو اذیت نکن، فقط کافیه با کارهات نشون بدی،
نگفتی هم نگفتی، چون بهت حق می دم تا یه مدت باهام
نجوشی. من فعالً عقب واستادم تا با خودت و این زندگی

کنار بیای، فقط خواستم بفهمی که این عقب واستادنم بخاطر
این نیست که نمی خوام و این زندگی رو قبول ندارم. فقط

 بخاطر اینه که تو رو اذیت نکنمه.
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سپس اشاره به غذاهایمان کرده و با اندکی محبت می گویم:
_ بخور از دهن نیفته.

قاشق و چنگالم را برداشته و مشغول خوردن می شوم.
آیه هم با کمی درنگ پشت بند من شروع به خوردن غذایش
می کند، غذاهایمان که تمام می شود، قبل از این که آیه بخواهد

به سینی دست بزند می گویم:
_ دستت طال.

نگاهم کرده و با کمی خجالت لبخندی می زند.
حس خوبی از لبخندش می گیرم.

_ نوش جان، ولی من برای پختنش زحمتی نکشیدم، زحمت
پختنش رو خاتون کشیده.

تو گلویی خنده ی کوتاهی می کنم.
_ دست اونم طال، فعالً زحمت گرم کردنش با عیالمون

 بوده.
سپس اشاره به کلبه می کنم.

_ یه چای عیال دم کرده مهمونمون می کنی؟!
لبخندش عمیق تر می شود.

_ بله حتماً.
قبل از این که بخواهد سینی را بردارد دستانم را روی

دستانش می گذارم، به آرامی آن ها را از سینی جدا کرده و
خودم سینی را برداشته و از جایم بر می خیزم.

_ تا من اینا رو می برم و حالی بهشون داده و آب تنی شون
می دم، تو هم زحمت چای رو بکش.

نمی مانم تا واکنشش را ببینم.
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به سمت سینک ظرف شویی که به دیوار کناری کلبه چسبیده
است می روم و آن ها را درون سینک گذاشته و شروع به

شستن می کنم.
سقف یک متری باالی سرم است که این سمت کلبه از این
سر تا آن سرش قرار دارد که از تابش مستقیم نور خورشید

جلو گیری می کند.
در اصل این سقف یک متری سرتاسری، از بارش برف و

باران به روی سینک جلو گیری می کند.
در انتهای این دیوار سرویس بهداشتی قرار دارد که چون
جدید ساخته شده و از کلبه سواست، با امکانات کلبه ی باغ
باالیی فرقی ندارد، فقط تنها فرقش این است که آن سرویس
در داخل و بیرون کلبه ی آن طرف قرار دارد و این جا فقط

در بیرون و در داخل، سرویسی وجود ندارد.

#من_آیه_طوفانم
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با احتیاط و با نظم و ترتیبی که در هنگام کارهایم از خود به
خرج می دهم؛ شروع به شستن ظرف ها می کنم.

دقایقی بعد سنگینی نگاه آیه به خودم را حس می کنم.
بدون شک در ذهنش به این فکر می کند که طوفان کله

خراب را چه به ظرف شستن.
خودم را به آن راه زده و بروز نمی دهم که متوجه آمدنش

شده ام.
در آرامش به کارم ادامه می دهم که کمی بعد صدای پاهایش

را می شنوم.
همین که به یک قدمی ام می رسد سرم را چرخانده و نگاهش

می کنم.
بی حرف کنارم می ایستد، متوجه تعلل کردنش می شوم.

 میان گفتن کامالً مشخص است که قصد دارد حرفی بزند که
و نگفتن حرفش مانده است.

آب را بسته و کامالً به سمتش می چرخم.
_ چیزی می خوای بگی؟!

_ اممممم...
تردید دارد ...

انگار که مطمئن نیست گفتن این حرف درست است یا
نادرست ...

_ می شنوفم، هر چی هست بگو خودت رو خالص کن.
کمی بعد دل را به دریا زده و به ظرف ها اشاره می کند.
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_ ممنون می شم وقتی من هستم نیایی پای ظرف شویی و
اجازه بدی خودم ظرف ها رو بشورم.

مبهوت نگاهش می کنم.
دروغ چرا، به خیال خودم فکر می کردم از این کارم خوشش

بیاید ولی برعکس گویا گند زده ام.
کف دستم را شسته و به نشانه ی تسلیم، دستانم را باال

می گیرم.
_ اجازه الزم نیست. این تو این ظرف شویی، البت من نیتم

کمک بود نه دخالت.
آیه نزدیک شده و بی حرف پشت کاسه ی ظرف شویی قرار

می گیرد.
دستانم را درون سینه جمع و به سینک تکیه می دهم.

نه من حرفی می زنم و نه آیه ...
او در سکوت ظرف ها را کف مالی می کند و من هم به حالت
نمایشی نگاهم را به باغ می سپارم ولی با گوشه ی چشم هر
از چند گاهی حواسم را به آیه داده و او را رصد می کنم.

به کار آب کشی که می رسد ...
نمی تواند ظرف ها را درون آب چکان بگذارد.

سمتش چرخیده و می گویم:
_ رخصت می دی تو رکابت باشیم عیال؟!

آیه نگاهی به قد و قامت منو سپس فاصله ی آب چکان از
سینک می اندازد.

به وضوح در می یابد که اندازه ی این آب چکان برای خودم
است نه اویی که خاله ریزه است ...

لبخند خانومانه ای می زند.
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_ بله حتماً.
تک تک ظرف هایی که آب می کشد را از او گرفته و در

آب چکان می گذارم.
لحظاتی بعد کارمان که تمام می شود، به سمت تخت رفته و

روی آن می نشینم.
متوجه بوی عرق تنم که می شوم.

قبل از این که آیه سینی به دست نزدیکم شود، از جایم
برخاسته و می گویم:

_ یه آب تنی کنم زود می آم.
اشاره به سینی می کند.

_ سرد نشه!
_ نه زود می آم. نریز تا بیام.

با لبخند سینی استکان های خالی را روی تخت گذاشته و در
برداشتن کتری و قوری عجله نمی کند.

داخل کلبه شده و پس از برداشتن لباسم به سمت حمام رفته و
شروع به شستن تنم می کنم.

کار دوش گرفتنم که تمام می شود ...
مشغول پوشیدن لباس زیر و شلوار راحتی ام می شوم که در
همین حین چیزی درونم تکان خورده و مرا ترغیب به این
می کند که این گونه و همانند همیشه با باال تنه ی لخت از

حمام خارج شوم.
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ولی از آن سو حسی مرا از این کار منع کرده و فعالً در
قالب این که هنوز به آیه فرصت داده و با او کمی راه بیایم تا

کم کم به وجودم عادت کند، رفته و شروع به پوشیدن
تی شرتم می کنم.

دقایقی بعد از حمام خارج و نم موهایم را هم اندکی گرفته و
به سمت تخت می روم.

آیه را در آن جا نمی بینم...
بند و بساط چای حاضر است اّما از آیه خبری نیست.

همین که می خواهم به سمت کلبه قدم بردارم گوشی به دست
از کلبه خارج می شود.

_ خاتوِن. انگار دوبار زنگ زده.
لحن کالمم را کمی نرم و از خشک بودن همیشه می کاهم.

_ چرا جواب ندادی، خب جواب بده.
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_ االن؟!
_ آره، شک ندارم خاتون بیشتر از صدای من از شنیدن

صدای تو خوشحال می شه.
با لبخند، تماس را برقرار می کند و من به سمت تخت رفته و

روی آن می نشینم و سپس شروع به ریختن چای درون
استکان ها کرده و در این بین هم به مکالمه ی آیه با خاتون

گوش فرا می دهم.
_ سالم...

... _
_ من هستم خاتون، آیه هستم، اشتباه نگرفتین ...

... _
_ ممنون، خوبیم، تو خوبی؟!

... _
_ نه چرا ناراحت، نه اصالً نیستم.

... _
_ هر طور خودت صالح می دونی، میموندی هم خوشحال

می شدم رفتی هم ناراحت نشدم.
... _

نگاهی به دور تا دور باغ می اندازد.
_ باغ پایینی هستیم.

... _
_ بله، قشنگه منم دوست دارم.

... _
_ حتماً انشاهلل یه روز باهم ...

... _
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_ زنده باشی.
... _

_ چشم نگران نباش، تمام تالشم رو می کنم.
شک ندارم خاتون دارد نصیحتش می کند.

یعنی از خاتون حواس جمع ام چیزی جز این انتظار
نمی رود.

... _
_ از من خداحافظ، مرسی که به فکرمونی.

لبخند می زنم.
شک نداشتم و این حرف آخر آیه شکم را به یقین تبدیل کرد.

مکالمه اش که تمام شد.
نزدیک شده و گوشی را به سمتم می گیرد.

_ با تو کار داره.
اشاره به تخت کرده و به او فهماندم بنشیند تا من حرفم را

بزنم.
با لبخند با یک وجب فاصله کنارم می نشیند.

_ جونم خاتون، عمرم خاتون، چطوری خاتون؟
_ سالم پسرم، خوبم شکر خدا، شما دوتا که خوب باشین منم

خوبم.
نگاهی به آیه کرده و بدون این که نگاهم را از چشمان او

بگیرم پاسخ می دهم:
_ ماهم خوبیم. نگران ما نباش.

_ نمی تونم، تو که نمی ذاری به آیه بد بگذره مادر درسته؟!
لبخندی می زنم.
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_ نه نمی ذارم. االنم نشستیم روی تخت و قراره چای عیال
دم کرده بزنیم به رگ، نیستی که، رفتی، اگه بودی دورهم

می زدیم به رگ ...
خنده ی کوتاهی کرده و میان خنده اش می گوید:

_ نوش جان شما دوتا باهم بزنید به رگ انگار من زدم.
من هم می خندم.

_ چی شده قناری، دلبر شدی، با خنده هات دل می بری کیلو
کیلو ...

_ از اینا به عیالت هم می گی؟!
دستی به پشت گردنم می کشم.
_ به وقتش به اونم می گم.

آیه کامالً متوجه می شود که خاتون چه گفته و منظور اکنون
حرف من چیست.

بخاطر همین خجالت زده سرش را پایین می اندازد.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p255
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#پارت_دویست_و_پنجاه_و_پنج
#من_آیه _طوفانم

خاتون توبیخ گرانه تر از قبل ادامه می دهد:
_ االن مگه وقتش نیست. االن پهلوته؟!

با لبخند می گویم:
_ آره تنگ دلمه، قناری.
_ چقدر فاصله بینتونه؟!

_ قناری آژان الزمی در جریانی دیگه، خوب آمار همه چی
رو می گیری، می رفتی اون جا کار می کردی هیچی از زیر

دستت در نمی رفت، ملتفتی دیگه؟!
خنده اش کمی بلند تر و واضح تر و شیرین تر می شود.

_ تو جوابم رو بده مادر.
نگاهی به فاصله ی بینمان می کنم.

_ بگم یه وجب بی خیال ما می شی  خاتون.
لحن کالمش کمی توبیخ گرانه می شود.

_ بین تو و عیالت که کسی هم کنارتون نیست و خودتون
دوتایین باید یه وجب فاصله باشه؟

خنده ام می گیرد.
_ جوش نیار قناری که بهت نمی آد.

_ نزدیکش شو.
ماتم می برد.

خاتون سکوتم را که می بیند می گوید:
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_ نزدیکش شو، بغلت بگیرش، ماچش کن، یکم مردونگی
خرج عیالت کن.

_ قناری بکش پایین فیتیله رو، همه چی به وقتش.
_ وقتش؟!

_ آره.
_ همین یکم پیش داشتم با خانجون حرف می زدم. گفت

احتمال داره پس فردا بیان. سوم و هفتم اون خدا بیامرز رو
یکی قراره بگیرن انگار ... منتظری عیالت رو بیان ببرن؟!

نگاهم به نیم رخ آیه معطوف می شود.
سکوتم که طوالنی می شود.

هم آیه نگاهش را برگردانده و در چشمانم زل می زند و هم
خاتون ادامه می دهد:

_ برای زن و شوهر به وقتشی وجود نداره مادر، هر وقت
دیره که زود نیست. نزدیک عیالت شو و خودی نشون بده
مادر، دستش رو بگیر و اون رو ببر باغ رو نشونش بده،

براش میوه بچین، حتی سوار موتورت کن و گشتی تو شهر
بزن. اصالً ببرش خرید. نذار دو روز دیگه خان جون اینا که
اومدن، از این که عیالت پیشت نیست ناراحت شی و بگی

چرا از فرصت هایی که داشتم تا بیشتر باهاش وقت و خوش
بگذرونم استفاده نکردم.

خوب بلد است تلنگر بزند.
من که خوب می دانم عرضه ی این را ندارم که الکی الکی

نزدیک آیه شده و او را به آغوش بکشم. بخاطر همین خاتون
را بهانه کرده و ابتدا چای آیه را به دستش می دهم و سپس

نزدیکش شده و چسبیده به او کنارش می نشینم.
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سعی می کنم به روبه رویم را نگاه کنم تا خودم را رسوا
نکنم.

_ االن تنگ دل عیالمم قناری، خیالت راحت شد؟!
خاتون امان نداده و با عجله می گوید:

_ یعنی دستت رو هم انداختی رو شونه ی عیالت؟!
نگاهم را به چشمان آیه می دوزم.

در نگاهش به دنبال رضایت می گردم.
_ اگر عیالم رخصت بده دستم رو بند شونه هاش هم می کنم.
_ خب تو باید ازش بخوای، تو رخصت بخواه ببین اون

می ده یا نه.
از فرصت پیش آمده استفاده کرده و رو به آیه می گویم:

_ رخصت می دی؟
کمی سکوت می کند و سپس شرمگین سری به نشانه ی تایید
تکان داده و خجالت زده سر می افکند و این عملش، لبخندی

عمیق روی لب های من می گنجاند.
از خدا خواسته، با احتیاط دستم را روی شانه اش قرار داده

 تن نحیفش را به خودم می چسبانم، سپس آب دهانم را و
قورت داده و با صدای بشاشی می گویم:

_ االن دیگه دستم رو شونه های عیالمه، راضی شدی
قناری؟!

صدای خندانش تمام وجودم را غرق در خوشی می کند.
_ من وقتی راضی می شم که چند وقت بعد ازدواج خبر بابا

شدنت رو بهم بدی.
بی اختیار خنده ی بلندی سر می دهم.
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_ خاتون دیگه واقعاً بکش پایین فیتیله رو، شل کن خاتون
کجا با عجله، بیا پایین تو رکابت باشیم.

با ته مانده ی خنده ی قبلش می گوید:
_ از من گفتن مادر، زمان هایی که عیالت پیشته رو از دست

نده، بعداً به قول خودت، بدرقمه پشیمون می شی
مادر...کاری نداری، می خوام قطع کنم.

_ جز این که حواست به خودت باشه و زیاد نری تو الک
خودت نه قناری، کار دیگه ندارم.

_ باشه مادر، تو حالت خوش باشه و از تو خیالم جمع باشه،
نمی رم تو الک خودم و دیگه نگرانی برای تو و عیالت

ندارم.
آیه را به خودم می چسبانم و به گونه ای سرش روی سینه ام

قرار می گیرد:
_ شوما خاطرت جمع، ما هم خوشیم، هم خوبیم، شوما

 حواست به خودت باشه.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی
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#p256
#پارت_دویست_و_پنجاه_و_شش

#من_آیه _طوفانم

_ باشه حتماً، خدا نگهدار جفتتون باشه.
_ مخلصتم بد رقمه، دمت گرم قناری.

تماس را قطع کرده و گوشی را کنارم روی تخت می گذارم.
سپس چایم را برداشته و شروع به نوشیدنش می کنم.

شانس آورده ام که آیه، سمت راستم قرار گرفته است، اگر
سمت چپم بود و سرش روی قلبم، تپش های قلبم را شنیده و

رسماً رسوا می شدم و او کامالً متوجه هیجانی که تمام
وجودم را فرا گرفته است، می شد.

تک سرفه ای می کنم.
_ انگار خان جون اینا قراره پس فردا برگردن.

یکه خوردنش را متوجه می شوم.
سرش را بلند کرده و نگاهی که شرم و خجالت از آن ها

می بارد را به چشمانم می دوزد.
_ یعنی دو روز دیگه؟!

حس می کنم از این خبر خوشش نمی آید.
شاید هم حسم اشتباه به عرضم رسانده است، ولی من چنین
حسی را دارم و تمایلی هم به این ندارم که نیمه ی دیگر آن
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را هم تصور کنم و همین نیمه ای که به نفعم است را بیشتر
می پسندم.

_ آره دو روز دیگه.
استکان چایم را برداشته و شروع به نوشیدنش می کنم.

سپس کمی آن را باال گرفته و با لبخند روبه آیه می گویم:
_ چای عیال دم کرده نخورده بودیم که قسمت شد و خوردیم.

دمت گرم عیال ...
تبسمی می کند.
_ نوش جان.

از این که تالشش را نمی کند که از آغوشم خارج شود حس
بهتری دارم و ربطش می دهم به یک چراغ سبز شفاف و

واضح.
چایم که به اتمام می رسد گوشیم را برداشته و در حالی که

شماره ی طاها را می گیرم، می گویم:
_ بذار به طاها یه زنگ بزنم و عرض تسلیت بگم.

نظر موافقتش را با تکان سرش اعالم می کند.
شماره ی طاها را گرفته و پس از حال و احوال پرسی،
تسلیت می گویم. طاها هم چیزی همانند حرف های خاتون

تحویلم می دهد، البته با چیزی اضافی تر، این که قرار است به
اتفاق خانجون و خان بابا دو روز دیگر به تهران بازگردند.
کمی بعد تماس را قطع کرده و نگاهم را به آیه ای که با دقت

به مکالمه ی منو طاها گوش فرا داده است می دوزم.
_ خان بابا هم قراره برگرده؟!

چرا حس می کنم از این برگشت او رضایت ندارد.
با لحنی معمولی پاسخش را می دهم:
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_ آره، دو روز دیگه همگی بر می گردن.
_ آهان ...

تمام جواب و نظرش در این آهان کوتاه و مختصر خالصه
می شود.

_ چایی بریزم؟
استکانش را به سمتم می گیرد.

_ اوهوم.
از این جوابش خوشم می آید.

حداقل از "بله حتماً " خودمانی تر و صمیمی تر است.
استکان هایمان را چای کرده و می گویم:

_ می خوای بریم کنار رود خونه چای بزنیم به رگ؟
لبخندی می زند.

_ می خوام. پس بذار برم لباسم رو عوض ...
با رضایت سری تکان می دهم و او می رود و من هم بند و

بساطمان را آماده می کنم.
کمی بعد خارج شده و به سمتم می آید.

 _ با دست اشاره به النه ی گرگی می کنم.
_ رخصت می دی بازش کنم، اون زبون بسته هم چیزی

بخوره.
نگاهی به النه ی گرگی کرده و چند قدم فاصله ی بینمان را

پر کرده و کنارم می ایستد.
_ آره بازش کن اونم چیزی بخوره.

راضی از این قضیه می خواهم به آن سمت بروم که آیه
دستش بند گوشه ی تیشرتم می شود.

_ تو هم می خوای بیایی؟!
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_ نیام؟!
_ هر طور خودت می دونی.

_ می خوام بیام.

لبخندی می زنم.
_ خب بیا.

به راه که می افتیم، جسارت به خرج داده و دستم را روی
شانه ی آیه قرار می دهم.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p257
#پارت_دویست_و_پنجاه_و_هفت

#من_آیه _طوفانم

هرگز فکر نمی کردم گرگی بشود فرشته ی نجاتم ...
بی حرف کنار هم به آن سمت می رویم.
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هر چه نزدیک تر می شویم، فشار دستان آیه به تیشرتم بیشتر
می شود.

کامالً مشخص است که از گرگی ترسیده است.
برای این که ترسش را از بین ببرم.

دستم را از روی شانه اش برداشته و با هزار جان کندن
دستش را می گیرم.

خجالت زده سر می افکند و نه حرفی می زند و نه اعتراضی
می کند.

در النه ی گرگی را که باز می کنم.
گرگی به محض خارج شدن پارس کرده و کنارم آمده و

خودش را به پایم می مالد.
آیه از ترس دستم را فشار داده و همان گونه که بهم می چسبد

با دست دیگرش آرنجم را هم می گیرد.
به زور خودم را کنترل می کنم تا بلند زیر خنده نزنم.

این دختر را می شود به راحتی اذیت کرد.
سادگی  و بی شیله پیله بودنش بد رقمه به دلم خوش آمده

است.
حال بماند که کیفی که از این لمس و ارتباط دستی از او

می گیرم مرا به چه حالی انداخته است.
طوری کیفم کوک شده که لبخند زده و رو به گرگی به آیه

اشاره کرده و به ترکی می گویم:
_ نبینم عیال منو اذیت کنی، که خودت می دونی من رو
ناموس هام چقدر خفن حساسم و رگ غیرتم باد می کنه.

سنگینی نگاه آیه را به خودم حس می کنم.
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بخاطر همین سعی می کنم غیر مستقیم اندکی از حرف هایم
را به محضرش برسانم.

_ ناموس های من خالصه می شه تو وجود سه زن، یکی
مادر بزرگم که قناری و خاتونه اسمش، یکی خواهرم که

اسمش زهراست، یکی هم عیالم که اسمش آیه ست. نبینم به
این سه تا ناموس من نگاه چپ بندازی. که کالهمون می ره

تو هم و او روی منه کله خراب رو می بینی.
سپس به کیسه ی نان خشکی که زیر ایوان قرار دارد اشاره

می کنم.
_ حاال برو اون ور، می دونم که حسابی دلت رو صابون
زدی، ولی باید ملتفتت کنم که من امروز نتونستم برم دم،
فری قصاب و ببینم و برات استخون دست و پا کنم، انشاهلل

فردا از خجالتت در می آم.
صاف که می ایستم.

سرم را چرخانده و مچ نگاه خیره و لبخند بر لب کاشته ی آیه
به خودم را می گیرم.

همین که می خواهد لبخندش را جمع کند.
با لحنی جدی می پرسم:

_ به نظرت من لبخند خوره دارم؟
گنگ نگاهم می کند.

متوجه منظورم نمی شود.
در پس ذهنم روزهایی که قرار است کنار هم تنها باشیم را

ارزیابی می کنم.
چیزی حدود چهل و هشت ساعت من زمان دارم که هم

خودی نشان دهم.
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هم دل این دختر را هر چند کم مال خودم کنم.
هم کاری کنم که ذهنش درگیر من شود.

درست همان طور که خاتون گفت.
باید طوری وارد عمل شوم و جدایی را از میانمان بردارم
که وقتی که او را پس فردا به خانه شان بردم، شب وقتی که

هر دو سرمان را روی بالشت می گذاریم، جای خالی
یکدیگر را ببینیم و حسرت بخوریم و برای دیدار دوباره مان

له له زده و بی قرار هم باشیم.
جسارتw به خرج می دهم.

در اصل از شجاعتم مایه می گذارم.
انگشت شستم را انتهای خط وسط میان لب هایش، درست
روی خال مشکی رنگش که به زور شاید به اندازه ی نوک
یک مداد استفاده شده باشد می گذارم و نوک انگشت اشاره ام
را هم انتهای آن سمت لبش می گذارم و با فشاری که به هر
دو سمت می آورم باعث می شوم که کش آمده و لبخند روی

لب هایش رسم شود.
درست به همان اندازه که آیه شوک زده است، خودم هم ماتم

برده است.
تک سرفه ای کرده و به سختی می گویم:

_ من نگات کردنی طوری این لبخندت رو جمع می کنی،
فکر می کنم لبخند خوره دارم و از بی پولی لبخند های تو رو

هاپولی هاپو می کنم.

#به نویسندگی سمیراحسن زاده
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#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p258
#پارت_دویست_و_پنجاه_و_هشت

#من_آیه _طوفانم

می خواهد نگاهش را بگیرد که با عجله می گویم:
_ فکر کنم نگاه خوره هم دارم!

این بار به راحتی متوجه منظورم می شود.
تا همین جاهم به اندازه ی کافی چراغ سبز تحویلش داده ام.
تا همین جا بس است دیگر، کمی هم بگذار زمان دهم تا با

خودش کنار بیاید.
بدون شک با فکر کردن و تجزیه تحلیل کردن، به خیلی

چیز ها می تواند برسد.
به آرامی دستش را رها می کنم.

گرگی را باید به سمت کیسه ببرم. قبل از این که بخواهم قدم
اول را بردارم، می گویم:

_ نگران نباش، به سمتت نمی آد، براش خط ونشونی که
کشیدم، کفایت می کنه.

سپس به دستانم اشاره می کنم.
_ هم برم اینا رو بشورم به گرگی دست زدم تو هم برو

سمت بند بساطمون تا بیام اونوری.
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دیگر نمی مانم او و واکنشش را ببینم و با گرگی به سمت
کیسه می روم.

به محض رسیدن درون استامبول تعدادی برش  نان خشک
شده می ریزم.

فردا باید آیه را که بیرون می برم، برای گرگی هم مقداری
استخوان دست و پا کنم.

کارم که تمام می شود، به سمت شیر آب که نزدیک کلبه
است رفته و دستانم را با مایع دستشویی تمیز می شویم و

سپس نزدیک آیه شده و پس از برداشتن قوری و کتری، آیه
هم سینی و استکان ها را برداشته و با کمی فاصله از هم به

راه می افتیم.
از در باغ خارج شده و پس از بستن آن، راه جاده خاکی را

در پیش می گیریم.
هوا حسابی گرفته است. حدس این که باران در راه باشد،

چندان دور از ذهن نیست.
به سکو که می رسیم.
اشاره به آن جا می کنم.

_ این جا خوبه یا بریم پایین؟
ابتدا نگاهی به ارتفاع سکو می کند.

آمدنی که من بغلش کردم و بدون شک پایین رفتنی هم من
باید بغلش کنم.

منتظر نگاهش می کنم، که بعد از کمی تفکر می گوید:
_ همین جا خوبه.

در دلم به هوش و ذکاوتش تشری می زنم.
حواس جمع است.
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خیلی هم حواس جمع است.
سری به نشانه ی تایید تکان می دهم.

آیه روی سکو می نشیند و سینی را هم این سمتی که من
کنارش هستم قرار می دهد.

بی حرف من هم کتری و قوری را بینمان گذاشته و روی
سکو می نشینم.

ابتدا استکان هایمان را چای می کنم و سپس بی هدف اطراف
را نگاهی می اندازم.

دقایقی به همین شکل سپری می شود، سکوت آیه را که
می بینم، نگاهم را به سمتش برمی گردانم که متوجه چشمان

بسته و آرامشی که در آن غرق شده است می شوم.
قاب پیش رویم چنان آرامش بخش است که کاری می کند که

به آن زل زده و برای ثانیه ای از آن چشم نگیرم.
نگاهم معطوف چشمان بسته و مژه های بلندش است. لحظاتی

بعد سر خورده و روی تیغه ای دماغش مکث می کند.
کمی بعد، بی اختیار سر خورده و روی لب های کوچک و

خوش فرِم مناسبش ثابت می ماند.
ندایی در سرم بپا می خیزد. " طعم این لب ها چگونه می تواند

باشد؟"
ندای دیگری در سرم پوزخند زده و پاسخ می دهد" نکه

خیلی تا حاال مزه ی لب دختران متنوع را چشیده ای که اکنون
له له چگونه بودن طعم این لب ها را به دل می زنی!"

هر چه زورم را می زنم تا از آن ها چشم بگیرم، نمی توانم.
دست خودم نیست.
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نکند ضعیف النفس بوده ام و خود تا کنون نمی دانستم!  که
اکنون چنین دارم کم کم خودم و ذهنم را درگیر عیالم می کنم.

عیالم؟!
خب اگر عیالم است، این گونه کشش داشتنم به او بی جاست؟!

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p259
#پارت_دویست_و_پنجاه_و_نه

#من_آیه _طوفانم

خودم پاسخ خودم را در دلم می دهم.
نیست ...

به هیچ عنوان نیست ...
ولی زمان خودش را می طلبد ...
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 من هفتاد و این را می دانم، اگر بجای چهل و هشت ساعت
دو ساعت هم زمان داشتم، بازهم نمی توانستم این غلط

اضافی را به این زودی ها بکنم.
با هزار جان کندن از آیه چشم گرفته و استکان چایم را

برداشته و شروع به نوشیدن آن می کنم.
آرام و آهسته کارهایم را می کنم تا مزاحم آیه ای که در این

خلسه  خودش را غرق کرده است، نشوم.
ولی زمان زیادی سپری نمی شود که صدای آرامش را

می شنوم.
_ چقدر این جا آرامش بخشه.

جرات نگاه کردنش را ندارم، حس می کنم به محض نگاه
کردنش متوجه می شود که داشتم لب هایش را دید می زدم.

ولی در حالی که مسیر آب رود خانه را می نگرم پاسخش را
می دهم:

_ آرامشی که این جا دارم رو فقط یه جا دیگه پیدا کردم.
اشاره به کوه رو به رویمان می کنم.

_ اون جا رو می بینی؟
مسیر انگشت اشاره ام را گرفته و به آن سمتی که اشاره

می کنم می نگرد.
_ منظورت اون کوه هستش؟
جرعه ای از چایم می نوشم.

_ آره، من یه شب تو اون کوه خوابیدم.
مبهوت می پرسد:

 _ تنها؟
لبخند بر لب می نشانم.
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_ نه، تنها نبودم، گرگی هم پیشم بود.
دوباره به آن سمت نگاه می کند.

_ نترسیدی؟!
لبخند می زنم.

_ نه!
به فکر فرو می رود.

_ ولی از این جا که جای ترسناکیه.
نگاهم همچنان به کوه است.

_ ولی نیست. اون طور که از دور به چشم می آد نیست.
درست مثل بعضی آدم ها، شاید ظاهرشون غلط انداز باشه
ولی ذاتشون صافه عینهو آینه، حتی برعکس اینم هست،
شاید ظاهرشون آینه باشه ولی ذاتشون پر خط و خش و

خرابه ...
سکوت می کند و کمی بعد با لحنی آهسته می گوید:

_ اینو قبول دارم، بعضی ها ظاهر و باطنشون یکی نیست.
اصالً اون طور که نشون می دن نیستن.

ولوله به جانم می افتد.
حسی ناشناخته درونم به ولوله می افتد تا از او بپرسم من از

دور چگونه به نظرش می آیم.
اصالً درباره ی من چگونه فکر می کرده ...

و یا حتی اکنون چگونه فکر می کند...
خط می کشم ...

با بی رحمی تمام به افکار و حس های جو گرفته ام خط کشیده
و به پایین سکو می پرم.

چون کارم یکهویی بوده آیه مبهوت مرا می نگرد.
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خنده ی کوتاهی می کنم.
_ تا تو چاییت رو می زنی به رگ منم برم تخمه بیارم

بشکونیم. همین طور خالی خالی که نمی شه.
اشاره به اطراف می کنم.

_ نمی ترسی که؟
نگاهی به اطراف انداخته و شرمگین نگاهم می کند.

_ زود بر می گردی؟
_ فشنگی برگشتم، بشمر سه اومدم، می بینی که کلبه از

این جا دیده می شه.
سری به نشانه ی تایید تکان می دهد.

همانند برق و باد از رودخانه می گذرم.
به محض رسیدن، از داخل کابینت پالستیک تخمه را

برداشته و فشنگی به سمت آیه برمی گردم.
چون با عجله کارهایم را انجام داده ام، شاید زمان آن به دو

دقیقه هم نکشیده باشد.
پس از تجزیه و تحلیل به این نتیجه می رسم که این سمت آیه
بنشینم، چون آن ور بینمان استکان و کتری و قوری وجود
دارد و جایی برای پالستیک تخمه وجود ندارد که آن را

بگذارم.
به راحتی آب خوردن باال رفته و با فاصله ی یک وجب از
آیه روی سکو نشسته و پالستیک را میانمان می گذارم. و
پالستیک دیگری هم برای پوست آن باز کرده و کنارش

می گذارم.
_ بشکون، کنار رود خونه مزه می ده، کنار رود خونه تخمه

شکوندن فقط خوراک خودمه ...
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#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p260
#پارت_دویست_و_شصت

#من_آیه _طوفانم

تبسمی می کند.
نمی دانم شاید به اندازه ای که برای من جذاب است که از او
چیزهای جدید دستگیرم بشود، برای او هم چنین جذابیتی

وجود دارد که هر لحظه چیز جدیدی را از من بداند.
البته شاید هم نداشته باشد و من الکی جوگیر شده ام.

در سکوت تخمه می شکنیم.
از این که در رکابم است و بی تعارف همراهیم می کند،

خرسندم می کند.
در فکر فرو رفته است.
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کاری به کارش ندارم.
خب چه بگویم!

گاهی سکوت خودش بزرگترین حرف ها را در دلش پنهان
کرده است که برای مطرح کردن و بیان شدن زمان می خرد.

در همین فکر هستم که گوشیم زنگ می خورد.
از جیبم خارج و نگاهی به آن می اندازم.

شماره ناشناس است.
با تعجب تماس را برقرار می کنم.

_ الو ...
سکوت ...

سکوت محض، آن سمت گوشی برقرار است.
ابتدا گمان می کنم تماس قطع شده است.

نگاهی به ثانیه شمار تماس که می اندازم در می یابم که تماس
همچنان برقرار است.

چند بار دوباره " الو " می گویم.
ولی شخص پشت تلفن، نه تماس را قطع می کند و نه حرفی

می زند.
سعی می کنم، خودم را از گفتن دری وری خالص کرده و
کنار آیه به روایتی آبرو داری کنم، بخاطر همین بی حرف

تماس را قطع می کنم.
سنگینی نگاه آیه را که می بینم نگاهم را به چشمان

کنجکاوش می دوزم.
_ مردم این روزا مخشون تاب برداشته، زنگ می زنن، نه

زر می زنن نه قطع می کنن.
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لحن خندانی که از آن استفاده کرده ام باعث می شود او هم
لبخندی به رویم بپاشد.

سپس به تخمه ها اشاره می کند.
_ دستت درد نکنه.

_ چیزی نخوردی که.
_ نه به اندازه ی میلم خوردم، زیاد اشتها ندارم وگرنه تخمه

خیلی دوست دارم.
اشاره به کلبه می کند.

_ کی بریم؟
در جایم کمی جا بجا می شوم.

_ خسته شدی؟
شرمگین سر می افکند.

_ نه، این جا خسته کننده نیست. می خواستم، برای شام یه
چیزی درست  کنم.

لبخندم عمق می گیرد. مسئولیت پذیریش بد به دلم خوش
می آید.

_ عجله ای نیست. هنوز تازه نهار خوردیم، ذغال اجاق هم
که آماده، پایه ی سیب زمینی ذغالی هستی؟

با ذوق سرش را بلند می کند.
_ منظورت به اجاق کلبه ست.

_ آره.
اشتیاق صورتش قابل لمس است.

_ خیلی دوست دارم، جای حدیث خالی.
_ دوس داره؟
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_ آره، خیلی دوس داره، پارسال زمستون با آقا رضا کارش
همین بود، رفتن به دربند و علم کردن آتیش.
_ تو هم آتیش درست کردن رو دوس داری؟

دستانش را در هم قفل می کند و به سمتم برگشته و پاهایش را
هم روی سکو گذاشته و جمع می کند.

_ خیلی، حتی آشپزی کردن رو اجاق رو هم دوست دارم.
یک حس قوی به این حرفش دارم، حس می کنم دارد غیر

مستقیم چیزی را بهم بیان می کند.
گوشیم را درون جیبم می گذارم.

اشاره به کلبه پایینی می کنم.
_ نظرت چیه تا فردا کالً این ور بمونیم؟

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p261
#پارت_دویست_و_شصت_و_یک

#من_آیه _طوفانم
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چشمانش برق می زند.
_ یعنی می شه؟!

در دلم به ذوقش خنده ای می کنم.
این دختر خبر ندارد که چه چیزی را می خواهد.
شب ماندن در این جا یعنی برابر می شود با ...

تشری به خودم زده و زیادی بی جنبه بازی در نمی آورم.
_ آره چرا نشه، البت اگه تو بخوای.

کمی مکث کرده و سپس با خباثت تمام می پرسم:
_ می خوای؟

با خجالت می گوید:
_ آره می خوام.

چیزی درونم بپاخاسته و می گوید حقیقت را به آیه بگویم.
ولی میلی عجیب مرا از این کار منع کرده و می گوید سکوت

کرده و بگذارم که به وقتش متوجه بشود.
چون به این که اگر در کلبه باالیی امشب بخوابیم و آیه همانند

دیشب تنگ دلم باشد شک دارم.
ولی در این کلبه مطمئنم که امشب هم همانند دیشب، باید

تنگ دلم بخوابد و راه گریزی ندارد.
هر چند شاید من نتوانم غلط اضافی کنم، ولی همین که در

نزدیکی هم هستیم، کار را برای من کمی راحت تر می کند و
باعث می شود فاصله ها از میانمان برداشته شود .

دیشب به اجبار خاتون تنگ دل هم خوابیدیم.
حال امشب آیه میلی نداشت و خواست جای خاتون بخوابد

من چه غلطی کنم!
وقتی دستم، به زور و اجبار نمی رود.
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بگذار همه چیز امشب روند خودش را طی کنند.
تهش اگر مخالفتی هم داشت، من روی زمین خشک

می خوابم و تمام ...
عیالم است ...
زنم است ...

شرع و قانون که این گونه می گویند، این که دلم بخواهد شب
را در یک وجبی خاله ریزه بگذرانم خواسته ی نامعقولی

نیست.
تک سرفه ای می کنم تا صدایم باز شود.
_ با املت اجاقی میونه ات چطوریه؟

لبخند شرمگینی می زند:
_ اونم دوست دارم.

برای لحظه ای سهراب و جفنگ بازی هایش یادم می افتد، که
در این جور مواقع، به سانتی مانتال های پشت تلفنش

می گوید؛ دیگه چی دوست داری و با جواب آن ها شلیک
خنده اش به فضا پرتاب و قهقهه سر می دهد.

فکر کن روزی من این سوال را از آیه بپرسم!
در دلم لبخندی به رنگ به رنگ شدن چهره ی آن زمان آیه

می زنم.
سپس همراه با چشمک ریزی می پرسم:

_ پس امشب شام یه املت اجاقی بزنیم به رگ، تو هم
موافقی؟

تبسمی می کند.
_ اوهوم، ولی به شرطی که من بپزم.
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حس می کنم همان قدر که به آغوش کشیدن تن کوچکش
می تواند لذت بخش باشد، کشیدن دماغش در مواقعی که

خجالت می کشد هم می تواند لذت بخش باشد.
پایه بودنش دارد کم کم مرا اسیر خودش می کند.

_ حله عیال، پس بشین برم، گوجه بردارم از یخچال تا بیام.
دوباره سری به نشانه ی تایید تکان می دهد.

گرفتگی آسمان بیشتر شده است و نوید بارش باران شدید را
می دهد.

به قدم هایم سرعت می بخشم.
بارش باران برابر می شود با خروشان شدن، آب رودخانه،
باید هر چه زود تر رفته و لوازم مورد نیازم را برداشته و

برگردم.
کارهایم را روی دور تند می گذارم و صدای رعد برق و
صدای بارش باران، مرا از برداشتن پتوی اضافی، منع

می کند و به سرعت پس از بستن در به راه افتاده و قبل از
این که باران بخواهد شدید شود از رودخانه عبور می کنم.
همین که از سکو باال می روم طوری باران شدت می گیرد

که گویا زیر شلنگ آب قرار گرفته ایم.
آیه سینی و پالستیک تخمه را برداشته است و من هم خم
شده و پس از خالی کردن کتری و قوری آن ها را درون

کیسه ای که دستم است می گذارم.
_ بدو خانئم قیز.

هردو با عجله به سمت باغ می رویم.
جاده خاکی که اکنون حسابی گلی شده است، کمی دویدن را

برایمان سخت کرده است.
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برای این که از افتادن یکهویی آیه بر زمین جلوگیری کنم.
دستم را روی شانه اش گذاشته و او را به سمت خود می کشم.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p262
#پارت_دویست_و_شصت_و_دو

#من_آیه _طوفانم
#من_آیه_طوفانم

رسماً موش آب کشیده شده ایم.
با عجله قفل در باغ را بازکرده و داخل می شویم.

وجود شاخ و برگ درختان، کمی شدت برخورد باران به تن
و صورتمان را کم کرده است.

هر دو تا زانو گلی شده ایم و رفتنمان به داخل، با این
لباس های خیس و پاچه های گلی اصالً کار درستی نیست.
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به پرده  ی در کلبه که از میخی که در دیوار قرار دارد
آویزان شده، اشاره می کنم.

_ در و باز می کنم. برو پشت اون و لباست رو دربیار و بعد
داخل کلبه شو. از رخت آویز تی شرت مشکیم رو بردار و

بپوش. فعالً همون رو دارم این ور.
برای چند ثانیه متعجب نگاهم می کند.

سپس لباس و وضعیتی که دارد را کنکاش می کند.
کمی بعد بی حرف نزدیک کلبه شده و بعد از این که قفل آن
را باز کرده و لوازم را داخل کلبه می گذارم، سپس پرده را

از میخ جدا کرده و چینش را هم باز می کنم.
برای این که آیه راحت به کارش ادامه دهد، عقب کشیده و
پشتم را به کلبه می کنم. لحظاتی بعد آیه بی حرف به آن

سمت رفته و پس از گذاشتن سینی درون کلبه مشغول خارج
کردن لباسش زیر پرده می شود.

من هم به سمت شیرآب رفته و شروع به شستن ِگل پاهایم
می کنم.

چون دمپایی پایم بوده، پاهایم حسابی گلی شده اند.
کار شستشویم را کمی لفت می دهم تا آیه با خیالی آسوده به

کارش ادامه دهد.
دقایقی بعد کارم که به اتمام می رسد، می مانم اکنون دقیقاً باید

خودم چه لباسی بپوشم.
چند روز پیش هر چه لباس کثیف یا استفاده شده در این جا

داشتم را به آن سمت برده و درون لباس شویی انداخته ام ولی
متاسفانه فراموشم شده و هیچکدامشان را به این سمت

برنگردانده ام.

@romandl



هاج و واج در جایم ایستاده ام.
اکنون، از رودخانه نمی شود رد شد چون حسابی به علت
بارش باران شدید خروشان گشته است و موتورم را هم
نیاورده ام تا سوار آن شده و به سمت کلبه باالیی بروم.
در جایم چرخی خورده و به سمت کلبه بر می گردم.

آیه داخل شده است.
از همان میخی که لحظاتی پیش پرده آویزان بود، تونیک و

تی شرت و حتی شلوارش را هم آویزان کرده است.
بدون شک اکنون با پاهای عریان باید بوده باشد.

چون اکنون تنها یک شلوار در کلبه موجود است که آن هم
سهم من است.

به وضعیتمان درون ذهنم می پردازم. آیه با پاهایی عریان و
من با باال تنه ای برهنه آن هم در حالی که درون یک کلبه و

تک و تنها هستیم ...
قلبم گرم می شود.

نگاهم به سمت آسمان کشیده می شود.
بخاطر برخورد مستقیم باران با چشمانم، آن ها را می بندم.

لبخند می زنم.
از ته دل ...

از صمیم قلب ...
دوباره به حالتی قبلی خود برگشته و با نگاهی گرم کلبه را

رصد می کنم.
_ خوشم باشه اوس کریم، چیدی همچینه خوب و درست.

خودتم می دونی بی جنمم نه! بی عرضه ام نه! بی وجودم نه!
حاال تو که این برکتت رو نازل کردی، یه کاری کن تا خود
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خروس خون فردا بباره و من حالش رو ببرم. یه کاری کن
مثالً الکی مجبورمون کن تا خود خروس خون فردا تنگ دل

هم باشیم و نتونیم از در اون کلبه بیرون بیایم. چاکرتم بد
رقمه...

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p263
#پارت_دویست_و_شصت_و_سه

#من_آیه _طوفانم

با گام های مشتاق به آن سمت قدم بر می دارم. به نزدیکی
کلبه که می رسم، لبخندم را جمع می کنم.

دستی هم به موهای خیسم که باران از آن ها چکه می کند
کشیده و آن ها را به عقب شانه می زنم.
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گوشه ی پرده را کنار کشیده و بدون این که نگاهی به داخل
بیاندازم، با لحنی معمولی می گویم:

_ دستت طال، رو رخت آویز یه شلوار راحتی دارم ست
همون تی شرتی که پوشیدی، اون رو برام می آری؟

مکث می کنم، لحظاتی بعد، شلوارم مقابلم قرار می گیرد.
جز دست آیه چیزی از او نمی  بینم، و این یعنی خاله ریزه
حسابی خجالت می کشد و نمی داند خودش را چگونه از تیر

رس نگاه من دور نگاه دارد.
_ اَلَر وار خانئم قیز، ) دستت درد نکنه دختر خانوم.(

بدون این که ببینمش فقط صدایش را می شنوم.
_ خواهش می کنم.

صدای قدم های سریع و تندش را می شنوم و به زور خودم را
کنترل می کنم که نخندم.

خوشم آمده است.
از این سفره ای که اوس کریم برایم پهن کرده است، حسابی

خوشم آمده است.
کیفم کوک است.

حسابی کوک است.
اصالً نمی دانم این نیش شلم را چگونه جمع کنم تا کنار آیه

 گند نزنم به هیکل خودم.
تیشرتم را از تنم خارج کرده و روی جعبه هایی خالی که

کنار در کلبه چیده شده اند پرت می کنم و شلوارم را هم از تنم
خارج می سازم و پس از برداشتن گوشیم از درون جیبش به

همان سمت پرت می کنم.
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با عجله شروع به پوشیدن شلواری که از آیه گرفته ام می کنم
و گوشیم را درون جیبش می گذارم.
نگاهی به باال تنه ی برهنه ام می کنم.

اکنون که وقت داخل شدن است طوری قالب تهی کرده ام که
خودم هم نمی دانم چه مرگم شده است.

طوری استرس به جانم افتاده است که آن سرش ناپیداست.
دقایقی به همین منوال می گذرد.
از داخل شدن خجالت می کشم.

و در کمال حیرت روی پله  مقابل کلبه نشسته و به بارش
باران نگاه می دوزم.

نمی خواهم ...
نمی خواهم آیه حس بدی داشته باشد ...

این حس دوگانگی مرا از هم پاشیده و فکرم را درگیر
خودش کرده است.

هم می خواهم داخل شده و خودی نشان دهم و هم نمی خواهم
داخل شوم، چون نمی خواهم حس امنیت را از آیه بگیرم.
دستی به تسبیح شاه مقصودم که همیشه از گردنم آن را

آویزان می کنم، می کشم.
چشمانم را می بندم.
به آرامش نیاز دارم.

به سکون و خیالی آسوده ...
از درون کلبه صدایی در نمی آید ...

بدون شک آیه هم به اندازه ی من و بلکه هم بیشتر از من،
حال و احوال روبه راهی ندارد.
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در اصل جز این از او توقع نمی رود و شک ندارم که از
شرم و خجالت خیس آب شده است.

بهش زمان می دهم.
در اصل با نشستنم در این جا هم به او زمان می دهم و هم به

خودم.
دقایق به همین منوال می گذرد و من همچنان دل داخل شدن

ندارم.
در دلم دعا دعا می کنم آیه منظور و هدفم از این جا نشستن را

درک کرده و طور دیگر برداشت نکند.
امیدوارم بفهمد که این دل دل کردنم همه بخاطر اوست و

نمی خواهم او را اذیت کنم و به او حس بد منتقل کنم.
در همین افکار هستم که صدایش را می شنوم.

حس می کنم با خودش یک دنیا کلنجار رفته است تا بالخره
توانسته لب به سخن باز کند.

_ آقا طوفان، سرما می خوری.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p264

@romandl



#پارت_دویست_و_شصت_و_چهار
#من_آیه _طوفانم

شل می شود.
نیشم شل می شود.

لبخند روی لب هایم می نشیند.
از این که نامم را برای اولین بار از دهان آیه شنیده ام

خوشحالم کرده است، حتی اگربرای پیشوند آن از کلمه ی آقا
استفاده کرده باشد.

این که اکنون نگران سرما خوردنم است را می توانم به یک
چراغ سبز ربطش بدهم؟!

و به این که رخصت داده است که با باال تنه ی برهنه کنارش
ظاهر شوم؟!

به این که مرا همسرش دانسته؟!
به این که مرا محرمش دانسته؟!

به این که تنها ماندنمان در یک کلبه و با این وضع ظاهریمان
را قبول کرده؟!

می توانم به این چیز ها ربطش بدهم؟!
ساکت ماندنم درست نیست.

این را می دانم.
وقتی آیه با آن همه حجب و حیا به خودش اجازه داده است
که نگرانی اش را بروز داده و هر چند کم، چراغ سبزش را
نشان و رخصت دادنش را اعالم کند. اکنون سکوِت بیش از
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اندازه ی من، کار درستی نیست و صورت خوشی ندارد،
چون ممکن است آیه را دچار تردید کند. به خاطر این که آیه
را دچار تردید نکنم، در جایم ایستاده و تک سرفه ای می کنم.

می خواهم ...
من داخل شدن به کلبه و تنها شدن با آیه را می خواهم ...

عیالم است ...
همسرم است ...
محرمم است ...

در دلم، دمت گرمی حواله ی اوس کریِم حواس جمع ام گفته و
بی حرف پرده را کنار زده و داخل کلبه می شوم.

با گوشه ی چشم، متوجه این می شوم که آیه روی تخت نشسته
است و لحاف را هم بیرون کشیده و روی پاهایش انداخته

است.
مثالً با این روش خواسته است عریانی پاهایش را پنهان کند.

از این که در این شرایط است کمی کمک می کند تا با
وضعیتمان راحت کنار آمده و دست به کار شوم.

در سکوت به سمت اجاق رفته و هیزمی داخل آن می اندازم
و دوباره آن را رو به راه می کنم.

سعی می کنم با نگاه نکردن به او و مشغول کار شدنم او را
معذب نکنم.

می دانم، به خوبی می دانم همان گوشی دست گرفتنش هم
نمایشی است.

در اصل حسم بهم چنین چیزی را می فهماند.

@romandl



در سکوت مشغول پیچاندن سیب زمینی ها در فویل می شوم
و پس از این که اجاق آماده شد تک تک آن ها را درون

ذغال هایی که کمی بیرون کشیده ام می گذارم.
کمی بعد کارم که به اتمام می رسد.

از جایم برخاسته و به سمت استکان و قوری و کتری
 برداشتن آن ها از کلبه خارج می شوم. می روم و پس از

با احتیاط از لبه ی کلبه و زیر ایوان راه می روم تا به سمت
سینک ظرف شویی بروم.

بی اختیار خنده ی آهسته ای می کنم.
خودم هم مانده ام که چرا این گونه در برابر آیه خجالت پیشه

می کنم.
طبیعی ست ...

در اصل فکر می کنم اکنون اگر چنین نبودم باید به سست و
بی عنصر بودنم شک می کردم.

با خنده ی خبیثی که بر لب دارم مشغول شستن استکان ها
می شوم.

کار ظهر آیه به یادم می آید.
شاید اگر همانند ظهر لباس بر تن داشت اکنون سر رسیده و

می گفت می خواهد خودش این استکان ها را بشوید.
ولی اکنون نه ...

نمی تواند ...
چون روی این را ندارد که با پاهای عریان مقابل من ظاهر

شود.
در جایم چرخیده و رو به باغ می شوم. با لبخند و با لحنی

آهسته می گویم:
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_ دمت گرم اوس کریم، جون هر کی که خاطرش رو
می خوای، فردا هم باهام راه بیا و یه حالی به ما بده، تو که
منه بی عرضه رو می شناسی خودت همه چیز رو بذار تو

کاسه مون، به شرفم قسم ناشکری نمی کنم و حالش رو
می برم.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p265
#پارت_دویست_و_شصت_و_پنج

#من_آیه _طوفانم

از این که آهسته و چنین محتاطانه با خدا حرف می زنم
خنده ام می گیرد.
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_ خاک تو سر کله خرابت کنن لندهور، اندازه ی هیکلت جنم
نداری کله خر ...

شستشوی استکان و قوری که تمام می شود، کتری را هم آب
کرده و راه آمده را باز می گردم.

قبل از این که وارد کلبه شوم، لبخندم را جمع و سپس به
محض داخل شدن کتری را روی اجاق می گذارم.

کارم که به اتمام می رسد می مانم چکار کنم.
حال خودم را با چه چیزی سرگرم کنم.

نگاهم به پالستیک گوجه ها که می افتد، به سمتشان رفته و
آن ها را بر می دارم.

در ذهنم به این فکر می کنم که آیه ممکن است اکنون از
جایش برخاسته و بگوید آن ها را خودم می شویم و قرار بود

املت را خودم درست کنم.
ولی وقتی سکوتش را می بینم. درمی یابم که برایش، ظاهر

شدن در برابر من سخت ترین کار ممکن گویا به نظر
می رسد، به طوری که حتی قید شام پختن را هم می زند.

این گونه که مشخص است، با این دختر من حاال حاالها کار
 خجالتش از بین نمی رود و شاید همین دارم و به این زودی

کارش هم باعث می شود که منه غول تشن هم چنین از او
خجالت بکشم.

ولی بالخره که چه باید درست شویم یا نه ...
بالخره این فاصله باید از میان برداشته شود یا نه ...

به سمت قفسه ی ظرف ها می روم.
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ماهیتابه  و چاقو و سبدی برداشته و پس از برداشتن گوجه ها
از کلبه خارج و دوباره به سمت سینک ظرف شویی رفته و

مشغول شستن گوجه ها می شوم.
کارم را لفت می دهم.

هوا رو به تاریکی می رود ....
باران  هم بجای این که کم شود، بدتر شدت گرفته است و

این گونه که نشان می دهد، احتمال دارد تا فردا صبح همچنان
ببارد و چه چیز از این بهتر برای من می تواند باشد ...

گرگی هم داخل النه اش شده است و به روایتی با این کارش
خودش را از خیس شدن در امان نگاه داشته است.

بعد از گذشت یک ربع، وسایلم را برداشته و به سمت کلید
برق می روم.

دستم را با شلوارم خشک می کنم تا خیسی اش را بگیرم.
هرچه دکمه ی آن را فشار می دهم المپ ها روشن نمی شود،

نه المپ درون کلبه و نه المپ محوطه ی باغ ...
آهسته با خنده می گویم:

_ زکی، نگو که اینم سه هیچ به نفع ما تموم کردی؟!
دیگر از تعجب شاخ در می آورم.

البته با چنین بارش شدید باران، این که چرا اداره برق  برق ها
را قطع کرده  است دور از ذهن نیست.

حسابی خوش خوشانم می شود.
_ قربون خودت و دل پاکت قناری.

شک ندارم...
شک ندارم ...

دلش این جاست ...
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به فکر ماست و دست به دعا ...
به دل پاکی و خلوص نیت و دعاهای از ته دل او ایمان و

باور قلبی دارم.
قبل از این که کامل تاریک شود داخل کلبه شده و پس از
گذاشتن وسایل روی چهار پایه، به سمت طاقچه رفته و

فانوس را بر می دارم.
_ برق ها رو قطع کردن.

حرفی نمی زند.
استرسش را حس می کنم.

کاش فقط بفهمد، تا وقتی که خودش نخواهد من کار به
کارش ندارم.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p266
#پارت_دویست_و_شصت_و_شش

#من_آیه _طوفانم
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اکنون که فکر می کنم، از این که برق ها قطع شده است، آیه
احساس بهتری می تواند داشته باشد.

چون دیگر باال تنه ی برهنه ی من واضح دیده نمی شود و در
تیر رس نگاه مستقیمش نیست و می تواند راحت تر با این

وضعیتم برخورد کند.
تا فانوس را روشن کنم، همان یک مقدار روشنایی بیرون هم

از بین می رود و باغ در تاریکی مطلق فرو می رود.
آن را برداشته و از میله ای که از وسط سقف کلبه آویزان
است نصب می کنم و کلبه از روشنایی مطلوبی که بشود

چشم، چشم را ببیند برخوردار می شود.
به سمت گوجه ها می روم، قبل از این که بخواهم شروع به

کار شوم صدایش را می شنوم.
_ می شه بیاری تا من خردشون کنم؟

بی اختیار حس بد وجودم را اسیر خود می کند.
اگر سکوت می کرد و حرفی نمی زد، این گونه در آن جا
نشستن و سنگر گرفتنش به چشمم نمی آمد و بهش حق

می دادم.
ولی اکنون و از این حرفش ناراحت می شوم.

این حرفش یک چیز را به من می فهماند، این که آیه نسبت به
من بی اعتماد است.

تک سرفه ای می کنم تا رنجیده و دلخور بودنم را در لحن
بیانم بروز ندهم.

با لحنی معمولی می گویم:
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_ االن راحت باش، ناهار فردا دست و پنجه ی خودت رو
می بوسه، امشب افتخار بده و مهمون دستپخت من باش.

به سمت اجاق رفته و روی چهار پایه ی درازی که مقابلش
قرار دارد نشسته و شروع به خرد کردن گوجه ها می کنم.
چنان در فکر فرو رفته و مشغول خرد کردنشان هستم که

اصالً متوجه این نمی شوم که کی آیه از جایش برخاسته و به
سمتم آمده است.

زمانی به خود می آیم که آن سمت چهار پایه پشت به اجاق
نشسته و پاهای عریانش را در اصل به سمتی که تاریک تر

است و شعله های آتش به روی آن ها نیفتاده و عریان
بودنشان را نشان نمی دهد گذاشته و با احتیاط چاقو و گوجه

را از دستم می گیرد.
_ من گوجه ها رو ُخرد می کنم.

به دلم می نشیند ...
این عملش به دلم می نشیند ...

بهم می فهماند که نسبت بهم بی اعتماد نیست ...
نمی دانم، شاید هم متوجه دلخور شدنم شده است و می خواهد

چنین دلجویی کند.
هر چه که هست، قضیه را کش نداده و همه چیز را به گذر

زمان می سپارم.
چون این را می دانم که زمان حالل مشکالت است.

_ یاشا خانئم قیز) آفرین دختر خانم(
از جایم برمی خیزم.

_ یه چای دم کنم. فکر کنم سیب زمینی ها حاضر باشن.
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حتی نیم نگاهی نه به آیه می اندازم و نه به پاهای عریانش،
پس از دم کردن چای سیب زمینی ها را از فویل هایی که
دورشان پیچیده ام خارج کرده و پس از پوست کندنشان

درون بشقاب های مجزا گذاشته و به همراه نعناع و نمکدان
و چنگال به سمت آیه بر می گردم و همانند قبل در جایم رو

به اجاق می نشینم.
_ بخور، داغ داغ می چسبه.
اشاره به دستانش می کند.

_ دستام ...

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p267
#پارت_دویست_و_شصت_و_هفت

#من_آیه _طوفانم

از جایم برخاسته و جعبه ی دستمال کاغذی را از روی قفسه
برداشته و به سمتش می گیرم.
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_ دستت درد نکنه.
چند برگ برمی دارد...

بی حرف آن را گوشه چهار پایه گذاشته و پس از نشستن،
بشقابم را برداشته و مشغول خوردن می شوم.

اندکی نعنای خشک شده روی سیب زمینی هایم پاشیده و در
پاشیدن نمک همانند همیشه قناعت به خرج می دهم.

_ تا حاال روی سیب زمینی نعنای خشک شده نپاشیدم!
لبخند روی لب هایم می نشیند.

هم چنان چشمانم را غالف می کنم تا نظری به آیه نیاندازد.
_ امتحان کن، عالی می شه.

لحن کالم مهربانش دلم را گرم می کند.
_ حتماً، بذار امتحان کنم.

صبر می کنم تا نظرش را بگوید.
کمی بعد پس از فوت کردن، برش سیب زمینی اش را در

دهانش می گذارد و همان گونه با دهان پر می گوید:
_ اوهوم، موافقم. عالی می شه.

در حالی که شعله ی اجاق را می نگرم، با خنده می گویم:
_ اینم مثل تخمه شکستن کنار رود خونه، یکی دیگه از
خوراک هامه، سیب زمینی کبابی به همراه نعناع و شوید

خشک ... شوید خشک اینورم تموم شده، باید رفتنی اون ور
یادم باشه قوطیش رو ببرم پرش کنم با خودم بیارم دوباره.

سکوت می کند.
ماهیتابه را برداشته و روی ذغال می گذارم.

کمی روغن درون آن ریخته و دوباره روی چهار پایه
نشسته و مشغول خوردن می شوم.
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جرات ندارم حتی نیم نگاهی به آیه بیاندازم.
تمام فکر و ذکرم پی امشب است.

امشب و سرو وضعی که قرار است با آن به خواب برویم،
آن هم در یک تخت مشترک، آیه با پایین تنه ی عریان و من

باال تنه ی عریان  ...
دومین سیب زمینی ام که تمام می شود، سراغ سومی می روم.

در همین حین، آیه بشقابش را روی چهارپایه می گذارد.
_ دستت درد نکنه، خیلی خوشمزه بود.

نیم نگاهی به ظرفش می اندازم.
_ همش رو نخوردی که، فقط یه دونه؟!

لحن بیانش بیانگر این است که لبخند می زند.
_ تا همین حد می تونم، اگه دومی رو بخورم دیگه نمی تونم

املت بخورم.
ظرفم را به سمت باال می برم.

_ من تا پنج تا هنوز حس نمی کنم که چیزی خوردم، کوچیکن
بزرگ نیستن که ...
_ خب تو فرق داری.

میل عجیبی به این دارم با سواالتم در منگنه بگذارمش، مثالً
بپرسم چه فرقیw و او را مدام سوال پیچ کنم. ولی این را
خوب می دانم که اکنون او با هزار جان کندن خودش را
کنترل می کند که فرار نکرده و زیر آن لحاف پاهایش را

پنهان نکند.
 کمی سکوت می کنم.

_ عمو طاها هم همین طور بود، قبل باشگاه باید سیب
زمینیش حاضر می شد و بعدش تخم مرغ آب پزش ...
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_ من چندین ساله که خوراک هر روزمه ...
در همین حین رعد و برق بدی می زند که جیغ آیه را پشت

سرش در می آورد.
هول کرده نگاهش می کنم و به اویی که چشمش را بسته و

دستش را روی گوش هایش گذاشته است می نگرم.
بی اختیار چشمانم سر خورده و نگاهم از قسمت زانو به

پایین پایش که عریان است می افتد.
سریع چشم گرفته و به بشقاب پیش رویش نگاهم را

می دوزم.
_ هیش چیزی نیست که خانئم قیز.

 شاید همه ی این ها پنج ثانیه  هم طول نمی کشید.
به سختی می گوید:

_ من از رعد و برق خیلی می ترسم. خاطره ی خوبی ازش
ندارم.

بغض صدایش به راحتی قابل لمس است.
با هزار جان کندن می پرسم:

_ چه خاطره ی بدی؟!
_ نمی خوام بهش فکر کنم.

_ من عادت دارم به این صدا. لواسوِن و بارون و برفش.
االن خوبی؟

سعی می کند به خودش مسلط باشد.
_ آره خوبم، فقط همون لحظه ی اول خیلی می ترسم.

شاید اگر همانند این فیلم و سریال های خارجی بودیم اکنون
باید او را در آغوش می گرفتم و آرامش می کردم.
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نمی گویم نمی خواهم، یا شعورم نمی رسد. فقط درد من این
است، اکنون اگر چنین غلط اضافی کنم آیه جور دیگر

برداشت نمی کند؟!
من که در دل او نیستم، من که نمی دانم اکنون او چه فکری

کرده و به چه می اندیشد.
المصب وضعیتمان هم طوری نیست که حتی من به خودم
اجازه بدهم، با این باال تنه ی عریانم دستم را همانند ظهر
روی شانه ی او بیاندازم و او را به سمت خود بکشم، تا

حواسش را پرت کنم.
به حالت عادی خود که بر می گردد، از جایم برخاسته و به

سمت ماهیتابه می روم.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده
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باالی سرش نشسته و گوجه ها را هم می زنم تا ته نگیرند.
هر دو ساکت هستیم.

کمی بعد از جایم برخاسته و به سمت یخچال می روم.
پس از برداشتن تخم مرغ  و نان، به سمت آیه بر می گردم.
چهار پایه چون دراز است و بزرگ به راحتی می توانیم

روی آن شاممان را هم بخوریم.
پس از برداشتن ظرف های قبلی و پهن کردن سفره و قرار

دادن نان و نمک دان درون آن، تخم مرغ املت را هم
می زنم و پس از این که حاضر و آماده می شود، به کمک
دستگیره آن را از روی شعله برداشته و روی یکی از

برش های نان می گذارم.
_ دستت درد نکنه.

همچنان در نگاه کردن به آیه امتناع می ورزم.
_ نوش جان.

اولین لقمه را که می خواهم در دهانم بگذارم، تازه به یادم
می افتد که شیشه ی لیته ای که در یخچال دارم را نیاورده ام.
این بار بجای این که دوباره از پشت آیه بگذرم و به آن سمت

بروم. فراموش کرده و از رو به روی آیه می گذرم.
همین که چشمانم گذرا روی پاهای عریان آیه می افتد، تازه
متوجه می شوم چه گندی زده ام و سریع چشم گرفته و به

سمت یخچال می روم.
به محض برداشتن شیشه ی لیته همین که در یخچال را بسته و

در جایم می چرخم.
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نگاهم به سر افکنده آیه و ران هایی که به همدیگر آن ها را
می فشارد می افتد، گلویم خشک می شود و حرارت تازه و

جدیدی را درون قلبم حس می کنم.
از معصومیتش خوشم آمده است.

خلوص نیت از تک تک حرکاتش می بارد.
ساده است و معصوم و پاک ...

حس می کنم، سفید است همانند یک برگه از دفتر نقاشی، آن
هم بدور از هر خط خورده گی ...

چشمانم را از او می گیرم تا بیش از این معذبش نکنم. ولی
عجیب در دلم دعا دعا می کنم، خودش کم کم این اجازه را به
من بدهد تا کمی به او نزدیک تر شوم، دروغ چرا وجودم به

آغوش کشیدنش را تمنا می کند.
وسوسه ی به آغوش کشیدنش به جانم افتاده است.

این بار حواس جمعی کرده و از سمتی که آیه پشتش به اجاق
است عبور می کنم و سپس پس از برداشتن پیاله، روی چهار

پایه می نشینم.
مقداری از لیته درون شیشه ریخته و سپس همراه با آیه ای
که انتظارم را می کشید شروع به خوردن املتمان می کنیم.

عجیب می چسبد ...
عجیب خوشمزه ست ...

حس می کنم آیه هم با من هم نظر و هم عقیده است ...
این را از طرز خوردن پر اشتهایش برداشت می کنم ولی به

رویش نمی آورم.
لذت خوردنش را دوست دارم و از طرز خوردنش انگیزه

می گیرم.
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بر خالف منی که اشتهایم کور و دمای بدنم هر لحظه بیشتر
و بیشتر می شود. گویا آیه از این که اکنون کاری به کارش
ندارم، اطمینان کامل را کسب کرده است که چنین نسبت به

حضورم بی تفاوت شده و عادت کرده است.
اّما من نه!

هر چه به نیمه شب نزدیک و نزدیک تر می شویم، وسوسه ی
به آغوش کشیدنش بیشتر به جانم افتاده و تمام هوش و

حواسم را درگیر خودش می کند.
می خواهم، با تمام وجود، من این خاله ریزه ی بغلی را

می خواهم به آغوش بکشم.
هوای بارانی ...
کلبه ی تاریک ...
شعله های آتش ...
گرمای اجاق ...

شام ساده ی دو نفره ...
همه چیز گویا دست به دست هم داده اند برای مهیا و فراهم

کردن یک شب رویایی و شیطنت بار ...
شاید هر کس دیگر جز منو آیه بود اکنون وضعیت شان طور

دیگر بود، اّما ما چرا این گونه نیستیم!
البته من می خواهم، شاید این که شخصی در زندگیم حضور
نداشته است، چنین راحت با قضیه و حضور او کنار آماده ام
که می خواهم مزه اش را بچشم و به او هم بفهمانم که من،

همسر او هستم، شوهر واقعی و حقیقی اش ...
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 غذایمان که تمام می شود، اشاره به ظرف ها می کنم.
_ ولشون کن، بذار برا فردا ...

استقبال می کند.
البته چرا نکند!

این استقبال کردن یعنی او دوست ندارد که با این وضع
مقابل من مانور دهد.

برای این که راحتش کنم.
از جایم برخاسته و ظرف های کثیف را روی کابینت

می گذارم.
و باقی مانده ی نان و شیشه ی لیته را هم درون یخچال

می گذارم.
حالم به طرز عجیبی بهم ریخته است و اعصاب و روانم

روبه راه نیست.
حسابی بهم پاشیده ام ...
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کاش می رفت ...
کاش می رفت و در جایش دراز کشیده و می خوابید، حداقل

این گونه آرام تر بودم.
این که کنارم حضور دارد و من، بخواهم لمسش نکنم و این

وسوسه را در وجودم سرکوب سازم، اذیتم می کند.
می دانم که جا نمی زنم و خوددار هستم، ولی عذابی که از

درون می کشم حال خودم را بد کرده است.
سیگار الزمم، برای این که کمی حالم را بهتر و حواسم را
پرت کنم، به سمت کابینت رفته و از دروِن کشوی آن پاکت

سیگارم را بر می دارم.
اهلش نیستم، ولی تفننی چرا، گاهی در صورت ضرورت

یک نخ سیگار می کشم.
تنها دو نخ دارم، البته مقداری خشک شده اند ولی باز از

هیچی بهتر است.
یکی را برداشته و به سمت چهار پایه می روم.

هر چند دوست دارم رفته و بیرون کلبه آتشش بزنم، ولی
وقتی آیه همچنان روی چهار پایه نشسته و نگاهش به

شعله های آتش است، مرا از انجام این عمل منع می کند و
دوست ندارم به او بی احترامی کرده و به او این چیز را

تلقین کنم که برایم وجودش مهم نیست و او را نادیده
گرفته ام.

با فاصله و در جای قبلی  ام می نشینم، سیگار را بین لب هایم
می گذارم و قبل از این که بخواهم به وسیله ی انبرک ذغالی
برداشته و آن را آتش بزنم سوال آیه مرا از این کار منع و
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نگاهم را معطوف خودش می کند و بالخره چشم در چشم
می شویم.

_ تو سیگار می کشی؟!
تعجب می کنم از سوالش، طاها و سیگار کشیدن های خفن و

نخ به نخش به یادم می آید.
_ آره، البت نه همیشه، هر دو سه روز یبار ...

مکث می کند.
حرفی نمی زند؛ ولی نگاهش را هم از چشمانم نمی گیرد.
چشمانم مرا دعوت به این می کنند که نگاه از چشمان آیه
گرفته و تمام هیکلش را دید بزنم، ولی تمام مردانگی و
شرفم را گرو گذاشته و یک نه ی راسخ تحویل او داده و

دعوتش را رد می کنم.
آیه دستی به موهایش کشیده و پس از تاب دادنشان آن ها را

یک سمت شانه اش می اندازد.
شاید خبر ندارد که همین حرکت کوچکش می تواند حال مرا

بدتر و وسوسه ی مرا بیشتر کند.
من من کردنش را متوجه می شوم.

تردید دارد ...
از گفتن حرفش تردید دارد و میان گفتن و نگفتنش مانده

است.
آب دهانم را قورت داده و تک سرفه ای می کنم.

_ چرا داری حرفت رو می خوری، حرف هام به این زودی
یادت رفت؟!

نگاهش را از چشمانم گرفته و به دستان خودش که درهم
پیچیده اند می دوزد.
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_ می شه یه خواهش کنم؟

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p270
#پارت_دویست_و_هفتاد

#من_آیه _طوفانم

دستی به موهایم می کشم.
جرات ندارم وقتی حتی نگاهش هم به من نیست تنش را دید

بزنم.
_ آره، می شنوفم.

کمی مکث می کند. سکوت کرده و با این عملم به او زمان
می دهم تا با خودش کنار آمده و بالخره بتواند خواهشش را

عنوان کند.
لحظاتی بعد همان گونه و بدون این که نگاهم کند با لحنی

خجل می گوید:
_ می شه خواهش کنم دیگه سیگار نکشی؟!

ماتم می برد، تعجب می کنم.
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سکوتم را که می بیند، جرات به خرج داده و سرش را بلند
می کند.

خجالت از تک تک اعضای صورتش می بارد.
چشم دزدیدنش کامالً بهم می فهماند که با چه سختی این

خواهشش را عنوان کرده است و شاید هم فکر می کند این
سکوتم آرامش قبل طوفان است و من اکنون سرش داده زده

و یک جواب دندان شکن به او خواهم داد.
شاید هم درست فکر می کند.

هر کس دیگری بود شاید من چنین برخوردی با او داشتم
ولی نه او، نه اویی که عیالم است و زن زندگی ام...

آب دهانم را قورت می دهم .
_ گفتمت که اهلش نیستم، دو سه روز یبار یه نخ می کشم.

سکوت می کنم.
کمی زمان می خرم ...

من هم از گفتن بعضی چیز ها کمی، فقط کمی خجالت
می کشم.

کمی که آرام می شوم، لبی تر کرده و ادامه می دهم:
_ که اگه اذیتت کنه، همونم نمی کشم.

شوک زده سرش را بلند کرده و خیره ی چشمانم می شود.
ماتش برده است.

گویا توقع این حرف را از من نداشته است.
برای منی که به سیگار کشیدن عادت ندارم، کنار گذاشتن آن
چندان کار سخت و شقی نیست. تهش همین است که گمان

می کنم همان دو سه روز یکبار یک نخ را هم ندارم و
خالص ...
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سیاست به خرج می دهم و با خباثت تمام می پرسم:
_ اذیتت می کنه؟

موهایش را پشت گوشش می فرستد.
لحنش را شرم و خجالت پر می کند.

_ از هیچ چیز به اندازه ی دخانیات بیزار نیستم.
آن کلمه ی بیزاری که در جمله اش بکار برده است، کامالً

حس نفرتش را به سهولت و راحتی نشان می دهد.
کنار گذاشتن سیگار برایم راحت ترین کار ممکن است ولی
یک سیاست مردانه نامش را بگذارم، یا درک شوهرانه، یا

منطق و تفکری عاقالنه ...
نمی دانم نامش چه چیزی بگذارم، ولی یک حسی مرا وادار
به این می کند که طور دیگر وارد عمل شوم و هر چند کم،
ولی توجه آیه به خودم را جلب و به او بفهمانم که نظرش

برایم مهم است.
کمی در جایم جابجا می شوم.

این را می دانم که از این زاویه عضالت سینه ی برهنه ام به
زیبایی خودنمایی می کنند، ولی این خاله ریزه ی خجالتی حتی
نظر کوتاهی هم به آن ها نمی اندازد و فیضشان را حتی در

نگاه کردن هم نمی برد چه برسد به لمس و حس کردنشان ...
با لحنی که کمی صدایم دروگه شده است خیره در چشمانش

می گویم.
_ اگه عیالم بخواد، حتی همون یه نخ دو سه روز یبارش رو

 هم نمی کشم.
چشمک ریزی می زنم.

_ می خوای؟
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تعجب می کند ولی کم کم رنگ نگاهش برمی گردد و تبسم
جای تعجب را در چشمان و لب هایش پر می کند. سری به

نشانه ی تایید تکان می دهد.
با ابرو  اشاره به دهانش می کنم.
_ زبونت رو موش خورده؟!
خجالت زده سر می افکند.

_ می خوام.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p271
#پارت_دویست_و_هفتاد_و_یک

#من_آیه _طوفانم

همراه با لبخند می گویم:
_ چون عیالم می خواد دیگه نمی کشم.
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سرش پایین است، ولی لبخندش را می بینم، وسوسه ی به
آغوش کشیدنش را بیشتر در وجودم حس می کنم.

کاش برود و در جایش دراز بکشد، کاش برود و بخوابد،
ولی این گونه ساده و ساکت کنارم ننشیند، من مردی هستم
 سی و اندی ساله با غرایض سرکوب کرده تا به این سن...
اکنون که صاحب زن و همسر شده ام نادیده گرفتن غرایضم

برایم سخت و دشوار گشته است.
گویا من همان طوفان قبل و بی بخار روز های گذشته نیستم
که سهراب همیشه می گفت، مطمئنی کار می کنه و برای

دکور وسط پات نیست!
ناخواسته از جایم برخاسته و برای دور کردن خودم از این
وسوسه و از این حال و از این افکار سرکشانه، به سمت در
کلبه می روم و پس از باز کردن آن، روی پله می ایستم و
سپس دستانم را هم در جیب شلوارم قرار داده و همراه با
نفس عمیقی که می کشم. نگاهم را در باغ می چرخانم.

 سعی می کنم خودم را از فکر به آیه خارج کنم.
 فکرم را درگیر زهرا می کنم.

دردانه ای نازک دلم، دلم برایش پر کشیده است، هر چند که
خواسته به مالقاتش نرویم، ولی دل من این حرف ها حالیش
نیست و به محض بردن آیه به خانه شان به مالقاتش می روم

و حتی شده دزدکی نگاهش کرده و رفع دلتنگی می کنم.
یک ربع به همین منوال می گذرد. از داخل صدایی نمی آید.
امیدوار می شوم به این که آیه به سمت تخت رفته و کم کم

خودش را آماده ی خوابیدن کرده است.
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باراش باران کمی هوا را سرد کرده است، البته نه آن
سرمایی که تن آدم یخ کند.

شاید هم چون من گر گرفته ام و حالم پریشان سرمای هوا را
حس نمی کنم.

در همین افکار هستم که قبل از این که بخواهم روی پله
بنشینم، استکان چای مقابلم قرار گرفته و صدای آرام آیه

 درون گوشم زنگ می زند.
_ تو این هوا یه استکان چای داغ می چسبه.

جرات این را ندارم که نگاهم را از مقابلم بگیرم.
اگر پایین بیاندازم، نگاهم قفل پاهای عریانش می شود و اگر
باال بگیرم قفل چشمان او می شود که می ترسم آیه حالم را از

چشمانم خوانده و طور دیگر فکر کند.
بخاطر همین بدون این که تغییری در حالت و نگاهم ایجاد

کنم همراه با تشکری آن را از او می گیرم.
منتظرم هر آن آیه برگشته و داخل کلبه شود، ولی بر عکس
تصوراتم نمی رود و ساکت کنارم ایستاده و بیرون را نگاه

می کند.
رسماً گاوم زاییده است.

حال برای خالصی از این وسوسه های به غلیان افتاده به کجا
پناه ببرم و خودم را سرگرم و فکرم را آزاد سازم؟!

_ چیزه...
تازه متوجه می شوم که خواسته ای دارد و دلیل این جا

ایستادنش هم به این خاطر است.
_ چیزی می خوای بگی؟

_ من...
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با کمی مکث ادامه می دهد.
_ می خواستم برم دستشویی.

فشار پاهایش به همدیگر که دقایقی پیش و قبل از شام دیده
بودم به یادم می آید.

شاید هم آن حرکتش بخاطر خجالتش نبود و دست به آب
الزم بوده است.

تمام زورم را می زنم تا نخندم.
بدون شک از رفتن به آن سمت به تنهایی می ترسد و با

 خجالت می کشید که به من رو بندازد، وضعیتی که دارد
بدون تردید دیگر کار به جای باریکش رسیده است که دل را

به دریا زده و خودش را راضی کرده است که همراهی
کردنم در رفتن به آن سمت را به جان بخرد.

استکان چایم را روی جعبه ها قرار داده و با فاصله ی یک
قدم جلوتر از او به راه می افتم و او هم پشت سرم می آید ...
قبل از او داخل دستشویی شده و شمع موجود در طاقچه ی
پنجره اش را به وسیله ی فندکی که کنارش قرار دارد روشن

کرده و سپس از دستشویی خارج می شوم.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی
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#p272
#پارت_دویست_و_هفتاد_و_دو

#من_آیه _طوفانم

از در فاصله گرفته و به دیوار کلبه تکیه می دهم و بی اختیار
لبخند دندان نمایی می زنم. چه حالی بدهد وقتی که از

دستشویی خارج می شود او را بین دیوار و خودم خفت کرده
و کمی شیطنت کنم.

نمی دانم برای من چنین ملس است یا تمام مردان از ترسو
بودن همسرانشان غرق لذت می شوند و از این که به ترسشان
مقابله کنند از آن ها کمک می گیرند حال و روز اکنون مرا

دارند یا نه ...
من که حسابی خوش خوشانم شده است و حسابی از این

قضیه غرق در لذت گشته ام.
دقایقی بعد همین که صدای باز شدن در را می شنوم. پشتم را

به آن سمت می کنم.
از نزدیک شدن آیه که مطمئن می شوم، قدم اول را کامل
برنداشته ام که صدای رعد و برق خوفناکی در فضای باغ
می پیچد که ترس و هراس و جیغ آیه را به همراه دارد.
همین که بر می گردم بگویم " هیش چیزی نیست که."

آیه ای که دستش را روی گوش هایش گذاشته و چشمانش را
هم بسته است، با سرعت با سینه ام برخورد کرده و برای
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جلوگیری از نیفتادنش دستانم به دور شانه هایش پیچیده و او
را به خود می فشارم.

رعد و برق دومی که می زند آیه سرش را درون سینه ام
می فشارد و اکنون که در آغوشم است و وسوسه ی فشردنش

بجانم افتاده است نمی دانم چه غلطی کنم.
او از ترسش چنین در جایش ثابت مانده است و من جرات
این را ندارم که او را بیشتر به خود بفشارم، چون می ترسم
گمان کند که آدم سود جویی هستم و از فرصت پیش آمده به

نفع خود دارم استفاده می کنم.
وسوسه هر لحظه در وجودم بیشتر می شود ...

آیه از ترسش حتی جرات این را ندارد که از آغوشم خارج
شود ...

برخورد پیشانی اش با سینه  ی برهنه ام و موهایش به تنم، حالم
را پریشان و پریشان تر کرده است، رعد و برق که قطع و
احساس می کنم آیه کم کم به حالت عادی خود برگشته است
خم شده و کنار گوشش با صدای دورگه  و مهربانی که خودم

فقط می دانم چه مرگم شده است می گویم:
_ یاشا خانئم قیز، بدو برو جات بگیر بخواب، من سنسور هام
فعال شده و با وجود توی خاله ریزه کنارم، کنترل کردنشون
برام شده عذاب علیم، بدو برو تا کار دست خودم و تو ندادم

بگیر بخواب...
آخر حرفم را با خنده و در حالی که دستم را از روی

شانه هایش برداشته ام، گفته ام.
آیه با چشمانی گرد شده و شرمی مشهود، بی حرف و با
عجله از کنارم رد شده و تا آخرین لحظه  و قبل از وارد
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شدنش به کلبه، با نگاهی مشتاق تمام تنش را دید می زنم و
یک " خاکبرسرت کنن" از ته دلی حواله ی خود کله خرابم

می کنم.
در همین حین، نگاهم به لباس های خیسمان می افتد.

برای این که خودم را سرگرم و به روایتی وقتم را پر کنم به
سمتشان رفته و پس از برداشتنشان به سمت روشویی

دستشویی می روم و شروع به شستن تک تک آن ها می کنم.
با چیزی که من متوجه شدم، آیه به همراه خودش لباس کافی
نیاورده است و فردا به این لباس ها شدیدا نیاز پیدا خواهد

کرد.
شستشوی لباس ها را آن قدر لفت می دهم که فکر کنم

یک ساعتی می شود که مشغول شستنشان هستم.
تک تکشان را روی طنابی که به دیوار کلبه نصب و زیر
ایوان قرار دارد پهن می کنم و خیالم آسوده می گردد که فردا
که از خواب بیدار شویم هیچ کداممان دیگر مشکل کمبود

لباس نخواهیم داشت.
کار هایم که تمام می شود با امید به این که آیه خفته است وارد

 پشت سرم بسته و چفت آن را هم از کلبه شده و در را هم
داخل می زنم.

نگاهم به سمت تخت کشیده می شود. از این که آیه به خواب
رفته است احساس بهتری می کنم و پس از خاموش کردن

اجاق و فانوس، به کمک نور گوشی ام به سمت تخت
می روم.

آیه به لبه ی آن تکیه داده و به اندازه ی کافی برای منه غول
تنش و با این هیکلم جا گذاشته است.

@romandl



از پریدگی پلک هایش متوجه می شوم که بیدار است و بی
اختیار لبخند بدجنسی روی لب هایم می نشیند.

نور گوشی را خاموش می کنم.
بگذار خیال کند که من فکر می کنم اکنون او در خواب به
سر می برد، چون این گونه، راحت تر روی تخت دراز

می کشم.
در حالی که همچنان لبخندم را بر لب دارم، روی تخت به

پهلو و رو به او دراز می کشم.
برای جمع کردن لبخندم نه خساست به خرج می دهم و نه
تالشی می کنم، او که مرا نمی بیند، بگذار به غلط اضافیم
فکر کنم و اگر عملی هم نمی کنم حداقل به آن بیاندیشم.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p273
#پارت_دویست_و_هفتاد_و_سه

#من_آیه _طوفانم
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صحنه ی دقایق پیش به یادم می آید.
مثالً می شود اکنون، دوباره  یک رعد و برق خفن زده شده و

آیه خودش را به آغوشم پرت کند؟!
به خواسته ی کودکانه ام تشری می زنم و در دلم هرچه بد و
بیراه در چنته دارم را حواله ی خود بی عرضه ام می کنم.
اصالً چرا برای این که بخواهم او را بغل کنم باید دستاویز

گرگی و خواسته ی خاتون و رعد و برق شوم، خدا این زبان
المصب را برای چه گذاشته است.

وقتی که چنین وسوسه ی به آغوش کشیدنش به جانم افتاده
است، چرا بغلش نکنم، چرا به او نفهمانم که مرا چه از نظر
فکری و چه از نظر احساسی و چه از نظر جنسی به سمت

خودش کشیده است.
اصالً می خواهم، از بس به آیه نزدیک شده و خودی نشان
دهم که حضور و وجودم به او ثابت شده و به او بفهمانم که

او اکنون زن من است زن شرعی و قانونی من ...
تک سرفه ای می کنم تا صدایم باز شود.

کمی زمان می خرم و با هزار کلنجار رفتن با خودم، با لحنی
آهسته و مهربان نامش را صدا می زنم.

_ آیه ...
چند ثانیه سکوت جوابم می شود ...

از پاسخ دادنش نامید می شوم که در همین حین صدای
آرامش را می شنوم:

_ بله ...
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فهمیده است ...
حس می کنم دریافته است که قصدم از این صدا زدن نامش

چیست ...
سکوتم را جایز نمی بینم.

نباید خفه خون بگیرم، باید زر بزنم چون اگر نزنم به ضرر
خودم است ...

تمام تالشم را می کنم لحن بیانم را مهربان کنم، درست همانند
زمان هایی که با خاتون و زهرا هم کالم می شوم.

_ این زندگی رو قبول داری، همه جوره و از هر لحاظ
منظورمه؟

از خدا می خواهم متوجه منظورم از همه جوره و همه لحاظ
بشود.

سکوت می کنم تا با فکری آسوده جوابم را بدهد.
سکوتش کمی طوالنی می شود، بهش حق می دهم، حق

می دهم که از من خجالت بکشد و در برابرم شرم از خود
پیشه کند.

منتظر در تاریکی خیره اش می گردم.
کمی زمان می کشد تا چشمانم به تاریکی عادت کرده و بتوانم

کمی بهتر او را ببینم.
سرش درون سینه اش فرو رفته است ...

وسوسه ای به جانم افتاده است که دستم را زیر چانه اش
گذاشته و سرش را باال آورده و تک تک اجزای صورتش

را از نظر بگذرانم.
همچنان انتظار جوابش را می کشم که کمی بعد با همان لحن

و بیان قبل به حرف می آید.
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_ قبول دارم.
زمان را از دست نمی دهم.
جسارتw خرجش می کنم.

_ خودت می دونی پشت سر این قبول دارم چه چیز هایی
هست درسته؟

لحن بیانش شرمگین تر می شود و شک ندارم اکنون
صورتش تماشایی و رنگ به رنگ شده است.

_ بله می دونم.
مهربان تر از قبل می گویم:

_ من نه اهل زور گفتنم، نه اجبار، می دونم که گفتن بعضی
 چیزها وظیفه ی منه که از اونا حرف بزنم.

مکث می کنم و کمی بعد ادامه می دهم:
_ من میگم، حرفم رو می زنم، خواسته و توقعم رو هم به

زبون می آرم، ولی ...
جرات به خرج داده و کمی سرم را نزدیک تر می برم.

تمام تالشم را می کنم تا لحن بیانم را مملو از آرامش کنم و
حس بد به آیه القا نکنم.

_ ولی بدوِن این که تو رخصت بدی، هیچ غلط اضافی
نمی کنم. چون رخصت دادنت برام از هر چیزی مهمتره ...
سکوت کرده و بازهم کمی زمان می خرم، سپس با هزار

جان کندن و با صدای دورگه و آهسته ای که در مهربان ترین
حالت ممکن قرارش داده ام می پرسم:
_ رخصت می دی تنگ دلم بگیرمت؟
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#من_آیه_طوفانم
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#p274
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#من_آیه _طوفانم

نفسم درون سینه ام حبس می شود.
تمام هوش و حواسم پی آیه و واکنشش است.

با کمی مکث سرش را باال می آورد.
توقع ندارم به این زودی قبول کرده و کنار بیاید، زمان

می دهم و با پرسیدِن دوباره ی سوالم، سعی نمی کنم که او را
در تنگنا قرار بدهم ...
 باید خودش بخواهد.

 برای اولین قدم من تا همین جا آمده ام کافی ست.
از این به بعدش کار اوست، کار اوست که برای واقعی

کردن و نشان دادن این ازدواج حرکتی کند، و یا به من، با
رخصت دادنش اجازه بدهد که خودی نشان دهم.

در سکوت نگاهش می کنم.
خوب نمی بینمش ولی حس می کنم او هم می خواهد، چون
اگر نمی خواست جوابش یک نه ی ثابت و محکم بود که
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همان اولین لحظه و بعد خواسته ام تحویلم می داد، حس
می کنم او هم با این زمان خریدن، دارد به شرم و خجالتش

قالب می گردد.
دقایقی بعد لحافی که رویش کشیده است را از خود فاصله

داده و لبه اش را به سمتم می گیرد.
ناخواسته بخاطر حرکت شیرینش، لبخند روی لب هایم

می نشیند.
در حالی که تالشی برای جمع کردن و پنهان کردن آن
نمی کنم، برای مطمئن شدنم با لحنی مهربان می پرسم:

_ این کارت یعنی رخصت دادن درست حالیم شده یا نه؟!
سر می افکند. شرم از صدایش می بارد.

_ درسته.
با لبخند کمی نزدیکش می شوم، قبل از این که بخواهم دستم
را دور تنش بیاندازم با مهربانی و لحنی آهسته کنار گوشش

پچ می زنم:
_ بچرخ.

می دانم سختش است که در آغوش عریانم قرار بگیرد. من
فقط می خواهم امشب یک هم آغوشی کوچک با هم داشته
باشیم، یک هم آغوشی که هم به من ثابت کند که آیه زنم

است و هم به او ثابت کند که من شوهر او هستم و اکنون ما
دونفر به همدیگر از هر کسی محرم تر و نزدیک تر هستیم و
برای نزدیک تر کردنمان به یکدیگر هر کدام به نوبه ی خود

باید از یک جایی شروع به غلط اضافی کردن بکنیم.
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کمی صبر می کنم تا چیزی که از او خواسته ام را عملی کند.
سپس به نرمی در جایش چرخیده و پشت به من قرار

می گیرد.
برای آغوش کشیدنش ثانیه ای تعلل نکرده و صبر را جایز

نمی بینم.
دستم را از زیر سرش رد کرده و به روایتی سر آیه را روی

بازویم قرار می دهم.
 با همین یک حرکت تنم گرم شده و قلبم به تپش می افتد.

یعنی این خاله ریزه ی بغلی عیال من است، عیالی که خاتون
می گوید باید باالی سرم بگذارمش و حلوا حلوایش کنم؟!
برای فشردن تن او به خودم خجالت می کشم و به گذاشتن

دست دیگرم روی شکمش خودم را قانع می کنم ...
نمی خواهم ...

نمی خواهم حتی سر سوزنی آیه حس کند که از روی هوا و
هوس چنین کاری را کرده ام.

تنها هدفم این است، این است که به او بفهمانم نسبت به او بی
احساس نیستم و او توانسته در همین چند روزه نظر و توجه

مرا به خودش جلب کرده و کاری کند که من مدام به او
بیاندیشم و وسوسه ی به آغوش کشیدنش را به جان بخرم.

سکوت در فضای کلبه حاکم است.
حتی صدای نفس های آیه هم به گوشم نمی رسد. موهایش

مقابل صورتم قرار دارد و من حتی جرات این را ندارم که
آن ها را بو کشیده یا نوازش کنم.

دوست دارم او را از پشت به خودم بچسبانم ولی نمی توانم
چنین کاری را کنم.
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زمان می دهم.
به او زمان می دهم تا با خودش ...

با من ...
با این ازدواج ...

کنار بیاید ...
بس است ...

کفایت می کند ...
همین هم آغوشی می تواند به تنهایی اولین قدم تکمیلی منو آیه
برای شروع رابطه ی جدی و واقعی زناشویی مان باشد ...

نه او حرفی می زند.
نه تکانی می خورد ...

و نه من ...
هر دو در سکوت و بی حرکتی می مانیم ...

من به این که سری بعد چگونه بچالنمش و چه کاری کنم که
کم کم با من کنار بیاید و شرم و خجالتش را از بین ببرم

می اندیشم و اّما او به چه می اندیشد را نمی دانم...!

* * *

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
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دم دم های صبح است...
نمی دانم بگویم بی جنبه بودنم ...

یا بگویم بی تجربه بودنم ...
یا بگویم وسوسه ...

یا بگویم خواسته ی قلبی ...
یا میل مردانگی ...

نمی دانم چه نامی را بر روی این حسم بگذارم، ولی هر چه
که نام دارد، با وجود تمام خستگی که دیشب داشتم تا اکنون

نتوانسته ام پلک روی هم بگذارم.
مخصوصاً از آن زمانی که آیه غرق در خوابی عمیق، در

جایش چرخیده و رو به من دراز کشید.
برخورد نفس های گرم و آرامش کاری کرده است که من تا
همین االن بیدار مانده و وسوسه ای که به جانم افتاده تا او را
لمس کرده و به خود بفشارم را درون وجودم سرکوب ساخته 

و خودم را به آن راه بزنم ...
نیستم ...

نه فرصت طلب ...
نه سود جو ...
نه خودخواه ...!
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اگر بر غلط اضافی باشد که بخواهم آن را انجام بدهم، باید
حتماً آیه هوشیار باشد و آگاه، وگرنه کار من نیست که حتی

به زن خودم زمانی که در خواب به سر می برد، دست
درازی کنم و برای آرام کردن خودم هرچند شده کم، شیطنت

کرده و از وجود عیالم بهره ببرم.
در همین افکار غرقم که آیه در خود جمع می شود.

حس می کنم احساس سرما می کند. ولی چنان در خواب غرق
شده است که قادر به این نیست که لحاف را به روی خود

بکشد.
دست چپم هم چنان از دیشب زیر سرش قرار دارد؛ ولی
دست راستم بخاطر تکان خوردن و باز کردن لحاف از

رویش، روی پهلوی خودم گذاشته ام. آخر آیه لحاف را بین
پاهایش قرار داره است و اکنون با سخاوت پای عریان چپش
در معرض نگاه مستقیمم قرار گرفته است و اکنون که کلبه
از روشنایی مطلوبی برخودار گشته است، من می توانم به

سهولت آن  را دید زده و فیضش را ببرم. ولی منه کله
خراب، حتی همین غلط اضافی را هم نمی توانم بکنم.

حس می کنم اگر به پاهایش زل بزنم، آیه متوجه می شود که
دارم تنش را دید می زنم و از خواب برخاسته و از دستم

شاکی می شود.
در حالی که نگاهم همچنان به صورت و لب های اوست،

لحاف را از وسط پاییش به آرامی خارج کرده و تا
شانه هایش آن را می اندازم.

هر چند که قلبم برای این که او را گرم کنم، مرا تشویق به
این می کند که تنش را به تنم بچسبانم.
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ولی متاسفانه عقلم مرا از این کار منع کرده و مرا دعوت به
صبر و شکیبایی می کند.

عقل کله خرابم جز این راه چیزی تحویلم نمی دهد.
نگاهم جلب مقداری از موهای آیه که روی صورتش افتاده

است می شود.
اگر هوشیار بود بدون شک آن ها را پشت گوشش می فرستاد.

در این چند روز این را خوب دانسته ام که آیه از این که
مویش جلوی صورتش قرار بگیرد احساس خوبی ندارد که

مدام آن ها را پشت گوشش می فرستد.
چه عجیب دوست دارم این کار را برایش انجام دهم، ولی
متاسفانه نمی توانم خودم را حتی راضی به این کار کنم.

کم کم به این نتیجه می رسم که برای خارج ساختن خودم از
این عذاب تنی به آب بزنم و شروع به راه انداختن بند و

بساط صبحانه کنم.
امروز باید درختان گردو که با فاصله ی سه متر از دیوار،

دورتادور باغ قرار گرفته اند را آبیاری کنم.
حتی برنامه دارم، امروز آیه را بیرون برده و گشتی هم در

شهر بزنیم و بعد از خرید، شام را هم بیرون بخوریم.
به آرامی دستم را از زیر سرش بیرون می کشم.

کمی احساس خشکی دارم ولی بی تفاوت به آن کش و قوسی
به تنم داده و ابتدا شروع به آماده کردن اجاق می کنم و سپس

قابلمه  و کتری را برداشته و در حالی که در کلبه را با
کوچکترین صدای ایجاد کرده باز می کنم، از کلبه خارج

می شوم.
به محض خروج نفس عمیق می کشم.
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#من_آیه _طوفانم

هوای مطلوب تمام ریه هایم را پر می کند.
باران هوا را طوری دل انگیز کرده است که قبل از این که
بخواهم صبحانه بخورم و بعد همانند اکثر اوقات ورزش

کنم. مرا ترغیب به این می کند که قید آن ها را زده و از این
هوای تمیز و پاک استفاده  ممکن را کرده و حالی به خودم

بدهم.
قابلمه را به همراه کتری آب کرده و پس از گذاشتنشان روی
اجاق و قرار دادن تخم مرغ ها درون قابلمه، به سمت یخچال

 از درون آن، قوطی کره ی بادم زمینی ام را می روم و
برمی دارم و سپس شروع به خوردن چند قاشق از آن

 می کنم.
کارم را با برداشتن یک عدد موز کامل کرده و پس از

خوردن آن و برداشتن بطری آب، از کلبه خارج و به سمت
آن قسمتی از باغ که برای تمرینم درست کرده ام که به

روایتی کنار النه ی گرگی و روبه روی کلبه و در فاصله ی
ده متری از آن است می روم.
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به محض نزدیک شدن، گرگی به سمتم آمده و با خرسندی
نوازشش می کنم.
_ چطوری پسر؟

واق واق می کند و خودش را باال و پایین می اندازد.
_ ببند در اون گاراژ و پسر، عیال خوابه، ببین می تونی

دوباره خوف تو جونش بندازی. بدو برو طنابم رو بیار که
امروز کلی کار دارم.

به سمت طنابم که از درخت آویزان است رفته و آن را به
دندان گرفته و در حالی که روی زمین آن را می کشد، به

سمتم می آید.
_ دمت گرم رفیق.

بطری را روی علف های کف باغ پرت کرده و سپس برای
گرم کردن خودم، شروع به طناب زدن می کنم.

گرگی نزدیکم شده و همانند من می پرد.
_ آفرین رفیق، همین طور پیش بری خوب بدنی برای خودت

می سازی.
او واق واق می کند و من می خندم.

البته نه همانند همیشه با صدای بلند، نه با صدای آهسته ای
می خندم و مراعات آیه را می کنم تا سیر گرفته و بخوابد.
ده دقیقه  به همین منوال می گذرد، کم کم خورشید درآمده و

هوا را مطلوب  و دل انگیز تر کرده است.
طناب زدنم که تمام می شود از شاخه ی درخت آویزان شده و
شروع به بارفیکس رفتن می کنم. راند سه دقیقه ای اولم که
تمام می شود پایین آمده و کف دستانم را روی زمین قرار

داده و پای راستم را هم پشت پای چپم می گذارم و شروع به
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زدن حرکت شنا می کنم. دقایقی بعد دوباره سمت شاخه ی
درخت رفته و از آن آویزان و شروع به بارفیکس و چند

حرکت استقامتی دیگر می کنم.
بعد از ده دقیقه پایین آمده و نفس نفس زنان بطری آبم را سر

می کشم.
چند بار نفس عمیق می کشم و بعد سمت پتکم می روم.

پشت تایر قرار می گیرم. روی گارد پا می ایستم و شروع به
 پتک زدن روی تایر در راند سه دقیقه ای می کنم.

این حرکت باعث تقویت عضالت ساعد و لختی در کلیه ی
عضالت دستم می شود.

در راند بعدی، گاردم را عوض کرده و دوباره سه دقیقه
روی تایر پتک می زنم. یک دقیقه استراحت و باز شروع به

زدن بر روی الستیک می کنم. شاید بگوید چرا روی
الستیک، الستیک حالت دورانی دارد وقتی ضربه ای به آن
وارد می کنم آن هم ضربه ای مالیم به عضالتم وارد می کند

که این، باعث تقویت و قدرت و سرعت لختی عضالتم
می گردد، درست همان چیزی که یک مبارز دوست دارد در

بدن داشته باشد
نیرو=شتاب*حجم)وزن( یعنی عضله ای نیرومند است که هم

 شتاب داشته باشد و هم دارای حجم کافی باشد.
بعد از زدن چهار راند، یک دقیقه استراحت می کنم و بعد دو

سر کالف را دور تایر می اندازم و حدود دو متر از آن
فاصله می گیرم و سپس دوسر طناب را با دو دست گرفته و
شروع به باال و پایین کردن طناب ها می کنم، درست مثِل
یک سوار کار ... این کار باعث رفع خستگی عضالتم که
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در حین مبارزه که پیچ خمهایی به عضالت دستم وارد
می کند چون در هنگام مبارزات جدی و زدن ضربات محکم

و قوی مثمر ثمر می باشد.
پنج دقیقه بعد نفس زنان روی الستیک نشسته و شروع به
سر کشیدن دوباره ی بطری آبم می کنم تا نفسی چاق کنم.
کمی که نفسم آرام می شود، به سمت کنده ی درخت رفته و

شروع به باال کشیدن آن تا شکمم می کنم، چند بار این حرکت
را انجام می دهم.

در همین حال هستم که نگاهم به آیه ای می افتد که سرش را
بیرون آورده و نگاهی به میخی که دیشب لباس هایش را از

آن آویزان کرده بود می اندازد.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی
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لباس هایش را که روی آن نمی بیند.

متعجب نگاهش را به من می دوزد.
کنده را روی زمین قرار داده و با دست با طناب اشاره

می کنم.
_ اونجان.

سرش را بیشتر بیرون آورده و چشمانش به لباس هایش که
می افتد. تعجبش بیشتر می شود. شاید از این که آن ها را

برایش شسته ام تعجب کرده  است و شاید هم از این که چرا
آن جا قرار دارند.

موهای همانند آبشار آویزان شده اش را پشت گوشش
می فرستد.

برای برداشتن لباس هایش از روی طناب، تعلل می کند.
به خوبی می دانم این تعلل کردنش برای چیست...

خجالت می کشد با آن وضع خارج شده و لباس هایش را از
طناب بردارد.

ادب حکم می کند چشم گرفته و مشغول به انجام ادامه ی
حرکاتم بشوم.

ولی با تمام پرویی بی ادبی کرده و دست به سینه شده و
نگاهش می کنم.

نمی خواهم چشم بگیرم.
اکنون که هوشیار است. بگذار بفهمد که دارم دیدش می زنم.

بگذار عادت کند.
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بگذار اصالً بفهمد که من قصد دارم در آن وضعیت عریان
بودن پاهایش، نگاهش کنم.

حال انتخاب با خودش است که داخل کلبه شده و قید برداشتن
لباس هایش را بزند، یا خارج شده و به من بفهماند که

مخالفتی ندارد از این که بخواهم چنین بی پروا نگاهش کنم و
خجالت و هر چیز دیگر را سمتی انداخته و خیره ی پاهای

عریانش بشوم.
در اصل این کارم یک نوع امتحان است.

امتحان این که همان قدر که من می خواهم فاصله ها، از
میانمان برداشته شود، آیه هم همین را می خواهد یا نه ...

یک دقیقه به همین منوال می گذرد، درست همان لحظه که از
خارج شدنش نامید می شوم. آیه از کلبه خارج و پس از

پوشیدن کفش هایش به سمت طناب می رود.
کارهایش را با طمانینه انجام می دهد.

عجله ای نمی کند.
با شتاب و بی سلیقگی کارش را انجام نمی دهد...

خوش می آید ...
این عملش ...
این حرکتش ...

این با آرامش انجام دادن کارهایش .. .
طوری به دلم خوش می آید که احساس خشکی در گلویم کرده

و بطری را از مقابل پایم برداشته و شروع به نوشیدنش
می کنم.

 پس خاله ریزه راه آمده ...
با منو نسبتمان راه آمده است ...
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پس بلد است که او هم چراغ سبز بدهد ...
اعالن آمادگی کند ...

با حرکات و کارهایش و با زبان بی زبانی بگوید که طوفان
می خواهم، نزدیک کردن خودم به تو و برداشتن فاصله ها از

میانمان را می خواهم.
با آرامش راه آمده اش را در پیش گرفته و با همان طمانینه

داخل کلبه می شود.
طوری انرژی می گیرم از کارش که این بار با انرژی

بیشتری مشغول انجام دادن چند حرکت فیتنس کرده و پس از
نیم ساعت، از تمرین دل کنده و با تنی خیس از عرق به

سمت حمام قدم برمی دارم.
ولی قبل از این که به آن سمت بروم، رو به گرگی کرده و

می گویم:
_ دور و بر کلبه بپلکی کالهمون بد رقمه می ره تو هم برو

 سمت استخر تا یه دوش بگیرم و بیام اونوری ...
گرگی مطیعانه کاری که ازش خواسته ام را انجام می دهد و

سپس به سمت طناب لباس ها رفته و پس از برداشتن
لباس هایم به سمت حمام رفته و دوشی می گیرم.

چون آب راه درختان گردو راحت و زحمت باز کردن ندارد
زیاد و در یک خط صاف و دور تا دور باغ قرار دارند،

یک دوش کاملی می گیرم تا دوباره نیاز به دوش گرفتن بعد
از آبیاری درختان گردو نداشته باشم.

امروز باید بعد از آبیاری مشغول دست و پا کردن چوب
برای اجاق بشوم.

چوب های شکسته و آماده ام کم کم دارند به اتمام می رسند.
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از حمام که خارج می شوم، نگاهم به تخت حاضر و سفره ی
چیده شده و آیه ای که انتظارم را می کشد می افتد، قلبم گرم و

کیفم کوک می شود ...
با حالی خوب پس از آویزان کردن حواله ام از طناب، به آن

سمت می روم.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p278
#پارت_دویست_و_هفتاد_و_هشت

#من_آیه _طوفانم

این که عیالم برایم بند و بساط سفره را چیده و منتظر مانده تا
آمده و تنگ دلش بنشینم، مرا راضی و خرسند می کند.

جمع نمی کنم نیش باز شده ام را جمع نمی کنم.
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بگذار ببیند که چه بی اندازه از کارش لذت برده و غافلگیر
گشته ام.

نزدیکش که می شوم، نگاهش را به سمتم چرخانده و در
سالم دادم پیشی می گیرد.

_ سالم، صبح بخیر.
در حالی که روبه رویش آن سمت تخت می نشینم، با لبخند

می گویم:
_ روزی که با عیالت شروع بشه، بدون شک صبحش

خیره.
لبخند ملیحی بر لب می نشاند ولی حرفی نمی زند.

پس این خاله ریزه ی زبل خان، از گفتن چنین حرف هایی
خوشش می آید، من هم که خوراکم چنین حرف زدن با

خانم های زندگیم است.
اگر خاله ریزه ام خوشش می آید که همانند خاتون، قربان

صدقه اش بروم، چه بهتر، این طور من هم احساس راحتی
می کنم و از بودن در کنار او احساس بهتری دارم.

البته اگر مطمئن شوم که از این طرز بیانم آیه حس انزجار
ندارد و راضی و خشنود است.

شروع به خوردن سفیده ی تخم مرغ های آب پزی که، آیه با
وسواسیت تمام، زرده ی آن ها جدا کرده است می کنم.

تک تکشان طوری بهم می چسبد که نگویم.
قشنگ بی جنبگی از سر و صورتم می بارد، قشنگ معلوم

است که صفر کیلومتر بوده ام و تا کنون زنی برایم این کار  ها
را انجام نداده است که چنین غرق در خوشی و خوشحالی

گشته ام.
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برای یک لحظه این که از فردا آیه به خانه شان رفته و دیگر
کنارم نیست که می افتم، چیزی درون قلبم تکان می خورد.

فکری در ذهنم جرقه می زند.
یک چیزی درون قلبم مرا ترغیب به این می کند، امروز
کارو بارو آبیاری و درختان و هر چیز دیگر را کناری

گذاشته و صبح تا شبم را کنار آیه سپری کنم.
در حالی که شروع به نوشیدن چایم می کنم، با لحنی که تمام

و کمال سعی در مهربان نگاه داشتن آن دارم می پرسم:
_ پایه کوه و کوهنوردی هستی؟

ابتدا متعجب نگاهم کرده و سپس با خرسندی، با دستش به
سمت کوهی که دیروز آن را به او نشان دادم می کند.

 _ منظورت به همون کوهه؟
با حالتی متفکر نگاهش می کنم.

_ اون کوه هم می تونه باشه، هر جا که بخوای می برمت، چه
این وری چه اونوری.

_ خب فرق اینوری با اونوری چیه؟
سیاهی چشمانش را هنگام اینوری و اونوری گفتن در حالی

که سرش را به چپ و راست کمی کج می کند، آن ها را
گوشه ی چشمانش برده و چهره ی شیرینی به خود می گیرد.

چنان شیرین که نمی توانم خوشحالی ام را کنترل کنم و خنده ی
آهسته ای می کنم.

_ فرق شون به اینه که این جا از وسط باغ ها رد می شیم و
نزدیک تره و اون باال هم غذا خوری و کلبه برای اجاره
داره، ولی این ور تا لب جاده باید با موتور بریم و از غذا

خوری و کلبه هم خبری نیست.
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با معصومیت می پرسد:
_ خب تو مایلی کدوم بریم؟

شانه ای می اندازم.
_ برای من فرقی نداره، اصل نظر توئه، ولی اگه نظرم رو

بخوای، این وریه بریم بهتره، چون همه چیز داره ولی
اونور باید از دیشب بند و بساط جوج و مخلفاتش رو دست و
پا می کردیم و صبحونه رو هم می ذاشتیم اون جا می زدیم به

رگ، بازم هر کدوم تو بخوای همون وری می برمت...
_ خب با این اوصاف، این وری که می گی رو بریم.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p279
#پارت_دویست_و_هفتاد_و_نه

#من_آیه _طوفانم

@romandl



لبخندم عمق می گیرد.
_ هر چی عیالم بگه.

سپس اشاره به سفره  می کنم.
_ پس تا می تونی انرژی جمع کن که تا برسیم به اون

استراحت گاه راه درازی داریم.
لبخندش عمق می گیرد.

_ باشه حتماً.
چنان با ذوق ادامه ی صبحانه اش را می خورد که از ذوقش

من هم ذوق زده می شوم.
در سکوت صبحانمان را می خوریم و کمی بعد، آیه به

سمت، شستن ظرف ها می رود و من هم به سمت خاموش
کردن اُجاق ...

لحظاتی بعد، همه چیز تمیز و مرتب شده و آیه شروع به
پوشیدن تونیکش می کند، سپس با لحنی که محبت از آن

می بارد می گوید:
_ ممنون بابت شستن لباس هام، اگه نُشسته بودی االن

نمی دونم چی باید می پوشیدم.
لبخند خبیثی می زنم.

در، نشان دادن چراغ سبز کمی تغییر رویه می دهم. ابتدا
می خواهم حرفم را بدون این که نگاهش کنم بگویم، ولی بعد
از کمی تعلل به این نتیجه می رسم که کمی سمتش خم شده و

حرفم را مقابل صورتش بگویم:
_ خواهش می کنم، البت نیازه بگم، راه های دیگه ای هم هست

که یه زن می تونه اون طور از شوهرش تشکر کنه. فقط
خواستم بگم در جریان باشی.
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ابتدا از تعجب چشمانش گرد می شود ولی سریع به خود آمده
و از خجالت رنگ به رنگ شده و سر می افکند.

برای این که راحتش بگذارم و بهش زمان بدهم که به حرفم
فکر کند، بدون این که لبخند خبیثم را جمع کنم از کلبه خارج

و در بیرون انتظار آمدنش را می کشم.
بگذار بشنود.

بگذار کم کم حرف های خصوصی که بین هر زن و مردی
رد و بدل می شود را بشنود.

فقط کافی بود که چراغ سبز را بدهد...
وقتی صبح چراغ سبز را داد و آن چنان با طمانینه و آرامش
مقابل نگاه خیره ی من راه رفت و لباس هایش را برداشت،
دیگر استارت کار را زد و زین پس باید خودش را برای

خیلی چیز های دیگر آماده کند.
من که برای چشیدن خیلی چیزها خودم را آماده کرده ام.

حال مانده است که او هم بخواهد، بخواهد و به من اجازه ی
جوالن دادن در هوایش را بدهد.

این که اکنون او از زهرا و خاتون به من نزدیک تر است را
نمی توانم کتمان کنم.

حتی این حسی که عالوه بر عاطفی، جنسی هم مرا به سمت
او می کشد را هم نمی توانم کنترل کنم.

افسارشانw از دستم در رفته است.
البته من هم تمایلی به این جمع کردن در رفتگی افسارشان
ندارم، وگرنه اگر نمی خواستم هر غلطی می کردم تا بالخره

مقابلشان قد اعلم کرده و به نحوی از خجالتشان درآیم.
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کمی بعد، آیه حاضر و آماده از کلبه خارج و در حالی که از
من نگاه می دزدد کنارم می ایستد تا دِر کلبه را بسته و راهی

باغِ باالیی شویم.
با آرامش به کارم می پردازم.

همین که گرگی صدای بستن در کلبه را می شنود، واق واق
کننان به سمتم می آید.

آیه هراسان نزدیکم شده و با فاصله ی ناچیزی پشت سرم
ایستاده و به نحوی سنگر می گیرد.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p280
#پارت_دویست_و_هشتاد

#من_آیه _طوفانم

چنان از کارش سر کیف می آیم که نگویم.
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به سمت گرگی خم می شوم. 
_ امروز کار تعطیله رفیق، برو تو هم خوب بپلک این دور

و اطراف تا من برگردم.
سپس در جایم می ایستم.

هر چه می کنم دستم را دور شانه ی آیه بیندازم نمی توانم،
چون دوست ندارم که حرف دقایق پیشم را طور دیگر
برداشت کند، اجازه می دهم تا خودش نزدیکم بشود.

فقط کافی ست که نزدیکم شود، بعد از اون با من، نمی کشم،
عقب نمی کشم و در رکابش قدم بر می دارم .

هنوز قدم اول را برنداشته ام که آیه، نزدیکم شده و خجالت
زده دستش را دور بازویم انداخته و مرا حالی به حالی

می کند.
بی حرف و کنار هم از باغ خارج می شویم.

وقتی که می بینم آیه هنگام قفل کردن در و زدن قفل کتابی
آن، همچنان بازهم دستم را رها نمی کند، در می یابم که فقط
بخاطر ترس از گرگی دستم را نگرفته است و این عملش

راه را برای من هموار و بازتر می کند.
این کارش اگر چراغ سبز نیست پس چیست؟!

شاید هم روش تشکر کردنش چنین است.
با گفتار راحت نیست و عملی بیشتر می پسندد ...

سکوت اختیار می کنم.
حتی سر سوزنی دوست ندارم که کارش را به رویش آورده

و باعث شوم که عقب نشینی کند.
چون من می خواهم...
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از ته دل نزدیک شدن و برداشتن فاصله ها را از میانمان
می خواهم.

به باالی سکو که می رسیم، خودش دستم را رها می کند .
 به پایین می پرم. سپس به سکو اشاره روی سکو نشسته و

کرده و لحن کالمم را از محبت لبریز می کنم.
_ بشین عیال ...

 آیه با آرامش روی آن می نشیند.
شیطنت وجودم گل می کند و مرا ترغیب به این می کند که به

آیه بگویم، بپر بغلم حاال...
ولی به آن شیطنت غلبه کرده و با لبخند مهربانی که بر لب

می نشانم. نزدیک شده و دستم را دور کمرش گذاشته و کمک
می کنم تا پایین بیاید.

_ ممنون.
با شرم و خجالت گفته است، ولی من با لبخند و در حالی که

دستش را می گیرم می گویم:
_ خواهش.

نزدیک رودخانه که می شویم؛ پاچه ی شلوارم را باال می دهم.
من از داخل رود خانه رد می شوم و کمک می کنم، تا آیه از
ً روی سنگ ها بپرد، به وسط راه که می رسیم، منظورم دقیقا
به همان جایی است که بین سنگ ها از هم فاصله ی زیادی

وجود دارد.
آیه پاچه ی شلوارش را باال داده و کفشش را هم از پایش

خارج و در دستش می گیرد.
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برای این که تعادل بیش تری روی او داشته باشم بجای
دستش، دستم را روی گودی کمرش می گذارم و او را کامل

به خود می چسبانم.
_ وای آب چقدر یخه.

خنده ای می کنم.
_ آره، بخاطر بارون دیشِب. می بینی که عمق آبم یه نمه

بیش تر شده.
به نشانه ی تایید سری تکان می دهد و برای این که خیالش
کامل از بابت خودش مطمئن باشد، دستانش را از هر دو

طرف بند لباسم می کند که این عملش سنسورهای خفته ام را
باز فعال می کند.

یعنی امشب می شود، کمی، فقط کمی با عیالم غلط اضافی
کنم، خیر سرم نامزد به حساب می آیم و نامزد بازی هم که
خوراک هر زن و شوهر در مدتی که در دوران نامزدی به

سر می برند است.
فکر نامزد بازی را به گوشه ای پرت و کنار هم، عرض
رود خانه را طی کرده و سپس کمک می کنم تا آیه از تخته

سنگ باال برود.

#من_آیه_طوفانم
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سپس خودم از تخته سنگ باال می روم زمان می دهم تا آیه،
پاچه ی شلوارش را پایین داده و کفش هایش را بپوشد.

کمی بعد کنار هم وارد باغ باالیی شده و به سمت کلبه قدم بر
می داریم.

به محض باز کردن عقب می کشم تا آیه ابتدا داخل شود.
سپس پشت سر او داخل کلبه می شوم، آیه وسط کلبه می ایستد

و خجالت زده می گوید:
_ می شه قبل رفتن من یه دوش بگیرم؟

اشاره به حمام می کنم.
_ آره حتماً.

سپس به نشانه ی حواس پرتی با کف دست به پیشانی ام
می زنم.

اصالً حواسم به لباس های زهرا نبود.
به سمت کشوی دوم می روم.

سعی می کنم، حرص را از لحن بیانم دور سازم.
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سعی می کنم بغضم را پس بزنم.
 درد وجودم را سعی می کنم طوری برخورد نکنم که او

بفهمد که با یاد آوری بالیی که به سر زهرا آمده است، من
به چه حالی می افتم.

_ این کشو کشوی لباس های زهراست. بیشتریش تحفه های
بوده که خودم براش خریدم و اون هنوز بخاطر شرایطش

این جا نیومده، تا اونا رو بپوشه، هر چیزی رو هم که براش
می بردم، یا نمی پوشید یا پاره شون می کرد، ولی من برای

دل خودم بازم براش می خریدم. اگه خواستی می تونی ازشون
استفاده کنی. فکر نکنم قد و قواره تون با هم زیاد فرق داشته

باشه.
آیه خجالت زده می گوید:

_ نه همین لباس هام تمیزه، صبح پوشیدم، فقط می خوام یه
دوش بگیرم تا یکم سر حال بشم، موهام چرب شده.

تک سرفه ای می کنم تا صدایم باز شود، اشاره به تونیکش
می کنم.

_ بینشون مانتو هم هست، باال رفتن از کوه با چادر یکم
سختته، تونیکت هم مناسب بیرون نیست، اگه می خوای،

بریم اول یه چیزی بخرم.
سریع به سمتم آمده و شرمگین می گوید:

_ نه، نیازی به خرید نیست. دیر می شه. باال رفتن از کوه
مزه ش به اول صبحشه. اگه بین هدیه هات مانتو هم براش

خریدی، همون رو می پوشم.
با محبت سری تکان می دهم.
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_ آره داره، ولی اون رو باال آویزون کردم تا اتوش نشکنه.
تا تو بری بیای از کاورش درش می آرم.

اشاره به حمام می کنم.
_ تو کمدی که داخل حمومه، حوله ی تمیز هم هست.

باشه ای گفته و به سمت حمام می رود.
او می رود و من با تمام حرصی که در درونم به یک باره و
بعد از یاد آوری آن مصیبت و فاجعه ای که بر سر زهرا
آمد، لگد هایم را روی تشک زده و سپس از کلبه خارج

می شوم.
دلم فریاد می خواهد.

دلم نعره کشیدن می خواهد.
خالی شدن می خواهد.

باورم نمی شود که آیه چنان توجه مرا به خود جلب کرده و
فکر و ذکر مرا درگیر خودش کرده است که بعد از مدت ها
غیر از زهرا و انتقامش، یک روز به خودم و نیاز هایم و

زندگی خصوصی ام فکر کرده ام.
وجوِد آراَمش باعث می شود خودم را کنترل کرده و بخاطر
نترساندن آیه  هم که شده، از نعره و فریاد کشیدن، خودم را
رها کرده و با زدن مشت های پی در پی روی کیسه بوکسم،

که از شاخه ی درخت آویزان است خودم را آرام و از
حرص وجودم رها سازم.
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هر چه فحش در چنته دارم را حواله ی مازیار و دار و
دسته اش می کنم.

دقایقی بعد، کمی که آرام می شوم، نفس عمیق کشیده و به
سمت کلبه می روم.

به محض داخل شدن، لیوانی آب کرده و می نوشم.
نگاهم به در حمام که می افتد، زیر لب و بغض آلود می گویم:
_ قشنگ گذاشتی کنار، اونم همچینه شیک و مجلسی، آره؟!

اوس کریم بگو بینم، از کجا سر راهم سبزش کردی؟!
برنامه داشتی، نه! حاال که این نسخه رو برام پیچیدی، یه

حوصله ای بده، یه امروز رو هم، ختم به خیر کنم، من همون
چاکر حوصله سر برتم، یعنی خوراکمه، یه نمه ُعرضه بهم
بده و یه نمه هم با وجود منو بساز، تا کاری کنم امروز چشم
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عیالم بهم باشه، این طور که بوش می آد، دلش آکبند آکبند
بوده، چون اگه نبود، این طور، تو رکابم نبود و باسم زیرآبی

 می رفت و می زد جاده خاکی ...
الهی رخصتی گفته و به سمت سینک ظروفشویی می روم.

چند بار به صورتم آب می پاشم.
با کمی خشونت انگشتانم را بین موهایم فرو برده و کف

دستان خیسم را روی گوش های داغ کرده ام می گذارم تا کمی
خنک شوم.

کمی بعد عقب کشیده و به سمت کمد لباس هایم می روم.
ابتدا مانتوی اسپرت دکمه دار خردلی رنگ را از درون

کاور بیرون کشیده و سپس با همان چوب لباسیش آن را، از
رخت آویز، آویزان می کنم .

خردلی ...
رنگ محبوب زهرا ...

همین که برمی گردم تا دِر کمد را ببندم، نگاهم به پالتوی
پلنگی می افتد، که دور یقه ی آن خزدار است.

زهرا همیشه آرزویش بود یکی از این پالتو ها داشته باشد،
شاید بتوانم مانتو را به آیه بدهم، ولی این را می دانم که دل
این را ندارم که این پالتو را که با هزار امید و آرزو برای

زهرا خریده ام، که روزی دوباره حالش خوب شده و با همان
شور و شوقی که داشت، به محض دیدن این پالتو، باال و
پایین پریده و جای جای صورتم را بوسه باران کرده و از

گردنم آویزان شود.
می خرم.
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اگر آیه عین همین پالتو را بخواهد برایش یکی می خرم، ولی
محال است بتوانم، تحمل کنم که این پالتو جز زهرا آن را

شخص دیگری به تن کند.
این پالتو فقط برای زهرای من دوخته شده است.
برای موقعی که همیشه آن روز را از اوس کریم

خواسته ام ...
دِر حمام که باز می شود، به خود جنبیده و پس از برداشتن

ست تی شرت و شلوار اسپرت مشکی رنگم، در کمد را بسته
و شروع به خارج کردن تی شرتم که بخاطر پاشیدن آب

خیس شده است می کنم.
آیه به سمت یخچال رفته و در حال نوشیدن آب است.

گویا او هم همانند من به محض خارج شدن از حمام، دوست
دارد نوشیدنی خنکی بنوشد تا جگیرش حال بیاید.

از فرصت استفاده کرده و شروع به تعویض شلوارم می کنم.
سوشرتم را هم برداشته و درون کوله ی کوهنوردی ام که

همیشه ی خدا حاضر و آماده است می گذارم. سپس به سمت
آینه رفته و شروع به سشوار کشیدن و حالت دادِن موهای

خیسم می کنم.
در همین حین، آیه داخل شده و به سمت کوله پشتی اش

می رود.
حواسش به من نیست و به محض باز کردن آن، نگاهش به

دفتری که درون آن قرار دارد که می افتد، لبخند کل
صورتش را می گیرد.
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جلد دفتر و نوشته ی روی آن که با خطی زیبا چاپ شده است
دفتر خاطرات، کامالً مشخص می کند که این، دفتِر

خاطراتش است.
یاد دفتر خاطرات زهرا می افتم. بچگی هایش عادت داشت

هر چیزی را که می خواست، ولی نمی توانست عنوان کند را
درون آن می نوشت.

و من دقیقاً از طریق همان دفتر خاطرات توانستم سر از
ماجرای زهرا و دارو دسته ی مازیار دربیاورم.

بدون شک آیه هم خاطراتی دارد که، درون آن دفتر
می نویسد، که چنین به محض دیدن آن، گل از رخش باز

می شود.

#من_آیه_طوفانم
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همین که سرش را می خواهد به سمتم برگرداند، نگاهم را
درون آینه به موهایم می دوزم و سعی می کنم کامالً عادی و

معمولی خودم را نشان دهم.
ولی دروغ چرا، حسابی کنجکاوم که بدانم دروِن دفتِر

خاطراتش چه چیز های نوشته است.
خودش که چیزی بروز نمی دهد، شاید حداقل درون آن،

نظرش را درباره ی من نوشته باشد، یا حتی این که چطور
شد، بجای این که آن روز بعد از این که دزدیده شد، نامردی

نکرد و همه چیز را گردن من نیانداخت.
خیلی دوست دارم بدانم، عالوه بر آن ها، حتی شناختن

خودش هم، برایم دلچسب و جالب به نظر می رسد. انگار
مدام دوست دارم با مقایسه کردن خلق و خوهایمان، دنبال

یک وجه اشتراک بگردم و بگویم به به چه تفاهمی.
کمی بعد کار سشوار کشیدن موهایم که تمام می شود آن را
خاموش و بجای این که از آینه نگاهش کنم، کامالً به سمتش

برگشته و به سِر حوله پیچ شده اش اشاره می کنم.
 _ بیا خشکش کن.

با لپ های گل انداخته می گوید:
_ نه عادت ندارم.

متعجب نگاهش می کنم.
_ با موهای خیس می خوای بری کوه؟ یعنی سشوار

نمی کشی.
خجالت زده در جایش ایستاده و من من کنان می گوید:
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_ موهام بلنده، همیشه درگیرم باهاشون، توی سشوار کشیدن
خیلی دست و پاچلفتی بازی درمی ارم، همیشه کف سرم رو

می سوزونم.
چیزی درون ذهنم جرقه می زند.

تمام سعیم را می کنم هر آن چه حس بد دارم را از خودم دور
سازم.

فردا خانواده ی آیه بر می گردند و من باید، او را به تهران
برگردانم. حال من کی دوباره، از این فرصت ها داشته باشم

 تا خودی نشان دهم، نمی دانم.
بخاطر همین من فقط امروز را فرصت دارم که حس درونم
را به او نشان دهم و کم کم فاصله ها را به طور کامل از

میان مان بردارم.
با دست اشاره به خودم می کنم، سعی می کنم لحن بیانم را

خندان و خوش رو نشان داده و به شوخی می پرسم:
 _ من این جا حکم هویج رو دارم؟

متوجه منظورم نمی شود.
_ بله؟!

تعجب کرده است و کمی هم دلهره در صدایش موج می زند.
کمی به لحن کالمم محبت اضافه کرده و با مهربانی

می گویم:
_ وقتی شوهرت این جاست، حرفی از دست و پاچلفتی بودن

نزن، بیا من سشوار می گیرم، تو موهات رو شونه بزن.
لپ هایش گل می اندازد.
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کامالً مشخص است که تعجب کرده است، ولی نمی خواهد
در چهره اش آن را نشان دهد تا مبادا من طور دیگر فکر

نکنم.
تعلل کردنش را که می بینم سیاست به خرج داده و با خباثت

می گویم:
_ نکنه به شوهرت اعتماد نداری، نترس موهات رو

نمی سوزنم.
 کمی جدی گفته ام.

این را به خوبی فهمیده ام که وقتی چیزی را به آیه، با جدیت
می گویم، بیشتر از وقتی که عادی و معمولی آن را بیان

می کنم، تاثیر می گذارد ...
انگار حرفی که با جدیت زده می شود را، گمان می کند مهم

است و انجام و عملی کردنش ضروری...
بی حرف به سمتم می آید.

اگر اکنون زهرا بود، از خدا خواسته همانند همیشه می آمد تا
من سشوار موهایش را بکشم .

همیشه ی خدا هم بهانه اش این بود که موهایم وز هست و
سشوار کشیدنش سخت ...

او را بین خودم و آینه قرار می دهم.
_ حوله ات رو در بیار.

حوله را از سرش برداشته و موهایش دور شانه هایش
می افتد.

پشتش به من است و من فقط پشت موهایش را می بینم.
نم موهایش دلم را قلقلک می دهد.

هوس لمس کردنشان را به جانم می اندازد.
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اّما خود داری کرده و خودم را کنترل می کنم.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p284
#پارت_دویست_و_هشتاد_و_چهار

#من_آیه _طوفانم

حتی جرات ندارم در آینه نگاهش کرده و صورتش را در
حالی که موهایش نمناک است ببینم.

آیه شانه اش را در دست گرفته و شروع به شانه زدن
موهایش می کند، با فاصله سشوار را روی سرش می گیرم...

موهایش گره خورده است و واقعاً اکنون پی به حرفش
می برم، زنانی که موهای بلند دارند، واقعاً یک سشوار
اتومات می خواهند که زیر آن قرار گرفته و به راحتی

شروع به سشوار کشیدن موهایشان کنند.
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حسابی با گره مویش کلنجار می رود، ولی نمی تواند آن را
باز کند.

تالش بی نتیجه اش را که می بینم، جسارتw به خرج داده و از
آینه نگاهش می کنم .

_ می خوای کمکت کنم؟
ابتدا نگاهم می کند کمی بعد شانه را به دستم می دهد و من هم

سشوار را به سمت او می گیرم ...
_ سشوار رو با فاصله رو سرت نگهدار.
کاری که ازش خواسته ام را انجام می دهد .

کمی نزدیک تر شده و دستم را پشت سرش می گذارم تا
سرش به عقب نیاید.

شروع به شانه زدن موهایش که می کنم.
قلبم هر دم، گرم و گرم و گرم تر می شود.

اگر از همین زاویه او را بغل بگیرم. کامالً در آغوشم حل
 شده و قاب زیبایی را درون آینه، به نمایش در می آوریم.

با آرامش موهایش را شانه می زنم.
کمی بعد اتفاقی در آینه نگاهم به چشمانش افتاده و چشم در
چشم هم می شویم. سریع السیر دستش زیر چشم راستش
نشسته و قطره اشک نشسته در آن جا را پاک می کند.

مثالً می خواهد من آن را نبینم، ولی کامالً دیر شده است و
 کار از کار گذشته و من اشکش را دیده ام.
دستانم کنارم افتاده و مبهوت می پرسم.
_ چرا گریه می کنی؟ حس بدی داری؟

دروغ چرا، به طرز فجیحی ضدحال و بهم، بر خورده است.
یک قدم به عقب بر می دارم.
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یاد مسعود در ذهنم نقش می بندد.
انگار که الکی الکی خودم را امیدوار کرده ام.

انگار قلبش آکبند نبوده است.
گمان کنم متوجه می شود که به چه چیز های فکر می کنم.

چون سشوار را خاموش کرده و همان قدمی که من به عقب
برداشته ام را او پر می کند.

_ بخدا از این که داری موهام رو سشوار می زنی ناراحت
نیستم، حس بدی هم ندارم.

با جدیت می پرسم.
_ پس باس چی بغض کردی و چشات گریونی شد؟

خجالت می کشد.
اکنون خجالت کشیدنش به مذاقم خوش نمی آید.

دلخور می شوم.
_ مگه نگفتی همه چیز این زندگی رو قبول داری؟

سری به نشانه ی تایید تکان می دهد.
_ خجالتت رو بذار کنار، خجالت یه زن از شوهرش یه

جاهایی قشنگه و شرم و نجابت جلوه می ده، باقی جاها طور
دیگه نشون می ده، حس غریبه بودن رو تو وجود مرد
می ندازه. هیچ مردی خوشش نمی آد برای عیالش غریبه

باشه.
باعجله سرش را بلند کرده و می گوید:

_ نه بخدا، من همچین حسی رو ندارم، آخه می دونی
چیه، ...

مکث می کند ...
نگاه منتظر مرا که می بیند، چشم دزدیده و ادامه می دهد:
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_ آخه باورم نمی شه که تو داری موهام رو سشوار می زنی.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p285
#پارت_دویست_و_هشتاد_و_پنج

#من_آیه _طوفانم

متعجب نگاهش می کنم.
اصالً تصور چنین چیزی را نمی کردم.

راست می گوید؛ جز خاتون و زهرا، کسی مهربانی و درون
مرا ندیده است.

بدون شک من در چشمان آیه، همان طوفانی بودم که همه از
او به کله خراب یاد می کردند.

بارها شاهد زد و خوردم با بچه محل ها و حتی خان بابای
خودش بوده است.
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اکنون که این منه واقعی را می بیند، بهش حق می دهم که
برایش، بعضی کارهایم عجیب و محال و غیر باور تلقی
شود. شاید هم، گمان می کند تک تک کارهایم نمایشی و

برای گول زدن است.
بخاطر قضاوتی که درباره اش کرده بودم، در دلم تشری زده

و سپس به خودم اشاره می کنم.
_ فکر می کردی بهم نمی آد که با عیالم مهربون باشم درسته؟

سکوت می کند.
جسارتw به خرج می دهم.

گویا این خاله ریزه، نیاز به گفتن بعضی چیز ها دارد.
باید شفاف سازی کنم.

چون اگر نکنم تک تک کارهایم از جانب او، طوری دیگر
برداشت می شود.

دستم را زیر چانه اش قرار داده و با فشار ریزی که به آن
قسمت وارد می کنم، باعث می شوم سرش را بلند کرده و

نگاهم کند.
با لحنی مهربان می گویم:

_ من یه مردم آیه، یه مردی که تا به امروز یا به خاتون
فکر کردم، یا بدهی و گندکاری های ایمان رو جمع کردم، یا

به زهرا و نگرانی های که بهش داشتم فکر کردم. زیاد
فرصت نکردم به خودم فکر کنم، خودم و تو بدنسازی غرق
کردم، عقده هام رو هم توی رینگ خالی کردم. این که یهو

یکی مثل تو توی زندگیم ظاهر می شه که، صد سال دیگه هم
باورم نمی شد که این طور حوری بهشتی نصیبم بشه که

نجیب و خانم و باکماالت باشه، دست خودم نیست که حواسم
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پرتش نشه و بهش فکر نکنم. دست خودم نیست که نخوام
بهت نزدیک بشم، حتی دست خودم نیست که نخوام بغلت

 بگیرمت.
خجالت زده می خواهد چشم بگیرد که با دلخوری می گویم:
_ ندزد، چشات رو از من ندزد، تا یه وقت هایی وجود کنم
غلط اضافی کنم. تا کم کم خودی نشون بدم و با نزدیک

کردن خودم به تو، هم تو رو بشناسم و هم خودم رو به تو
 بشناسونم.

کمی مکث می کنم، نمی دانم درست است گفتن این حرف ولی
دلم می خواهد بگویم.

_ آیه من دیشب تا خود صبح نخوابیدم، اگه غلط اضافی
نکردم، دلیل نمی شه که نخواستم. نه، به والی علی تو یه یا
علی بگی و راست حسینی بگی تو رکابتم طوفان، من خودم

و بهت طوری سه سوته می شناسونم که از کمک کردن
برای یه سشوار کشیدِن موهات، بغض نکنی و چشات

گریون نشه. من غلط بکنم که به عیال خودم محبت نکنم و
مردونگیم رو تو چیز های دیگه و زور بازوم نشون بدم.
زور بازو نشونت می دم، اّما فقط برای کار، نه هیچ چیز

دیگه ... یه یا علی بگی کار تمومه ...
حرف هایم که تمام می شود، آیه لبخند شرمگینی می زند.

_ ببخش که من یکم زیادی خجالتی ام، سعی می کنم از این به
بعد، کم کم این رو از خودم دور کنم.

چه چیز از این بهتر برای من می تواند باشد.
من همین را می خواهم، همین که او خجالت را کنار گذاشته و

به من اجازه ی پیش روی بدهد تا نزدیکش شوم.
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اشاره به موهایش می کنم.
 _ خیِس واستا برات خشکش کنم.

سپس با حسرت و در حالی که تمام تالشم را می کنم لحن
بیانم را با خنده و شوخی پر کنم، می گویم:

_ اگه االن زهرا بود، سمت سشوار نرفته، قبل این که دستم
به موهای خودم برسه، یهو با موهای خیس ظاهر می شد و
می گفت. خان داداش، ناز شستت موهام رو یه سشوار بکش.

لبخند ریزی می زند.
_ انشاهلل به زودی برمی گرده و می شه همون زهرای

همیشگی.
نیازی به تعریف کردن ماجرای زهرا نمی بینم، چرا که حتم

دارم خاتون طبق گفته اش که آیه اکنون یکی از اعضای
خانواده است و دیگر می تواند از راز خانه مان مطلع شود،

همه چیز را درباره ی زهرا به آیه تعریف کرده است.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p286
#پارت_دویست_و_هشتاد_و_شش
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#من_آیه _طوفانم

با بغضی که در گلویم نشسته است " انشاهلل" آهسته ای
می گویم.

سپس با محبت دست او را گرفته و به سمت آینه می برم.
سشوار را که روشن می کنم، دیگر به دست او نمی دهم و به
آرامی شروع به سشوار کشیدن موهای نمدارش می کنم.

وقتی که با سشوار کشیدِن موهایش توسط منی که شوهرش
هستم، چنین احساساتی می شود، کامالً مشخص است که فرد
احساسی تیری است، یک فرد احساسی که تصاحب کردن

قلبش می تواند برایم اندکی راحت باشد.
کار سشوار زدن موهایش که تمام و از خشک شدِن آن ها

مطمئن می شوم.
سشوار را خاموش و روی دراور می گذارم.

با خنده می گویم:
_ دیگه باقیش دست خودت رو می بوسه که جمعش کنی یا

ببافی.
پشت سرش قرار گرفته و کنار گوشش با مهربانی و پچ پچ

وار می گویم:
_ البته اگه قصد بیرون رفتن نداشتیم و از من نظر

می خواستی، بهت می گفتم بازشون بذاری، چون بهت خیلی
میان.
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همین را گفته و با عجله عقب کشیده و پس از برداشتن
کوله، از اتاق دور و از کلبه خارج می شوم.

_ خاک توسرت نره خر ... اندازه ی هیکلت عرضه داشتی
االن وضعیتت این نبود ...

کوله ام را روی  تخت سنتی گذاشته و شروع به چک کردن
وسایل درونش می کنم ... از بودن تک تک شان که مطمئن
می شوم، زیپ آن را می بندم که دقایقی بعد، آیه حاضر و

آماده بیرون می آید.
دیدِن مانتو در تن او، دلم را هوایی و مرا به سمت و سوی

زهرا می برد.
اگر آیه اکنون کنارم نبود بدون شک اکنون به عیادت

دردانه ام می رفتم.
به رویش لبخند تحسین باری می زنم.

حرفی نمی زنم چون اگر بگویم، بغض پنهانم آشکار و ممکن
است اوقات آیه را هم تلخ کنم و آن طور که باید از این تفریح

یک روزه لذت کافی را نبرد.
پس از بستن در، نزدیک آیه می شوم.

دستم را روی شانه اش گذاشته و با تعارِف دستم به جلو، به
او می فهمانم که به راه بیفتد.

از باغ خارج و لبه ی رود خانه را در پیش گرفته باال
می رویم، سپس به جاده خاکی که می رسیم، بیست متر جلوتر
پل چوبی قرار دارد که به وسیله ی آن، به آن سمت رود خانه
رفته و وارد راه باغ ها می شویم که انتهایشان به دامنه ی کوه

است.
آیه اشاره به پل می کند.
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_ خب برای رفتن به باغ پایینی چرا از این پل استفاده
نمی کنی؟

اشاره به سمت چپم می کنم.
_ این ور باغ مردمه، باید برای رفتن به باغ خودم، همین

جاده رو تا وسط برم، بعد تازه چقدر پیاده روی داشته باشم
تا برسم اون ور، از رود خونه خرجش فقط یه پریدن به باال

و پریدن به پایین، که من ترجیح می دم این کارو کنم تا
این همه راه رو پیاده برم. البت یه وقت هایی که حسم باشه و

برای ورزش و گرم کردن بدنمم که شده این کارو
می کنم...ولی خیلی اوقات نیست تعدادشون کمه.

با لبخند می گوید:
_ اره واقعاً یه باال و پایین پریدن، ارزش این همه راه، پیاده

روی کردن رو داره.
دوست دارم کمی شیطنت کرده و بگویم تو کی باال پایین
پریدی، اّما این حرفم را خورده و برای این که حرفی بزنم
در همین حالی که راه می رویم، به مانتواش اشاره می کنم.

_ فکر نمی کردم این رنگ این  همه بهت بیاد.
دستی به روسری اش کشیده و شرمگین می گوید:

_ دست درد نکنه، هم بخاطر مانتو، همم بخاطر سشوار
کشیدن موهام.

نگاهی به اطراف می اندازم.
از نبود کسی که مطمئن می شوم.

با خباثت تمام و لحنی آهسته که فقط خودم و خودش بشنود
که چه زری زده ام می گویم:
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_ این جا که جاش نیست، ولی یاد بگیر گاهی تو خلوت دو
نفره مون که بودیم یه جور دیگه هم تشکر کن، یا مثالً به من
اجازه بده یه جور دیگه ازت تشکر کنم، تا یکم یخ هامون باز

شه.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p287
#پارت_دویست_و_هشتاد_و_هفت

#من_آیه _طوفانم

چانه اش را به گلویش می چسباند.
اکنون این کارش می طلبید یک قهقه ی بلند سر بدهم.

ولی نه جایش هست و نه زمانش ...
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سکوت که می کند، برای این که کمی با خودش خلوت کند و
به حرفم فکر کند، من هم سکوت اختیار کرده و راحتش

می گذارم.
کمی بعد به چشمه که می رسیم، قمقمه ام را از جیب کنار

کوله  ام خارج می کنم.
آیه با اشتیاق می گوید:

_ هی می گم صدای آب از کجا می آد.
از لبه ی حوضچه می گذرم.

_ این جا آبش معدنِی، اهالی برای کسایی که بیماری کلیوی
دارن، میان  و از این جا آب می برن.

اون دبه ها که تو کلبه می بینی، آبش رو از این جا پر می کنم،
خاتون چای دم شده با آب این چشمه رو خیلی دوست داره.

سکوت می کند.
قمقمه ی پر شده ام را که بسته و در جایم می ایستم، نگاه

مهربانش را که می بینم، در کمال حیرت چشم نمی گیرد و
تبسم کوتاهی می کند.

اشاره به چشمه می کنم.
_ نمی خوای آب بخوری، امتحان کن.

اشاره به قمقمه می کند.
_ می شه بدی.

لبخندم عمق می گیرد.
_ این آب همش مال خودت، ولی مزه ای آبی که تو مشت پر

شده ات می خوری رو با این یکی ندون.
دستم را به سمتش می گیرم.

_ بیا باال.
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تبسمش جایش را به لبخندی عیان می دهد.
دست ظریفش را دورن دستم می گذارد و آن را گرفته و به

سمت خودم می کشم.
_ یکم سخت نیست، خوردنش، نیفتم تو حوض، دیگه لباس

ندارم.
از خنده اش من هم خنده ام می گیرد.

_ خاطرت جمع، تا من هستم غمت نباشه، قمقمه را درون
کیفم گذاشته و برای این که کمی هنگام نگهداشتن آیه،

سنگینی اش را بیشتر حس نکرده و تعادلم را از دست ندهم،
کوله ام را باالی حوضچه گذاشته و کمک می کنم آیه مقابلم

بایستد.
_ بیا این جا واستا.

دستم را از شکمش رد کرده و روی پهلویش می گذارم. سپس
دست دیگرم را هم بند میلگرد باالی چشمه می کنم و

می گویم:
_ بفرما اینم برای خاطر جمعی تو از میلگرد گرفتم. زیادم
فاصله نداری که، فقط کافی یکم خم شی، سرش را کج کرده

و مظلومانه نگاهم می کند.
_ محکم بگیریما.

اکنون که تنش به تنم چسبیده و در آغوشم فرو رفته است.
احساس مطلوبی بهم دست داده که، این احساس را دوست

دارم.
با لحنی مهربان و خیره در چشمانش به آرامی می گویم:

_ خاطرت جمع، اگه زیر پامم شل بشه تو رو این باال پرت
می کنم و خودم رو می ندازم تو این حوضچه.
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آیه با اکراه چشم گرفته و به لوله ی چشمه می دوزد.
_ می خوام خم شم.

_ باشه، هوات رو دارم، بخور گواری وجودت خانئم قیز.
آیه ابتدا آستین مانتو اش را باال داده و سپس با احتیاط خم شده

و آبی که درون کف دستانش پر می شود را می نوشد.
_ وای چقدر خنکه، جیگر ادم رو خنک می کنه.

 می گویم: با خباثت
_ اصوالً ما می گیم، جیگرم حال اومد.

خنده ی آهسته ای کرده و دوباره مشتش را پر کرده و چند
جرعه ای دیگر آب می نوشد.

کمی بعد در جایش ایستاده و باز هم گردن کج کرده و نگاهم
می کند:

_ خاتون حق داره، چای این چشمه رو دوست داشته باشه.
البته پیشنهاد این طور خوردنش خیلی قشنگ بود و لذتش رو

بیشتر کرد، ممنون.
لبخندی به رویش پاشیده و با اکراه دستم را از دورش باز و
کمک می کنم تا از حوضچه پایین برود، سپس کوله ام را

پشتم انداخته و راه کوه را در پیش می گیریم.
این بار با حس صمیمانه تری دستم را روی شانه اش می اندازم

و در حالی که تنمان بهم چسبیده است، به راهمان ادامه
می دهیم.
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سکوتش را که می بینم، من هم سکوت کرده و سعی می کنم،
از محیط اطراف و از این با هم بودن مان لذت کافی را ببرم.

چون دیگر فردا این خلوت دونفره را نخواهیم داشت.
دقایقی بعد به دامنه ی کوه می رسیم، ولی همچنان باغ ها و
درختان انبوهش در سمت مان وجود دارند و از میان آن ها

رد می شویم.
آیه با یک اشتیاق خاصی نفس عمیق می کشد.

راه می رود.

نگاه می کند.
طوری کارهایش برایم لذت بخش به نظر می آید که دوست

 حسابی در آغوشم بفشارم. دارم او را گرفته و
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وسوسه ی قفل کردن تنش در آغوشم و گرفتن یک کام
احساسی از لب هایش حسابی به جانم افتاده است.

زنم است، این که چنین به او تمایل پیدا کرده ام چیز عجیب و
غریب و دور از انتظاری به نظر نمی آید.

سکوتمان کمی بیشتر که می شود، به چشمم می آید و دوست
دارم آن را از میانمان بردارم، اّما با چه چیز و چگونه

نمی دانم.
در همین افکار هستم که آیه گردن کج کرده و می گوید:
_ می شه وقتی حدیث اینا برگشتن، یه روز همگی بیاییم

این جا؟
جسارتw به خرج داده و کمی، فقط کمی بیشتر او را به خود

می چسبانم و وجودش را کامل در آغوشم حس می کنم.
_ البت چرا نشه. حتی اگه باهامون اومدن، می تونیم اون باال

کلبه اجاره کنیم و تا چند روز دور هم خوش باشیم و
کباب های عمو رحمت رو بزنیم به رگ و حالش رو ببریم.
نگاهش به سمت استراحت گاه که از این جا کوچک نشان

می دهد می افتد، با کمی تعجب می پرسد:
_ از این جا که کوچیک دیده می شه، انگار دوتا کلبه داره،

فکر کنم از این جاهایی باشه که برای رفتن به اون جا باید از
قبل رزرو کنی و نوبت بگیری.

لبخند می زنم. ساده لوحی  اش شیرین است و دلچسب ...
_ نه، این طور نیست، تو االن از این سمت، محوطه ی پشت
استراحت گاه رو می بینی، اصِل جنس اون سمتِش، یَک چشم

اندازی داره که حالش رو می بری.
_ واقعاً؟!
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_ آره بابا، این طور که دستگیرم شده، با طبیعت حال
می کنی، اون سمتش رو ببینی، کلبه ی منو دیگه حساب

نمی کنی.
اخم ریزی می کند. گویا از حرفی که زده ام خوشش نیامده

است.
کمی بعد شرمگین حرفی می زند که از درستی شنیدن آن، به

گوش هایم شک می کنم.
_ مکان مهم نیست، به قول حدیث مهم اینه با کی کجا باشی.

 با بعضی ها بیابونم بهت خوش می گذره.
امید دِر قلبم را می زند.

شور و شعف اجازه می گیرند .
می توانم به این حرفش امیدوار باشم و طور دیگر برداشت

کرده و در شور شعف آن غرق شوم؟!

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی
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یعنی امکان دارد که کم کم آیه عاشق من شود و از بودن در
کنار من احساس خوبی را داشته باشد؟!

نمی خواهم بگویم، عاشقش شده ام، ولی این که ذهنم مدام در
هوای او پرسه می زند و دوست دارم هر لحظه او را

خوشحال و راضی کنم، رنگ و بوی شروع یک دوست
داشتن عمیق را بهم می دهد.

کم کم جاده ی بین باغ ها تمام شده و به جاده ی اصلی خاکی
استراحتگاه می رسیم.

جمعیت کثیری در حال رفتن به سمت باال هستند.
به محض قرار گرفتن در این جمعیت درست از ثانیه ی اول
تا همین ده دقیقه که راه رفتیم، آیه مدام با مانتو اش درگیر

است.
انگار با کشیدن ، مانتو  جا باز کرده و در تنش شل می ماند.

بی تفاوت به افراد و در حالی که از حاشیه ی جاده  باال
می رویم. سرم را خم کرده و کنار گوش آیه پچ می زنم.

_ جرش دادی تو تنت چی از جونش می خوای؟
لحن خندانم را که می بیند، پی به شوخی بودن کالمم می برد.

کمی سرش را خم کرده و با مظلومیت می گوید:
 _ عادت به این طور گشتن ندارم.

فاصله ی صورت هایمان از هم کم است و ناچیز، آیه چنان
فکرش درگیر پوشش است که حتی به ذهنش نمی رسد که

بین لب هایمان از هم فقط چهار انگشت فاصله دارد.
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و برای من دیدن چهره ی او، و علی الخصوص لب هایش از
این نزدیکی یعنی دست دادن به حالی شیرین و تماشایی ...

سعی می کنم، به اعتمادش پشت نکنم.
اشاره به سر و وضعش می کنم.

_ مثل همیشه حجاب داری، مانتوت هم گشاده و به تنت
نچسبیده و اندازه اش هم مناسبه و زیر زانوته، من زیاد تو
گیر و بند چادر و این دم و تشکیالت نیستم، نمی گم دوست
ندارم سرت کنی، ولی این طور هم بچرخی و بگردی من

 حرفی ندارم.
کمی مکث کرده و با سیاست تمام ادامه می دهم:

_ از نظر منی که شوهرتم، پوششت مناسب و متین و
خانمانه ست ...

جا می خورد ولی سعی می کند به خودش مسلط و خود را
عادی نشان دهد.

تبسم ریزی کرده و سپس سر به زیر و با لحنی مهربان و
آهسته می گوید:

_ بدون شک نظر شوهرم برام از هر کسی ارجح تره.
این بار نوبت من است که از این حرف او شوکه شوم.

می خواهم ...
تمام وجودم نبض شده اند برای گرفتن یک کام شیرین از

لب های او ...
اگر بگویم حتی به بوسیدن گونه هایش هم قانعم پر بی راه

نگفته ام.
اکنون دلم فقط با او بودن می خواهد و بس ...

حال به طور کامل ...
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یا به طور متوسط ...
یا به طور کم و ناقص ...

وجود این افراد دور و برمان به مذاقم خوش نمی آید.
هرچند هر کدام مشغول کار خودشان و زید بازی و چسبیده
به عیال و خانواده ی خودشان هستند، اّما حضورشان در

اطراف خودمان به چشمم می آید و به همین خاطر دست آیه
را گرفته و از جاده خاکی خارج و مسیر تپه  را در پیش

می گیرم، درست همان مسیری که همیشه خودم و سهراب به
باال رفتن از آن مشتاقیم و راضی ...

راضیم آیه را تا رسیدن به استراحتگاه کول کرده و تا باال
ببرم.

ولی حضور غریبه ها را در کنار خودم و خلوتمان نبینم.
هر چند غلط اضافی نمی کنیم و درگیر و بندش نیستیم.

ولی من همین را هم برای خلوت دونفره ی خودمان و راحتی
و رفاه و آسایش خودمان می بینم.

و همین که دوست دارم آیه، از فکر نداشتن چادر در سرش،
خارج شده و از فضا و محیط اطرافش لذت و بهره ببرد.
با کمی باال رفتن تپه و طی کردن مسیر، به وضوح به

صحت و درستی حرفم پی می برم. چون آیه دیگر دست از
کشیدن مانتواش به اینور و آنور می کشد و توجهش را

معطوف محیط اطراف می کند.
دستش در دستم است و چه عجیب دوست دارم اکنون که در
این مسیر کسی مزاحمان نیست دخل لب های آیه را آورده و

حالی به خودم بدهم ولی او چه؟!

@romandl



آیا او این اجازه را به من می دهد که چنین غلط اضافی کرده
و لب هایش را به تصرف و بازی لب های مشتاق خودم

دربیاورم.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p290
#پارت_دویست_و_نود

#من_آیه _طوفانم

آیه که از حرکت می ایستد، نگاهش می کنم.
صورتش را لبخند و شرم و خجالت همزمان پر می کند.
_ راستش من خسته شدم، می شه یکم استراحت کنیم؟!
با لبخند، اشاره به تخته سنگ کنار دستیمان می کنم.

_ البت چرا نشه، بچرخ رو به شهر و باغ ها بشین ببین چه
صفایی داره از این باال اونا رو نگاه کردن.
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سرش را بلند می کند، قبل از نشستن، ابتدا در جایش چرخیده
و محیط مقابلش را از نظر می گذراند.

با اشتیاق و ذوقی دلنشین، کف دستانش را بهم می کوبد و
همون طور که نگاهش به رو به رویش است می گوید:

_ ممنون که منو این جا آوردی.
از ذوق و اشتیاقش من هم مملو از اشتیاق می شوم.

از حس خوبش من هم سرشارw از حس خوب می شوم.
ابتدا خودم روی تخته سنگ نشسته و کوله ام را خارج کرده
و سمت راستم روی زمین قرار می دهم، سپس جسارت به
خرج داده و دستم را روی پهلوی آیه گذاشته و او را به

سمت مقابل خودم می کشم و کمک می کنم روی تخته سنگ
بنشیند.

دستم را از روی پهلویش برنمی دارم.
من می خواهم، من همه جوره و هر لحظه لمس کردن این

خاله ریزه ی شیرین زبان را می خواهم.
هر دو دستم را به صورت اریب روی پهلو های او گذاشته و

از پشت کامل او را به آغوش می کشم.
خجالت می کشد.

اّما خجالت تا کی، کم کم باید این خجالتش را از بین ببرم.
من به فردا و این که او کنارم نیست مدام فکر می کنم ...

نمی توانم این غیبتش را نادیده بگیرم و توجهی به آن نکرده
و نسبت به آن بی تفاوت باشم.

سرم را خم کرده و کنار گوشش با محبت و لبی خندان
می گویم:
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_ می خوای همین طور یه بند از این که تنگ دلم می گیرمت
خجالت بکشی، شل کن خانئم قیز، جلوت رو ببین و حالش

رو ببر .
سپس با کمی شیطنت ادامه می دهم:

_ البت این وسط مسطا گاهی هم یه نظری به من بکن، چون
بدجور سنسور هام رو فعال کردی و منو تو خماری خودت

 گذاشتی.
سرش بیشتر در گردنش فرو می رود.

دست چپم را از روی پهلویش برداشته و زیر چانه اش
می گذارم.

سپس آن را از گردنش فاصله داده و با فشار ریزی وادارش
می کنم سرش را بلند کرده و نگاهم کند.

از نگاه کردن طفره می رود، ولی من نه ذره ای از محبت
کالمم کم می کنم و نه ذره ای از شیطنت کالمم ...

با همان لب خندان ادامه می دهم:
_ البت اینم بگم که من بدون اجازه ی عیالم، غلط اضافی

نمی کنم.
کمی سرم را پایین می آورم، مقابل صورت هایمان از هم فقط

سه انگشت فاصله قرار دارد.
با فشاری ریزی به چانه اش، او را وادار به نگاه کردن به

خودم می کنم.
نگاهم دور تا دور صورتش چرخیده و او را از این زاویه،
خوب از نظر می گذرانم، برای چند ثانیه ی کوتاه نگاهم روی

لب هایش ثابت می ماند.
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می فهمد منظورم را، که اگر نفهمد باید به داشتن عقل در
سرش شک کرد.

با اکراه از لب هایش چشم گرفته و به چشمانش می دوزم، قبل
از این که بخواهد از من چشم بگیرد با لحنی آهسته و خشدار

می گویم:
_ البت من تا عیالم رخصت نداده و چراغ سبز نشون نداده،
تو همین خماری با هر جون کندنی که باشه خودم رو نگه
می دارم و فیتیله ام رو از شعله و حرارت دور نگه می دارم،
ولی من معطل همون رخصت دادنتم، اگه رخصت بدی کار

تمومه، مثل پیچک های کنار کلبه، دورت می پیچم و
همه جوره تنگ دلم می گیرمت و نمی ذارم دیگه از دستم قسر

در ری ...
منتظرم نگاه بدزدد ...
منتظرم چشم بگیرد ...

منتظرم اخم کند ...
ولی هیچ یک از این ها را نمی کند...

ولی رنگ نگاهش را شرم ...
خجالت ...

حجب و حیا ...
پر کرده است ...

این سکوت یعنی رخصت دادن؟

#من_آیه_طوفانم
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#به نویسندگی سمیراحسن زاده
#آذربایجان_قیزی

#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p291
#پارت_دویست_و_نود_و_یک

#من_آیه _طوفانم

سوالم را به زبان می آورم، ولی این بار با حسی دیگر، به
دور از هر شیطنت و خباثتی، با یک لحن پر احساس و مملو

از محبت ...
 این سکوت و این نگاه نگرفتنت رو بذارم پای _ آیه،

رخصت دادنت؟!
تحمل نمی کند، در اصل شرم غالبش می گردد و نگاهش را تا

سینه ام پایین می آورد.
_ من هیچ وقت خودم رو از شوهرم دریغ نمی کنم.

لبخندم عمق می گیرد.
وجودم را حرارت پر می کند.
نگاهم به اطراف می چرخد.

درست است که از بقیه فاصله داریم.
ولی منه کله خراب دوست دارم، وقتی که لب به لب عیالم
می شوم، در یک خلوت دو نفره و بدون حضور حتی یک

نره خره باشیم ...
حتی اگر میانمان از بقیه، این فاصله ی دور باشد ...
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من لبم به لب این خاله ریزه بچسبد ...
می دانم که جدا کردنش از اختیارم خارج شده و مدام له له
آن ها را خواهم زد و تمنای لمس تنش و تجربه ی چشیدن

طعم لب هایش به جانم افتاده خواهد شد ...
با هزار جان کندن، آب دهانم را قورت می دهم و آیه را در
جایش چرخانده و در آغوشم حبس می کنم، یک دقیقه به

همین منوال می گذرد.
می خواهم پر شوم ...

لبریز شوم ...
مملو از حس خوب با او بودن شوم ...

می خواهم لمس و وجودش را زیر بازو هایم حس کنم...
کمی که آرام می گیرم، خم شده و کنار گوشش آهسته

می گویم:
_ شاید االن غیرتم زورش به سنسورهای فعال شدم بچربه،
ولی بهت قول نمی دم که شب، ازت بگذرم و طعمت رو

نچشم.
سرش را بیشتر در سینه ام فرو می برد و این عملش همزمان
قلبم را به تپش می اندازد و باعث خنده ی بلندم می شود و او

را این بار طور دیگر به خود چسبانده و سپس او را در حالی
که به پهلو در آغوشم حبس و چانه ام را هم روی سرش

می گذارم، با محبت می گویم:
_ حاال تا این جاییم از طبیعتش استفاده کن و حالش رو ببر،
به پایین که رسیدیم، مزه ات می کنم و با یه دربستی کاری

می کنم دوتایی بریم فضا و حاال حاال پامون به زمین
نرسه ...
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انحنای ریز به وجود آمده روی لب هایش، از چشمان تیز
بینم، دور نمی ماند، پس این زبل خان هم، برای رفتن به فضا
چندان بی میل نیست و انگار سنسور های او هم همانند من
فعال شده اند، ولی این خاله ریزه با زرنگی تمام به روی

خودش نمی آورد.
لبخند بد جنسی می زنم. چه چیز از این بهتر می تواند برای

من باشد، میل و خواسته ی قلبی او ...
من همین را می خواهم ...

همین یک دلی و همدلی را از او می خواهم ...
همین را می خواهم که اگر من مدام در تالشم که فاصله را
از میانمان بردارم و رنگ و بوی زندگی مان را از خوشی
پر کرده و نسبت بهم احساس غریبی نکنیم، به همان اندازه
هم دوست دارم او هم همانند خودم باشد و برای ساختن این

زندگی تالش کرده و انگیزه داشته باشد.
دست راستم همچنان دور شانه ی آیه ست و او را به خود

می فشارم. ولی با دست چپم، قمقمه را از جیب کناری کوله ام
برداشته و به سمتش می گیرم.

_ یه نفسی تازه کن.
از خدا خواسته آن را از دستم می گیرد.
سپس سرش را کج کرده و می گوید:

_ همین طور سر بکشم؟
متعجب نگاهش می کنم، در آن را باز و نی آن را نشانش

می دهم.
_ اینا از این جا بخور ...

سر به زیر شده و لحن کالمش را دوباره خجالت پر می کند.
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_ نه منظورم اینه، دهنی می شه، لیوان نداره؟
تازه متوجه منظورش می شوم، با خنده و خباثت می پرسم:
_ فکر می کنی، برای منی که قراره شب طعم لب های عیالم

رو بچشم، خوردن از آبی که دهنیش کرده معنی داره؟!
بخور حالش رو ببر، گوارای وجودت ...

با کمی مکث و لبی که نامحسوس ردی از لبخند را درون
خودش جای داده است، نی قمقمه را در دهانش می گذارد و

دیدن لب های غنچه شده اش مرا به مرز جنون خواستن
می کشد.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p292
#پارت_دویست_و_نود_و_دو

#من_آیه _طوفانم
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کاش همین مسیری که آمده بودیم را برمی گشتیم تا در کلبه و
در خلوت دو نفره، عیش و نوشم را با عیالم می کردم، بگو
آخر کوه آمدنت برای چه بود لندهور، وقتی می توانستی در

کلبه و تنهایی فیض تمام را از وجود عیالت ببری، تو
راضی او راضی، خدا راضی ... این کوه امدنت برای چه

بود آخر!
از جیب جلویی کوله ام چند تعداد مغز گردو برداشته و اولی

را به سمت دهان آیه می برم، وقتی که بی اعتراض و
شرمگین دهانش را باز و شروع به جویدن آن می کند، سر
کیف آمده و مغز گردوی بعدی را در دهان خودم می گذارم
تا کمی حواسم را پرت و از فکر آیه و چشیدن طعم وجودش

خارج شوم.
_ من خستگیم در رفت.

دوست دارم با شیطنت بگویم، " جات به این گرمی و شوهر
به این باحالی برای چی خستگیت در نره" ولی همه را
فاکتور گرفته و دستم را از دور شانه اش برداشته و به

محض بلند شدنش از میان پاهایم، از جایم برخاسته و پس از
انداختن کوله ام و گذاشتن قمقمه در جای قبلی اش، شروع به

باال رفتن از کوه می کنیم.
دوباره دستش را می گیرم و این بار از این لمس حس بهتری

دارم.
چون می دانم میل و رضایت کامل او هم سهیم است و این
مسئله چه بی اندازه مرا سر کیف هورده و خوشحال کرده

است.
سه ساعت بعد باالی کوه می رسیم.
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در بین راه زیاد حرف نزدیم و بیشترین هدفم از این سکوت
این بود که کمی به آیه مجال فکر کردن درباره ی خودم را

بدهم ...
بگذار تجزیه و تحلیلم بکند...

ببیند که من چطور فردی هستم و هر آن چه قدر که مایل
است ارزیابی و مقایسه ام کند.

بگذار با این منه واقعی که از خود در برابر او نشان می دهم
آشنا شده و بداند که من رفتار و کردارم با عیالم، سوای بقیه

است، حتی خاتون و زهرا ...
چون تنها عیالم است که می تواند از خصوصی ترین مسائل

من آگاه و از آن ها مطلع شود...
البته این ها همه به مرور زمان برایش ثابت خواهد شد.

فعالً تنها هدف من نزدیک کردن او به خودم است، کم کم او
محرم اسرار من است و من محرم اسرار او ...

اصالً زن و شوهر جز شانه های همدیگر به چه کسی
می توانند تکیه کنند و بی هیچ عذر و بهانه ای خودشان را

دراختیار هم داده و برای یکدیگر داغ کنند و تب ...
به سمت تخت سنگی که در قسمت خلوت و گوشه ای ترین

محوطه ی استراحتگاه قرار دارد، رفته و به محض نشستن،
آیه هم کنارم می نشیند و این بار دستش را می گیرم و روی

ران پای خودم قرار داده و به نرمی نوازشش می کنم.
می خواهم عادتش دهم، به لمس شدن از جانب منه شوهرش

عادت کند.
دست دیگرم را هم دور شانه اش انداخته و او را به سمت

خودم می کشم.
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_ یکم نفس تازه کنیم، بعد بریم برای ناهار...
قبل از این که بخواهم کوله ام را دربیاورم، آیه با خجالت

می گوید:
_ هنوز زوده.

نگاهم را برگردانده و به بوفه ای که پنجاه متر از ما فاصله
دارد اشاره می کنم.
_ چی بخرم برات؟

_ نیاز ...
با لحنی جدی می گویم:

_ تعارف ماروف نداریم خانئم قیز، یه بار دیگه با من
تعارف کنی، کالهمون بدرقمه می ره تو هم آیه ...

ابتدا خواست تعارف کند ولی بعد از شنیدن حرف من لبخند
دل نشینی بر لب نشاند.

_ پس می شه خودمم بیام ببینم چیا دارن؟
خوشم می آید، نه اهل ناز و عشوه ی بی جاست و نه اهل

غرور و تکبر و قهر کردن ...
به دل می نشیند، این خانم بودن این خاله ریزه، حسابی به دلم

می نشیند.
در جایم ایستاده و کمک می کنم او هم سر پا شود.

دستم را دور شانه اش گذاشته و کنار هم به آن سمت
می رویم.
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#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p293
#پارت_دویست_و_نود_و_سه

#من_آیه _طوفانم

به محض رسیدن اشاره به قفسه ها می کنم.
_ از هر چی دوست داری خودت بردار.

ابتدا نگاهم می کند، شاید در ذهنش حساب جیبم را می کند،
این که عرضه ی خریدن تنقالت برای عیال خودم را نداشته

باشم باید رسماً بروم بمیرم ...
عملی انجام نمی دهم.

حتی خودم را هم به آن راه می زنم، چون من یک بار دیروز
به او گفتم که مرا دست کم نگیرد چون بهم بر می خورد،

شاید هر مرد دیگری باشد خوشش بیاید ولی من نه ... من از
این که آیه از من چیزی بخواهد خوشم می آید، در اصل با این

کارش احساس غرور می کنم.
چند ثانیه بعد حالت تفکر به خود می گیرد و به قفسه ها نگاه

می کند.
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این عمل چنان به مذاقم خوش می آید که ناخواسته انحنای
لب هایم به لبخندی نامحسوس کش می آید.

آیه با اشتیاقی که سعی در نشان دادن آن دارد، ابتدا، سراغ
پفک نمکی می رود، این یعنی او به این خوراکی عالقه ی

بیشتری دارد که در نظر اول آن به چشمش می آید که آن را
بردارد.

سپس یک چیپس سرکه ای بر می دارد و بعد یک چیپس فلفلی
...

نگاهش را حتی به وسایل درون بوفه می گرداند.

نمی دانم چه می بیند که گل از رخش باز می شود.
بدون این که امان دهم او چیزی بگوید نزدیک شده و مسیر

نگاهش را می نگرم.
چشمم به بسته ی تمبر هندی که می افتد رو به فروشنده

می گویم:
_ یه دوتا هم از اون تمبر هندیات بده.

سپس طبق سلیقه ی خودم ماست موسیر هم می خرم و پس از
این که مطمئن می شوم که آیه دیگر چیزی نمی خواهد، پس از
این که هزینه شان را پرداخت می کنم، راه افتاده و دوباره در

جای قبلی مان می نشینیم.
به محض نشستن، نگاه آیه به پالستیک در دستم مخصوصاً

به تمبر هندی می افتد.
قشنگ معلوم است که حسابی عاشق تمبر هندی ست.

با شکم گرسنه که نمی شود تمبر هندی خورد. ولی در این
چشمان مشتاق و دهان آب افتاده اش ذره ای صبر نشان داده

نمی شود.
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همین که آن را به دستش می دهم، گل از رخش باز و آب
 دهانش را قورت می دهد.

_ بیا اول اینو بخور.
متعجب نگاهم می کند.
_ یعنی تو نمی خوری؟

_ اهلش نیستم . ..
حرفی نمی زند، از این که نمی گوید خب اول بقیه را بخوریم

و بعد این خوشم می آید.
من خود واقعیش را دوست دارم، مشتاقم خود واقعیش را به
من نشان دهد، به دور از هر تعارف و ناز و عشوه و هر

چیز دیگری ...
_ می شه آب قمقمه رو بدی؟

از کوله ای که لحظاتی پیش درآورده و کنارم روی زمین
قرار داده ام قمقمه را به سمتش می گیرم.

منتظرم آن را از دستم بگیرد، ولی دستانش را که مقابلم
می گیرد متوجه می شوم که قصد شستن آن ها را دارد.

دستانش را که خوب می شوید، با ذوقی سرشار بسته ی تمبر
هندی را باز و شروع به خوردن آن می کند.

آن هم چه خوردنی، طوری با ملچ و ملوچ آن را می خورد
که نامحسوس نگاهم را در اطراف می چرخانم تا از نبودن

کسی در اطرافمان مطمئن شوم.
وقتی که می بینم چنین خالصانه خود واقعیش را دارد به من
نشان می دهد و سعی نمی کند که با تعارف کردن یا وسواس
یا ناز و عشوه آن را بخورد، حرفی نمی زنم و در سکوت به
صدای ملچ ملوچ هایش گوش می دهم و در دلم قهقهه می زنم.
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دروغ چرا ...
از طرز خوردنش حسابی خوشم آمده و سر کیف آمده ام.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p294
#پارت_دویست_و_نود_و_چهار

#من_آیه _طوفانم

چه خوب دوتا خریدم، این یکی بسته را باید حتماً نگه دارم
وقتی که رسیدیم کلبه برایم بخورد، یک بوسه با مزه ی ترش

تمبر هندی از لب هایش، تصورش که شیرین می آید.
انگشتانش را تا نصفه درون دهانش می گذارد.

یک چیز همانند خوره به جانم می افتد، یعنی تا به حال مقابل
مرد غریبه ای چنین تمبر هندی خورده است؟!

یادم باشد در زمان مناسب حتماً از او خواهش کنم که زین
پس کنار مرد غریبه تمبر هندی نخورد، من چاکر و مخلص
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خودش و تمبر هندی خوردن هایش هستم هر چقدر دوست
دارد بخورد، ولی کنار خودم بخورد.

دست خودم نیست که برایش غیرتی نشوم.
دقایقی بعد همین که آن را تمام می کند، لبخند گله گشادی بر

لب می نشاند.
_ دستت درد نکنه، واقعا خیلی چسبید، مخصوصاً تو این

هوا که ابری و یکم سوز داره.
اشاره به سویشرت درون کیف می کنم.

_ اگه سردته بدم بپوشی.
لبخند می زند.

_ نه زیاد سرد نیست خوبه.
هر چه می کنم حرف نزنم نمی توانم نگویم و جلودار خودم
باشم، با لحنی که سعی در مهربان نگاه داشتن آن دارم

می گویم:
_ رخصت می دی یه خواهش کنم ازت؟
سرش را به نشانه ی تایید تکان می دهد.

_ اره حتماً.
اشاره به بسته ی خالی شده ی تمبر هندی می کنم و در حالی
که آیه را به خود می فشارم، نزدیک گوشش آهسته می گویم:

_ یه جوری اینو با اشتیاق می خوردی که منو سر کیف
آورده بودی، این تن بمیره، اینو کنار هیشکی غیر خودم

نخور. من خودم چاکر خودت و تمبر هندی خوردنتم و همه
جوره تو رکابتم.

خجالت زده می خواهد سرش را به پایین بیاندازد.
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برای این که از این حرفم طور دیگر برداشت نکند خالصانه
و از ته دل می گویم:

_ یه چی می گم نه الکیه و نه دروغ، این دل صاب مرده ام،
همچینه ریزه ریزه داره دل می بازه به این سادگی  و مثل آینه
صاف بودنت، همیشه این طور ساده باش و صاف ... خودم

مخلصتم بد رقمه.
سرش را به سمتم بر می گرداند، حس می کنم باز هم

چشمانش کمی ابری شده اند، هرچند آیه دارد تمام تالشش را
می کند که آن را بروز ندهد، ولی من متوجه می شوم.

نمی دانم در درونش چه نیرو و کششی دارد که چنین مرا به
سمت و سوی خود جذب می کند.

 شاید از همین کشش درون قلب او هم وجود دارد.
خاتون همیشه می گوید که دل به دل راه دارد...

نمی دانم، شاید دل من هم به دل آیه راه دارد و این کشش هم
دوجانبه ست.

بگذار بفهمد، بگذار بفهمد که من این کشش را نسبت به او
دارم.

بگذار اصالً باورش شود که توانسته، چند روزه توجه و
نظر مرا نسبت به خودش جلب کند.

با لحنی سرشار از مهر و محبت که شرم چاشنی اش شده
است می گوید:

_ از این به بعد تمبر هندی هام رو کنار هیشکی نمی خورم
جز خودت.

به وجد می آیم.
حرف گوش کنی اش هم قشنگ است.
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ادا نیست.
مشخص است دلی و از سر تمایل و میل باطنی ست.
با حالی خوب او را به خود می فشارم، هوس بوسیدن

پیشانی اش به جانم می افتد.
می خواهم ...

می خواهم تجربه کنم.
ولی نمی توانم ...

نمی توانم به خودم بقبوالنم که در یک جای عمومی همسرم
را ببوسم و نظر و توجه کسی را به او جلب کنم.

نگه می دارم، این خواسته را هم به پایین و امشب و خلوت
دونفره مان نگه می دارم.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p295
#پارت_دویست_و_نود_و_پنج

#من_آیه _طوفانم
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سپس طبق آن ردیفی که خوراکی های دیگر را برداشته بود،
پفک را از پالستیک خارج و هر دو شروع به خوردن آن

می کنیم.
کمی بعد آیه با لحنی آهسته می گوید:

_ می دونی پفک رو باید چطور بخوری، تا مزه بده؟
با خنده می پرسم.

_ نه، بگو چطور می خوری حالیم شه و بیام تو رکابت.
آیه یک پفک برداشته و آن را همراه با انگشتانش تا نصفه

در دهانش می گذارد و سپس درون دهانش آن را فشار داده و
پودرش می کند.

سپس دستش را خارج و شروع به جویدن آن می کند.
از این کارش خنده ام می گیرد.

عمراً در خواب و خیالم هم تصور نمی کردم که نوه ی خان
بابا می توانست چنین دلربا و باحال و باشیطنت باشد.

نمی فهمد.
این دختر گویا نمی فهمد که شخصی که کنار دستش نشسته
است مردی ست با غرایز سرکوب شده تا به این سن، انگار

در خوردن همه چیز یک سبک و سیاق خاصی را از
خودش ابداع کرده و با آن هم حسابی حال می کند.

حتی به این طرز خوردن پفکش هم اعتراض نمی کنم.
بگذار خودش باشد.

همین که به دور از هر نیرنگ و حیله ای خودش هست، برای
من کافی ست.

این که این کارش در این جا درست است یا نه، نمی خواهم به
آن فکر کنم.

@romandl



فعالً تنها اولویتم این است کاری کنم که او از بودن درکنارم
لذت ببرد و فردا و فردا های دیگر دلتنگ دیدارم باشد، البته
نه تنها او، چون خودم هم دلتنگ شدن برای عیالم را، حتی

برای خودم هم می خواهم.
وقتی که می بیند، من به همان روش قبلم پفک می خورم،

شرمگین می پرسد:
_ نمی خوای امتحان کنی. امتحان کن، شاید به تو هم مزه

داد.
به به همینم مانده انگشتانم را تا نصفه در دهانم گذاشته و

پفک را درونش فشار داده و پودرش کنم.
خنده ام می گیرد.

دست خودم نیست.
منه غول تشن را چه به این کار ها!

ولی نگاه معصومش برایم راهی جز اطاعت نمی گذارد.
شروع به خوردن یک دانه از پفک ها به روش او می کنم.

نگاهش متمرکز من است.
حتی پلک هم نمی زند، گویا می خواهد این صحنه را کامل

در ذهنش ثبت و ضبط کند.
وقتی که مثل کارش را انجام داده و پفک را قورت می دهم،

صادقانه می گویم:
_ فکر کنم یه دوره باید پهلوت کالس ببینم، که چی رو

چطور بخورم که بیشتر مزه بده.
لبخندش کش می آید.

خوشحال می شود، خیلی خوشحال می شود.
خوشحال شدنش هم ساده است و بدور از تشریفات ...
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دل به دلش می دهم.
منه غول تشن با این هیبت دل به دل عیالم داده و برای

خوشحال کردن بیشتر او چند عدد پفک دیگر را به طرز و
روش او می خورم و او را غرق در شور و شعف می کنم.
انگار خوشش آمده، انگار از این که لحظاتی پیش اعتراف

کردم که ریزه ریزه دلم دارد گرفتارش می شود خوشش آمده
که دارد کم کم خودی نشان داده و یخش باز و دیگر با من
احساس غریبی نمی کند و مرا جزئی از خودش می داند و
برای نشان دادن خود واقعی اش به من، نه تظاهر می کند و

نه چاپلوسی، خودش می باشد، خود خود واقعی اش ...

* * *

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده
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از شانس خوشمان، زمانی که باران شروع به باریدن کرد،
زیر این آالچیق و مشغول خوردن چلوکبابمان بودیم.

چلو کباب خوردنش هم همانند چیپس خوردنش سبک و
سیاق خاصی نداشت.

نگاهی به بیرون می اندازم.
این طور که معلوم است، باران حاال حاال ها قصد بند آمدن

ندارد.
یا باید براه افتاده و تا شدتش از این بیشتر نشده و هوا رو به
تاریکی نرفته، پایین برویم، یا همچنان زیر این آالچیق مانده

و منتظر قطع شدن باران بمانیم، یا قید پایین رفتن را به
طور کامل زده و برای امشب یکی از کلبه ها را اجاره کرده

و امشب را این جا بمانیم.
به آیه ای که سویشرتم را پوشیده و در آغوشم جا خوش کرده

است نگاه می کنم.
_ پایه ای شب این جا بمونیم؟

متعجب نگاهم می کند.
اشاره به بیرون می کنم.

_ این بارون اگه همون کنه ی دیشب باشه، تا خود صبح یه
کله می باره.

_ یعنی می تونیم شب این جا بمونیم؟
لبخند می زنم:

_ اگه تو بخوای، بارون بند هم بیاد، برای امشب یه کلبه
اجاره می کنم. دوست داری؟

گردن کج می کند.
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_ یه چیز بپرسم، ولی لطفاً ناراحت نشو.
می دانم می خواهد چه بپرسد.

ولی خودم را به ندانستن می زنم.
_ آره بپرس.

با لحنی مهربان می پرسد:
_ کرایه اش زیاد نیست؟

او را بیشتر به خود می فشارم.
چند ساعت است که خودم را به زور نگه داشته ام که دستم از

زیرکرسی خالف نرفته و غلط اضافی نکنم.
_ هر چی باشه برای یه شب می ارزه، هر روز که نمی
یایم ، حاال کی باشه دوباره بیاییم این جا، عمو رحمت
رفیقمه، سر کرایه اش باهام کنار می آد تو نگران نباش.

حرفی نمی زند.
گویا متوجه می شود که اصرار اضافه اش ناراحتم می کند.

_ نگفتی، پایه ای؟
شرمگین می گوید:

_ آره، چرا نباشم. کی دلش می اد از این آب و هوا و منظره
بگذره؟

خباثت به خرج می دهم و کنار گوشش آهسته پچ می زنم:
_ راست می گی، البت اینم اضافه ی اونا بکن که کی از

امشب و ساختن یه شب رویایی تو این جا و این آب و هوا
می گذره.

خجالت می کشد.
خجالتش را هم خریدارم بدرقمه...

رسماً دارم جان می دهم.
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از دیشب تا همین االن خودم را نگه داشته ام تا کاری نکنم که
آیه را ناراحت و دلخور کنم.

اکنون که فهمیده ام او هم رضایت دارد، من بی جا بکنم که
کمی غلط اضافی نکنم.

اصالً دوره ای نامزدی به نامزد بازی  هایش معروف است.
پس چرا خاطره نساخته و خودم را از این فشار آزاد نسازم.
دوست دارم بپرسم رخصت غلط اضافی را به من می دهی
امشب، ولی حرف صبحش که گفت خودش را از من دریغ

نمی کند که یادم می افتد، برای رفتن به آن کلبه و خلوت
دونفره مان تمام وجودم یک صدا خواهش می کنند و

تمنا هایشان را ردیف می کنند.
دلم شیطنت می خواهد ...
شیطنت با عیالم را ...
کنار گوشش می گویم:

_ پاشو بریم، تا همه ی کلبه ها پر نشده.
از خدا خواسته از جایش برمی خیزد و از جاده ای که سقفش
شیروانی است به سمت ساختمان اصلی می روم و پس از
پرداخت کرایه و آشنایی که با عمو رحمت دارم، دیگر
شناسنامه نخواسته و پس از دریافت کلید به سمت کلبه ی

مذکور به راه می افتیم.
 فاصله مان زیاد از شانس بدمان از این جا تا آن کلبه، مقداری

است و باید به ناچار زیر باران مسیر را طی کرده و خیس
شدن را به جان بخریم.
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تنها حسنی که دارد این است که کف زمین سنگ ریزه است
و پاها و کفش هایمان گلی نمی شود و فقط لباس هایمان خیس

می شوند.
به محض رسیدن به کلبه، کلید را درون قفل آن انداخته و آن

را باز می کنم.
عقب می کشم تا آیه داخل شود و سپس خودم به محض وارد

شدن بخاطر این که باران داخل نبارد، در را پشت سرم
باعجله بسته و از داخل قفل می کنم.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی
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#من_آیه _طوفانم

کوله را کنار در گذاشته و بعد کفش هایم را هم از پایم خارج
می کنم.

بخاطر شدت باران تیشرتم خیس و به تنم چسبیده است.
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آیه وسط کلبه ایستاده و با دقت کلبه را از نظر می گذراند.
با اشتیاق به کرسی نگاه می کند.

_ وای خدا باورم نمی شه این جا هم کرسی داره.
به سمتم بر می گردد.

اشاره به سویشرت در تنش می کنم.
_ درش بیار خیس شده.

نزدیکم می شود و آن را همراه با مانتو و شالش از تنش
خارج و به دستم می دهد تا از رخت آویز پشت در آویزان

کنم.
سپس به تی شرتم اشاره می کند.

_ تی شرت تو هم که حسابی خیس شده، کوله ات لباس
نداری؟

دارم، خوبش هم دارم، ولی چه کنم که دلم اکنون کمی، فقط
کمی شیطنت می خواهد، برداشتن فاصله ها از میانمان را
می خواهد. از بین بردن خجالت آیه، از دیدن تن عریانم را

می خواهد.
می خواهم همان گونه که به لمس شدن عادتش می دهم، به

دیدن باال تنه ی عریانم هم عادتش بدهم.
 _ آره خیس شده، فقط شلوار دارم، ولی تی شرت ندارم.

واقعاً هم ندارم، فقط یک استین بلند گرم دارم که پوشیدنش
برای من در یک فضای بسته یعنی خفگی و کمبود

اکسیژن ...
سرم را خم کرده و با فاصله ی اندکی از سرش نگاه می دارم.
_ اگه رخصت می دی و از خجالت رنگ عوض نمی کنی،

درش بیارم.
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هنوز در نیاورده خجالت می کشد، ولی تمام تالشش را
می کند که خودش را عادی نشان دهد.

تبسمی می کند.
_ نیازی به اجازه نیست.

همین را گفته و پس از برداشتن گوشی  از درون جیب
مانتو اش به سمت کرسی رفته و زیر آن می نشیند.

نگاهش را معطوف گوشی اش می کند که مثالً دارم آن را
چک می کنم.

از این فرصت پیش آمده به نحو احسن استفاده کرده و
شروع به خارج کردن و تعویض شلوارم می کنم.

کارم که تمام می شود، به سمت آیه رفته و باالی سرش
می ایستم.

_ فکر کنم پاچه های شلوارت خیس شده، بدون این که نگاهم
کند می گوید:

_ اره، ولی زیرکرسی و گرماش خشک می شه.
_ درش بیار بده آویزونش کنم، زیر کرسی من که چیزی

نمی بینم که بخوای خجالت بکشی خانئم قیز.
همان گونه سر به زیر می گوید:

_ خجالت نمی کشم.
لبخندی که با سماجت تمام قصد نشستن بر روی لب هایم
دارد را پس می زنم و دوست دارم بهش بگویم، آره معلوم

است که خجالت نمی کشی.
می دانم این حرف را برای دل خوش کردن من گفته است.

بگذار همین گونه فکر کند.
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همین که می خواهم نزدیکش شده و کنارش زیر کرسی
بنشینم، شلوارش را از تنش خارج و به سمتم می گیرد.

_ می شه اینو برام آویزون کنی.
به شدت خجالت می کشد، این را از سری که همچنان به

پایین است، متوجه می شوم.
می دانم سخت است.

درکش می کنم.
درکش می کنم که بخواهد از من خجالت بکشد.

ولی بالخره که چه ...
باید کم کم این خجالت را از میانمان برداشته شود یا نه.

_ چرا نشه، ما مخلص عیالمون هم هستیم.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده
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#p298
#پارت_دویست_و_نود_و_هشت

#من_آیه _طوفانم

@romandl



شلوارش را از رخت آویز آویزان کرده و به سمت آیه بر
می گردم.

خودش را سرگرم گوشی اش کرده است.
این کارش از بی تفاوتی نیست.

از حجب و حیایش است.
بهش زمان می دهم، روی متکا  ی پشت سرم، به حالت نیمه

دراز کش، دراز می کشم.
از پشت نگاهم به موهای، نمدار آیه که می افتد.
هوس لمس کردن و بوییدنشان به جانم می افتد .

ولی به هزار جان کندن، چشمانم را غالف کرده و اجازه ی
پیشروی به پایین و نگاه کردن به ران پای عریانش نمی دهم.
بخاطر همین، برای این که کمی به او زمان بدهم و خودم هم
بیش از این عذاب نکشم، ساق دست راستم را روی چشمانم

می گذارم و دست چپم را هم روی متکا دراز می دهم.
دقایقی بعد گرمای مطلوب کرسی و بی خوابی دیشب، کم کم
چشمانم را گرم خواب می کند، همین که می خواهم کامل به

خوابی عمیق فرو بروم.
سر آیه روی بازویم قرار گرفته و کنارم دراز می کشد،
این کارش چنان برایم غیرمنتظره و غافلگیرانه به نظر

می رسد که خواب از سرم پریده و دستم را از روی چشمانم
برداشته و به اویی که به پهلو کنارم دراز کشیده و از شرم

سرش درون سینه اش فرو رفته است نگاه می کنم.
این کارش رخصت دادن است مگرنه؟!

تمایل داشتن است مگر نه؟
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نشان دادن چراغ سبز است مگر نه!
تایید و اثبات حرف صبحش است مگر نه!

او نمی خواهد ...
او نمی خواهد که خودش را از من دریغ کند...

فقط مسئله خجالتش است و بس ...
که برای برداشتنش، باید بار اولی را تجربه کند تا کم کم

یخش باز شود.
این لبخند از سر خوشحالی و شور و شعفی که برلب هایم

نشسته است دست خودم نیست.
جسارتw به خرج داده و نزدیکش می شوم.

از این جا به بعدش کار من است.
به عهده ی من است ...
وظیفه ی من است...

با احساس عجیبی که در قلبم برای اولین بار آن را حس
می کنم.

او را به خودم فشرده و کامل در آغوشم می گیرمش.
ساکت است.
ساکتم ...

لحظاتی بعد با نوازش بازویش او را برای تجربه ی اولین
بوسه  یمان آماده می کنم.
قلبم به تپش افتاده است.

این چه حسی ست که در قلبم با سماجت تمام نشسته و باعث
تپش آن شده است.

تمام وجودم نبض شده و میل به داشتن آیه مرا از خود
بی خود کرده است.
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دستم را زیر چانه اش می گذارم.
و همچنان با دست چپم، بازوی راست آیه را نوازش می کنم.

فشار آرامی به چانه اش وارد می کنم.
با صدای دورگه  و مهربان و آهسته ای پچ می زنم.

_ نگام کن آیه.
با کمی مکث نگاهش را به چشمانم می دوزد.

در نگاهش به دنبال رضایت می گردم.
می بینم.

ولی کافی نیست ...
نمی خواهم از سر اجبار باشد ...

نمی خواهم به عنوان وظیفه ی زنانه اش باشد ...
من میل می خواهم ...

من عطش می خواهم ...
من خواسته ی قلبی می خواهم ...

درست همان چیزی که درون قلبم نشسته و آن را به تپش
انداخته است.

 بند دلم را پاره و کمی بعد لبخند که بر لب هایش می نشیند،
طاقتم را طاق می کند.

لبخند روی لب های من هم نشسته و با یک حس نو و جدیدی
که در قلبم آن را لمس می کنم، سرم را نزدیک برده و روی

پیشانی اش قرار داده و بوسه ی ریزی روی آن قسمت
می نشانم.

لحظاتی بعد، لب هایم سر خورده و روی گونه اش را
می پوسم.

سپس گونه ی بعدیش را ...
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چشمانش را که می بندد، حکم تایید و رضایتش را به طور
کامل اعالم کرده و با دنیا دنیا احساس، لب هایم روی

لب هایش نشسته و آن ها را می بوسم.
 شدت گرفته و سرآخر به یک بوسه ی ریزی که آرام آرام

یک بوسه ی عمیق و پر حرارت و خیس تبدیل می شود.
نمی دانم امشب چه شبی ست و قرار است با عیالم تا کجا پیش

بروم ...
ولی دوست دارم شکر رحمتی که نصیبم شده است را در دلم
بجا بیاورم" دمت گرم اوس کریم، خاطرت برام عزیزه اونم

بدرقمه..."

* * *

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p299
#پارت_دویست_و_نود_و_نه
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#من_آیه _طوفانم

با احساس درد شدید در گردنم چشمانم را باز می کنم.
 گردنم حسابی خشک شده است.

قبل از این که بخواهم با دست آن را مقداری ماساژش بدهم،
نگاهم به آیه ی نیمه عریان که می افتد، گل از رخم باز

می شود.
چنان احساس خوب از این هم آغوشی در بند بند وجودم
احساس می کنم که درد گردنم را به طور کامل از یاد

می برم.
نفس های گرمش به سینه ی عریانم که برخورد دارد حالم را

 درگرگون کرده است .
هوس چشیدن مزه ی دوباره اش به جانم می افتد ...
تک تک وقایع دیشب را، در ذهنم مرور می کنم ...

قرار بود فقط یک بوسه باشد، ولی نشد کار از بوسه فراتر
رفت و به کمی شیطنت و غلط اضافی رسید.

البته نه به طور کامل ...
شاید اگر دیشب آیه رضایت و تمایل و موافقتش را نشان و
بروز نمی داد، من شیطنت و غلط اضافی مان را تا مرحله ی
نیمه نهایی پیش نمی رفتم و سبک مرحله  به مرحله را در

پیش گرفته و سعی می کردم در هر دیدارمان یک مرحله را
با هم تجربه کنیم.

ولی نشد، اصالً مگر می توانستم.
مگر منه تشنه می توانستم که جلوی خودم را بگیرم.
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اگر به آکبندی قلب آیه تا قبل دیشب شک داشتم، با رضایت
 مدام در چشمان و تبسِم روی لب هایش، و موافقتی که دیشب

از او دیدم، یقین پیدا کردم که قلبش آکبند آکبند بوده و تا
کنون کسی قلب او را ازآن خود نکرده است.

اگر می گویم بوده، برای این است که اطمینان کسب کرده ام
که اکنون، من را تا یک حد و حدودی در قلب خودش جا
داده است؛ چون دیشب با تمام وجود خودش را در اختیارم

گذاشت.
ناز نکرد ...

عشوه ی بی جا نریخت ...
خودش را از من دریغ نکرد ...

قبول کرد ...
این زندگی را ...
این ازدواج را ...

این باهم بودن و این نسبت زن و شوهری را ...
با تمام وجود قبول کرده و با رضایت کامل پا به پای من

پیش رفت...
هر چند که ناشی گریمان دیشب بیداد می کرد، ولی برای

تجربه ی اول خوب بود ...
شیرین بود ...

دلچسب و دل انگیز و دلربا بود ...
من دیشب لذت را در تک تک رفتارش دیدم ...

حس کردم ...
لمس کردم ...
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دیشب هر دو چنان از احساس و میل و عطش پر شده بودیم
که پس از تمام شدن غلط اضافیمان، گرمای کرسی چنان
برای هردویمان مطلوب و دل انگیز آمد که از خود شب تا
اکنون، در آغوش هم با آرامش و لذتی خاص و با شکمی

 گرسنه به خواب رفتیم.
با فکر به دیشب و وقایعش، هوس فشردنw آیه به جانم

می افتد...
جای خالی قلبم را حس می کنم ...

دارم گرفتارش می شوم نه؟!
البته دارمی در کار نیست، چون شده ام، به راحتی حس

می کنم که گرفتار این خاله ریزه ی بغلی شده ام.
حس می کنم که به او عالقه مند شده ام ...

اصالً چرا نشوم ...
مگر می شود، چنین عیال با حجب و حیا و با کماالت و
تحصیل کرده و زیبا، داشته باشی و عاشقش نشوی؟!

مرد می خواهد که چنین لعبتی کنارت باشد و دل به او نبازی
... 

اول صبحی غلط اضافی می چسبد مگر نه؟!
رفیق رفقای متاهلم که چنین زر می زنن ...

من هم متاهلم مگر نه!
ولی نیست، نه وقتش هست، نه زمانش را داریم.

باید صبحانه خورده و هرچه زود تر از کوه پایین برویم.
بیدار است ...

حتی حس قوی بهم الهام می شود که خیلی جلوتر از من از
خواب بیدار شده.
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شاید هم دیشب جایمان را با هم عوض کردیم و بی خوابی
پریشب مرا او دیشب تجربه کرده.

با شیطنت سرم را نزدیک برده و کنار گوشش پچ می زنم:
_ سالم خانئم قیز، صاباحون خیر اوسون) سالم دختر

خانوم، صبحت بخیر باشه.(
کمی زمان می دهم تا خودش لو بدهد که بیدار شده.

البته اگر لو ندهد، من از خدایم است و کمی شیطنت می کنم.
تا بالخره خودش به این نتیجه برسد که اعالم کند که بیدار

شده.
پلک هایش که نامحسوس می پرد، به آشکارا بیدار بودنش را

بهم می فهماند.
مسئله خجالتش است.

بدون تردید اکنون که از عطش و حرارت دیشب خبری
نیست و خنک شده، کارهای دیشبمان را که در ذهنش مرور
می کند، از رفتارهای دیشبمان و این طرز لباس پوشیدنمان

خجالت می کشد.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی
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#p300
#پارت_سیصد

#من_آیه _طوفانم

چه می چسبد ...
خجالت و شرم و حیایش حسابی به دلم می چسبد ...

نگاهم از دیشب تاکنون به او رنگ دیگر به خود گرفته است
...

رنگ این که این خاله ریزه ی تو بغلی، همه جوره مال من
است، چه از نظر قلبی و چه از نظر جسمی، درست

همانگونه که من از نظر احساسی و جسمی به او متعهد
شده ام ...

فکر امشب و نبودنش کنارم را که می کنم، قلبم یک طور
عجیبی می گیرد.

این ها نشانه های روییدن عشق و عالقه در قلبم است مگر
نه؟!

حال شب چگونه نبودنش کنار خودم را تحمل کنم؟!
شک ندارم که جای خالی اش را به وضوح لمس و حس

خواهم کرد.
می فشارم ...

دست خودم نیست ...
او را به خود می فشارم و با عالقه ای که در قلبم آن را حس

می کنم، بوسه ای با احساس روی گونه اش می نشانم.
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برای این که راحتش بگذارم، کنار گوشش آهسته می گویم:
_ می دونم خجالت می کشی، بهتم حق می دم باشه...

سپس مویش را پشت گوشش می فرستم.
_ تو همین طور تو جات بمون، حاال چشات رو می خوای باز
کنی یا نکنی به کرم خودت مونده، ولی من خودم رو می زنم

به اون راه که عیالمون مارو دید نمی زنه، من می رم و
لباس هام رو می پوشم و بیرون کلبه منتظرت می مونم تا

 حاضر شی و بعد بیای.
هرکاری می کنم تا خودم را از گفتن ادامه ی حرفم منصرف

کنم، نمی توانم و شیطنت آخرم را هم به زبان می آورم.
_ دیشب طوری رفتیم تو فضا که شکم گرسنه  هم نتونست
مارو از اون باال بکشه پایین، مزه ات طوری برام شیرین

اومده که نگم برات، اگه همین طور با شکم گشنه سر کنیم و
همین جا و همین طور تنگ دل هم باشیم، بهت قول نمی دم که

عملیات دیشب رو دوباره از سر برات دوره نکنم.
قهقهه ای کرده و پس از بوسیدن پیشانی اش، از جایم

برخاسته و شلوارم را می پوشم. گشتی درون کوله ام زده و
لباسم را هم از درون آن برداشته و به تن می کنم.

از برگشتن به عقب و نگاه کردن به آیه خودداری می کنم.
کارم که به اتمام می رسد، کوله ام را به روی شانه هایم
می اندازم و سپس از اتاق خارج و در را هم پشت سرم

می بندم.
لبخند برای ثانیه ای از روی لب هایم پر نمی کشد.
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خورشید، طلوع کرده و این منظره ی زیبای پس از باران
دیشب و این هوای مطلوب، احساس دل انگیزی را در رگ

و پی بدنم به جریان می اندازد.
چشمانم را بسته و چند بار نفس عمیق می کشم.

حس خوبی بهم دست می دهد.
تمام ریه هایم از اکسیژن و تمیزی این هوا جال می گیرند و

حس می کنم راه تنفسم به طور کامل باز می شود.
دقایقی بعد صدای باز شدن در کلبه را که می شنوم. چشمانم

را باز می کنم، ولی برای برگشتن به عقب عملی انجام
نمی دهم.

بهش زمان می دهم تا یکم به حالت عادی خود برگردد.
ولی دست روی دست هم نمی گذارم که از من و فکرم خارج

شود.
دستم را از پهلویم جدا کرده و بدون این که برگشته و نگاهش

کنم، به سمتش می گیرم...
متوجه می شود...

خوب متوجه می شود که منظورم از این کار چیست و چه
می خواهم.

چون کمی بعد در حالی که دستش را روی دستم می گذارد،
با لحنی خجول می گوید:
_ سالم، صبح بخیر ...

شنیدن صدایش طور دیگر به گوشم می آید.
حس می کنم امروز طوفان و آیه ی جدیدی برای هم شده ایم.

در حالی که از پشت او را به آغوشم می گیرم. با لحنی
مهربان پاسخش را می دهم:
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_ سالم خانئم قیز، صبح تو هم بخیر ...
دوست دارم شیطنت کنم ...

کمی کرم بریزم ...
به دیشب اشاره کنم، ولی جلوی خودم را گرفته و همه را به

زمانی دیگر موکول می کنم.
ولی در عوض به رو به رو اشاره می کنم.

_ چشات رو ببند و نفس بکش و از این هوا حالش رو ببر.
همان کاری که خواسته ام را می کند.

صدای تپش قلبش را توسط ساق دستم که روی قلبش قرار
دارد را به خوبی می شنوم.

چه خوب است ...
چه حس خوبی است که باعث تپش قلب دختری شوی البته

نه از استرس و اضطراب و ترس ...
بلکه از روی احساس و شرم و خجالت و حجب و حیا . ..

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی
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#p301
#پارت_سیصد_و_یک

#من_آیه _طوفانم

کمی بعد چشمانش را که باز می کند.
از لحن کالمش پی به این می برم که کم کم دارد با خودش و

خجالتی که می کشد، سعی در مقابله با آن دارد.
شاید هم می خواهد با عادی نشان دادن خودش به من بفهماند

که از دیشب و وقایعش ذره ای پشیمان نیست.
زمان می برد ...

کمی زمان می برد که کم کم همدیگر را به طور کامل
شناخته و نگفته پی به حالت درونی و حرف دل یکدیگر

ببریم.
_ وای این جا چقدر قشنگ و به سرازیری کوه چقدر

کلبه مون نزدیک بوده ...
فشاریw به شانه هایش که به صورت اریب آن ها را در دست

گرفته ام می آورم.
_ دیشب بارونی بود، نشد خوب از این جا و شب هاش
حالشون رو ببری ...شب های این جا یه جور دیگه دل

می برن، چله ی تابستون وسط مسط های مرداد، میارمت
این جا که هوا یکم بهتره و سوز و سرما نداره. منو سهراب
و رفیق رفقا اومدنی این جا، کلبه کیلو چنده تا خود صبح پهن

 کف همین  کوه یم.
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صدایش را محبت پر می کند.
_ مشخصه، روز که این طور منظره اش قشنگه، شب دیگه

یه چیز دیگه ست.
لبخندی بر لب می نشانم.

_ بریم یه صبحونه ای بزنیم به رگ، روده کوچیکه داره
روده بزرگه رو یه لقمه چپ می کنه.

کمی سرم را نزدیک برده و کنار گوشش با محبت و اندکی
شیطنت ادامه می دهم:

_ حاال دیشب من رفتم فضا و َجوش گرفت منو زدم بغل و
تخت گرفتم خوابیدم، تو نباید منو بیدار کنی بگی، پس کو

شامت می خوای این باال به من گشنگی بدی؟
خجالت می کشد.

لبخندم را نمی توانم جمع کنم.
 می خواهم او را به حرف بکشم. ولی حرفی نمی زنم چون

کمی بعد خجول پاسخ می دهد:
_ آخه خودمم خوابم برد.
خنده ی آهسته ای می کنم.

کنار گوشش با لحنی آهسته و با خباثت تمام پچ می زنم:
_ پس جو فضا تو رم گرفته بود نه؟!

از خجالت لبش را گاز می گیرد.
برای این که بیش از این خجالت زده اش نکنم. دستش را

گرفته و پس از قفل کردن در و تحویل کلید به متصدی، آیه
را به سمت سفره خانه می برم.

در طول مسیر حرفی نمی زنم تا آیه همان خجالتش را
بکشد ...
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به محض رسیدن، کمک می کنم تا روی تخت سنتی بنشیند.
سپس خودم هم کنارش می نشینم.

کمی بعد سبحان آمده و سفارشاتمان را گرفته و می رود.
آیه در حال تایپ کردن می شود، با نگاه گذرایی که به

گوشی اش می اندازم، نام گیرنده را دیده و متوجه می شوم که
دارد با خواهرش صحبت می کند.

در همین حین گوشیم زنگ خورده و به محض دیدن
شماره ی خاتون، گل از رخم باز می شود.

_ سالم خاتون، عمرم خاتون، خوبی قناری، چی شد یادی از
ما کردی؟

صدای خنده اش انرژیم را دو چندان می کند.
_ سالم مادر ... شما خوب باشین منم خوبم، دیروز خودم

زنگ نزدم، گفتم مزاحم تو و الدوزم نشم.
اخم می کنم.

_ مزاحم چیه خاتون، از این حرف ها نزن که کالهمون
بدرقمه میره تو هم، شوما خودت خوب در جریانی که

خاطرت برای من چقدر عزیزه.
_ می دونم مادر، می دونم، الدوز چطوره؟

نگاهم را به سمت آیه  برمی گردانم.
_ اونم خوبه، می خوای گوشی رو بدمش با عروست یکم

اختالط کنی؟
خنده ی ریزی می کند.

_ آره مادر بده.
گوشی را به سمت آیه می گیرم.

به محض گرفتن آن، آن را روی گوشش قرار می دهد.
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_ سالم خاتون، صبحت بخیر.
_ 

_ خوبم به خوبیت.
_

_ بله.
_

 _ عمو طاها بهم پیام داده، فکر کنم ظهر اینا برسن.
نگاهم به ساعت روی سفره خانه دوخته می شود.

عقربه های ساعت، روی نُه نشسته اند و این به معناست که
من زمان زیادی ندارم که آیه را به سمت خانه شان ببرم.

_
_ چشم حتماً، ممنون. راضی به زحمتتون نیستم، انشاهلل یه

وقت دیگه.
_ 

_ چشم حتماً، از من خداحافظ ...

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p302

@romandl



#پارت_سیصد_و_دو
#من_آیه _طوفانم

بدون این که نگاهم کند، شرمگین گوشی را به سمتم می گیرد.
_ جونم قناری.

_ جونت سالمت مادر، به آیه هم گفتم، ناهار می پزم بیایین
این جا، ولی اگه می بینی، بخاطر زود رسیدن به خونه شون
معذبه، قبل از این که خان بابا اینا بیان بیارش این جا.  من
خودم یه چیزی درست می کنم، برای ناهارشون ببره

خونه شون، خانجون اینا وقت ناهار میان، بالخره ازش توقع
دارن، نذار دخترم، بخاطر بودن کنار تو حرف بشنوه، خان
بابا رو که می شناسی، بازم ببین خود آیه هر طور راحته

همون کار رو کن مادر.
_ باشه، دست و پنجه ات طال، ناز شستت. نوکرتم به موال.

تماس را قطع و گوشی را درون شلوارم می گذارم.
یک حس بدی در وجودم قرار می گیرد و بخاطر دور بودن

از آیه، خودی نشان داده و ابراز تاسف می کند.
ولی چاره نیست، فعالً تا چند هفته باید به ساز خان بابا

برقصم تا زمانی که عیالم را به طور کامل به کنار خودم
آورده و از بودن در کنار او غرق در شور و شعف و شادی

شوم.
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البته همچنان چیزی مشخص نیست و باید دید که خان بابا
پای حرفی که آیه گفت هست یا نه، یا به ما که برسد نظرش
برگشته و می گوید تا سال آن مرحوم باید صبر کنیم یا نه ...
سعی می کنم هرچه انرژی منفی است را از خودم دور و از
این چند ساعت باقی مانده به نحو احسن استفاده کنم تا آیه را

همچنان خوشحال ببینم.
در همین حین سبحان سینی بدست آمده و بند و بساط

صبحانه که تشکیل شده از املت اجاقی و حلیم و کره و پنیر
محلی و نان داغ تنوری را مقابلمان گذاشته و می رود.

اشاره به سینی می کنم.
 _ بخور که معده ی من از گشنگی داره سوراخ می شه.

آیه با تبسمی دست به کار شده و شروع به خوردن می کند.
در حالی که از خوردن صبحانه لذت می برم، کمی از محیط

و چگونه پیدا کردن این جا برای آیه حرف می زنم.
دقایقی بعد وقتی هر دو احساس سیری می کنیم، از جایمان
برخاسته و پس از پرداخت صورت حساب راه خروج و

پایین رفتن از کوه را در پیش می گیریم.
هنوز کامل از محوطه ی استراحتگاه خارج نشدیم که آیه

می گوید:
_ می شه من چندتا عکس بگیرم از این جا، می خوام به حدیث

نشون بدم.
لبخند می زنم.

_ البت چرا نشه.
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شروع به گرفتن عکس های مختلف می کند، ولی کامالً
مشخص است که عکس گرفتن از این جا بهانه است، چون

مدام با گوشه ی چشمش نگاهم می کند.
شاید دلش با این است که چندتا عکس دو نفره بگیریم، هر
چه نباشد این جا اولین جای تفریحی است که باهم آمده ایم و

شاید می خواهد آن را در دفتر خاطراتش ثبت کند.
کمی بعد کارش که تمام می شود، اشاره به کنارم می کنم.

_ بیا نزدیک تر.
کنارم که قرار می گیرد. بدون فوت وقت دستم را روی

شانه اش گذاشته و با محبت می گویم:
_ گوشیت رو بده من...

بی حرف گوشی اش را به دستم می دهد.
_ از دار و درخت و شهر و کوه و خودت که گرفتی، نوبتی
باشه، نوبته شوهرته که یه چهارتا عکس هم با اون بگیری،
تا فردای روز به هم بگیم به  به یادته اولین بار کجا رفتیم و

جو فضاش چطور مارو گرفت.
خجالت کشیده سرش را درون سینه ام فرو می برد و من هم

از فرصت استفاده کرده و چند عکس پیایی می گیرم. سپس با
لبخند می گویم:

_ انشاهلل قصد نگاه کردن به لنز دوربین و خندیدن نداری
عیال؟

آیه سرش را از سینه ام جدا کرده و با خجالت دوربین را
نگاه کرده و لبخند دلربایی می زند.

درون صفحه نمایش گوشی  نگاهم به لبخندش که می افتد، قلبم
گرم می شود.
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لبخند روی لب های خودم هم می نشیند و سپس پس از گرفتن
چند عکس پیاپی درحالی که نگاهم به اویی که در صفحه

نمایش گوشی است می گویم:
_ چه عجب، بالخره من شکل و شمایلت رو دیدم عیال، از

وقتی پاشدی یبارم چشم تو چشم من نشدی.
می خواهد، چشم گرفته و سر به زیر شود که در وهله ی آخر
منصرف شده و به لبخندش عمق می بخشد، این عملش را که
می بینم، او را بیشتر به خود فشرده و عکس دیگری گرفته و
سپس گوشی اش را به خودش پس می دهم، ولی در حالی که
دستم روی شانه اش قرار دارد، راه پایین رفتن از کوه و

جاده اصلی آن را در پیش می گیریم.
چون اگر بخواهیم از همان راهی که باال آمدیم برگردیم،

پایین رفتن برای آیه سخت و اذیت کننده خواهد بود.
همین راه پیچ در پیچ کوه و پایین رفتن از آن فعالً بهترین

راه است.
کمتر از یک ساعت و نیم دیگر به جاده ی باغ ها می رسیم،
چون همیشه پایین آمدن راحت تر از باال رفتن است جاده

کوتاه تر نشان می دهد.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
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#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p303
#پارت_سیصد_و_سه

#من_آیه _طوفانم

خلوتی این جاده دلم را می برد و با حس بهتری این بار آیه را
به خود می فشارم.

سپس برای این که حرفی زده و او را به حرف بکشم
می پرسم:

_ چه میوه ای رو دوست داری؟
بدون فوت وقت می گوید:

_ آلبالو...
خنده ی کوتاهی می کنم.

_ این طور که تند جواب دادی، نشون می ده، بد رقمه
خاطرش رو می خوای ...

تبسمی می کند.
_ آره، خیلی آلبالو دوست دارم، یعنی همه جورش رو چه
خودش رو، چه لواشکش رو، چه مرباش رو، چه شربتش

رو، چه خشک شده اش رو ...
سرش را کج کرده و نگاهم می کند...

کمی خجالتش از بین رفته است که من از این بابت حس
خوب و بهتری دارم.
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_ حتی خان جون برام آلبالو رو تو شیشه نوشابه می ریزه و
فریز می کنه، تا حاال آلبالو رو فریز شده خوردی؟

_ نچ ...
لبخندش کش آمده و آب دهانش را قورت می دهد:

_ خیلی خوشمزه می شه، تازه زمستونا آلبالو بیشتر از فصل
خودش بهت می چسبه، حتماً امتحان کن.

خباثت به خرج می دهم.
_ پس یکی از اون شیشه نوشابه هات رو باهام شریک شو

حال خوردنش رو دوتایی شریک شیم.
خوشحال می شود.

_ حتماً ...
اشاره به جهتی که باغ خودم در آن جاست می کنم.

_ یه ماه دیگه هم صبر کنی، آلبالو بهت می دم تپل و آب دار
 و قرمز، طوری که از قرمزی به سیاهی می زنه.

ذوق و اشتیاقش دیدنی ست.
_ ممنون، حتماً همونطوریه که می گی.

حس غرور می کنم.
از این حرفش هرچند ساده است ...

هر چند قلمبه سلمبه نیست ولی حس غرور می کنم ...
این یعنی او به من اعتماد دارد ...

حتی از تعریف هایی که برای یک چیز دیگر می کنم ...
این اطمینانش قلبم را گرم می کند.

به چشمه که می رسیم قبل از این که بخواهم حرفی بگویم که
می خواهد آب بخورد یا نه خودش اشاره به آن می کند.

_ می شه این جا هم عکس بگیریم؟
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مطمئن می شوم ...
شک ندارم که این خاله ریزه دارد این عکس ها را برای آن

دفتر خاطراتش جمع می کند.
چه حس عجیبی به جانم افتاده و مرا ترغیب به این می کند

که آن را بخوانم ...
 کمک کند که آیه را کامل شناخته و بفهمم چه چیز او شاید

را خوشحال و چه چیز ناراحت می کند تا یک شناخت نسبی
از او به دستم بیاید.

البته خودم بی اذن و اجازه نمی خوانم، ولی دوست دارم
خودش کم کم آن دفترش را برایم رو کرده و مرا از

نوشته های آن آگاه کند ...
در چند ژست مختلف در این جا هم عکس گرفته و سپس با

لحنی بشاش چشمکی زده و می پرسم:
_ می خوای بازم کمکت کنم آب بخوری؟

به نشانه ی تایید تبسم ریزی می کند.
کوله ام را خارج و کمک می کنم باز از چشمه آب بخورد.

قبل از این که عقب بکشیم می گویم:
_ نظرت چیه بندازمت توی حوضچه.

هول زده می گوید:
_ تو رو خدا نندازیما.

با خنده می گویم:
_ هول نکن خانئم قیز، نمی ندازمت این جا، ولی یه قسمت از
رود خونه که سمت باغ خودمه، یکم عمقش بیشتره که تو

تابستونا جون می ده برای آب تنی ... چون سر پیچه و پیچش
هم یکم تنده، کسی بهش دید نداره، چون هر دو طرفش باغ
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ً خودمه و دوباره می ره جلوتر یه پیچ دیگه خوره و عمرا
کسی اون جا رو ببینه، یبار حتماً تو اون آب می ندازمت ...
سپس خندان کمک کرده و از چشمه دور شده و پس از

برداشتن کوله به راه می افتیم.
این بار دستش را گرفته و از گرمای دستش حس مطلوبی بهم

دست می دهد.
پس از گذشتن از پل از لبه ی رودخانه گذشته و به باغ

می رسیم.
به محض ورود، آیه با یک دقت خاصی همه چیز را از نظر

می گذراند.
شاید دارد تک تک قسمت های این باغ را در ذهنش ثبت

می کند.
در را باز و تعارف می کنم که داخل شود.
سپس خودم هم پشت سرش داخل می شوم.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p304
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#پارت_سیصد_و_چهار
#من_آیه _طوفانم

بدون این که من چیزی بگویم، خودش به سمت لوازمش رفته
و پس از جمع و جور کردن آن ها مشغول عوض کردن

لباسش می شود.
کوله ام را کنار در گذاشته و به سمت آشپزخانه می روم.
برای این که نفسی تازه کنیم مشغول درست کردن شربت

می شوم.
لحظاتی بعد آیه حاضر و آماده از پله پایین می آید.

اشاره به لیوان می کنم.
_ بیا بخور نفسی تازه کن بعد راه بیفتیم.

آیه نزدیک شده و لیوان را از روی کانتر برمی دارد، از
آشپزخانه خارج می شوم.

باید لباس مناسبی به تن کنم، البته لباس مناسب من تیپ جینم
 است که از وقتی که به یاد دارم این تیپ با من همراه بوده.
نمی خواهم خان بابا مرا با این ریخت و قیافه ی نامناسب

ببیند...
البته اگر بخواهد ببیند و مرا جزو آدمیزاد حساب کند...

ولی من باز هم جانب احتیاط را نگه می دارم.
 لحظاتی بعد حاضر و آماده از پله پایین می آیم.

نگاهم به آیه ای که مشغول شستن استکان هاست می افتد.
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حس مسئولیتش به دلم می نشیند.
دلم بوسیدن می خواهد ...
کام گرفتن می خواهد ...

فشردنw او در آغوشم و حل شدن تنش در وجودم را
می خواهد ...

شاید تا چند روز او را نبینم، بخاطر همین میلی عجیب مرا
ترغیب به این می کند که او را بوسیده و تا سری بعدی که او

را می بینم انرژی جمع کنم.
به سمتش می روم.

همین که می خواهم نزدیکش شده و از پشت به آغوشس
بگیرم شیر آب را بسته و دستانش را خشک می کند.

مرا میانه ی در آشپزخانه که می بیند، تبسمی کرده و شروع
به سر کردن چادرش که روی صندلی آن را انداخته بود

می کند.
گویا در این باغ نیست و متوجه این که ممکن است به چه

دلیل به این جا آمده باشم نشده.
لبخند می زنم.

_ خوشت اومد از کوه؟
با اخالص و با لحنی قدردان و با محبتی ملموس می گوید:
_ ممنون خیلی خوش گذشت، واقعاً جای قشنگ و لذت

بخشی بود.
کرمم می گیرد.

این دختر که بدتر از خودم صفر کیلومتر است، موتورش
حاال حاالها داغ نمی شود.

بدتر از این گیر کسی افتاده است که خودش ول معطل است.
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انگشتان دستم را درون موهایم فرو می برم.
همین که می خواهم خاطر نشان شوم که گاهی می تواند

طوری دیگر هم تشکر کند، صدای زنگ گوشی اش به صدا
 جیب در آمده و با عجله از آشپزخانه خارج و به سمت

جلویی کوله اش که روی تخت سنتی آن را گذاشته است
می رود.

به محض دیدن شماره ی روی تلفن، نگاهی به من می کند.
_ عموطاهره؟

با لحنی معمولی در حالی که تکیه به کانتر می دهم می گویم:
_ خب جواب بده خانئم قیز معطل چی هستی.

با اکراه تماس را برقرار می کند.
_ سالم عمو ...

سکوت می کند و در سکوت به حرف های طاهر گوش
می سپارد.

_ چشم عمو ...
با بغض گفته است.

البته شاید هم من چنین فهمیده  و حس کرده ام ...
_ حتماً درست می کنم.

... _
_ اون جا رو هم تمیز می کنم.

... _
_ فعالً خداحافظ ...
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#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p305
#پارت_سیصد_و_پنج

#من_آیه _طوفانم

کامالً معلوم است که طاهر به او دستور داده است.
به سمتم که برمی گردد لبخند ساختگی بر لب می نشاند.

کامالً متوجه می شوم که نمی خواهد که من برخوردی که
طاهر با او داشته را بدانم.

سعی می کنم به خودم مسلط باشم.
البته نه بخاطر طاهر یا هر شخص دیگر ...

فقط بخاطر آیه و عزت نفسی که سعی دارد در مقابل من از
خودش پیشه کند ...
بهش حق می دهم ...

بهش حق می دهم که بخواهد شخصیت خودش را کنار من
حفظ کند.

کوله اش را به دوشش انداخته و می گوید:
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_ نزدیک قزوینن. می شه لطفاً زود راه بیفتیم؟
دستی به گردنم می کشم.
اشاره به بیرون می کنم.

با هر زور و اجباری که هست لبخند روی لب هایم می نشانم.
_ هر چی عیالم بخواد.

غرور می دهم، احترامی که به او قائلم را نشانش می دهم. در
اصل هدفم این است که کم کم به او بفهمانم که اگر به من

تکیه کند، من هیچ گاه پشتش را خالی نخواهم کرد.
به رویم لبخند می پاشد و از کنارم می گذرد، در حالی که

شروع به پوشیدن کفشش می کند، با محبت می گوید:
_ بخاطر این چند روز واقعاً ممنون، همه چیز عالی بود.

لبخندم را عیان تر می کنم.
عجله دارد ...
هول است ...
نمی خواهم ...

وقتی که می دانم با وجود این حس ها نمی تواند لذتی از بوسه
و اندکی شیطنتمان ببرد، کوتاه آمده و پس از برداشتن سوئیچ
موتور و گوشیم، از کلبه خارج و پس از قفل کردن در، به

سمت موتورم می رویم.
به محض نشستن آن را روشن می کنم و با سر اشاره به ترکم

می کنم.
_ بویر خانئم قیز) بفرما دختر خانم(.

لبخند می زند، ولی ...
ولی ...
ولی ...
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بغضی که قورت می دهد، بیشتر مرا عذاب می دهد ...
له می شوم ...

حس بدی تمام وجودم را فرا می گیرد.
کوله اش را از او گرفته و پس از نشستن و خوب مستقر

شدنش، موتور را به حرکت درمی آورم.
دستانی  که بدون این که من بخواهم دور کمرم حلقه می شود،

کمک می کند کمی آرام بگیرم و حرص و عصبانیتم از
طاهر را روی سرعت و گاز کاذبی که به موتور می دهم

خالی نکنم.
فعالً آیه پشت ترکم است ...

فعالً آسایش او ...
حس امنیت او ...

آرامش او ...
برایم در درجه ای اول است ...

همه چیز به وقتش ...
همه چیز به جایش ...

می گوید ...
شک ندارم که روزی از راه می  رسد که همین آیه،

سختی هایش را به زبان آورده و مرا محرم اسرار خودش
دانسته و خستگی ها و دل مشغولی هایش را به من

می گوید ...
البته این من هستم که با نزدیک کردن کم کم خودم به او، او

را مجاب می کنم تا به این نتیجه برسد.
مگر یک زن و شوهر از همدیگر چه می خواهند، اعتماد،
اطمینان، محبت، محرم اسرار هم بودن، من با همین کله ی
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خرابم، می توانم بدانم که تک تک این ها هستند که پایه ی یک
زندگی را محکم و استوار می کنند که زن و شوهر هر لحظه

بیشتر از روز قبل عاشق هم و پیوندشان قوی تر باشد.
وقتی که سر آیه به حالت پهلو بین دو کتفم قرار می گیرد.

ضربان قلبم بیشتر و بیشتر و بیشتر می شود.
شاید دارد با این کار بغضش را پنهان می کند تا من نبینم ...

شاید دارد آهسته می گرید...
شاید اصالً بخاطر این است که می خواهد از برخورد مستقیم

باد با صورتش به این روش جلوگیری کند.
هرچه هست و هر گونه که است و به هر دلیلی که است،
حس این را اکنون دارم که می توانم به این اکتفا کنم که آیه
روی من حساب باز کرده و می خواهد به من تکیه کند ...

این را از فشار دستی که به دور شکمم حلقه شده و سری که
بین کتفم فشرده می شود کامالً متوجه می شوم.

مزاحم خلوتش نمی شوم ...
یک ساعت بعد سر بلوار که می رسیم، دست راست آیه از
دور شکمم باز و در حالی که نم چشمانش را پاک می کند، با
دست چپش کتفم را می گیرد تا از افتادن احتمالی خودش

جلوگیری کند...
می سوزد ...

قلبم می سوزد ...
بهم برخورده است ...

حسابی هم برخورده است که شخصی بخاطر بزرگ تر
بودنش به خودش اجازه داده است که چنین اشک عیال مرا

درآورد ...
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من هیچ گاه به عمد باعث قطره اشکی که از چشمان زهرا
جاری شده است نشده ام.

وقتی منی که محتاط نریختن یک قطره اشک از چشمان
خواهرم هستم، برای عیال خودم بیش از آن این احتیاط را

دارم...
به وقتش ...

به وقتش با طاهر هم تسویه حساب خواهم کرد ...
همان گونه که ایمان ناخلف خانواده ی ما شده است ...

طاهر هم چنین شخصی است و من به خوبی از
گندکاری های طاهر باخبرم و می دانم که سر و گوشش

حسابی می جنبد ...

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p306
#پارت_سیصد_و_شش

#من_آیه _طوفانم
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مقابل مرغ فروشی پارک می کنم تا مقداری برای خانه ی
خاتون خرید کنم.

_ پیاده شو یکم برای خونه خرید کنم، خاتون اون روزی
می گفت، گوشت و مرغش داره تموم می شه.

آیه با متانت تمام پیاده می شود.
همین که خودم پیاده می شوم، قبل از این که بخواهم با تعارفم
به جلو به آیه بفهمانم که راه بیفتد، یقه ام بند چند نفر که از

شکل و شمایل خط انداخته شان می توان به اراذل بودنشان پی 
برد، می شود.

تا به خودم بیایم از چهار سمت دوره ام کرده و حسابی
گوشمالی ام می دهند.

صدای داد آیه و گریه اش را که می شنوم، در حالی که یقه ی
آن نره غولی که با زانو در شکمم ضربه زده است را

می گیرم، با جدیت تمام فریاد می کشم.
_ برو عقب ...

می خواهد اعتراض کند که فریاد بعدیم او را وادار به
 هیکلی اطاعت کرده و عقب می کشد، هر چهار نفرشان

ورزیده دارند و در قد و قواره ی خودم و بلکه هم بزرگتر از
خودم هستند ...

چند نفر به کمکم می آیند که بخاطر قمه ای که دست نفر
پنجمی که از ماشین پیاده می شود نمی توانند پیشروی کنند.
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حسابی آش و الشم که می کنند، سر آخر با تیزی چند خراش
نسبتا عمیقی روی بازویم انداخته و سوار ماشینشان شده و

می روند.
آیه گریه کنان نزدیکم می شود.

قبل از این که بخواهد چیزی بگوید، دستم را به نشانه ی
سکوت روی دهانم می گذارم.

نمی خواهم، نمی خواهم صدای گریه هایش را کسی بشنود.
با کمک بقیه سرپا می شوم و آیه از درون کوله اش، شالی
خارج کرده و سپس در حالی که صدای گریه اش را درون
سینه اش خفه می کند، با صورتی خیس از اشک آن را به

بازویم می بندد.
هر کسی به نحوی جویای حالم است.

بقیه را عقب داده و روی موتورم می نشینم.
آیه که صبرش طاق می شود نزدیکم شده و گریان می گوید:

_ با این وضع می خوای موتور برونی؟ بیا بریم یه درمونگاه
...

نگاه جدی به او می اندازم ولی اثری ندارد، دلنگران است.
_ اینا کی بودن، چکارت داشتن؟

اشاره به ترکم می کنم.
_ بشین.

جدیت کالمم را که می بیند، کوتاه آمده و گریان پشت ترکم
می نشیند.

قبل از این که به راه بیفتم شماره ی سهراب را می گیرم.
با دومین بوق جواب می دهد.

_ جونم داداش؟
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_ کجایی؟
_ خونه.

_ ده دقیقه دیگه دم درتم، بیا پایین.

_ چی شده، چرا صدات اینجوریه.
_ زر اضافی نزن همونی که گفتم رو بکن.

تماس را قطع کرده و براه می افتم.
صدای گریه ی آیه پشت سرم را که می شنوم، قلبم بیشتر از

زخمم می سوزد.
نکند، این زندگی قاراشمیش من او را هم به فنا بدهد و

جانش را به خطر بیاندازد.
با هر جان کندنی که است، خودم را به خانه ی سهراب

می رسانم.
حاضر و آماده در حالی که به ماشینش تکیه داده است او را
می بینم. برای بار هزارم به خودم لعنت می فرستم که چرا، و

چگونه به وفاداری او شک کردم.
به محض پارک کردن.

نگاهش به آستین خونی کتم و آیه ی گریان که می افتد.
دل نگران نزدیک می شود.

_ چی شده، چه خبره؟ این چه وضعیه؟
اخمی درهم می کشم و به موتورم اشاره می کنم.

_ تموم شد؟ اینو ببر پارکینگت، گاریت رو آتیش کن.
سوال بی جا نکرده و همان کاری که از او خواسته ام را

می کند.
_ سالم آبجی.
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آیه در حالی که اشک صورتش را پاک می کند، سالم او را
پاسخ داد و آمده و از بازوی راستم می گیرد.

سهراب قبل از این که دور شود، دکمه ی ریموت ماشین را
می فشارد.
_ بشینین.

سپس دور می شود و موتور را سمت پارکینگ می برد.
برای این که کمی آیه را از این حالت خارج کنم، با لبخند

می گویم:
_ خاله ریزه، به نظرت من پس بیفتم تو با این هیکلت
می تونی منو نگه داری که این طور منو سفت چسبیدی!

گریه اش شدت می گیرد.
_ اگه نتونمم دلیل نمی شه که کمکت نکنم.

حرفش به دلم می نشیند.
خم شده و در عقب را برایش باز می کنم.

_ می شه تو هم عقب بشینی؟
مهربان نگاهش می کنم.

_ البت، چرا نشه.
به محض نشستنش، کنارش می نشینم.

زخم بازویم، به شدت می سوزد.
شک ندارم، بیست  تا بخیه خوراکش باشد.

آیه اشک ریزان می گوید:
_ کتت رو دربیار. از خون روی لباست معملومه زخمت

عمیقه.
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#من_آیه _طوفانم

اخم ساختگی حواله اش می کنم.
_ بی خیال این شو.

دستانش را روی صورتش گذاشته و شدید تر از قبل می گرید:
_ نمی تونم. چرا حرفی نمی زنی، چرا از من توقع داری

وضعیتی که دچارشی رو نادیده بگیرم؟
قلبم به درد می آید.

برای به آغوش کشیدنش ثانیه ای تعلل نمی کنم.
حواسم نیست، حواسم نیست اینی که کنارم است زنم است...

عیالم است ...
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حق دارد که نگرانم باشد...
از آغوشم خارج شده و در همان حالت می گوید:

_ اگه من این طور بشم بهت بگم بی خیال تو کوتاه می آی و
بی خیالم می شی؟

در همین حین سهراب از خانه خارج و درحالی که در
دستش یک تی شرت و کت دارد به سمتم می آید.

با ابرو به او اشاره می کنم که روی صندلی جلو زود بنشیند.
در حالی که در صندلی عقب را می بندد، لباس ها را روی
صندلی جلو می گذارد و ماشین را به حرکت در می آورد.

از آینه نگاهش کرده و می گویم:
_ به سمت خونه ی خاتون برون، سر راه دو تا مرغ و دو

کیلو هم گوشت بخر.
به نشانه ی اطاعت دستش را روی چشمش می گذارد.

_ چشم دادش حله.
از آینه چشمکی حواله اش می کنم، متوجه منظورم می شود و

حرفی نزده و سوال بی جایی نمی پرسد.
دست آیه را گرفته و روی ران پایم می گذارم.

سپس آهسته کنار گوشش می گویم:
_ خوش ندارم، صدای گریه های عیالم رو حتی رفیقم بشنوه،

پس دیگه، هی این دوتا رو خیس و بارونی نکن.
مظلومانه نگاهم می کند، خواهش چشمانم را که می بیند،

اشک چشمانش را پاک می کند و با هر جان کندنی که است،
به خودش مسلط می شود.

آهسته می گوید:

@romandl



_ پس لطفاً بریم درمونگاه، زخمت بدون شک به بخیه نیاز
داره.

اشاره به سهراب می کنم.
_ با سهراب می رم. تو االن برو خونه پیش خاتون، بهشم
چیزی نگو، طوری رفتار کن تا چیزی نفهمه، خودم رو

روبه راه که کردم، بهش سر می زنم، امشبم نشد فردا یه سر
می آم خونه ی خاتون بیا اون جا ببینمت.

_ اّما ...
_ اصالً باس عرض تسلیت به خان جون می آم خونه تون...
می خواهد دوباره اعتراض کند ولی با لحنی که خواهشم را

به وضوح نشانش می دهم می گویم:
_ آیه، این تن بمیره یه االن باهام راه بیا تا یکم میزون بشم.

به نشانه ی اعتراض دستش را روی لب هایم می گذارد.
_ خدا نکنه، این چه حرفیه می زنی تو آخه ...

قلبم گرم می شود.
یعنی وجود من و جان من برای این خاله ریزه مهم است؟!
کاش اکنون سهراب در این جا نبود تا برای آرامش خودم و
او هم که شده از خجالت لب هایش در می آمدم و حالی به

جفتمان می دادم.
حتی جرات ندارم بوسه ی ریزی روی انگشتان آیه بنشانم.

دستانش را که با خجالت از روی لب هایم بر می دارد.
با همان لحن آهسته می گویم:

_ من یه زری زدم، تو به بزرگی خودت ببخش عیال ...
در همین حین سهراب ماشین را نگه داشته و به قصد خریدن

مرغ و گوشت از ماشین پیاده می شود.
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همین که پیاده می شود، دستم را دور شانه ی آیه انداخته و او
را به سینه ام می فشارم.

_ االن مثل یه خانئم قیز خوب، می ری خونه ی ما، تا وقتی
هم خانواده ات نیومدن خونه ی خودتون نمی ری، خاتون
براشون ناهار پخته، هر وقت اومدن با طاها ببر اونور.
اصالً تاکید می کنم اصالً تنها خونه تون نمون، اصالً.

_ دارم می ترسم. نکنه بیان دوباره سراغت، اصالً اونا کیا
بودن؟

_ بذار خودم بفهمم قضیه از چه قراره، بعد بهت زنگ
 می زنم در جریانت می ذارم.

او را از خود جدا کرده و برای این که کمی حواسش را پرت
کنم، مزه می پرانم.

_ اینابه کنار خاله ریزه، تکلیف من با جای خالیت چیه
امشب؟

متوجه منظورم نمی شود.
_ یعنی چی؟

دستم زیر چانه اش قرار می گیرد.
_ به نظرت منی که دیشب غلط اضافی کردم ...

تازه متوجه منظورم می شود، می خواهد چشم بگیرد که با
محبت می گویم:

_ ننداز، موقع حرف هام می خوام چش تو چشت بشم.
درحالی که گونه هایش از خجالت سرخ شده است با محبت

نگاهم می کند.
با لبخند ادامه می دهم:
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_ مزه ات رفته زیر دندونم، حاال امشب چطور شب رو صبح
کنم؟

چشمک ریزی می زنم.
_ راهی نداری تحویل و یاد شوهرت بدی؟

قبل از این که بخواهد جوابم را بدهد، سهراب نزدیک ماشین
می شود، قبل از این که بخواهد در را باز کند، شاکی

می گویم:
_ بر خرمگس معرکه لعنت، چه وقت اومدن بود آخه

لندهور ...
بالخره تبسم روی لب های آیه می نشیند. هر چند کمرنگ
است، ولی همان هم غنیمت است. همین که از فکر و خیال

خارج شود کافی ست.
انرژی می بخشد ...

همین تبسم کمرنگش هم انرژی می بخشد.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p308
#پارت_سیصد_و_هشت
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#من_آیه _طوفانم

سهراب در را باز و در جایش می نشیند. خرید ها را هم در
کفی صندلی جلوی شاگرد می گذارد.

بدون این که به عقب برگردد و از آینه عقب حتی نگاهم کند
می پرسد:

_ چیز دیگه الزم نداری داداش؟
قدردان پاسخش را می دهم:

_ نه دمت گرم.
ماشین را به حرکت انداخته و به راه می افتد.

کمتر از یک ربع به سر کوچه که می رسیم. اشاره به کتی
که برایم آورده بود می کنم.

_ اون رو بده بهم.
_ می خوای تا آبجیمون از ماشین پیاده می شه، فشنگی اینا

رو ببرم بذارم دم درتون ...
می خواهم اعتراض کنم ولی قبل از این که من حرفی بزنم.

آیه نگاهم می کند:
_ خودم می برم، مگه چقدر راهه.

 مثل سیر و سرکه می جوشد و نگران سالمتی آیه اّما دل من
هستم، حتی برای این مسیر کوتاه نمی توانم خودم را راضی

به این کنم  او را تنها به حال خود رها کنم.
باید خودم تا دم در رفته و از داخل شدن اوبه خانه کامل

مطلع شوم، تا فکرم حداقل پیش او نماند.
اشاره به کت می کنم و این بار با لحن جدی می گویم:
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_ اون رو می دی یا نه؟
سهراب که متوجه منظورم از این کار به خوبی می شود

کوتاه آمده و آن را به دستم می دهد.
کت را بدون این که کامل بپوشم روی شانه هایم می اندازم تا
در محل کسی متوجه زخم و شالی که روی بازویم بسته ام

نشود.
سپس از ماشین پیاده و سهراب شیشه را پایین کشیده و

گوشت و مرغ ها را به دستم می دهد.
با دست سالمم آن ها را گرفته و همراه آیه داخل کوچه

می شویم.
با لحنی آهسته می گویم:

_ همون طور که گفتم برو خونه ی خاتون، منم االن می رم
درمونگاه به این سروسامون می دم. تو نگران چیزی نباش و

بازم می گم نذار خاتون چیزی بفهمه، اون خیلی تیزه،
 حواست باشه.

با لحنی مظلوم می گوید:
_ ولی من نگرانتم.

لبخند به رویش می پاشم.
_ نباش، من حاال حاالها راهی اون دنیا نمی شم کلی حساب

کتاب دارم که بهشون نرسیدم ...
در خانه را با کلیدم برایش باز می کنم.

_ اّما ...
با لحنی آهسته میانه ی حرفش می پرم:

_ هیششش، ساکت خانئم قیز، برو زنگت می زنم.
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وسایل را داخل گذاشته و سپس دستم را پشت کتفش
می گذارم تا داخل شود.

_ بخند، طوری که دندونات بزنه بیرون ...
سپس بدون خداحافظی در را بسته و با قدم های بزرگ و

سریع به سمت ماشین سهراب می روم، همین که در صندلی
جلو مستقر می شوم. با تحکم می گویم:

_ راه بیفت.
_ کجا؟

_ فعالً سر قبر من ... از این خراب شده در بیا تا چشم این
خاله خان باجی ها شرش کنده شه تا بگمت چه غلطی باید

بکنیم ...
گوشیم را در دست گرفته و تنها شماره ای که از آن الشخور

دارم را می گیرم.
درست همان شماره ی ناشناس که آن روز و قبل از

مسابقات، با من تماس گرفته بود.
چند بار تماس می گیرم ولی جز خاموشی گوشی اش چیزی

عایدم نمی شود.
عصبی چند بار روی داشبورد می کوبم:

_ خاموشه خاموشه خاموشه ...
سهراب کنار اتوبان بغل می زند:

_ کی؟
_ اسی...

_ اون به این ریخت انداختت، اصالً زر بزن ببینم چی شده.
_ چی می خواستی بشه، از موتور سر بلوار پیاده شدم برم

گوشت و مرغ بخرم، جلدی چهار نفر از ماشین پیاده شدن و
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تا تونستن زدن و آخرم یکیشون با چاقو رو بازوم خط
انداخت.

اشاره به بازویم می کند.
_ تو به این می گی خط؟

_ ببند سهراب، تو حالی نیستم که زر زرت رو گوش بدم.
 بپیچ سمت اون خراب شده، باید نصرت رو ببینم.

ماشین را به حرکت در می آورد و با لحنی جدی می گوید:
_ باید بریم سمت دماوند...

به خودم اشاره می کنم و فریاد می کشم:
_ من االن تو شرایطیم که حوصله ی عیش و نوش داشته

باشم لندهور؟!
سهراب هم بلند تر از من فریاد می کشد:

_ چون قرار نیست برای عیش و نوش بریم، یکی می خواد
ببینتت.
_ کی؟!

_ همونی که اون روز بهم خبر داد برات تله گذاشتن.
_ تو مگه زر نزدی نمی شناسی اون یابو رو ...
_ بریم اونجا می فهمی قضیه از چه قراره ...

یقه اش را در دست می گیرم:
_ من با تو هیچ خراب شده ای نمی آم.

نعره می کشد:
_ نیایی به زور می برمت، منم نبرمت، اونا به زور

می برنت.
به پشت سر و سه ماشینی که همرنگ و طرح هم هستند

نگاه می کنم.
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سر نشینان دو ماشین عقبی را نمی بینم.
ولی همانی که درست پشت سرمان قرار دارد را چرا، از
چهره ی جدی و هیکل فربه شان مشخص است که آدم عادی

و معمولی نیستند.
یقه ی سهراب را فشار داده و بلند تر مقابل صورتش فریاد

می کشم.
_ اینا کین؟

_ می فهمی، بریم اون جا می فهمی.
_ تو کی هستی؟ سهراب تو کی هستی؟ نکنه آدمشونی؟!

در همین حین در صندلی عقب ماشین باز و تا به خودم بیایم
و بخواهم به عقب برگردم، از پشت دستمالی روی دماغم
قرار می گیرد که قدرت ماده ی بیهوش کننده اش چنان قوی
است که به چند ثانیه نکشیده پلک هایم روی هم افتاده و

سیاهی مطلق را تجربه می کنم.

* * *

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده
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#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p309
#پارت_سیصد_و_نه

#من_آیه _طوفانم

با یک وسواس خاصی صورتم را چند بار پشت سرهم و
پیاپی می شورم.
سخت است ...

سخت ترین کار ممکن است وقتی که اکنون از نگرانی پر پر
می زنم ولی باید بخاطر خاتون و خواهشی که طوفان از من
داشته طوری رفتار کنم که انگار اتفاقی نیفتاده و چیزی رخ

نداده است.
از شانس خوبم خاتون سر نماز است و رد اشک های خشک
شده در صورتم را ندید و من فرصت شستشوی آن را دارم.
دوست دارم اکنون گوشه ای تنها نشسته و یک دل سیر گریه

کنم تا این استرس و نگرانی را از وجودم دفع کنم.
قلبم از دلهره دارد به دهانم می آید و کنترل خودم از دستم در

رفته است.
ولی بخاطر طوفان و خواهشی که از من داشته، نباید خاتون

را دلواپس جان او کنم.
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چون می دانم که اگر خاتون چیزی بفهمد، اوضاع و احوالش
بهم می  ریزد و این یعنی طوفان حسابی از دستم دلخور

خواهد شد.
با کشیدن چند نفس عمیق، از سرویس خارج شده و به قصد

پاک کردن گوشت و مرغ ها به سمت آشپزخانه می روم.
فعالً تمیز کردن این ها می تواند گزینه ی خوبی باشد که هم
خودم را سرگرم کنم و هم از نگاه تیز بین خاتون خودم را

دور نگاه دارم.
روسری ام را هم از سرم برداشته و روی چادرم که دقایقی
پیش آن را روی دسته ی صندلی میز غذا خوری انداختم

می گذارم.
دست به کار که می شوم در همین حین خاتون داخل می شود.
می خواهم به سمتش برگردم ولی استرس این که اگر متوجه

قرمزی چشمانم بشود چکار کنم مانع می شود.
_ سالم خاتون، خوبی؟

نزدیکم شده و امان نداده و مرا سفت به آغوش می کشد.
_ سالم الدوز من، خوبی مادر خوش اومدی دختر گلم.

صورتم را قاب گرفته و مرا می بوسد.
دلم به بودنش گرم می شود.

بغضم می گیرد.
مثالً قرار است خوددار باشم.

هنوز هیچی نشده دارم سوتی می دهم.
خفه خون می گیرم تا بغض در گلویم به محض سخن گفتنم

رسوایم نکند.
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لبخندی بر لب می نشانم، خاتوِن زرنگ متوجه بغضم که
می شود؛ محتاطانه می پرسد:

_ طوفان سفارش گیالس داشت؟
تمام تالشم را کرده و بغضم را پس می زنم. سپس به لبخندم

عمق می بخشم.
_ بله.

خاتون اشاره به مرغ ها می کند.
_ دستش درد نکنه، یادش نرفته بود.

با همان لبخند پاسخ می دهم:
_ مگه می شه حرف های شمارو از یاد ببره خاتون.

می خواهم مشغول پاک کردن شوم که خاتون چاقو را از
دستم گرفته و مانع می شود.

_ اونا رو ول کن مادر، حاال که تنها نیستم بذار برای وقتی
که تنها شدم، اینا رو پاک کنم حوصله ام دیگه سر نره. بشین

برات یه چایی بریزم تازه دمه ...
_ نه بابا نمی شه که پاک ...

قبل از این که بخواهم ادامه ی حرفم را بزنم خاتون آن ها را
از مقابلم برداشته و به همراه کیسه ی گوشت درون یخچال

می گذارد.
با صورتی خندان می گوید:

_ دستات رو بشور مادر تا منم یه چایی بریزم بشینیم دورهم
بخوریم، کار همیشه هست، دلم نشستن پهلوی عروسم رو

می خواد.
می دانم این ها همه زمینه چینی است.
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می دانم خاتون تا سر از دلیل بغضم در نیاورد بی خیال
نمی شود.

دستانم را شسته و کف می زنم پس از آب کشی کف هایش، به
سمت میزی که خاتون روی یکی از صندلی هایش نشسته

است رفته و روی آن می نشینم.
درست روبه روی خاتون قرار دارم و او اشراف کامل به

تک تک کارها و حرکاتم دارد و باید حسابی حواسم را جمع
کنم.

_ چه خبر مادر، خوش گذشت لواسون؟
مگر می شود خوش نگذشته باشد.

مگر می شود کنار معشوقم باشم و بهم خوش نگذرد.
لبخند بر لب می نشانم تا گندی که زده ام را ماست مالی کنم،

سپس با اخالص می گویم:
_ بله، همه چیز خوب بود، واقعاً جای قشنگیه، هنوز زمان

زیادی از اومدنم نگذشته، دلم برای اون جا تنگ شده.
خاتون لبخند معنا داری می زند.

_ فقط برای خود باغ یا صاحبشم دلت تنگ شده؟

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده
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#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p310
#پارت_سیصد_و_ده

#من_آیه _طوفانم

زرنگ است و تیز، خوب بلد است از هر فرصت پیش آمده
به نحو احسن استفاده کند.

خجالت غالبم می شود و طوفان و وضعیتش که به یادم می آید
بغض در گلویم بزرگ تر می شود ولی با سرسختیw تمام سعی
می کنم آن را پس بزنم و خاتون را حساس نکنم. با مهربانی و

شرم و خجالت می گویم:
_ برای هر دو ...

دستانم به تصرف خاتون در می آید.
_ برای هر دو چی؟

او می خواهد کامل مطمئن شود، از این که منو طوفان از آن
خشکی درآمده و با هم کنار آمده ایم.
لبخند پر اطمینانی بر لب می نشانم:

_ دلم برای هم باغ و هم صاحبش تنگ می شه.
این بار خاتون لبخند خبیثی بر لب می نشاند.

_ مگه صاحبش اسم نداره مادر؟
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برای این که خاطرش را کامل جمع کنم دل را به دریا
می زنم.

_ منظورم به طوفانه، دلم براش تنگ شده.
صورتش را خوشحالی فرا می گیرد.

_ یعنی می تونم به این امیدوار باشم که شب که بخواین
سرتون رو بذارین رو بالشت دلتون برای همدیگه پر بکشه؟
دوست داره بگویم نیازی به شب نیست، من همین االن و
اکنون هم دلم برای طوفانم پر کشیده و له له دیدارش را

دارم.
اّما حرف دلم را فاکتور گرفته و سری به نشانه ی تایید تکان

می دهم.
_ بله.

از روی صندلی روبه رویی برخاسته و آمده و ابتدا مرا در
آغوش کشیده و می بوسد، سپس روی صندلی کناریم

می نشیند.
اشاره به چای می کند.

_ بخور مادر این چای االن خوردن داره.
در حالی که وجودم را نگرانی فرا گرفته و به شدت دل

نگران هستم و میلی هم به خوردن و نوشیدن چیزی ندارم،
ولی برای این که خاتون را مشکوک نکرده و حرفش را

زمین نیندازم، استکان کمرباریک چای را برداشته و شروع
به نوشیدن آن می کنم.

سنگینی نگاه خاتون به روی خودم را حس می کنم.
همین که چایم را روی نلعبکی می گذارم، دستانم به تصرف

خاتون در می آید و متعجب نگاهش می کنم.
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خاتون با لحنی مهربان و نگران می پرسد:
_ حاال که دلت هم برای باغ و هم صاحبش که طوفانه تنگ

می شه، پس بغضت برای چیه مادر، نکنه با من تعارف
داری و داری برای دل خوش کردن منه پیرزن این حرف ها

رو می زنی.
بغضم عیان تر می شود.

مانده ام چه بگویم، که در همین حین چیزی به ذهنم رسیده و
با بغضی عیان تر می گویم:

_ بغضم بخاطر طوفان نیست، برای یه چیز دیگه ست.
کنجکاوی و نگرانی لحن کالم خاتون را پر می کند.

_ چی باعث شده بغض کنی مادر؟
سر می افکنم.

دروغ نمی خواهم بگویم ولی واقعیت را به طور کامل هم
نمی گویم، با بغضی که رفته رفته به گریه تبدیل می شود

می گویم:
_ عمو طاهرم یکم باهام بد حرف زد، بخاطر همون

ناراحتم.
خاتون با مهربانی آغوشش را برایم باز می کند.

_ حاال بزرگترت بوده هر چی گفته تو خود خوری نکن.
طاهر رو می شناسم، یکم اخالقش تنده و مثل خان بابا یکم
زبونش نیش داره ولی تو به خودت نگیر حرف هاش رو ...
همین آغوش برایم بس است تا خودم را از این استرس و

نگرانی که برای طوفان دارم خالص کنم.
خاتون آغوشش بوی طوفان را می دهد.

 شیفته تر از قبل کرد. طوفانی که مرا در این چند روز

@romandl



شاکرم، خدا را برای داشتن طوفان شاکرم، دلواپس اویم ...
این را چگونه به خاتون بگویم...

درست است که از عموطاهر دلگیرم و از لحن زننده و
طلبکارش عصبی، ولی هیچ کدام از این حس ها به حسی که

تمام ذهن و فکر و توجه مرا به سمت طوفان می کشد
نمی رسد.

_ گریه نکن مادر، االناست که خانواده ات برسن، یهو فکر
بد می کنن مادر، فکر می کنن طوفان اذیتت کرده، پاشو

مادر، پاشو صورتت رو بشور.
اشک هایم را با کف دستانش برایم پاک می کند.

_ طوفان اگه بدونه اشک تو رو طاهر درآورده بهم می ریزه
بچه ام.

حس کردم ...
 را بعد از مکالمه ام با عمو طاهر ناراحتی و غمگینی طوفان

حس کردم ...
حتی این که داشت تمام تالشش را می کرد تا به رویم نیاورد

را ...
من حس کردم ...

من بارها و بارها و بارها در این چند روز بجای طوفان
فکر کردم و رفتار و حرف زدم ...

بارها خودم را جای او گذاشتم و از جانب او به قضایا و
پیشامدها نگاه کردم ...

خودم را جای او گذاشتم که دیشب، تمام و کمال خودم را به
دستان محکم و پراطمینان او سپردم.

چون می دانستم که او مرد جا زدن نیست، رهایم نمی کند ...
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هست ...
تا آخرین نفس کنارم هست...

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p311
#پارت_سیصد_و_یازده

#من_آیه _طوفانم

_ پاشو مادر، پاشو تا تو بیایی یکمی هم برات غذا بکشم
باهم بخوریم، منم بدجور گشنمه، یکم با من ناهار بخور
یکمی هم خواستی وقتی رفتی خونه تون با خان جون اینا

بخور ...
با هر زور و اجباری که هست لبخند روی لب هایم می چپانم،
فعالً خداروشکر دلیل حال بدم تا حدودی موجه شده و خاتون

دیگر پاپیچم نیست.
باید تمام تالشم را کنم، زمانی که خان جون و خان بابا را که

دیدم، رفتار قابل قبول تری داشته باشم.
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چون حتی به اندازه ی سر سوزنی دوست ندارم که آن ها نظر
بدی نسبت به طوفان داشته باشند، حتی ممکن است از
وضعیت و زخمی که طوفان خورده است هم خوشحال
شوند، مخصوصاً خان بابا و خان عمو ، عمو طاهر ...

بخاطر نرساندن آن ها به هدف و خواسته شان کمر همت را
بسته و لبخندی زده و پس از شستن صورتم روی ظرف
شویی، صورتم را با حوله خشک کرده و با حالی خوب

خاتون را کمک می کنم تا میز را بچینیم.
لحظاتی بعد روی صندلی قرار گرفته و به قورمه سبزی

خوش عطر و بوی مقابلم چشم می دوزم.
نگاهم مرا به دید زدن آن ترغیب می کند ولی میلم مرا از

خوردنش منع ...
در حال جنگ درونی هستم که با تعارف خاتون قاشق را در

دستم گرفته و شروع به خوردن آهسته ی غذایم می کنم.
_ حیف زهره اینا نیستن وگرنه اونا رو هم صدا می زدم باهم

غذا می خوردیم.
نشستن با زهره سر یک میز، تجربه نکرده حس بدش را

لمس می کنم.
_ رفتن بازم مسافرت، نمی دونم، این روزها زیاد تو خونه

پیداشون نیست.
پوزخندی می زنم. هنوز از شرایطش راضی نیست که مدام
در گشت و گذار هستند، اگر گشت و گذار نداشت درباره ی

زندگی اش چه نظری داشت ...
_ راستش از تو چه پنهون فکر کنم از این که پیش من زندگی

می کنن خوششون نمی آد.
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لبخند می زنم.
_ پیش تو زندگی کردن سعادت می خواد خاتون. لیاقت

 هرکسی نیست پیش تو زندگی کنه.
ذوق می کند.

_ قربون تو الدوزم بشم، دل به دل راه داره مادر، منم از
بودن در کنار تو سیر نمی شم. هر وقت خواستی بیا پیشم و

بهم سر بزن. خوشحال می شم.
لبخند پر اطمینانی حواله اش می کنم.

_ حتماً ...
در سکوت مشغول خوردن باقی غذاهایش می شود.
ولی کامالً مشخص است که فکرش درگیر است.

من خاتون را واقعاً از صمیم قلب دوست دارم و حتی اگر
روزی قرار باشد به جایی برسیم که او کنار ما زندگی کند و

یا ما کنار او زندگی کنیم، من با تمام وجود این قضیه را
قبول خواهم کرد.

کمی بعد غمگین می گوید:
_ این روزها حس می کنم قراره زهره و ایمان از پیشم برن،

البته خودشون چیزی نگفتن، ولی گمون کنم یه همچین
برنامه ای دارن .

لبخند پر اطمینانی می زنم:
_ طوفان هیچ وقت تنهات نمی ذاره.

لبخند به رویم می پاشد.
_ طوفان بچم بارها بهم گفته با زهرا برم پیشش لواسون

زندگی کنم، اّما من نمی تونم، این جا خونه ی منه، من نمی تونم
این جا رو ول کنم به امون خدا ...
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در همین حین گوشیم زنگ می خورد. با عذر خواهی از
این که باید میانه ی حرف خاتون پریده و تماسم را پاسخ بدهم،
به سمت کوله ام خم شده و گوشی ام را بر می دارم. شماره ی
عمو طاهر را که می بینم. با اکراه تماس را وصل می کنم.

_ اینه احترامت، اینه چشم حتماً گفتنت.
بغض می کنم.

_ سالم عمو، چی شده مگه؟
صدای حق به جانبش حالم را بد می کند.

_ نه ناهار گذاشتی، نه خونه رو تمیز کردی، یکم دیگه اگه
مهمونی، همسایه  ای بیاد وضع خونه اینه، االن باید زن
عموت با این خستگی راه پاشه ناهار بپزه و خونه تمیز

کنه؟!
تمام زورم را می زنم تا اجازه ندهم اشک هایم از چشمانم

سرازیر شوند.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p312
#پارت_سیصد_و_دوازده
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#من_آیه _طوفانم

_ تنهایی می ترسیدم، ناهارتون آماده ست، االن می آرم اونور
... خونه رو هم خودم تمیز می کنم هیچکدوم نگران نباشید.

بی خداحافظی و حرفی دیگر تماس را قطع می کند.
از جایم بر می خیزم.

خاتون در حال گذاشتن قابلمه ها درون سبد است.
در حالی که شروع به پوشیدن چادرم می کنم مظلومانه

می گویم:
_ دستت درد نکنه خاتون.

_ چیزی نخوردی که مادر، ولی خونه تون حتماً ناهار بخور
باشه؟

لبخند مهربانی بر لب می نشانم.
_ چشم حتماً.

پس از سر کردن چادرم کوله ام را روی شانه ام می اندازم که
خاتون نزدیکم می شود.

_ چشات رو گریونی نکن برای هرچیزی، نذار یه مرد
اشکات رو ببینه و بشه براش عادت، قدر اشکات رو بدون،
یه کاری کن، وقتی اشکی از چشمت چکید، مردت تعجب
کنه، نه این که با خودش بگه اینو ولش کن، این که همیشه
اشکش دم مشکشه... قدر این چشات رو بدون مادر، برای

هر کسی بارونی شون نکن.
حرفش مرا به فکر فرو می برد.
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قشنگ می آید.
زیباست ...

حسابی از این حرف های نکته بینانه اش خوشم می آید...
با محبت خودم را در آغوشش می اندازم تا از وجودش

انرژی بگیرم.
وجودش، کالمش، لحن بیانش، همگی آرام بخش است...

کمی بعد از او جدا شده و قدر دان می گویم:
_ ممنون خاتون، ممنون که حواستون بهم هست، اونم همه

جوره.
پاسخم یک لبخند دلنشین می شود.

کمی بعد لوازم را با کمک یک دیگر پایین می بریم.
خاتون هم می داند که خانواده ام برای خوردن ناهار به
خانه اش نمی آیند که تعارف نزده و اصرار هم نمی کند.

عموطاها که در جریان همه چیز بود برای این که به کمکم
بیاید تک زنگی به او می زنم.

در همین حین از نبودن خاتون استفاده کرده و برای طوفان
پیامکی با محتوای این می فرستم" لطفا هر زمان از
درمونگاه اومدی بهم پیام بده واز حالت باخبرم کن،

منتظرتم."
دوست داشتم بنویسم برایش عزیزم، یا طوفانم، یا حتی

عشقم، ولی خجالت مانعم می شود و چنین کاری نکرده و
پیامک را ارسال می کنم.

در همین حین که خاتون چادر به سر پایین می آید، زنگ
خانه  هم زده می شود.
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در را که باز می کنم، نگاهم به عموطاهایی که به محض
دیدنم لبخند جذاب و مهربانی بر لب نشانده است می افتد، گل

از رخم باز می شود.
_ سالم عمو رسیدن به خیر.

_ سالم عزیزم ممنون، خوبی؟
به لبخندم عمق می بخشم.

_ خوبم.
عموطاها با متانت رو به خاتون کرده و سالم و احوال

پرسی می کند.
_ سالم خاتون، خوبین شکر خدا، چکار می کنین با

زحمت های ما.
لحن مهربان و چهره ی خنده روی خاتون دلم را زیر و رو

می کند.
_ سالم پسرم، شکر خوبم، زحمت چیه مادر، دیگه از این

حرف ها نزنی، آیه دختر منه، دخترم بود و االن شده عروسم
و رو تاج سر منو طوفانم جا داره.

عمو طاها حس غرور می کند.
_ شما لطف دارین.

اشاره به غذا ها می کند.
_ ممنون بابت اینا، باشه انشاهلل جبران کنم براتون.
کمی باهم تعارف تکه پاره می کنند و سر آخر پس از

خداحافظی گرمی وعده به این که " بازم می آم بهتون سر
 به سمت خانه مان قدم می زنم خاتون" از خانه خارج و

برداشته و داخل می شوم.
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 خان جون، بخاطر برگ های ریخته شده کمی حیاط خانه ی
کثیف دیده می شود.

عموطاها که نگاهم را به آن ها می بیند، با لحنی که حرص
وجودش را به رخم می کشد می گوید:

_ چکار به حیاط داری، مگه تو کثیفش کردی که طاهر از
تو توقع شستن حیاط داره، ته مرام تو اینه داری تو خونه ای
که زندگی می کنی، دستی به در و دیوار و فرشش بکشی،

جز تو دو خانواده ی دیگه هم این جا زندگی می کنن، دست به
حیاط نمی زنی، ولی خونه ی خان جون چرا، یه دستی به سر

و وضعش بکش تا اگر مهمونی هم برای عرض تسلیت
 رو هم میگم حامد تمیز اومد، سرمون باال باشه، حیاط

می کنه چون نه کار توئه تمیز کردنش نه وظیفه ی تو ...

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p313
#پارت_سیصد_و_سیزده

#من_آیه _طوفانم
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قلب مهربانش مرا شیفته و شیفته تر خود می کند.
من طوفان را از او دارم، از توجه های او، از این که هوایم
را داشت و پشتم را خالی نکرد، خودش را بده کرد، خودش

را کوچک کرد، ولی سرآخر مرا به مراد دلم رساند.
بغضی که قصد نشستن در گلویم دارد را پس می زنم و با

چهره ی شاداب تری وارد خانه می شوم.
_ خان جون داره نماز می خونه، خان بابا هم وسط راه با خان
داداش پیاده شدن، تو نونوایی کار داشتن میان برای ناهار ...

سری به نشانه ی تایید تکان می دهم.
پس عموطاهر غیر از این  دلیل که می خواسته زهرش را

بریزد و ناراحتم کند دلیل دیگری نداشته است.
به محض قرار دادن قابلمه ها روی گاز چادرم را از سرم
باز می کنم که عموطاها تکیه به کانتر داده و می پرسد:

_ طوفان چطوره؟ نبود خونه ی خاتون!
هل می کنم و لبخند روی لب هایم سریع می نشانم.

_ اونم خوبه، سفارش گیالس داشت رفت به اونا برسه.
عموطاها چشمکی حواله ام کرد.

_ خوبه، مرد باید جوهر کار داشته باشه و جنم، که من از
طوفان مطمئِن مطمئنم که هر دو شون رو داره.

سپس به لباسش اشاره کرد.
_ برم یه دوش بگیرم، سر و ریختم حال خودم رو داره بهم

می زنه.
خنده ی آهسته کرده و با نگاهم او را بدرقه می کنم.
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به محض دور شدن از زاویه ی دیدم، به سمت اتاقم پا تند
کرده و پس از داخل شدن، سریع السیر شماره ی طوفان را

می گیرم.
پیام اپراتور مبنی بر خاموش بودن گوشی اش را که
می شنوم، بادم می خوابد و حسابی از این قضیه شاکی

می شوم، من که شارژ زدن گوشی اش را ندیدم، بدون تردید
باطری تمام کرده و تا رفتن و زدن آن به شارژ چند ساعتی

طول می کشد.
خدا کند با شماره ی سهراب یه زنگی زده و مرا در جریان

حال خودش بگذارد.
لباس هایم را از تنم خارج و شروع به باز کردن کوله ام که

می کنم؛ نگاهم در وهله ی اول به تی شرت طوفان که می افتد،
بدون فوت وقت آن را برداشته و به آغوش می کشم، این

تی شرت، یادگار اولین هم آغوشی شبانه ام با طوفان است.
دفتر خاطراتم را که می بینم، دلم برای نوشتن جز به جزء
اتفاقات این چند روز بر روی صفحات آن پر می کشد.

 تک تک خواسته هایم و  تک تک لذت هایم دوست دارم
 را روی عالیقی که در این چند روز آن ها را تجربه کرده ام

صفحات دفترم ثبت و ضبط کنم.
دلم طوفان را می خواهد، واقعاً امشب چگونه قرار است با

جای خالی او سر کنم؟!

* * *
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شب از راه رسیده و اکنون همگی دورهم جمع شده ایم.
خان بابا و خان عمو که برای ناهار نیامدند، ناهاری که

خاتون برای همه شان پخته بود را قسمت شد و شام همگی
دور هم خوردیم.

نه از این جمع لذتی می برم و نه کیفی، تمام حواس من پیش
طوفان است و این که اکنون کجاست و چرا با من تماسی
نگرفته است، دلم همانند سیر و سرکه می جوشد، ولی با

خودم عهد کرده ام که اگر بعد از دوازده خبری از او نشد به
عمو طاها همه چیز را بگویم و از او کمک بخواهم یا حتی
به بهانه ی بیرون رفتن با او، به سمت لواسان رفته و سری

به آن جا بزنم یا حتی خانه ی سهراب ...
در حال شستشوی ظرف های شام هستیم، چون نفراتمان زیاد
شد و خاتون فقط حساب خانواده ی خان عمو و عمو طاهر و
ما را کرده بود، اکنون که عمه طاهره اینا هم آمده  بودند و

چند نفر از اقوام درجه دو، زن عمو مجبور به درست کردن
غذای دیگری هم شده و بالخره با هر قیافه ای که بود این

مهمانی را به سر آخر رساندند.
خانواده ی عمه طاهره و مهمان ها که بعد از خوردن شام

راهی خانه هایشان شدند.
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#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی
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#پارت_سیصد_و_چهارده

#من_آیه _طوفانم

wدر حال حاضر فقط من هستم و زن عمو ها که مشغول شست
 و تمیز کاری آشپزخانه هستیم، حرفی با من وشوی ظرف ها

نمی زنند و من از این بابت چنان خوشحالم که خدا می داند.
نمی دانم در ازدواج کردنم با پسر خانم کریمی چه چیزی
قرار بود به این ها بماسد که چنین هر کدام برای من قیافه
گرفته و خودشان را دسته باال می گیرند، از خان بابا نگویم

که حتی اجازه نداد که او را بغل کنم.
تک تکشان به نوبه ی خود امروز قلب پریشان مرا شکسته اند
و حالم را هر لحظه بد و بدتر کردند، ولی من باز همچنان با
سرسختی تمام به خودم مسلط شده و عملی انجام ندادم که

آن ها را به هدفشان برسانم.
آن ها زمین زدن مرا می خواهند و من محال است که بگذارم

به هدفشان برسند.
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تنها دلگرمی ام وجود عمو طاها و تا حدودی خان جون است
که هوایم را دارند و برایم نه قیافه می گیرند و نه قلبم را با

زبان تندشان می شکنند.
بالخره کار آشپزخانه تمام می شود و زن عمو ها پس از گفتن
شب بخیری از خانه خارج و به خانه ی خودشان می روند.

وقتی که می بینم خان بابا همچنان روی تشکچه ی
مخصوصش نشسته و خان جون هم زیر کانتر نشسته و

مشغول خواندن قرآنش است، رفتن به اتاقم را جایز نمی بینم
و رفته و کنار خان جون روی زمین می نشینم.

خان جون لبخندی نثارم می کند ولی خان بابا با اخمی غلیظ
نگاهش به نقش و نگار فرش ماشینی پهن شده در کف

پذیرایی مان است.
_ شوهرت ادب نداره؟!

لحن بیانش و سردی کالمش مرا به شوک وا می دارد.
پس کو ...

پس کو خان بابای مهربانم که قربان صدقه ام می رفت ...
چرا همه چیز درست آن گونه که حدیث همیشه وعده اش را

می داد پیش می رود ...
او می گفت ...

او می گفت یک بار مخالفت بکن ...
ببین چگونه هر کدام برایت شاخ و شانه کشیده و می چزاننت

...
راست می گفت ...
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من تاکنون در برابرشانw همیشه کوتاه می آمدم و محبت و
مهربانی پیشه کرده و گردن کج می کردم که هیچگاه بحثی به

میان کشیده نمی شد.
ولی این گونه رنگ عوض کردن خان بابا آن هم به این

سرعتw را نمی توانم در تصوراتم بگنجانم.
آب دهانم را قورت می دهم و با لحنی که جانب ادب و

احترامش را نگاه می دارم پاسخ می دهم:
_ انشاهللا قراره فردا برای عرض تسلیت خدمت برسن،

این جا شلوغ بود امشب، گفت فردا تو خلوتی مزاحمتون بشه.
خان جون قدر دان پاسخ داد:

_ دستش درد نکنه، خوب کرد امشب نیومد. شلوغ بود،
هرچی نباشه اولین باره که بعد هقد می خواد بیاد

خونه مون ...
دلم کمی گرم می شود، این که خان جون تا حدودی حواسش به

این قضیه هم است مرا خوشحال می کند.
در همین حین صدای پیامک گوشیم را می شنوم، نگاه خان
بابا که به سمت گوشیم که روی کانتر است می افتد اخمش
غلیظ تر می شود، طوری که حتی جرات نمی کنم گوشیم را

بردارم.
خان بابا نگاه غضب آلودش را بهم کرده و می گوید:

_ تو هم شدی مثل خواهرت قدر نشناس، فکر کردی ما
دشمنتیم و داریم بدت رو می خوایم، فردا با خان جون برین
خرید های جهازت رو بکنید. کم ندارم که الکی یه ماه برای
جمع کردن جهاز وقت خواستین، آخر هفته هم جهازت رو
می تونی ببری، عروسی خبری نیست، چون باید تا سال اون
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خدا بیامرز صبر کنید، پس اضافی خونه ی من موندنت هم
 فایده نداره، جهازت تا آخر هفته آماده ست.

اشاره به گوشیم می کند.
_ همین هارو به شوهرتم بگو، بگو خونه زندگیش رو برای

جهازت آماده کنه.
با لحنی تمسخر آمیز و تلخ و تند و حقیرانه ادامه می دهد:
_ البته اگه خونه زندگی از خودش داشته باشه، ماه عسل و
این که کجا برین و چکار کنید بعدش به خودتون مربوطه،

وظیفه ی من جهازته که اونم تمام و کمال هر چی بخوای رو
فردا برو مغازه حاج لطفی انتخاب کن و سفارش بده.

همین را می گوید و از جایش برخاسته و بدون هیچ حرف
دیگری راهی اتاقش می شود.

همین که می خواهم از جایم برخاسته و گوشیم را برداشته و
از دل نگرانی خارج شوم. دست خان جون روی دستم قرار

می گیرد و با نگاهی محبت آمیز آهسته می گوید:
_ این به نفعته مادر، برای یه عروسی تا سال صبر کردن

ارزش نداره، دلم به این تندی های خان بابا رضا نیست، ولی
تند شده، تلخ شده، با منم همین طور شده، پس هرچه زودتر
بری خونه ی شوهرت و از چشمش دور بمونی به نفع خودته

...
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#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p315
#پارت_سیصد_و_پانزده

#من_آیه _طوفانم

مگر دیوانه ام که چنین چیزی را نخواهم ...
اصالً عروسی بخورد فرق سرم که من بخواهم یک سال این
رفتار خان بابا را هر لحظه ببینم و از درون فرو پاشم آن هم

فقط بخاطر یک جشن عروسی. نخواستم، دل عاشقم با
طوفان زندگی کردن و لحظه گذراندن کنار او را می خواهد
پس فکر به عروسی و صبر یک ساله را محال است که به

جان بخرم.
با اطمینان می گویم:

_ من حتی سر سوزنی از این قضیه ناراحت نیستم خان جون
هیچ، خوشحال هم هستم، من اصالً از عروسی خوشم نمی آد
و ترجیحم همیشه به ماه عسل بوده، پس لطفاً یه درصد هم
فکر نکن که من از این تصمیم خان بابا ناراحت یا غمگین

شدم یا حتی دلم شکسته، اتفاقاً خیلی هم خوشحال شدم.
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خان جون لبخند رضایت بخشی می زند. سپسدقرآنش را به
آرامی می بندد، برای بلند شدن کمکش می کنم.

_ پس برم بخوابم مادر تا بتونم برای سحر پاشم، از اون
سمت هم، از فردا کلی کار داریم، باید بریم خرید و جهازت

رو آماده کنیم.
گوشیم را از روی کانتر بر می دارم و تا دم در اتاِق

خان جون، او را همراهی می کنم، آخر کمی پاهایش ورم
کرده و درد دارد.

به محض رسیدن پس از شب بخیری هرکدام وارد اتاق
خودمان می شویم و برای باز کردن و دیدن پیامک ثانیه ای

تعلل نمی کنم.
" سالم خانئم قیز، گوشیم خاموش شده بود، به بزرگی

خودت ببخش اگه دل نگرونت کردم."
می میرم، دلم برای خانئم قیز گفتن هایش زیر و رو می شود.

بی درنگ شروع به تایپ کردن می کنم.
_ خوبی؟ از حالت بگو، بهتری؟ درمونگاه رفتی؟ چندتا

 بخیه زدن؟
کمی بعد جوابش را که می بینم خنده روی لب هایم می نشیند.
" یعنی باورم شه که خاله ریزه پریشون حالم بوده و اینا
نشونه های اینه همچینه یه نموره دلش رو باخته بهم؟!"

مثالً دارد یک دستی می زند.
خبر ندارد...

او که خبر ندارد من یک نموره کجای کار بود، من کل قلبم
را مدت هاست که به او باخته ام و چیزی برای خودم باقی

نمانده است هر چه است همه ازآن اوست.
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رختخوابم را پهن و پس از دراز کشیدن روی آن، بعد از
کمی تفکر شروع به تایپ کردن پاسخش می کنم.

_ چرا پریشون حالت نباشم، تو شوهرمی.
سریع پاسخ می دهد.

" حواسم هست از جواب دادن قسمت دوم حرفم داری در
می ری عیال."

زبل خان اعتراف می خواهد.
قبل از این که بخواهم مهر تایید به حرفش بزنم که "آره یه

نموره دلم را بهت باخته ام" پیامی به دستم می رسد که دلم را
زیرو رو می کند.

" اگه به اعتراف باشه، نوبتی هم باشه نوبت چاکرته که اول
اعتراف کنه، خاله ریزه، مخلصت یه نموره از یه نموره
بیشتر می شه که دلش رو بهت باخته و دهنش داره آسفالت

می شه وقتی می بینه عیالش تنگ دلش نیست تا بخواد اون رو
بچلونه و کاری کنه دوتایی برن فضا ..."
اشک خوشحالی به چشمانم نیش می زند.

دست خودم نیست که به این پیام خیره نشوم و بارها و بارها
آن را نخوانده و دوره نکنم.

می چکد ...
هر قطره اشکی که از چشمانم می چکد، امید را در دلم زنده

می کند و دلم را به بودن و داشتن طوفان خوش می کند.
" اگه بخوام االن قیافه ات رو تصور کنم حسابی گونه هات

گل انداخته و خجالتی شدی."
باور ندارم ...
نمی شود ...
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بخدا باورم نمی شود که این طوفان همان طوفانی باشد که من
وصالش را از خدا می خواستم.

حال این که او را عاشق خود کنم که همیشه جزو محاالت
می دانستم.

سکوت را جایز نمی بینم.
باید حرفی بزنم، سکوتم صورت خوشی ندارد، این را

می دانم که او دارد اکنون فکر این را می کند که آیا درست
بوده که چنین حرفی زده یا نه ...

شاید هم گمان کند که من ناراحت شده ام، بخاطر این که از
سکوتم طور دیگر برداشت نکند سریع تایپ می کنم.

_ منم همچنین.
پاسخم را زود می دهد.
" تو چی خانئم قیز؟"

خجالت غالبم گشته است، حتی از پشت گوشی هم از او
خجالت می کشم.

با شرم و خجالت برایش تایپ می کنم.
_ منم دلم رو باختم بهت.

سریع پاسخ می دهد:
" کجایی؟"

برایش با خنده تایپ می کنم.
_ تو اتاقم.

" رخصت می دی زنگت بزنم؟"
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#من_آیه _طوفانم

مگر دیوانه ام که شنیدن صدایش را نخواهم، با اشتیاق
پاسخش را می دهم.

_ آره حتماً.
به ثانیه نمی کشد که زنگ گوشیم به صدا در می آید و سریع

پاسخ می دهم.
_ سالم ...

صدای خمار آلودش را می شنوم.
_ سالم خوبی؟

چرخی در جایم می خورم.
_ بله خوبم، تو خوبی، بهتری االن، اصالً فهمیدی اونا کیا

بودن چرا اذیتت کردن؟
با خنده پاسخ می دهد:

_ منم خوبم، البت االن خوب ترم، تو هم از فکر او بی همه
چیز ها در بیا، اصالً حرفش رو نزن.
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دل نگران در جایم می نشینم.
_ ولی نمی شه که از روش ساده بگذری، چرا نمی ری

ازشون شکایت کنی؟
بغض آلود ادامه می دهم:

_ اگه خدای ناکرده سری بعد صدمه ی بیشتری بهت بزنن
اون وقت تکلیف چیه؟!

محبت لحنش به دلم می نشیند و کمی آرامم می کند.
_ نکن خانئم قیز، هی بخاطر من نه چشات رو بارونی کن و
نه بغض ... بکش از این قضیه ها بیرون، یه حساب و کتاب
قدیمی بود که تصفیه شد و دیگه سمت من نمی آن ... من
زنگت زدم یکم اختالط کنیم، غلط اضافی کنیم، نه این که
بشینیم حرف گذشته رو بزنیم و دل همدیگه رو خالی کنیم،

من هیچیم نمی شه، تو خاطرت همه رقمه جمع باشه، چاکرت
مثل شیر همیشه پیشتته.

از لحن بیانش خنده ام می گیرد.
_ آهان، این شد یه چیزی، همین طور فقط بخند، حاال همون
حرفی که برام تو پیغومت نوشتی رو به زبون بیار ببینم چه

ترکیبی می شه صدات ...
زرنگ شده است ...

کاش کنارش بودم، در همین حین حرف خان بابا به یادم
می افتد و با نگرانی می گویم:

_ یه خبر دارم.
از شوخی و لحن بذله گویانه ی قبل خارج می شود.

_ حاال چرا وقت دادن خبر که رسید دل نگرون شدی باز،
بگو بینم خبرت چیه؟
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کش مویم را باز می کنم و دستم را درون آن ها فرو می برم.
_ خان بابا گفت، نیازی به صبر کردن نیست.

_ خب این یعنی چی؟
_ گفت اگه عروسی بخواین، باید تا سال اون خدا بیامرز
صبر کنید، بخاطر عروسی قرار بود یه ماه دیگه جشن

بگیرین زمان خواستیم، االن که دیگه عروسی خبری نیست،
نیازی به صبر کردن نیست و آخر هفته جهازت رو می تونی

ببری.
طوفان سکوت می کند.

کمی سکوتش طوالنی می شود.
متعجب می گویم:
_ الو، هستی؟

با لحنی که آن را بشاش می کند می گوید:
_ هستم، هستم.

دلواپسی تمام وجودم را می گیرد.
نکند از این خبر خوشش نیامده باشد.

محتاطانه می پرسم:
_ پس چرا ساکتی، چیزی نمی گی؟

_ دارم فکر می کنم.
_ به چی؟

_ به این که می تونم تا آخر هفته کلبه رو بزرگ تر کنم یا نه.
آخه می خواستم باالی کلبه رو بسازم و دو تا اتاق و یه بالکن

مشت برات اون باال ردیف کنم.
 دلم گرم می شود و دلواپسی ام از بین می رود.

از این که فکرش به همه چیز است مرا خوشحال می کند.
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یاد حرف خاتون می افتم، نمی خواهم معترض ساختنش شوم،
وقتی که خودش دوست دارد چنین کاری کند، من هم

اعتراضم را جایز نمی بینم و برای سربلندی خودش هم که
شده چنین فرصتی را به او می دهم.

_ اشکالی نداره که، نهایتش حاضر هم نشد یه مدت کنار
خاتون می مونیم. فکر کنم اونم خوشحال بشه.

بعد از کمی تفکر می گوید:
 _ آره، خوشحال می شه.

_ یعنی تو موافقی؟
_ اصل تویی، برای من راحتی عیالم مهمه، تو هرجا راحت

باشی من خودم رو اونوری پاس می دم.
ذوق زده لبخندی می زنم.

حرفش به مذاقم خوش می آید.
 _ پس همین کار رو می کنیم.

_ حله عیال.
می خواهم از زخمش بپرسم و این که چندتا بخیه خورده است

ولی با فکر به این که می دانم جوابم را نمی دهد و طفره
می رود قیدش را زده و این سوالم را برای زمانی که او را

دیدم نگاه می دارم.
_ خوب خبرت رو دادی و من رو حسابی میزون کردی که
به زودی عیالم تنگ دلمه و نیازی به صبر کردن اضافی

نیست، حاال اون پیغومی که دادی رو به زبون بیار ببینم. چه
رنگی می شه صدات.

حواسش است.
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خوب هم حواسش است، اعتراف می خواهد، دلم برایش پر
می کشد قبل از این که بخواهم حرفی بزنم طوفان با لحنی

محبت آمیز و مهربان می گوید:
_ دلم همین طور ریزه ریزه فرمون و می پیچونه سمتت و تو
هوای تو می پلکه، دیگه اختیارش از دستم در رفته و دست

خودم نیست.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p317
#پارت_سیصد_و_هفده

#من_آیه _طوفانم

تمام وجودم به یکباره نبض می شود و طوفان را تمنا می کند.
می خواهم، او را ...
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آغوشش را ...
محبتش را ...

همراهیش را ...
من این طوفانی که در هوایم پرسه می زند را با تمام وجود

دوست دارم و له له دیدن دوباره اش را می زنم...
_ اینا رو به زهرا که گفتم چشاش بارونی شد، البت نه از
غم، از خوشحالی ... گفت سری بعد که می آی پیشم، با آیه

بیا، می خوام دوتاتون رو پیش هم ببینم.
اشک خوشحالی ام را به آرامی و بی صدا پاک می کنم تا
طوفان متوجه آن نشود. حرف های از سر محبتش مرا به

وجد آورده است.
_ رفتی مالقاتش؟

_ آره.
_ دلم طاقت دوریش رو نداشت، باید می دیدمش تا آروم

می گرفتم. البت اگه حساب خان بابا و بودنش تو خونه تون
رو می ذاشتم کنار و نادیده اش می گرفتم، االن هر طور شده

خودم رو بهت می رسوندم و می دیدمت و کامل آروم
می گرفتم. فردا که یه سر برای عرض تسلیت می آم خونه تون

می بینمت.
_ ممنون لطف می کنی.

چند ثانیه به سکوت می گذرد، می دانم که نمی خواهد مرا در
مضیقه بگذارد تا اعتراف به دل باختگی کنم. بخاطر همین
قبل از این که بخواهد خدا حافظی کرده یا تماس را قطع کند
با لحنی با محبت و مهربان که از عشق و عالقه ی وافرم

نشات می گیرد می گویم:
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_ راستش منم دست خودم نیست که نخوام بهت فکر کنم، یا
مدام دلم تو هوای تو پرسه نزنه، یا برای دیدن دوباره ات

 لحظه شماری نکنم، منم دلم رو باختم بهت ...
خجالت زده تر ادامه می دهم:

_ حاال برو بخواب، یکم استراحت کن، تا حالت بهتر بشه.
با صدای کنترل شده ای می خندد.

_ خانئم قیز با این حرف هات چطور توقع داری بدون دیدنت
یا لمس تنت دلم آروم بگیره و خواب به چشام بیاد . االن چی

تنته؟
نگاهی به خودم می کنم، تونیکی که موقع بودن میهمانان آن

را پوشیده ام همچنان تنم است...
_ امشب شام همه این جا بودن، هنوز تونیکم رو از تنم در

نیاوردم.
_ خب چه بهتر پس در نیار، فقط یه چی سرت کن و برق

اتاقت رو هم خاموش کن و بیا پشت پنجره تا ببینمت.
در جایم صاف می ایستم.

متعجب نگاهی به پنجره کرده و می پرسم.
_ تو مگه االن کجایی؟
خنده اش به دلم می نشیند.

_ پشت بوم خونه ی خاتون.
دلم برای دیدنش پر می کشد.

به سمت شالم رفته و پس از برداشتن و سر کردن آن، المپ
اتاق را خاموش و با قدم های بلند خودم را به پشت پنجره

رسانده و پرده را کنار می زنم.
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چون عرض کوچه مان زیاد نیست، فاصله ی زیادی بین
خانه ی ما و آنها نیست.

به راحتی طوفان را می بینم، و چشمانم به محض دیدن تن
سالم و چهره ی خندانش مه آلود می شود و لب هایم به لبخند

کش می آید.
_ آروم گرفتم. هوا تو کرده بودم، بعد از سه شب که تنگ
دلم بودی، بدون دیدنت، خوابیدن برام عذاب الیم شده بود.

محبت خرجش می کنم.
_ منم ...

کمی نگاهم می کند و سپس با لحنی محبت آمیز و آهسته
می گوید:

_ حاال برو بگیر بخواب، تا خاله خان باجی ها از راه نرسیده
و زاغ سیاهمون رو نزدن. خوب بخوابی عیال، می بوسمت.
با عشق و عالقه ای که در وجودم جریان افتاده و تمام وجودم

را تسخیر کرده است می گویم:
_ منم می بوسمت. شبت خوش.

تماس را قطع و با حرکت دستش، از پشت پنجره کنار
می آیم.

به دیوار کنار دستی پنجره تکیه داده و با عشق و عالقه
برای اعتراف طوفان اشک خوشحالی می ریزم.

در همین حین پیامکش به دستم می رسد و به محض
خواندنش دستم روی دهانم قرار می گیرد تا صدای هق هق

خوشحالی صدایم به گوش خان بابا و خان جون نرسد.
_ عاشقیمون مبارکمون باشه آیه  من.

میان هق هقم، آهسته می گویم:
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_ مبارکمون باشه، طوفان من، عشق من ...
بدون این که لباسم را از تنم خارج کنم، به سمت دفتر
خاطراتم رفته و پس از روشن کردن چراغ مطالعه ام،

شروع به نوشتن درباره ی همه چیز و ادامه ی خاطرات این
چند روزمان می کنم.

چند قطره اشک از سر شوقم روی برگه ی دفتر می چکد ولی
من بدون توجه به آن فقط می نویسم و می نویسم و می نویسم

تا عقده ی دلم را خالی و خودم را کمی آرام کنم تا برای خالی
کردنم جیغ از سر شوق و اشتیاق نکشیده و خانجون و خان

بابا را زا به راه نکنم...
دوستت دارم، تا ابدیت، و تا جایی که نفسی در سینه دارم

دوستت خواهم داشت طوفانم ...

* * *

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p318
#پارت_سیصد_و_هجده
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#من_آیه _طوفانم

روی سکوی پنجره می نشینم.
_ این همه گریه نکن حدیث، خب قسمتش این طور بوده،

کاری از دست تو بر نمی اومد که، االن راحت شده.
گریه ی زیاد صدایش را خشدار کرده است.

_ دلم برای رضا بیشتر خونه، اون رو که می بینم بیشتر
اذیت می شم، حرفی نمی زنه ولی من متوجه می شم. داره چی

می کشه.
_ اذیت نکن خودت رو، ازت خواهش می کنم.

_ آرومم تو نگران هیچی نباش، فقط به خرید جهازت فکر
کن، اون پولی که برات گذاشته بودم کنار رو نگهدار، بذار
خرج کنن، حق مون رو کشیدن باال، دوقورت و نیمشون هم
باقیه، ماهم بعد سوم مادر رضا می آیم تهران، خدا پشت و
پناهت باشه، حاال که اونا به این که ما از حقمون بگذریم
میگن وظیفه، به قول طاها بذار جهاز خریدن رو هم فکر
کنن وظیفه شونه، واقعاً هم وظیفه شونه، نه یه جشنی، نه یه

عروسی، اون از عقد تو، اینم از ماست مالی کردن
عروسیت، حالم ازشون بهم می خوره، ولی خوشحالم، تو فقط
از اون خونه در بیا، از زیر سایه ی اینا دربیایی برای من

همین کافیه، همین که شوهرت دل به دلت داده خودش دنیایی
برات، همین که اونی که می خوای رو کنارت داری به صدتا
عروسی می ارزه. من یکم سرم شلوغه، اومده بودیم با رضا
خرید های مجلسشون رو بکنیم. فکر نکنم تا دو سه روز از
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روستا بتونم بیام بیرون هر زمان اومدم بهت یا پیام می دم یا
زنگ، مواظب خودت باش آجی قشنگم.

_ تو هم مراقب خود باش کم خود خوری کن.
_ باشه عزیزم، رضا هم داره برمی گرده من قطع می کنم.
ممنون از این که زنگ زدی و بهش تسلیت گفتی. فقط یه

عمو طاها زنگ زده، از این همه کس و کارم ...
_ فکرش رو نکن، خدا بزرگه، خدا هیشکی رو محتاج
بنده هاش نکنه، تا خودش هست از بنده هاش چه توقع.

_ راست می گی، باشه فعالً عزیزم.
_ فعالً.

تماس را قطع کرده و نگاهم را برای بار هزارم به پشت بام
 خاتون و جایی که دیشب طوفان را در آن جا دیدم می دوزم.
در همین حین زنگ گوشیم به صدا در می آید و شماره ی
طوفان روی صفحه نمایش خودنمایی می کند. بی درنگ

تماس را برقرار کرده و با خوشرویی پاسخ می دهم:
_ سالم خوبی ...

_ سالم عیال، از نظر ظاهری البت خوبم، ولی از نظر
داخلی نه، سیم پیچی هام بد رقمه اتصالی زدن و له این رو

می زنن تو رو ببینن و میزون بشن.
خنده ی آهسته ی می کنم.

_ برگشتی؟
_ آره، چقدر انتخاب سخت بود. فقط شانس آوردم خودشون
یه لیست کامل از همه ی لوازم خونه داشتن، همون رو داد
بهم و منم عالمت می زدم که چی می خوام، بعد مارکش رو
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ازم می پرسید و منم انتخاب می کردم. برنامه و سیستمشون
جالب بود ولی خسته کننده بود برام.

این بار نوبت طوفان بود که خنده ای آهسته ای بکند.
_ عیب نداره، منم یکم پیش برگشتم از لواسون، هر زمان

رخصت بدی، خدمت می رسیم.
_ خونه ی خودتونه هر زمان تشریف بیارین خوش اومدین.

_ یه ندا به اهل خونه بده ماهم کم کم با خاتون می آیم
اونوری...

_ باشه، حتماً ...
بی خدا حافظی تماس را قطع کرده و نگاهی به خودم در

آینه می اندازم.
کت و دامنی به رنگ قهوه ای به تن کرده ام و به احترام

این که خان بابا در خانه است و کنار او با موهای باز نپلکم
مقابل طوفان، شالی هم به همان رنگ بر سر گذاشته و از

اتاقم خارج می شوم.
خان جون و خان بابا کنار هم نشسته و آهسته  در حال حرف

زدن هستند.
به محض دیدنم، از هم فاصله می گیرند و با لحنی مودبانه

رو به خان جون می گویم:
_ خاتون اینا دارن میان خانجون.

خانجون تبسمی می کند.
از این که عمو طاها در جمع مان حضور ندارد مرا نگران
می کند، از تندی خان بابا به شدت می هراسم و می ترسم با
طوفان بینشان حرفی زده شود که مناسب و به جا نباشد.

دست خودم نیست که نگران مکالمه ی آن دو نباشم.
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#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p319
#پارت_سیصد_و_نوزده

#من_آیه _طوفانم

کمی بعد زنگ خانه به صدا در می آید.
با اشاره ی خانجون گوشی اف اف را برداشته و پس از

شنیدن صدای خاتون با لحنی مودبانه و به دور از هر ناز و
عشوه ای در حالی که به قصد باز کردن در شاسی اف اف

را می فشارم می گویم:
_ بفرمایین.

دستی به روسری ام کشیده و در را باز می کنم، خانجون به
احترام مهمان هایمان همانند من از خانه خارج و تا باالی

پله ها آمده و کنارم می ایستد.
اما خان بابا در جایش می ماند.

مثالً می خواهد با این کار ابهتش را نشان دهد.
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در حیاط که باز می شود، نگاهم به طوفانی که ست جین
مشکی به تن کرده که می افتد، قند در دلم آب شده و بی

اختیار لبخند روی لب هایم می نشیند.
اّما طوفان خودش را محکم و استوار نشان داده و حرکت
جلفی انجام نمی دهد که مبادا از سوی خانجون عملش طور

دیگر سو برداشت شود.
با مهربانی خاتون را می نگرم.

_ سالم خاتون.
_ سالم الدوزم...

خاتون نزدیک خانجون شده و او را به آغوش کشیده و
عرض تسلیت می گوید.

من هم از این فرصت استفاده کرده و با خوش رویی به
طوفان سالم آهسته ای می دهم.

روی لب هایش انحنای کوچکی ایجاد می شود.
_ سالم خانئم قیز ...

قبل از این که بخواهد مکالمه ی دیگری بینمان رد و بدل
شود، خانجون از خاتون فاصله گرفته و طوفان سالم و

عرض تسلیتی به او می گوید.
_ سالم خانجون، خدا رحمت کنه.
خانجون با محبت نگاهش می کند.

_ خدا پدر و مادر تو رو هم بیامرزه.
طوفان ابتدا جا می خورد ولی سریع به خود جنبیده و تشکری

می کند.
از یکه خوردنش تعجب می کنم، چون اولین بار نیست که این

حرف را از زبان خانجون می شنود.
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خانجون به داخل خانه اشاره می کند.
_ بفرمایین.

خاتون بوسه ای روی گونه ام نشانده و سپس با تعارف
خانجون وارد خانه می شود.

خانجون خطاب به طوفان می گوید:
_ بفرما پسرم.

طوفان با لحنی آقا منشانه به داخل اشاره کرده و می گوید:
_ شما بفرما خانجون.

خانجون که داخل می شود، طوفان چشمک ریزی زده و
سپس آهسته می گوید:

_ نوبتی هم باشه نوبت عیالمونه، بفرما عیال.
لبخند طنازی بر لب می نشانم.

ولی به محض ورود آن را جمع می کنم تا خان بابا آن را
ندیده و گیر الکی بهم ندهد.

تپش قلب گرفته و از دیدن طوفان حسابی غرق لذت شده ام و
دلتنگی ام رفته رفته از بین می رود.

خان بابا به احترام خاتون در جایش می ایستد.
_ سالم خان بابا، تسلیت می گم.

خان بابا با حفظ لحن و محکم و خشکش، اشاره به پشتی ها
می کند.

_ سالم، خدا رفتگان شمارم بیامرزه، بفرمایین.
حتی نگاه کوتاه و مختصر هم به طوفان نمی اندازد و کامالً

آشکار و واضح نسبت به او بی تفاوتی از خود نشان می دهد.
ولی طوفان احترام بزرگتری خان بابا را حفظ می کند.

_ سالم خان بابا، تسلیت می گم.
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خان بابا سری تکان داده و در جایش می نشیند.
از دیدن این برخورد خان بابا قلبم می سوزد و حس شرمندگی

را در بندبند وجودم احساس می کنم.
طوفان متوجه حالم می شود، لبخند نامحسوسی بر لب نشانده
و سپس کنار خاتون نشسته و به پشتی تکیه اش را می دهد.

مثالً می خواهد با این کار، به من بفهماند که از طرز
برخورد خان بابا دلخور نشده و برایش این رفتار خان بابا

مهم نیست.
خانجون با خوش رویی نگاهم می کند، هر چند تمام میلم مرا
ترغیب به این می کند که کنار طوفان بنشینم، ولی با وجود

خان بابا نشستن کنار خانجون را صالح می بینم.
خانجون و خاتون کمی درباره ی برادرزاده اش و این که این

چند روز چگونه به آن ها گذشت حرف می زنند.
اّما من تمام ذهنم درگیر طوفان است و از نگاه خان بابایی
که به فرش دوخته شده است گهگاهی سوءاستفاده کرده و
نگاهی به طوفانی که سر به زیر و بی حرف کنار خاتون

نشسته است، می اندازم.
کمی بعد حرف روستا و مراسم و سفرشانw که به اتمام
می رسد، خانجون بحث جهاز برون را به میان می کشد.
_ خاتون، در جریانی که تا آخر هفته قراره جهاز آیه رو

آماده کنم؟
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#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p320
#پارت_سیصد_و_بیست

#من_آیه _طوفانم

خاتون لبخندی بر لب نشانده و دستی به شانه ی طوفان
می کشد.

_ پسرم بهم گفت، راستش از خدا چه پنهون، من یکی از این
قضیه خیلی هم خوشحال شدم، از این که این دوتا جوون

هرچه زودتر می رن سر خونه زندگی شون، من رو خوشحال
می کنه. فقط چون یکم عجله ای بوده و طوفان هم داره

خونه اش رو بزرگتر می کنه، تا موقعی که خونه اش کامل
حاضر بشه، فعالً میان خونه ی ما، تا وقتی خونه شون حاضر

شد اثاث هاشون رو ببرن اونوری.
خان جون مسرور از این قضیه مرا به آغوش می کشد.

_ این که خیلی خوبه، پس نزدیک خودمه.
همین که می خواهد لبخند روی لب های همگی مان بنشیند خان

بابا نیشش را بالخره می زند.
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_ این زمونه کدوم عروس با مادر شوهر یه جا زندگی
می کنه؟ اگه بچه های من پیشمن، نفری تو یه طبقه بهشون

خونه دادم. این خوشحالی داره خانجون؟
خانجون لبخند روی لب هایش می ماسد.

خاتون خجالت زده لبخند می زد ...
و دست طوفان روی زانویش مشت می شود.

همین که می خواهد حرفی بزند، دست خاتون روی دست
مشت شده  ی او می نشیند.

_ راست میگین خان بابا، این دوره زمونه دیگه از این کارها
نمی کنن، ولی همون طور که گفتم اومدن بچه ها پیش من
موقتیه، طوفانم چون فکر می کرد قراره یه ماه دیگه

عروسش رو ببره خونه اش، فعالً نتونست خونه اش رو آماده
کنه، از فردا قراره کارگر و بنا ببره سر خونه، انشاهلل هر

زمان که حاضر شد، می رن اون جا زندگی می کنن.
خان بابا با لحنی طعنه آمیز می پرسد:

_ منظورتون از خونه، همون کلبه ای که وسط یه مشت باغ
و دارو درخته درسته دیگه؟

نگاه طوفان به سرعت به سمت خان بابا کشیده می شود.
می دانم ...

می فهمم که انفجار نزدیک است ...
من حسش می کنم ...

هر چه التماس و خواهش دارم را در نگاهم انباشته و به
طوفان زل می زنم.

سنگینی نگاهم را که می فهمد.
سرش را چرخانده و خیره ی چشمانم می شود.
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می بیند ...
التماس را در چشمانم می بیند ...

خواهش را از چشمانم می خواند ...
چون دستی به پشت گردنش کشیده و پر صدا نفسش را

بیرون رها می کند.
_ اگه عیالم ندا بده که دلش با اون جا نیست و دوست نداره

اون جا زندگی کنه، نتونم براش خونه هم بخرم، هر جا بخواد
براش خونه اجاره می کنم.

خان بابا نگاه حقیرانه ای به طوفان می کند.
_ اجاره؟! مردی به سن تو باید االن یه خونه ی مستقل داشته

باشه.
عصبانیت را در صورت طوفان می بینم.

کامالً متوجه می شوم که دارد خودش را به زور کنترل
می کند که حرف بی ربط نزند.

_ راست می گی شما، مردی اندازه ی من باید تا حاال خونه
داشته باشه، ولی همون طور که خوب در جریانی من هر
چی داشتم رو پای قرض  و قوله های ایمان گرو گذاشتم و

فروختم.
خان بابا پوزخندی می زند.

در همین حین خانجون با خوش رویی رو به خاتون می کند.
_ خاتون دستت درد نکنه زحمت کشیدین اومدین.

کامالً معلوم است که دارد، چه می گوید و هدف و منظورش
از گفتن آن چیست. دقیقاً منظورش به این است تا بحث به
جنجال کشیده نشده و اوج نگرفته، می توانی رفع زحمت

کنی.
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خاتون منظور خانجون را سریع می قاپد و از خدا خواسته
می گوید:

_ این چه حرفیه، وظیفه مون بوده.
سپس به من اشاره می کند:

_ اگه اجازه بدین، آیه رو ببرم خونه مون تا یکم بهم کمک
کنه اتاقشون رو آماده کنیم.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p321
#پارت_سیصد_و_بیست_و_یک

#من_آیه _طوفانم

خانجون نگاهی به خان بابا می اندازد.
خان بابا با تکان دادن سرش، اجازه را صادر می کند و

خانجون به لبخندش عمق می بخشد.
_ حتماً این چه حرفیه، می تونید آیه رو ببرید.
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سپس دستش را روی شانه ام گذاشته و می گوید:
_ پاشو مادر، برو حاضر شو.

از خدا خواسته سریع از جایم برخاسته و به سمت اتاقم
می روم.

از نگرانی و دلشوره، حتی نمی کنم لباس عوض کنم و فقط
از روی همین لباس هایم چادرم را سر می کنم.

سپس کوله ام را برداشته و پس از گذاشتن یک تونیک و
شلوار و لباس راحتی درون آن، به سرعت نور از اتاق

خارج می شوم. که در همین حین صدای خاتون را می شنوم:
_ خونه ی منو طوفان نداریم خان بابا، اگه برای راحتی
بچه هام شده، من یه مدت می رم روستامون خونه ی پدریم

هنوز مونده، اون جا می مونم تا بچه ها راحت باشن.
قبل از این که خان بابا بخواهد حرفی بزند طوفان با لحنی که

خشونتش را کامالً نشان می دهد به حرف می آید:
_ مگه من مردم که شوما همچین کاری بکنی، جای تو رو
سر منه، عیالمم هر چی بخواد رو تخم چشام جا داره و

 براش مهیا می کنم.
به قدم هایم سرعت بخشیده و طول راهرو را سریع طی کرده

و با عجله خودم را به خاتون می رسانم.
خجالت می کشم.

از خان بابا و بهانه تراشی هایش خجالت می کشم.
حال چه گفته را نمی دانم، ولی به هیچ عنوان این چیز را

دوست ندارم.
این سرافکندگی را برای طوفان نمی خواهم حتی برای

خاتون ...
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جسارتw خرج می دهم و با لحنی مهربان رو به خان بابا
می گویم:

_ خان بابا من اصالً سر سوزن مشکلی با این که خونه ی
خاتون یه مدت زندگی کنیم ندارم. در اصل این طور نزدیک
خانجونم هستم و کمتر دلتنگش می شم، خاتون بزرگتر ماست

و برای ما وجودش مثل شما عزیزه.
خیر سرم از دید آن ها من با طوفان عشق و عاشقی دیرینه

داشتم، این که این گونه از او طرفداری کنم برای آن ها عجیب
و غریب به نظر نمی آید.

خانجون که متوجه بحرانی بودن شرایط می شود از خودش
مایه می گذارد.

_ راست می گی مادر، این طور نزدیکمی، منم خیلی
خوشحالم از این که قراره پیش خاتون باشی دخترم.

سپس اشاره به خاتون سر پا می کند.
_ برداشتی وسایلت رو، اگه آره بیشتر از این خاتون رو

سرپا نگه  ندار.
بغض گلویم را می فشارد ولی باتمام وجود آن را پس می زنم

و لبخند روی لب هایم می نشانم.
_ بله خانجون برداشتم.

خاتون، با لبخندی دلنشین رو به خانجون و خان بابا می کند.
_ بازم تسلیت می گم. فعالً با اجازه تون.

خان بابا سری تکان می دهد و با اکراه می گوید:
_ خداحافظ.

طوفان هم رو به هر دو خداحافظی مردانه ای می گوید.
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خان بابا اصالً پاسخش را نمی دهد ولی خانجون به گرمی
پاسخ هر دوی آن ها را می دهد:

_ دستتون درد نکنه. انشاهلل، تو خوشی هاتون جبران کنم، ماه
رمضونم بود نتونستم ازتون پذیرایی کنم.

_ این چه حرفیه خانجون، نزن از این حرفا غریبه که
نیستیم.

خاتون دستی به شانه ام کشیده و مرا به جلو هدایت می کند.
ابتدا خاتون از خانه بیرون می زند و سپس منو طوفان ...
خانجون تا باالی پله ها برای بدرقه کردنمان می آید، ولی

خان بابا همچنان در جایش می ایستد و زحمت آمدن به بیرون
را به خودش نمی دهد.

خاتون و طوفان کفش هایشان را که می پوشند، طوفان کمک
می کند تا خاتون از پله ها پایین برود.

در حال بستن بند کفشم هستم که صدای آهسته ی خانجون را
می شنوم.

_ افطار خونه ی طاهره دعوتیم، برای افطار می آی دیگه؟
خیر سرم من اکنون متاهل به حساب می آیم و هر چه نباشد
عمه ی من باید به خودش زحمت می داد و از من می خواست
برای افطار شوهرم را هم با خودم به خانه شان ببرم، حال پا
گشا نخواستم، همان تعارف خشک و خالی هم نزده. بخاطر

همین رو به خانجون با لحنی گله مندانه می گویم:
_ نه خانجون، شما برین، جای نگرانی  هم نیست.
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#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p322
#پارت_سیصد_و_بیست_و_دو

#من_آیه _طوفانم

خانجون معترضانه دم گوشم می گوید:
_ خودت که می دونی، طاهره برای سحر هم نگهمون

می داره.
کامالً متوجه منظورش می شوم.

ً طوفان و خاتون وسط حیاط ایستاده اند و این کارشان دقیقا
بخاطر این است که ما بتوانیم با خیال راحت حرفمان را

بزنیم.
_ خانجون کاری با دشمنی خان بابا با طوفان ندارم، ولی
عمه می تونست برای افطاری طوفان رو صدا کنه، ولی

نکرد، چرا چون تابع خان باباست، پدرشه بهش حق می دم،
ولی تو هم به من حق بده، که حواسم به احترام شوهرم

باشه، اینا رو خودت همیشه یادم دادی، که عزت و احترام
تو زندگی متقابله درسته؟ اگه تنهایی بیام، دو روز دیگه اگه
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فامیل طوفان هم منو آدم حساب نکرد و تو مراسم هاشون
دعوتم نکردن، پس منم باید به طوفان این حق رو بدم که

بدون من بره و تو اون مهمونی شرکت کنه؟
دستم را روی شانه  ی خانجون می گذارم و با مهربانی

می گویم:
_ نگرانم نباش خانجون، من اگه االنم نمی رفتم خونه ی

خاتون، قصد اومدن به خونه ی عمه رو نداشتم...
می فهمد، تا ته منظور حرف و مقصودم را خانجون متوجه

می شود.
_ یعنی منظورت اینه، خوشحال باشم که حداقل خونه تنها

نمی مونی و خونه ی خاتون هستی نه؟
لبخندی بر لب می نشانم، خانجون هم بین ما مانده است و

نمی داند سمت چه کسی را بگیرد.
_ آره کامالً درسته، پس نگران نباش، خونه ی غریبه که

نیستم.
خانجون کوتاه آمده و به خاتون و طوفان اشاره می کند.
_ برو مادر خودم برای نیومدنت، یه بهونه جور می کنم

تحویل خان بابا و بچه ها می دم، حاال خاتون اینا فکر می کنن
چی داریم می گیم.

در اصل دوست دارم به خانجون بگویم مسئله ی بی ارزشی
نیست بحثمان، درباره ی شوهرم است، ولی بی خیال شده و
با مهربانی از او خداحافظی کرده و از پله ها پایین می آیم.
خانجون دیگر تا دم در همراهی مان نمی کند و از آن جا

خداحافظی گرمی با طوفان و خاتون کرده و سپس هر سه به
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اتفاق هم از خانه ی خانجون خارج و به سمت خانه ی خاتون
به راه می افتیم.

همین که وارد خانه شده و از پله ها باال می رویم، خاتون مرا
به آغوش می کشد.

_ خوش اومدی مادر...
همین که عقب می کشد قبل از این که پاسخش را بدهم با دست

ضربه ای به صورتش زده و می گوید:
_ ای وای یادم رفت، مهر و تسبیح ها رو برسونم به خانم
خیری، برم تا دیر نشده اونا رو دستش برسونم، امروز

قراره افطاری بده، برای نماز مهمون هاش ازم مهر و تسبیح
خواسته بود.

کامالً مشخص است که دارد بهانه تراشی می کند و می خواهد
منو طوفان را تنها بگذارد.

_ طوفان مادر، حواست به عیالت باشه تا من برم و برگردم،
هر چند که دخترم خودش این جا صاحب خونه ست.

لبخندی به رویش می پاشم.
نگاهم به لبخند تلخ طوفان که می افتد لبخند روی لب هایم

می ماسد و من با تمام وجودم احساس می کنم که او اکنون چه
می کشد و به چه حالی افتاده است.

خاتون کیف از قبل آماده  شده اش را که باالی پله  ها بود را
برداشته و سریع از خانه خارج می شود.

نگاهم را چرخانده و به طوفانی که نگاهم می کند می دوزم.
اشاره به بازویش می کنم:
_ بازوت چطوره خوبه؟

به زور لبخند روی لب هایش می چپاند.

@romandl



_ آره، تو فکر دستم نباش.
سعی می کنم من هم لبخند بزنم.

نمی دانم چه بگویم و چگونه حرف هایw خان بابا را ماست
مالی کنم.

نزدیکش می شوم، کمی از در زنانگی وارد شده و خجالت
زده می گویم:

_ می دونم حرف های خان بابا اذیتت کرده، بخاطر شنیدن اون
حرف ها ازت معذرت می خوام.

طوفان عمیق نگاهم می کند و رفته رفته لبخندش کش می آید.
_ مگه تو کاری کردی که داری معذرت خواهی می کنی،

من پای حرفمم هستم، هرچی خودت بخوای رو من، برات تا
اونجایی که در توانم باشه رو مهیا می کنم، اگه بخوای از
همین فردا دنبال خونه می گردم و یه جارو اجاره می کنم و
دیگه مستقیم می ریم اون جا و نیازی هم نیست بیاییم یه چند

وقت این جا پیش خاتون زندگی کنیم.
با اخالص لبخندی به رویش می پاشم.

_ شاید باورت نشه، ولی من از این که قراره پیش خاتون
باشیم و خاتون پیشمون، خیلی خوشحالم و راضی.

با دقت نگاهم می کند،انگار که می خواهد از عمق نگاهم
متوجه صداقت کالمم بشود.

_ یعنی مطمئن باشم که تعارف معارف و خجالت مجالت
نمی کشی داری راست و حسینی حرفت دلت رو می زنی؟

سری به نشانه ی تایید تکان می دهم.
_ باور کن، من خاتون رو خیلی دوست دارم، مخصوصاً
االن که دیگه مادر بزرگ شوهرمه بیشتر دوسش دارم و
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وجودش برام خیلی عزیزه، منم به اندازه ی تو دوست دارم
اون رو خوشحال ببینم.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p323
#پارت_سیصد_و_بیست_و_سه

#من_آیه _طوفانم

با محبت نگاهم می کند.
انگار از حرفم حسابی خوشش آمده و به دلش نشسته است.

 دستانش را باز و اشاره به آغوشش می کند.
_ رخصت می دی تنگ دلم بگیرمت؟

این یعنی صلح ...
این یعنی حساب تو از خان بابایت سواست ...

این یعنی قرار نیست بخاطر خان بابایت با تو بحث کنم ...
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این یعنی تو برایم مهمی نه طعنه و حرف هایw شخص
دیگر ...

دلم بی قراری کرده و بجای این که در زبان رخصت بدهم،
در عملم نشان داده و خودم فاصله ی میانمان را پر کرده و

در آغوش طوفان خودم را جا می دهم.
دستان طوفان به دورم پیچیده می شود و بی حرف فقط مرا

به خود می فشارد.
حس می کنم که قصد دارد با این عمل انرژی از دست

رفته اش را بازیابد.
شاید هم حسم بهم اشتباه گفته باشد، ولی من چنین چیزی را

از کارش برداشت می کنم.
البته بخاطر آسیبی که بازویش دیده است، فشاری که به دور
تنم می آورد فقط با یک دستش است و لحظاتی بعد با احساس

کنار گوشم آهسته پچ می زند:
_ دلم برات تنگ شده بود. االن که پیشمی، آرومم.

لبخند روی لب هایم می نشیند، بغض به گلویم چنگ می زند...
عشق در قلبم را باز و سالم و عرض ادبی به احساس پاک

و بی آالیش طوفان می دهد.
یعنی باور کنم که سختی هایم کم کم دارند رو به اتمام

می رسند؟!
سکوت را جایز ندانسته و من هم محبت خرجش می کنم.
بدون این که سرم را از روی سینه اش بردارم، آهسته پچ

می زنم:
_ منم ...
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طوفان خنده ی آهسته ای کرده و سپس با بدجنسی تمام
می پرسد:
_ تو چی؟

خجالت را کنار گذاشته و برای بهتر شدن حال شوهرم قدمی
برمی دارم، چون من عاشقم، عاشق این مرد...

لبی تر کرده و با اخالص می گویم:
_ منم دلتنگ بودم.

لذت بوسه ای که از روی چادر بر سرم می نشیند، را روی 
قلبم حس می کنم.

 انگیز ... همان قدر شیرین و دل چسب و وسوسه
_ یه چی بگم؟

سری به نشانه ی تایید تکان می دهم.
لحن کالم طوفان را خنده پر می کند.

_ کاش می شد امشب بدزدمت و به خان بابا پست ندم.
لبخند، روی لب هایم می نشیند.

_ خاتونم که یکم دیگه می آد و نمی شه غلط اضافی کرد، فقط
تنها راهم همینه که امشب بدزدمت و ببرمت کلبه و از
خجالت عذابی که دیشب از نبودنت کشیدم خالص بشم.

با خجالت می گویم:
_ من امشب خونه مون نمی رم.

خنده اش شدت می گیرد.
_ نه دیگه تا این حد ازت گذشت نمی خوام، خوش ندارم خان

بابا باهات تلخی کنه.
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_ ولی اونم خبر داره که امشب نمی رم، آخه امشب خونه ی
عمه طاهره ام افطاری دعوتن و چون سحر هم می مونن

اون جا و فردا صبح میان خونه.
طوفان به آنی مرا از خود جدا کرده و در حالی که با

دستانش صورتم را قاب گرفته است می پرسد:
_ پس این طور که بوش می آد امشب تنگ دل خودمی نه؟!

سری به نشانه ی تایید تکان می دهم.
لبخند روی لب های طوفان را پر می کند و خوشحالی را در
تک تک اجزای صورتش به وضوح می بینم و دلم هوایی

می شود.
_ پس خودت رو برای یکم شیطنت آماده کن که، دلم بدرقمه

دور و برت می پلکه. تا شب یکم بغلت نگیره و باهات
اختالط نکنه آروم نمی گیره.

از این طرز بیانش همزمان هم خجالت می کشم و هم خنده ام
می گیرد.

طوفان لبخندم را که می بیند خبیثانه نگاهم می کند.
_ خاله ریزه، نکنه دل تو هم دور و بر من می پلکه و رو

نمی کنی؟
خجالت زده به چادرم اشاره می کنم.

_ در بیارم لباس هام رو، االن خاتون برگرده ببینه از اون
موقع همین جا همین طور واستادیم طور دیگه فکر می کنه.
طوفان در حالی که خودش شروع به بر داشتن چادرم از

سرم و سپس باز کردن دکمه های آن می کند می گوید:
_ به نظر تو خاتون حاال حاال ها برمی گرده؟ کم کم با این

تئاتر های خاتون آشنا می شی. اون االن رفته من خاطرت رو
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جمع می کنم تا خود افطار بر نمی گرده، اون فکر اینجاش رو
کرده بود که کیفش رو قبل این که تو بیایی آماده کرده و

باالی پله ها گذاشته بود. خاتون رو دست کم نگیر، اون فکر
همه جاش رو کرده.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p324
#پارت_سیصد_و_بیست_و_چهار

#من_آیه _طوفانم

چادرم را از روی رخت آویز آویزان کرده و سپس روسریم
را از سرم بر می دارد.
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_ از وقتی فهمیده قراره یه چند وقت این جا باشیم، حسابی
خوش خوشانش شده.

_ ذوقش دیدنی بوده پس اون موقع.
_ اوهوم. حاال بذار زهرام، مرخص بشه، اون موقع دیگه
خاتون رو ابرها ویراژ می ده و نمی شه از اون باال کشیدش

پایین.
بوسه ای از سر محبت روی پیشانی ام می نشاند.

_ حاال امشب پیشمی، شیطنت و سفر به فضا رو هم پس
بذاریم برای شب.

اشاره به لباسم می کند.
_ لباس راحتی آوردی؟

سری به نشانه ی تایید تکان می دهم.
_ آره.

_ عوض کن و راحت باش.
کوله ام را از روی زمین برداشته و به اتاق ها نگاه می کنم.

طوفان اشاره به اتاق بزرگه می کند.
 _ خاتون برنامه داره اون جا رو بهمون بده.

سپس دستش را روی شانه ام گذاشته و مرا به آن سمت
می برد.

به محض ورود و دیدن پنجره ی بزرگ و قدیمی چوبی که
شیشه های رنگ و وارنگش همیشه دلم را می برد لبخند روی

لب هایم می نشیند.
طوفان خیره به لب هایم است...

بدون این که نگاهم را از در و پنجره ها بگیرم، با محبت حسم
را بیان می کنم.
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_ راستش من همیشه، از این اتاقتون خیلی خوشم می اومد.
_ زکی، پس برو خوش باش که خدا قشنگ چیده گذاشته تو

کاسه ات این اتاق رو ...
مرا از پشت به آغوش کشیده و بوسه ای روی شقیقه ام

می نشاند.
_ البت کنار اتاق یه تحفه هم به اسم طوفان برات کنار

گذاشته که امیدوارم از تحفه اش خوشت بیاد.
خنده ام می گیرد.

دلم برایش ضعف می رود.
با این نزدیکی و با وجود این آغوش، من باز هم، هم چنان
دلتنگ او هستم و نمی دانم این چه سری ست که با وجود این
نزدیکی و نبودن فاصله میانمان، من باز  هم قلبم بی تاب و

دلتنگ اوست.
اشاره به در ایوان می کند.

_ این تحفه هم جایزه مون حساب می شه، من خاطر این
ایوون رو خیلی می خوام، اکثر شب هایی که خونه ی خاتون

می مونم، شبم رو این جا صبح می کنم.
سرش را کج کرده و نگاهم می کند:

_ نظرت چیه امشب، شب رو این جا با هم صبح کنیم؟
شرمگین سری به نشانه ی تایید تکان می دهم.

طوفان خنده ی بلندی کرده و سپس کنار گوشم پچ می زند:
_ پایه بودنت رو عشقه عیال.

بوسه ی ریزی روی الله ی گوشم نهاده و دستش را از دورم
باز می کند.
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_ تا تو لباس عوض کنی، منم یه آبی به سر و صورتم
می پاشم و می آم.

از این عملش حسابی خوشم می آید، چون واقعاً نمی توانستم،
مقابل او عریان شده و لباس هایم را عوض کنم. هنوز

آن قدرها خجالتم از بین نرفته است که چنین عملی را مقابلش
انجام دهم.

در حالی که نگاهم را دورتادور اتاق می چرخانم، شروع به
تعویض لباس هایم می کنم و بعد اتمام کارم، وسایل جهازم را
از ذهنم می گذرانم. بدون شک این جا همگی جا نمی شوند.
کمی بعد طوفان لباس عوض کرده باز می گردد، همان
لباس های راحتی که از رخت آویز آویزان بود را پوشیده

است.
فکر کنم متوجه افکارم می شود.

چون با لبخند روی زمین نشسته و به پشتی تکیه می دهد.
_ همه ی اثاث هامون این جا جا نمی شن. در اصل فقط

سرویس خواب و وسایل مورد نیازمون رو می آریم این جا،
به قولی این جا حکم اتاق خوابمون رو داره، چون همه چیز
تو آشپزخونه هست و نیازی به آوردن وسایل دیگه نداریم.
یهویی جهازت رو بار می زنیم و می بریم انباری کارگاه، تا
کارهای کلبه تموم شه و از خاک و خلی در بیاد و بعد همه

رو بچینیم سر جاشون.
سوالی که ذهنم را درگیر کرده است را می پرسم.

_ یه سوال بپرسم؟
با دست اشاره به کنارش می کند .
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#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p325
#پارت_سیصد_و_بیست_و_پنج

#من_آیه _طوفانم

به سمتش می روم و سپس کنارش روی زمین نشسته و به
پشتی تکیه می دهم.

دست طوفان روی شانه ام قرار گرفته و مرا به سمت خود
می کشد.

شرمگین لبی تر کرده و خیره ی چشمانش می شوم.
 تو انباری کارگاهت یکیش تو _ چرا از اون همه تخت

کلبه ت نبود؟ تو رو خدا منظورم رو طور دیگه برداشت
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نکن، چون خود منم تخت ندارم و رو زمین می خوابم، فقط
برای کنجکاوی این سوال رو پرسیدم.

_ طور دیگه فکر نمی کنم، حکایت من حکایت همون کوزه
گری که از کوزه ی شکسته آب می خوره به نظر می آد، ولی
در اصل من با تخت خواب حال نمی کنم و خواب بهم مزه
نمی ده. دلیل اصلی نبودن تخت، تو کلبه ام هم همین بوده،
چون سنتی پسندم، تخت سنتی رو به مبل و کاناپه و این

چیز میز های جدید و امروزی ترجیح می دم.
سادگی اش به دلم می نشیند و حتی از این تفاهم پنهانی که

بینمان وجود دارد هم حسابی خوشم می آید.
در این افکار غرقم که طوفان ادامه می دهد:

_ البت بخاطر عیالم و سرویس خوابی که قراره براش بیارم
 این جا، بعد ها رو تخت خواب تنگ دل خودش می خوابم.

سریع مانع شده و می گویم:
_ راستش منم دوست ندارم و ترجیحم اینه یدونه از اون

تخت سنتی هات که تو کلبه پایینی داری، داشته باشیم. من از
اونا خیلی دوست دارم.

_ اگه تو بخوای من حرفی ندارم، ولی من خوش ندارم،
بخاطر اینا حرف از بقیه بشنوفی.
دستم را روی زانو اش می گذارم.

_ مهم من و توایم، به قول حدیث، هر کاری کنی، بازم
هستن کسایی که حرف پشت سرت بزنن، پس چه بهتر که
حرف هاشونw برات مهم نباشه و اون طور که دوست داری

برای خودت زندگی کنی . راستش منم سنتی پسندم و به شدت
به این سبک عالقه مندم.
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عمیق نگاهم می کند.
نگاهش گرم است و صمیمی، کمی بعد با لحنی مخملی

می پرسد:
_ تا حاال فرشته دیدی، یا یه حوری بهشتی؟
متعجب سری به نشانه ی نه تکان می دهم.

_ نه.
طوفان اشاره به آینه ی نصب شده روی دیوار می کند.

_ من دیدم، اگه تو هم می خوای ببینیش ، یه توک پا تا اون
آینه برو یه نگاهی توش بنداز، حتماً می بینیش.

بگویم به چه حالی می افتم؟!
اصالً کلمه ای وصف حال اکنونم در دایره لغات ذهنم

 نمی یابم.
نیست ...

هیچ کلمه ای نمی تواند بیانگر کاملی از حس و حال اکنون من
داشته باشد.

این که فرشته ی زمینی عشقت و حوری بهشتی  او به حساب
بیایی لذتش نه قابل وصف است و نه قابل بیان ...

اشکی که از سر شوق قصد نشستن درون چشمانم دارد را
پس می زنم.

باید چیزی بگویم، در جوابش باید حرفی بزنم.
جواب محبتش را باید با محبت پاسخ بدهم.

اّما چه بگویم را نمی دانم.
در یک حرکت غیر منتظره، که عالوه بر طوفان خودم هم
از این کارم حیرت می کنم. خم شده و بوسه ای روی گونه ی
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طوفان می نشانم و خجالت زده از جایم سریع برخاسته و به
آشپزخانه اشاره می کنم.

_ من برم به آشپزخونه یه سر بزنم، فکر کنم زیر غذای
خاتون روشنه، زشته یهو ته می گیره.

به سمت آشپزخانه  که بوی دلمه از آن می آید، پا تند می کنم.
در همین حین صدای خنده ی بلند طوفان را می شنوم، به
محض ورود به آشپزخانه، به دیوار تکیه داده و دستم را
روی قلبم می گذارم، قلبم با چنان شدتی ضرب گرفته و

می کوبد که خدا می داند.
بی جنبه ام مگر نه؟!

با یک تعریف و تمجید طوفان قشنگ وا داده ام خدا ...
شاید بی جنبگی هم یکی دیگر از خصوصیات عشق و

عاشقی ست ...
برای منه بی جنبه تعریف و تمجید شنیدن از زبان شوهرم،
چنان هیجان انگیز به نظر می آید که در جوابش بجای تشکر

خم شده و او را می بوسم.
حال شانس آورده ام که گونه اش را بوسیده ام، اگر لبش را

می بوسیدم ...
وای تصورش هم مرا خجالت زده می کند.

نزدیک گاز شده و نگاهی به درون قابلمه ی روی آن
می اندازم.

شعله اش کم و در یک آرامش و سکون آرامی در حال قُل
زدن است و عطر دلمه ی برگ بوی خاتون مشامم را پر

می کند.
نگاهی به ساعت می اندازم.
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برای این که خودم را سرگرم کنم، سماور را آب کرده و
زیرش را روشن می کنم.

سپس مشغول پاک کردن سبزی های نصفه پاک شده روی
میز می کنم.

در همین حین طوفان وارد آشپزخانه شده و روی صندلی
کنار دستیم که فاصله ی زیادی با من ندارد می نشیند...

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p326
#پارت_سیصد_و_بیست_و_شش

#من_آیه _طوفانم

روی نگاه کردن در چشمانش را ندارم.
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منتظرم هر آن بوسیدنم را به رویم بیاورد ولی با لحنی مملو
از محبت می پرسد:

_ طرح خاصی مد نظرته برای درست کردن تخت سنتی؟
از این که می خواهد حواس مرا پرت کند خوشم می آید و

بخاطر همین از آن استقبال کرده و بدون این که نگاهش کنم
می گویم:

_ همون طرح تخت سنتی کلبه پایینی خیلی قشنگ و دوست
داشتنیه، من خیلی از اون خوشم اومد.

دیگر خجالت می کشم بگویم، من با آن جا خاطره دارم و حتی
اگر به من باشد دوست دارم تا ابد روی آن تخت کنار تو

شب را به صبح برسانم.
سنگینی نگاه طوفان به خودم را که می بینم، جسارتw به

خرج داده و نگاهش می کنم.
نگاه متفکرانه اش مرا هم به فکر فرو می برد.

نگران می شوم، نکند از فرار کردنم ناراحت شده و طور
دیگر برداشت کرده باشد.

برای این که خیالم را راحت کنم می پرسم:
_ چیزی شده؟

طوفان با همان حالت متفکرانه اش پاسخ می دهد:
_ دارم به این فکر می کنم، بجای باغ باالیی، توی باغ پایینی
یه خونه دست و پا کنم، البت یکم زمان می بره، ولی اگه تو

دوست داشته باشی من حتماً این کار رو می کنم. حس
می کنم، تو از اون جا بیشتر خوشت اومده.

من به چه چیز فکر می کردم و طوفان به چه چیز ...
زرنگ است ...
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کامالً مشخص است که حس ششم قوی دارد.
طوفان حقیقت محض را گفته است، کامالً درست و بجا،

آری من واقعاً از باغ پایینی خوشم آمده و به شدت آن جا را
دوست دارم.

از سر شوق لبخند روی لب هایم می نشانم.
_ راستش رو بخوای، درست حس کردی و من عالقه ام به
اون جا نسبت به باغ باالیی بیشتره، هر طور خودت صالح
می دونی همون کار رو بکن، من راضی به این نیستم که تو

توی فشار باشی.
می خندد.

_ خانئم قیز حس قلبیت رو بگو، برای من مهم اونه، تو
فشار بودن من کار نداشته باش.

تعارف را کنار می گذارم.
_ از ته دلم می گم آره، ولی ...

_ ولی؟!
خجول لب تر می کنم.
 می شه به کلبه ی اونجا دست نزنی، _ اگه مقدور برات و

بداری همونجور بمونه، آخه خیلی حیفه اون رو خراب کنی.
_ از اونم خوشت می آد.

خندان سری به نشانه ی تایید تکان می دهم.
طوفان چشمک شیطنت باری می زند.

_ از تنگ دل هم خوابیدنمون اون جا هم خوش می آد؟
از تعجب چشمانم گرد می شود.
 نکند متوجه حسم شده باشد.
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ندایی در سرم بی قید شانه ای باال انداخته و می گوید" خب
بشه، مگه بده"

قلبم قد علم کرده و می گوید" راست می گه، مگه این بده که
بدونه عاشقشی، بدون شک اگه بدونه با خیال جمع ابراز

عالقه می کنه."
دست طوفان روی ساق دستم می نشیند.

_ آیه؟!
از فکر خارج شده و مضطرب می گویم:

 _ بله؟
یکی نیست به من بگوید این اضطرابت برای چیست تو که

در ذهن و دلت این حرف ها را زده ای.
_ چی شد، جواب ندادی، خوشت می آد؟

هل زده در حالی که پاک فراموش کرده ام که درباره ی چه
 موضوعی حرف می زدیم پاسخ می دهم:

_ آره، خوشم می آد.
طوفان خبیثانه نگاهم می کند.

_ پس خوشت می آد.
کمی به فکر فرو می روم و به محض این که یادآور این

می شوم، که درباره ی چه چیز سخن می گفتیم، از این که چنین
بی پروا به عالقه ام اشاره کرده ام که از هم اغوشی با او

خوشم می آید، شرم و خجالت غالبم می گردد.
همین که طوفان نزدیکم می شود.

زنگ در زده می شود.
طوفان در حالی که می خندد از جایش برخاسته و می گوید:
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_ امشب تمام تالشم رو می کنم از تنگ دلم بودن توی بالکن
هم خوشت بیاد.

همین که از آشپزخانه به قصد باز کردن در خارج می شود،
نفس آسوده ای کشیده و با توپی پر به خودم تشر می زنم.
_ چقدر خنگی تو دختر، فکر و حواست کجاست آخه !

صدای خاتون را می شنوم، سعی می کنم به حالت عادی و
معمولی خود باز گردم.

_ کلیدم رو پیدا نمی کردم درو باز کنم.
در دلم به بهانه اش می خندم.

من که همیشه دیده ام خاتون کلیدش را درون جیب پیراهن
گلدارش می گذارد، حال چگونه نتوانسته آن را از درون
جیب کوچکش پیدا کند، جز این که بهانه تراشی باشد چیز

دیگری نیست.
قربانش بروم...

مثالً در ذهن خودش با این کار خواسته به ما اعالن آمدنش
را بدهد، شاید در ذهن خودش تصور می کرده که ممکن

است من و طوفان در شرایط دیگری باشیم و سر زده از راه
رسیدنش صورت خوشی نداشته باشد.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
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کم کم صدایش نزدیک شدنش را می شنوم.
_ زیر گاز روشنه، برم یه سر به دلمه ها بزنم.

به محض ورود و دیدن من در آشپزخانه، یّکه می خورد و
من دیگر کامل ایمان می آورم که این زنگ زدنش از قصد و

عمد و برای همان اعالن دادن حضورش بوده است.
آخ، خاتون چقد تو ساده ای عزیز دلم.

_ اِ اینجایی مادر؟!
سری به نشانه ی تایید تکان می دهم:

_ سالم، بله اینجام، گفتم سبزی ها رو پاک کنم.
_ منم بخاطر همین ها زود اومدم، فراموشم شده بود نصفه
پاکشون کردم. دستت درد نکنه دخترم، شرمندم کردی.

_ اِ این چه حرفیه می زنی خاتون، دست تو درد نکنه، با این
دلمه ای که پیش پیش پختی، من که منتظرم زودی افطار

کنم، عطرش که خیلی دلچسبه، بدون شک خیلی
خوشمزه ست.
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در همین حین  قامت طوفان میانه ی در نمایان می شود،
لباس های بیرونش را به تن کرده است.

_ قناری دارم می رم برای افطار نون داغ بخرم، چیز دیگه
الزم نداری؟

خاتون قدر دان نگاهش می کند.
_ نه مادر، هر چی الزم بود رو خریدی، جز سالمتی

خودت هیچی نمی خوام، برم لباس عوض کنم بیام و یه فرنی
بپزم.

خاتون که خارج می شود.
طوفان نگاه منظور داری کرده و سپس می پرسد:

_ تو چیزی الزمت نداری؟
دل نگران آهسته می گویم:

_ نه، تو رو خدا حواست به خودت باشه.
طوفان در هوا بوسی فرستاده و خندان آهسته می گوید:

_ به اینا فکر نکن خانئم قیز، تو فقط به چیزای دیگه فکر
کن.

سپس دور شده و میان دل نگرانی هایم، شروع به خواندن
آیه الکرسی می کنم و پشت سرش فوت می کنم.

دست خودم نیست که نگرانش نباشم.
با فکری مخدوش، مشغول ادامه ی کارم می شوم.

لحظاتی بعد، خاتون با خوش رویی وارد آشپزخانه شده و
شروع به درست کردن فرنی می کند.

در همین حال با کمی استرس که در صدایش موج می زند
می گوید:

 _ همین االناست که ایمان و زهره  هم برسن.
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در وجودم حس انزجار خودنمایی کرده و خودی نشان
می دهد.

دست خودم نیست ...
دست خودم نیست که نسبت به زهره بدبین نبوده و حس بد

نداشته باشم.
خاتون که انگار چیزی یادش افتاده باشد، کارش را نصفه
رها کرده و سپس نگاهی به در انداخته و بعد روی صندلی

کناریم نشسته و دستش را روی ساق دستم می گذارد.
_ یه خواهشی دارم ازت مادر.

نگران می شوم.
_ بگو خاتون می شنوم.

شروع به نوازش دستم می کند.
_ نمی دونم می دونی یا نه، طوفان و ایمان یکم میونه شون

خوب نیست، البته یکم نه. اصالً میونه شون خوب نیست. تو
رو خدا اگر احیاناً طوفان خونه بود و ایمان و زهره اومدن
این جا، از کنار طوفان جم نخور و فقط کنارش بشین، اون
دوتا رو تنها نذار، چون تنها شدن اون دوتا یعنی قشقرق و

 آبشون باهم تو یه جوب نمی ره، یه جنجال بزرگ، چون
خودت تا حدودی در جریان بحث هاشون بودی ...
خاتون غیر مستقیم دارد به زهره اشاره می کند ...

_ نه طوفان حرفی می زنه، نه ایمان، بخدا منم اگه در جریان
بحثشون کامل بودم بهت میگفتم قضیه از چه قراره، ولی
اینو قسم می خورم که اون حرف های اون روز زهره، هیچ
کدوم به طوفان من نمی خوره و همه شون انگی بود که زد،
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اگه ایمان و پافشاری هاشw نبود، من محال بود به این ازدواج
راضی باشم.

ذهنم به گذشته پرواز می کند...
به بحثی که در کوچه به راه افتاد ...

به قشقرقی که بپا شد ...
به انگی که به طوفان زده شد ...

به نسبتی که اهل کوچه به طوفان دادند ...
حتی خودم ...

اگر من آن روز حرف های دل طوفان را در حیاط خانه ی
خاتون نمی شنیدم، گمان می کردم، طوفان پست فطرت بوده
و با حیثیت زهره بازی کرده و سپس او را رها و زیر همه

چیز زده است...
قلبم فشرده می شود...

او که خبر از حقیقت ماجرا ندارد ...
ولی دل بزرگش حس کرده است ...

حس کرده است که همه چیز آن گونه که نشان می داده
نیست ...

برای این که خاطر خاتون را راحت کنم لبخند اطمینان بخشی
روی لب می نشانم.

_ نگران نباش خاتون، چشم به توصیه هاتون گوش می دم و
طوفان و با آقا ایمان تنها نمی ذارم بمونن.

_ هر چند خودم مطمئنم که طوفان با ایمان زیر یه سقف و
تو یه اتاق نمی مونه، ولی بازم، نمی تونم دل نگرون نباشم و

 حرفی نزنم.
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برای اطمینان خاطر جمعی خاتون هم که شده، بازهم
لبخندی بر لب می نشانم.

_ خاطرت جمع خاتون، برای آسایش خودمون و دور بودن
از تنش هم شده حتما این کار رو می کنم.

خاتون از جایش برخاسته و بوسه ای روی گونه ام کاشته و به
سمت قابلمه ی شیری که لحظاتی پیش آن را روی گاز

گذاشته بود می رود.
پس از اضافه کردن آرد برنج و شکر و گالب به فرنی، زیر

گاز را روشن و شروع به هم زدن آن می کند. سپس در
همان حال با محبت می گوید:

_ مهربونی طوفان کشیده به شبنم، شبنم به هیچ عنوان خوبی
و محبتش رو از آدم دریغ نمی کرد، اونم مثل طوفان تودار
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بود، نمی گفت! نه از غمش، نه از غصه اش، نه از درد و
مشکلش، شاید همین تودار بودنش، باعث شد مرگ محمود
رو هضم نکنه و عمرش به سال او قد نده، غم رو دلش

سنگینی کرد و شب خوابید ولی صبح فردا رو ندید و قلبش
دیگه نزد. بیشتر عذاب این رو کشید چرا محمود یه سنگ

 موقع دلتنگی بره سر مزارش و براش حرف قبر نداشت که
بزنه. درست عین من، من سال هاست که این غم رو می کشم.
اگه سرپام بخاطر نوه هامه. مخصوصاً طوفان، طوفان جوش
آوردن هاش شبیه محمود و مهرو محبتش شبیه شبنِم، با هر

رفتارش یاد اونا رو تو قلب من زنده می کنه. طوفانم باغیرت
و بامعرفته درست عین باباش.

با دقت به حرف های خاتون گوش می سپارم.
_ بخاطر همین هوای ایمان و زهرا رو داره، درسته تو

حرف می گه وجود ایمان براش مهم نیست و اهمیت نداره،
ولی می دونم ته دلش دل نگرون ایمانه، که اگه نبود، بدهی
به اون گندگی رو که ایمان نزول کرده و تو قمار همه رو

باخته بود و دنبالش بودن رو پرداخت نمی کرد.
کمی مکث می کند، سپس از تن صدایش متوجه می شوم که
به سمتم برگشته، بخاطر همین سرم را بلند کرده و نگاهش

می کنم.
_ اون زمان طوفان پول یه خونه و ماشین رو داد پای بدهی
ایمان، بخدا، حتی یه بار دنبال یه هزاری از اون پول سراغ
ایمان نیومد. به روش نمی آره، ولی طوفان همون طور که به

زهرا عالوه بر خواهرش به چشم دخترش نگاه می کنه،
درست همون طور هم به ایمان نگاه می کنه. وقتی اونا کار بد
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می کنن و راه و کج می رن، خودش رو مقصر می دونه.
درست وقتی که اون بال سر زهرا اومد و طوفان حرفی

نموند که بار خودش نکنه، می گفت کجا رو بد رفتم، کجا کم
گذاشتم که این بال، سر خواهر من اومده، ولی االن

خوشحاله، من دارم خوشحالی رو تو چشاش می بینم، حتی تو
خنده هاش، االن آرومه، من اینو حس می کنم که قلبش دیگه

مال خودش نیست و دلش و باخته بهت. من لب های خندون و
خنده های از ته دلش رو می بینم، اینا همه بخاطر توئه و

بخاطر مسئولیتی که گردن طوفان به عنوان شوهرت افتاده.
اون بلد نیست زیر وظیفه ای که داره بزنه.

خنده ای می کند.
_ اون جاهایی که وظیفه اش نیست، از خودش مایه می ذاره،

دیگه چه برسه به وقتی که وظیفه  داره. اون وقت کم
نمی ذاره. روز و شبش رو برای ساختن یه زندگی خوب

برات یکی می کنه، ولی عقب نمی کشه.
غم به دلش می افتد...

_ نمی خوام حال بدش رو ببینم، بخاطر همین از تنها شدنش
با ایمان می ترسم. نمی دونم این بچه به کی کشیده که این قدر
نمک نشناس شده و چش رو همه خوبی های طوفان بسته و

اون رو می بینه، تندی می کنه و زهرش رو می ریزه و
طوفان رو جوشی می کنه. بخاطر همین تو پیش طوفان باش،
هرچند می دونم طوفان از ایمان فراریه، ولی تو باز حواست

 باشه.
لبخندی بر لب می نشانم:

_ حتماً، ممنون که اینا رو بهم گفتین.
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_ آفرین الدوز قیزم.
دلم هوایی می شود.

بخاطر طوفان و انتخابش حس غرور بهم دست می دهد ...
از داشتنش ذوق زده می شوم و دلم برایش پر می کشد...

دلتنگش می شوم ...
به شدت هم دلتنگ می شوم.

از جایم برخاسته و به سمت ظرفشویی رفته و روی
سبزی ها آب می گیرم تا کمی خیس بخورند و بعد شروع به

آب کشی آن ها کنم.
کارم که تمام می شود، به قصد کمک به سمت خاتون

 می روم.
_ بده من، هم می زنم.

خاتون تعارف نکرده و با لبخند مالقه را به دستم داده و
روی صندلی می نشیند.

_ حاال بذار زهرا برگرده، اون موقع طوفان دیدن داره، االن
فکرش درگیر زهراست و اون طور که باید خوشحالی
نمی کنه، چون دلواپس اونه، زهرا به روزهای قبلش که
برگرده، طوفان هم می شه همون طوفانی که می گفت و

می خندید و مدام شوخی می کرد.

#من_آیه_طوفانم
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صدای بسته شدن در خانه که به گوشم می رسد، متوجه
می شوم که طوفان برگشته.

خاتون از جایش برخاسته و می گوید:
_ من برم، شروع به خوندن جزء امروزم بکنم، حداقل قبل
افطار نصفش رو بخونم و نصف دیگه اش رو هم بعد افطار

می خونم.
تبسمی می کنم.

_ برو نگران نباش، فرنی حاضر شد می ریزم تو ظرف ها و
بعد شستن سبزی ها میز افطار رو هم می چینم.

خاتون با لبخند می گوید:
_ این جا نچین، تو ایوون بچین، طوفان اون جا رو دوست

داره.
سری به نشانه ی تایید تکان می دهم.

_ حتماً.
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خاتون با نگاهی قدردان از آشپزخانه خارج و با لبخند
بدرقه اش می کنم، صدای تشکرش از طوفان را می شنوم.
به امید دیدن هرچه زودتر طوفان، نگاه بی قرارم را از در

آشپزخانه نمی گیرم.
لحظاتی بعد به محض دیدن طوفان ناخواسته لبخند روی

لب هایم می نشیند.
_ سالم.

اشاره به نان ها می کنم.
_ دستت درد نکنه، االن می آم می ذارمشون تو جانونی.

او هم لبخند می زند.
_ سالم خانئم قیز، تو به کارت برس، خودم می ذارم.

مشغول ادامه ی کارم می شوم و گهگاهی نگاه گذرایی هم به
طوفان می اندازم.

تعریف و تمجید های خاتون در گوشم زنگ می خورد.
درست است که من خودم مدت ها قبل به خوب بودن و

درست کاری طوفان ایمان آورده بودم، ولی وقتی درست
همان عقیده ای که خودم نسبت به شخصیت طوفان در ذهنم
دارم را خاتون هم دارد، مرا ذوق زده می کند و عالقه ام به

طوفان را طوری دیگر در قلبم حس می کنم.
فرنی که آماده می شود، از درون کابینت چند پیاله برداشته و

شروع به ریختن فرنی درون آن ها می کنم.
لحظاتی بعد، کار طوفان تمام و نزدیکم می شود.

سپس نگاهی به در آشپزخانه می کند.
_ باز کجا فلنگ و بست رفت این قناری؟!
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پس او هم متوجه شده است که خاتون مدام در تالش است که
منو او را تنها بگذارد و به ما مجال هم صحبتی باهم را

بدهد.
خاتون که خبر ندارد که منو طوفان دیگر یخمان باز شده و

رابطه مان تا حدودی از خشکی درآمده است.
حرف طوفان و لحن بیانش، مرا هم وادار به خندیدن آهسته 

می کند.
_ رفت جزء امروز رو بخونه.

طوفان با خنده می گوید:
_ َپ اونی که چند ساعت پیش، اومدم خونه داشت می خوند

َپ چی بود؟!
دیگر کامل هر دو به این قضیه ایمان می آوریم که خاتون از
این فلنگ بستن ها جز تنها گذاشتن ما نیتی ندارد و به همین

خاطر خیره در نگاه هم خنده ی آهسته ای می کنیم.
طوفان دوباره نگاهی به در آشپزخانه کرده و از نبود خاتون

که مطمئن می شود، خم شده و بوسه ای پر احساس روی
گونه ام می نشاند.

قلبم به تپش می افتد.
بدون این که از من فاصله بگیرد در همان حالت روی گونه ام

لب  می زند:
_ فلنگ بستن رو تو هم از خاتون یادگرفتی خاله ریزه؟
می بوسی و فلنگ و می بندی و امون نمی دی، جوابش رو

بگیری. حداقل کاری می کنی بمون جوابش رو بگیر، شاید،
چاکرت منتظر همون کار توئه تا یه جواب چرب و چیلی

برات بذاره کنار و یه دلی از عزا در بیاره.
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شرم غالبم می گردد ولی، با سرسختیw تمام به آن غلبه کرده
و به لبخندم عمق می بخشم.

_ باشه، از این به بعد فرار نمی کنم.
طوفان این بار خم شده و روی خال ریزی که نزدیکی لبم

دارم را می بوسد.

_ یاشا خانئم قیز.
 برم لباس هام رو عوض کنم بیام.

او می رود و من غرق در لذتی وصف نشدنی مشغول
ادامه ی کارم می شوم.

پس از چیدن فرنی ها درون سینی، مشغول آب کشی
سبزی ها می شوم.

در همین حین صدای زنگ گوشی طوفان را می شنوم.
کمی بعد صدای باز و بسته شدن در ایوان را می شنوم و
درمی یابم که برای پاسخ دادن به تماسش، به آن جا رفته

است.
همانند عادت همیشه، زیر لب و آهسته، شروع به خواندن

آواز می کنم.
کار آبکشی که تمام می شود. پس از دم کردن چای، مشغول

آماده کردن و چیدن وسایل افطار درون سینی می شوم.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده
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#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p330
#پارت_سیصد_و_سی

#من_آیه _طوفانم

حس شیرینی را در وجودم احساس می کنم.
بوسه ی طوفان و وجودش و داشتن قلب بزرگش تمام هوش

و حواس را از من ربوده است.
کارم که تمام می شود.

ابتدا جا نانی را به همراه سفره برمی دارم و به سمت ایوان
می روم.

وقتی که می بینم در آن بسته است، برای داخل شدن تردید
می کنم ولی کمی بعد دل را به دریا زده و در را باز و وارد
آن می شوم که با طوفانی که کالفگی از سیمایش بیداد می کند

روبه رو می شوم.
به محض دیدنم، تکیه از نرده گرفته و لبخند ساختگی بر 

لب می نشاند.
ساختگی بودنش را حس می کنم ولی بروز نمی دهم.

_ خاتون گفت، این جا سفره رو پهن کنم، گفت این جا رو تو
دوست داری.

نزدیکم می شود.
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_ آره، راست می گه.
از کنارم رد شده و از ایوان خارج می شود.

دلم بی دلیل شور می زند.
حتی خودم هم نمی دانم علت این شور زدن و نگرانی ام چه

می تواند باشد.
به آرامی سفره را پهن می کنم و برای گذاشتن نان ها درون
سفره عجله نمی کنم، چون یک ربعی هنوز به اذان باقی

مانده و زود است که از االن نان ها را درون سفره بگذارم.
به قصد آوردن باقی وسایل از جایم برمی خیزم که در همین

حین طوفان سینی به دست وارد ایوان می شود.
_ بشین دیگه، نمی خواد پاشی، همه رو آوردم.

قدر دان لبخندی می زنم.
_ ممنون، دستت درد نکنه.
سینی را کنارم می گذارد.
_ قابلمه رو هم بیارم؟

 نگاهی به ساعت مچی ام می کنم.
_ نه هنوز، یکم زوده.

سری به نشانه ی تایید تکان می دهد، سپس کنارم نشسته و به
پشتی تکیه می دهد.

در حال چیدن وسایل  درون سفره هستم که می گوید:
_ خانئم قیز چند کلوم باهات حرف دارم، اونارو ول کن

گوشت رو یه چند دیقه بده بهم.
نگرانی ام تشدید می شود.

ظرف پنیر را درون سفره که می گذارم، به سمت طوفان
برمی گردم تا کامل او را ببینم.
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_ شنبه می خوای بری دانشگاه؟
نفس آسوده ای می کشم.

ولی فکرم مشغول می شود، که چرا باید این موضوع باعث
کالفگی طوفان باشد.

_ بله.
_ این ترم تموم شه قصد ادامه تحصیل داری دیگه درسته؟

به فکر فرو می روم.
_ نمی دونم.

مسئله ای فکرم را درگیر به خود می کند.
_ یه چیزی بپرسم؟

_ البت بپرس گوشم با توئه.
شرمگین، انگشتان دستم را به بازی می گیرم.
_ امکان داره تو از دانشگاه رفتنم خوشت نیاد؟
تعجب کل صورت طوفان را در بر می گیرد.

_ این از کجا سرو کله اش پیدا شد؟!
مانده ام چگونه حرفم را بزنم.

که طوفان با لحنی مهربان ادامه می دهد.
_ من غلط بکنم بخوام حق تدریس رو از تو بگیرم. یا اگه

برنامه داشتی به درست ادامه بدی، مانعت بشم. هر چقدر تو
بیشتر پیشرفت کنی من به همون اندازه حال می کنم.

#من_آیه_طوفانم
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#به نویسندگی سمیراحسن زاده
#آذربایجان_قیزی

#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p331
#پارت_سیصد_و_سی_و_یک

#من_آیه _طوفانم

بغض می کنم.
از این قضاوت زود به هنگامم از دست خودم دلگیر

می شوم.
طوفان دستم را می گیرد.

_ اگه این سوال رو پرسیدم دلیل نمی شه که دوست ندارم
بری دانشگاه. رفتنی نونوایی یه چی به سرم زد.

به رویش لبخند می زنم.
_ چی؟!

طوفان همچنان به نوازش دستم ادامه می دهد.
_ بالخره آخر این همه درس خوندن باید یه چی دستت
بگیری حالش رو ببری، بگی این همه درس خوندم اینم
نتیجه اش. می خوام اگه خودت هم پایه باشی، باغ باالیی

برات یه جا دست و پا کنم، یه آتلیه بزنی، ساختن وسایلش
هم با خودم، تو جاده ی رفتن به باغ دیدی که، اونجا یه باغ
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رو کال برای عروس دامادها گذاشتن، یکیش هم کالً سفره
خونه زده، اگه خودت هم بخوای هر وقت درست رو تموم
کردی، می تونی اون جا مشغول به کار شی. بیشتر کارهاش

از دست خودم بر می آد که برات روبه راه کنم، ساختن
وسایل  دکورش خوراک خودمه، فقط خریدن لوازم عکاسی

و دم و تشکیالتش می مونه که اونم وام می گیریم.
خنده روی لب هایم را پر می کند، این مرد چرا تا به این حد

مهربان و آقاست.
به نشانه ی تشکر دستم را روی دستش می گذارم و با عشقی

که در بند بند وجودم جاریست می گویم:
_ ممنون از لطفت و ممنون از این که به فکرمی، خیلی

خوشحالم از این بابت، اصالً نمی دونم حسم رو چطور بیان
کنم، ولی فعالً زمان این کار نیست. چون اگه تو هم موافق

باشی دوست دارم فعالً ادامه تحصیل بدم.
چشمکی حواله ام می کند.

_ هرچی خودت بخوای و هر کاری بخوای بکنی من تو
رکابتم، فقط خواستم بهت بگم که اگه از این برنامه ها داشتی،

رو کمکم حساب باز کن.
پیشانی ام را می بوسد.

 _ برم قابلمه رو بیارم، االناست که اذان بگه.
او می رود ولی من دیگر نمی توانم جلوی اشکی که مصرانه

توی چشمم نشسته و سر می خورد را بگیرم.
خدایا شکر، خدایا شکرت، این تنها کاریست که می توانم در
برابر طوفانی که نصیبم کردی با تمام دل و جان بارها و

بارها آن را به زبان بیاورم.
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با کف دستم اشک چشمانم را پاک و شروع به چیدن باقی
وسایل  درون سفره می کنم.

دقایقی بعد، طوفان قابلمه به دست به همراه خاتونی که
فالسک در دست دارد وارد ایوان می شوند.

_ قربون دخترم بشم، ببین چه کرده.
دستی به بلوز آستین بلندم می کشم.

_ خواهش می کنم کاری نکردم که...
خاتون با خوش رویی سمت دیوار ایوان نشسته و به پشتی

تکیه می دهد.
_ نصف جزء رو خوندم، بعد افطار باید باقیش رو بخونم.

طوفان نه می گذارد و نه بر می دارد با خنده می گوید:
_ از قرار فلنگ بستن خاتون رو باس دوباره ببینیم.

خاتون هل زده لبخندی می زند.
_ این چه حرفیه مادر؟

 در حالی که استکان ها را چای می کند با خنده طوفان
می گوید:

_ هیچ، چه حرفی خاتون، من غلط بکنم زر مفت بزنم،
خواستم بگم ماشاهلل عینهو قالی کرمون می مونی.

خاتون خنده اش شدت می گیرد.
حرفی نمی زند.

ولی کامالً پیداست که متوجه منظور طوفان شده است.
لحظاتی بعد صدای اذان را که می شنویم. همگی سکوت

می کنیم.
این اولین افطاری من با حضور طوفان است.
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قبل از این که بخواهم خرمایی برداشته و روزه ام را باز کنم،
چشمانم را برای چند ثانیه بسته و دستانم را در حالی که

روی زانو هایم قرار دارند به قصد دعا و راز و نیایش باز و
سرم را هم به سمت آسمان می گیرم.

ابتدا شکر خدایم را بجا می آورم و سپس با دنیا دنیا عشق و
عالقه خوشبختی ام با طوفان و سالمتی او را از خدا

می خواهم.
چشمانم را که باز می کنم، نگاهم گیر خرمایی می شود که

طوفان مقابل دهانم آن را گرفته است.
_ قبول باشه.

کنار خاتون خجالت می کشم دهانم را باز کنم و آن را از
دست طوفان بخورم. به همین خاطر دستم را به قصد گرفتن

آن خرما می خواهم باال بیاورم که طوفان می گوید:
_ بخور خاله ریزه، خاتون از خودمونه.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p332
#پارت_سیصد_و_سی_و_دو
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#من_آیه _طوفانم

در همین حین نگاهم را که می چرخانم تازه متوجه می شوم
 که طوفان یک خرما هم به سمت دهان خاتون گرفته است.
خاتون چشمانش را که باز و نگاهش به خرمای در دست

طوفان می افتد لبخند بر لب می نشاند.

_ این خرما خوردن داره. بسم  هللا ...
سپس دهانش را باز و آن را از دست طوفان می خورد.

_ جونم قناری، لو بده بینم داشتی با اوس کریم چه اختالطی
می کردی، آخه بدجور رفته بودی تو حس.

در همین حین که منتظر جواب خاتون است خرما را نزدیک
دهانم می آورد.

خجالت را کنار گذاشته و دهانم را باز و با عالقه  شروع به
خوردن آن می کنم.

لذت می برم.
 خرمایی که از دست برایم این روزه ای که به وسیله ی

طوفان آن را باز کرده ام طعمی دیگر به خود می گیرد.
خاتون، در حالی که چایش را شیرین می کند در پاسخ طوفان

به همان لحن و طرز بیان او می گوید:
_ اختالط با اوس کریم رو باس تو دلت نگه داری مادر.

طوفان قهقهه ای سر می دهد.
_ حرفت طالست خاتون.
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سپس برشی نان برداشته و اندکی هم پنیر و مقداری هم
سبزی درون آن می گذارد.

_ بسم هللا ...
 حضورم در این جا بین چنان در شور و شعف این جمع و

خاتون و طوفان غرقم که با لذتی وصف نشدنی، افطار
می کنم.

نیم ساعت بعد همگی عقب کشیده و با کمک هم شروع به
جمع کردن وسایل سفره می کنیم.

طوفان همه را به سمت آشپزخانه می برد.
به قصد شستن آن ها می خواهم از جایم برخیزم که خاتون

می گوید:
_ بشین مادر، اونا که فرار نمی کنن همون جا هستن، بعداً

می شوریم. بذار یه دور چایی بریزم، عطشمون از بین بره.
چون می دانم اهل تعارف نیست، به حرفش گوش داده و به

پشتی تکیه می دهم.
_ جهازی که خریدی پیش پیش مبارکتم باشه مادر.

لبخندی بر لب می نشانم. طوفان آمده و کنارم در جای
قبلی اش می نشیند.

_ ممنون. بیشترش رو سفارش دادیم، چون لیست کاملی از
لوازم خونه تهیه کرده بودن و سفارش دادن کمی آسون بود.
_ فردا هم با طوفان برین، اون چند تیکه ای که باید بخره رو

بخرین.
_ حتماً.

طوفان با اخمی مشهود، در حال تایپ کردن است.
_ اگه زهرام بود فردا باهاتون حتماً می اومد.
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سعی می کنم از فکر طوفان خارج شوم.
_ انشاهلل به زودی به خونه برمی گرده.

خاتون دستی به روسری گلدارش می کشد.
_ انشاهلل، اتاقش رو برق انداختم، همه چیزش رو تمیز

کردم، حتی به خیاط می خوام سفارش پرده بدم و مالفه های
تختش رو هم عوض کنم. حتی می خوام فرش اتاقش رو هم

عوض کنم.
_ این که خیلی خوبه، تغییر خیلی توی روحیه اش اثر

می ذاره.
غمگین می شود.

_ نمی ذاشت، وگرنه من زودتر از اینا این کار رو می کردم.
این قدر حال بچه ام بد شده بود که از تمیزی بدش می اومد.

نگاه گذرایی به طوفان می اندازم.
اخمش غلیظ تر گشته است.

کامالً پیداست که حواسش به ما و مکالمه مان نیست و
حسابی شخص پشت گوشی، حواسش را پرت و اعصابش

را خراب کرده است.
خم شده و دست خاتون را نوازش می کنم.

_ انشاهلل اون روزها برن و دیگه بر نگردن.
خاتون با خرسندی دستم را نوازش می کند.

_ می رن مادر، زهرا برگرده دیگه این جا با من پیرزن تنها
نیست، هم صحبت داره، با زهره آبش تو یه جوب نمی ره،
ولی تو رو دوست داره. هرچی نباشه هم بازی بچگی هاشی.

برای دلگرمی خاتون با ذوقی مشهود می گویم:
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_ خاطرت جمع خاتون، زهرا که برگرده، نمیذارم یه لحظه
بشینه و به روزهای قبل فکر کنه، می شینم باهاش فیلم
می بینم، باهم می ریم خرید، می ریم کارگاه حدیث پیش
 بچه ها، همگی می ریم کوه، تازه باشگاه هم می ریم.

خاتون دستانم را به نرمی می فشارد.
_ انشاهلل مادر، انشاهلل خدا هر چی می خوای رو بهت بده.

تبسمی می کنم و خاتون دستم را به نرمی رها می کند.
_ بخور مادرتا از دهن نیفتاده.

سپس نگاهی به طوفان می اندازد.
اخم غلیظ طوفان را که می بیند، دل نگران دستش را روی

زانوی او می گذارد.
_ چی شده مادر؟

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p333
#پارت_سیصد_و_سی_و_سه

#من_آیه _طوفانم
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طوفان تکانی در جایش خورده و گوشی اش را خاموش و
کنارش روی زمین می گذارد.

_ هیچ.
سپس به اتاق اشاره می کند.

_ می خواین وسایلش رو جمع کنیم؟
نگرانی تمام وجودم را فرا می گیرد.

حس می کنم چیزی است.
کامالً مشخص است که طوفان سعی دارد چیزی را پنهان

کند، اّما چه چیز  را نمی دانم.
_ چشات داره داد می زنه یه چیزی شده، چی رو داری

پنهون می کنی؟ اتاق  هم که چیزی نداره برای خالی کردن
مادر، فقط فرش و پشتی هاش مونده، صبح همه رو خودم

جمع کردم.
خاتون یک دستی زده است.

در اصل دقیقاً حرف دل مرا زده و پرسیده است.
_ چی می خواست بشه خاتون، اون یابویی که همیشه سر
خریدن سیب های باغ صف می کشید. زده زیرش و می گه

دیگه نمی خوام.
هر دو متعجب طوفان را می نگریم، یعنی این اخم های غلیظ

و درهم برای این بوده است؟!
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_ خب نخواد مادر، مگه مشتریت فقط همونه؟
خشونت در صدای طوفان موج می زند.

_ فقط اون نیست، اصلی ترین و بزرگترینش فقط همون بود.
خاتون به قصد آرام کردن، دستش را روی شانه ی طوفان

می گذارد.
_ خدا بزرگه، هنوز که سیب های باغ نرسیدن و موقع
چیدنشون نیست، تا اون موقع چند ماه فرصت داری، یه
مشتری خوب گیرت می اد، امیدت به اون باالیی باشه.

طوفان در پاسخ حرف خاتون جوابی نمی دهد، که در همین
حین صدای زهره و ایمان را می شنوم.

_ خاتون، کجایی.
خاتون هل زده از جایش برمی خیزد.

تا شما یه چای بخورین من یه سر به بچه ها بزنم.
نمی ماند حتی پاسخ مارا بشنود، با عجله از ایوان خارج و

 در را هم پشت سرش می بندد.
از این کارش فقط یک چیز دستگیرم می شود، این که نیازی

به خروج ما نیست.
سنگینی نگاه طوفان را که می بینم، سرم را چرخانده و

نگاهش می کنم. نگاهش وصل موهایم است.
دستی به سرم کشیده و می گویم:

_ بی حجابم، یهو نیان تو!
طوفان سعی دارد حرصش را کنار گذاشته و خودش را

عادی و معمولی نشان دهد.
_ نمی یان خاطرت جمع.
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دستش را دراز کرده و قفل سنجاق مویم را باز می کند. سرم
را به سینه اش چسبانده و شروع به نوازش مویم می کند.

حرفی نمی زند.
سکوت اختیار کرده است.

سکوتش چنان عمیق و سنگین است که مرا هم وادار به
همراهی می کند.

من به او و دل نگرانی ام می اندیشم اّما او به چه چیز
نمی دانم.

دقایقی به همین منوال سپری می شود.
کمی بعد با صدایی که حس می کنم بغض دارد می گوید:

_ یه چی بگم؟
سری به نشانه ی تایید تکان می دهم.

_ آره.
سرم را از سینه اش جدا می کند.

دستش را نوازش وار روی موهایم می کشد.
با بغضی عیان تر می گوید:

_ مدل موهات خیلی شبیه مامانمه.
درکش می کنم، برای منی که مادرم را از دست داده ام این
بغض واین متاثر شدن قابل لمس و حس و درک است.

_ خدا رحمتش کنه، جاش تو بهشت باشه ...
تبسم تلخی می کند.

_ هست، شک ندارم که هست، مگه می شه فرشته ای مثل
اون جایی جز بهشت باشه.

دستم را روی قلبش می گذارم.

_ حتماً همین طوره که می گی.
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طوفان مکث می کند.
با دقت تک تک اجزای صورتم را از نظر می گذراند.

کمی بعد با محبت می گوید:
_ حتی طرز نگات هم شبیه مامانمه. گاهی درست

همون جور که مامانم آقام رو نگاه می کرد، نگام می کنی. من
با این نگاه آشنام آیه، هر وقت که می خوام به اون دوتا فکر
کنم، اولین چیزی که به ذهنم می رسه، نگاه هاشون به هم
دیگه ست. نگاه های از سر عشقی که مامانم به آقام می کرد

 همیشه تو ذهنمه ...

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p334
#پارت_سیصد_و_سی_و_چهار

#من_آیه _طوفانم

تبسمی می کند.
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_ البت آقام هم مامانم رو دوست داشت. اّما من خوب
می دونستم که مامانم عاشق تره ...
موهایم را پشت گوشم می فرستد.

_ مامانم انتخاب خاتون بود. خاتون اون رو تو مسجد دیده
بود و راه به راه هی به آقام گفته بود، یه دختر هست فالن،
یه دختر هست بیسار. یه دختر هست مثل پنجه ی آفتاب ...
این طور راه می ره ... اون طور لباس می پوشه ... این طور
حرف می زنه ... قرآن می خونه ... نماز می خونه ... روزه

می گیره و یکی دو جین حرف های دیگه.
خنده ی آهسته ای می کند.

_ در جریانی دیگه کالً خاتون، برای سرو سامون دادن
جوونا، معامله گر خوبیه. حتی بدون این که درصدی سود

بهش برسه، همیشه یه سر معامله به اون برمی گرده و پایه  و
این کارست ...

من هم به تبعیت از او خنده ی آهسته ای می کنم.
_ آره در جریانم.

طوفان عمیق نگاهم می کند.
حس می کنم می خواهد از درون چشمانم به وجودم نفوذ کند.

کمی بعد ادامه می دهد:
_ آقام که لب مرز تو ماموریت بود و بهمن خفتشون کرد،

مامانم باور نکرد، باور نداشت که آقام مرده، هر چی
می گفتن نیست، هر چی می گفتن محاله از اون جا جون سالم
به در ببره، ولی باز مامانم می گفت، نه اون نمی میره، اون
منو تنها نمی ذاره، اون بهم قول داده تا آخرش پیشم باشه.

بغضش عیان تر می شود و چشمانش تار ...
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_ بخاطر این که عاشق تر بود سر سال آقام مارو تنها گذاشت
و رفت، شب خوابید ولی خروس خون فردا رو ندید.

بغضش را قورت می دهد.
سعی می کند محکم باشد...

سخت باشد ...
استوار باشد ...

ولی با لحنی غمگین به داخل خانه اشاره می کند.
_ اونی که اون توئه، داداشمه، داداش کوچیکم، همونی که
بعد این که مامانم مارو تنها گذاشت. قول دادم همیشه پیشش
باشم و نذارم آب تو دلش تکون بخوره. عینهو کوه پشتش
باشم، نذارم کسی یتیمیش رو بزنه تو سرش و حقش رو

بخوره، شاید از دور نگاه کنی بگی، این کله خراب و چه به
این حرف ها، وقتی تو یه خونه چش نداره برادرش رو ببینه،
وقتی سر عقدش نمیذاره داداشش بیاد. وقتی پای یه سفره با

 برادرش نمی شینه چرا باید از این حرف ها بزنه.
انگشت شستش را گوشه ی لبش می کشد و سپس تسبیح شاه
مقصودش که از زبان خاتون شنیده ام که هدیه ی مادرش
است و همیشه از گردنش اویزان است را لمس می کند.
حس می کنم قصد دارد از آن آرامش از دست داده اش را

دریافت کند.
کمی به همین منوال می گذرد و لحظاتی بعد با بغضی مشهود

ادامه می دهد:
_ وقتی، بهار می شد یا مهرماه، فکرم اول لباس های ایمان و
زهرا بود که نکنه لباس نو نداشتنشون رو رفیق رفقاشون، یا
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بچه محل ها، یا هم کالسی هاشونw بزنن توسرشون، اول باید
لباس های اونارو با خاتون می خریدیم بعد من ...

لبخند تلخی می زند.
_ خاتون حتی تو این جور کارها هم پایه بود. وقتی می گفتم
اول خرید های اون دوتا، نه و نو نمی آورد و می گفت، باشه،

 هر چی تو بخوای.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p335
#پارت_سیصد_و_سی_و_پنج

#من_آیه _طوفانم

بغضش را قورت می دهد.
_ سخت ترین جای کار این جا بود که بخاطر آقام بهمون

می گفتن، بچه های جاسوس، بچه های خائن. به والی علی من
کم کاری نکردم و باال سر جفتشون موندم و از خودم زدم

ولی به اونا رسوندم. ولی تنها چیزی که نتونستم کاری براش
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بکنم همون حرف های مردم بود، دهن خاله خان باجی ها و
نونوای محل و قصاب سر کوچه و مکانیکی سر پیچ و
سوپری کوچه باریکه رو نمی شه جمع کرد، حرف مردم

جمع بشو نیست. راهم رو صاف رفتم پشت سرم حرف بود،
مردم و اهل محل به هیچ صراطی مستقیم نبودن.

به خودش اشاره می کند .
_ من از قدیم این طور جوشی نبودم، این طور یاغی نبودم،
این طور نمی زدم سیم آخر...منو این طور کردن، مجبورم

کردن که این طور باشم. وقتی میون یه گله گرگ بیفتی، بره
بودن بزرگ ترین ضربه رو بهت می زنه، چون اون گله 

رسم بره داری بلد نیست، نمی گم همش، همه رو به یه چوب
نمی زنم ولی تعداد اونایی که بلد نیستن از اون هایی که بلدن
خیلی بیشتره، پس عاقل ترین کار اینه، بیای تو رکابشون و با

گرگش مثل گرگ رفتار کنی و با بره اش مثل بره. بره ی
زندگی من زهرا و خاتونن و یکی دو سه نفر دیگه، که

باهاشون مثل خودشون رفتار می کنم، ولی الباقی رو من به
چشم گرگ می بینم، من نخواستم این طور باشه، اول

خودشون شروع کردن.
دوباره به خانه اشاره می کند.

_ اونی که اون توئه خودش خواست که من جلوش گرگ
باشم نه بره. وقتی جواب خوبی هام رو، جواب توجه هام رو
جواب برادری که حقش کردم و اون طور داد، منو یه جوری

زمین زد که دردش رو تا همین االن هم حس می کنم. یه
روزی جونم رو براش می دادم، نمی گم االن نمی دم، االنم

می دم ولی به روش نمی آرم. نگا به شاخ و شونه کشیدن هام
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نکن، اگه ببینم داره بخاطرم یه ذره پا پیش می ذاره، من
خودم باقی راه رو می رم جلو و خودم رو بهش می رسونم.

سری به نشانه ی تاسف تکان می دهد.
_ نمی خواد، وقتی خودش نمی خواد، وقتی منو آدم حساب
نمی کنه، دیگه من چه غلطی بکنم، االنم می گم، اگه ببینم

دورش رو یه لشکر آدم اسلحه به دست گرفتن، من اگه تنها
وسیله ی تو دستم یه چوب بستنی باشه، می رم و نمی ذارم
کسی خط روش بندازه، حتی اگه به قیمت تلف شدن خودم

باشه.
دستم را در دستش می گیرد.

_ اگه االن نمی رم ببینمش، اگه االن نمی آد منو ببینه، دلیل
داره و بی دلیل نیست. اینارو گفتم بدونی، من مرض ندارم

که بخوام چش رو داداش و هم خون خودم ببندم.
می دانم.

متوجه می شوم ...
درمی یابم که این حرف ها را زده که مرا از گمراهی

دربیاورد به همین خاطر برای این که خاطرش را جمع کنم
لبخند آرام بخشی بر لب می نشانم.

_ من فکری در این باره نمی کنم طوفان.
طوفان موشکافانه نگاهم می کند.

_ چرا نمی کنی؟!
هل می شوم، تمام تالشم را می کنم معقوالنه جوابش را بدهم.
او که خبر ندارد من حرف های او را یک بار شنیده ام و حتی

از دلیل اصلی دعوای بین او و ایمان مطلع هستم.
موشکافانه تر از قبل ادامه می دهد.
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_ هر کی به ما رسید گفت، چرا رابطت با داداشت شکرآبه،
چرا عیالم که تو باشی این رو ازم نمی پرسی؟

دیگر رسماً می مانم چه بگویم، کمی بعد مضطرب پاسخ
می دهم:

_ بخاطر این که اذیتت نکنم، نمی پرسم. وگرنه دوست دارم
بدونم چرا بین تو و آقا ایمان این همه فاصله افتاده، یعنی تا
حدودی بین اون دعوایی که تو کوچه افتاد می شه حدس زد

که ...

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p336
#پارت_سیصد_و_سی_و_شش

#من_آیه _طوفانم

طوفان بین حرفم می پرد.
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_ توی اون کوچه هر حرفی شنیدی، اصل ماجرا نبود.
راست و حسینی، من حتی به اینم فکر کردم که تو چرا

درباره ی اونم چیزی نمی پرسی.
نکند بهم شک کرده است؟!

متوجه منظورش از این سواالتش نمی شوم.
_ چند وقت پیش خاتون می گفت با یکی بدون این که من

بدونم حرف زده و گفته اگه راضی باشین برای
 مزاحمتون شیم، به نظرت اولین سوال اون خواستگاری

آدم ها چی بوده باشه خوبه؟!
شانه ای باال می اندازم.

_ نمی دونم.
خشونت کالم طوفان را پر می کند.

_ این که چطور شده نوه بزرگت به عروست دست درازی
کرده و اون وقت اون االن زن نوه کوچیکت شده.

سکوت اختیار می کنم، در اصل نمی  دانم در پاسخ این
حرف های طوفان چه بگویم.

دست طوفان زیر چانه ام قرار می گیرد.
_ اون روزی که پشتم واستادی و گفتی بین منو تو هیچی
نبوده و من کاری به کارت نداشتم، راستش رو بخوای کف
بر شدم. یعنی با اون معرکه ای که اون روز تو کوچه راه

افتاد، عمرا بقیه باورشون می شد که من هیچ غلطی نکردم و
نه چشمم هرز رفته و نه دستم و هرچی بوده همه پاپوش
بوده. نوکر مرامی که اون روز برام خرج کردی همیشه
هستم، ولی یه چی می پرسم راست و حسینی بگو، بدجور
افتاده تو جونم و داره مثل خوره مخم رو می خوره و تیلیت
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می کنه. اون روز چرا همه چیز رو ننداختی گردنم،
مخصوصاً با اون همه توپ و تشری که بارت کردم و
هرچی از دهنم دراومد تحویلت دادم و به یه چشم دیگه

نگات کردم. اگه برای چزوندن منم شده شاید هر کس دیگه
بود یه جور دیگه رفتار می کرد و یه جور دیگه جواب اون
دری وری هایی که تحویلش داده بودم رو تحویلم می داد.

استرس تمام وجودم را فرا می گیرد.
چه بگویم؟! یعنی به او بگویم که دلیل آن رفتارم بخاطر

عالقه ای بوده که به او داشته و دارم، بخاطر عشقی بوده که
نسبت به او در دلم هست.

اگر بخاطر رابطه ی سرد تو با برادرت چیزی نمی پرسم،
دلیل بر این می شود که همه چیز را تا حدودی می دانم.

بگذار اعتراف کنم، مثالً این که طوفان بفهمد که من عاشق او
گشته ام، چه اتفاقی ممکن است رخ بدهد.

کار خالفی انجام نداده ام که .. .
حتی مرتکب اشتباه هم نشده ام ...

شاید اگر به عالقه ام اعتراف کنم، رابطه ام با طوفان طوری
دیگر رقم بخورد  و صمیمانه تر از اینی که هستیم باشیم.
شرمگین موهایم را پشت گوشم می فرستم و همین که
می خواهم، حرفی بزنم گوشی طوفان زنگ می خورد.

طوفان متعجب شماره را نگاه می کند.
_ ناشناسه...

سپس تماس را برقرار کرده و به محض شنیدن صدای پشت
تلفن در جایش ایستاده و با لحنی نگران و جدی می گوید:

_ درست بگو بینم چی شده.
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دل نگران در جایم می ایستم.
... _

_ چطور؟!
... _

_ االن می آم ...
تماس را قطع می کند.

_ چی شده؟
نگرانی و پریشانی در صورت و لحن بیانش بیداد می کند.

_ نگهبان کارگاه بغلی بود، می گه کلبه آتیش گرفته.
با عجله داخل خانه می شود.

نگرانی تمام وجودم را فرا می گیرد و پشت سرش به راه
می افتم.

در اتاق بسته است و دیگر نگران پوشش نامناسبم نیستم.
_ چرا، چی شده، آخه چطور؟!

_ نمی دونم. باید برم.
به قصد برداشتن تونیک و شلوارم به سمت کوله ام می روم.

_ منم می آم.
طوفان با جدیت تمام می گوید:

_ تو همین جا بمون و به خاتونم چیزی نگو تا برم ببینم چی
شده.

از اتاق خارج و در را هم پشت سرش می بندد.
با عجله لباس هایم را عوض می کنم و از اتاق که خارج

می شوم، طوفان را نمی بینم و صدای صوت خاتون را از
اتاق روبه رویی می شنوم و درمی یابم که زهره و ایمان به

 خانه شان رفته اند.
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#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p337
#پارت_سیصد_و_سی_و_هفت

#من_آیه _طوفانم

داخل اتاق شده و در را پشت سرم می بندم. به سمت کوله ام
رفته و از درون جیب آن گوشی ام را برمی دارم.

_ الو ...
صدای باد فجیح باد درون گوشی پیچیده و این نشان از

سرعتw باالیش می دهد.
_ چرا نموندی باهم بریم؟
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_ بذار ببینم چی شده، اگه تو می اومدی خاتون هم می اومد و
یکی می خواست اون رو جمع کنه. پشت فرمونم برسم اون جا

خبر بگیرم زنگت می زنم. هنوز به خاتون چیزی نگو تا
ببینم چی شده.

بی خداحافظی تماس را قطع می کند.
جرات خارج شدن از اتاق را ندارم.

دل نگران طول و عرض اتاق را قدم می زنم.
مدام این حرف طوفان  که گفت کلبه آتش گرفته است به یادم

می افتد.
اگر بر حسب اتفاق و تصادف بوده باشد و اگر طوفان بجای

این جا در آن کلبه بود، چه باید می شد؟!
بی شک فاجعه بپا می شد.

حتی تصورش هم مرا داغان و قلبم را به درد می آورد.
از دست دادن و مرگ طوفان، مرا می کشد، به معنای واقعی

می کشد ...
اشک هایم بی محابا از چشمانم جاری می شود ...

در همین حال هستم که صدای پیامک گوشی ام را می شنوم.
شماره ناشناس است و به محض باز کردن و خواندن

محتوای آن لرز به جانم می افتد.
_ به نفعته که از زندگی طوفان بری بیرون، تا تو رو هم تو
منجالب کثافت کاری هاش غرق نکرده، برو از زندگیش

بیرون ...
پریشانی تمام وجودم را فرا می گیرد و خوف و ترس بر من
غالب گشته و در کسری از ثانیه، صورتم خیس از اشک

می شود ...
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خدایا این شخص کیست و دلیلش از گفتن این حرف ها چه
می تواند باشد!

* * *

وارد جاده خاکی می شوم، حتی از این فاصله  هم به خوبی
 را به دود بزرگی که با ابرهای درون آسمان ادغام شده

خوبی می بینم.
گازی داده و سرعتم را بیشتر می کنم.

به محض وارد شدن و دیدن ماشین آتش نشانی و جمعیت
زیاد دور و اطراف کلبه، بدون این که حواسم باشد تا موتور

را خاموش کنم، پیاده شده و مبهوت به آتش قد کشیده و
بزرگی که کلبه را به احاطه ی خود در آورده است خیره

می مانم.
قلبم از ترس به دهانم می آید و فقط یک چیز مدام در ذهنم

زنگ می خورد.
این کلبه، امانت اوستایم است.

با حالی بد، به سمت مامور آتش نشان می روم .
_ من صاحب این کلبه ام، چی شده، چه خبره این جا؟!
مرد چاق اخمی درهم کشیده و مغرورانه پاسخ می دهد:

_ اینو باید من از شما بپرسم، شعله ی روشن گازی تو کلبه
داشتین؟
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با خشونت می گویم:
_ نه.

_ اجاق و ذغال روشن چطور؟
_ نه ...

_ سیم کشی هاش جدیده؟
_ بله ...

_ با کسی دشمنی داشتی؟
قبل از این که بخواهم جوابش را بدهم.

گوشیم زنگ می خورد.
شماره ی آشنای آن پست فطرت را که می بینم، بدون فوت

وقت تماس را برقرار می کنم.
_ به سالم کله خراب خودمون ...

از جمعیت فاصله ی زیادی گرفته و با داد می گویم:
_ نگو که کار تو بوده؟

صدای خنده ی کریهش را می شنوم.
_ مگه تو این دنیا غیر از من کس دیگه رو هم می شناسی که
تا این قدر خاطرت براش عزیز باشه که به افتخارت این طور

آتیش بازی راه بندازه.
به جوش می آیم.

_ بی شرف، الشخور، حرومی، چی از جونم می خوای؟
_ به این زودی فراموش کردی چی می خوام؟!

عصبی می غرم.
_ بکش از من بیرون ... من اهل این کثافت کاری ها نیستم.

سعی می کند صدایش را دلسوزانه کند.
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_ کثافت؟! کار به این تمیزی. از خر حمالی خوشت می آد
که از اون باغ نمی کشی بیرون و به چهار تا میوه ی اون 

خراب شده دلت رو خوش کردی که چی بشه! زندگی خرج
داره کله خراب. کار بهت پیشنهاد دادم به این تمیزی، چه

مرگته تو ... دارم در حقت لطف می کنم کله خر ...
می غرم.

_ نمی خوام، جمع کن کاسه کوزه ی لطف و محبتت رو،
شرت رو کم کن. لوت می دم، این سری ساکت نمی شینم.

قهقهه ای سر می دهد...
_ وای خدا ترسیدم، راستش رو بخوای نیستی ببینی از ترس

خودم رو کثیف کردم.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p338
wپارت_سیصد_و_سی_و_هشت#

#من_آیه _طوفانم
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لحن صدایش بر می گردد و با لحنی تهدید آمیز می گوید:
_ عیال وار هم که شدی.

طاقتم طاق شده و سنگ های کوچک زیر پایم را شوت
می کنم.

 یه _ دهنت رو ببند، تو هیچ غلطی نمی تونی بکنی. چون
حرومی پست فطرت بی همه چیزی ...

لحنش را آرام کرده و شمرده شمرده می گوید:
_ اول به یکم خط خطی کردنت قانع شدم، خواستم دستت رو
بگیرم و تو رو صاحب خونه و کار خوب و ماشین مدل باال

کنم، نخواستی، گفتی هم کار داری و هم خونه و هم یه
موتور، دیدی که گرفتن اون آلونک برای من راحت ترین

کاره ممکنه.
کمی صبر می کند و سپس ادامه می دهد:

 بیا یه مروری کنیم، حاال ممکن تو باز مثل سری پیش _
معرکه بگیری و شاخ و شونه بکشی، یا مثالً این بار دل و
بزنی به دریا و بری سر وقت پلیس و شکایت نامه تنظیم
کنی. خوب گزینه ی اول که مشخصه، یه گوشم در و اون
یکی دروازه و به معرکه هات عادت دارم، و اّما گزینه ی
دوم، کامالً مشخصه چه کاری می کنم. قبل از این که پات
برسه کالنتری، یکی عین همین آتیش، تو خونه ی مادر

بزرگ اعلم می شه، کالغ ها خبر رسوندن که اهل و عیالت
هم اونجان انگار ...
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برای اولین بار از تهدیش می ترسم و خوف به جانم
می افتد...

خاتون و آیه  به یادم می آیند ...
_ انگار بسالمتی خواهرتم که بستری کردی، بیا فرض کنیم
خیلی اتفاقی یکی از پرستار ها به سرمش یه چی اشتباهی

تزریق کنه و سه سوته اون رو راهی اون دنیا کنه...
نعره می کشم ...
داد می زنم ...

فریاد می کشم ...
_بی شرف ببند، الشخور ببند ...

بی تفاوت و بدون این که به فریاد و فحش هایم اهمیتی بدهد
ادامه می دهد:

_ به این بسنده نمی کنم، فکر کن تو همزمان بشی قاتل چند
نفر، یه پرونده ی گنده  هم برات درست کنم و همه رو
بخوابونم گردنت و چند نفر هم برای شهادت اجیر کنم.

نعره می کشم.
_ چی از جونم می خوای ...
خنده ای کرده و می گوید:

_ حاال شدی یه پسر خوب. بخاطر اون آتیش بازی کوچولو،
کولی بازی در نمی آری، سوخته که سوخته یه کلبه ی قدیمی
بوده دیگه، اونم فدای سرت ... اون جمعیت رو که از اون جا

دور کردی و اون مامورها هم کارشون تموم و آتیش رو
خاموش کردن، می ری و سوار اون ونی که جلوی کار گاهت
منتظرته می شی. بیا رو در رو حرف بزنیم، همه چیز و که

 پشت تلفن نمی شه گفت.
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قبل از این که پاسخش را بدهم، تماس را قطع می کند.
عصبی چند لگد محکم به تنه ی درخت می زنم.

گوشی را درون جیبم می گذارم.
ترس از دست دادن خاتون و آیه و زهرا مرا ثانیه ای رها

نمی کند.
محال است ...

محال است که بگذارم کسی آن ها را از من گرفته و جانشان
را خطری تهدید کند.

سعی می کنم خود دار باشم، سعی می کنم معمولی برخورد کنم
و ماموران آتش نشانی را مشکوک نکنم. چون حوصله ی

پلیس و پلیس بازی را ندارم.
دارم ...

به وقتش برایت دارم الشخور حرومی بی همه چیز ...
کمی بعد به سمت جمعیت برمی گردم و موتورم را خاموش

می کنم ...
حرص را در نقاب نگرانی و غمگینی ام پنهان می کنم.

حرفی نمی زنم و با حسرت و درد به سوختن کلبه و خاکستر
شدنش چشم می دوزم.

نیم ساعت بعد کم کم جمعیت متفرق و ماشین آتش نشانی  هم
از باغ خارج می شود.

جواب تاسف بودن افراد را با تکان سرم پاسخ می دهم.
همه که می روند و تنها می شوم، نگاهم به سمت کارگاه جهت

می گیرد.
سوار موتورم شده و به آن سمت می رانم. نزدیک ماشین که

می شوم. حتی یک نفر هم از آن پیاده نمی شود.
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تمام وجودم را حرص فرا گرفته و ترس از افراد درون آن
ماشین برایم معنا ندارد، جز ترس از دست دادن عزیزانم.
به سمت صندلی عقب رفته و قبل از این که بخواهم آخرین
قدم را هم به سمت ماشین برداشته و در آن  را باز کنم. در
کشویی ون از آن سو کشیده و نوچه ی اسی از آن پیاده

می شود.
_ بفرما آقا ...

با لحنی عصبی می غرم ...
_ من آقای تو نیستم لندهور.

مردک چیزی نمی گوید و با رعایت ادب و احترام مرا به
داخل دعوت و به محض نشستنم، در صندلی دیگری نشسته

و به راننده که کمال صدایش می زند، دستور راه افتادن
می دهد.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p339
#پارت_سیصد_و_سی_و_نه

#من_آیه _طوفانم
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با عجله گوشیم را خارج و شروع به تایپ کردن می کنم.
" به خاتون حرفی نزن، چیز خاصی نیست، آتیش سوزی
زیاد نبوده، من وسایل  رو جمع و جور کنم اونایی که سالم
هستن رو تو کارگاه جمع کنم و بعضی هاشون رو هم ببرم

کلبه پایینی، خاتون تیزه، زنگ نزن می فهمه. می بینمت فردا
عزیزم"

پیام را ارسال می کنم. به محض گزارش تحویل زمان زیادی
سپری نمی شود که پیام آیه به دستم می رسد.

 " معلوم نشد واسه چی آتیش گرفته، علتش چی بوده؟"
چاره ای ندارم و از در دروغ وارد عمل می شوم.

" سیمای پشت یخچال اتصالی کردن و خودش که سوخته
هیچ، کلبه رو هم سوزنده. دستم بنده، تا دیر نشده این جا رو

 روبه راه کنم."
منتظر جواب آیه نمانده و گوشیم را سایلنت کرده و درون

جیبم می گذارم.
با خشونت انگشتانم را درون موهایم فرو می برم.

هرچه فحش و ناسزا در چنته دارم را حواله ی اسی پست
فطرت می کنم.

بخاطر دودی بودن شیشه ها چیزی از بیرون و جاده نشان
داده نمی شود ...
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حتی بین قسمت جلوی ماشین و عقب آن هم شیشه دودی کار
شده است.

کمتر از یک ساعت دیگر ماشین از حرکت می ایستد.
درب کشویی باز و ابتدا آن لندهور پیاده می شود و سپس به

من تعارف می کند.
_ بفرما آقا.

از ماشین پیاده و با خشونت یقه ی آن مردک را گرفته و به
سمت باال می کشم.

_ گفتم من آقای هیچ خری نیستم.
در همین حین صدای آشنای اسی را می شنوم.

_ همین اول کاری که داری گرد و خاک بپا می کنی کله
خراب ...

یقه ی مردک را رها کرده و به عقب بر می گردم...
 پیش رویم است و یک ویالی نسبتاً بزرگ با نمای سنگی

درختان و گل های رنگارنگی که آن را به احاطه ی خود
درآورده است.

نگاهم در چشمان وحشی سبز اسی ثابت می ماند. از لحاظ
سنی میانسال به حساب می آید، مردی با سنی باالی پنجاه
سال ولی از نظر چهره و شکل و شمایل و طرز پوشش
لباس های شیک و تر تمیز به روزش به فردی چهل ساله

می ماند.
نگاهم کمی پایین می آید، کنارش سگ بزرگی سیاه رنگ

 ایستاده که مدام برایم واق واق می کند.
اسی دستش را نوازش وار روی سر او می کشد.
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با سر اشاره به مردک کنار دستیم می کند و در کسری از
ثانیه، ون دور شده و من می مانم و اسی و سگ بزرگش ...
البته جز ما نگهبانان بیشماری هستند که در محوطه ی ویال

متفرق شده اند، اّما فاصله شان از ما نسبتاً زیاد است.
دوست دارم دستم را دور گردن اسی انداخته و تا جایی که
در توان دارم آن را بفشارم، اّما با وجود آن سگ بزرگ و
این افراد مسلح، این کارم یعنی حماقت محض و دیوانگی

آشکار ...
به همین خاطر حساب و کتابم با این حرومی را در زمان
معین و مناسب خود موکول می کنم و عصبی می غرم.

_ بنال می شنوفم.
قهقه ای سر می دهد.

_ ادب نداری، با رئیست درست حرف بزنی کله خراب ...
با جدیت تمام انگشت اشاره ام را به سمتش گرفته و اخطار

آمیز در هوا آن را تکان می دهم.
_ تو رئیس من نیستی، من رئیسی ندارم.

خنده ی کریهی سر می دهد که دندان طالیش را به سهولت به
رخم می کشد.

یک رد چاقوی عمیق به حالت اریب که از پیشانی اش شروع
شده و از روی بینی اش گذشته و به گونه اش ختم شده است

دیده می شود که در صورتش بیشتر از هر چیز دیگر
خودنمایی می کند که چهره اش را ترسناک نشان می دهد.
_ این زخم کار دست خودمه، اولین خنجر خیانتی که از

نزدیک ترین دوستم خوردم، این رو تو صورتم کشیدم که هر
wروز ببینمش و با خودم بارها بگم که به هیچ بی شرفی
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نمی شه اعتماد کرد و درست از اون جایی که توقعش رو
نداری طوری ضربه می خوری که تا عمر داری از یاد

 نبری.
تمسخر آمیز نگاهش می کنم.

_ چی باعث شده فکر کنی که این داستانت به دردم می خوره
و من برای شنیدنش له له می زنم! بنال بینم چی از جونم

می خوای؟

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p340
#پارت_سیصد_و_چهل

#من_آیه _طوفانم

برگشته و راه سنگی را در پیش رو می گیرد.
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با دقت به ساختمان نگاه کرده و موقعیت آن را در ذهنم حک
می کنم.

بر خالف تصوراتم که گمان می کردم مرا به سمت ساختمان
اصلی ببرد، چنین کاری نکرده و به سمت ساختمان کوچکی

که در انتهای حیاط قرار دارد می برد.
با چند قدم فاصله پشت سرش براه می افتم، کاش می شد
خرخره اش را بجوئم و همه را از وجود انگلی چون او

نجات دهم.
کمتر از چند دقیقه ی بعد به آن جا می رسیم. از دو نفر نگهبان

کنار در رد شده و وارد ساختمان می شویم.
 حدود سی پله قرار دارد که به زیر زمین ختم رو به رویم

می شود، دور تا دور سالن باال اتاق های بی شماری است، که
چیزی همانند مسافر خانه می ماند و خوابگاه ...

تمامی در ها شبیه به هم و با چند متر فاصله از هم قرار
دارند.

اسی که از پله ها پایین می رود، در می یابم که مقصدمان یکی
از آن  اتاق ها نیست و زیر زمین است.

دروغ چرا، کمی احساس ترس دارم، اگر اکنون اسی اراده
کند که خودش یا یکی از نوچه هایش دخلم را در همین جا

درآورد، دستم به هیچ کجا بند نیست و هیچ غلطی نمی توانم
بکنم.

سعی می کنم ظاهر محکمم را همچنان حفظ کنم.
سکوتش کمی ترسناک است.

تالشی برای شکستن این سکوت ندارم.

@romandl



دوست دارم هر چه زودتر این راهروی تنگ به انتهایش
رسیده و بدانم آخر این مسیر به کجا ختم می شود تا دریابم

اسی قصد دارد مرا به کجا ببرد.
چند دقیقه بعد به درب آهنی که با دو نگهبان غول تشن

محافظت می شود می رسیم.
بی حرف در را برای اسی باز و همان لحظه صدای جیغ و
داد و فریاد به گوشم می رسد، من با این صدای آشنا، مدت ها
دست دوستی داده و گوش هایم را به شنیدن آن ها عادت داده

بودم.
کامل که از در رد شده و از این باال و از این فاصله نگاهم
به قفس مبارزه که می افتد، تا حدودی حدس می زنم که به چه

دلیل این جا فراخوانده شده ام.
اسی به سمت جایگاه ویژه می رود، روی کاناپه ی

مخصوصش نشسته و به کاناپه ی کنار دستی اش اشاره
می کند.
_ بشین.

بی سوال در آن جا نشسته و در همین حین نگاهم به مازیاری
که دستش گچ گرفته و وبال گردنش شده است معطوف
می شود و از خشم زیاد دستانم مشت شده و با صورتی

برافروخته او را می نگرم.
اسی با لحنی معمولی می گوید:

_ مازیار مصدوم شده، سر درگیری چندتا تیر خورده و اینم
وضعیت االنشه ... مبارز تیز و قدرتی و آماده ی ندارم تا

جایگزین اون کنم...
میانه ی حرفش می پرم.
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_ از من می خوای بجای اون بی شرف برات مبارزه کنم؟
نگاه عصبی ام را از مازیار گرفته و به اسی که متفکرانه

نگاهم می کند می دوزم.
_ حدس این موضوع نباید برات سخت باشه که برای چی
این جا آورده شدی. من فقط چند ماه زمان دارم تا یکی رو
جایگزین مازیار کنم، چند ماه دیگه مسابقات اصلی شروع

می شه و من مبارز اصلیم همیشه مازیار بوده.
سرم را چرخانده و دوباره به مازیاری که روی ویلچر

نشسته است، خشمگین زل می زنم.
دیدن او در این وضعیت مرا خوشحال و قلبم را به آرامش

می رساند.
صدای غمگین اسی را می شنوم.

_ دیگه نمی تونه راه بره، ضربه ی بدی به کمرش خورده
 شده.

قلبم قهقه سر می دهد و ضجه ها و فریاد و اشک های زهرا
در گوشم طنین انداز می شوند.

مسبب حال بد و خراب زهرای من همین پست فطرت
بود ...

همین الشخور، همین کفتار ...

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
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#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p341
#پارت_سیصد_و_چهل_و_یک

#من_آیه _طوفانم

_ می دونم ازش خوشت نمی آد، حتی می دونم دیدن اون تو
اون وضعیت خوشحالت هم می کنه، می تونستم اون رو

نشونت ندم، اون اگه االن اون پایینه بخاطر این هست که تو
اون رو با اون وضعیت ببینی، وگرنه جاش اون جا نیست و
تو اتاقشه، نگاه حسرت بارش رو به بچه ها ببین، اگه آرومت
می کنه بیشتر نگاهش کن. اینم برای خاطر جمعیت بگم که
اون آرزوی رفتن دوباره توی اون قفس رو با خودش به
گور می بره. من، یکی رو می خوام که جای خالی اون رو

برام پر کنه.
سرم را چرخانده و با لحنی جدی می پرسم:

_ تا کی پر کنه؟!
از سوالم یکه می خورد.
به کاناپه تکیه می دهم.

_ برای منم حدس این که تو چرا منو این جا آوردی و چرا
 کاری کردی که مازیار رو ببینم هم سخت نیست اسی.

می خندد ...
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_ یه خان پشت سر اون اسی ببند.
_ من رئیسی ندارم، خودت خوب می دونی من برای چی

شدم یه مبارز ...
با انگشت به مازیار اشاره می کنم.

_ هدف من شکستن گردن اون بی همه چیز بود. ولی االن
دیدن اون تو این وضعیت، لذتش از صدبار گردن شکستنش،
برام لذت بخش تره ... دیدن حسرتش منو خوشحال می کنه،

غمش آرومم می کنه، غصه اش شادم می کنه، وضعیت
جسمیش منو به آرامش می رسونه. اون لیاقتش همین ذره ذره
مردن و آب شدن و از بین رفته. اون حقش نبود با یه بلیت
مستقیم راهی اون دنیا شه، عذاب و غصه برای اون بهترین
چیزی بود که لیاقتش رو داشت و من ممنون توام ... جهنم

اون یعنی همین جا و همین شرایطی که تو گرفتارش
کردی ...

متعجب نگاهم می کند. به رویش لبخندی می زنم.
_ تو که توقع نداری باورم شه، این بال رو کسی جز آدم های

خودت سرش آورده باشه!
ابتدا با حالتی مبهوت نگاهم می کند، ولی زمان زیادی سپری

نمی شود که قهقه ی بلندی سر می دهد.
_ کم کم دارم به انتخابم ایمان می آرم. پس کله خراب ها هم

می تونن خوب فکر کنن.
تکیه به کاناپه می دهم.

_ تو اگه مبارزت رو به امون خدا ول می کردی تا خارج از
این چهار چوب برای خودشون زندگی کنن و فقط موقع

مسابقات و تمرین بیان این جا، من زودتر از این ها دستم به
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اون بی شرف می رسید و گردنش خیلی وقت پیش شکسته
شده و اون االن استخوناش زیر خروارها خاک داشت

می پوسید. تو مبارزت رو به امون خدا ول نمی کنی. چهار
چشمی حواست به تک تک شون هست. تو، رو هوا خطر رو
احساس می کنی. پس این داستانی که برای من بافتی یه زر
اضافی و الکیه. جز این که مازیار برات زنگ خطر زده

می شده، دلیل دیگه ای نمی تونست داشته باشه که این بال رو
به سرش بیاری...

قهقه اش شدت می گیرد.
با لذت مازیار را می نگرم.

سنگینی نگاهم را که متوجه می شود، نگاهم می کند ...
با حس پیروزمندانه و مغرورانه ای لبخند روی لب هایم

نشانده و با نگاه تحقیر آمیزی نگاهش می کنم.
 _ درست حدس زدی، کار خودم بوده.

بدون این که نگاهم را از مازیار بگیرم خطاب به اسی
می گویم:

_ ولی من اون نیستم، من مثل بقیه ی آدم هات نیستم که از
بچگی با یه هدف و بی هویت بزرگم کنی و بهم برسی و

زمان موعدش که برسه به همین راحتی حذفم کنی و بشم یه
مازیار دیگه، من هویت دارم، اگه می پرسم تا کی دلیل دارم،

منو تا کی می خوای، تا کی یکی از این غول تشن هات
می تونن جا پای مازیار بذارن.

نگاهم را از مازیار گرفته و به اسی می دوزم.
_ اگه به اعتمادم خیانت نکنی، هیچ وقت تو اون وضعیت
نمیفتی. اگه اون وضعیتش االن اونه، دلیلش خودش بوده.
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#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p342
#پارت_سیصد_و_چهل_و_دو

#من_آیه _طوفانم

سگش را نوازش می کند.
_ یه سگ وظیفه اش جز وفاداری چیزی نیست.

با جدیت می گویم:
_ من نه سگ توام، نه آدمت، نه نوچه ات نه حتی مبارزت،
من منم، خود خودم بدون هیچ آقا باال سری، تا کی، تا کی

می خوای برات مبارزه کنم؟
اسی تکیه از کاناپه گرفته و صورتش را جدیت تمام پر

می کند.
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_ فقط تا آخر این مسابقات ... من تا حاال از کسی که هویت
داشته استفاده نکردم و این اولین بارم که همچین غلطی
می کنم. قرار هم نیست بالیی به سرت بیاد مگر این که

خودت بخوای، تو تا آخر این مسابقات منو همراهی کن، منم
دیگه بعد اون نه کار به کار خودت دارم و نه خانواده ات ...
_ چطور تضمین می کنی که بعد اون با من کاری نداری؟!

اشاره به مازیار می کنم.
_ این طور که شواهد نشون میدن ادم قابل اعتمادی نیستی.

 پاسخ می دهد: با لحنی قاطع
_ من یا حرفی رو نمی زنم یا اگر بزنم زیرش نمی زنم، این
قانون کار منه، اون می دونسته اگه زیرآبی بره تقاصش رو

باید پس بده، من کاری رو باهاش کردم که قبالً بهش
اخطارش رو داده بودم، جز اون نکردم، اگه به تو هم می گم
زیر آبی نرو فقط این کارو کن من کاری به کارت ندارم،

شک نکن جز این اتفاق دیگه ای نمی فته. تو یه قول به من بده
و منم یه قول به تو ... تو، توی این مسابقات منو همراهی

می کنی و منم بعد اون کاری به کارت ندارم، فقط ...
به جلو متمایل می شوم.

_ فقط؟!
 اشاره به قفس مبارزه می کند.

_ فقط باید برنده ی اون قفس تو باشی، باید آخر مسابقات
مبارز من دستش باال باشه. باید من فاتح اون قفس باشم.
وگرنه، عاقبتت می شه یکی مثل مازیار، با این تفاوت که
اون حسرت قفس رو می خوره تو حسرت دیدن دوباره ی
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عزیزات رو ... شک نکن تک تک شون رو راهی اون دنیا
می کنم.

همین که می خواهم از جایم برخاسته و یقه اش را در دستم
بگیرم. از پشت نوچه هایش گیرم انداخته و مانع از این کارم

می شوند.
_ ببند دهنت رو بی شرف ...

اسی با جدیت تمام ادامه می دهد.
_ من فعالً به تک تک اعضای خانواده  ت به چشم خانواده ام
نگاه می کنم، مگر اون اتفاقی که نباید بیفته و تو برنده ی اون

مسابقات نباشی، در اون صورت من نگاهم به اونا و
مخصوصاً تو بر می گرده و سرنوشت تک تک تون طور

دیگه رقم می خوره.
سپس از جایش برمی خیزد.

_ می تونی بری! تمایلی هم ندارم که این جا و پیش من تمرین
کنی، من تو رو برای چند ماه دیگه می خوام، اونم با یه بدنی
عالی و از نظر جسمانی تو شرایطی فوق العاده باشی. در
دسترس باش. فعالً تا همین حد دونستن برات کافیه، به

مرور در جریان بقیه ی چیزها می ذارمت. بچه ها می برنت.
پشت کرده و به سمت دری دیگر قدم بر می دارد. در عرض

چند ثانیه از مقابل دیدگانم محو می شود.
نگاهم را بر می گردانم تا قبل رفتنم، بار دیگر حقیری مازیار

را به چشم ببینم، ولی با جای خالی  او مواجه می شوم.
هر چه نگاهم را دور و اطراف می چرخانم چیزی عایدم

نمی شود.
انگار آب شده و رفته است زمین ...
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پس آن گونه که اسی می گفت فقط دلیل حضور مازیار در
این جا فقط این بوده که من اورا در آن وضعیت حقیرانه
ببینم، اکنون که کارش تمام شده به جایی که باید او را

برده اند.
در همین حین صدای همان مردک را می شنوم.

_ بفرما آقا ...
نگاه غضب آلودم را حواله اش می کنم.

_ تو تا گردنت رو نشکونم نمی فهمی که منو نباید اقا صدا
کنی نه؟!

حرفی نمی زند و به راه خروجی اشاره می کند، از جایم
برخاسته و به آن سمت قدم بر می دارم، مقابل در، همان ون

قرار دارد.
به محض نشستن درون آن گوشیم را از جیبم خارج می کنم.

نه آنتن دارم و نه موقعیت مکانی ام را نشان می دهد.
آن گونه که پیداست، این مکان دارای تجهیزاتی است که
موقعیت مکانی را نشان نداده و خارج از جی پی اس

است...
البته از اسِی محتاط، همین توقع را می توان داشت.

پس بخاطر همین بوده که مرا نگشتند.
چون یقین داشتند که اگر احتمال داشته باشد که ردیابی هم
بهم وصل شده باشد، به محض رسیدن به مکان مورد نظر

غیر فعال خواهد شد.
و این یعنی طوفان حواست به خودت باشد، آدم های طرف

مقابلت کم کسی نیستند، مواظب باش دست از پا خطا نکرده
و چهار دانگ حواست پی تک تک کارهایت باشد.
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#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی
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#پارت_سیصد_و_چهل_و_سه

#من_آیه _طوفانم

کمتر از یک ساعت دیگر به باغ می رسیم به محض پیاده
شدن از ماشین، سوار موتورم شده و به سمت کلبه می رانم.
الشه ی کلبه را که می بینم، بارها و بارها از دیدن این قاب

پیش رویم قلبم تکه پاره می شود.
چه توضیحی برای این آتش سوزی می توانم داشته باشم!
چگونه به اوستایم بگویم امانتی ات بخاطر پست فطرتی
شخصی دیگر خاکستر و دود شده و رفته است هوا ...

همه چیز آتش گرفته و حتی یک چیز سالم هم باقی نمانده
است ...
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میان این بغضی که در گلویم نشسته و قصد دریدن آن را
دارد دلم گرم یک چیز می شود، گرم این که خدا را شکر که
پالتوی محبوب زهرا را به اتفاق لباس های دیگری که برای
او خریده بودم، همگی را امروز با خودم به خانه ی خاتون
برده و از رخت آویز اتاق او آویزان کرده  و در کشوی

لباس هایش جا داده ام ...
چون برای بازگشت زهرای بشاش روز های گذشته لحظه

شماری می کنم.
غمگین و بغض آلود گازی به موتور داده و از باغ خارج و
راه خانه را در پیش می گیرم. اکنون فقط یک چیز می تواند
مرا کمی به آرامش برساند، نفس کشیدن بین خرمن موهای

آیه ام ...
یک ساعت دیگر به سر کوچه می رسم، موتور را پارک

کرده و پس از قفل کردن آن داخل کوچه می شوم.
چراغ های خاموش خانه را که می بینم، در می یابم که در

خواب به سر می برند و با کمترین صدای ایجاد شده در را
باز و پشت سرم می بندم.

با حالی داغان از پله ها باال می روم و وارد سرویس شده و
آبی به سر و صورتم می پاشم.

احساس مطلوب بهم دست می دهد.
چند نفس عمیق می کشم.

کمی بعد خارج شده و لباسم را با لباس  راحتی که از
رخت آویز آویزان کرده بودم، تعوض می کنم.

نگاهم به در بسته ی اتاق می افتد.
به آرامی آن را باز می کنم.
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رختخواب پهن شده ای درون آن  نمی بینم و نگاهم معطوف
در باز ایوان می شود، در اتاق را به نرمی بسته و به سمت

ایوان قدم بر می دارم.
به محض ورود و دیدن آیه ای که درون خود مچاله شده بند

دلم پاره می شود.
عاشقش شده ام، مگر نه؟!

گرفتارش گشته ام، مگر نه؟!
اسیرش شده ام، مگر نه؟!

جواب تک تکشان یک آری ست، چون اگر جز این می بود،
به دنبال آرامش پیش او نمی آمدم و سر از سفره خانه و
گرفتن یک بطری زهرماری از آن جا در می آوردم.

پس اگر اکنون بجای سفره خانه، سر از این جا در آورده ام.
دلیلش فقط یک چیز است، این قلب صاب مرده ام برای این

خاله ریزه، به شدت می کوبد و گرفتارش گشته ام.
قدمی به جلو برداشته و نزدیکش می شوم. کنارش دراز

کشیده و خیره اش می گردم.
این قسمت از ایوان، چون مقابلش دیوار کشیده شده است، از

بیرون دیدی ندارد.
نگاهم به موهای پهن شده ی روی بالشت آیه که می افتد.

هوس لمس کردنشان به جانم رسوخ می کند.
من دیشب با حسرت جای خالی این خاله ریزه در کنارم شب
را به صبح رسانده ام، اکنون که کنارم است، حتی دل ندارم

دستی به موهایش کشیده و او را از خواب بیدار کنم.
سفیدی رد اشک روی صورتش نشان از حجم زیاد گریه اش

می دهد.
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چه حس خوبی است که وقتی می فهمی یکی برایت چنین
احساساتی می شود.

پلکش که می پرد، متوجه می شوم که بیدار است.
لبخند خبیثانه ای روی لب هایم نقش می بندد.

پس این خاله ریزه خودش را به خواب زده است.
نمی دانم، هدفش از این کار چیست.

شاید بخاطر سوالی که از او پرسیده ام بوده باشد.
ولی من از پرسیدن آن سوال دلیل داشتم. شاید در ذهن

خودش چنین تصور کرده است که من اگر بفهمم که او تا
اکنون بخاطر برگشتن من منتظر مانده است من به عالقه اش

شک می کنم.
نمی دانم علت یا دلیلش چیست، ولی برایم فعالً مهم نیست،

برایم اکنون مهم این است که از وجودش آرامش گرفته و او
را میان بازوانم گیر انداخته و تا می توانم، او را به خود

بفشارم و جای جای صورتش را بوسه باران کنم.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی
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#p344
#پارت_سیصد_و_چهل_و_چهار

#من_آیه _طوفانم

رویمان را می کشم و دستم را میان موهایش فرو برده و
نوازشش می کنم.

آن ها را نزدیک بینی ام آورده و نفس عمیقی میانشان
می کشم، چند بار کارم را تکرار می کنم.

کمی بعد دستم را از زیر سرش رد می کنم.
wاز قرار گرفتن سرش روی بازویم، احساس سرخوشی

می کنم.
موهایش را به عقب شانه می زنم و چهره اش باز و باز تر

می شود.
سرم را نزدیک برده و بوسه های از سر عشق و عالقه ام را

روی صورتش می نشانم، نرم و آرام و ملموس ...
قبل از این که بخواهم به شکار لب هایش بروم، دستم را

خبیثانه به سمت لبه ی لباسش می برم، قبل از این که بخواهم
پوست بدنش را لمس کنم،  چشمانش باز و بغض آلود

می گوید:
_ خیلی نگرانت شدم.

همین را می گوید و خودش را در آغوشم فشار داده و آهسته
می گرید.
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گریه اش هم آزارم می دهد و هم خوشحالم می کند.
آزارم می دهد چون ناخواسته او را اذیت کرده ام، خوشحالم

می کند به این دلیل که این اشک ها بیانگر این است که
وجودم برای او با ارزش و قلبش برایم می تپد.

و این یعنی حس مطلوب عاشقی ...
او را به خود می فشارم و کنار گوشش پچ می زنم:

_ نیازی به نگرانی نیست خاله ریزه، می بینی که صحیح و
سالم پیشتم. مگه قرار بود از جمع کردن اون وسایل چه

اتفاقی برام بیفته، گریه ات برای چیه؟!
بوسه ی ریزی روی الله ی گوشش می نشانم.

با شیطنت می گویم:
_ جمع کن کاسه کوزه ی این اشک ها رو خانئم قیز، بذار به

غلط اضافی مون برسیم.
میان گریه اش آهسته می خندد.

_ آ باریکال، این شد.
سرش را از سینه ام جدا می کند.
_ مگه یخچالت قدیمی بوده؟

با غمی که سعی در پنهان نگاه داشتن آن دارم، اشک
چشمانش را پاک می کنم.

_ آخه بهش نمی خورد قدیمی باشه زیاد.
ردی از لبخند روی لب هایم می نشانم.

_ چون نبود.
_ پس چرا اتصالی زده؟!

آهسته می خندم.
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_ چه می دونم من که تو دل و روده ی اون قراضه نبودم ببینم
چه مرگش بوده، وسیله برقی دیگه خواسته سرش رو بذاره
زمین نفهمیده چه غلطی کنه آخر سر به این نتیجه رسیده
خودش رو به آتیش بکشه، چشم نداشته بعد خودش من دم
باقی وسایل ها رو ببینم و دور سرشون بچرخم، گفته اگه
قرار باشه خودم سرم رو بذارم زمین، شما روهم با خودم

راهی حلبی آباد می کنم.
خنده  اش مرا هم به خنده وا می دارد.

_ خب خانئم قیز سواله می پرسی! من چه بدونم چرا اتصالی
زده. دیگه اتفاقیه که افتاده بشینم بکوبم تو سرم که چرا شده،

دیگه شده دیگه ...
می خواهد حرفی بزند که لحظه آخری پشیمان می شود.

شاید منظورش به اوستایم است، برای این که خاطرش را
جمع کنم می گویم:

_ اوستام اون ور اونقدر خودش و بچه هاش دارن که چشمش
به اون کلبه نیست. نه قصد برگشتن داره، نه قصد استفاده از
اون جا رو، با هیچ چیز اون دوتا باغ  کار نداره، اون دوتا رو
به من داده، تا آخر عمرم برای خود من، فقط بعد از من گفته
اونا رو بسپرم دست خیریه، پس نگران واکنش اوستام نباش،

چون کاری نداره و اولین حرفش اینه، چه خوب خودت
اون جا نبودی ...

دستش را روی سینه ام می گذارد.
_ منم از اون موقع بارها و بارها فقط همین رو گفتم، نماز
خوندم و دعا کردم و سجده ی شکر بجا آوردم و گفتم خدا رو

شکر که تو اون جا نبودی وگرنه من ...
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تاب نمی آورد و دوباره گریه از سر می گیرد.
او را به خود می فشارم و موهایش را نوازش می کنم.
بارها روی آن ها را می بوسم و می بوسم و می بوسم.

کمی بعد با شیطنت می گویم:
_ یعنی تا این قدر خاطرم رو می خوای؟!

گریه اش قطع و خجالت زده سرش را میان سینه ام فرو
می برد.

از این عملش خنده ام می گیرد و با صدای آهسته می خندم.
کمی بعد کنار گوشش پچ می زنم:

_ حاال رخصت می دی یکم غلط اضافی کنیم تا هم تو بری
فضا و هم من؟

سرش را به نشانه ی تایید تکان می دهد، برای چشیدن مزه ی
شیرین لب هایش ثانیه ای تامل نمی کنم.

این خاله ریزه ی بغلی، آیه ی من است، آیه ی من ...

* * *

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده
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#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p345
#پارت_سیصد_و_چهل_و_پنج

#من_آیه _طوفانم

با شنیدن صدای قوقولو قوقوی خروس همسایه خواب از
سرم پریده و چشمانم را باز می کنم.

جای خالی آیه را که می بینم، گوشیم را از باالی سرم
برداشته و نگاهی به ساعتش می اندازم.

ساعت یازده صبح است و گویا خروس همسایه هم همانند من
خواب مانده است.

پس این گونه که شواهد نشان می دهد، آیه طبق حرف دیشبش
به خانه شان رفته.

چون دیشب قبل از خواب گفته بود که قرار است ساعت ده
با طاها و خانجون بیرون رفته و باقی خرید هایش را انجام

دهد.
نگاهی به پوشه ی پیامک هایم می اندازم.

پیام آیه در ارجحیت قرار داده و شروع به خواندن آن
می کنم.

" من االن دارم می رم با عمو طاها و خانجون خرید، بعد از
ظهر هر زمان صالح دیدی و کار کلبه تموم شد یه نیم
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ساعت قبلش زنگ بزن تا حاضر شم بریم باقی خرید جهاز
رو انجام بدیم."

لبخندی به پیامکش می زنم. پس تعارف را بالخره کنار
گذاشته است، چون دیشب بارها عنوان کرد که تعمیر کلبه ی

اوستایم در الویت است.
می گفت هر چه پس انداز داری را فعالً برای جمع و جور

کردن آن جا بگذار کنار ...
البته وقتی که دید از این قضیه ناراحت می شوم دیگر حرفی

نزد.
می دانم که بخاطر خودم می گوید، این را به خوبی پی برده ام
که آیه به معنویات بیشتر اهمیت می دهد تا مادیات، ولی من
تحت هیچ شرایطی دوست ندارم که او بخاطر نداشتن چند
قلم جنس که ماه ها بعد و زمانی که به خانه ی خودمان رفتیم

احتیاجمان می شود، از خانواده اش حرفی بشنود.
به هیچ عنوان دوست ندارم خان بابا چوب ماخذه و زبان تند

و تیزش را دوباره به سمت آیه گرفته و او را در آزرده
 کند.

دوست ندارم آیه غمگین شود.
به هیچ عنوان دوست ندارم او غمگین شود.

من که بالخره آن چند قلم جنس را باید بخرم، چه امسال باشد
چه سال بعد، پس وقتی اگر آن ها را اکنون خریداری کنم به

صالح است پس همین کار را می کنم.
از جایم برخاسته و شروع به تا زدن رختخواب ها می کنم،

پس از جمع کردن آن ها و بردنشان داخل اتاق از اتاق خارج
و به سمت آشپزخانه قدم بر می دارم.
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به محض ورود، خاتون را می بینم که مشغول پاک کردن
لوبیا سبز است.

_ به سالم قناری، خسته نباشی. یه تکونی منو می دادی از
خواب پا می شدم، نه عیالم این کارو کرده نه شوما! گذاشتین

تا لنگ ظهر بخوابم که چی شه؟!
لب های خاتون به لبخندی دلربا مزین می گردد.

_ بد گفتیم استراحت کنی مادر.
از آتش سوزی دیشب خبر ندارد، آیه دیشب می گفت خاتون
از اتاقش کال خارج نشده و به خیالش مارا تنها گذاشته است.
بخاطر همین متوجه غیبت دیشبم نشده است، خدا را شکر که
دیشب، راهم را به سمت خانه کج کردم و جایی دیگر نرفتم.

دانستنش جز این که خاتون را بهم بریزد چه چیز مفیدی
نمی تواند داشته باشد.

من هم به رویش لبخندی می زنم.
_ کلی کار دارم، قناری.

خاتون به سماور اشاره می کند.
_ چای تازه دم، بذار برات آماده کنم.

دستی به گردنم می کشم.
_ نمی خواد چیزی نمی خورم.
خاتون با لحنی جدی می گوید:

_ نمی شه مادر، باید بخوری، نمی شه که با شکم گشنه بری
سرکار ...

دستی به گردنم می کشم.
_ نمی خواد خاتون توفکر کن روزه ام.

خاتون مبهوت مرا می نگرد.
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ابتدا تعجب می کند.
وقتی که از چشمانم می خواند که نه دروغ می گویم و نه با او

شوخی دارم، لبخند شیرینی می زند:
_ پس قبول باشه مادر، منم دعا کن.
خجالت از سر و صورتم می بارد.

یکی نیست به من بگوید، خجالتت برای چیست مردک، قد
یابو هیکل داری. این که خاتون بفهمد که روزه ای خجالت

کشیدن دارد؟!

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p346
#پارت_سیصد_و_چهل_و_شش

#من_آیه _طوفانم

اشتیاقش دلم را می برد.
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دوش دیشبم با آیه به یادم می آید، خودم را به زور کنترل
می کنم تا با صدای بلند نخندم، هرچند دلیل دوش پنج دقیقه ای
دیشب آیه بخاطر این بود که امروز می خواست روزه بگیرد
و غسل برگردن داشت، اّما من تفریحانه او را می نگریستم.
_ برای افطار منتظرتم مادر، سری به نشانه ی تایید تکان

می دهم.
با حرف خاتون از نخ خیال دیشب خارج و سری به نشانه ی

تایید تکان می دهم.
_ کارم سبک شه، بعد از ظهری زنگت می زنم با آیه بریم

چند قلم جنسی که گردنمه رو بخریم. برای افطار چیزی نپز،
از اون جا می برمتون سفره خونه ...

خاتون به پاهایش اشاره می کند.
_ من جز این که بیام و بشم سر بارتون و کند راه برم و آخ و
ناله ی درد پاهام رو به زور به گوش هاتون بدم چه کمکی از
دستم بر می آد، نه جنس ها رو خوب می شناسم نه مدل هاشون
رو، همون خودت با عیالت برو، من افطار که می کنم دوست
دارم بگیرم بخوابم، دیشب اصالً نفهمیدم کی خوابم برد، اگه

 آیه بیدارم نمی کرد برای سحر خواب می موندم.
در دلم خدا را شکر می کنم که دیشب خاتون خوابش سنگین
شده بود و آیه فرصت دوش گرفتن چند دقیقه ای را پیدا کرده

بود.
می دانم که هر چقدر اصرار کنم باز هم خاتون حرف خودش

را خواهد زد، به خاطر همین، به رویش لبخند می زنم.
_ هر چی خودت بخوای قناری.

خم شده و بوسه ای روی گونه اش می نشانم.
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_ خاطرت رو می خوام اونم بدرقمه ...
سپس از اتاق خارج و شروع به تعویض لباس هایم می کنم.
کمی بعد خاتون با دستانی که در حال خشک کردنشان است

 اشاره به اتاق می کند. از آشپزخانه خارج شده و
_ جمع کنم وسایل باقی مونده رو؟

در حالی که کتم را می پوشم پاسخ می دهم:
_ نه، یه فرش مونده با دو دست رختخواب فقط، چیزی

نیستن که، خودم برگشتم جمعشون می کنم.
_ نمی شه که مادر موقع اثاث آوردن می خوای جمع کنی؟!

پر بی راه هم نمی گوید، چون تخت های سنتی آماده در
کارگاه دارم، فرش ها را هم امشب با آیه می خریم پس اتاق

را هر چه زود تر جمع و جور کنم بهتر است.
_ نمی خواد تو کاری کنی، خودم جمع می کنم، حرف درسته.
وارد اتاق شده و ابتدا رختخواب ها را برداشته و درون کمد
دیواری که در هال قرار دارد می گذارم، سپس شروع به لول
کردن فرش ها کرده و آن ها را با چسبی که خاتون می اورد
بسته و به سمت خر پشته برده و به دیوار تکیه می دهم.

اشاره به داخل می کنم.
_ یه جاروش می مونه که اونم دستت رو می بوسه، هر وقت

فرصت کردی یه صفایی بده به اتاق.
_ باشه مادر، تو نگران نباش. برو به خدا سپردمت.

با تکان سرم، پس از برداشتن سوئیچ و گوشی ام، از پله ها
پایین آمده و از خانه خارج می شوم.

نگاهم به در خانه ی خان بابا که می افتد، یاد آیه در ذهنم نقش
می بندد و دلم را هوایی می کند.
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در خواب هم نمی دیدم، روزی نوه ی خان بابا بشود عیالم،
نگاهی به اسمان کرده و با لحنی آهسته می گویم:

_ بنازم حکمتت رو اوس کریم، کارت خیلی درسته.
سپس شماره ی سهراب را می گیرم، با دومین بوق بر

می دارد.
_ کجایی؟

_ کجا می تونستم باشم، باغم. چه جزغاله ای شده کلبه، چیزی
نمونده  ازش که.

_ بمون تا بیام، تازه از خونه زدم بیرون. خواب مونده بودم.
با خنده می گوید:
_ بله دیگه ...

قبل از این که بخواهم جواب دندان شکنی به او بدهم صدای
بوق درون گوشم می پیچید.

حدس این که یک فرد متاهل چرا خواب می ماند، چندان هم
کار دشواری نیست.

دیشب قبل از خواب به سهراب پیام دادم، ساعت یازده در
باغ باشد. اّما خودم خواب ماندم.

به محض این که سوار و موتورم را به راه می اندازم، گازش
را می گیرم تا هرچه زودتر خودم را به باغ برسانم.

بخاطر اختالف زمانی، اکنون اوستایم در خواب به سر
می برد و حرف زدن با او را باید به سر شب موکول کنم.
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#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
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#پارت_سیصد_و_چهل_و_هفت

#من_آیه _طوفانم

میانه ی راه حرف های دیشب و خواسته ی اسی مدام به ذهنم
خطور می کند.

وضعیت مازیار که به یادم می آید. هر چه لیچار در چنته
دارم را حواله ی آن بی همه چیز می کنم.

طول مسیر به دری وری هایی که به مازیار و اسی تحویل
می دهم می گذرد.

به محض رسیدن، سهراب تکیه از موتورش کنده و نزدیکم
می شود.

_ سالم، خوبی!
از موتور پیاده می شوم.

_ سالم، خودمم نمی دونم تو چه حالیم..
سهراب مبهوت به خاکستر باقی مانده از کلبه اشاره می کند.
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_ چه خبر بوده این جا؟!
توضیحی نداده و بجایش سوال می پرسم.

_ چکار کردی، کامیون کی می آد؟
سهراب اشاره به در باغ می کند.

_ حالل زاده اومد.
نگاهم را به در باغ می اندازم.

بخاطر این که تعداد زیاد میوه های باغ، علی الخصوص سیب 
را بار خاور می کنیم، در ورودی باغ بزرگ است که با
وجود راه سنگی، وارد شدن ماشین های سنگین به درون

باغ، به آسانی اتفاق می افتد.
دقایقی بعد کامیون کامل مستقر شده و کارگر های فروغون

به دست از آن پیاده می شوند، بعد از سالم و حرف های دیگر
که چه شده و چرا این طور شده، کارگر ها مشغول جمع
آوری خاکستر کلبه و باقی لوازم سوخته ی آن می شوند.
رو به سهراب کرده و به جاده ی کارگاه اشاره می کنم.

_ من یکم کار دارم اون جا، تموم شد کارشون، صدام که
دستمزدشون رو بدم برن.

سهراب لبخند تلخی بر لب می نشاند.
_ برو رفیق، خاطرت جمع، خودم هستم و شش دانگ

حواسم پی این جاست، تو برو به کارت برس.
قدر دان نگاهش کرده و بعد از تشکری از او دور می شوم.
پس از سوار شدن در موتور، جاده ی کارگاه را در پیش

می گیرم.
همین که می رسم، غمگین در کارگاه را باز می کنم.
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نمی توانم از فکر کلبه خارج شوم. من خاطرات خوبی را در
آن جا سپری کرده ام، سال هاست که در آن جا شبم را به روز

رسانده و روزم را به شب ...
یاد آن شبی که آیه حشره در مویش گیر کرده بود می افتم و

ناخواسته لبخند روی لب هایم می نشیند.
من آن شب برای اولین بار آیه را بدون حجاب دیدم و بند دلم

پاره شد.
حتی برای اولین بار درون یک رختخواب با او خوابیدم.

من در آن کلبه خاطرات زیادی داشتم، خاطرات مشترکم با
ایه کم بود ولی خودم به تنهایی چرا خاطرات خیلی زیادی

داشتم.
نگاهم به گوشه ی کارگاه که می افتد، توجهم جلب تخت  سنتی
که در طرح و نقش تخت سنتی کلبه پایینی است می شود.

یاد آن شب در ذهنم نقش می بندد.
عجب بارانی می بارید آن شب، و چه بی اندازه رعد و برق
زمان شناش بود، دقیقاً زمانی که باید خودی نشان می داد،

کاری کرد که آیه پرت آغوشم شود.
دستی پشت گردنم کشیده و به سمت لباس کارم می روم.

باید تک تک وسایل چوبی مورد نظرم را انتخاب و پس از
تمیز کردن و سمباده کشیدن و برق انداختنشان آن ها را
امروز به سمت خانه ی خاتون بار بزنم، حتی باید، برای
جهاز آیه هم جا باز کنم، تا وقتی بارشان زده و آن ها را
این جا آوردند، به راحتی در جای مورد نظرم چیده شوند.

* * *
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سه ساعت همانند برق و باد می  گذرد.
همین که کمرم را صاف می کنم تا خستگی در کنم در همین
حین سهراب در حالی که دو پرس غذا در دست دارد وارد

کارگاه می شود.
به سمت یکی از میز غذا خوری ها می رود و پس از پهن
کردن سفره یک بار مصرف روی آن پرس غذاها را به

همراه دوغ و لیوان یک بار مصرف روی آن قرار می دهد.
چشمکی حواله ام می کند.

_ بیا یه چی بزنیم به رگ، که تا درد این زخم معده منو از پا
در نیاورده.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی
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#من_آیه _طوفانم

حال چگونه به سهراب بگویم که روزه هستم.
خاکبرسر من که از گفتن این کلمه حتی به رفیق خودم هم

خجالت می کشم.
یکی نیست بگوید مگر مرتکب اشتباه شدی که چنین خجالت

می کشی.
حرف های دیشب آیه به یادم می آید، درست همان حرفی که
گفت: "من از شوهرم بیش تر از این که توقع داشته باشم تا

برام خرج کنه، بیشتر دوست دارم اهل نماز و روزه باشه و
حالل حروم سرش بشه، من دوست دارم یه روز اگر

صاحب پسری شدم، شوهرم الگوی مناسبی برای اون باشه،
امتحان کن، روزه گرفتن و نماز خوندن هم خودش یه عالمی
داره، البته اگر از رو اجبار نباشه و دلی و برای دل خودت

و خدای خودت اونا رو بجا بیاری."
وقتی که تنهاخواسته ی عیال من بجای این که فالن خانه را

برایش بخرم یا فالن ماشین را داشته باشم یا در فالن شرکت
کار کنم و یا فالن قدر در ماه درآمد داشته باشم، فقط این
است که پابه پایش، نمازم را خوانده و روزه ام را بگیرم،
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برای من برآورده کردن خواسته ی او مهم و حیاتی به نظر
می رسد.

نمی دانم، شاید راه و رسم زندگی مشترک همین است، که
گاهی یکدیگر را تغییر داده و راه درست را نشان همدیگر

دهند و مسیر موفقیت را همراه با هم طی کنند.
_ کجایی داداش؟

از عالم خیال خارج و مشغول سمباده کشیدن بعضی
قسمت های چوب می شوم.

_ هیچی، توبخور من روزه ام.
_ چی؟!

چنان بلند و با لحنی متعجب گفته است که از این برخورد
سهراب خجالتم دوچندان می شود.

ببین چقدر از روزه و نماز پرت بودم که حتی سهراب هم از
دانستن این که روزه ام از تعجب شاخ درآورده است.
در حالی که به کارم ادامه می دهم پاسخش را می دهم:

_ خب روزه ام دیگه این همه تعجبت برا چیه؟!
سکوت می کند،حرفی نمی زند، صدای بستن در پرس ظرف

یک بار مصرف غذایش را که می شنوم، نگاهش می کنم.
_ چی شد برای چی غذات رو نمی خوری؟!

_ جون داداش نمی دونستم روزه ای واال غلط بکنم جلوت یه
چی بلمبونم.

_ زر مفت نزن سهراب بشین غذات رو بخور، االن معدت
دوباره گیرپاچ می شه، خر بیار و باقالی بار کن، منم برم

ببینم سجاده اوستام سر جاشه تا برش دارم نمازم رو بخونم.
سهراب با چشمان گرد شده زمزمه می کند.
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_ نماز؟!
قبل از این که من بخواهم حرفی بزنم سریع از حالت بهت

خارج و با خرسندی می گوید:
_ آره داداش، تا تو بری نماز بخونی، من با خیال راحت
غذام رو می خورم تا صدای این صاب مرده رو خفه کنم،
پرده ی گوشم کر شد بس که گفت یه چی بخور مردم از درد

گشنگی.
حرفی نزده و سری به نشانه ی تایید تکان می دهم.

ابتدا به سمت رو شو رفته و پس از گرفتن وضو و زدودن
گرد و خاک از لباسم، به سمت اتاقم رفته و کمدی که روزی

متعلق به اوستایم بود را باز می کنم.
با دیدن سجاده و قرآن و مفاتیح الجنانش لبخندی بر لب

می نشانم، اوستای من از آن دسته افرادی بود که نمازش اول
وقت خوانده می شد و روزه ی قضایی نداشت.

دستش همیشه ی خدا به خیر بود و هیچ دل بستگی به مال
دنیا نداشت، نه تنها خودش، بلکه عیالش هم راه و رسم

زندگی اش به او شباهت داشت و با آن همه دارایی  دل شان به
همان کلبه خوش بود و این کارگاه و درآمدی که از فروش

میوه های باغ نصیبشان می شد که نیمی بیشتر آن درآمد
نصیب خیریه ها و افراد بی بضاعت می شد، درست همان
کاری که قولش را از من گرفت و گفت، بعد از من تو باز
هم آن ها را از یاد نبر و در ماه چند تومانی به تک تکشان

کمک کن و دست شان را بگیر.
قالیچه ی اوستایم را برداشته و در گوشه ی اتاق پهن می کنم.

سپس با شرمساری شروع به خواندن نمازم می کنم.
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من حتی از خدا هم شرمسارم، حتی از خدا هم خجالت
می کشم که از او غافل و او را به باد فراموشی سپرده بودم.
از این که بنده ی بدی برایش شده بودم و شکرش را خیلی

جاها بجا نیاوردم و با اتفاقی که برای زهرا افتاد، به فردی
دیگر تبدیل و خوی وحشیانه  و انتقام جویانه ام بر من غلبه

کرده و مرا به سمت و سویی دیگر کشاند.

* * *

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p349
#پارت_سیصد_و_چهل_و_نه

#من_آیه _طوفانم
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تک تک لوازمی که با کمک سهراب بار زده و نیم ساعت
پیش در هال خانه ی خاتون همه را خالی و گذاشته ایم را از

نظر می گذرانم.
احساس تعلقی که نسبت به تک تک آن ها دارم برایم عجیب

و نو به نظر می آید.
من بارها و بارها تک تک آن ها را در کارگاهم دیده بودم،
 همانند دیگر لوازم کارگاه برایم به حساب می آمدند و حس
مالکیتی روی هیچ کدام از آن ها نداشتم، چون در نظرم بود
که هر کدام قرار است متعلق به شخصی شده و پس از

خریداری به خانه ی برده شوند، ولی اکنون همان ها برایم
چنان با ارزش شده اند که با اشتیاقی غیر قابل باور مشتاق

دیدن چهره و واکنش آیه پس از دیدن آن ها هستم.
البته زمانی که فرش ها را خریده و پس از پهن کردن آنها،

باید تک تک این لوازم را روی آن ها بگذارم تا آن موقع نمای
کامل تری را از خود به نمایش بگذارند.

تا قبل از چیدن همه ی این ها در جاهایشان فعالً آن ها را نشان
آیه نمی دهم.

در همین افکار غرقم که صدای ذوق زده ی خاتوت را
می شنوم.

_ چقدر اینا قشنگن مادر، مبارک جفتتون باشه .
به رویش لبخند می زنم.

_ چشات قشنگ می بینه قناری.

@romandl



_ نمی خوای تو اتاق بچینی؟
روی یکی از تخت سنتی دو نفره که کار مبل را انجام

می دهد می نشینم.
_ نه خاتون، بذار فرش رو خریدم اون رو که پهن کردم اینا

رو هم تو اتاق می چینیم.
نگرانی لحن بیان خاتون را پر می کند.

_ بهتری؟
متعجب نگاهش می کنم.

_ چرا نباشم؟!
تازه متوجه منظور خاتون می شوم.

_ خاتون بی خی، برو یکم تا افطار استراحت کن، منم خوبم،
بازم اگه می خوای بعد این که خرید هامون تموم شد بیام پی ت

همگی باهم بریم سفره خونه.
_ نه مادر من خونه راحتم بعد افطار می گیرم تخت می خوام

تو فکر من نباش.
_ باز هر طور خودت عشقته همون کارو کن.

کیف پولم را خارج و چند تراول برداشته و روی میز عسلی
مقابلم می گذارم.

وسایل ها رو که خریدم، امکان داره رفتیم سفره خونه دیر
برسم خونه. تا باربری اونا رو بیاره، اینا پیشت باشه

پولشون رو بهشون بده بعد این که خالی کردن. خودشون
کارگر دارن و فقط در و براشون باز کن، یخچال و گاز و
لباس شویی رو نذار بیارن باال، بگو تو همون راهرو پایین
بذارن تا با باقی وسایل جهاز عیال، یبارکی همه رو بار
بزنیم، برن سمت کارگاه، همون فرش و پشتی ها رو بگو

@romandl



بیارن بذارن این گوشه تا بیام آخر شبی همه شون رو سر
جاشون بچینم.

خاتون کنارم می نشیند.
_ باشه مادر، تو نگران نباش برو با عیالت خوش بگذرون

عجله ای هم برای برگشتن نداشته باش.
در همین حین صدای پیامک گوشیم به صدا در می آید.

نگاهی به آن کرده و شروع به خواندن پیامک آیه می کنم.
" من حاضرم عزیزم، بیام بیرون؟"

تمام توجهم جلب آن عزیزم پیامکش می شود.
عزیزم، چقدر برایم این کلمه شیرین می آید.

با لبخندی که بر لب دارم، شروع به تایپ کردن می کنم.
" آره عزیزم، بیا. منم رفتم دوشم رو گرفتم و آماده ام.

خانجون نمی آد؟"
کمی بعد پیامکش به دستم می رسد.

" نه می گه وقتی خاتون نیست اومدن منم قشنگ نیست
خودتون هر چی دوست دارین رو انتخاب کنین، خودتون

می خواین استفاده کنین دیگه."
پاسخش را با این متن می دهم.

" باش هر طور خودش عشقشه، بیا بیرون منتظرتم."
از جایم برخاسته و پس از برداشتن سوئیچ ماشین سهراب با

مهربانی رو به خاتون کرده و می گویم:
_ اومدنی چیزی الزم نداری بخرم؟

_ نه مادر، همه چی داریم. مواظب خودت و عیالت باش.
موقع افطار منم دعا کن.
به رویش لبخندی می زنم.
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حرفی نمی زنم ولی از خوشحالی اش خوشحال می شوم.
از پله ها پایین آمده و به محض باز کردن در، در خانه ی
خانجون هم باز و قامت آیه میانه ی آن نمایان می شود.

_ سالم، خوبی؟
در را پشت سرم به آرامی می بندم.

با لحنی آهسته پاسخ می دهم:
_ خوب که بودم، ولی االن حس می کنم خوب ترم.

لبخند شرمگینی بر لب نشانده و در خانه شان را پشت سرش
می بندد.

به مقابل اشاره می کنم.
_ بفرما عیال .

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p350
#پارت_سیصد_و_پنجاه

#من_آیه _طوفانم
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دوشادوش هم به راه افتاده و از کوچه  خارج می شویم.
دزدگیر ماشین سهراب را که می زنم، آیه در می یابد که قرار

است با ماشین سهراب برویم.
پس از نشستن و به حرکت درآوردن ماشین با لحنی بشاش

می پرسم:
_ خب کیف عیال ما چطوره، کوکه کوکه؟!

آیه شرمگین لبخند بر لب می نشاند.
_ بله، کیفم کوکه کوکه، خرید هام کامل تموم شد و این چند
قلم باقی مونده رو هم بخریم کامل تموم می شه و من راحت

می شم.
کمی در جایش چرخیده و رو به من می نشیند.

_ تو چکار کردی؟ کار کلبه تموم شد؟
وارد اتوبان شده و کمی سرعتم را بیشتر می کنم.

_ آره، البت اگه سهراب نبود کارم حاالحاال تموم نمی شد،
اون، باال سر کارگرها بود و منم مشغول صفا دادن به تخت

و کمد و دراور باقی چیز میز ها بودم ...
با ذوقی شیرین می پرسد:

_ همه رو آوردی؟
سری به نشانه ی تایید تکان می دهم.

_ آره.
_ یعنی االن همه شون خونه ی خاتونن؟

چشمکی حواله اش می کنم.
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_ بله، همه شون اونجان ...
دستانش را با خوشحالی بهم می کوبد:

_ خیلی دوست دارم ببینمشون.
با خباثت تمام نوچ نوچی می کنم.

_ نوچ نوچ نوچ، چاکرت، فعالً نمی ذاره اونا رو ببینی.
شرمگین می پرسد:

_ چرا؟!
_ خب دیگه، باش تا فرش ها رو هم بخریم و پهن اتاق کنم،

وسایل ها رو که چیدم بعد بیا ببین.
لبخند پت و پهنی بر لب می نشاند.

_ آهان از اون لحاظ.
می خندم.

_ آره از اون لحاظ ...
در جایش رو به جلو صاف می نشیند.

_ باشه موردی نداره.
کمی بعد دوباره در جایش چرخیده و با اشتیاق می پرسد:

_ مدلش مثل همونیه که تو کلبه پایینی بود؟
بدجنسانه نگاهش می کنم.

_ چی شده، تو تخت اون کلبه پایینی چی دیدی که اون قدر
خاطر داشتن یه تخت مثل او رو می کشی؟!

هول زده می گوید:
_ هیچی، فقط مدلش رو دوست دارم.

کامالً حس می کنم که دارد پنهان کاری می کند.
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من این را خوب فهمیده ام که همان گونه که من له له دیدار با
او را دارم او هم در غیاب من چنین حسی را دارد و برای

دیدنم چشم انتظار است.
من به جمله ی دل به دل راه دارد اعتقاد بسیار زیادی دارم.
وقتی از وضعیت دل خودم خبر دارم و می دانم در چه حال

و احوالی ست، این را می دانم اوضاع دل آیه هم چیزی
همانند خودم است.

همین که می خواهد دوباره درجایش چرخیده و رو به جلو
بنشیند دستش را در دستم می گیرم.

ابتدا تعجب می کند ولی آن را که به سمت لب هایم آورده و
بوسه ای روی آن ها می نشانم، لرز ریزی می خورد.

در حالی که دستش همچنان در دستم است و نگاهم به جاده
ست، با لحنی مهربان به حرف می آیم.

_ مثالً من عشق می کردم که تو االن بجای این جواب بگی،
آره یه چی دیدم. بعد من بیام و بپرسم، چی دیدی عیال؟ بعد
تو یه لبخند طوفان کش بشونی کنج لبات و با یه نموره ناز و
عشوه بگی، شوهر عزیزم و ... بعد من بند دلم پاره بشه و
بگم اِ راست می گی عیال؟ تو بگی آره، بعد من دوم نیارم و
بگم، منم آیه ی زندگیم، که بنازم حکمت اوس کریم رو که

برام یبارکی وسط شلوغ پلوغی زندگیم نازل کرده رو دیدم.
کمی مکث کرده و بعد می پرسم:

_ این طور خوب نیست؟
چشمانش غرق محبت می شوند. چیزی به زبان نمی آورد

ولی چشمانش رسوایش می کنند.
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در همین حین گوشیم زنگ خورده و به نرمی پس از
بوسه ی ریزی که روی دست آیه می نشانم، گوشیم را از جیبم
خارج و به محض دیدن شماره ی سهراب تماس را برقرار

می کنم.

p351
#پارت_سیصد_و_پنجاه_و_یک

#من_آیه _طوفانم

_ سالم، می شنوفم داداش.
صدای باد که به گوشم می آید خبر از این می دهد که همچنان

سوار موتورم است.
_ سالم، رفتم دیدم ماشین رو بد نیست، سرپاست، می شه

روش حساب باز کرد. اقساطش هجده ماه ست، که هر شش
 ماه باید یه چکت رو پر کنی.

_ رخ مخش خوب بود؟ موتور پوتورش چطور؟ من تو این
کارا چیز آن چنانی بلد نیستم. بگی دل و روده ی موتور و

برات می چینم کف زمین دوباره از نو می بندم ولی دو مثقال
این عرضه رو باس ماشین ندارم...

با خنده میانه ی حرفم می پرد.
_ فقط این طور بدون از نظر فنی، از او گاری من بهتره به

این زودی تو جاده نمی ذارتت.
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به سمت بریدگی پیچیده و وارد اولین خیابان می شوم.
_ پ حله داداش، فردا یه سر می آم باهم بریم.

_ باشه، تا این هست دستت نگهش دار، ماشین خوب گیرت
نمی آد حاال حاال ...
_ حله، خداحافظ ...

_ خداحافظ ...
تماس را قطع کرده و گوشی را درون جیبم می گذارم.

نگاه کنجکاو آیه را که می بینم لبخند بر لب نشانده و چشمکی
حواله اش می کنم.

_ اگه خدا قسمت کنه می خوام یه ماشین بخرم.
اشتیاق غالبش می گردد.

_ واقعاً؟
به لبخندم عمق می بخشم.

_ سهراب با رفیق رفقاش یه قرعه کشی راه انداخته بودن،
از دو سال پیش داشتم براش ماهانه پول می ریختم، حاال عند

امروز قرعه کشی که کردن به اسم من در اومده، فردا
می خوام برم با سهراب نمایشگاه یکی از رفیق هاش، یه

ماشین در حد بر دارم.
ذوقش عیان تر می شود.

_ خب خدارو صد هزار مرتبه شکر، چه به موقع هم به
اسمت دراومده.

دستش را در دستم گرفته و با محبت بوسه ای روی آن
می نشانم.

_ این بخاطر خوش قدمی توئه خاله ریزه.
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حرفم به مذاقش خوش آمده و صورتش را خرسندی فرا
می گیرد.

لبی تر کرده و با کمی فقط کمی شیطنت می پرسد:
_ به نظر تو من خاله ریزه ام؟

بلند و پر صدا می خندم.
از خنده ام او هم به خنده می افتد.

سپس به خودم اشاره کرده و می گویم:
_ در برابر من با این هیبت بله که خاله ریزه ای.

لبخند دلچسبی می زند.
چنان دلچسب که کامم را شیرین می کند.

روبه روی فرشگاه لوازم خانگی ایستاده و ماشین را پارک
می کنم.

پیاده و در هنگام رد شدن از پل دست آیه را می گیرم، با
حالی خوش وارد فروشگاه شده و با کمک متصدی فروش

لوازم را تک تک نگاه کرده و هر یک از لوازم را با
سلیقه ی آیه، خریداری کرده و انتخاب می کنیم.

چند ساعت بعد که کارهایمان تمام می شود، آدرس خانه را به
مسئول ارسال داده و به سمت سفره خانه به راه می افتیم.
درست همان سفره خانه ای که شام عقدمان را به اتفاق

دوستان در آن جا خوردیم.
همین که کامل مستقر می شویم آیه با خجالت می گوید:

_ حاال تا افطار بشه می خوای تو یه چیزی سفارش بده.
به به حال بیا و به این خاله ریزه بگو من روزه ام.

خودم در کار خودم و این خجالت کشیدنم، مانده ام ...
آخر من گنده بک را چه به خجالت!
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بدون این که نگاهش کنم، خودم را سرگرم حذف کردن
پیامک های تبلیغاتی گوشیم می کنم و با لحنی معمولی پاسخ

می دهم:
_ نمی تونم روزه ام.

صدایی از او به گوشم نمی رسد.
چند ثانیه بعد از جایش که روبه روی من نشسته بود برخاسته

و آمده و کنارم می نشیند.
به محض نشستن دستش را بند ساق دست چپم می کند.

لحن بیانش بغض حبس کرده در گلویش را به رخم می کشد.
_ امروز روزه گرفتی؟!

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p352
#پارت_سیصد_و_پنجاه_و_دو

#من_آیه _طوفانم
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منتظر تایید است.
سری به نشانه ی تایید تکان می دهم، سپس نگاهم را به نگاه

تار شده اش می دوزم.
_ مگه می شه عیالم از من چیزی بخواد و از دستم بر بیاد و

اون رو زمین بندازم!
همین پاسخ کافی ست که همزمان این که آهسته شروع به
خندیدن می کند، اشک از گوشه ی چشمش هم شروع به

باریدن کن.
بی درنگ اشاره به چشمانش می کنم.

_ داستان این گریه چیه؟!
با اشتیاق آن ها را از زیر چشمانش پاک کرده و می گوید:

_ یکم بی جنبه ام، فکر نمی کردم به این زودی خواسته ام رو
عملی کنی. ممنون ... عزیزم.

بند آخر جمله اش را با کمی مکث و لحنی شرمگین گفته و
دل من را همین بند هوایی کرده است.

چشمکی حواله اش می کنم.
برای گرفتن دستش ثانیه ای تعلل نکرده و آن را با دنیا دنیا

عالقه  میان دستانم حبس کرده و با محبت می گویم:
_ حاال مونده چاکرت رو بشناسی، اگه گفتم تو رکابتم زر
مفت نزدم خاله ریزه، من مرد عملم، کاری از دستم بر بیاد
و بتونم انجامش بدم نه بهانه تراشی می کنم و نه شونه خالی
می کنم. مخلص کالم یه چی دیگه هم اضافی این حرف های

که باس می گفتم بذار بگم.
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اشاره به چشمانش می کنم.
_ بی جنبگیت رو عشقه.

همزمان هردو باهم می خندیم.
آهسته ...

با محبت ...
با مهربانی ...

با عشقی که کم کم دارد خودی نشان داده و مدام می خواهد
حضور و وجودش را به ما دیکته کرده و مارا از بودنش

آگاه ...
این خاله ریزه که هوس چالندنش به جانم افتاده، اگر ریا
نباشد عشقم گشته است، اولین دختری که او را عمیق نگاه
کرده و به رسم مرام و معرفت مهرش را بر دلم نشانده و

جوانه ی عشق را در دلم کاشته است.
من قبل از او نگاه بدی به ناموس کسی نینداختم.

شاید همین صفر کیلومتر بودنم و ...
آن خطبه ی عقد محرمیت و ....

این نسبت بینمان ...
و این کشش عجیب قلب آیه که نمی دانم چرا چنین مرا به

سمت و سوی خود جذب می کند، باعث شد من چنین گرفتار
او گشته و برای اولین بار طعم شیرین عشق را که

چاشنی اش، سادگی و محبت بی ریا و مهربانی آشکار است
را بچشم و بارها و بارها در دلم بگویم، چرا زودتر از این،

من دلم گیر این خاله ریزه، نوه ی دُردانه ی خان بابا نشد!
در همین حین گارسون نزدیکمان شده و باعث می شود

نگاهم را از آیه گرفته و به او بدوزم.
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_ چی میل دارین؟!
آثار خوشحالی همچنان در لحن بیانم پیداست.

_ داداش بند و بساط افطار رو ...
سپاس نگاهم را به آیه دوخته و می پرسم:

_ پایه ی کوبیده هستی؟!
با نجابت سری به نشانه ی تایید تکان داده و دوباره نگاهم را

به گارسون می دوزم.
_ هشت سیخ کوبیده و مخلفاتش رو هم با سنگک داغِ تنگ

دلشون رو برامون بیار.
گارسون که می رود، آیه متعجب می پرسد:

_ چه خبر بود اون همه سفارش؟
با خنده به شکمم اشاره کرده و می گویم:

_ تو نگران این نباش، خاطرت جمع هیشکدوم از این تخت
به آشپزخونه اشون برنمی گرده، من االن یه نهنگ گشنه ام هر

چی دم دستم باشه رو یه لقمه ی چپ می کنم.
چشمکی حواله اش کرده و کنار گوشش پچ می زنم.

_ حتی توئه خاله ریزه رو ...
آیه شرمگین می خندد و از خنده اش، من هم به خنده

می افتم ...
خدا کند چند ماه بعد همه چیز طبق نقشه پیش رفته و پیروز
آن نبرد من باشم و جان عزیزانم صحیح و سالم ... فکر
کردن به نتیجه ای که بعد باختم گریبانم را می گیرد چنان

ترسناک و فاجعه بار است که فکرش مرا زمین زده و نفسم
را می برد، حال اگر به حقیقت تبدیل شود چه به روزم می آید

خدا می داند و بس ...
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سعی می کنم از فکر به اسی و نقشه و مبارزه و هر کوفت و
زهرماریست دربیایم و به خودم و آیه و این جمع دو نفره مان

فکر کنم.
برای این که تا گفتن اذان خودمان را مشغول کنیم، با لحنی

مهربان می پرسم؟
_ از آقا رضا و خواهرت چه خبر، من هنوزم از این که

نتونستیم به مراسم ختم مادرش بریم ناراضیم.
لحنش را غم پر می کند.

_ حدیث خودش در جریان همه چیز هست، وقتی خان بابا
پاش رو کرده تو یه کفش و می گه نه و کسی حق نداره بره و
نه خودش می ره مراسم و نه مارو می ذاره خوب خبر داره،

از سمتی هم نه حدیث دوست داره ما بریم، راستیتش نه
خودم، چون دوست ندارم اولین سفر دو نفره مون برای رفتن
به مراسم ختم یکی باشه. قراره فردا راه بیفتن بیان تهران،

 پس فردا حتماً میان.
از یک چیز تعجب می کنم، خان بابا نه خودش می رود به
مراسم ختم و نه می گذارد کسی دیگر برود یعنی چه! جز
این که رابطه شان شکراب باشد چیزی را تحویلم نمی دهد.
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#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p353
#پارت_سیصد_و_پنجاه_و_سه

#من_آیه _طوفانم

آیه که تازه متوجه سوتی که داده، شده با خجالت می گوید:
_ راستش یه ماجرای بلندی داره، خان بابا و حدیث و آقا
رضا و حتی عموهام بجز عمو طاها، آبشون باهم تو یه

جوب نمی ره، در اولین فرصت مناسب حتماً بهت تعریف
می کنم.

محبت خرجش می کنم.
_ نیازی به تعریف هم نیست، به خودشون مربوطه.

سر می افکند.
_ آخه یه سمت ماجرا به منم برمی گرده.

_ به تو؟!
_ آره!
_ چرا؟

غم و اندوه لحن بیانش را پر می کند.
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_ چون دعوای آخرشون بخاطر من بود، حدیث طرفداری
منو کرد و ...

وقتی که می بینم صحبت کردن برایش سخت است دستش را
با مهربانی نوازش می کنم.

_ نیازی نیست خودت رو االن اذیت کنی، هر وقت عشقت
کشید و وقت مناسبش بود خواستی تعریف کن. البت اگه

کامل رضایت داشتی نه بخاطر هیچ چیز دیگه، من کالً سرم
تو الک خودمه و تا کسی باهام کار نداشته باشه نه باهاش

کار دارم و نه برای چزوندنش ازش اطالعات جمع می کنم.
هر موقع خودت حالش رو داشتی بگو و نگفتی هم نگفتی ...

لبخند رضایت مندی بر لب می نشاند.
در همین حین دو گارسون به اتفاق هم با بند و بساط افطار و

شام به سمتمان آمده و آن ها را مقابلمان قرار می دهند.
همین که می روند با خنده رو به آیه می گویم:

_ اذان کی می گه؟
آیه نگاهی به ساعتش انداخته و شروع به ریختن چای از

درون قوری در استکان های کمرباریک می کند.
_ درست دو دقیقه ی دیگه.

همچنان خنده ام را حفظ می کنم.
_ تا دو دیقه دیگه این نهنگ پس به مرادش می رسه.

شیرینی لبخند و بیانش به دلم می نشیند.
_ نگو این طور نهنگ چیه، آدم روزه دار گشنه اش می شه

دیگه، خدا قبول کنه، منم دعا کن.
_ زکی، کی به کی می گه باسم دعا کن، خاله ریزه ما یه
پرونده سیاه داریم پیش اوس کریم به چه گندگی، اگه به
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گیرایی دعا باشه، من باید دم تو رو ببینم تا باسم دعا کنی تا
یکم سر عقل بیام.

در همین حین صدای اذان به گوشم می رسد و دستان آیه
همانند دیروز به سمت باال کشیده و چشمانش را بسته و در

دلش شروع به دعا کردن می کند.
نگاهم در سیمای او قفل و از اعماق وجودم از خدا برای او

و خاتون و زهرا سالمتی می خواهم و طول عمر ...
لحظاتی بعد چشمانش را باز و نگاهش در نگاهم گره

می خورد.
_ قبول باشه.

پیش قدم شده و این بار او خرمایی به دستم می دهد. به رویش
می خندم.

_ دستت طال.
آن را گرفته و هر دو به اتفاق هم شروع به جویدن خرمایمان

کرده و کمی انرژی می گیرم.
سپس سر راست پی کاسه ی آش رشته مان رفته و با لذت

شروع به خوردن آن می کنیم.
برای خوردن هر چیز ذوقی داریم آشکار و اشتیاقی داریم

واضح ...
آیه با همان کاسه آش سیر می شود و به اصرار من دو عدد
از سیخ های کباب را هم به همراه دوغ خالی می خورد ولی
من از هیچ چیز نگذشته و تا خرخره خورده و تا خودم را

سیر کامل نکرده عقب نمی کشم.
حال بماند که آیه چقدر بهم خندیده و بارها خاطر نشان

می شود که آرام نترس همه ی این خوردنی ها به تو تعلق دارد
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نه کس دیگر ... ولی من همانند قحطی زده ها روی
خوردنی ها چمبره زده و با لذت تک تکشان  را خورده و
روانه ی معده ی فلک زده ام که از صبح بیکار مانده بود

می کنم.
بعد از گذشت نزدیک به یک ساعت، برخاسته و پس از
پرداخت صورت حسابw از سفره خانه بیرون می رویم.
_ تا صبم خیابون های تهرون رو وجب بزنم، اینایی که

لمبوندم هضم نمی شه حاال حاال.
آیه با خنده در حالی که در ماشین را باز می کند تا در

صندلی جلو بنشیند می گوید:
_ خب من که بهت گفتم یکم رعایت کن چه خبره همه مال تو

بود عجله ات آخه واسه چی بود.
در پاسخش من هم می خندم و پشت رل نشسته و در حالی که

در را می بندم می گویم:
_ نمی شد خب، همه شون یه پرژوکتور به خودش چسبونده

بودن و داشتن خودی نشون می دادن.
اشاره به شکمم کرده و می گویم:

_این وا مونده ی منم مرام خرجشون کرد و شد این عاقبتم.
باید حتماً برم باشگاه وگرنه این شکم پر، تا صبح نفسم رو

می بنده.
_ خدا نکنه. آره حتماً برو.

سپس اشاره به بازویم می کند.
_ حواست به بازوت هم باشه زیاد بهش فشار نیاد.

_ بخیه هاش جذبی تا حاال جوش خوردن فکر چی هستی
خانئم قیز، ولی برای خاطر جمعی تو چشم، حواسم هست.
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#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p354
#پارت_سیصد_و_پنجاه_و_چهار

#من_آیه _طوفانم

این بار او هست که دستش را روی دستم می گذارد و من
شعله های مهر و محبت را از چشمانش می خوانم.

در آرامش رانندگی کرده و به محض رسیدن به خانه و پیاده
شدن آیه می پرسد:

_ مطمئنی نیاز به کمک نداری؟
در حالی که دستش در دستم است، وارد کوچه می شویم.

_ خاطرت جمع، بذار همه چی حاضر کنم بعد بیا آماده شده
ببین و حالش رو ببر. فردا هم لباس ها و وسایل های

شخصیت رو جمع و جور کن و بذار تو کارتون تا فردا قبل
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این که برم لواسون بیام اونا رو باهم بیاریم این ور بچین تو
کمدت.

_ باشه حتماً.
کلیدش را از کیفش خارج و در خانه شان را باز می کند.

_ بابت افطار دستت درد نکنه، خیلی خوش گذشت.
در پاسخش چشمکی حواله اش کرده و سری تکان می دهم.
_ برو تو خانئم قیز منم برم مشغول جمع و جور کردن

وسایل بشم تا اینایی که لمبوندم هضم شن یه نموره نفسم بیاد
باال.

خنده ای کرده و بعد از خداحافظی در خانه شان را می بندد.
کلیدم را در قفل در انداخته و در را باز می کنم.

به محض ورود و دیدن یخچال و فرگاز و لباسشویی در
راهروی پایینی، متوجه می شوم که لوازم را به خانه

 آورده اند.
از پله ها باال رفته و صدای صوت قرآن خاتون را که
می شنوم متوجه می شوم در حال خواندن قرآن است.

لباس هایم را تعویض و پس از گرفتن وضو به سمت اتاق
زهرا می روم تا قبل از شروع به تمیز کاری و نظافت و

چیدن لوازم در جایشان، نمازم را خوانده باشم.
شروع به خواندن نمازم که می کنم، متوجه باز شدن در اتاق

زهرا می شوم.
درمی یابم که خاتون با دنیا دنیا عشق، دارد نگاهم می کند.

می فهمم، حسش می کنم.
حواسم را پی نمازم داده و کمی بعد خاتون در را بسته و

می رود.
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نمازم را که تمام می کنم، یاد حرف آیه می افتم، می گفت آخر
نمازت سجده کن و با خدا حرف بزن، ببین چقدر بهت

آرامش می ده و حس خوبی بهت دست می ده.
خیره به مهر، به آرامی خم شده و پیشانی ام را روی آن

می گذارم.
چند ثانیه به سکوت می گذرد.

نمی دانم چه بگویم.
حتی از خدا هم خجالت می کشم.

سکوت می کنم و سکوت و سکوت ...
کمی بعد در دلم شروع به التماس می کنم و بند اولیه ی

حرف هایم با اوس کریم را التماس پر می کند، التماسی که
همه در سالمتی خاتون و آیه و زهرا خالصه شده. آسایشی

که برای تک تکشان می کنم، صدای شنیدن دوباره ی خنده های
زهرا، جمع شدن دوباره ی اعضای خانواده ام دور یک

سفره، هم دل شدن تک تکمان ... من از خدا، سر پا شدن این
خانواده ی فرو پاشیده را می خواهم.

دقایقی بعد احساس سبکی که می کنم، از سجده برخاسته و
پس از جمع کردن و گذاشتن سجاده ی زهرا درون قفسه ی
کتابخانه اش، نگاهی به اتاق و لوازم درون آن می اندازم.

جای خالی  زهرا بغض را در گلویم می گنجاند.
ولی ته دلم، امیدوار هستم، امیدوار به این که این غیبت

طوالنی اش در خانه، قرار است به سالمتی و بازگشتش به
روزهای قبل و روحیه ی قبل از آن اتفاقات شوم باشد.
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به زحمت بغضم را فرو خورده و از اتاق خارج و به سمت
آشپزخانه که صدای باز و بسته شدن کابینت ها را می شونم

می روم.
به محض ورود و دیدن سینی غذا روی میز قهقه ی بلندی

سر می دهم.
_ سالم قناری، ناز شصتت، یه جوری تا خرخره غذا

لمبوندم که جا واسه یه جرعه آبم تو این وامونده نذاشتم خالی
بمونه. بذار برا سحر تا باهم بزنیم به رگ و حالش رو

 ببریم.
خاتون هم به تبعیت از من می خندد.

_ سالم مادر، قبول باشه. چرا این قدر خب افراط کردی آخه.
_ دیگه یه عیال الدوز تنگ دلم بود و غذای خوشمزه و منم

که گشنه، دیگه هر چی دم دستم بود خوردم و این شده
 وضعیتم که االن نفسم باال نیاد.

اشاره به اتاق می کنم.
_ من برم مشغول اتاق بشم، تا یکم اینایی که خوردم هضم

شن.
خاتون می خندد.

_ باشه مادر برو منم اینا رو جمع کنم بیام کمکت.
محبت خرجش می کنم.

_ تو کارت رو بکن، خودم حل می کنم.
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#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p355
#پارت_سیصد_و_پنجاه_و_پنج

#من_آیه _طوفانم

بدون این که منتظر جوابش باشم، از آشپزخانه خارج و به
سمت فرشی که گوشه ی هال کنار دیوار قرار دارد رفته و

پس از انداختن آن روی دوشم، داخل اتاق می شوم.
روی زمین که می گذارم، شروع به خارج کردن آن از کاور

می کنم، کارم که به اتمام می رسد، آن را روی موکتی که
کف اتاق قرار دارد پهن می کنم.

دومین فرش دوازده متری را هم آورده و به همین شکل
روی موکت پهن می کنم.

دو لنگه ی در را باز می کنم تا تخت سنتی از درون آن به
راحتی عبور کند. خاتون قصد کمک می کند که با این حرف
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که قلقشان دستم است او را قانع می کنم تا گوشه ای ایستاده و
فقط ناظر کارهایم باشد.

درست است که دست تنهایی کمی سخت است ولی با چند
بار جلو عقب کردن به صورت پلکانی آن را داخل اتاق برده

و گوشه ی اتاق می گذارم.
چون کمد ها تک در هستند، بردن آن ها به داخل اتاق کمی
راحت و آسان است. حتی ست مبل سنتی را هم به راحتی
داخل اتاق می برم. چون دارای دو مبل دو نفره و دو مبل

تک نفره ست.
سپس شروع به قرار دادن پارتیشن  سنتی بین دوفرش و

روی دیوار کرده و به وسیله ی آن قسمت خواب را از قسمت
پذیرایی تا حدودی جدا می کنم.

در اصل روی یک فرش که انتهای اتاق قرار دارد تخت
سنتی و کمدهایمان قرار می گیرد و روی فرش دیگر ست

مبل های سنتی مان ...
البته آیه از وجود این مبل ها بی اطالع است و فقط در حد

تخت سنتی برای خواب و کمد هایمان مطلع است.
همین که کمر صاف می کنم خاتون را می بینم که شروع به

باز کردن کاور ست سنتی کناره و بالش های گرد و پشتی ها
می کند.

ذوق را در تک تک کارهایش می بینم.
_ خیلی قشنگن مادر، آیه حتماً از دیدنشون خوشحال می شه.
به رویش لبخندی می زنم و با کمک هم، تک تک آن ها را

 روی مبل ها و تخت سنتی قرار می دهیم.
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کف تک تک مبل ها و تخت ها قالیچه ی مخصوص به
خودشان را پهن می کنیم.

البته این ها کار دست خودم نیست و از کارگاهی دیگر خریده
و همراه با تخت سنتی ها به مشتری هایی که مایل به داشتن
این ها هستند، آن ها را می فروشم و سودجزئی هم سر آن ها

 می کنم.
دو ساعتی زمان می برد تا کارمان تمام شده و کمی احساس

سبکی کنم.
همین که روی مبل می نشینم.

خاتون با خنده می پرسد.
_ االن سبک شدی مادر؟

وضع و شکل چند ساعت پیشم به یادم آمده و خنده ام
می گیرد.

_ آره قناری، یکم سبک شدم ولی این سنگینی رو فقط
 باشگاه روبه راه می کنه.

_ بذار برم یه چایی بریزم نفست جا بیاد.
می خواهم بگویم نمی خواهد ولی دلم نیامده و دست رد به

سینه اش نمی زنم.
_ بیار قناری.

خاتون می رود و با دقت اتاق را از نظر می گذرانم.
از این که قرار است این جا بشود اتاق مشترک منو آیه دلم
 گرم و حسابی این فکر مرا خوشحال و خرسند می کند.

گوشیم را از جیب شلوار راحتی ام خارج و شماره ی سهراب
را می گیرم.

_ سالم، کجایی.
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_ خونه.
_ باشگاه کی می ری؟

_ ساعت یازده.
_ باش تا بیام پی ت تا با هم بریم.

_ حله.
تماس را قطع و گوشیم را روی عسلی می گذارم.

در همین حین خاتون داخل شده و سینی چای را، روی
عسلی بزرگ وسط مبل ها می گذارد.

_ اگه بگم دل تو دلم نیست شاید باورت نشه، ولی از این که
قراره چند وقتی این جا پیش من زندگی کنید خیلی خوشحالم.

حتماً زهرا هم خوشحال می شه، فردا منو ببر به دیدنش.
اون سری خودت رفتی منو نبردی، حاال خوبه دیگه، یه

هفته ست ندیدمش و دلم براش پر می کشه.
نگاهش می کنم. یاد حرف زهرا می افتم.

گفت تا خوب شدنش دوست ندارد خاتون یا کس دیگر را
ببیند.

حتی در آن وضعیت بد روحی هم باز حواسش پی این بود
که خاتون با دیدنش دلش هوایی می شود و تحمل دوری اش

برایش سخت می گردد.
اکنون که هنوز او ندیده، نسبتاً وضعیت بهتری داشته و در

بی خبری به سر می برد.
_ خاتون گردن من از مو باریک تر، هرچی شما بگی متین
ولی این یبار و بذار با دل زهرا برم جلو، می برمت، آخر
ماه می برمت. انشاهلل تا اون موقع حال زهرا هم خوب

می شه.

@romandl



خاتون بغضش را پس زده و با اکراه باشه ای می گوید، ولی
من خوب می دانم که در دل دریایی او چه طوفانی از ندیدن

و دلتنگی که برای زهرا دارد برپا شده است.

* * *

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p356
#پارت_سیصد_و_پنجاه_و_شش

#من_آیه _طوفانم

نگاه آخرم را در آینه به خودم می اندازم.
هم از آرایش کم و مالیمم احساس رضایت می کنم و هم از
کت و دامن کرمی رنگم که بعد از ظهر با طوفان آن  را

 خریده ایم.
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جشن عروسیم در یک افطاری کامالً خودمانی خالصه شده
است.

نمی گویم راضی نیستم ولی دقیقاً آن حرف واکندن که حدیث
درباره ی خان بابا و بقیه می گفت را حس می کنم.

دقیقاً حس می کنم دارند مرا از سرشان وا می کنند.
از ترسم، پیامکی که آن شب به گوشیم ارسال شده بود را به
طوفان نشان ندادم، ولی به عمو طاها که نشان دادم و پس از

پیگیری هایی که کرد متوجه شد آن پیامک از خطی غیر
فعال که به نام پسر خانم کریمی بوده است فرستاده شده.

هر چند عمو طاها او را خوب گوشمالی داده ولی باز با این
حال من می ترسم دوباره شروع به مزاحمت کند و طوفان از

این قضیه مطلع شده و قضیه طور دیگر پیش برود.
هر چیز را هم خوب ندانم این را به خوبی می دانم که طوفان

سر ناموسش چقدر تعصب دارد و غیرت ...
سعی می کنم از فکر به آن موضوع خودم را دور سازم.

چون عموطاها یقین داده است که دیگر محال است از سمت
پسر خانم کریمی چیزی مرا تهدید یا بخواهد برایم مزاحمت

ایجاد کند.
چون به او اطمینان داده است که این بار سکوت نکرده و

آبرویش را در اهل بازار برده و کار را به شکایت و شکایت
کشی خواهد کشاند.

 پوپک داخل شده و به محض دیدنم در همین افکار غرقم که
سوتی می کشد.

_ به به چی شدی تو.
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از گفته های چند ساعت پیشش دریافتم که به پیشنهاد اردالن
سزاوار جواب مثبت داده و درآینده ای نه چندان دور ممکن
است پس از آشنایی مختصری که نسبت به خلق و خوی

یکدیگر از هم پیدا کرده و همدیگر را شناختند، یک مراسم
ازدواج دیگری برپا شده و پوپک هم سرخانه و زندگی اش

می رود.
حدیث با تمام اصرار هایی که کردم هنوز جبهه اش را نگاه

داشته و به افطاری نیامده و قول داد فردا بعد از افطار برای
 به خانه ی خاتون بیاید. دیدنم

به خانه ای که اکنون من هم تا حدودی به گفته ی خاتون در
آنجا نقش داشته و جزو یکی از اعضای مهم آن خانواده به

حساب می آیم.
اشاره به لباسم می کنم.

_ خوشگله؟
پوپک تابی به گردنش داده و می گوید:

_ هم آرایش ساده ت طوفان کش هم لباست خاطرت جمع.
خنده ای می کنم.
_ همه هستن؟

_ آره، آقا طوفان و خاتون فقط موندن.
روسریم را بر سرم درست کرده و می گویم:

_ همین االناست که زنگ خونه رو بزنن، چند دقیقه پیش
پیامک داد دارن راه میفتن.

_ دوتایی هستن؟!
_ آره .

_ زهره اینا نمیان؟
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سری به نشانه ی نه تکان می دهم.
_ نه.

_ به نظر من اولین کاری که بعد رفتن به خونشون کردی
همین آشتی دادن این دوتا برادر باهم باشه. خدا رو خوش
نمی آد این همه از هم دورن، خاتون هم بین اون دوتامونده

چکار کنه.
نگاه جدی به پوپک می کنم.

همین که می خواهم بگویم " باشه ". زنگ خانه به صدا
درآمده و پس از نگاه کردن اجمالی به خودم به اتفاق پوپک

از اتاق خارج می شویم.
تنها فرد جدیدی که تازه به جمع خانوادگی مان پیوسته است،

پدر پوپک و عمه طاهره ام هستند.
سالم و احوال پرسی با آن دو کرده و همین که می خواهم به
استقبال خاتون و طوفان تا دم در بروم. هر دو با تعارف

خان جون و عمو طاها وارد خانه شده و به محض دیدنشان
جلو رفته و خاتون مرا گرم به آغوشش کشیده و جای جای
صورتم را بوسه های از سر محبتش را نشانده و قربان قد و

قامتم می رود.
سپس مرا رها کرده و با باقی اعضای خانواده ام حال و

احوال می کند.
با طوفان دست داده و احوال پرسی موقر و متینی می کنیم.

_ سالم، خوبی؟
_ سالم، خوبم، تو خوبی؟

_ آره.
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 سالم و احوال پرسی کرده و با مردها سپس طوفان با جمع
دست می دهد، برای اولین بار دستش از جانب خان بابا پاسخ

 داده می شود که این عمل او مرا متعجب می کند.
با تعارف عموطاها طوفان به سمت خاتون رفته و کنار

سفره می نشیند.
تعجبم از عمل خان بابا را کنار گذاشته و با اشاره ی خان جون

من  هم کنار طوفان می نشینم.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p357
#پارت_سیصد_و_پنجاه_و_هفت

#من_آیه _طوفانم

بعد از ظهری هرچه به طوفان اصرار کردم که او هم کت و
شلوار جدید بخرد، قبول نکرده و به همان لباسی که سر عقد

آن را پوشیده بود بسنده کرد.
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البته جا دارد بگویم از سر خوش شانسی لباسش را در خانه ی
خاتون جا گذاشته و با خود به کلبه نبرده بود، واال آن ها هم با

الباقی لباس هایش سوخته و خاکستر می گشت.
طوفان نگاهی بهم انداخته و طوری که فقط خودم بشنوم

می گوید:
_ چقدر خوشگل شدی.

در پاسخش لبخندی بر لب می نشانم.
_ ممنون.

کمی درباره ی آب و هوا و مسائل اقتصادی و کار و درآمد
میان مردان بحث می شود. در همین حین زن  عموهایم

شروع به آوردن استکان چای کرده و همگی دور هم نشسته
و منتظر می مانیم تا اذان گفته شود.

همگی سکوت کرده ایم و جو سنگینی حکم فرماست.
هر کس گوشه ی دلش دعایی می کند و دعای امشب من

خوشبختیم با طوفان است.
از امشب به بعد دیگر برای همیشه کنار طوفان هستم و

حسی دارم بسی شیرین و لذت بخش.
اذان که می گوید، همگی به اتفاق هم با گفتن "قبول باشه"

افطار می کنیم.
طوفان چنان با آداب و متانت افطار می کند که گویا این همان
طوفانی نیست که پریروز همانند قحطی زده ها به جان تک

تک خوردنی ها افتاده و به هیچکدام رحم نمی کرد.
از یادآوری آن شب لبخند بر لب هایم می نشیند.
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بعد از ظهر همان اقالمی که خان بابا برای جهاز برایم
خریده بود و با همان اقالمی که طوفان خریده بود همگی به

سمت کلبه ی طوفان بار زده و برده شدند.
دیروز صبح قبل از این که طوفان آمده و به اتفاق هم بخواهیم
لباس هایم را به سمت خانه ی خاتون ببریم، متاسفانه خان جون
حالش بد شد و چون غیر از منو عمو طاها کسی در خانه
نبود، با عجله آن را به اولین درمانگاه برده و به وسیله ی

سرم حالش روبه راه شد.
دکتر روزه گرفتن را به ضرر خان جون دانست و گفت به

هیچ عنوان من بعد نباید روزه بگیرد.
بخاطر همین چون طوفان هم تا آخر شب در لواسان بود

دیگر فرصت بردن لباس هایم به خانه ی خاتون پیدا نشد جز
امروز بعد از ظهر قبل از این که به خرید برویم.

که چون عجله داشتیم و باید هر چه زودتر بر می گشتیم تا به
مراسم جهاز برون خودمانی مان می رسیدیم. فقط طوفان
آن ها را درون هال خاتون باالی پله ها گذاشت و گفت به

محض برگشتن تک تکشان را به اتاق خواهد برد.
و این شد که من تا همین االن موفق به دیدن اتاقمان نشده ام.
و عالوه بر ذوق های دیگر ذوق دیدن اتاق مشترکم با طوفان

را هم دارم.
در همین افکار غرقم که در همین حین دیس پلو به سمتم

گرفته می شود. به خود آمده و سریع یک کفگیر برای خودم
کشیده و با لحنی خانومانه از طوفان تشکری می کنم.
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مشخص است که قبل از من دیس پلو را به خاتون تعارف
زده است، البته از طوفانی که رعایت بزرگتر، کوچکتری را

دارد، جز این توقع نمی رود.
افطار که تمام می شود، همگی دست به دست هم داده و سفره
را جمع می کنند اّما با اشاره ی خان جون من همچنان کنار

طوفان و خاتون خانومانه و سر به زیر می نشینم.
البته طوفان هم کم از من ندارد و سرش پایین و هر زمان که

چیزی از او پرسیده می شود سرش را بلند می کنند.
نیم ساعت دیگر کار جمع و جور کردن آشپزخانه و شستن

ظرف ها به اتمام رسیده و همگی آمده و دورتا دور هم
نشسته و میوه تعارف می شود.

در همین حین پریسا که کنارم نشسته است می پرسد:
_ انشاهلل کی می رین ماه عسل؟

لبی تر می کنم.
_ انشاهلل بعد ماه رمضون.

_ از حرف های عمو طاها که داشت با خانجون حرف می زد
متوجه شدم، دارین ماشین می خرین؟

لبخندی بر لب می نشانم.
_ آره.

_ باز خوبه هزینه ی عروسی رو دادین یه ماشین خریدین،
بخدا این جور به نفعتره.

می خواهم بگویم پول ماشین یک چیز دیگر و سوای
پس اندازی است که طوفان این همه مدت آن را برای جهاز
و عروسی زهرا و پس اندازی که برای خودش جمع کرده
بود است. ولی همه را فاکتور گرفته و سری تکان می دهم.
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#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p358
#پارت_سیصد_و_پنجاه_و_هشت

#من_آیه _طوفانم

_ انشاهلل خوشبخت باشی.
_ ممنون.

کمی نزدیک شده و کنار گوشم آهسته پچ می زند:
_ طوری که چشم تک تک همین هایی که باهات مخالفت

کردن دراد.
او هم دل خوشی ندارد، او هم به اندازه ی خودش سختی

کشیده و از دست این خانواده کینه به دل دارد.
ولی طرف مقابل او خوب از آب درآمده است.

پرنیان کجا و پریسا کجا، هیچگاه این دو را به یک چشم
ندیدم.
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با همان لحن می گوید:
_ خبر داری خان بابا به حامد اینا هم گفته بدون عروسی

جمع کنید برین سر خونه زندگی تون؟
حقیقتاً نه خبر نداشتم، حتی در دلم به این هم فکر کرده بودم
که چگونه به ما رسید هول و وال به سرش زد و ترسید ما
قبل عروسی کاری انجام دهیم، این پرنیان و حامد که بیست

و چهار ساعته تنگ دل هم هستند و اگر تا کنون کاری
نکرده باشند باید به آن ها شک کرد چیزی نگفته است.

با لحنی متعجب پاسخ می دهم:
_ نه نمی دونستم.

_ مامان امروز داشت می گفت، خیلی هم از این بابت
ناراحته و دوست نداره همین طور بدون جشن عروسی

پرنیان و حامد برن زیر یه سقف، میگه حاال پرنیان هیچ،
خیر سرش مثالً حامد تنها نوه ی پسری این خانواده ست، نباید

یه جشن عروسی داشته باشه.

دروغ چرا خوشحال می شوم.
از این که خان بابا بین نوه هایش فرقی نذاشته است خرسند

می شوم.
آخر حامد و پرنیان فقط چند هفته قبل تر از ما عقد کردند.

انصاف نبود خان بابا به آن ها رسیدنی قید عقایدش را بزند و
به ما رسیدنی پایبند تک تک عقایدش باشد.

سکوتم را که می بیند، می گوید:
_ پس به نظرت واسه چی می خوان سهم تون از خونه ی
پدریتون رو بخرن، هزینه ی جشن عروسی رو می خوان

خرج خونه خریدن کنن.
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گوش هایم سوت می کشد و متعجب نگاهش می کنم.
تعجبم را که می بیند، با بهت و لحنی آهسته می پرسد:

_ اینم نمی دونستی؟!
ماتم برده است.

_ نه.
_ مگه حدیث چیزی بهت نگفته؟
حدیث را در ذهنم تصور می کنم.

مخالفت شدیدش را ...
این که می گفت این خانه و اهالی اش برایش دیگر سر سوزنی

ارزش ندارند جز طاها و تا حدودی خان جون...
ً _ انگار اینم خبر نداشتی، الکی الکی چه گندی زدم، حتما
حدیث یه چیزی می دونسته بهت چیزی نگفته، منم بی خبر

زدم همه رشته هاش رو پنبه کردم.
از قصد و نیتش مطلع هستم.

دستم را روی دستش می گذارم.
_ خودت رو اذیت نکن. بالخره باید می دونستم. چه االن،

چه فردا ...
در همین حین خانجون را می بینم که هدیه به دست به

سمتمان می آید، از پریسا فاصله گرفته و نزدیک طوفان سر
به زیر شده و می گویم:

_ خانجون می خواد هدیه ی عروسیمون رو بده پاشو بایستیم.
طوفان سری تکان داده و به تبعیت از من او هم در جایش

می ایستد.
خان جون مرا سفت به آغوش کشیده و با بغض می گوید:

_ خوشبخت بشی مادر.
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من هم او را سفت به آغوش می کشم و بغضی که قصد
نشستن در گلویم را دارد را با هزار مکافات می بلعم. امشب
نباید قطره اشکی در چشمانم نشسته و به بقبه باج بدهم. چون

جای بدی نمی روم، قرار است به کاشانه ی عشقم رفته و
بشوم خانم خانه ی او ... پس چه دلیلی برای گریه کردن

دارم.
لبخند بر لب می نشانم.
_ مرسی خان جون.

خانجون کمی بعد مرا رها کرده و هدیه اش را به سمتم
می گیرد.

_ هدیه ی عروسیتون، به خوشی ازش استفاده کنی.
حدس این که چه چیزی درون آن جعبه است برایم

راحت ترین کار ممکن است، بدون شک یک گردنبند
طالست، همان هدیه ی معروف خانجون که موقع عروسی

هم به پریسا هدیه داد و هم به حدیث ...
_ دستت درد نکنه خانجون.

طوفان هم آقا و متین تشکر می کند.
پشت بند خانجون، تک تک اعضای خانواده به سمتمان آمده
و پس از آرزوی خوشبختی و دست دادن و به آغوش کشیدن

و بوس کردن، هدیه  شان را داده و نوبت را به نفر بعدی
می دهند.

عمو هایم و عمه ام نفری یک النگوی طالی تقریبا نازک
هدیه می دهند.

پرنیان و پریسا هم هر کدام یک پاکت سوا می دهند که کامالً
مشخص است درونش اسکناس قرار دارد.
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دروغ چرا از کار تک تکشان خوشم می آید.
چرا که در ذهنم تصور می کردم هدیه  ندهند و این راهم زیر

سبیلی رد کنند.
خاتون هم دستبندی دستم انداخته و سپس ساعت ستی که با
طوفان خریده ایم را هر کدام در دست دیگری می اندازیم.

حالم خوب است و روی ابر ها سیر می کنم.
هدیه  گرفتن ها که تمام می شود، نزدیکای ساعت ده و نیم که
می شود، کم کم مجلس خداحافظی بر پا شده و خاتون چادر

سفیدی بر سرم می اندازد، خانجون بغضش شکسته و عیان و
آشکار شروع به گریستن می کند، حتی عمه و پوپک هم

گریه می کنند، با تمام سرسختی که می کنم هنگام خداحافظی
از آن ها من هم دلم گرفته و اشک به سراغم می آید.

خانجون با کلمه های قشنگ و زیبا مرا به دست طوفان
سپرده و می گوید آیه امانتم دست توست و از این حرف های

رایجی که در این مواقع بزرگترها بر زبان می آورند.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p359
#پارت_سیصد_و_پنجاه_و_نه
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#من_آیه _طوفانم

کم کم از خانه خارج و پس از خداحافظی به سمت خانه ی
خاتون رفته و وارد آن می شویم.

همین که در خانه ی خانجون به وسیله ی عموطاهر بسته
می شود، در خانه ی خاتون را هم طوفان بسته و به محض
باال رفتن از پله ها، خاتون مرا سفت به آغوش کشیده و از

منو طوفان می خواهد کنار هم بایستیم.
سپس به سمت آشپزخانه رفته و اسپند دود کرده و خندان آن

را آورده و دور تا دورمان می چرخاند.
سپس ظرف نقلی که آماده روی جا کفشی بود را برداشته و
برسرمان ریخته و آهسته طوری که صدایش به بیرون از

خانه نرود برایمان کل می کشد و دست می زند.
طوفان هم با خرسندی در رکابش بوده و دست می زند.

لبخند برای ثانیه ای از لب هایم پر نمی کشد.
_ خوشبخت بشین.

هر دو تشکری می کنیم و خاتون در اتاق مان را برایمان باز
کرده و به محض ورود در را پشت سرمان می بندد و من

می مانم و طوفان ...
نگاهم به اتاق و لوازمش که می افتد، قند در دلم آب می شود.
طوفان از پشت مرا به آغوش کشیده و بوسه ی نرم روی

گونه ام می نشاند.
_ خوشت اومد؟
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سرم را کج کرده و نگاهش می کنم.
بی اختیار بغض می کنم.

_ از اون چیزی که تصورش رو می کردم خوشگل تر شده.
اشاره به ست مبل های سنتی می کنم.

_ راستش اینا حسابی دلم رو برد، خیلی خوشگل و خاص و
دلبرند، نگفتی از این ها هم آوردی.

طوفان چشمکی حواله ام کرده و می گوید:
_ اینا یه هدیه ی ویژه ست مخصوص خودت ...

_ خیلی قشنگن، واقعاً خوشگلن.
طوفان اشاره به روسریم کرده و می گوید:

_ رخصت می دی اینو از سرت بردارم؟ می خوام با این
آرایش سر لخت ببینمت.

سری به نشانه ی تایید تکان داده و طوفان مرا به سمت
خودش چرخانده و روسریم را باز و پس از قرار دادن آن
روی مبل، بوسه ای رروی پیشانی ام نشانده و پر محبت

صورتم را قاب گرفته و می گوید:
_ خوشگل بودی و خوشگل تر شدی.

همین که لبخند می زنم و خودم را آماده ی بوسه ای که
مقصدش لب هایم است می کنم، زنگ گوشیم به صدا درآمده

و با خنده آن را از درون جیب کتم برداشته و به محض دیدن
شماره ی حدیث خطاب به طوفان می گویم:

_ حدیثه.
_ جواب بده، شاید کار واجب داره نگرانت نشه.

با تبسمی تماس را برقرار می کنم.
_ سالم، خوبی.
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_ سالم عروس قشنگم، آبجی گلم، خوبی عزیزم؟
طوفان ازم فاصله گرفته و مشغول تعویض لباس می شود.

_ خوبم به خوبیت.
_ خداروشکر، زنگ زدم بگم برات بهترین ها رو آرزو
می کنم، از خدا خوشبختیت رو می خوام، از خدا می خوام
همواره پیش شوهرت لبت خندون باشه و به پای هم پیر

بشین. نمی خوام مزاحمت بشم چون می دونم سرت شلوغه،
فقط زنگ زدم بگم که بیادتم و برای دیدنت تا فردا دارم

لحظه شماری می کنم.
بغضم می گیرد.

_ مرسی از دعای قشنگ منم مشتاق دیدنتم خواهری.
_ شبت خوش عزیزم، به آقا طوفان هم سالم برسون خوش

بگذره.
بند آخر حرفش را با شیطنت گفته است.

_ شب توهم خوش، به آقا رضا هم سالم برسون.
تماس را قطع کرده و به آن سمت پارتیشن می روم و به

محض دیدن تخت سنتی که در طرح و نقش همانی که در
کلبه پایینی قرار داشت، ذوق زده شده و نزدیکش می شوم.
روی رختخواب خوش رنگ و زیبایی که هدیه ی خاتون

برایمان بوده است نشسته و با دقت باقی وسایل و کمد ها را
از نظر می گذرانم.

طوفان لباس عوض کرده نزدیکم شده و کنارم می نشیند.
خودم را در آغوشش انداخته و بوسه ای روی سینه اش

می نشانم.
_ همه اشون قشنگه، یکی از یکی قشنگ تر.
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طوفان در حالی که بوسه ای روی گونه ام می نشاند، می گوید:
_ البت نه به قشنگی تو...

دستش روی دکمه ی کتم می نشیند.
_ رخصت می دی؟

با محبت سری به نشانه ی تایید تکان می دهم.
امشب شب وصال منو اوست. شب یکی شدن مان، شبی که
در رویاهایم بارها و بارها به آن اندیشیده ام. امشب من تمام
و کمال برای عشقم می شوم، خدایا بزرگیت را شکر ...

* * *

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p360
#پارت_سیصد_و_شصت

#من_آیه _طوفانم
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پنج ماه بعد ...

بعد از ظهر است و با زهرا نشسته و مشغول پاک کردن
سبزی هستیم.

زهرایی که چند ماهی می شود که مرخص شده و
خداروشکر حالش بهتر و خوب شده و از آن حمله هایی که
خاتون از آن سخن می گفت خالص شده و آن اتفاق شوم را

هضم کرده و کم کم به باد فراموشی داده است.
زندگی با طوفان شیرین تر از آن چیزی هست که فکرش را

می کردم.
شوهری خوب و آقا و خانواده دوست، که با مرخصی زهرا

رفتار هایش دو چندان خوب و بهتر گشته است.
حتی زندگی در کنار خاتون و زهرا هم عطر دلچسبی دارد.
فقط تنها فردی که از او به هیچ عنوان خوشم نمی آید و از

حضورش گله مندم زهره است.
زهره ای که کم کم دارد ماهیت اصلی خودش را نشان

می دهد.
هر چند من به بد بودنش پیش از ازدواجم با طوفان کامالً پی

برده بودم ولی بعد از ازدواج و زندگی کردن در کنار
خاتون شناختم از زهره را تکمیل تر کرد.
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زهره ی هفت خط ...
زهره ای که مدام در فکر این است که با آن زبان چرب و

نرمش خاتون و زهرا را گول زده و بعد پشت سرشان فلسفه
ببافد.

البته من  هم از تیر بدی های او در امان نیستم و چند بار بین
منو زهرا را الکی بهم زده و با وساطت خاتون بحث الکی
را کنار گذاشته و با هم دیگر همانند قبل برخورد کردیم.
البته این را هم بگویم بحثمان با صدای بلند نبوده و در حد

کار های خانه و این که زهره بیمار است و از این قبل
حرف های خاله زنک بازی ...

انگار زهره عادت به این دارد حرف را از زیر زبانت بکشد
و طوری دیگر تحویل کسی دیگر بدهد.

این را هم بگویم که تاکنون هیچ گاه نگذاشته ایم طوفان از این
قضیه مطلع شود.

چون به اندازه ی کافی سرش شلوغ و درگیر ساخت و ساز
خانه و کارهای باغ و کارگاه و سفارشاتیw که گرفته، است.

امروز صبح طوفان عازم مسابقات شده است.
مسابقاتی که نمی دانم از کجا یکهو سرو کله اش پیدا شده

است.
البته هر شب برای تمرین به باشگاه می رفت. ولی چون به
بودن هر روزه اش کنار خودم عادت کرده ام. اکنون دوری

از او برایم سخت و طاقت فرسا گشته است.
هنوز چند ساعت از رفتنش گذشته که من چنین دلتنگ و

بی تابش گشته ام خدا به دادم برسد، من یک هفته دوری اش را
چگونه باید تحمل کنم.
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در همین افکار غرقم که صدای زهرا را می شنوم:
_ کجایی زن داداش؟

از فکر خارج و هول زده لبخندی بر لب می نشانم.
_ هیچی، همین جام ...

اشاره به سبزی ها می کنم.
_ سبزیش واقعاً خوبه، ِگل نداره، پاک کردنش آسونه.

زهره در پاسخم لبخندی بر لب می نشاند.
_ آره درسته، دیگه آخراشه.
سپس اشاره به پله ها می کند.

_ پیداش نیست!
گنگ نگاهش می کنم.

_ کی؟!
_ مار هفت خط ...
لبم را گاز می گیرم.

_ نگو این طور یهو می شنوه.
زهرا چهره اش را جمع می کند همانند شخصی که انگار که

از چیزی چندشش گرفته است.
_ بشنوه، منم می خوام بشنوه. خباثت از کل صورتش

می باره، این کی بود و از کجا یهو نازل شد سر زندگی
داداشم و اون رو اسیر و ابیل خودش کرد.

لحن کالمش را خشونت پر می کند.
_ دختره ی دیوونه به من میگه تیمارستانی ...

دیروز زهره خواسته بود فیس زهرا را بخواباند. برگشته
بود گفته بود، "به قول آیه از یه تیمارستانی چه توقع می شه
داشت" در حالی که من به هیچ عنوان از این کلمه استفاده
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نکرده و بخاطر خراب کردن برنج و خورشت با حالتی
غمگین گفته بودم " زهره بخاطر بیماریش یکم حوصله اش

کمه، چرا بهش سخت می گیری و کاری که می دونی
نمی تونه فعالً به خوبی انجامش بده رو به گردنش می ندازی

تا اعتماد به نفسش رو بکشی، با قصد داری این کارو
می کنی کامالً معلومه." من درست عین همین جمله را به

زهره گفته بودم و زهره حرف مرا طوری دیگر و آن گونه
که خودش دوست داشت تحویل زهرا داده بود.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p361
#پارت_سیصد_و_شصت_و_یک

#من_آیه _طوفانم
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کمی خم شده و می گوید:
_ اون روزی از باالی پله ها صدای بحث آرومشون رو با

ایمان می شنیدم. می گفت بچه می خوام.
متعجب زهرا را می نگرم.

_ دلم به حال اون بچه ای که قراره زهره مادرش بشه
می سوزه. با نقشه وارد زندگی داداشم شد، کار کرده ی یکی

دیگه رو انداخت گردن داداش بیچاره ی من و به روی
خودشم نمی آره، بارها خواستم بگم، برو دعا به جون داداشم

بکن که از خونه پرتت نکرد بیرون ولی به زور جلوی
خودم رو گرفتم که همچین چیزی نگم. االنم معلوم نیست

کجا رفته. چند ساعته رفته، هنوز پیداش نیست.
با لحنی مهربان می گویم:

_ نگو این طور ...
سپس آهسته تر ادامه می دهم:

_ دیدی که همیشه بی سرو صدا وارد می شه، یهو می بینی
برگشته می شنوه و یه الم شنگه بپا می شه.

بغض می کند.
_ جام نیستی آیه تا بفهمی چی می کشم. روز به روز آب

شدن داداشم رو با چشمای خودم می بینم و می سوزم. بخدا با
نقشه وارد زندگی ایمان شد، بهش هرچی می گم باور

نمی کنه، فکر می کنه مریضم و توهم زدم ولی باور کن
 نقشه ست.

دستم را روی دستش می گذارم.
_ آروم باش.

بی تفاوت به حرفم ادامه می دهد.
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_ مگه می شه همون روزی که داداش من رفته از یکی پول
قرض کنه همون لحظه از در بیرون اومده پولش رو بزنن
اونم وقتی که هیشکی خبر نداشته که قراره فالن قدر پول

 دستش برسه.
طوفان هم به این موضوع شک کرده بود، در اصل این
موضوع را همین زهرا در فکر طوفان انداخته بود.

من آن روز و در حیاط خانه ی خاتون، عالوه بر حرف های
دیگر طوفان این را هم از طوفان شنیده بودم.

_ به طوفان هم گفتم، ولی نتونست کاری کنه، قرض باال
اومده ی ایمان رو تا حدودی صاف کرد ولی نه همه اش رو،

برای باقیش اون پست فطرت خواهرش رو انداخت تو
جونمون...

از جایم برخاسته و به سمت آشپزخانه می روم.
درست است که زهرا حالش بهتر شده است اّما نه به طور
کامل و هنوز تحت کنترل پزشکش هست و داروهایش را

باید سر موقع استفاده کند.
دستانم را شسته و پس از برداشتن خشاب دارویش و یک

لیوان آب، به سمتش برمی گردم.
_ بیا قربونت وقت داروته.
زهرا غمگین نگاهم می کند.

_ تو هم فکر می کنی هذیون می گم نه؟
دل نگران نزدیکش شده و پیش دستی را کنارمان گذاشته و
پس از نشستن در کنارش ساق دستش را گرفته و شروع به

نوازشش می کنم.
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_ این چه حرفیه زهرا، من همچین چیزی رو تصور
 نمی کنم، بهتم حق می دم که نگران داداشت باشی.

سپس صدایم را آهسته می کنم.
_ من زیاد خوشم نمی آد پیش پیش چیزی رو قضاوت کنم
ولی، تا حدودی منم به این موضوع فکر کردم و کامالً با
ً نظرت موافقم، ولی تصمیم اصلی دست بردارت، حتما

دوسش داره، دوسش نداشت که پا بندش نبود.
آن یکی دستش را روی دستم می گذارد.

_ این حرف ها رو که برای خوشحالی من که نمیگی؟
سری به نشانه ی نه تکان می دهم.

_ نه به هیچ عنوان.
چون دستانش بخاطر پاک کردن سبزی کثیف است، قرصش
را از خشابش در آورده و به سمت دهانش گرفته و لیوان را
به دستش می دهم. زهره پس از خوردن قرص نگاهش را به

سمت راه پله می اندازد.
_ یه چیزی می خوام بهت بگم، ولی هنوز مطمئن نیستم.

نزدیک گوشم شده و آهسته پچ می زند.
_ حس می کنم زهره داره به ایمان خیانت می کنه.

حینی گفته و دستم را روی دهانم می گذارم.
مبهوت و آهسته می پرسم:

_ چیزی دیدی؟ چی شد که به این نتیجه رسیدی؟
بغض گلویش را می فشارد.

_ چند بار دیدم با یکی به اسم اسی حرف می زنه. نمی دونم
کیه ولی وقتی باهاش حرف می زنه گل از رخش باز می شه.

_ شاید یکی از اقوامشه؟
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_ خب گیریم که باشه، چه دلیلی داره موقعی که ایمان پیشش
جواب تماس های اون آدم رو نده. اصالً کدوم اقوامی مدام به

یکی زنگ می زنه؟
دیگر حرفی نمی ماند و نمی دانم در پاسخ منطقی زهرا چه

چیزی بگویم.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p362
#پارت_سیصد_و_شصت_و_دو

#من_آیه _طوفانم

_ مدتیه اون رو زیر نظر دارم، به کارهاش دقت می کنم
حتی برخوردش با ایمان، اصالً انگار زوری نگهش داشتن،
این بچه آوردن هم نمی دونم چه ادای جدیدی که در آورده ...

با صدای گرفته ای ادامه می دهد.
_ اون الم شنگه ای که دم در راه انداخت یادته آیه؟

مگر می شود آن را از یاد ببرم.
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سری به نشانه ی تایید تکان می دهم.
زهرا پر بغض ادامه می دهد:

_ همش دروغ بود و بهتان، همش الکی بود و بازی. اول
می خواست خودش رو قالب خان داداشم کنه، ولی نتونست.
الکی بخاطر این که زیر بار گندی که باال آورده اون رو ببره
گفت طوفان بهم دست درازی کرده. خان داداشم اون روز
مرد، باور کن مرد، زیر این تهمت بزرگی که بهش زده

بودن کمرش خم شد، بدتر از این اون جاش شد که خواست
بره بخاطر ادعای کثیف این مار هفت خط ازش شکایت کنه
یهو دید فرداش ایمان دست به دست اون وارد خونه شد و
گفت که باهم ازدواج کردن، اونم قانونی و رسمی ... خان
داداشم نتونست هضم کنه، چون به ایمان قول داده بود از

زیر زمینم شده باقی پول بدهی رو پیدا می کنه و شر اینم از
زندگیمون کنده می شه، اّما ایمان سر خود کار خودش رو
کرد و از اون روز به بعد خان داداشم از این جا رفت و تا
چند وقت این جا آفتابی نشد. گفت نمی بخشم ایمان رو که

این طور از پشت به من خنجر زد و نذاشت پته ی زهره رو
بریزم روی آب و خودم رو از اون تهمتی که بهم زده

خالص کنم. می گفت چکار کنم، پاشم برم از زنی که االن
شده زن داداشم شکایت کنم.

اشکی سمج از گوشه ی چشمش می چکد.
_ خان داداشم نتونست از ناموس هفت خط داداش ایمانم

شکایت کنه و ریخت تو خودش، خودش رو بده کرد، بدنام
کرد، بی آبرو کرد، ولی نتونست تالفی کار زشتی که زهره
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باهاش کرده بود رو بکنه. اونم فقط بخاطر ایمان نه چیز
دیگه ...

من می دانستم.
به خوبی می دانستم.

همه ی این ها را تمام و کمال و قایمکی از زبان طوفان و
درد و دلش با خدا شنیده بودم. من عاشق همین مردانگی و
مرام و معرفتی که قلب دریایی طوفان از خود پیشه کرده

بود شدم.
من طوفان را با مردانگی اش شناختم نه از ظاهر و شکل و
شمایل و تیپ و قیافه اش، من به خود او دل بستم، به خود
 درونی و واقعی و بدور از حیله  و نیرنگ او دل بستم.

آه جانسوزی می کشد.
_ اصالً همه موندیم، چی شد که ایمان زیر بار این ازدواج
که سرتا پاش ننگ بود رفت. اونم از دختری که ازش متنفر

بود، نمی تونم قبول کنم که عالقه شونw بهم واقعی باشه.
می خوام حرفی بزنم که در همین حین صدای باز شدن در را

می شنویم.
هول زده با خیال به این که زهره برگشته است، خودمان را
جمع و جور کرده و مشغول پاک کردن ته مانده ی سبزی ها 

می کنیم.
کمی بعد صدای مهربان خاتون را می شنوم.

_ گل های من چطورن؟
لبخند، روی لب های هردویمان می نشیند.

نگاهم را به باالی پله دوخته و از جایم برمی خیزم.
_ سالم خاتون، بذار براتون یه چای تازه دم بیارم.
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_ نیازی نیست مادر ...
اشاره به دستانش می کند.

_ همه چیز اون جا خوردم، چه سفره ی باشکوهی بود، خانم
رحیمی ناراحت شد. گفت چرا عروس هات و با زهرا
نیاوردی. ولی سهمتون رو داد تا بیارم خونه بخورین.
در حالی که به سمت آشپزخانه می رود ادامه می دهد:

_ پاشین دستاتون رو بشورین تا آش داغ بخورین تا بهتون
بچسبه.

زهرا که به خاتون رسیدنی، درجه ی مهر و محبتش را کمی
بیشتر و واضح تر می کند با بشاشی می گوید:

_ دور تو بگردم خاتون، دست خانم رحیمی هم درد نکنه،
اینقدر هوس آش کشک کردم که خدا می دونه، بذار دستامون

رو بشوریم و بیاییم با زنداداش کلکش رو بکنیم.
خندان با کمک هم زیر انداز و را جمع و کرده و سپس زهرا

از جایش برخاسته و به سمت سرویس می رود.
خاتون قبل از ورود به آشپزخانه با خوش رویی نگاهم

می کند.
_ پاشو مادر بیا دستات رو بشور.

تبسمی بر لب نشانده و پس از برداشتن لگن سبزی های پاک
شده از جایم بر می خیزم و کار تکاندن زیر انداز را هم به

زمانی بعد موکول می کنم.
_ اومدم خاتون.

پشت بند خاتون واردآشپزخانه شده و سمت ظرف شویی
رفته و شروع به شستن دستم با ریکا می کنم.
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در همین حین صدای خاتون را از پشت سرم و در حالی که
شروع به بردن کاسه و قاشق و چند وسیله به سمت میز غذا

خوری است می شنوم.
_ حیف نیومدین. بعد تموم شدن مراسم و شستن دیگ غذا و
ظرف های سفره، دورهم نشستیم و یه دل سیر با همسایه ها

حرف زدیم.
دستانم را با حوله خشک می کنم.

_ چه کار خوبی کردین .

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p363
#پارت_سیصد_و_شصت_و_سه

#من_آیه _طوفانم

روی صندلی می نشینم و خاتون یکی از کاسه ها را آش کرده
 و مقابلم قرار می دهد.
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_ نگار رو یادته دختر خانم سماواتی؟
سری به نشانه ی تایید تکان می دهم.

_ مگه می شه اون رو فراموش کنم، ولی خیلی وقته
ندیدمش. در اصل یه چند سالی می شه که ندیدمش، درست

بعد ازدواجش.
خاتون ظرف سبزی و پنیر و خرمای بسته بندی شده را به
همراه تکه نانی که درون نایلون قرار دارد مقابلم می گذارد.
_ حامله ست، بعد چند سال بالخره خدا بهشون نظرکرده و
قراره بچه دار بشن. میگفت سال پیش باال سر همین دیگ
نذر کردم و االن که حاجتم رو گرفتم هرسال باال سر این

دیگ می آم و یه گوشه از کار رو می گیرم.
بچه ...

چه واژه ی قشنگ و زیبایی ...
چه موهبت و نعمت بزرگی ...

من هم بچه می خواهم ...
نه تنها من، بلکه طوفان هم بچه می خواهد و برنامه داریم به
محض رفتن به خانه مان، خانواده ی دونفره مان را بزرگتر

کنیم.
_ ای جانم، انشاهلل به سالمتی فارق بشه.

خاتون دستم را در دست می گیرد.
_ دلم برای شنیدن صدای بچه ی تو و طوفان تو این خونه له
له می زنه. خدا انشاهلل تا سال بعد این موقع دامن تو رو هم

سبز کنه و سال بعد با خودت بریم باالی اون دیگ و اون رو
هم بزنیم.

لبخندم را شرم پر می کند.
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سکوت را بی ادبی می دانم و خجل پاسخ می دهم:
_ انشاهلل.

در همین حین زهرا داخل می شود.
_ وای خدا عطرش داره منو می کشه.

خاتون به صندلی کناریش اشاره می کند.
_ بیا مادر، بشین کنارم.

زهرا بشاش کنار خاتون نشسته و گل از رخش باز می شود.
سرش را نزدیک کاسه ی آش مقابلش کرده و چشمانش را

بسته و بو می کشد.
_ وای چه بویی داره خاتون.

بدون فوت وقت قاشق را برداشته و با اشتها شروع به
خوردن آشش می کند.

خاتون برای ثانیه ای از زهرا چشم بر نمی دارد.
این نگاه مملو از عشق و محبت و دوستی، بیانگر این است
که هنوز که هنوز است این زهرای پیش رویش را باور

نکرده است، باور نکرده که زهرا دارد کم کم به روزهای
قبل از آن اتفاق شوم برمی گردد و شیطنت هایش از سر
گرفته و خنده هایش تمام خانه را تسخیر خواهد کرد.

باور ندارد ...
این زهرا را باور ندارد ...
درست همانند طوفان ...

خاتون اشاره به ساعت می کند.
_ کی قراره برین بیرون؟

نگاهم را به آن سمت می دوزم.
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_ ساعت چهار، یه نیم ساعت دیگه عمو طاها می آد
دنبالمون، بهش گفتم ساعت چهار بیاد دنبالمون.

خاتون قدر دان نگاهم می کند.
_ دستش درد نکنه، رفتین سالم منم به حدیث برسونید.

_ سالمت باشید.
_ حالش چطوره؟ بهتر شده؟
لبخند روی لب هایم می نشیند.

_ خوبه شکر خدا ولی هنوز به حضور آقا رضا کنارش
ویار داره.

هرسه باهم یک صدا آهسته می خندیم.
زهرا با شیطنت می گوید:

_ بنده خدا آقا رضا چه عذابی می کشه پس.
خاتون دستش را با محبت روی شانه ی زهرا می گذارد.
_ سختیش همین یکی دو ماهه، انشاهلل این یکی دو ماه هم

بگذره درست می شه.
با خنده همزمان با زهرا "انشاءهلل" می گویم.

زهره شیطنت تر از قبل ادامه می دهد.
_ ولی بعضی خانم ها بعد این که فارق می شن هم تا چند وقت
عادت های زمان بارداریشون رو دارن، مثل طرز خوابیدن

غذا خوردن و ویار و از این چیزها ...
این بار خاتون برای این که دل به دل زهرا داده و با او کمی

شیطنت کند با خنده می گوید:
_ خدا نکنه اون طور باشه، چون اون موقع دیگه واقعا برای

آقا رضا تحمل دوری از خانمش سخت می شه.
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من هم همانند آن ها لبخند می زنم و در همین حین گوشیم به
صدا در می آید.

از جیب سوشرتم آن را برداشته و با دیدن شماره ی عموطاها
آن را پاسخ می دهم.
_ سالم عمو. خوبی.

صدای گرم و مهربانش را می شنوم.
_ سالم عزیزم، خوبم تو خوبی؟

_ منم خوبم، ممنون.
_ آیه برام یه کار ضروری پیش اومده، می شه یکم زود تر

ببرمت خونه ی حدیث؟

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p364
#پارت_سیصد_و_شصت_و_چهار

#من_آیه _طوفانم
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_ آره حتماً.
_ پس قربونت زود حاضر شو من سر کوچه منتظرتم.

_ باشه عزیزم.
تماس را قطع کرده و زهرا را می نگرم.

_ زهرا جان برای عمو طاهام کار ضروری پیش اومده،
لطفا سریع حاضر شیم بریم سر کوچه منتظره.

خاتون با مهربانی می گوید:
_ سر کوچه چرا، بگو بیاد باال برای اونم یه کاسه آش بریزم

بخوره. شما هم که هنوز آش تون رو نخوردین.
چون می دانم خاتون اهل تعارف نیست، حرفش را زمین

نیانداخته و با عمو طاها تماس می گیرم.
با دومین بوق پاسخ می دهد.

_ جونم آیه.
_ عمو خاتون می گه بیا باال یه کاسه آش بخور.

همین که می خواهد پاسخم را بدهد خاتون می گوید:
_ شما برین حاضر بشین گوشی رو بده من خودم راضیش

می کنم.
با خنده می گویم:

_ عمو گوشی خاتون باهات حرف داره.
گوشی را به خاتون داده و سپس به اتفاق زهرا از آشپزخانه
خارج شده و به قصد حاضر شدن، هر کدام به سمت اتاق

خودمان می رویم.
هل شدن زهرا را پس از مکالمه ام با عموطاها را کامالً

متوجه شده ام.
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نمی دانم حسم درست است یا نه، ولی حس می کنم، زهرا و
عمو طاها نسبت به هم دیگر چندان بی تفاوت نیستند.

این را درست چند وقت پیش فهمیدم که عموطاها همانگونه
که یکهویی به پیشنهادی که بهش داده شده بود موافقتش را

اعالم کرده بود، درست همان گونه هم یکهویی آن را رد کرده
و اعالم کرد که می خواهد در سرزمین خودش یعنی

ایرانمان فعالیت کرده و اگر قرار به کسب کردن افتخاری
باشد می خواهد آن افتخار را برای ایران عزیزمان کسب

کند.
با فکر به این مسائل در آرامش شروع به تعویض لباس و

 پوشیدن لباس ها بیرونی ام می کنم.
کم کم دارد از راه می رسد و پیش پیش سرمایش را آورده

است.
به همین خاطر لباس  گرمی می پوشم.

جای جای اتاق را که از نظر می گذرانم، خاطرات قشنگ و
زیبایی که با طوفان در این جا سپری کرده ام به یادم می آید.
خاطراتی که تک تک شان را در ذهنم و دفتر خاطراتم ثبت

 و ضبط کرده ام.
شاید خنده دار باشد یا دیوانگی یا حماقت، و یا هر چیز

دیگر، نمی دانم نام این کارم چیست ولی من همچنان بعد از
گذشت ماهها جسارت این را پیدا نکرده ام که به طوفان

بگویم که من قبل از ازدواج به او عالقه مند بوده ام.
وقتی که می بینم مدام از این حرف می زند که ما هر دو

همزمان در قلب یکدیگر جایی برای خودمان پیدا کردیم و به
خلق و خوی واقعی و حقیقی هم، آن هم با چشمی باز دل
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بستیم، دیدن این ذوق و اشتیاقش، مانع از این می شود که
بخواهم اعتراف کنم که من خیلی قبل تر از ازدواجمان به تو

دل بستم ...
نگاهم به تخت که می افتد، دلم هوایی شده و عشق

بازی هایمان در ذهنم حک می شود.
 در نبود طوفان، امشب قرار است با چه خدا می داند که

عذابی خفته و شب را به صبح برسانم.
طوفان گفته این یک هفته حق بردن تلفن همراه را نداشته و

فقط باید تمام تمرکز و فکرشان درگیر مسابقات و
تمریناتشان باشد.

و این مسئله درد دوری اش را برایم دو چندان کرده، این که
نه می توانم او را ببینم و نه می توانم صدایش را بشنوم یعنی

فراقی جانسوز که دلتنگی در آن موج می زند.
دقایقی بعد حاضر و آماده از اتاقم خارج می شوم.

صدای عمو طاها را در حالی که با خاتون هم کالم شده است
از آشپزخانه می شنوم.

با رویی خندان و بشاش به آن سمت رفته و به محض ورود
و دیدن او، نزدیکش شده و با او دست می دهم.

_ سالم عمو، خوش اومدی.
_ سالم عزیزم، ممنون.

عمو طاها دستم را به گرمی فشرده و با تعارفم در جایش
نشسته و مشغول به خوردن باقی آشش می شود.
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#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p365
#پارت_سیصد_و_شصت_و_پنج

#من_آیه _طوفانم

_ تو خوردی عمو؟
اشاره به کاسه ی آش نیمه باقی مانده ام می کنم.

_ کامل نه هنوز.
سپس در جای قبلی ام نشسته و مشغول خوردن باقی آشم

می کنم.
_ خانجون چطوره خوبه؟

عمو طاها با دستمال کاغذی گوشه لبش را پاک می کند.
_ آره عمو، شکر خدا خوبه.

_ خدا رو شکر ...
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در همین حین صدای سالم خانمانه ی زهرا را شنیده و
کنجکاو نگاهم را به عموطاها دوخته و برخوردش را زیر

ذره بین نگاهم موشکافانه ام قرار می دهم.
_ سالم، خوش اومدین.

عمو طاها به محض شنیدن صدای زهرا، بدون این که او را
نگاه کند، در جایش، صاف می ایستند.

_ سالم، ممنون.
خاتون خندان اشاره به صندلی کنار دستی اش، درست همان
جای قبلی که زهرا در آن جا نشسته و مشغول خوردن آشش

 می کند . بود
_ بیا مادر، بیا تو هم باقی آشت رو بخور.

زهرا خجل نزدیک شده و در جای قبلی اش درست روبروی
من می نشیند.

دقیقاً طریقه ی نشستنمان به دور میز را این گونه می توانم
عنوان کنم.

منو زهرا روبه روی هم قرار داریم و خاتون و عمو طاها
هم روبه رویی هم، و از یک دیدگاه دیگر هم می توان گفت،

عمو طاها کنار زهرا قرار دارد و من هم کنار خاتون.
_ می گفتی آش می خورین، یه کاریش می کردم.

عمو طاها گفته است، آن هم با لحنی خجالت زده .
دستم را روی ساق دست راستش می گذارم.

_ فراموشم شد، عیب نداره، بجاش االن همگی دورهم آش
می خوریم و بیشتر می چسبه.

زهرا سرش پایین و مشخص است که حسابی اضطراب و
نگرانی غالبش گشته.
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در همین حین خاتون میانه ی حرف منو عمو طاها پریده و با
خرسندی می گوید:

_ آش نذرِی مادر، انشاهلل سال بعد یه عروس خوب و خانم
مثل آیه ی من، نصیب خانجون بشه، تا آیه بجای تو هم، دیگ
این آش رو هم بزنه و همگی برای خوشبختی تو و عروست

دعا کنیم.
به لحظه نمی کشد که عموطاها آش به گلویش پریده و به

 سرفه می افتد.
عموی طاهایم هل کرده است و نگاه من به واکنش نگران

زهراست.
آن چیزی که در درونم است چیزی فراتر از حس است، کم

کم دارم به یقین می رسم.
مخصوصاً آن نگاه یکهویی که بین زهرا و عموطاها رد و
بدل شده و بعد از چند ثانیه مکث، هر دو از یکدیگر نگاه

گرفته و به کاسه  ی آش شان می دوزند، خاتون از همه جا بی
خبر هم در پی آب رفته و توجهی به واکنش این دو ندارد.

سر می افکنم.
لبخند کمرنگی که بر روی لبم می نشیند، دست خودم نیست.

نه انجام دادنش ...
و نه جمع کردنش ...

اگر این مسئله واقعیت داشته باشد، تنها خوشی می تواند باشد
که در این مدت نبودن طوفان عذاب دوری از او را قادر

است برایم کمتر کند.
این که عموطاها عاشق شده و به عشقش برسد مرا بسی

خرسند می کند.
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چون وجود و کمک های عموطاها در رسیدن من به طوفان
بی تاثیر نبود.

اگر او نبود و بجای او، عموطاهر از ماجرا خبردار می شد
و آن پرونده دست او می رسید، اکنون نه منی وجود داشت و

نه عاقبت طوفان مشخص بود، معلوم نبود چه بی
آبروریزی های بپا می شد.

خاتون لیوان آب را دست عمو طاها می دهد.
_ بخور مادر.

عمو طاها خجالت زده آن را گرفته و سپس یه نفس آن را
سر می کشد.

کیفم کوک می شود.
یکی نیست به من بگوید، بی جنبه کمی غالف کن چه خبر
شده که چنین به سرعت می بری و می دوزی و به تن این دو

نفر از همه جا بی خبر هم می کنی.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p366
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#پارت_سیصد_و_شصت_و_شش
#من_آیه _طوفانم

قبل از این که جلب توجه کنم، لبخندم را جمع می کنم.
کمی بعد هر سه برخاسته و پس از خداحافظی از خاتون از

خانه بیرون می زنیم.
زهرا همان پالتویی که طوفان بهش هدیه داده بود را پوشیده

است.
همانی که در گذشته آرزویش را می کشید و اکنون، آرزویش

به وسیله ی طوفان تحقق یافته است.
منو زهرا کنار هم راه می رویم و عمو طاها با دو قدم جلوتر

از ما به راه افتاده است.
به سر کوچه که می رسیم.

زهرا در صندلی عقب می نشیند و من در صندلی جلو کنار
عمو طاها ...

شک ندارم اگر بخاطر حرف و حدیث درو همسایه ها نبود،
عمو طاها ترجیح می داد در را خودش برای زهرا باز کند.
شاید هم در دلش آرزوی این را می کشد که بجای من، اکنون

زهرا کنار او می نشست و با همدیگر دل داده و قلوه
می گرفتند.
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عموطاها پس از راه افتادن، ضبط ماشین را روشن و آهنگ
مالیمی را انتخاب می کند.
قدر دان نگاهش می کنم.

_ ببخشید که مزاحت شدم.
چهره در هم می کشد.

_ این چه حرفیه، مگه منو تو از این حرف ها داریم. اصالً
قرار نبود امروز بعد از ظهر برم تمرین، ولی از باشگاه

زنگ زدن انگار یه جلسه ی ضروری برگذار شده که، بودن
ما هم الزامیه، برم ببینم این سری چه برنامه ای برامون

ریختن.
_ انشاهلل که خیر ...

_ انشاهلل ...
_ کی می خوای برگردی؟

_ دقیق نمی دونم، ولی احتماالً با شهره و شراره و حدیث
برای شام بریم سفره خونه، آخه شراره قراره بهمون شیرینی

استخدامش رو بده.
_ اِ چه خوب،انشاهلل به سالمتی، برگشتنی اصالً با ماشین
بیرون نیا، طوفان حسابی سفارشتw رو کرده، هر زمان
خواستین برگردین، یا زنگ بزن بیام دنبالتون، یا با رضا

بیایین.
این جمع خطاب کردنمان به مذاقم خوش می آید ...

این عملش بیانگر این است که او عالوه بر من، نگران
 زهرا و در نبود طوفان مراقب او هم هست.

به رویش لبخندی می پاشم.
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_ باشه، حتماً نگران نباش. هنوز کامل معلوم نیست که
می خوایم سفره خونه بریم، یا می ریم خونه ی شهره اینا، فعالً
داریم می ریم پیش حدیث، تا ببینیم شراره چه برنامه ای داره،

آخه اونم کارش زیاد می کشه، گفت برسه امروز بهمون
شیرینی می ده اگه نه آخر هفته ...

_ باشه باز در هر صورت زنگ یادت نره.
با شیطنت پاسخ می دهم:

_ چشم عمو طاهای من، چشم ...
عمو خنده ی آهسته ای می کند.

_ از دست تو ...
زهرا در سکوت نشسته و حرفی نمی زند.

خب بنده خدا چه بگوید.
نمی تواند الکی خودش را میانه ی حرف منو عمو طاها

بیاندازد که ...
کمتر از نیم ساعت دیگر به خانه ی حدیث می رسیم.

تشکر گرمی از عمو طاها می کنم و پاسخ گرم و محبت
آمیزی هم از او دریافت می کنم.

زهرا همان گونه که از او توقع می رود تشکر خانومانه و
متینی انجام می دهد.

عموطاها هم متین و آقا منشانه پاسخش را می دهد.
هر دو سر به زیر هستند و من از دیدن این قاب پیش رویم
رسماً خنده ام گرفته و به زور خودم را کنترل کرده ام تا

چیزی بروز ندهم.
باید در اولین فرصت مناسب با عمو طاها حرف زده و سر

از ماجرا در بیاورم.
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البته می دانم که به این راحتی به پاسخم نمی رسم مگر این که
یه دستی بزنم و کلکی راه بیاندازم. باید دقیق و سنجیده فکر

کنم تا راه مناسبی را بیابم.
چون دوست دارم کمکش کنم.

محبت های او را تنها با رساندن او به عشقش می توانم جبران
کنم.

عشق در برابر عشق ...
معامله ی قشنگ و زیبایست ...

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p367
#پارت_سیصد_و_شصت_و_هفت

#من_آیه _طوفانم
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_ منتظر زنگتم.
اشتیاق پنهان شده در کالمش را خوب می فهمم.

با خرسندی پاسخ می دهم:
_ حتماً.

اشاره به در خانه ی حدیث می کند.
_ برین تا برین تو من همین جام.

می خواهم بگویم "لزومی ندارد" اّما دل به دلش داده و حرفی
نمی زنم.

به سمت در رفته و زنگ اف اف را می فشارم.
کمی بعد پاسخ خوش اومدین حدیث را می شنوم و در باز

می شود.
در را هل داده و با خوش رویی عمو طاها را می نگرم.
_ بازم ممنون، نگران هم نباش حتماً زنگ می زنم.

به اتفاق زهرا داخل شده و به قصد رفتن به طبقه ی اول از
پله ها باال می رویم.

زهرا درست است که چادر سر نمی کند ولی همیشه حجاب
دارد و لباس هایش مناسب و متین است.

همین که پاگرد را می پیچیم، حدیِث گرد و قلمبه را دیده و گل
از رخم می شکفد.

_ سالم خوش اومدین.
زهرا با مهربانی حدیث را به آغوش می کشد.

_ سالم خوبی عزیزم.
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_ شکر خوبم.
_ خدا رو شکر ...

با تعارف حدیث زهرا داخل می شود و برای به آغوش
کشیدن حدیث و بوسیدن گل رویش ثانیه ای تامل نمی کنم.
_ سالم گرد و قلمبه ی من، بگردمت تو رو که ... چه

جیگری شدی تو ...
حدیث به خنده می افتد.

_ آره، خیلی، انشاهلل خودت هم به این جیگری بیفتی اون
موقع حالت رو بپرسم.

زهرا با بشاشی می گوید:
_ انشاهلل، انشاهلل، انشاهلل، خدا از دهنت بشنوه حدیثه جان ...

حدیث را رها می کنم و در را پشت سرم می بندم.
حدیث خندان زهرا را می نگرد.

_ فحش خور عمه ملسه، زهرا انگار خیلی دوست داری
آره؟

زهرا به خنده می افتد.
_ عیب نداره، همونم شیرینه ...
حدیث به کاناپه اشاره می کند.

_ بفرمایین، بشینین یه چای بیارم گرم شین.
از بازویش می گیرم.

_ انگار کجا بودیم، پیاده که نبودیم با عموطاها اومدیم.
_ بازم هرچی بشینین تا بیام.
چادرم را از سرم برمی دارم.

_ پس بذار من بیارم.
اخمی درهم می کشد.
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_ تا لباست رو دربیاری آوردم. انگار هر روز کارهام رو
این خانم انجام می ده.

می دانم حرفش یکی ست و به همین خاطر اصرار بی جا
نمی کنم و پس از خارج کردن پالتوام و آویزان کردن

لباس هایم از رخت آویز، به سمت زهرا رفته و کنارش روی
کاناپه ی دو نفره می نشینم.

زهرا پالتو و شالش را از دسته ی کاناپه آویزان و مشغول
مرتب کردن موهایش است.

یک ماهی می شود که حدیث اینا به این خانه اسباب کشی
کرده اند. بخاطر سهم االرثی که به آقا رضا رسید، دست و
بالشان باز و توانستند قبل از زایمان خانه ای خریده و از آن

خانه ی نقلی مجردی آقا رضا خارج شوند.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p368
wپارت_سیصد_و_شصت_و_هشت#

#من_آیه _طوفانم
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یک خانه ی نود متری دو خوابه که نوساز و با لوازمی زیبا
و مدرن و جدید تزیین شده است.

لحظاتی بعد حدیث سینی به دست به سمتمان می آید.
سینی را مقابلمان گذاشته و به خوردنی های روی عسلی

اشاره می کند.
_ دیگه شما خودی هستین و لطفاً تعارف نکنید و منم تو

زحمت ندازین خودتون از خودتون پذیرایی کنید.
زهرا با خرسندی پاسخ می دهد:

_ باشه عزیزم تو نگران ما نباش، فعالً سیریم به مرور از
هر چی یکم می خوریم. با دوران بارداری چکار می کنی؟

حدیث می خندد.
_ یعنی باید حامله شین تا بفهمین من چی می گم. اونقدر

دوران قشنگی که خدا می دونه.
چشمانم را تنگ می کنم.

_ برای تو شاید قشنگ باشه برای بنده خدا آقارضا این
دوران شده یه کابوس ...
غمگین نگاهم می کند.

_ آره، برای رضا واقعاً سخت گذشته، طوری که بیشتر از
من منتظره نه ماهم تموم بشه و هرچه زودتر پسرمون رو

 بگیریم بغلمون.
_ بنده خدا اون نکشه کی بکشه، تو حسرتت مونده.

حدیث به خنده می افتد.
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_ دیروز تو گوگل سرچ زده و یه مطلب خونده که امکان
داره بعضی عادت ها تا یک مدت بعد زایمان هم از بین نرن

و همچنان ماندگار باشن، رسماً به گریه افتاده بود، اون
توآشپزخونه بود و من این جا پشت به اون نشسته بودم و فقط
صداش رو می شنیدم. به زور خودم رو کنترل کرده بودم که

بلند نزنم زیر خنده ...
هر سه یک صدا می خندیم.

حدیث با محبت زهرا را می نگرد.
_ تو چیکار می کنی زهرا جان، به پیشنهادم فکر کردی؟

زهرا لبی تر می کند.
_ راستش با خاتون و خان دادشم مشورت کردم، اونا

مخالفتی ندارن، خودمم دوست دارم مشغول به کار شم. کار
تو بیرون از نظر روحی برام خوبه و عالوه بر اعتماد به

نفس مستقلم می کنه و دستم تو جیب خودم می ره. تا کی خان
داداشم جور مارو بکشه، اونم خودش درگیر مخارج زندگی

 و خونه ای هست که داره می سازه.
دستم را روی ساق دست زهرا می گذارم.

_ این چه حرفیه زهرا، پیش طوفان این طور نگی غمش
می گیره، خودت می دونی وجود تو و خاتون چقدر برای اون

اهمیت داره و هر کاری براتون انجام می ده قلبی و از ته
دلشه ...

دستم را نوازش می کند.
_ همش بخاطر قلب بزرگشه، دادشم تکه البته خانمش هم گل

و تو خانمی نظیر نداره.
حدیث با شیطنت می گوید:

@romandl



_ باشه بابا دلم خواهر شوهرم رو خواست، جمع کنید
خودتون رو ...

 این بار خنده مان شدت گرفته و با صدای بلند تری می خندیم.
_ پس انشاهلل منتظر باشم که به زودی می آی کارگاه؟

_ راستش اوایل یکم سختمه تنها بیام و برم، هنوز به او
مرحله نرسیدم که به تنهایی بیام بیرون، خان داداشم که از
مسابقات برگشت، گفت قبل رفتن به لواسون منو می رسونه

 بعد می ره.
حدیث خوشحال می شود.

_ به به چه خبر خوبی، شهره حتما خوشحال می شه، بعد
رفتن شراره، حسابی دست تنها شده و منم که اینه

وضعیتم ... به حضور تو به شدت نیاز داره.
_ انشاهلل که پشیمونتون نکنم و براتون سودی داشته باشم.

_ شک نکن که این طوره.
اشاره به چای  ها می کند.

_ بخورین تا از دهن نیفتاده ...
چای را برداشته و شروع به نوشیدن می کنم.

فکرم درگیر زهرا و عمو طاهاست.
در دلم دعا دعا می کنم که انشاهلل حدسم درست از آب درآمده
و این مسئله حقیقت داشته باشد، چرا که هیچ کسی را جز

زهرا الیق عموطاها نمی بینم و کسی دیگر را جز عموطاها
الیق زهرا نمی بینم.

بدون تردید زوج خوبی برای یکدیگر می توانند باشند.
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#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p369
#پارت_سیصد_و_شصت_و_نه

#من_آیه _طوفانم

در همین حین گوشی حدیث به صدا در می آید:
_ شراره ست، راستش اصالً حس بیرون رفتن ندارم.

_ خب بهش بگو بذاره برای یه روز دیگه، یه روز تعطیلی
باشه که حداقل ناهار بریم بیرون نه شام که برگشتنمون به

دیر وقت بخوره.
زهرا خجل حرفم را تایید می کند.

_ راست می گه.
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_ بذار ببینم چی می گه.
تماس را برقرار می کند.
_ سالم گلم خوبم عزیزم.

... _
گل از رخش باز می شود.

_ راست می گی؟
... _

_ واال هیشکی از شیرینی بدش نمی آد ولی این طور یهویی و
بی برنامه یکم سخته.

می خندد ...
_ واال قدرما دوستات رو بدون ما از تو شیرینی نمی خوایم

تو داری می بندی بیخ ریشمون ...
... _

_ بخدا ما خوشحالیم، غریبه که نیستی، آیه و زهرا نظرشون
به ناهاره و با شام چندان موافق نیستن.

... _
_ برو باباچه ناراحتی،بخدا اصالً نیازی به شیرینی نیست،
حتی یه ذره هم ناراحت نمی شیم از بهم خوردنش، انشاهلل تو

یه زمان بهتر ...
... _

 _ باشه عزیزم، برو با خیال راحت به کارت برس.
تماس را قطع کرده و گوشی را کنارش می گذارد.

_ بفرما هر چی از خدا می خواستیم بهمون می داد، موند
برای یه روز دیگه ...

منو زهرا یک صدا می گویم:
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_ خدا رو شکر ...
سپس یکدیگر را نگریسته و می خندیم.

* * *

بی خوابی به سرم زده و خواب از چشمانم فرار کرده است.
عادت کرده ام...

به طوفان و بودن او کنارم عادت کرده ام ...
نگاهم به جای خالی اش که می افتد، قلبم فشرده تر می شود،

احساس می کنم اکسیژن کم آورده ام.
در همین حین پیامک گوشیم به صدا در می آید. به امید به

این که شایدطوفان از طریقی بهم پیام فرستاده است، گوشی ام
را از کنارم برداشته و برای دیدن و خواندن پیامک عجله به

خرج می دهم.
ولی با دیدن نام عموطاها بادم حسابی می خوابد.

" بیداری عمو؟ "
غمگین شروع به نوشتن می کنم.

" آره عمو، بیدارم."
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کمی بعد پیامکش به دستم می رسد.
" بهتری؟"

ساعاتی پیش، پس از برگشتن از خانه ی حدیث همین که از
ماشین پیاده شدم، سرگیجه ی بدی به سراغم آمد، طوری که

مرا وادار به این کرد که دستم را به بازوی عمو طاها
انداخته و آن را محکم گرفته و از سقوط ناگهانی ام جلوگیری

کنم.
سرگیجه ی بی موقعی که حسابی همه را نگران کرد، ولی
بعد از خوردن آب قندی که خاتون برایم درست کرد حالم

 خوب و به حالت قبلی ام برگشتم.
که زهرا به محض دیدن حالم خندان گفت " معلومه که

حسابی عاشق خان داداشم شدی که هنوز یه روز از رفتنش
نگذشته که فشارت افتاده. "

با لبخند شروع به تایپ می کنم.
" بله، بهترم، نگران نباش، یه سرگیجه ی سطحی و عادی

بود."
" خدارو شکر که حالت خوبه، دیر وقت بود دیگه زنگت

نزدم."
از این که در نبود طوفان چون اویی را دارم که همه جوره

به فکرم است مرا خرسند می کند.
" ممنون که به فکرمی، مرسی از احوال پرسیت."

کمی بعد پیامکش با چند عدد شکلک قلب به دستم می رسد.
" یه آیه که بیشتر نداریم."

در همین حین چیزی در ذهنم جرقه زده و با شیطنت شروع
به تایپ می کنم.
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" پس چرا از حال زهرا چیزی ازم نپرسیدی؟"
گزینه ی سند را ارسال و مشتاقانه منتظر می مانم تا پاسخش

به دستم برسد.
کمی بعد پیامکش به دستم می آید.

" متوجه منظورت نشدم عمو، باید می پرسیدم؟!"
مثالً دارد خودش را به آن راه می زند.

شیطنت خرجش می کنم.
" نمی دونم ولی به نظرم باید می پرسیدی."

پاسخش مرا به خنده می اندازد.
" خب چون تو رو خوشحال می کنه از خانواده ی شوهرت

هم می پرسم، خواهر شوهرت چطوره، مادر شوهرت
چطور؟"

فکر کرده، من اگر آیه ام امروز باید از زیر زبان او حرف
 دلش را بیرون بکشم.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p370
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#پارت_سیصد_و_هفتاد
#من_آیه _طوفانم

" این طور نه عمو، کمی صمیمی تر. مثالً بپرس حال زهرا
چطوره ..."

در همین حین گوشیم زنگ خورده و بدون فوت وقت تماس
را برقرار می کنم.

_ سالم عمو جون خودم.
کامالً مشخص است که هل کرده است.

_ سالم عزیزم، آیه منظورت از این حرف ها چیه، چه معنی
می ده من خواهر شوهرت رو بدون گفتن خانم صدا بزنم.

شیطنتم را نمی توانم کنترل کنم.
_ چه می دونم، حس می کنم اون طور دوست داری صدا

بزنی ولی خجالت می کشی.
مضطرب می گوید:

_ خجالت! خجالت چرا؟
موهایم را پشت گوشم می فرستم.

_ چه می دونم، شاید از این که من بدونم زهرا رو دوست
داری خجالت می کشی.

صدایی از آن سمت نمی آید.
سکوتش طوالنی می شود.

این سکوت مهر تایید است مگر نه!
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_ عمو؟
با شیطنت صدایش کرده ام.

_ عمو؟
اینبار با محبت و عشقی که به او دارم.

لبی تر کرده و می پرسم.
_ مگه ایراد این مسئله چیه که سکوت کردی و حرفی

نمی زنی عمو ...
_ خودش!

تعجب می کنم.
_ خودش! منظورت چیه عمو؟!

عمو طاها صدایش گرفته تر می شود.
_ منظورم به خود زهرا ست ...

قلبم از این صمیمیت و این محبت کالمش گرم می شود.
_ می ترسم منو نخواد، پسم بزنه، دیگه اون موقع روم نشه

تو چشمای طوفان و بقیه نگاه کنم، وقتی از کنارش رد
می شم بقیه نگن که این پسر به زهرا نظر داره.

غمگین می شوم.
_ ولی کارت درست نیست، اگه عالقه ای بهش داری این

تویی که باید پاپیش بذاری. زهرا مثل دختر های دیگه نیست.
اون ظریف و شکننده ست. اگه از حست مطمئنی نذار با

سکوتت هم خودت رو آزار بدی و هم زهرا رو ...
_ زهرا رو؟

تعجب کرده است.
لبخند بر لب نشانده و با همان تن صدای آهسته  پاسخ می دهم:

_ من شک ندارم که اونم تو رو دوست داره.
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نفس حبس شده درون سینه اش را حس می کنم.
_ شاید حتی بیشتر از تو ...

_ از کجا مطمئنی؟
با محبت پاسخ می دهم:

_ از اون جا که خودم یه عاشقم و نگاه عاشقانه ی یه زن به
مرد رو خیلی خوب می شناسم. هیجان یه زن عاشق رو حس
می کنم. بی تابی و بی قراریش رو هم همچنین، حتی دلتنگی
و انتظارش ... شک ندارم که زهرا دنبال یه فرصت که از
تو بشنوه که دوسش داری، شک ندارم اگه بدونه ساکت

نمی مونه اونم حرف دلش رو می زنه.
سکوت می کند و از سکوتش با خباثت تمام استفاده می کنم.

_ پس تایید می کنی که دوسش داری درسته؟
باز هم سکوت می کند.

می دانم که برایش سخت است که مستقیم به عالقه اش نسبت
به زهرا اعتراف کند.

عرصه را برایش تنگ نکرده و او را در منگنه نمی گذارم.
_ خوشحال شدم صدات رو شنیدم و از هر چی بیشتر
خوشحال شدم که حدسم درست بوده، رو کمک من همه

جوره می تونی حساب کنی عمو جونم، اگه می گم همه جوره
یعنی همه جوره حتی اگه بخوای از جانب تو هم اعتراف

می کنم به عالقه ات نسبت به زهرا ولی، قشنگترینش اینه این
کار رو خودت انجام بدی، حاال کی و چه زمانی بستگی به
خودت داره عزیزم، خوب فکر کن و تصمیمی که قلبت تو

رو به او سمت می کشه رو انتخاب کن، گاهی خیلی زود دیر
می شه، گاهی هم زمان از حرکت می ایسته، امیدوارم از هر
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فرصتی به نحو احسن استفاده  بکنی عموجونم، خیلی دوست
دارم، شبت خوش خوب بخوابی ...
با خنده ی آهسته ای ادامه می دهم.

_ خواب های رنگی رنگی ببینی، اونم تو همشون زهرا
باشه. شب خوش.

تماس را قطع می کنم.
تمام وجودم را خوشحالی فرا گرفته است و چه بی اندازه از
این مسئله خوشحال هستم که عمو طاها به زهرا عالقه مند

است.
می دانم که اکنون او هم خوشحال است، از این که او را
مطمئن کرده ام که زهرا هم نسبت به او بی حس نیست و
خیال او را در سر می پروراند او را خرسند و خوشحال

کرده.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p371
#پارت_سیصد_و_هفتاد_و_یک

#من_آیه _طوفانم
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این را زمانی متوجه می شوم که صدای پیامک گوشیم به
صدا در می آید.
" آیه کمکم کن."

دلم برای این پیامک می رود.
اینکه به عمو طاها کمک کنم مرا خوشحال می کند،

می خواهم، من این کمک رسانی به او را از صمیم قلب
می خواهم.

" هر کمکی از دستم بر بیاد کوتاهی نمی کنم."
کمی زمان می کشد تا پیامکش دستم برسد، می دانم، می دانم

برایش سخت است و بهش حق می دهم که کمی از من
خجالت بکشد.

در اصل از عمو طاهای تودار همین توقع می رود.
" باید حضوری ببینمش؟!"

از پیامک بازی خوشم نمی آید و این بار من هستم که
شماره اش را گرفته و با اولین بوق پاسخ می دهد.

خوشحالی ام را بروز می دهم.
_ صد در صد باید حضوری بهش ابراز عالقه کنی.

نفس عمیقی می کشد، مضطرب است.
_ چطوری؟! کی؟! کجا؟! طوفان اگه بدونه از دستم شاکی

می شه! نمی خوام رفیقم طور دیگه درباره ام فکر کنه،
نمی خوام آیه. نمی تونم. از یه سمت هم ...
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سکوت می کند.
آهسته می پرسم:

_ از یه سمت چی عمو؟
نفس حبس شده اش را بیرون می فرستد و صدایش در گوشی

می پیچد.
_ از یه سمت هم مطمئن نیستم، تا مطمئن نشدم کاری

نمی تونم بکنم. کار من نیست ریسک کردن آیه، اگه دلش با
من نباشه، نمی تونم برم جلو، نمی تونم حرفی بزنم. باس

مطمئن بشم.
کمی فکر می کنم.

_ این که کاری نداره، من همون طور که حرف دلت رو از
زیر زبون تو کشیدم بیرون، از زیر زبون زهرا هم حرف
دلش رو می کشم بیرون، مطمئنم اگه حسی بهت داشته باشه

بهم می گه.
_ مطمئنی؟

غم صدایش غمگینم می کند.
لحن کالمم را از اطمینان پر می کنم.

_ مطمئنم.
نفس آسوده ای می کشد.

نفسی که حجم سختی و رنجی که کشیده است را نشانم
می دهد.

سوالی به ذهنم خطور کرده و برای پرسیدنش کمی تردید
دارم ولی سر آخر دل را به دریا می زنم.

_ یه سوال می پرسم عمو، می دونم کامالً شخصی و می تونی
جواب ندی، پس لطفاً اگه دوست نداشتی جوابم رو نده.
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_ باشه عمو بپرس.
لبی تر می کنم.

_ از کی عمو، از کی بهش عالقه مند شدی؟
سکوت می کند، سکوتش کمی طوالنی می شود، در تنگنا او
را نگذاشته و به او زمان می دهم تا در آرامش حرفش را
بزند، لحظاتی بعد صدای مهربانش به گوشم رسیده و

پاسخش قلبم را گرم می کند.
_ از اون روزی که با موهای خرگوشی می اومد با تو بازی
می کرد و من خودم رو مشغول خرابی دوچرخه ام تو حیاط

می کردم و دزدکی نگاهتون می کردم.
یاد دوران کودکی مان می افتم. خاله بازی هایی که با زهرا

گوشه ی حیاط خانه ی خانجون داشتیم.
اسباب بازی های پالستیکی و عروسک هایی که کار هر

شبمان شانه زون موهای آن ها و خواباندن آن ها کنار خودمان
بود.

محبت کالمم را پر می کند.
_ پس چرا این همه سال سکوت کردی؟

_ فقط بخاطر طوفان، بخاطر دوستی مون، از این که بفهمه
به خواهرش نظر دارم خرابم می کرد.

_ خب قصد بدی که نداشتی!
 آخه از خودش هم مطمئن نبودم، شاید اگه مطمئن بودم _

زودتر از این ها حرف دلم رو می زدم و نمی ذاشتم اون
اتفاق ...

سکوت می کند.
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حرفی نمی زند و من می دانم منظورش از آن اتفاق به
چیست، پس او هم خبر دارد چه اتفاقی برای زهرا افتاده

است.
با لحنی متعجب می پرسم:

_ پس تو هم خبر داری از اون موضوع؟!

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p372
#پارت_سیصد_و_هفتاد_و_دو

#من_آیه _طوفانم

خشونت را در لحن کالمش به سهولت حس می کنم.
_ آره.
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_ از کجا؟ از کجا فهمیدی، هیشکی جز خانواده طوفان خبر
ندارن.

پاسخش را با کمی تاخیر می دهد.
_ اون روزی که اومدم حساب طوفان رو برسم طوفان یه
چیزایی بهم گفت، یعنی نمی گفت، ولی مجبورش کردم بگه
که اون دشمناش کی هستن و از کجا سرو کله شون پیدا شده

تا تو رو به بازی شون کشیدن.
یاد آن روز می افتم.

یاد آن موقع ...
پس آن تصمیمی که عمو طاها برای رفتن یکهویی اش گرفت
و موافقتش را اعالم کرد، به خبر دار شدن به این موضوع

ربط داشت.
سعی می کنم بحث را عوض کنم، سعی می کنم او را از این

موضوع دور و شبی خوب را امشب سپری کند.
خوشحال و خندان می گویم:

_ فردا منتظرم باش که قراره با دست پر بهت زنگ بزنم.
اگه من آیه ام از زیر زبون زهرا می کشم که چه حسی بهت
داره. هر چند که من می دونم اونم دوست داره ولی برای
اطمینان تو هم شده حتماً از زیر زبونش حرف می کشم و

خاطرت رو جمع می کنم. خیلی دوست دارم عمو جونم، رو
کمک من همه جوره حساب باز کن.

بالخره تعارف را کنار گذاشته و کمی فقط کمی خودی نشان
می دهد.

_ این کمکت رو هیچ وقت از یاد نمی برم، بزرگترین لطف
رو در حقم می کنی.
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_ کاری نمی کنم، لطف بزرگ و اول تو در حق من کردی و
منو به طوفان رسوندی، االنم هر کاری بکنم بخاطر بزرگی
و قلب مهربون خودته. شب خوبی داشته باشی عمو جونم.

_ تو هم همچنین عزیزم.
تماس را قطع کرده و گوشیم را کنارم می گذارم.

قلبم مرا به سمت دفتر خاطراتم می کشاند.
 دوست دارم از امروز و اتفاقاتش، درون آن چیزی بنویسم.
دوست دارم در دفتر خاطراتم از روزی که مطمئن شدم
عموطاها عاشق زهراست هم خاطره ی ثبت شده ای داشته

باشم.
دوست دارم.

هر دویشان را دوست دارم و خوشبختی شان را از خدا
می خواهم.

نمی دانم نظر و حس و حتی برخورد طوفان با این قضیه
چیست، ولی فکر نکنم که مخالفتی داشته باشد، چرا که او
هم همانند من خودش را مدیون عموطاها می بیند و اغلب
اوقات اگر کمکی از دستش برآید برای انجام دادانش شانه

خالی نکرده و دریغ نمی کند.
همین که عموطاها در محل به جوانمردی و چشم و دل پاکی
و آقا بودن شهرت دارد، هیچ رفتار زشتی کسی از او تا

کنون در اهل محل ندیده است، از نظر اجتماعی هم
درجایگاه مناسبی قرار دارد و به روایتی دستش به دهانش

می رسد.
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دفترم را باز و با نوشتن عنوان "عموطاهام عاشق شده"
خاطره ی امروزم را شروع و مشتاقانه از همه چیز و حتی

زهرا هم می نویسم. و چه بی اندازه خوشحال هستم.
اگر زهرا پیشنهاد عموطاها را قبول کند، می شود زن عمویم،
زن عمویی که هم خواهرشوهرم است و هم دوست و رفیق

کودکی هایم، فکرش هم شیرین است و عسل ...

* * *

دیگ آش را هم می زنم، آش پشت پای طوفان است و خاتون
برای موفقیت و سالمتی طوفان آن را پخته است.

در گوشه ی ایوان قرار داریم.
ایوانی که من در طی این پنج ماهی که از ازدواجم با طوفان
می گذرد، در روزهای گرم تابستان اغلب در این جا خوابیده
و در همین کنج عشق بازی کرده و غرق در آغوش یکدیگر

شده ایم.
منو خاتون درون ایوان هستیم و زهرا و زهره درون

آشپزخانه، لنگه ی پنجره ای را هم که رو به آشپزخانه ست را
باز کردیم تا به راحتی وسایل را رد و بدل کنیم.

_ دیگه خوبه مادر، حاضره، یبار مصرف ها رو بچین تو
سینی بدیم بچه ها تو آشپزخونه پیاز و سیر و نعناع داغشون

رو روشون بریزن.
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به رویش لبخند می زنم.
_ االن خاتون.

مالقه را به دست خاتون داده و همان کاری که از من
خواسته بود را انجام می دهم.

کمی بعد یک سمت سینی را روی لبه ی دیگ می گذارم و
سپس از دو سمت محکم آن را می گیرم تا سنگینی اش به یک

سمتم وارد نشود.
خاتون با گفتن "بسم هللا" و توکل به چهارده معصوم اولین
مالقه را درون یکی از ظرف ها ریخته و سپس به سراغ

ظرف بعدی می رود.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p373
#پارت_سیصد_و_هفتاد_و_سه

#من_آیه _طوفانم
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ظرف ها که پر می شود، از پنجره به سمت زهره سینی را
می گیرم.

قیافه اش ازصبح گرفته است، حال بخاطر کار است یا با
ایمان به مشکل برخورده است را نمی دانم.

آخر امروز ایمان هم راهی مسافرت شده و این طور که
زهره گفته است یک سفر کاری ست.
حال چه کاری خدا می داند و بس ...

چون من یکی که نفهمیده ام کار ایمان دقیقاً چیست و از کجا
امرار معاش می کنند.

زهره یک روز می گوید در گاراژ مشغول به کار شده، یک
روز می گوید در تره بار مشغول به کار شده یک روز

می گوید، داللی ماشین می کند ...
حال به چه کاری مشغول است هیچ کس نمی داند جز

خودشان دونفر ...
سینی را زهره گرفته و پس از برداشتن کاسه ها و چیدن

آن ها روی میز غذا خوری آن را به من دوباره پس می دهد و
من باز هم شروع به چیدن کاسه ها درون سینی و خاتون هم

درون آن ها آش می ریزد.
این چرخه را به همین منوال چندین بار تکرار می کنیم تا

بالخره مالقه به ته دیگ رسیده و خاتون برای هر کداممان
یک آش از ته دیگ می ریزد.

_ آش ته دیگ خوردن داره و نیت کنید بعد بخورین.
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خندان دورهم روی صندلی های میز غذا خوری نشسته و
 مشغول خوردن آش مان می شویم.
زهره مدام به ساعتش نگاه می کند.

خاتون که متوجه دل مشغولی زهره می شود با مهربانی
می پرسد.

_ چرا مادر هی ساعتت رو نگاه می کنی؟
زهره هل زده خاتون را می نگرد.

_ امروز قراره خواهرم بره دکتر ازم خواست باهاش
 برم...

خاتون گله مند روی گونه ی خودش ضربه ی آهسته ای
می زند.

_ نکنه بخاطر آش نرفتی؟
زهره قیافه ی متاثری به خود می گیرد.

_ بهش گفتم امروز آش قراره بپزی، اگه برسم باهاش
می رم.

خاتون از جایش سریع برخاسته و به سمت یکی از ظرف ها
می رود.

_ پاشو مادر برو اینم براش ببر.
گل از رخ زهره می شکوفد.

حس می کنم عمل قبلی اش ساختگی بوده ...
آن حالت متاثری که به خود گرفته بود قلبی نبوده است...
خدا مرا ببخشد، بعد از شنیدن حرف دیروز زهرا، با دیدن
زهره مدام حرف زهرا که می گفت زهره با شخصی به اسم
اسی حرف زده و امکان دارد که به ایمان خیانت می کند در

ذهنم جوالن داده و ذهنم را درگیر خودش کرده است.
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هر چه می خواهم آن حرف را نشنیده گرفته و قضاوت بیجا
نکنم ولی نمی توانم.

زهره خاتون را به آغوش کشیده و بوسه ای روی گونه ی او
می نشاند.

_ قربونت تو خاتون یکی یه دونه بشم که ...
_ خدا نکنه ...

ظرف را گرفته و خداحافظی سرسریw با هر سه یمان کرده و
برای حاضر شدن به خانه ی خودش می رود.

انگار دیگر قصد رفتن از خانه ی خاتون را ندارند.
این گونه که خاتون می گفت، گویا ایمان توانسته زهره را

متقاعد کند که فعالً همین طبقه ی پایین زندگی کنند تا در یک
زمان دیگر و موقعیت مناسب تر از این جا خارج و جایی

دیگر را برای زندگی انتخاب کنند، حال یا بخرند و یا رهن
کنند هللا اعلم ...

با تکان دست خاتون از عالم خیال خارج می شوم.
_ کجایی مادر؟

هل زده لبخند می زنم.
_ شرمنده یه لحظه حواسم پرت شد.

صدای زنگ خانه را می شنوم، خاتون در حالی که از
آشپزخانه خارج می شود می گوید:

_ فکر کنم طاهاست.
آخر بخاطر نبود طوفان و ایمان قرار شده که عمو طاها در

پخش کردن ظرف آش ها به خاتون کمک کند.
زهرا هل زده از جایش برخاسته و به سمت سینی  آش ها

می رود.
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امروز برنامه دارم به طریقی حرف دل او را دانسته و
تحویل عمو طاها بدهم تا تکلیفش معلوم شود.

خرسند نگاهش می کنم.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p374
#پارت_سیصد_و_هفتاد_و_چهار

#من_آیه _طوفانم

این زهرای شرمگین دیدن دارد.
و این عموی زبل خان ما چه انتخاب قشنگی داشته ...

زهرای دوست داشتنی و زیبا ...
کاش حس عموطاها متقابل و آینده ی زیبا در انتظار

 هردویشان باشد.
به سمت سینی ها رفته و یکی برمی دارم.

_ می دونم عموم نمی آد باال ...
زهرا چهره ی بی تفاوتی به خود می گیرد.

@romandl



و من ضدحالی که خورده است را خوب حس می کنم.
در همین حین خاتون وارد آشپزخانه می شود.

_ گفتم که طاهاست، کاسه آش ها رو روی پله ها بچینید.
لبخند به رویش می پاشم.

_ باشه خاتون نگران نباش.
خاتون یک سینی آماده که تعدادی ظرف آش درون آن هست

را برداشته و از آشپزخانه خارج می شود.
 من هم پس از برداشتن سینی پشت سر او براه می افتم.
باالی پله ها که می رسم، عموطاها را که در جلوی در

ایستاده است را می بینم.
چون بخاطر رفت و آمدمان به ایوان حجاب داشتم نگران
پوششم نیستم و خاطرم جمع است که اگر از کوچه و از

مقابل در کسی رد شود وضعیتم مناسب است.
_ سالم عموجونم.

شیطنت صدایم را خوب متوجه شده و لبخند خجالت زده ای
می زند.

مثالً از روبه رو شدن با من خجالت می کشد.
یکی نیست بگوید عموجان عاشق شدی دیگر کار خطایی که

انجام ندادی. این کارها دیگر چیست!
_ سالم عزیزم، قبول باشه.

_ مرسی عمو جونم.
این بار لبخندش عمق می گیرد.

چشمکی حواله اش می کنم.
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خاتون سینی خودش را دست عمو طاها داده و سپس چادر
رنگی اش را از دور کمرش باز و سینی را از دستم گرفته و

از خانه خارج می شود.
تا برگشتن آن ها کاسه های آش را با کمک کمک زهرا روی

پله ها می چینیم.
ابتدا پله ی اول را پر کرده و همین طور ردیفی باال آمده و

چهار پله را پر می کنیم.
در همین حین عمو طاها برگشته و به محض دیدن زهرا

خجالت زده سرش را پایین می اندازد.
_ سالم، قبول باشه.

زهرا شرم کالم و رفتارش را پر می کند.
_ سالم، قبول حق.

عمو طاها بدون این که حالتش را عوض کند می گوید:
_ خاتون دیگه برنگشت جلوی خونه ی شمسی خانم  اینا
مونده، یه سینی بزرگتر می خوام تا ظرف های بیشتری

داخلش جا بشه.
زهرا بدون فوت وقت به سمت آشپزخانه می رود.

خندان عمو طاها را می نگرم و لحن کالمم را در آهسته ترین
حالت ممکن تنظیم می کنم.

_ عمو بیارش باال اون گردنت رو آرترز گردن می گیریا،
از من گفت، خیالت تخت عروس خانم رفته.

عمو طاها هول زده سرش را باال آورده و دست اشاره اش را
به نشانه ی ساکت بودن مقابل لب هایش می گیرد.

_ هیشش یهو می شنوه.
چند پله پایین می آیم.
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فاصله  ام از عمو طاها چهار پله  است، چون چهار پله ی
میانمان را ظرف های آش پر کرده است.

_ خب بشنوه، فعالً دارم بهش غیر مستقیم آمادگی می دم.
امشب منتظر زنگم باش که می خوام با خبر خوبم دل ببرم
ازت عمو جونم. نه اصالً بذار خبر خوبه رو خود زهرا

بهت بده، چطوره تلفن رو دست خودش بدم!
عمو طاها گله مند نگاهم می کند.

_ قبل برگشتن طوفان من هیچ غلطی نمی کنم آیه، اگه دلش
راضی باشه، وقتی که طوفان برگشت با خانجون درمیون

می ذارم و ان ءشاهلل برای امر خیر مزاحم خاتون بشه.
قلبم گرم می شود.

عشق می کنم.
لذت می برم.

کیفم کوک می شود.
چه بی اندازه بعضی خصلت های عموطاها و طوفان شبیه به

یکدیگر هستند، الکی نیست که از بچگی دوست و رفیق
یکدیگر شده اند، کامالً معلوم است که از یکدیگر درست ادب

و معرفت و صفا و صمیمیت یاد گرفته و سرلوحه ی
کارهایشان هم،دفاع از ناموس خود و یکدیگر بوده است.

#من_آیه_طوفانم
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#به نویسندگی سمیراحسن زاده
#آذربایجان_قیزی

#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p375
#پارت_سیصد_و_هفتاد_و_پنج

#من_آیه _طوفانم

شک ندارم، عموطاها هم همانند طوفان الیق معشوق بودن
است.

الیق این که زنی قلبش برایش بتپد و عاشقانه هایش را با تمام
اخالص نثارش کند.

_ خوشحالم که به خودت و طوفان احترام می ذاری،
این کارت خیلی با ارزش عمو ...

صدای پای زهرا را که می شنوم. دیگر حرفی نزده و نگاهم
را به باالی پله ها می دوزم.

_ بفرما زن داداش.
با خوشحالی سینی را از او گرفته و به دست عموطاها

می دهم.
عموطاها ابتدا لنگه ی دیگر در را باز می کند تا سینی

براحتی از آن رد شود.
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سپس سینی را دو دستی می گیرد تا من کاسه های آش را
درون آن بچینم.

همین که می رود، با زهرا دوباره مشغول آوردن ظرف ها و
چیدن آن ها روی پله ها می شویم.
کارمان را چندبار تکرار می کنیم.

آخر سر کار که تمام می شود، خاتون به عموطاها اصرار
می کند که آمده و داخل آشی بخورد، ولی عموطاها مخالفت

کرده و بهانه تراشی می کند.
_ دستت درد نکنه خاتون.

به خانه ی خانجون اشاره می کند.
_ دادین آش بردم خونه دیگه از همون شب که برگشتم

می خورم. باید برم تمرین ...
خاتون با محبت نگاهش می کند.

_ دستت درد نکنه پسرم، خیر از جونیت ببینی، برام مثل
نوه هام عزیزی، عاقبت بخیر بشی مادر.

عمو طاها قدردان نگاهش می کند.
_ ممنون، فعالً با اجازه.

_ خیر پیش مادر.
سپس مرا نگاه کرده و مرا مخاطب می گیرد.
_ فعالً عمو. کاری داشتی بازم زنگ بزن.

زهرا در آشپزخانه هست و نگاه نامحسوس عموطاها برای
لحظه ای به باالی پله ها می افتد.

در پاسخ عمو لبخندی بر لب می نشانم.
_ چشم حتماً دستت درد نکنه.

سپس چشمکی می زنم.
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منظورم را درمی یابد و به سمت خروجی کوچه به راه
می افتد، در را بسته به اتفاق خاتون از پله ها باال می رویم.

_ ان شاءهلل هر دوتا پسرام از سفر با سالمتی برگردن، اینبار
یه قابلمه ی کوچولو آش می پزم و پنج تا خونه پخش می کنم.

دستم را روی شانه ی خاتون می گذارم.
_ ان شاءهلل.

خاتون در حالی که به سمت اتاقش می رود می گوید:
_ برم وسایلم رو بردارم، بیست دقیقه دیگه اذان می گه .

در پاسخش لبخند برلب می نشانم.
_ با دیگ هم کاری نداشته باشین، برگشتم با کمک هم تو

همون ایوون می شوریمش.
سری به نشانه ی تایید تکان می دهم.

_ باشه خاتون.
خاتون به سمت اتاقش می رود و من به سمت آشپزخانه.
زهرا را می بینم که در حال چیدن استکان ها درون سینی

هست.
با کمی شیطنت می گویم:

_ سه تا استکان بذار، عمو طاها کار داشت نیومد باال.
زهرا لبخند بر لب می نشاند.

ولی کامالً پیداست که پشت آن لبخند غمی بزرگ نهفته
است.

اگر عاشق بوده باشد.
اگر حدسم درست بوده باشد.

شاید همین درد و غم عشق بوده که بیماری زهرا را بیشتر و
حالش را روز به روز بدتر کرده بود.
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این که با آن اتفاق شوم عموطاها را به طور کامل از دست
داده و دیگر وصالی درکار نبوده و باید او و عشقش را به

فراموشی بسپارد.
مانتو ی نسبتاً ضخیمم را از تنم خارج و به اتفاق شالم از

تکیه گاه صندلی آویزان کرده و روی آن می نشینم.
زهرا چای به دست آمده و در صندلی رو به رویم می نشیند.

_ دستت درد نکنه.
در پاسخم تبسمی برلب می نشاند.

نگاه گذرایی به همان صندلی که دیروز عموطاها روی آن
نشسته بود می کند ولی با حضور خاتون سریع چشم گرفته و

او را می نگرد.
_ کجا خاتون؟

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p376
#پارت_سیصد_و_هفتاد_و_شش
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#من_آیه _طوفانم

خاتون با مهربانی نگاهش می کند.
_ دارم می رم مسجد مادر.

_ آهان، قبول باشه برای منم دعا کن.
خاتون نزدیک شده و بوسه ای روی گونه ی زهرا می نشاند.
_ دعای اولم همیشه عاقبت به خیری شما بچه های محموِد...

سپس به سمت من می آید.
_ تو هم االن یکی از بچه های محمود خدا بیامورزم به

wحساب می آی. اگه زنده بود شک نداشتم با زهرا براش فرقی
نداشتی. پاره ی تن طوفان، پاره ی تن ماهم هست.

گونه ام را می بوسد. در پاسخ مهر و محبتی که خرجم
می کند، از جایم برخاسته و او را به آغوش کشیده و

گونه هایش را می بوسم.
_ مرسی که هستی خاتون، برای همه چیز مرسی.

نمی دانم چگونه جواب مهر و محبت های خاتون را بدهم.
محبت هایش آن چنان باارزش و از ته دل و خالصانه  است که

 هیچ گاه پاسخی الیق برای آن ها نیافتم.
خاتون می رود و من می مانم و زهرا...حسابی موقعیت جور

است و از این که زهره ای هم درخانه نیست و نگران
فالگوش ماندن او هم نیستم خوشحال هستم و راضی ...

دستم را دور استکان کمر باریک چایم می گذارم.
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از گرمای آن دستم گرم و احساس خوبی دارم.
میان شلوغ پلوغی های ذهنم دنبال جمله ای مناسبی می گردم

که سخنم را با آن شروع کنم.
کمی بعد پس از تجسس در میان داده های ذهنم، سخنم را با

این جمله آغاز می کنم.
_ زهرا تا حاال عاشق شدی؟
زهرا متعجب مرا می نگرد.

رنگ می بازد ...
هول می شود ...

از این سوالم جا خورده است ...
لبخند بر لب می نشانم.

از خودم و از عشقم مایه می گذارم.
_ می خوام یه رازی رو بهت بگم.

لبی تر می کند.
_ چه رازی؟

_ راز عاشقی خودم رو ...
کنجکاو مرا می نگرد.

کالمم را حس مطلوب عشق و عالقه پر می کند.
_ من قبل از ازدواج عاشق طوفان بودم.

زهرا با محبت نگاهم می کند.
_ جداً ...

سری به نشانه ی تایید تکان می دهم.
_ آره، شاید باورت نشه، ولی ازدواج با طوفان رو تو

خوابمم نمی دیدم، شده بود حسرت برام، شده بود یه رویای
دست نیافتی، محال می دونستم که یه روز به طوفان برسم.
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_ چرا؟!
_ چون اون منو دوست نداشت، اصالً منو نگاه نمی کرد،

خیلی کم می دیدمش، همون تعداد معدودی هم که می دیدمش
سرش همیشه پایین بود و بهم توجهی نمی کرد. بخاطر همین
می دونستم که دوستم نداره، و این یعنی خواستگاری در کار

نبود که به ازدواج و وصال من به عشقم ختم بشه.
لبی تر می کنم.

_ روزی که من به قصد فرار از ازدواج با پسر خانم
کریمی، وسایلم رو جمع کردم تا برم خونه ی حدیث زندگی
کنم و این طور مخالفتم رو به خان بابا و عموهام نشون بدم،

همون دزدیده شدنم شد دلیل این که طوفان باهام ازدواج کنه و
نذاره لکه ی ننگی به پشیونیم بخوره و میون اهل محل بی

آبرو بشم. وقتی که چشم باز کردم و خودم رو با اون
وضعیت وقتی که طوفان باال سرم بود دیدم، چشام از تعجب
گرد شده بود. قلبم بهم می گفت کار اون نیست و عقلم برام

دلیل می آورد پس اینجا چکار می کنم. من که با پای خودم به
این جا نیاورده شدم. وقتی عصبانیت طوفان رو دیدم و

حرف هاش رو شنیدم، مطمئن شدم که کار اون نیست و کار
کسی دیگه ست ولی کی نمی دونم.

زهرا بغض می کند.
_ کار اون عوضی ها بود، همون عوضی هایی که ...

نمی خواهم فکر زهرا را به آن سمت بکشانم، نمی خواهم
حواس او را پرت اتفاقاتی که برای خودش هم رخ داده است

بکنم.
از جایم برخاسته و روی صندلی کنار دستی اش می نشینم.
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دستانش را گرفته و نوازششان می کنم. مجال ادامه ی صحبت
را به او نمی دهم.

_ لطفاً به اون روزهات فکر نکن، از گفتن این حرف هام
دلیل دارم، من با اون اتفاق فهمیدم گاهی تو بدترین اتفاقات
آدم هم یه خیری نهفته ست، شاید ما ندونیم، ولی خدا خوب
می دونه چکار می کنه. عشقی که من روزی فکر می کردم

رسیدن بهش جزو محاالت زندگیم و فقط تو خواب و
رویاهام می تونم بهش برسم به واقعیت تبدیل شد، واقعیتی که
خدا یه جور دیگه برام گذاشته بود کنار ... اگر طوفان هم

مثل من قبل ازدواج عاشقم می شد، چیزی که ازش تو ذهنمه
اینه، شک نداشتم که هیچ وقت مستقیم پاپیش نمی ذاشت،
حساب رفاقتش با عموطاهام رو می کرد، این که نکنه من

دوستش نداشته باشم و اون با ابراز کردن عشقش به من، این
ذهنیت رو تو ذهنم عموم ایجاد کنه که به ناموسش نظر بد

داره.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی
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#p377
#پارت_سیصد_و_هفتاد_و_هفت

#من_آیه _طوفانم

نوازش دستانم را قطع می کنم.
کمی سرم را نزدیک تر برده و با محبت زهرا را می نگرم.
_ آدم ها مثل هم نیستن، نه عاشقی شون، نه محبت کردنشون،

نه ابراز احساساتشون ... هر کی که عاشق می شه یه
رفتاری نشون می ده از خودش، یکی زود ابراز محبت

می کنه، یکی دنبال فرصت مناسب می گرده، یکی هم سکوت
می کنه.

این را به خوبی می دانم که زهرا قبل از این که از عشق
عموطاها به خودش مطلع نشود حرفی از احساس خودش
نخواهد زد، بخاطر همین مجبورم از احساس و حسی که

عمو نسبت به او در دل دارد سخن بگویم.
_ تا حاال دقت کردی عموطاهام و طوفان چقدر کارها و

رفتارها و منششون بهم شباهت داره؟
زهرا سری به نشانه ی تایید تکان می دهد.

استرس دارد ...
من نمی خواهم او استرس بهش غلبه کرده و حالش را بد کند.
_ بدون شک طوفان برای این که مطمئن بشه من هم حسی

بهش دارم یا نه می اومد به تو رو می نداخت و ازت
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می خواست چون دوستمی، به یه روش و طریقی بفهمی که
من حسم نسبت به اون چیه و چه نظری درباره اش دارم.

چون تو رو دوستم می دونست. درست همین کاری که االن
عموطاهای من کرده ...

تعجب و شگفتی نگاه زهرا را پر می کند.
_ منظورت چیه آیه؟
با مهربانی می پرسم:

_ نظرت درباره ی عموطاهام چیه زهرا؟
خجالت رنگ نگاه زهرا را تصاحب می کند.

_ یعنی می خوای بگی ...
نمی تواند جمله اش را تکمیل کند، شرم و خجالت غالبش

گشته است.
دستش را نوازش کرده و با خوشحالی می گویم:

_ عموطاهام عاشقته زهرا، سال هاست که عاشقته، چون از
حس و احساس تو درباره   ی خودش مطلع نیست تا االن
سکوت کرده. عموطاهام خیلی در حق من خوبی کرده

زهرا، من رسیدنم به طوفان و عشقم رو مدیون اونم، اگه
االن عشقم شده شوهرم، حضور عموطاهام در رسیدنم به
عشقم بی دخیل نبوده، می خوام جبران کنم، می خوام براش
کاری کنم. یه زن عاشق رنگ نگاه عاشقانه ی هم جنس

خودش رو خوب می فهمه، نمی دونم حسم درسته یا نه، ولی
حسم بهم می گه توهم نسبت به عموطاها بی میل نیستی و
اون رو دوست داری، می خوام مطمئن شم، می خوام اول
خودم مطمئن شم و بعد عموطاها رو مطمئن کنم. اون

سال هاست که قلبش برای تو می تپه.
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زهرا بغضش می ترکد.
اشک از چشمانش سرازیر شده و به هق هقی جانسوز تبدیل

می شود، نگران از جایم برخاسته و خم شده و او را به
آغوش می کشم.

_ اِوا، چرا گریه می کنی زهرا، بخدا نیت عموم بد نیست،
اگه بهم بگی که حدسم غلط بوده و تو حسی به عموطاهام
نداری، نه من دیگه حرفی از این قضیه به میون می کشم و
اینم مطمئنم عموطاهام برخالف میل قلبیش برای راحتی تو

هم که شده موافقتش رو دوباره اعالم و می ره خارج و
عضو تیم دیگه ای می شه . تو رو خدا گریه نکن.

حرف گوش نمی کند.
گریه اش قطع نمی شود.

نگران به سمت قرص هایش رفته و آرام بخشش را برداشته
و با یک لیوان آب به نزدش بازمی گردم. آن را به سمتش

می گیرم.
_ تو رو خدا این رو بخور زهرا، اگه می دونستم این قدر

ناراحت می شی، بخدا هیچ وقت حرفش رو به میون
نمی کشیدم.

قرص را از درون قوطی اش خارج و به سمت دهان زهرا
می گیرم.

زهرا درمانده نگاهم کرده و دستش را روی دستم که قرص
را به سمتش گرفته ام گذاشته و مشت می کند.

با غمی جانسوز می گوید:
_ این گریه ام بخاطر ناراحتی نیست آیه، بخاطر دلگیری

نیست.
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هق زده و میان هق هقش می گوید:
_ این گریه ام بخاطر خوشحالیه، بخاطر تموم شدن خستگی
و انتظار و عذابی که کشیدمه، بخاطر غم و غصه هامه ...

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p378
#پارت_سیصد_و_هفتاد_و_هشت

#من_آیه _طوفانم

لبخند ناخواسته روی لب هایم جا خوش می کند.
_ یعنی حدسم درست بوده، تو هم عموطاهام رو دوست

داری؟
زهرا میان هق هقش شرمگین سری به نشانه ی تایید تکان

می دهد.
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خندان او را به آغوش کشیده و قرص از دستم سر خورده و
روی فرش می افتد.

مهم نیست...
افتادن آن مهم نیست ...

مهم این است که من بالخره مطمئن شده ام که زهرا عمو
طاهایم را دوست دارد و می توانم با سربلندی این خبر خوش
را به عموطاهایم داده و او را از حسی که زهرا نسبت به او

در دل دارد مطلع کنم.
بغض من هم می شکند.

سختی هایی که خودم کشیده ام به یادم می آید.
بدون تردید عین این  سختی های مرا هم زهرا تحمل کرده و

بارها و بارها به آن ها اندیشیده است.
اشک چشمانش را با دستانم پاک می کنم.
با خرسندی صورتش را قاب می گیرم.

_ اگه عموطاهام بشنوه خیلی خوشحال می شه، دل تو دلش
نیست تا این خبر رو از دهن من بشنوه، به شوخی بهش گفتم
کاری می کنم خود زهرا بهت زنگ بزنه و بهت بگه دوست
دارم، ولی اون قبول نکرد، گفت اگه حدست درست باشه من
در نبود طوفان کاری نمی کنم، منتظر می مونم تا اون برگرده

و بعد خانجون رو سراغ خاتون می فرستم.
می خندم...

خوشحالم و دوست دارم زهرا را هم خوشحال کنم.
_ زهرا اگه خدا بخواد و تو بله رو بدی، خبر داری می شی

زن عموم؟!
زهرا خجالت زده خودش را در آغوشم می اندازد.
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وای که برای از بین بردن این خجالت زهرا عموطاها چه
راه درازی را باید طی کند.

یاد خودم می افتم و حجب و حیایی که آن موقع در برابر
طوفان از خود پیشه می کردم.

یاد خاطراتی که در کلبه داشتیم ...
یاد اولین هم آغوشی مان ...

یاد اولین بوسه مان ...
یاد اولین رابطه مان ...

یاد تک تک ثانیه ها و دقایقی که کنار طوفان سپری کردم.
کمی نمک می پرانم.

_ اوه اوه زن عمو هم این قدر خجالتی، زن عموهای دیگه ام
هیچم خجالتی نیستن، درسته قورتت می دن، ان شاءهلل
باهاشون آشنا می شی و ازشون درس یاد می گیری.

_ آیه!
با کمی گله گفته است.

_ خب چی بگم! دارم مثالً مزه می پرونم کمی بخندیم.
عقب کشیده و در جایم می نشینم.

لحن کالمم را مملو از غرور می کنم.
_ خب وقتی عموطاهام با عموهای دیگه ام فرق داره، پس
بدون شک، خانمش هم باید یه سرو گردن با زن عموهای

دیگه ام فرق داشته باشه. باید یه دل داشته باشه به چه بزرگی
تا عشق بزرگ و پاک عموی منو که این همه سال نسبت

بهش داشته رو توش جا بده و حسابی بهش برسه.
زهرا گونه هایش گل می اندازد.

چشمکی حواله اش می کنم.

@romandl



_ خب زن عمو خانم بفرما ببینم از کی شما عاشق عمو
طاهای بنده شدی؟

شرمگین لبش را به دندان می کشد.
منتظر نگاهش می کنم.
حس فضولی ندارم ...
حتی حس کنجکاوی ...

ولی در عوض این  ها حس محبت چرا ...
این را می دانم که همان قدر که من از گفتن ماجرای عشقی که

نسبت به طوفان داشتم غرق در لذت و شور و شعف
می شوم، زهرا هم چنین حسی را دارد ...

البته اگر عاشق واقعی باشد، هرلحظه ای که با عشق سپری
کرده است را دوست داشته و از یادآوری آن ها غرق در

شور و شعف خواهد شد.
_ البته اگه دوست نداری می تونی تعریف نکنی، من همین
که فهمیدم تو نسبت به عموطاهام بی میل نیستی و اون رو

دوست داری برام یه دنیا با ارزشه، از این که چطور عاشقش
شدی هم چیزی نگی، من حتی سر سوزنی نه دلخور می شم

و نه دلگیر ...

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
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#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p379
#پارت_سیصد_و_هفتاد_و_نه

#من_آیه _طوفانم

زهرا دستش را روی دستم می گذارد.
_ نه بخدا، حرف دوست داشتن نیست، هنوز تو شوک

چیزی که گفتی هستم.
قهقه ای سر می دهم.

_ زن عمو خانم شوک اصلی دست عموی بنده  است،
شوک هات رو خرج حرف من نکن، بذار برای موقعی که از
زبون خود عموم می شنوی که چقدر دوست داره و این همه
سال چطوری حسرت یه گوشه  چشم از تو رو کشیده و

چطوری شب ها بدون تو و با رویات خوابیده و چند بار تو
خواب تو رو دیده و بهت گفته که چقدر دوست داره. شوک

اصلی برای اون موقع هاست زن عموجان ...
زهرا خجالت زده دستش را روی صورتش می گذارد.

_ نگو زن عمو خجالت می کشم.
با شیطنت دستش را از روی صورتش بر می دارم. سرم را

نزدیک برده و مقابل صورتش با خرسندی می گویم:
_ کور خوندی، از این به بعد وقتی تنهاییم فقط بهت می گم
زن عموجان، وقتی هم که طوفان از مسابقات برگشت و
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عموطاهام با یه دسته گل بزرگ و یه جعبه شیرینی به اتفاق
خانجون و خان بابا و بقیه اومدن خواستگاری و جواب بله
رو که دادی و محرم شدین، دیگه پیش هر کسی که باشیم
بهت می گم زن عمو جونم ... نسبت به این قشنگی چرا به
زبون نیارمش، تو چرا به من زن داداش بگی من بهت

زن عمو نگم ...
می خندد ...
شرمگین ...

خجالت زده ...
آهسته ...

و دل فریب ...
دیدن این خنده ی از ته دل زهرا خوشحالم می کند...

وای که اگر طوفان این خنده ی او را ببیند که چه ها که
نمی کند ...

او برای خوشحال کردن زهرا از انجام هیچ کاری شانه
 خالی نمی کند.
می  دانم ...

می دانم که آن روز روی ابرها سیر خواهد کرد ...
می دانم که آن روز جزو یکی از بهترین روزهایی که

تاکنون داشته است خواهد شد ...
عشق و عالقه ی برادرنه ای که طوفان نسبت به زهرا در دل

دارد، پاک و ناب و خالص است ...
همانند جواهری کمیاب ...

یک حس دلی و از اعماق وجود ...
حسی که وظیفه و احساس و مسئولیت در آن موج می زند ...
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حس مملو از عشقی که یک برادربزرگ درقلبش نسبت به
خواهرش می تواند داشته باشد ...

پاک ...
شیرین ...
خاص ...

کمی بعد زهرا با لحنی که خجالت درون آن موج می زند
می گوید:

_ راستش رو بخوای یادم نیست از کی، فقط می دونم برای
خیلی وقت پیشه، درست از همون روز که فهمیدم ما دخترها
یه قلب داریم، یه قلبی که فقط به اونی که دوسش داریم این

 قلبمون رو می دیم.
حس خوب همه ی وجودم را پر می کند.

_ پس با این حساب می شه گفت، از همون سال هایی که خاله
بازی می کردیم عاشق شدی، درست همون موقعی که

عموطاهام بهت دلبسته، یه عشق متقابل که قدرتش اون قدر
زیاد بوده که این همه سال بی سرو صدا تو قلب جفتتون

مونده و برای خودش خونه ساخته و شده یه پا صابخونه و
قصد فروش و عوض کردن خونه اش رو هم نداره.

زهرا شرمگین چشم می دزدد.
_ دقیقاً یه همچین چیزیه که می گی.

با محبت او را به آغوش کشیده و به خود می فشارم.
_ خوشحالم که حالت خوبه. تو و عموطاها درست نیمه ی
گمشده ی همین که باید کنار هم قرار بگیرن تا همدیگه رو
تکمیل کنید، زندگی شما وقتی که کنار هم باشین شیرین

می شه مثل عسل ...
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از او فاصله می گیرم.
_ فکر نکنم عموطاهام از خوشحالی امروز بتونه بخوابه.
ذوقش دیدن داره، کاش می تونستم این خبر رو، رو در رو

 بهش بگم و از واکنشش برات فیلم بگیرم.
کمی فکر می کنم. متفکرانه زهرا را می نگرم.

_ راستش فکر بدی هم نیست، می شه براتون خاطره، و
همین که تو واکنش عموطاهام رو می بینی.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p380
#پارت_سیصد_و_هشتاد

#من_آیه _طوفانم

چشمکی حواله ی زهرا می کنم.
_ چطوره این طور دوست داری؟

@romandl



_ هر طور خودت مایلی.
خجالت لحن کالمش را، به خوبی حس می کنم. می دانم که
این" هر طور خودت مایلی " که گفته است، یعنی "باشه

عزیزم، برو این کارو کن، منم موافقم."
ذره ای از شیطنت کالمم کم نمی کنم.

_ باشه عزیزم، پس چون تو هم دوست داری من همین کار
رو می کنم، پاشم برم خونه ی خانجون، همین که عموطاهام
اومد، اون رو بکشم اتاق و بهش بگم چی به چیه، قبلش هم
خودم اول می رم تو اتاق و بهش پیامک می دم که بیاد اونجا
و قبل اومدنش دروبین گوشیم رو روشن و یه جا جاسازیش
می کنم که به خوبی جلوی دوربین باشیم و لحظه ی خوشحالی

و واکنش عموطاها برات بمونه یادگاری...
لب بر می چینم.

_ اصالً این فکر چرا قبالً به ذهنم نرسید، تا واکنش تو رو هم
فیلم بگیرم و به عموم نشون بدم. فعالً که یک هیچ به نفع

شما داره تموم می شه زن عمو جونم ...
زهرا آهسته می خندد.
_ از دست تو آیه.

زهرا اشاره به چای مان می کند.
_ چایی ها یخ کرد، بذار دوباره بریزم.

زهرا از جایش برخاسته و پس از ریختن چای در استکان ها
به سمتم برگشته و در جای قبلی اش می نشیند.

اشاره به استکان می کنم.
_ این چای االن خوردن داره، زن عمو جونم برام آورده.

این بار نمی خندد ...
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حرفی هم نمی زند ...
چشم می دزدد ...

حس می کنم مضطرب شده است ...
حس می کنم می خواهد چیزی بگوید ولی نمی داند چه و

چگونه آن را بیان کند ...
دستم را روی دستش می گذارم.

_ چی شد زهرا؟ به این زودی ذوقت از بین رفت؟!
زهرا غمگین نگاهم می کند.

_ آیه نرو، بهشون چیزی درباره ی حسم نگو ...
ماتم می برد ...

از تعجب شاخ درمی آورم.
 _ چرا؟ برای چی؟

به ثانیه نمی کشد که اشک از چشمان زهرا سرازیر می شود.
_ آیه هیچ کس نمی دونه برای من چه اتفاقی افتاده، حتی

عموت.
تازه متوجه دل نگرانی زهرا می شوم.

_ نریز این اشک ها رو زهرا، تو کاری نکردی که بابتش
بخوای جواب به کسی پس بدی و کسی بخواد به تو خورده
بگیره، طعمه بودی، همون طور که منم بودم. فقط هدفش
فرق می کرد زهرا، تقصیر تو چی بوده زهرا، تو گناهی
مرتکب نشدی که بخاطرش تا آخر عمر به خودت عذاب
بکشونی و اذیت شی و برای آینده ات برنامه نداشته باشی.

اشک هایش را پاک می کنم.
_ در ثانی، عموطاهام از همه چیز خبر داره ...

زهرا متعجب مرا نگاه می کند.
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برای این که فکر بد درباره ام نکرده و مرا در ذهنش دهن لق
تصور نکند سریع ادامه می دهم:

_ طوفان بهش گفته، انگار اون روزی که عموطاهام اومده
و دلیل و علت کاری که باهام کرده بودن رو ازش پرسیده
طوفان هم سطحی چیزی بهش گفته، اون خبر داره زهرا به

تو چی گذشته و با علم به اتفاقات اون روز به من این
پیشنهاد رو داده که با تو حسش رو درمیون بذارم.

زهرا می خندد ...
اشک می ریزد ...

اشک خوشحالی ست ...
این بار او مرا به آغوش می کشد...

مرا به خود می فشارد ...
قدر دان صورتم را می بوسد...

_ مرسی آیه ...
بغضم می گیرد ...

برای مظلومیتش دلم می سوزد ...
برای قلب مهربانش ...

برای این امیدی که در قلبش جا خوش کرده، کیفم کوک و
خوشحال و خرسند می شوم ...

_ غمت نباشه زهرا، دیگه نباید گریه کنی، دیگه نیاید غصه
بخوری، روزهای قشنگی در انتظاره جفتتونه، مگه می شه

دوتا عاشق بهم برسن و خوشبختی رو حس نکنن، اونم عشق
به این زاللی و پاکی، فقط یک هفته دیگه تحمل کنی کار
تمومه و خوشبختی و با دل و جون حس و لمسش می کنی.
از این به بعد به روزهای قشنگی که قراره پیش عموطاها
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سپری کنی فکر کن، شک ندارم عموطاهام برات یه زندگی
می سازه که هر روز بیشتر از روز قبل عاشقش بشی ...
صورتش را می بوسم و خندان به استکان اشاره می کنم.

_ چای بخور غصه نخور ...
می خندد ...

مشتاق استکانش را برمی دارد و من هم به تبعیت از او
استکانم را برداشته و چای نوشیده و به این که چگونه به

عمو طاها از احساس زهرا نسبت به او بگویم می اندیشم ...

* * *

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p381
#پارت_سیصد_و_هشتاد_و_یک

#من_آیه _طوفانم
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کالفه و دلتنگ عکس هایمان را در گالری گوشیم یکی پس
از دیگری ورق زده و تمام تالشم را می کنم که خودم را
درگیر هر کدام از خاطراتی که در تک تک عکس ها با

طوفان داشته ام غرق کنم، ولی فایده ندارد چرا که ساعت سه
شب است و من همچنان بی تاب و بی قرار طوفان و

نبودنش هستم.
از صبح دلشوره ی بدی به جانم افتاده و مرا درگیر خود

کرده است.
امروز شش روز از رفتن طوفان می گذرد.

حتی امشب فکر به عشق و عالقه ی عمو طاها و زهرا هم
مرا خرسند نمی کند.

نمی دانم چه مرگم شده و این اضطراب از کجا نشات
می گیرد.

فیلمی که آن روز دزدکی از عموطاها گرفته ام را پلی کرده
و صدایش را هم کم می کنم.

تمام تالشم را می کنم همانند دفعات پیش از دیدنش ذوق زده
شوم.

فایده ندارد ...
نه واکنشش مرا به خنده می اندازد ...

نه چهره ی مات برده اش ...
نه حتی خنده ی بلندش ...

و نه حتی آن درجه ی احساساتی که قلبمه شده و مرا به
آغوش کشیده و سرم را بوسید ...

هیچ کدام رویم تاثیر ندارند ...
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این گونه مضطرب بودن را تاکنون هیچ وقت تجربه
نکرده ام.

برای این که شاید کمی هوا حالم را بهتر کند، از تخت پایین
آمده و پس از سر کردن شال و پالتو به سمت ایوان قدم

برمی دارم.
در را با کوچک ترین صدای ممکن، باز می کنم، به محض

خروج متوجه صدای آهسته ی زهره می شوم.
_ تو مطمئنی؟

میان بهت و تعجبم صدای مردانه ی نا آشنایی را می شنوم.
_ شک ندارم. زود باش، کفش هات رو پات کن تا کسی

خبردار نشده فلنگ و ببندیم و بریم.
همین که متوجه صدای قدم هایشان می شوم که به سمت در
خروجی قدم بر می دارند، پشت دیوار ایوان خودم را پنهان

می کنم.
در بی حواسی پایم به گلدان گیر کرده و از سر بدشانسی

باعث افتادن آن می شوم.
صدای ایستادن قدم هایشان را می شنوم.
از ترس دستم روی دهانم قرار می گیرد.

چند ثانیه بعد صدای براه افتادنشان را می شنوم.
به خودم جرات داده و از گوشه ی دیوار به حیاط نگاه

می اندازم.
زهره را می بینم که ساک به دست، با فردی که در این

تاریکی چیز زیادی را نمی توانم از او دیده و تشخیص بدهم
به سمت در براه افتاده اند.
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مرد در حیاط را که باز می کند، زهره قبل از خروج به
سمت ایوان سرش را می چرخاند، سر بزنگاه به آنی خودم

را پشت دیوار پنهان می کنم.
صدای بسته شدن در را که می شنوم، از پشت دیوار خارج و

مبهوت به در بسته ی حیاط چشم می دوزم.
هنوز در هضم چیزی که دیده ام ماتم برده است که زنگ

گوشیم به صدا در می آید.
به محض پاسخ صدای جدی و تهدید آمیر زهره را می شنوم:
_ از چیزی که دیدی به کسی چیزی نگو، ببینم یه شماره از
خاتون و زهرا و خونه یا حتی ایمان تو گوشیم افتاده آبروت
رو می برم، از اون پیامی که پسر خانم کریمی بهت فرستاده
عکس انداختم، طوفانم که در جریان نذاشتی، ببینم داری بال
در می آری، بالت رو یه جور می چینم که خدا می دونه، یه
پاپوشی برات می سازم که تو حل و هضمش ذهنت سوت

بکشه، شتر دیدی ندیدی. فکر کن امشب رو تو خواب دیدی
و به همون خواب بسپر، وگرنه، بدترین کار رو باهات

می کنم. اونم حساس کردن طوفان و این که به مخش
می خورونم که خیانت کردی و با عموت یه جورایی ماست

مالیش کردین ...
خنده ی کریهی می کند.

_ پسر خانم کریمی هم چندان دل خوشی ازت نداره و برای
این که طوفان طالقت بده، یهو دیدی برای بدست آوردن

دوباره ی تو، هر چی گفتن بهش رو تایید کرد و تو موندی و
حوضت، یه عکس و کلیپی می سازم و می فرستم به طوفان
که یه ذره هم نفهمه که این فتوشاپ و الکیه ... با دم شیر
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بازی نکن و سرت تو الک خودت باشه. حرف ها و تهدید هام
رو هم یه مشت حرف چرت ندون، پشتم اونقدر گرم هست
که دارم این زر ها رو می زنم، به زودی بر می گردم سر

خونه زندگیم. بذار خاتون همون فکر کنه خونه ی مادرم اینا
هستم، جز این رو تو سرشونw بندازی، منم بیکار نمی شینم.

به فکر زندگی خودت باش.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p382
#پارت_سیصد_و_هشتاد_و_دو

#من_آیه _طوفانم

همین ها را گفته و تماس را قطع می کند.
 خوف زده به صفحه ی گوشی چشم می دوزم.

نفسم درون سینه ام حبس شده است.
هوای سرد در جانم نفوذ کرده و لرز به جانم می اندازد.
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به زحمت خودم را به اتاق رسانده و در ایوان را پشت سرم
می بندم.

نایی برایم نمانده.
پشت در سر خورده و روی زمین می نشینم.

هنوز نتوانسته ام نه دیده هایم را هضم کنم و نه شنیده هایم
را ...

نمی شود، هضم نمی شود ...
حرف های سنگین او را نمی توانم هضم کنم ...

حتی نمی توانم باور کنم که آن ها را زهره به من گفته باشد.
شاید واقعا در خواب به سر می برم.

همانند خل و چل ها روی دستم را نیشگون می گیرم.
دردم می آید ...

پس خواب نمی بینم ...
همه چیز حقیقت دارد ...

 جایی که نیشگون گرفته ام را دست می کشم ...
همزمان قلبم به درد می آید ...

 این زهره ی پست و وقیح را نمی توانم باور کنم.
زهره نمی تواند، چنان پست باشد ...

چنان مکار و حیله گر باشد ...
او نمی تواند چنان آدم رذلی باشد که زندگی مرا به باد یک
مشت حرف و تهمت و پاپوش وصله بزند تا کمر به قتل

زندگی و خوشبختی من با طوفان ببندد...
چشمانم شروع به باریدن می کنند...

می سوزد ...
قلبم می سوزد ...

@romandl



چقدر در این چند روز عذاب وجدان گرفته بودم که چرا به
زهره تهت زده و یک حرف کوچک زهرا را در ذهنم

بزرگ کرده ام.
و بدتر این که مدام به آن بال و پر داده و روی تک تک

کارهای زهره زوم شده بودم تا آن ها را مورد ارزیابی قرار
بدهم تا بلکه به یک سرنخی رسیده و مطمئن شوم که آیا او
به ایمان خیانت می کند یا منو زهرا همه چیز را الکی بزرگ

کرده ایم.
آن قدر به این چیز ها فکر می کنم که اصالً نمی فهمم کی و چه

زمانی چشمانم را خواب می رباید و مرا به کام خود
 می کشد.

* * *

_ دیشب هوا باد شدید داشته؟
آخرین بشقاب را از آبچکان برداشته و درون کابینت

می گذارم و در همان حال آهسته پاسخ خاتون را می دهم:
_ نه فکر نکنم.

_ انگار بوده، خوابمون سنگین بوده متوجه نشدیم، آخه
گلدونه توی ایوون کج شده و خاک و گلش کف ایوون

ریخته.
در جایم صاف ایستاده و هل زده به خاتونی که از پشت

پنجره درون ایوان را می نگرد، نگاه می کنم.

@romandl



خاتون با لبی خندان سرش را به سمتم می چرخاند.
_ برم صاف و خاکش رو جمع کنم، تا باد نزده و کل ایوون

رو خاک و خل نگرفته.
او می رود و من مضطرب مسیر رفتنش را می نگرم.

دلشوره امانم را بریده و تپش قلب گرفته ام.
از صبح هیچ چیزی نتوانسته ام بخورم و بخاطر این که خاتون
برای خوردنم اصرار نکند، الکی گفته ام که روزه گرفته ام.

در همین حین زهرا داخل آشپزخانه می شود.
_ تو که باز آشپزخونه ای، مگه نگفتم برو استراحت کن، با

دهن روزه این جا چکار می کنی!
دوست دارم بگویم زهرا حدست درست بوده ...

زهره با کسی در ارتباط است ...
زهره با کسی در طبقه ی پایین این خانه شبانه با هم بوده و

نیمه های شب از خانه بیرون زده اند...
نزدیکم شده و از دستم می گیرد.

_ برو زن داداش، برو رنگ و روت پریده، کی گفته آخه
روزه مستحبی بگیری ...

نایی برای اعتراض ندارم...
از کنار گاز که رد می شویم، بوی فلفل دلمه ای که درون
قابلمه به همراه مرغ در حال پختن است به مشامم که

می خورد، دل و روده ام بهم پیچیده و از بویش عقم می گیرد.
به سمت سرویس دویده و خودم را با ضرب درون آن

انداخته و عق می زنم.
درون معده ام چیزی وجود ندارد و فقط زرد آبه باال می آورم.
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زهرا دل نگران در را باز و خاتون هراسان خودش را به
من می رساند، آنقدر به کارم ادامه می دهم که آخر سر جانی
برایم نمانده و روی تن خاتون افتاده و چشمانم را سیاهی فرا

 می گیرد.

* * *

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p383
#پارت_سیصد_و_هشتاد_و_سه

#من_آیه _طوفانم

با حس نوازش دست و عطری آشنا چشمانم را باز می کنم.
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نگاهم در صورت طوفانی که دل نگران باالی سرم ایستاده،
قفل می شود.

به محض این که چشمان باز شده ام را می بیند، گل از رخش
باز و دل نگران می گوید:

_ از این برنامه ها نداشتیم خانئم قیز، قرار نبود، من نبودنی
خودت رو ببندی به روزه گرفتن و حساب سالمتیت رو

نکرده و به فکر خودت نباشی.
لب هایش روی پیشانی ام نشسته و بوسه ای که عطر و بوی
دلتنگی و نگرانی در آن بیداد می کند را روی پیشانی ام

می نشاند.
دلتنگ دست آزادم را پشت کتفش قرار داده و او را به خود

می فشارم.
خنده اش می گیرد و پر بغض و با لحنی عاشقانه می گویم:

_ دلم برات تنگ شده بود.
طوفان مرا به خود فشرده و با لحنی خندان و بشاش در
حالی که صورتم را بوسه باران می کند پاسخ می دهد:

_ من بیشتر ... تو این هفت روز روزی نبوده که بهت فکر
نکنم و شبی نبوده که با فکرت چند ساعتی ناقابل چش رو

هم نذارم.
وجودم گرم می شود.

از این که او را صحیح و سالم کنار خودم می بینم خوشحال
می شوم.

می بویمش ...
حرف های زهره قطار وار در درون گوشم به حرکت درآمده

و خودی نشان می دهند ...
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ندارم ...
من طاقت از دست دادن طوفان را به هیچ عنوان ندارم ...
طوفان فاصله گرفته و دستانش را بین دو طرف صورتم

می گذارد ...
با دقت جای جای صورتم را می نگرد ...

نگاهم به کبودی روی گونه اش و خراشی که باالی ابرویش
خودنمایی می کنند که می افتد ...

قلبم می گیرد ...
اگر زهره کاری که گفته را انجام دهد    ...

این طوفان پیش رویم همانند روانی ها خواهد شد و پسر خانم
کریمی را زنده نخواهد گذاشت ...

اشک بی اختیار از چشمانم سرازیر و طوفان مبهوت مرا
می نگرد.

_ چی شد این اشک ها چی می گن این وسط؟!
بهانه می تراشم و به اجبار حقیقت را پنهان می کنم.

 _ چرا صورتت زخمی شده؟!
می خندد ...

بلند و پر صدا می خندد ...
_ این اشک ها رو االن داری حیف این یه ذره خراش

می کنی؟
گریه ام قطع نمی شود.

_ این کجاش خراشه، ده تا بخیه خورده.
با دستانش اشکم را پاک می کند.

_ بکش بیرون از این خراش، من بیشتر از این زخم ها رو
هم تحمل کردم این که چیزی نیست.
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چشمکی حواله ام می کند.
_ جاش هم تا ابد روی پیشونیم می مونه، بده شوهر داشته

باشی ماه پیشونی؟!
معترضانه نامش را صدا می زنم.

_ طوفان ...
پیشانی ام را می بوسد.
_ جون طوفان ...
قلبم گرم می شود ...

گرم بودنش ...
گرم حضورش ...

گرم این که او  هم همانند من عاشق است ...
فاصله گرفته و خندان می پرسد:

_ چه خبرا عیال؟
قلبم از تپش می ایستد ...

این سوال برایم خوفناک به نظر آمده و یاد آور تهدید های
زهره ست ...

_ هیچی!
از جواب صریحم تعجب می کند.

_ ولی دکتر که این چیز ها رو نمی گفت ...
نگاه پرسشگرانه ام را میخ لب هایش می کنم.

_ یعنی چی؟!
بوسه ای روی دستم می نشاند.

_ نگو که با این که از این قضیه خبردار بودی روزه گرفتی
که کالهمون می ره توهم خانئم قیز ...
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#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p384
#پارت_سیصد_و_هشتاد_و_چهار

#من_آیه _طوفانم

متوجه منظورش نمی شوم.
_ منظورت چیه؟! بخدا متوجه منظورت نمی شم.

با دقت نگاهم می کند.
انگار که می خواهد از چشمانم حقیقت حرفم را بخواند...

نمی دانم چه می بیند ولی گل از رخش باز و دستش به سمت
شکمم رفته و از روی لباس آن را نوازش می کند.

_ این ماه عقب انداختی؟
چرا باید عقب انداختنم او را خوشحال کند.

سه روزی می شود که عقب انداخته ام.
سری به نشانه ی تایید تکان می دهم.
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_ آره، بخاطر استرسی که داشتم، سه روز عقب انداختم
طبیعی گاهی پیش می آد، نگران نباش. همین امروز فرداست

که ماهانه بشم.
لبخندش عمق می گیرد.

_ ولی این بار طبیعی نیست، یه دلیل دیگه پشت این
قضیه ست. خاطرت جمع امروز فردا هم نمی شی، یعنی حاال

حاال نمی شی.
نگاهم به سمت دست طوفان معطوف می شود.

نوازشش طوری دیگر است ...
همانند همیشه نیست ...

احتیاط پشت نوازش هایش را حس می کنم ...
_ چه دلیلی؟

چشمکی حواله ام می کند.
_ واضح نیست؟ تو که بهتر از من باید این چیز ها رو

بدونی، من چیزی که از زبون دکتر شنیدم رو دارم تحویلت
می دم.

بغضم می گیرد.
_ یعنی مریض شدم؟! شاید کیست دارم.

اخم ریزی می کند.
ولی من همچنان دل نگران ادامه می دهم.

_ فقط یه سر گیجه ی عادی بود. چند روز پیشم داشتم. چیز
خیلی بزرگی نیست،مگه نه؟

سرش را نزدیک آورده و بوسه ای روی پیشانی ام می نشاند.
راضی نمی شود ...
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چرا که بوسه ای دیگر روی گونه ام نشانده و سپس مقصد
آخرش روی خال گوشه ی لبم قرار می گیرد.

سرش را کمی فاصله داده و با پشت دستش گونه ام را
نوازش می کند.

_ فکر کنم خوب احتیاط نکردم و کار دست خودم و خودت
دادم.

_ یعنی چی؟
گویا از اذیت کردن من لذت می برد.

گله مندانه می گویم:
_ چرا موضوع اصلی رو نمی گی؟

لحن کالمش مملو از عشق و عالقه و احساس می شود.
نوازش دستش را روی شکمم ادامه داده و با دست دیگرش

همچنان گونه ام را نوازش می کند.
نگاهش را میخ چشمانم کرده و سپس حرفی می زند که از

تعجب چشمانم گرد می شود.
_ زدیم جاده خاکی خانئم قیز، اوس کریم صالح دیده از دو
نفرگی دربیاییم و بشیم سه تا، حاال سه تا مطمئن نیستم، چون

ممکن بشیم چهارتا، یا حتی پنج تا، شاید هم شش تا ...
مبهوت می پرسم:

_ طوفان باردارم؟!
چشمکی حواله ام کرده و بوسه ای روی لبم می نشاند.

_ بله خانئم قیز، قراره مامان بشی و منم بابا ...
بغض در گلویم می نشیند ...
_ آخه چطوری؟ ما که ...
ادامه ی حرفم را نمی زنم ...
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طوفان با خنده می گوید:
_ انگار دهنم فال بوده که نذاشتم اون قرص اورژانسی رو
اون شبی بندازی باال، این تن بمیره فکر نمی کردم با یبار

کار یه سره شه.
خجالت زده دستم را روی صورتم می گذارم.

_ جمع کن کاسه کوزه ی خجالتت رو عیال، دیگه االن بین
منو تو همه  چی باید مثل آینه صاف صاف باشه و بی پرده،

دیگه خجالت این وسط چه غلطی می کنه!

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p385
#پارت_سیصد_و_هشتاد_و_پنج

#من_آیه _طوفانم

بی اختیار اشکم به راه می افتد.
حرف های زهره به یادم می آید ...
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من چگونه با طوفان صاف باشم و صادق، آن هم زمانی که
می دانم صداقتم به ضرر زندگی  و خوشبختی ام است ...
اگر زهره از وجود ابن بچه طور دیگر استفاده کند چه؟!

فکرش هم رعشه به جانم می اندازد.
طوفان دستم را کنار کشیده و مبهوت به اشک هایم خیره

می ماند.
_ این اشک ها دیگه باس چیه، خوشحال نشدی؟ نکنه دلت

نمی خواد مامان بشی؟!
گریه مجال صحبت و پاسخ دادن را بهم نمی دهد ...

_ نکنه داری به انداختنش فکر می کنی؟
غم نگاهش حالم را خراب می کند.

_ خودم حواسم بهته، تو کارای خونه کمکت می کنم، بخاطر
بچه قرار نیست قید دانشگاه رو بزنی، بازم رو حرفمم، با

ورودی های بهمن دوباره می ری دانشگاه، اصالً قرار نیست
قید چیز هایی که می خواستی رو بزنی، تازه خاتونم هست و
وقتی تو دانشگاهی، حواسش به بچه  هست، اصالً به این
چیز ها فکر نکن، فقط به سالمتی خودت و اون فکر کن.

می شود عاشق این مرد نشد؟!
می شود برایش جان نداد و بخاطر از دست دادنش نابود

نشد؟!
می شود در حد جنون او را دوست نداشت؟!

نمی شود ...
او مظهر مردانگی و معرفت و عشق و دوستی ست ...

غم نگاهش هر دم بیش تر و بیش تر می شود ...
حرف نزدن و فقط گریستنم او را آزار می دهد ...
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من غلط بکنم که به انداختن این بچه فکر کنم، مگر هدیه را
پس می دهند، این بچه هدیه خداست، هدیه ای که روی

چشمان من جا دارد.
طوفان با لحنی آهسته و نگران می پرسد:
_ آیه داری به انداختنش فکر می کنی؟!

دستم را روی دستش که روی شکمم قرار دارد که از
لحظاتی پیش از حرکت ایستاده و دیگر نوازشم نمی کند،

می گذارم.
تمام تالشم را کرده و لبخند روی لب هایم می نشانم. نباید

باعث شوم حرف های زهره رویم اثر گذاشته و لحظه به این
زیبایی را به کام خودم و طوفان تلخ کنم.

_ من حتی یک لحظه  هم به انداختنش فکر نکردم.
اشاره به چشمانم کرده و با دست دیگرش اشک هایم را پاک

می کند.
_ پس این گریه باس چیه؟

با لحنی مهربان پاسخ می دهم:
_ اشک شوق ...

به همین دو کلمه قانع می شوم ولی باقی جمله ام را در دلم
ادامه می دهم. " که استرس و نگرانی چاشنیش شده که منو

از آینده و تهدید های زهره می ترسونه."
لب هایش را خنده پر می کند.

_ یعنی توهم به اندازه ی کیفت کوِک کوکه؟
سعی می کنم ضد حال نباشم، من هفت روز انتظار آمدنش را

کشیده ام.
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شب ها با یاد او خفته و لحظه به لحظه ی این هفت روز را با
دلتنگی به او سپری کرده ام.
لبخند روی لب هایم می نشانم.

_ کی گفته من به اندازه ی تو دارم کیف می کنم! من خیلی
بیشتر از تو دارم کیف می کنم، چون قرار تو وجود من این

لوبیا کوچولو بزرگ شه!
می خندد.

_لوبیا؟! چه اسم قشنگی، از کجا می دونی یکیه، خدا رو چه
دیدی شاید بجای فقط لوبیا خدا نخود و عدس هم کنارش

گذاشته و حبوبات آشت رو تکمیل تکمیل کرده.
می خندم.

از ذوقش ذوق زده می شوم.
تمام تالشم را می کنم از حرف های زهره خودم را دور و به

آن ها فکر نکنم.
بالخره من هم نگویم، ایمان خودش به زودی زنش را خواهد

شناخت...
حتی طوفان و خاتون و زهرا هم آن زهره ی هفت خط را

خواهند شناخت.
هر چند تا حدودی او را می شناسند و به موذمار بودن او آگاه

هستند و مطلع ...
من بعد از یک هفته طوفان را دیده ام و می دانم که او هم به

اندازه ی من دلتنگ هست و بی قرار ...
با خنده ادامه می دهد:

_ چی بگم، کار اوس کریم دیگه، یهو دیدی بجای نخود لوبیا
اصالً یه تیم فوتبال برامون رسوند.
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#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p386
#پارت_سیصد_و_هشتاد_و_شش

#من_آیه _طوفانم

این بار طوفان با صدای بلندی می خندد، ولی بخاطر
حضورمان در بیمارستان سریع خودش را کنترل کرده و

مراعات دیگر مریضان را می کند.
نگاهی به اطراف و اتاقی که در آن حضور دارم می اندازم.

_ چجوری این جا آورده شدم؟
طوفان غمگین می شود.

_ طاها و خانجون و خاتون و زهرا آوردنت.
نگاهی به در بسته ی اتاق می اندازم.

_ االن کجان؟
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دستی به پشت گردنش می کشد.
_ دکتر خاطرشون رو که جمع کرد، فرستادمشون خونه،

گفتم خودم پیش عیالم هستم.
لبخند می زنم.

_ کی برگشتی؟
اینبار موهایش را به عقب شانه می زند.

_ یه ساعت پیش، وقتی دیدم خونه کسی نیست زنگت زدم،
گوشیت دست طاها بود، جواب داد و گفت این جایین، نفهمیدم

خودم رو چجوری رسوندم این جا، قلبم داشت تو دهنم
می اومد، هر چند طاها خاطرم رو جمع کرد که چیزی نیست
و فقط افت فشاره ولی بازم نمی تونستم دل نگرون و دلواپست
نباشم، تا این که رسیدم و جواب آزمایشت که اومد، همگی
کیفمون کوک و نیشمون تا بناگوش باز شد، خاتون که دیگه

رو ابرها داشت ویراژ می داد، زهرا هم کم از خاتون
نداشت، بعد از مدت ها خنده و خوشحالی از ته دلش رو

دیدم، حسابی خستگی این یک هفته و سختی هاش از تنم در
رفت.

دوست دارم بگویم هنوز مانده تا خوشحالی از ته دل زهرا
 را ببینی، همین روزهاست که خانجون

درتان را زده و زهرا را برای عمو طاها از تو و خاتون
خواستگاری کند.

طوفان شکمم را دوباره نوازش می کند.
_ پاقدمش خیره، همه چی ردیف ردیفه، کلی حرف ناگفته

دارم که باس تو یه وقت میزون و خوب بهت تحویل بدم. قبل
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رفتنم که گفتمت، برگشتم یه تومار حرف دارم که باس
باهات یه گوشه دنج بشینم و اختالط کنم.

کنجکاوی آن روزم به یادم می آید ...
اصرار هایم ...

و این که همه ی سوال هایم به این  پاسخ که " برگشتم همه چیز
را به تو خواهم گفت" طوفان خاتمه یافت ...

_ مشکلت حل شد؟
طوفان بوسه ای روی گونه ام می نشاند.

_ مشکل خیلی های دیگه مثل من حل شد، به وقتش می گمت.
امشب نمی خوام به هیچی جز اهل و عیالم فکر کنم، دلم
هواتو کرده، این یه هفته رو با فکر به این که برسم بهت

طوری تنگ دلم می گیرمت که صدای جیغت دراد گذروندم،
االن که بهت رسیدم، بخاطر بار شیشه ای که داری جرات
ندارم همچین غلطی کنم؛ ولی نازت چرا، تا خود خروس
خون صبح می خوام نازت کنم و همه جات رو ببوسم،

رخصت می دی دیگه مگه نه؟
صورتم را لبخند پر می کند.

_ معلومه که آره، کی از ناز و بوس بدش می آد که من بدم
بیاد.

خبیثانه می خندد.
_ آی خاله ریزه، ولی بهت قول نمی دم تا خود خروس خون
صبح به همین دوتا قانع باشم و یه نموره غلط اضافی نکنم.

آهسته می خندم.

دوستش دارم...
من این مرد را عاشقانه دوست می دارم.
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در همین حین، در اتاق به صدا درمی آید.
طوفان، پتویم را رویم کشیده و شالم را در سرم مرتب

می کند.
_ بفرما ...

لحظاتی بعد در باز و زنی میانسال که از پوشش کامالً
پیداست که دکتر است و پرستاری در هم سن و سال خودم

داخل می شوند.
به محض دیدنم. دکتر تبسمی کرده و با خوشرویی رو به

طوفان می گوید:
_ بفرما، اینم، عیال شما، گفتم که به زودی چشاش رو باز و

نگات می کنه.
طوفان با لحنی آقا منشانه پاسخ می دهد:

_ آره خدا رو شکر ...

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی
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#من_آیه _طوفانم

دکتر نزدیکم شده و شروع به معاینه ام می کند. پس از گرفتن
فشارم و خارج کردن سرم از دستم، اطمینان کامل را

می دهد که حالم شکر خدا خوب و فقط باید زین پس حواسم
به خودم و تغذیه ام باشد.

سپس توصیه می کند، در اسرع وقت به مطب یک دکتر
زنان خوب رفته و تشکیل پرونده دهم.

آن ها که می روند، طوفان به سمت کمد رفته و لباس هایم را
می آورد.

 متعجب به ساک در دستش نگاه می کنم.
_ این ساک دیگه چیه؟!

پقی می خندد.
_ طاها بهم گفت برات لباس مناسب بیارم منم هرچی دم

دستم بود هول زده کردم تو ساک و برات آوردم.
خنده ام می گیرد.

_ ببخشید که نگرانت کردم.
نزدیکم شده و کمکم می کند تا لباسم را عوض کنم.

_ بخاطر خبر خوشی که شنیدم می بخشمت. دیگه کالهمون
نمی ره تو هم ...

هر دو خوشحالم ...
از ته دل خوشحالیم و شکر گذار خدا ...
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کمی بعد حاضر و آماده چادرم را سر کرده و از اتاق خارج
می شویم.

طوفان پس از تسویه حساب هزینه های بیمارستان و گرفتن
داروهای تقویتی که دکتر برایم نوشته است، به اتفاق هم به

سمت ماشین به راه می افتیم.
طوفان به آرامی راه می رود.

برای اویی که همیشه گام هایش بلند و تند است، این قدم های
کوتاه و آرام، فقط یک دلیل می تواند داشته باشد.

او دارد مراعات حال مرا کرده و حواسش پی منو راحتی
من است.

به محض نشستن، پس از گرم شدن موتور ماشین، طوفان
بخاری را روشن و سپس به راه می افتد.

ضبط را روشن و پس از باال پایین کردن چند ترک، آهنگ
شادی را انتخاب کرده و سپس هم صدا با خواننده ترانه را

خوانده و هم آوازی می کند.
حالش تماشای ست ...

هیچ گاه در طی این مدتی که با او ازدواج کرده ام او را چنین
خوشحال و خندان ندیده ام ...

خوشحالی در تک تک حرکاتش کامالً هویداست ...
همانند عادت همیشه دستم را در دست می گیرد.

چشم از او نمی گیرم.
با نگاه کردن به او سعی می کنم از دلتنگی ام کم کنم.

ولی مگر می شود ...
یک عاشق همیشه دلتنگ و بی قرار معشوقش هست.
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حتی اگر معشوقش دائماً کنارش حضور داشته و او را لمس
و حس کند.

_ چیه، بد خیره ای؟ از من به تو نصیحت، این طور رو من
یکی زوم نشو، بجاش بشین و یه آینه جلوت بذار و همش به
اون تصویر خیره شو. من یه فسقله می خوام کپی برابر اصل

خودت، یه آیه ی دو می خوام ازت ...
کمی ناز می کنم ...

هر چند ناز و عشوه ی من همیشه در حد کم است و هنوز که
هنوز است خجالت می کشم که برای طوفان ناز کرده و

عشوه بریزم، یک چیز در حد تعادل هست، طوری که نه
سیخ بسوزد و نه کباب ...

_ فکر کردی آقا طوفان، منم یکی می خوام کپی برابر اصل
تو که بشه طوفان دو ...
طوفان خندان می گوید:

_ گردن من از مو باریک تر هر چی عیالمون بگه ...
با شیطنت ادامه می دهد:

_ این تن بمیره اگه می دونستم اون شب، شب مرادمونه، یه
جور انرژی خرج می کردم که تهش بشه یکی دو جین

بچه ...
خنده ام می گیرد ...

هر دو بلند می خندیم ...
پشت خنده های من استرس و دلشوره پنهان است؛ ولی
خنده های طوفان دلی و از ته اعماق وجودش است.
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#من_آیه _طوفانم

وقتی که ورودی جاده ی آشنای لواسان که می افتیم، متعجب
طوفان را می نگرم.

_ مگه خونه نمی ریم؟
طوفان به جاده اشاره می کند.
_ اینم جاده ی خونمونه دیگه.

_ نه منظورم به خونه ی خاتونه، اونجا نمی ریم؟
طوفان نوچی می کند.

_ نوچ، گفتمت که هر وقت خاطرم جمع شد، با خیالی آسوده
و راحت می برمت لواسون ...

بیش از پنج ماه است که من به لواسان نرفته ام ...
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به همان کلبه و حتی خانمان را هم ندیده ام و فقط از نقشه و
رنگ کاشی ها و چند چیز دیگر آنجا مطلع و نظر داده ام.

در این چند ماه طوفان از بردن من یا حتی خاتون و زهرا به
آن جا امتناع ورزیده است، حتی مارا هم تنها به حال خودمان
نگذاشته و هر جا که خواسته ایم برویم یا خودش برده است یا

عمو طاها ...
نمی دانم این اضطراب چه بود که این چند ماه به جان او

افتاده بود ...
هر چند او تمام تالشش را می کرد که بروز ندهد، اّما من
می فهمیدم، من بارها شاهد این بودم که او مضطرب گاهی

به نقطه ای خیره شده و می اندیشید، حال به چه چیز
 نمی دانم.

هر بار هم که از او می پرسیدم، درگیری ذهنیت چیست، با
گفتن هیچی یا به وقتش می گویم بحث را خاتمه داده و

موضوعی دیگر راه می انداخت تا حواس مرا پرت آن کند.
دستش را می فشارم.

_ االن خاطرت جمع شده؟ خیالت آسوده  و راحته؟
نفس آسوده ای می کشد.

لبخند می زند.
_ آسوده ی آسوده، جمعه جمع، راحته راحت، حالم خوب بود

و با شنیدن خبر امشب از زبون دکتر خوب تر شد.
قلبم برای چند لحظه از حس خوب و انرژی مثبتی که

طوفان در تک تک بیان کلماتش از خودش ساطع می کند،
آرام می گیرد.
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_ خوشحالم که حالت خوبه، ولی من منتظر همون
توضیحاتی هستم که تو گفتی به وقتش می گم.

دستم را سمت لب هایش برده و بوسه ای روی آن  می نشاند.
_ خاطرت جمع، من کلی حرف دارم که بهت بگم، ولی
امشب نه، وقتش رسیده ولی نه امشب، بذار برای فردا یا

چند روز دیگه، فعالً امشب می خوام فقط به اهل و عیالم فکر
کنم، فقط ...

به رویش لبخند می زنم.
_ هر زمان که خودت صالح دونستی بگو، من عجله ای

ندارم و تو منگنه نمی زارمت.
خبیثانه نگاهم می کند.

_ این طور دل ببری، درصد این که تا صبح به ناز و بوس
کردنت سر کنم رو کم می کنی، از من گفتن.

خنده اش شدت می گیرد.
_ من االن یه ببر گرسنه ام، یک هفته ست عیالم رو تنگ دلم
نگرفتم و مزه اش رو نچشیدم از من گفتن، حاال تو هی دل

ببر ببین آخر سر هر دو سر از کجا درمی آریم.
من هم می خندم.

چه کسی را از چه چیز می ترساند.
من تمام بند بند وجودم او را یک صدا تمنا می کنند و حسرت

لمس و حس تنش را می خورند.
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#من_آیه _طوفانم

نگاهی به ساعت ماشین می اندازم.
ساعت هفت و نیم شب را نشان می دهد.

به داخل شهر که می رسیم، طوفان ماشین را مقابل هایپر
مارکت نگه می دارد. سپس گوشی اش را برداشته و شروع

به تایپ می کند.
_ بذار خاطر همه شون رو جمع کنم که حال عیالم خوبه و
لواسونیم، حوصله ی اینو ندارم تک تک زنگ بزنم و خبر

بدم، یه پیام مشترک به طاها و زهرا می فرستم، تا اونا
خانجون و خاتون رو در جریان خوب بودن حالت بذارن.

_ به حدیث چیزی نگفتن؟
_ نه گمون نکنم، من که اومدم اون نبود، فکر کنم بخاطر

وضعیتش نخواستن نگرانش کنن.
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_ کار خوبی کردن.
به اتفاق طوفان از ماشین پیاده شده و وارد هایپر می شویم.
_ هر چی دلت می خواد بردار، هر چی که فکر می کنی
برای خورد و خوراک یک هفته ای مون این جا الزمه ...

متعجب نگاهش می کنم.
_ مگه یه هفته این جا می مونیم؟!

_ دوست نداری.
سریع پاسخ می دهم.

_ چرا دوست نداشته باشم، فقط تعجب کردم.
طوفان با یک دستش چرخ را هل می دهد و دست دیگرش را

هم دور شانه ام می اندازد.
_ تعجب نکن، بیشتر کارهای خونه تموم شده، رنگ کار بیاد
رنگ رو بزنه و از اداره آب و گاز و برق بیان و کنتور ها
رو وصل کنن کار تمومه. فکر کنم سر زمستون دیگه بتونیم

اسباب کشی کنیم و سر خونه زندگی خودمون باشیم.
تبسمی می کنم.
_ ان شاءهلل ...
شاهد بوده ام ...

آن هم شاهد پنج ماه تالشی که طوفان خرج خانه مان کرد،
بجای یک کارگر و بنا، چند کارگر و بنا آورد تا هر چه

زودتر خانه مان تکمیل شود ...
و بهترین خبرش این بود که بجای یک طبقه، دو طبقه

ساخته و قصد دارد بعد رفتنمان هر زمان که خاتون و زهرا
خواستند آمده و کنار ما زندگی کنند.
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و من خوب می دانم که این همه تالشی که بخاطر به اتمام
 برای چه بود. رسیدن ساخت و ساز خانه مان

برای این بود که هرچه زودتر مستقل شده و مرا مقابل
خانواده ی پدری و فامیل سر بلند کند.

هرچند من راضی به این کار نبودم که او خودش را دائماً در
تکاپو بیاندازد، ولی مگر طوفان برای این چیز ها گوش

شنوایی داشت، می گفت وقتی قرار است، همان کار را یک
بنا در طول یک سال انجام دهد و من همان هزینه ی چند

کارگر و بنا را باید خرج کنم، پس چه کاری ست، همین ابتدا
چند کارگر و بنا سر کار می آورم هم کارم زود تمام شود و
غر کارگر و بنا نمی شنوم و هم به هوای همدیگر هم که شده

کارشان را خوب انجام و تکمیل می کنند.
با کمک طوفان وسایل مورد نیازمان را برداشته و یک

خرید کلی انجام می دهیم.
پس از پرداخت صورتحساب، از هایپر خارج و طوفان تا
نزدیکی صندوق عقب چرخ خریدهایمان را می آورد تا
خودش وسایل را درون صندوق جا دهد سپس به صندلی

جلو اشاره می کند.
_ برو بشین، هوا سرده. سرما می خوری.

برای این که او را نگران نکنم کاری که از من خواسته را
انجام می دهم.

لحظاتی بعد، طوفان پس از اتمام کار و گذاشتن چرخ مقابل
هایپر و پیش باقی چرخ ها، به سمت ماشین آمده و به محض
استارت زدن بخاری را روشن و ماشین را به حرکت در

می آورد.
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هر چه به جاده ی کلبه نزدیک می شویم لبخندم عمیق تر و
خوشحال تر می شوم.

تک تک خاطرات شیرینی که با طوفان داشتم مقابل صورتم
خودنمایی می کنند و غرق در لذتی وصف نشدنی می شوم.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p390
#پارت_سیصد_و_نود

#من_آیه _طوفانم

لحظاتی بعد مقابل درب بزرگ و آهنی باغ پایینی ماشین را
نگه می دارد، سپس پیاده و پس از باز کردن در، ماشین را

داخل می برد.
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زیاد جلو نمی رود، چرا که سریع پیاده می شود تا در را
دوباره پشت سرمان بسته و قفل بزند . ..

نگاهم را در باغی که سر سبزی و شادابی اش را در گذشته
 دیده بودم می گردانم.

اکنون بیشتر شاخه های درختان عریان از برگ گشته اند.
دورتادور باغ و کلبه بخاطر حبابی ها روشن است. از

سخنان قبل طوفان خوب بخاطر دارم که گفته بود سنسور
نصب کرده و به محض غروب و تاریکی، چراغ دور تا

دور محوطه ی باغ و کلبه روشن و باغ غرق در نور
می شود.

با کمی فاصله از کلبه پارک می کند.
با اشتیاق پیاده می شوم.

نگاهم به تخت و شیر آب معطوف می شود.
حتی قسمتی که طوفان در آن جا تمرین می کرد.

پس از آن نگاهم چرخیده و به سرویس و ظرف شویی کشیده
می شود.

سپس چوب های شکسته شده که کنار در کلبه قرار دارند،
طوفان در را باز و داخل شده و چراغ کلبه را روشن

می کند.
سپس تعدادی چوب برداشته و با محبت صدایم می کند.

_ بیا عزیزم، االن سرده هوا، فردا که از خواب پاشدی، هر
چقدر دلت خواست باغ و باهم می گردیم و حال می کنیم.

با ذوق به سمتش رفته و وارد کلبه می شوم.
همه چیز در جای قبلی شان قرار دارند.

طوفان، مشغول روشن کردن بخاری ذغالی می شود.
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چادرم را از سرم خارج می کنم .
_ برو بشین رو تخت و لحاف رو هم روت بکش، یکم زمان

می بره تا کلبه گرم بشه.
برای این که او را از فکر به خودم رها سازم. کاری که گفته

را انجام می دهم.
بدون این که پالتو ام را دربیاورم، درون تخت خزیده و سپس

به تکیه گاه تخت تکیه داده و لحاف را رویم می کشم.
_ خیلی این جا رو دوست دارم. یه حس قشنگی به آدم دست

می ده. پر آرامش این جا ...
طوفان با محبت می گوید:

_ من مستقل شدنم رو از این جا شروع کردم. از این کلبه و
کارهای باغش، اول پادویی کردم و بعد اوستام جنمم رو که
دید، منو برد پیش خودش و زیر و بم چوب بری رو یادم
دارم. این جا برام خیلی با ارزشه، بهم یاد می ده از کجا به

کجا رسیدم.
به سخت کوشی اش سر سوزنی شک ندارم. به رویش

می خندم.
 _ پشت هر سختی یه آسونی هست.

 به فکر فرو می رود.
_ خاتون همیشه این حرف تو رو می زد، من باور نداشتم،
با خودم می گفتم همش یه مشت حرف الکیه که دهن به دهن
چرخیده. تا این که با این کار آخر هر چی زر زده بودم رو
پس گرفتم و گفتم آره، این حرف های خاتون رو باید طال

 گرفت. باید آویزه ی گوش کرد.
 کار بخاری که تمام می شود به سمت اجاق می رود.
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به اجاق اشاره می کنم.
_ مزه ی املتی که اون شب این جا خوردیم هنوز زیر

 دندونمه.
با محبت می پرسد:

 _ هوس املت کردی؟
 با اشتیاق سری به نشانه ی تایید تکان می دهم .

_ آره خیلی، مخصوصاً االن که ترشی هم خریدیم و با املت
 حسابی مزه می ده.

_ پس برای عیالم یه املت طوفان پز، میپزم تا بخوره و
حالش رو ببره.

می خندم.
 _ ممنون.

اجاق که آماده می شود کتری را برداشته و از کلبه خارج
می شود. لحظاتی بعد در حالی که یک دستش کتری ست و

در دست دیگرش تعدادی از پالستیک های خرید داخل
می شود. کتری را روی شعله ی اجاق می گذارد و سپس
شروع به خارج کردن مواد غذایی از درون پالستیک ها

می کند، همین که می خواهم به قصد کمک از جایم برخیزم،
 با جدیت نگاهم می کند.

_ یه امشب حرف گوش کن و تا گرم شدن کلبه از زیر اون
 لحاف بیرون نیا، باشه خانیم قیز؟

برای این که خوشحالش کنم، سری به نشانه ی تایید تکان
 می دهم.

 لبخند می زند.
 _ یاشا خانیم قیز.
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#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p391
#پارت_سیصد_و_نود_و_یک

#من_آیه _طوفانم

او مشغول گذاشتن تک تک موادغذایی و خریدها در جایشان
می شود و من دل نگران او را می نگرم.

هر چه تالش می کنم حرف های زهره را فراموش کنم
نمی توانم.

تک تک حرف ها و تهدیدهایش در ذهنم چنان ثبت شده اند که
با هیچ ابزاری نمی شود آن ها را از آن قسمت پاک و حذف

کرد.
کار چیدن لوازم که به اتمام می رسد، طوفان به سمت رخت
آویز رفته و لباس راحتی اش را برداشته و شروع به تعویض

آن می کند.
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بی حیایی کرده و از او چشم نمی گیرم.
با شیطنت می خندد و خوب متوجه نگاهم به خودش می شود،
ولی با کمال پرویی بی اعتنایی نشان داده و نگاهم نمی کند،
مثالً دارد خودداری می کند تا خودش را با این روش از

دلتنگی و بی قراری رها سازد، یکی نیست به او بگوید، حال
من از تو بدتر و منتظر دیدن یک چراغ سبز از سمت تو

هستم تا با لمس و حس تنت خودم را از این دلتنگی خالص
کنم.

لحن کالمم را مملو از مهربانی می کنم.
_ خب حداقل گوجه ها رو بده من خرد کنم.

طوفان لباسش را در تنش صاف و صوف کرده و به سمتم
می آید.

دستانش را تکیه گاه تنش لبه ی تخت گذاشته و کمی سمتم
متمایل می شود.

_ می دونی االن چی می خوام؟
با شیطنت ابرویی می پرانم.

_ نه.
طوفان بوسه ای روی پیشانی ام نشانده و با محبت و لحنی

مملو از عشق و دوستی می گوید:
_ همین االن و همین جا و همین لحظه یه لقمه ی چپت کنم و

 کیف کوک شدم رو کوک تر کنم.
لبم را به دندان می کشم.

_ حرفی نداری؟
سرم را نزدیک گوشش برده و پچ می زنم:
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_ دل به دل راه داره آقا طوفان، چون منم دقیقاً همچین
نظری دارم.

با بدجنسی به شکمم اشاره می کند.
_ این بار شیشه رو چکار کنیم؟!

آرام می خندم و در همان حال آهسته می پرسم:
 _ همه چکار می کنن؟

کمک می کند تا دراز بکشم.
تنش از کمر به باال روی تخت قرار دارد و نیمه ی دیگرش

روی زمین، سنگینی تنش را روی آرنج دست راستش
انداخته و با دست دیگرش موهایم را نوازش می کند.
_ این طور که معلومه تو هم حسابی هوایی شدی نه؟

سری به نشانه ی تایید تکان می دهم.
جذاب می خندد و کامل کنارم دراز می کشد.
_ نوکر خودت و هوایی شدناتم عیال ...

همین که کامل روی تخت دراز کشیده و لحاف را کنار
می زند، قاروقور بی موقع شکمم به راه افتاده و نگاه طوفان

را به آن سمت می کشاند.
 _ تو چیزی نخوردی که از صبح!
هول زده از جایش بر می خیزد.
 _ من دارم چه غلطی می کنم!

گشنگی بخورد فرق سرم، من او را می خواهم، می خواهم در
آغوشش خودم را گم کرده و هر چه اضطراب دارم را از

وجودم دور سازم.
طوفان با عجله به سمت یخچال می رود.
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_ تو نباس بگی اول شیکم و پر کردنش؛ بعد غلط های
اضافی!

به حالت حرص خوردگی اش می خندم.
و میان خنده ام بغض احمقانه ای هم راه گلویم را سد می کند.

این بغض لعنتی اکنون در این جا چه غلطی می کند؟!

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p392
#پارت_سیصد_و_نود_و_دو

#من_آیه _طوفانم

گوجه ها را برداشته و از کلبه خارج می شود.
اشکی سمج از گوشه ی چشمم می چکد.

این دلشوره چه آفتی ست که به جانم افتاده است؟!
سعی می کنم خودم را کنترل کنم.

بخاطر همین از جایم برخاسته و به سمت یخچال می روم.
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یکی از آبمیوه ها را برداشته و به قصد برداشتن لیوان به
سمت قفسه می روم، پس از برداشتن لیوان، مقداری از

آبمیوه درون آن ریخته و جرعه جرعه شروع به نوشیدن آن
می کنم.

شیرینی و عطر دل چسب طعم آناناس حالم را بهتر کرده و
 راه گلویم را باز و به زحمت بغضم را قورت می دهم.

در همین حین طوفان داخل کلبه می شود.
به محض دیدنم، با محبت می گوید:

_ چرا پاشدی، می گفتی برات می آوردم.
مهربان نگاهش می کنم. دل نگرانی اش را نمی خواهم؛ ولی

دور از او بودن را هم نمی خواهم.
_ باور کن هوای کلبه خوبه ...
خندان به بخاری اشاره می کنم.

_ بخاریت رو هم دست کم نگیر ...
سپس به اوجاق اشاره می کنم.

_ شعله های آتیش اوجاق هم البته کم تاثیر نبودن و این جا رو
خیلی زود گرم کردن.

به سمت چهار پایه  ی درازی که مقابل اوجاق قرار دارد
می روم.

_ دوست دارم این جا بشینم. درست مثل همون شب ...
خبیثانه نگاهم می کند.

_ راستیتش دروغ چرا، منم کم دلم نمی خواد االن مثل اون
شب بخاطر بارون و خیس شدنت، لباس نداشته باشی و
تی شرت منو بپوشی و پرو پاچه ات رو بریزی بیرون ...

سرش را خم کرده و مقابل صورتم نگاه می دارد.
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 _ قول می دم کم کاری اون شب رو امشب حتماً جبران کنم.
قهقه ی بلندی سر می دهم.

پس او هم آن شب را خوب بخاطر دارد.
ماهیتابه  را برمی دارد. آن سوی چهارپایه نشسته و ماهیتابه

را میانمان قرار می دهد.
لبخند بر لب نشانده و شروع به خورد کردن گوجه ها می کند.
_ اون شب المصب برق خیلی بد موقع قطع شد، تو هم که
بخاطر لختی پاهات رفته بودی تو مد سرخ آب سفید آب

 شدن، حاال بیا و جمع کن.
موهایم را با طنازی عقب می فرستم.

_ مثالً اگه برق ها قطع نمی شد چکار می کردی؟
کمی به سمتم متمایل می شود.

_ معلومه مثل بچه ی آدم دیدت می زدم. چشام اون شب چپ
شد بس که دزدکی دیدت زدم. سنسورهام هم فعال شده بود و

داشت دمارم رو درمی آورد.
با کمی ناز می گویم:

_ ولی من مطمئنم اگه برق  هم قطع نمی شد تو نگام
نمی کردی.

بلند می خندد.
_ یعنی داری میگی تا این حد بی وجود بودم؟

لحن کالمم را پر از عشق و عالقه و محبت می کنم.
_ نه برعکس تو وجودش رو داشتی، ولی معرفتت

نمی ذاشت این کارو بکنی.
ساکت می شود ...

ساکت می شود و در سکوت فقط نگاهم می کند.
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این بار ابروهایم را از سر شیطنت باال می پرانم.
_ چی شد، ساکت شدی آقای خوش مرام.

سرش را نزدیک تر می آورد و با فاصله ی خیلی خیلی کم از
سرم نگاه می دارد.

به باال سرمان اشاره می کند.
_ اگه می دونستم بالی آسمونی که اون روز اوس کریم برام
فرستاد و من اون همه سرش غر زدم و تکیه بارش کردم ...

مکثی کرده و به قلبش اشاره می کند.
_ قراره بشه صاب خونه ی این جا، هیچ کدوم از اون زر ها
رو نزده و راه به راه سجده ی شکر بالی آسمونیش رو

براش پیاده می کردم.
فاصله ی میانمان را با قرار دادن لب هایش روی لب هایم پر

کرده و من مزه ی دلتنگی را در بوسه هایش می چشم.
من بی قراری را در بوسه هایش حس می کنم.

حال او هم درست همانند من است.
بی قرار و دلتنگ و نگران ...

اون نگران وضعیت من است و من نگران خوشبختیم ...
کمی بعد ناراضی عقب می کشد.

_ خب تا همین حد فعالً کافیه داش طوفان، پیش غذا جای
خودش و غذای اصلی هم جای خودش ...

با خوشحالی شروع به خرد کردن گوجه ها می کند.
بغضم می گیرد.

برای این بزرگی و قلب پاک و دل دریای اش بغضم می گیرد
...

خدایا خوشبختیم را از من نگیر ...
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جز این چیزی را از تو نمی خواهم ...
من از تو خوشبختی و به سعادت رسیدن پیش طوفان را

می خواهم ...
همین و بس ...

من نمی خواهم زهره حرف هایش را عملی کرده و خوشبختیم
را از من بگیرد ...

من از دست دادن طوفان را نمی خواهم ...
هرگز نمی خواهم ...

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p393

@romandl



#پارت_سیصد_و_نود_و_سه
#من_آیه _طوفانمم

طوفان پس از اتمام خرد کردن گوجه ها آن ها را روی شعله
می گذارد.

تک تک کارهایش را با دلواپسی می نگرم.
چشمانم پی اوست و حواسم پرت حرف ها و تهدید های زهره

...
برای این که او را مشکوک نکنم گاهی تبسمی بر لب

می نشانم و به ساختگی بودن آن بیش از هر کسی خودم آگاه
هستم و مطلع ...

طوفان کمی از برنامه هایش برایم می گوید، این که دوست
دارد خودش با دستان خودش سرویس خواب نوزادمان را

درست کند.
حتی می گوید، برایش نی نی الی الی و تاب هم درست

می کند.
ذوقش تماشایی ست ...

هیچ گاه گمان نمی کردم که طوفان تا به این حد از بچه داشتن
و پدر شدن خوشحال و خرسند شود.

در حالی که تخم مرغ ها را درون ماهیتابه می شکند با اشتیاق
می گوید:
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_ یه سمت از باغ براش یه شهربازی کوچیک درست
می کنم. سرسرهw می ذارم. تاب می ذارم، چرخ و فلک، حتی
استخر توپ، یعنی هر چی بتونم و از دستم بربیاد رو براش

درست می کنم حالش رو ببره.
هرچه ذوق طوفان بیشتر می شود درست به همان اندازه

استرس من بیشتر و دلشوره ام بیشتر می شود.
می ترسم، حتی از این که ایمان همه چیز را فهمیده و بخواهد

زهره را طالق بدهد هم من می ترسم.
از این که زندگی زهره از هم پاشیده و بخاطر حسادت و
طینت بدش بخواهد زندگی مرا هم از هم بپاشد می ترسم.

حرف زهرا بیادم می آید.
می گفت شنیده است که زهره از ایمان خواسته بچه دار شوند
و ایمان فعالً قبول نکرده و زیر بار این حرف نرفته است.

اگر نتواند باردار بودن مرا تحمل کند چه غلطی کنم!
وای خدا به فریادم برس، اصالً این افکار پوچ و تو خالی و

بدرد نخور چیست که در ذهن من جوالن می دهند.
چرا دست از سرم برنمی دارند.

در یک حرکت آنی از جایم برخاسته و نگاه طوفان را به
سمت خودم می کشم.

هول زده لبخند می زنم.
_ می خوام برم حموم.

طوفان متعجب مرا می نگرد.
 _ این موقع شب و تو این سرما؟!

_ به تنم اشاره می کنم، عرق کردم، لباس هام بوی الکل
می دن، خوشم نمی آد.
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اشاره به بیرون می کند.
_ االن هوا خوش نیست، حموم رفتن رو بذار برای صبح ...

با خنده ادامه می دهد.
_ اصالً صبح دوتایی می ریم. فکر این که االن بری حموم
رو از سرت بیرون کن. هوا سرده، سرما می خوری،حموم
این جا هم که می بینی بیرونه، االن اون جا یخه یخه، تا بخواد

گرم شه زمان می بره.
با دستش ساکم را که کنار تخت گذاشته را نشانم می دهد.
_ االن لباس هات رو عوض کنم، فردا خودم در خدمتتم.

در پاسخش چیزی ندارم که به زبان بیاورم، چرا که
حرف هایش درست است و بجا، در این هوا حمام رفتن یعنی

دیوانگی و به جان خریدن یک سرما خوردگی اساسی و
حرفه ای ...

به سمت ساک می روم.
آن را روی تخت قرار می دهم.

لباس های مچاله شده اش، حجم بزرگ ترس و دلنگرانی که
طوفان در هنگام جمع کردن آن ها داشته است را، نشانم

می دهد.
همه را خارج و از نو شروع به تا زدنشان می کنم.

طوفان به دراور اشاره می کند.
_ خواستی بچین تو کشو باالیی خالیه ...

به زحمت لبخند بر لب می نشانم.
پس از برداشتن لباس های مورد نیازم، باقی آن ها را درون

دراور می چینم.
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#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p394
#پارت_سیصد_و_نود_و_چهار

#من_آیه _طوفانمم

شروع به تعویض لباس هایم می کنم و سنگینی نگاه طوفان به
خودم را حس می کنم.

کارم که به اتمام می رسد، لباس های کثیفم را درون سبدی که
کنار دراور قرار دارد و تعدادی از لباس های کثیف طوفان

درون آن هست می گذارم.
سپس به سمت آینه رفته و شانه ی طوفان را برداشته و

شروع به شانه کردن موهایم می کنم.
در همین حین، از آینه نگاهم به طوفانی که پشت سرم قرار

می گیرد معطوف می شود.
_ بده من شونه بزنم.
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اعتراضی نمی کنم، چرا که می دانم به این کار عالقه  دارد.
شانه را به دستش می دهم، همانند همیشه چشمانم را می بندم

تا غرق در لذت و آرامش شوم، ولی ...
ولی به محض بستن چشمانم و تاریکی که سهم چشمانم
می شود، شبی که زهره را به همراه آن مرد دیدم مقابل

دیدگانم نقش می گیرد.
به آنی چشمانم را باز می کنم.

نگاه طوفان که در چشمان هراسیده ام قفل می شود مرا به
سمت خود چرخانده و با دقت به چشمانم زل می زند.

تمام تالشم را می کنم تا چشمانم را مملو و از آرامش کنم،
ولی تالشم بی نتیجه می ماند، چرا که طوفان اضطراب را از

چشمانم خوانده است.
_ چی شده آیه؟ چرا حس می کنم حواست پرت جایی

دیگه ست، چیزی می خوای بهم بگی؟!
من غلط بکنم که بخواهم چیزی به او بگویم.

هول زده شانه را از دستش گرفته و به سمت آینه می
چرخم، در حالی که لبخند برلب نشانده ام شروع به شانه زدن

موهایم می کنم.
_ نه چه حرفی.

قانع نمی شود مرا به سمت خودش دوباره می چرخاند.
_ چشات دارن داد می زنن یه چیزی هست.

هول می کنم، به اجبار و بر خالف میل باطنی دست به دروغ
شده و با لبی خندان می گویم:

_ راستش، خیلی کنجکاوم بدونم، چی باعث شده بود که پنج
ماه اونطور پریشون بشی، مدام مضطرب باشی، تو هر
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چقدر هم سعی می کردی به روی خودت نیاری ولی من
متوجه می شدم، کنجکاوم بدونم تو این یه هفته بهت چی

گذشته که تو این طوری یهو حالت از این رو به اون رو شده،
راستش زیادی خوشحالی.

متعجب مرا می نگرد.
_ اخم و تخم کنم؟!

خودش به حرفش می خندد.
_ خب کارهام راست و ریس شده، از این ور هم شنیدم قراره

بابا بشم، نمی تونم نیشم رو جمع کنم.
اشاره به چهار پایه می کند.

_ من خوش داشتم فردا همه چی رو واست تعریف کنم، اگه
تو این قدر کنجکاوی موردی نداره، همین امشب همه چیز

رو میگمت.
حس می کنم از حرفم خوشش نیامده، شاید در ذهنش دارد به
این فکر می کند که من نسبت به او بی اعتمادم یا هر چیز

دیگر که آن ها را به زبان نمی آورد.
دستش را گرفته پس از قرار دادن شانه در جای قبلی اش به
سمت چهار پایه رفته و طوفان را هم وادار به آمدن می کنم.
_ بذار همون فردا بگو، یا هر موقع که دوست داشتی، منم
سعی می کنم کنجکاویم رو کنترل کنم و به خودت و خودم و

این لوبیا کوچولو فقط فکر کنم.
اشاره به املت و سینی که همه چیز درون آن چیده شده

می کنم.
_ چه عطری داره، خیلی مشتاقم هرچه زودتر بخورمش و

طعمش رو بچشم.
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طوفان به رویم لبخند می زند.
_ بشین تا بطری دوغ و نون رو از یخچال بیارم.

در جای قبلی ام می نشینم.
باید هر طور شده تمام تمرکزم را پی طوفان داده و خودم را
از فکر به زهره خارج سازم. وگرنه کار دست خودم داده و

خودم را در هچل بزرگی خواهم انداخت.
لحظاتی بعد طوفان برگشته و دوغ را درون سینی می گذارد،

سپس به بخاری اشاره می کند.
_ بذار لواش رو برات گرم کنم.

با اشتیاق می گویم:
_ پس بذار یکم برشته بشه، اون طور خیلی مزه می ده.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p395
#پارت_سیصد_و_نود_و_پنج

#من_آیه _طوفانمم
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طوفان سری به نشانه ی تایید تکان داده و به سمت بخاری
می رود.

بطری دوغ را برداشته و لیوان های جفتمان را از دوغ پر
می کنم.

جرعه ای می نوشم.
لحظاتی بعد طوفان برگشته و نان ها را درون سینی

می گذارد.
سعی می کنم با نشان دادن اشتهایم حواس طوفان را از

موضوع دقایق پیش دور سازم.
اولین لقمه را که در دهانم می گذارم، طعم خوشمزه ی املت
را چشیده و برای چند ثانیه از فکر زهره خارج و خودم را

غرق در لذت جویدن این لقمه ی دلچسب می کنم.
این را طوفان برای من پخته است.

بخاطر من پخته است.
بخاطر هوس و خواسته ی من ...

برایم این کارش با ارزش است و با نشان دادن خوشحالی و
ذوق و اشتیاقم دوست دارم کارش را جبران و به او بفهمانم
که کارش برایم با ارزش و لذت بخش و شیرین بوده است.

هر دو با لذت مشغول خوردن غذایمان هستیم.
_ تو می دونی طاها می خواد بهم چی بگه؟!

سرم را بلند کرده و نگاهش می کنم.
_ چی بهت گفت مگه؟
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_ درست درمون حرف نزد، گفت سر فرصت می خوام
باهات حرف بزنم و یه موضوعی هست که اول باید با

خودت در میون بذارم و بعد خانجون.
بی اختیار می خندم.

_ پس تو می دونی می خواد چی بگه!
سعی می کنم برای تغییر جو کمی شیطنت به خرج دهم.

_ من از کجا بدونم، به تو گفته!
_ َپ باس چی خندیدی؟

این بار شانه ای باال می اندازم.
_ همین طوری.

اشاره به املت می کنم.
_ به قول خودت دست و پنجه ات طال، خیلی خوشمزه ست.

_ داری سرم شیره میمالی؟
می خندم.

_ نه بخدا، واقعاً می گم خیلی خوشمزه ست.
با محبت نگاهم می کند.

_ نوش جان، نگفتی، طاها چی می خواد بگه!
مشغول گرفتن لقمه ی جدید می شوم.

_ بذار خودش بگه، اگه می خواست من بگم خودش بهم
می گفت که بهت بگم، وقتی خودش دوست داره بگه و از
زبون خودش بشنوی حرف هاش رو پس بذار خودش بگه.

_ َپ خبر داری تو ...
با کمی ناز و عشوه می گویم:
_ آره یه چیز هایی می دونم.

به فکر فرو می رود.
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لقمه ای دیگر درست کرده و در دهانم می گذارم.
طوفان لبخند نامحسوسی بر لب می نشاند.

نمی دانم شاید حدسش را زده باشد.
شاید هم نه ...

ولی به روی خودم نمی آورم که متوجه لبخندش شده ام.
لحظاتی بعد طوفان سینی را گوشه ای می گذارد. سپس چای
دم کرده و کنارم نشسته و مرا به سمت خودش کشیده و به

خودس می چسباند.
_ سردت که نیست؟ اگه هست لحاف بیارم برات.

با کمی غمزه می گویم:
_ نه، ابداً، جا به این گرمی، لحاف می خوام چکار.

_ ای خاله ریزه ...
برای این که حرفی بزنم تا هم خودم حواسم پرت شود و هم

طوفان را به حرف بگیرم با ذوق می پرسم.
_ به نظرت جنسیت بچه مون چیه؟
طوفان بوسه ای روی سرم می نشاند.

_ نمی دونم.
_ خب حدس بزن.

_ تو فکر می کنی چیه؟!
اخم ریزی کرده و گله مندانه می گویم:
_ من تقلب نمی رسونم اول تو بگو ...

طوفان قهقه ای سر داده و سپس در حالی که بازویم را
نوازش می کند می گوید:
_ حس می کنم دختره ...
مشتاقانه نگاهش می کنم.
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_ بچه ی دختر دوست داری؟
طوفان شانه ای می اندازد.

_ هر دوتاش رو دوست دارم ...
چشمکی زده و با شیطنت ادامه می دهد:

_ ولی در جریانی دیگه دخترها بابایی هستن ...

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p396
#پارت_سیصد_و_نود_و_شش

#من_آیه _طوفانمم

معترضانه به سینه اش ضربه ی آرامی می زنم.
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_ ای کلک، پس بخاطر این دوست داری بچه مون دختر بشه
...

طوفان دستم را گرفته و بوسه ای روی آن می نشاند...
_ می خوام دوتا آیه کوچولو داشته باشم که خاطرم رو بد

رقمه بخوان.
گله مندانه می گویم:
_ پس من چی؟!

طوفان بوسه ای روی گونه ام نشانده و پاسخ می دهد:
_ من خودم به اندازه ی کل دنیا خاطرت رو می خوام.

باز هم بحث همیشه را راه می اندازم.
_ خاطرت رو می خوام یعنی دوستت دارم درسته؟

_ دیگه دیگه.
_ خب بگو دوستت دارم.

_ نمی گم.
_ خب چه فرقی داره، بجای خاطرت رو می خوام بگو

دوستت دارم.
سرش را کنار گوشم آورده و با احساس زمزمه می کند.

_ خاله ریزه، خاطرت رو می خوام اونم بد رقمه ...
اخم می کنم.

_ بگو دوستت دارم.
او باز هم مصرانه و با لحنی مملو از عشق زمزمه می کند.

_ خاطرت رو می خوام بد رقمه ...
می دانم نمی گوید...

می دانم باز هم به زبان نمی آورد...
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می دانم تا خود صبح هم اگر بگویم او باز هم همین کلمه را
بجای دوستت دارم خواهد گفت ...

بخاطر همین کوتاه آمده و با دلخوری می گویم:
_ خیلی خودخواهی، در جریانی دیگه پسرها هم مامانی
هستن، به فکر خودت هستی ولی به فکر من نیستی.

بلند زیر خنده می زند ...
از خنده اش من هم خنده ام می گیرد.

_ یعنی تو االن می خواب باس من رقیب بیاری؟
کلمه ی رقیب در سرم جوالن داده و ترس را به جانم

می اندازد ...
طوفان حالت جدی ساختگی به خود گرفته و می گوید:

_ من تحمل رقیب مقیب رو ندارم خاله ریزه، اگر بچه مون
 پسر باشه، تو باید مثل قبل منو بخوای و منو از یاد نبری...

سرش را نزدیک آورده و کنار گوشم زمزمه می کند.
_ من حتی نمی تونم تو رو با پسرم شریک شم، تو فقط مال

منی، مال من ...
می دانم به شوخی می گوید ...

می دانم برای خندیدنم این حرف را می زند ...
ولی من یاد حرف زهره می افتم و این که پسر خانم کریمی را
بر علیه  ام پر کرده و کاری می کند که برای به دست آوردن

من هر تهمتی که بهم می زند را او تایید کند.
بوسه ای روی الله ی گوشم می نشاند.
بوسه های ریزش را ادامه می دهد.

با احساس زمزمه می کند.
_ دلم هواتو کرده آیه ...
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دستش را زیر پایم انداخته و با یک حرکت مرا به آغوش
کشیده و از چهارپایه جدایم می کند.

به سمت تخت قدم بر می دارد.
از بوسیدنم دست نمی کشد.
 می بوسد پیشانی ام را ...

گونه ام را ...
الله ی گوشم را ...

مرا روی تخت دراز داده و خودش هم کنارم دراز می کشد.
دلم هم با او بودن را می خواهد و هم نمی خواهد ...

چه مرگم شده است ...
چرا این افکار پلید رهایم نمی کنند ...

چرا نمی گذارند، با طوفان خوش باشم و از با او بودن لذت
ببرم ...

گویا این من همانی نیستم که ساعتی پیش، او را تمنا
می کردم و له له با او بودن را می زدم ...

متوجه بی میلی ام که می شود، نگران می پرسد:
_ داری اذیت می شی؟

_ نه، فقط دوست دارم برم حموم، دوست دارم بعد یه هفته
تمیز باشم.

مهربان نگاهم می کند.
_ تو برای من همیشه بهترینی خاله ریزه، ولی هر طور

خودت دوست داری.
همانند همیشه کوتاه می آید ...

همانند همیشه خواسته ی مرا ارجحتر از خواسته ی خودش
می داند ...
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به سلیقه و خواسته ام احترام می گذارد ...
از جایش برخاسته و لحاف را رویم می کشد ...

_ باش تا یه چای تازه دم برات بریزم حالش رو ببری،
معلومه که خسته ای، چاییت رو بخور و بعد استراحت کن.

 فردا کلی کار داریم ...
سپس به حرفش خودش می خندد ...

_ حموم می خوایم بریم. به خونه مون می خوایم سر بزنیم،
بریم شهر، یکم خرید کنیم.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p397
#پارت_سیصد_و_نود_و_هفت

#من_آیه _طوفانم

بغضم را پس می زنم...
به یخچال اشاره می کنم ...
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_ ما که همه چیز خریدیم.
طوفان به سمت کتری قدم بر می دارد.

_ منظورم به خورد و خوراکمون نیست، منظورم اینه
می ریم برای فنچمون یکم خرید می کنیم. از لباس های که

برای بچه ی رضا و حدیث خریدی، می دونم که لباس خریدن
 برای بچه ها رو دوست داری.
بغضم بزرگ تر می شود ...

من از دست دادن او را نمی خواهم ...
من او را دیوانه وار دوست دارم ...

می ستایم و دوستش دارم ...
خدا لعنتت کند زهره ...

چه از جانم می خواهی که چنین مرا از هم پاشیدی که میان
خوشی هایم هم اضطراب و دلشوره امانم را بریده است ...

_ ما که هنوز نمی دونیم جنسیت بچه مون چیه؟
سینی چای را برداشته و به سمتم می آید.

_ خب از این لباس نوزادی هایی که هم برای دخترها می شه
پوشند و هم پسرها می خریم.

حرفی نمی زنم، چون می دانم به محض خارج کردن کالمی
از دهانم، بغضم شکسته و اشک از چشمانم جاری می شود.

طوفان حالم را متوجه می شود.
_ فردا که رفتیم خرید، دیگه می تونی این ذوقت رو با لباس
خریدن و جغجغه و از این جور چیز میزها یکم خالی کنی و
هی این طور بغض نکنی و کم کم برات عادی شه که بله،

خاله ریزه داری مامان می شی.
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سینی را گوشه ی تخت می گذارد و دلتنگ او را به آغوش
می گیرم.

بغضم می ترکد ...
طوفان نوازشم کرده و سعی می کند به این روش آرامم

کند ...
_ حاال بذار فنچمون بیاد اون موقع حال جفتمون دیدن داره،
اون وقت که نذاشت بخوابیم و یکم غلط اضافی کنیم و یکم با

همدیگه خلوت کنیم، اون موقع باید یکی بیاد حالمون رو
بپرسه ...

میان گریه ام می خندم ...
طوفان اشکم را پاک می کند ...

_ رفیقام واال همیشه مینالن، یکی از بچه های باشگاه می گه،
بس که به این ائلمان پدر سوخته باج دادم پدرم در اومده،
ائلمان پسرشه، انگار شب ها تو اتاقش نمی خوابه و رفیقمم
می گه هر شب سر خوابوندن آقا تو اتاقش بساط داریم، یه
شب با خریدن ماشین راضیش می کنم، یه شب با بردن به

شهر بازی، یه شب با بردن به باغ وحش و خریدن چیزهای
دیگه، می گه این نیم وجبی پدر من یکی رو درآورده به

دومی فکر نمی کنم.
خنده ام می گیرد ...

سعی می کنم در رکاب طوفان باشم ...
سعی می کنم نگرانش نکنم ...

_ راست می گی، حاِل اون موقع های ما هم دیدن داره، پس
از همین االن به فکر یه قلک باشیم و پول باجگیری های

فنچمون رو جمع کنیم ...
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طوفان هم می خندد ...
_ آره اینم فکر خوبه، حداقل با پس انداز کارمون راه میفته و

اون موقع فشار بهمون نمی آد ...
این بار یک صدا هر دو با هم می خندیم و طوفان خم شده و

استکان چایم را برداشته و به سمتم می گیرد.
در جایم می نشینم ...
_ دستت درد نکنه ...

_ نوش جانت ...
قدر دان شروع به نوشیدن چایم می کنم.

پس از اتمام، آن را به دست طوفان داده و طوفان آن را
درون سینی می گذارد.

کمک می کند تا در جایم دراز بکشم، سپس با عشق و عالقه
شروع به نوازش موهایم می کند.

_ بگیر بخواب ...
از خدا خواسته چشمانم را می بندم.

سعی می کنم خودم را غرق در نوازش های طوفان کنم.
حرفی نمی زند ...

مثالً با این کارش می خواهد کمک کند تا در آرامش
بخوابم ...

او به نوازش کردنش ادامه می دهد و من از فکر کردن به
حرف های زهره فرار می کنم ...

آن قدر نوازشم می کند که سرآخر تسلیم خواب شده و به
خوابی عمیق فرو می روم ...
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* * *

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p398
#پارت_سیصد_و_نود_و_هشت

#من_آیه _طوفانم

_ قمار زندگی می دونی چه کوفتِی؟!
اشک صورتم را پاک می کنم.

طوفان عاصی لگد محکمی به عسلی می زند و فریاد
می کشد:

 _ این که زن اجباریت برات رو بازی نکنه!
دستش را تهدید وار تکان می دهد.
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_ اگه اون کلیپ درست باشه، خونت حالِل، خودم با
دست های خودم گردنت رو می شکونم.

بی پناه و درمانده می نالم:
_ وقتی همچی واضحه، وقتی همچی مشخصه، چرا

نمی خوای واقعیت رو قبول کنی؟!
فریاد می کشد:

_ واقعیت یعنی این که اونی که اسمش تو شناسنامه ی منه
تنش می خاره.

می برم، از بی رحمی اش می برم، از کله شقی اش لبریز
می شوم و کاسه ی صبرم به انتهایش می رسد؛ به خاطر همین
برای اولین بار به خود جرات داده و میان اشک ریختن های

چشمانم من هم فریاد می کشم:
_ مگه تو نبودی که این زندگی رو قبول نداشتی؟! مگه تو
نبودی که منو حتی تو یه وجبیت راه نمی دادی، مگه تو
نبودی که از من ُعقت  می گیرفت پس این جوش آوردن

االنت برای چیه؟! وقتی برات ارزشی ندارم حرف بقیه چرا
باید مهم باشه ...

خون جلوی چشمانش را می گیرد، همانند روانی ها می گردد
و با یه حرکت یکی از دمبل هایش را برداشته و به گوشه ای
پرت می کند؛ رحم نمی کند، به هیچ چیزی رحم نمی کند، هر
چیزی که در اطرافش هست را لگد می زند و آن ها را با

مشت هایش خرد و خاکشیر می کند ...
_ منه کله خر هر غلطی هم کنم؛ هر حسی هم که داشته
باشم؛ تحمل گند کاری های زنم رو ندارم؟! کدوم شوهری

می تونه اینو تحمل کنه؟!
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بی طاقت داد می زنم:
_ زن؟! کدوم زن؟! تو شوهر من نیستی! فقط اسمت توی
شناسنامه ی منه، که اونم بارها گفتی پاک کردنش برات

کاری نداره؟! از چی می سوزی، از این که منم یکی شدم مثل
خودت؟! این زن و شوهری حقیقت نداره، اسمش روشه من

زن اجباری توام مگه اینو هر روز نمی کوبی تو سرم؟!
جان کنده ام تا حرف های آخرم را زده ام ولی اکنون به ثانیه
نگذشته  است که از گفتنشان پشیمان گشته ام چون طوفان به

سیم آخر می زند و سپس عربده کشیده و میانه ی حرفم
می پرد:

_ ببر صدات رو، خفه خون بگیر، تا خودم دهنت رو گل
نگرفتم خودت الل شو ...

نزدیکم شده و تنم را در حصار بازوهایش می گیرد، سپس
مقابل صورتم نعره می کشد:

_ دروغ یا حقیقت، اجبار یا اختیار، تو شناسنامه یا هر چی
دیگه توِی شنگول زن منی و منه کله خر شوهرت ...

من هم به سیم آخر می زنم:
_ نیستی، منم یکی ام مثل خودت، منم دقیقاً از تو عق ام

میگیره ولم کن ...
می خواهم از آغوشش جدا شوم که با لحنی تهدیدوار عربده

می کشد:
_ چی زر زدی؟
پوزخند می زنم:
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_ چیه پس زده شدن درد داره؟! من ماه هاست که تو این
خونه، وجودم داره درد می کنه؛ منم می خوام مثل تو به خودم

فکر کنم و به تفریحاتم ...
خون جلوی چشمانش را می گیرد؛ توقع این همه تندی را از
من نداشته است؛ بگذار ذره ای هم او بسوزد ... اندکی هم او
درد بکشد. می خواهم ازش جدا شوم که دستانش بند یقه ی
پیراهنم شده و با یک حرکت برق آسا آن را در تنم جر

می دهد و این عملش به لحظه نمی کشد که مرا به غلط کردن
می اندازد طوفاِن روانی  را روانی تر کرده ام ...

_ ببر، حالیت می کنم؛ حالیت می کنم که این نسبت یه
چیزهایی از تورو فقط برای منی که شوهرتم می ذاره

 کنار ...
 با یک حرکت مرا روی تخت پرت و رویم خیمه می زند.
به پهنای صورت اشک می ریزم و ملتمسانه می گویم:

_ ولم کن، می خوام برم؛ می خوام طالق بگیرم.
_ حسرتش رو به دلت می ذارم. انگار هنوز توِی زبون نفهم،

طوفاِن روانِی کله خراب رو نشناختی.
تقال هایم بی نتیجه می مانند و با کار بعدیش درد را در تمام

وجودم حس می کنم شوهرم به من ...

#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
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#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p399
#پارت_سیصد_و_نود_و_نه

#من_آیه _طوفانم

با تکان طوفان چشمانم را باز و خوف زده در جایم
می نشینم.

نفس نفس می زنم.
_ کابوس دیدی خانئم قیز، نترس.
 باورم نمی شود که کابوس این کابوس چنان واقعی بوده که

دیده ام.
کابوسی به تلخی زهر ...

که اگر حقیقت داشت دردش مرا از پا درمی آورد...
لیوان آب را به سمتم می گیرد.

_ بخور.
نگاهش می کنم.

خوابم مقابل چشمانم نقش می گیرد و حالم را بد کرده و باعث
می شود اشک از چشمانم سرازیر شود.

نمی توانم ...
من زن ریا کار نیستم ...
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حتی دو دره باز هم نیستم ...
دروغگو و شیاد و خائن هم نیستم ...

اگر این کابوس به حقیقت تبدیل شود چه غلطی کنم!
خوب بخاطر دارم که من قبل از این که دزدیده شده و به
انباری طوفان برده شوم، مدت ها کابوس دیده و در آن

صدای فردی را می شنیدم، کابوسی که همیشه، قبل از این که
صاحب آن صدا را ببینم از خواب بلند می شدم...

کابوسی که جامع حقیقت به خود پوشید و دفتری نو در
زندگیم باز کرد ...

کابوسی که برعکس تعبیر شد و خوشبختی را نثارم داد، اگر
این کابوس بر عکس عمل نکرده و زندگیم را به باد
فجیح ترین تغییرات بسپارد چه کاری می توانم بکنم...

خون گریه می کنم ...
طوفان نگران نوازشم می کند ...

_ بخدا خواب دیدی! نگران نباش، خیره، این آب رو بخور
یکم به خودت بیایی.

آب را به زور به لب هایم چسبانده و وادارم می کند تا چند
جرعه از آن را بنوشم ...

نگاهش می کنم ...
طوفان به سیم آخر زده در کابوسم را بخاطر می آورم و هق

می زنم.
کابوسم همانند تهدیداتی که زهره گفت بودند.

کلیپ ساختگی ...
کلیپی که محال بود کسی به ساختگی بودنش پی ببرد ...

تهدیدی که مرا خائن نشان می داد ...
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مرا محکوم کرده بود ...
گریه ام هر دم بیشتر و بیشتر می شود ...
طوری که طوفان را نگران می کند ...

_ آیه! ِد بگو بینم چی دیدی که این طور بهمت ریخته، من
این جام ببین، نمی ذارم هیچ خری دستش بهت برسه، از چی

ترسیدی؟ کسی دنبالت بود؟
خودم را به آغوشش می فشارم ...

من از دست دادن او را نمی خواهم ...
من نمی خواهم به زهره باج بدهم ...
 اگر با سکوتم کار را بدتر کنم چه!

شاید اگر طوفان از زبان خودم قضیه ی آن پیامک را بشنود،
مرا ببخشد و متوجه شود که چیزی بیش از پیامک نبوده

است ...
سکوت کردن و نگفتن و اعتراف نکردنم یعنی باج دادن ...
سکوت کردنم یعنی میدان را برای آن زهره ی هفت خط باز

گذاشتن ...
طوفان هق هقم را که می بیند مرا به آغوش گرفته و به خود

می فشارد ...
_ چیزی نیست که، من پیشتم، تا من هستم از چیزی نترس،
نریز این اشک ها رو، یه خواب بوده دیگه خانئم قیز، نگفتی،

مگه چی دیدی که این طور بهمت ریخته.
گریان نامش را صدا می زنم:

_ طوفان ...
جانمش همانند تیری می شود که درست به وسط قلبم اصابت

می کند.
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نمی توانم، کار من نیست ...
کار من نیست که به او دروغ بگویم و از او چیزی را پنهان

کنم...
باید بگویم، همه چیز را باید بگویم...

باید بگویم و به این عذاب خاتمه دهم ...
حق طوفانی که همیشه با من رو راست بوده، این نیست که

از او چیزی را پنهان کنم ...
هر چند دیر شده است ...

ولی ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه ست ...

#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p400
#پارت_چهارصد
#من_آیه _طوفانم
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دوباره نامش را گریان صدا می زنم:
_ طوفان من باید یه چیزی رو بهت بگم ...

نگرانی در صدایش موج می زند ...
_ چی، چی می خوای بگی که به این حال و روز تو رو

انداخته.
صدای جرقه ی چوب های سوخته ی اوجاق در کلبه پیچیده
است، و این بیانگر این است که زمان زیادی از خوابیدنم
نگذشته است و هنوز طوفان اوجاق را خاموش نکرده

است ...
طوفان آب را نزدیک لب هایم می آورد.

_ اول این آب رو تا ته بخور تا آروم شی، بعد. خودت رو
اذیت نکن، به فکر فنچمون باش.

همین کلمه ی آخر کافی ست تا گریه ام شدت بگیرد و حالم بد
و بدتر شود ...

اگر طوفان از قضیه ی پیامک مطلع شده و مرا نبخشد چه
کاری از دستم برمی آید و چه گلی به سرم باید بمالم ...

این حق او بوده که بداند، درست است که من بخاطر خودش
نگفته و پنهان کاری کرده ام، ولی همین کار زشتم اکنون به
ضرر خودم تمام شده و باعث شده است که شخصی به پستی
زهره از آن سوءاستفاده کرده و بخواهد بر علیه من از آن

استفاده کند.
_ من می گم گریه نکن تو بدتر می زنی زیر گریه؟!

گریان نگاهش می کنم.
_ من یه چیزی رو از تو پنهون کردم.
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رنگ نگاهش را تعجب پر می کند.
_ چی رو؟ بخاطر اون داری این طور گریه می کنی؟

اشکم را پاک کرده و دستش را در دستم می گیرم. گریان
پاسخ می دهم:

_ تو می تونی منو نبخشی، بهت حق می دم که نبخشی، چون
باید بهت می گفتم، ولی بخدا بخاطر خودت نگفتم، نخواستم
پریشون و ناراحتت کنم، نخواستم عصبانی بشی، نخواستم
کار دست خودت بدی، ولی انگار کارم اشتباه بوده، نباید

بجای تو تصمیم می گرفتم ...
سردرگم گشته است.

_ من حالیم نمی شه چی می گی، برو سر اصل مطلب و این 
همه هم گریه نکن.

هق می زنم ...
_ چند ماه پیش، درست همون شبی که بهت زنگ زدن و

گفتن کلبه آتیش گرفته، بهم یه پیامک اومد ...
_ چه پیامکی؟ از کی؟

کار برایم سخت تر می شود ...
می ترسم ...

از غضبش می ترسم ...
از عصبانیتش می ترسم ...

از این که به سیم آخر بزند می ترسم ...
ولی از، از دست دادنش بیشتر از هر چیز دیگر می ترسم ...

از این که او را به طور کامل از دست بدهم می ترسم ...
من بدون طوفان ماندن را نمی خواهم ...
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اگر به زهره باج بدهم، راه را برای باج های بعدی باز
می کنم، و نمی دانم، و من حقیقتاً نمی دانم آن مار هفت خط
ممکن است با خودش مرا به قعر کدام سیاه چال نفرین شده

بکشد ...
من نمی خواهم خوشبختی ام را از دست بدهم ...

من کار زشتی انجام نداده ام ...
کار بدی نکرده ام که زهره بخواهد کار کوچک مرا بزرگ

کرده و چیز های دیگر به آن بچسباند ...
 من فقط حق دانستن را از طوفان گرفتم.

شاید دیر باشد، ولی همان حقی که از او گرفته ام را به او باز
می گردانم، سزایش را هم قبول می کنم ...

آب دهانم را به زحمت قورت داده و با دنیا دنیا استرس و
نگرانی و دلهره و دلشوره پاسخ می دهم:

_ از پسر خانم کریمی.
طوفان با بهت و تعجب " چی" بلندی می گوید.

ترسم بیشتر می شود ...
اضطرابم بیشتر می شود ...

_ منظورت چیه آیه؟ اون لندهور باس چی به تو پیغوم
فرستاده، تو باس چی تا حاال بهم نگفتی؟

هق هقم بیشتر می شود.
_ بخدا نمی دونستم اونه، اون روزها تو به اندازه ی کافی

درگیر بودی، از پیامکش ترسیدم، به عمو طاها نشون دادم،
اونم پس از گشتن و پرس و جو فهمید که این شماره به کی

تعلق داره، رفت و ...
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گریه امانم را می برد، نمی توانم باقی جمله ام را بگویم،
نمی توانم ادامه دهم و بلندتر از قبل زیر گریه می زنم.

طوفان با صدای کنترل شده  و عصبی می گوید:
 _ گریه نکن...

خشمگین گوشی اش را برداشته و شماره  می گیرد، سپس
لحظاتی بعد با گفتن الو طاها از کلبه خارج می شود ...
گریه برای ثانیه ای رهایم نمی کند، به زحمت از جایم بر

می خیزم.
با هزار جان کندن خودم را به در می رسانم.

از شدت زیاد گریه گلویم می سوزد.
زیر دلم درد گرفته است.

#من_طوفانم
 #به نویسندگی سمیرا حسن زاده

 #آذربایجان قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p401
#پارت_چهارصد_و_یک

#من_آیه _طوفانم
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لحظاتی بعد صدای فریاد طوفان را می شنوم.
_ آش و الشش می کنم، اون غلط کرده به زن من، به ناموس

من پیغوم فرستاده. ناموس نمی فهمه یعنی چی!
کمی مکث می کند، انگار که از آن سمت عمو طاها قصد

آرام کردنش را دارد ...
_ طاها چطور آروم باشم چی میگی تو، می دونی اون تا

حاال چقدر نشسته و به ریش من خندیده ...
دوباره ساکت می شود. کمی بعد فریاد می کشد.

_ سرم برای دعوا درد نمی کنه، من به هیچ ننه قمری باج
نمی دم طاها، اون غلط کرده به زن من پیغوم فرستاده ...

کمی سکوت کرده و سپس نعره می کشد.
_ من باس اون موقع می فهمیدم.
عصبانیت از لحن بیانش می بارد.

_ نمی کشتمش ولی ازش شکایت می کردم، از راه درستش
زمین می زدمش، حالیش می کردم یه من ماست چقدر کره

داره ...
لحن کالمش کمی، فقط کمی نرم می شود و در می یابم که

عموطاها قصد آرام کردنش را دارد.
_ می دونم تو باس چی نذاشتی من بدونم ولی اینم راهش

نبوده ...
چند لحظه به سکوت سپری می شود و سپس با حرص

می گوید:
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_ وجود نداشته، غلط می کرده کارش رو تکرار کنه ...
بهت و تعجبش را حس می کنم.

_ طاها منو چی شناختی؟!
کمی مکث کرده و مبهوت ادامه می دهد:

_ من غلط بکنم همچین کاری کنم، با آیه چکار دارم. مگه
 که نفهمم باس چی بهم نگفته. خرم

دلم گرم می شود، گرم بخشیده شدنم.
با عصبانیت می گوید:

_ ماستمالی نکن، کارتون غلط بوده، باید می گفتین تا من
می دونستم جواب سالم کی رو چطور بدم. من دارم جوش
این که این پنج ماه نشسته و به ریشم حسابی خندیده رو

می زنم ...
دستم را روی دهانم می گذارم تا صدای هق هقم بیرون

نرود ...
غرورش را لکه دار کرده ام...

کنار در سر خورده و روی زمین می نشینم.
کمی سکوتش طوالنی می شود، درمی یابم که به حرف های

 عموطاها گوش می دهد.
لحظاتی بعد فریادش تنم را می لرزاند.

_ باشه، کاریش ندارم، تا بیشتر بشینه به ریشم بخنده ...
کمی سکوت کرده و با همان لحن قبل ادامه می دهد:

_ باشه، به وقتش حسابش رو می رسم، به وقتش جواب غلط
بزرگی که کرده رو باید پس بده .

بازهم سکوت می کند و کمی بعد با حرص می گوید:
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_ من خودم رو انتر یه یابو نمی کنم طاها، اون خر کی باشه
که بشینه به رابطه ی منو زنم فکر کنه، اصالً اون غلط

می کنه به زن من فکر کنه طاها...
ساکت می شود ...

با عصبانیت می گوید:
_ نصفه شبی برم چه غلطی کنم، من این قدر بی رگم که زنم

رو این جا تنها ول کنم و برم پی اون بی شرف ...
قلبم می سوزد ...

برای این محکم بودنش قلبم می سوزد ...
_ من سر سوزنم به زنم شک ندارم طاها، من حرص اون

الشخور رو دارم می خورم. حرص جسارتی که کرده رو ...
چطور وجود کرده همچین غلطی بکنه رو ... چطور جنم

غلط به این گندگی رو داشته ...
احساس ضعف می کنم ...

از شدت زیاد حال بدم سرگیجه گرفته ام ...
حالم بد است ...

خیلی بد ...
گویا وضعیتم به طوفان الهام می شود که داخل کلبه شده و به

محض دیدنم در این وضعیتم هول زده می گوید.
_ قطع می کنم...

... _
_ نمی رم، نترس ...

بی خداحافظی تماس را قطع کرده و نزدیکم می شود...
_ چرا این جا نشستی، چه خبره این قدر داری گریه می کنی،

دوزار به فکر خودت نیستی؟
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لحن کالمش معمولی ست ...
بلند نیست ...

با داد و فریاد نیست ...
_ تو رو خدا منو بابت این پنهون کاریم ببخش، بخدا ...

نگران نزدیکم شده و مرا در آغوش کشیده و به سمت تخت
می برد.

می خواهد دور شود که دستش را می گیرم.
_ طوفان، بخدا ...

بدون این که نگاهم کند، با لحنی گله مندانه که اندکی حرص
چاشنی اش گشته است میانه ی حرفم می پرد:

_ یه امشب رو ول کن، فردا حرف می زنیم. این همه هم
گریه نکن.

صدای شکستن قلبم را می شنوم.
_ چرا نگام نمی کنی، چرا ازم رو می گیری، بخدا ...

بازهم میانه ی حرفم می پرد ولی با اسن تفاوت که این بار
دلخور نگاهم می کند ...

می فهمم که دارد تمام تالشش را می کند که حرص و
عصبانیتش را در فریاد هایش پیاده و بر سر من خالی

نکند ...
_ حرف بشنو آیه، یه امشب هم تو ساکت باش و هم من،

بذار برا وقتی که هم تو آرومی و هم من، من االن پره پرم.
نمی خوام حرفی بزنم که صبح مثل چی از گفتنشون پشیمون

بشم.
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#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p402
#پارت_چهارصد_و_دو

#من_آیه _طوفانم

اشاره به تخت می کند.
_ بگیر دنج بخواب ...

با لحنی جانسوز و گریان می گویم:
_ وقتی دارم از استرس و دلشوره می میرم چطور دنج

بگیرم بخوابم؟!
هق هقم بیشتر می شود و بدتر از قبل زیر گریه می زنم.

طوفان مبهوت می پرسد:
_ چه استرسی، باس چی استرس گرفتی؟

مظلومانه نگاهش می کنم.
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_ من نمی خوام تو رو از دست بدم. من نمی خوام ترکم کنی.
هاج و واج نگاهم می کند. رنگ نگاه محبت آمیزش را پشت

 پلک هایش می بینم.
_ منو این طور شناختی تو؟

هق می زنم.
_ نه ...

_ َپ این چه حرف مفتیه که می زنی و براش استرس
می گیری. چرا باید منو از دست بدی، چرا اصالً من باید
ولت کنم! درسته قاطیم ولی نه تا این حد، نه این که قید

 ناموسم رو بزنم...
دستانم زیر دلم مشت می شوند و طوفان نگران حرفش را

نیمه رها کرده و هراسان می پرسد.
 _ چت شد؟

باز هم هق می زنم.
_ هیچی، یه لحظه زیر دلم درد گرفت.

نگران به سمت پالتوام می رود.
_ بپوش بریم دکتر.

به سمتم برگشته و نزدیکم می شود. با لحنی مملو از خواهش
می گویم:

_ نیازی به دکتر نیست، ازت خواهش می کنم منو ببخش.
طوفان گله مندانه و با لحنی کنترل شده می گوید:

 _ اگه بگم بخشیدم، از این گریه کردن، بیرون می کشی؟!
سرم را قاب گرفته و اشک هایم را پاک و نگاهش میخ نگاه

پریشانم می گردد.
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_ من االن دارم خودم رو کنترل می کنم که نرم تا دک و پوز
اون بی صفت رو نیارم پایین، چون حالیمه که تنها گذاشتن

زنم، اونم این جا یعنی خریت، من اگه یه درصد فکر
می کردم خطا از تو بوده، االن حالم این نبود. درکم کن آیه،
یه بی صفت مزاحم زن من شده و من این همه مدت ازش

بی خبر بودم.
لحنش کمی خشن می شود.

_ این همه مدت تو بی خبری سیر کردم می فهمی؟! هر وقت
اون یابو رو دیدم، مثل قبل باهاش حال و احوال کردم و

باهاش حرف زدم. می فهمی االن چی می کشم؟ می فهمی دارم
از خریت خودم باال می آرم؟!

کمی مکث می کند.
کالفه دستی بین موهایش فرو می برد. کمی بعد با همان

کالفگی می گوید:
_ گفتن این حرف ها االن دردی رو دوا نمی کنه، پاشو

لباسات رو بپوش بریم دکتر ...
مچ دستش را می گیرم.

_ نیازی به دکتر نیست، من خوبم یه تیر کشیدن ساده بود.
از در ناز و سیاست زنانه وارد عمل می شوم.

با لحنی غمگین می گویم:
_ تو بشینی پیشم و جایی نری و حرف هام رو گوش بدی،
من حالم خوب می شه، دکتر هم برم اگر حرف هام رو بهت

نزنم حالم بدتر می شه.
نگاهم می کند ...

عمیق و با دقت ...
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نمی دانم در پی چیست ...
حتی نمی دانم چه چیزی را درون آن ها می بیند که باعث

می شود که کنارم بنشیند.
آرنجش را روی زانو هایش قرار داده و سنگینی وزنش را

روی آن ها می اندازد.
سپس خم شده و دستانش را درهم پیچیده و مشت می کند.

_ می شنوفم ...
در جایم چرخیده و رو به او کامل روی تخت می نشینم.
دستم را روی بازویش می گذارم. سعی می کنم گریه ام را
کنار بگذارم تا بتوانم حرف هایم را بر زبان جاری سازم.

با دلهره آب دهانم را قورت می دهم، امشب باید همه چیز را
به طوفان بگویم.

امشب نباید حرف ناگفته ای بماند، او باید شخصیت اصلی
زهره را بشناسد ...

او باید به ماهیت پلید و پست و نفرت انگیز زهره پی
ببرد ...

او باید زهره را بهتر از قبل بشناسد ...

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی
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#p403
#پارت_چهارصد_و_سه

#من_آیه _طوفانم

او حق دارد که از دستم ناراحت و دلگیر و عصبی باشد.
درکش می کنم.

حرف هایش را متوجه می شوم.
حتی اگر بگویم قبول دارم هم دروغ نگفته ام.

ولی باید حرف های مرا هم بشنود ...
اشک چشمانم را پاک کرده و با لحنی مملو از عشق و

محبت می گویم:
_ کارم بد بوده، اشتباه بوده، حماقت بوده ...

نگاهش به روبه روست و این طرز نشستنش، کار را برای
من راحت می کند تا با خیالی آسوده حرف هایم را بر زبان

جاری سازم.
_ می دونم باید باهات صادق می شدم، ولی دلیل نگفتنم

بخاطر عواقبش بود، بخاطر ننداختن تو، توی دردسر بود.
غمگین نگاهم می کند.

_ این طور بیشتر غرورم رو له کردی آیه، این طور بیشتر
خرابم کردی. اون بی شرف تا تونسته به ریشم نشسته خندیده
و منه خر نفهمیم، به ناموس من پیغوم فرستاده و من نتونستم
جوابش رو بذارم کف دستش، تنش خاریده و نتونستم براش
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خوب بخارونم، به شرف و مردونگیم برخورده آیه می فهمی
اینو!

نزدیکش می شوم، به او چسبیده و اشکم براه می افتد.
_ بخدا می فهمم، نمی دونم با چه کلمه و جمله ای آرومت کنم،

نمی دونم چی بگم تا منو ببخشی، یا چی بگم تا حالت رو
خوب کنه، ولی من زندگیم رو دوست دارم ... من تو رو

دوست دارم، نمی ذارم کسی تو رو از من بگیره.
با لحنی جدی می گوید:

_ چرا از این پله به اون پله می پری آیه؟! گفتی ببخش منم
گفتم بخشیدم، البت تو کار خطای نکردی که نیاز به بخشش
من داشته باشی، من ازت دلخورم ولی شاکی نیستم، ازت

دلگیرم ولی متنفر نیستم، چرا ولت کنم، چرا اصالً کسی باید
منو از تو بگیره؟ چی داری می گی آیه!

بلند می گریم:
_ بذار حرف هام تموم شه، ازت خواهش می کنم.
عصبی با پاهایش روی زمین ضرب می گیرد.

دوباره، به رو به رو نگاهش را می دوزد.
آب دهانم را قورت داده و اشک چشمانم را پاک می کنم. ولی
به محض این که زبان به سخن باز می کنم، دوباره گریه از

سر می گیرم.
_ چند وقتی می شد که زهرا به زهره شک کرده بود.

طوفان متعجب نگاهم می کند.
_ زهرا می گفت چند بار دیده زهره با یکی حرف می زنه.

یکی که اسمش اسی بوده. می گفت حس می کنه زهره داره به
ایمان خیانت می کنه.
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بی حرف نگاهم می کند، رنگ نگاه متعجب لحظات پیشش،
 کمی رنگ باخته است.

_ من اول باورم نشد، گفتم حتماً فامیلی کسی بوده، نخواستم
به زهره تهمت بزنم، درسته بهش مشکوک شدم ولی با خودم

گفتم زهره همچین کاری نمی کنه.
طوفان پوزخند بر لب می نشاند.

من به خوبی می دانم طوفان از زهره هیچ دل خوشی نداشته
و از او بیزار است.

سعی می کنم حواسم را پرت واکنش اکنون طوفان نکنم تا
بتوانم حرف هایم را تمام و کمال به او بگویم.

_ دیشب مثل شب های گذشته ی این یه هفته که پیشم نبودی،
بی خوابی به سرم زده بود.

کمی لوس می شوم و این عملم دست خودم نیست، با گریه ای
که شدت گرفته ادامه می دهم:

_ من به بودن تو پیش خودم عادت کردم، دلم برات تنگ
شده بود، هواتو کرده بودم، هرکاری می کردم خوابم

نمی برد، با خودم گفتم برم تو ایوون شاید یکم هوا حالم رو
خوب کنه، لباس گرم پوشیدم و رفتم، همین که در ایوون رو

پشت سرم بستم صدای یه غریبه رو از پایین شنیدم.
پوزخندش همچنان بر روی لب هایش برقرار است و این

واکنشش مرا متعجب می کند.
_ نزدیک تر شدم و پشت دیوار ایوون قایم شدم، یکم بعد

زهره رو دیدم با اون مرد ساک به دست دارن می رن سمت
در، قبل از این که کامل بره بیرون، یهو برگشت باال رو نگاه
کرد. منم هول کرده رفتم عقب و اشتباهی خوردم به گلدون
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توی ایون که باعث شدم کج بشه و زمین میفته، ترس برم
داشته بود و هنوز باورم نشده بود که زهره به خودش جرات

 زیاد داده که یه مرد غریبه رو بیاره خونه، از رفتنشون
نگذشته بود که بهم زنگ زد ...

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p404
#پارت_چهارصد_و_چهار

#من_آیه _طوفانم

حس و حالی که آن لحظه داشتم دوباره بر من غلبه کرده و
 حالم را هم دم بد و بدتر می کند.

گریان ادامه می دهم:
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_ تهدیدم کرد، گفت اگه به کسی بگم آبروم رو می بره، برام
پاپوش درست می کنه، کاری می کنه تو حرف هاش رو باور
کنی و هر چیزی نشونت داد رو قبول کنی، می گفت کاری

می کنه تو به این باور برسی که من با ...
ادامه ی حرف هایم را نمی توانم بگویم و هق می زنم و هق

می زنم و هق می زنم...
من حتی جسارت این را ندارم اکنون نامی از پسر خانم

کریمی ببرم.
جراتش را ندارم ...

حجب و حیاییم به من چنین اجازه ای را نمی دهد که در برابر
شوهرم نام خودم را کنار فردی نامحرم بیاورم، حتی اگر

 سخن گفتن از تهدیدی که زهره گفته است باشد. دلیلم
دستانم روی صورتم قرار دارند و با صدای بلندی می گریم.
زمان زیادی سپری نمی شود که مچ دستانم به تصرف دستان

پر زور طوفان درآمده و با کمی فشار آن ها را از روی
صورتم بر می دارد.

خجالت زده سر می افکنم.
کمی بعد طوفان روی زمین زانو زده و مرا به سمت خودش
می چرخاند، درست رو به رویم قرار دارد، سنگینی نگاهش
را حس می کنم و این سکوتش مرا می ترساند، آرامش قبل از

طوفان است مگر نه؟!
قلبم از ترس و دلهره کمی مانده به دهانم بیایید اّما این

سکوت طوفان زمان زیادی دوام نمی آورد، چرا که دستش
را زیر چانه ام قرار داده و مرا وادار به این می کند که

نگاهش کنم. سپس با لحنی مهربان می گوید:
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_ تو با خودت چی خیال کردی آیه؟! فکر کردی من این قدر
پپه ام که حرف اون هفت خط رو باور کنم؟!

پس او هم از هفت خط بودن زهره آگاه هست و مطلع ...
واکنش آرامش کمی قلبم را آرام و به سکون دعوت می کند.
_ تو فکر کردی من این قدر ببوگالبی ام که بشینم اون افعی
به زنم تهمت بزنه و منم مثل اسکوال بگم آره تو راست

می گی و بیام بیفتم تو جون تو و طالقت بدم؟!
تعجب رنگ نگاهش را پر کرده است.

_ تو منو این طور شناختی؟!
خجالت غالبم می گردد ...

در پاسخش چیزی در چنته ندارم که تحویلش بدهم ...
چون خودم در کار حماقت و خریت خودم مانده ام ...

_ یعنی تو بخاطر حرف های اون آشغال از دیشب نشستی و
عزا گرفتی و عذاب به خورد خودت دادی؟!

می خندد.
خوب متوجه ترسم شده است ...

خوب متوجه حال بدم شده است ...
شاید همین خنده اش هم برای این است که بخواهد حال مرا

روبه راه تر کند و مرا از استرس و دلهره و تشویش و
نگرانی دور سازد.

_یعنی عیال من، منو این طور شناخته؟!
دلخور است ...
دلگیر است ...
غمگین است ...

حق هم دارد که درگیر این حس ها باشد ...
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دستانش را روی پهلو هایم قرار می دهد.
_ من تو این دنیا آخرین کسی که بعد از شنیدن حرف های

کل دنیا حرف هاش رو قبول می کنم اون هفت خطه، من عمراً
حرف تو رو ول نکرده و حرف اون پست رو باور نمی کنم،

اون یه ال...
کامالً مشخص است که دارد خودش را کنترل می کند که در
برابر من حرف های رکیک بر زبان نیاورده و بار زهره

نکند.
_ هر زری اون زده رو بنداز دور و این همه هم خودت و
منو خراب تر نکن، اون، غلط کرده و زر مفت زده. من دو
قرونم برای حرف های اون ارزش قائل نیستم. من خیلی وقته
که اون رو خوب شناختم، خودم رو کشتم تا اون رو به ایمانم
بشناسونم، بهش حالیش کنم که اون دختره چکاره ست، ولی
ایمان قبول نکرد، پشتش رو گرفت و منو خراب کرد، له ام

کرد و کوبیدم زمین، تا همین چند ماه پیش فکر می کردم خره
و خریت های ایمان تمومی نداره، ولی خبر نداشتم که خر

اصلی خودمم، خودم که هم خونم رو خوب نشناختم.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی
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#p405
#پارت_چهارصد_و_پنج

#من_آیه _طوفانم

متوجه منظورش نمی شوم.
نگاه متعجبم را که می بیند، متاثر نگاهم می کند.

_ یه روز فکر می کردم ایمان خیلی احمقه، خیلی گاگوله،
همه چی واضحه و اون حالیش نیست و نمی بینه، می گفتم

کوره، می گفتم بی عرضه ست، می گفتم بی آبروست،
بی آبروست که می زاره حرف خودش و زنش دهن به دهن
نقل دهن خاله خان  باجی های محل بشه و حرفی نباشه که
بارش نکنن و اینم مثل کپک سرش رو بکنه تو برف و به
ککش هم نگزه که دارن پشت سرش چه زری می زنن.

به خودش اشاره می کند...
 از خنده ی لحظات پیشش خبری نیست ...
خجالت لحن کالمش را پر کرده است.

_ اّما خریتم رو ایمان بد حالیم کرد، کور و کر و نفهم بودنم
رو خوب نشونم داد، ایمان من اونی نبود که نشون می داد ...

کلمه ی "ایمان من" در گوشم تکرار می شود ...
هرکس نداند این را من خوب می دانم که طوفان چه بی
اندازه از او متنفر و از دستش شاکی و عصبی ست ...
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طوری که تحمل حضور او را حتی در یک سفره و زیر
یک سقف را هم ندارد ...

از جایش برخاسته و به سمت اوجاق می رود، چوبی درون
آتش انداخته و دوباره آن را به راه می اندازد، کارش که به

اتمام می رسد غمگین روی چهارپایه می نشیند.
خیره به شعله های آتش، کمی به سکوت می گذرد، سپس به
حرف می آید، آن هم در حالی که لحن کالمش را تاسف پر

کرده است.
_ آیه من در حق داداشم بد کردم، هیچ وقت خودم رو بابت
زرهای که بهش زدم نمی بخشم، قلبم هیچ وقت درِد چک و
لگد هایی که بهش به ناحق زدم رو، از یاد نمی برم. من بد

کردم، در حق داداشم بد کردم.
این طوفان پیش رویم را باور نمی کنم.

کجاست آن همه خشم و کینه و نفرتی که او همیشه از ایمان
در قلبش داشت ...

مگر این یک هفته چه به او گذشته است که او چنین رنگ
نگاهش نسبت به ایمان برگشته است!

_ طوفان؟!
متعجب نامش را صدا می زنم.

نگاهم نمی کند، نگاهش همچنان به شعله های آتش است، با
بغض ادامه می دهم:

_ ایمان باید بدونه که زهره بهش ...
غمگین میانه ی حرفم می پرد.

_ می شناسه، اون از منو تو بهتر و بیشتر اون هفت خط رو
می شناسه. اون رو فوله، ایمان تک تک غلط های اون انگل
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و چه غلط های قبل ازدواجشون و چه بعد ازدواجشون رو بلد
و فول فول ...

دهانم از تعجب باز می ماند ...
دلهره و تشویش و نگرانی که از دیشب دچار و درگیرش

بودم، اکنون جایش را به بهت و تعجب داده اند، به طوری که
هاج و واج طوفان را نگریسته و مطمئن نیستم که

چیزی هایی که شنیده ام آیا درست هستند یا در خواب به سر
می برم و تصورات ذهن پریشانم هستند.

مگر می شود چنین چیزی؟!
یعنی ایمان تا این حد بی ...

نمی توانم باقی جمله ام را در ذهنم ادامه دهم ...
چرا که حرف های لحظات پیش طوفان به یادم می آید ...
این که چگونه برادرش را قضاوت کرده، این که چگونه
خودش را بابت کارهای که با او کرده نمی بخشد ...
بخاطر شنیدن این صحبت ها از زبان طوفان، مقابل

قضاوت های ذهنم، ویرگول گذاشته و خودم را به سکون
دعوت می کنم.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی
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#p406
#پارت_چهارصد_و_شش

#من_آیه _طوفانم

هر دو ساکت هستیم ...
من از بهت و تعجِب چیزی که شنیده ام ساکت هستم. اّما

طوفان به چه دلیل ساکت است را نمی دانم.
انگار از فکر پسر خانم کریمی درآمده است.

ولی این را به خوبی می دانم این درآمدن از فکر پسر خانم
کریمی موقتی ست، چرا که می دانم طوفان ساکت ننشسته و
دست روی دست نمی گذارد، فقط منتظر است فردا از راه

رسیده و سر زده بر سر او آوار شود.
چون خودم شنیدم که به عموطاها گفت، امشب جایی نرفته و

مرا تنها نمی گذارد.
حتی این حرف را به خودم هم زد...

پس این سکوت بخاطر ماجرای پسر خانم کریمی نمی تواند
باشد ...

پس بدون شک چیزی هست که به ایمان و این یک هفته ای
که نمی دانم چه به روز طوفان گذشته مربوط است ...

نگاه من پی طوفان است و نگاه طوفان خیره به آتش ...
کمی بعد به حرف می آید، بزرگی غمش را حس می کنم ...
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_ اون روز رو خوب بخاطر دارم، درست همون روزی که
بخاطر بابام با یکی از بچه های محل  دعوام گرفت و آتیشی
شده بودم، یه حرفی رو اون روز به ایمان زدم، گفتم ماه

هیچ وقت پشت ابر نمی مونه، همه چیز یه روز لو می ره ولی
به وقتش، یه روز همه می فهمن که حرف هایی که پشت سر
بابام گفتن، تهمت بوده، اگه همه چیز و همه شواهد اون اداره
نشون بده که بابام خائن بوده، اینو منو تو و خاتون و زهرا

که باهاش زندگی کردیم می دونیم که همش تهمت بوده، کسی
که نمی ذاشت نمازش قضا بشه نمی تونه خائن باشه. کسی که
دسِت از خودش ضعیف تر رو می گرفت نمی تونه مال حروم

خور باشه، ایمان همه چی به وقتش، همه چی به وقتش.
بغض کرد ... کمی مکث کرد و سپس با همان بغض ادامه

داد:
_ ایمان اون روز حرفم رو قبول کرد، درسته سرش باد

داشت، گاهی تو دردسرw منو می نداخت، ولی راهش زیادی
کج نبود، تا این که کم کم بزرگ شد و گنداش بزرگتر و

بزرگتر شد، طوری که بوش همه جا پیچید، طوری که منه
برادرش هم اون رو به همون چشمی که نشون می داد
دیدمش، همون چیزی که داشت به همه نشونش می داد،

درست همون شکلی که می خواست همه اون رو اون طور
ببینن؛ ولی ...

سکوت می کند ...
بغضش عیان تر می شود ...

_ ولی این رو نمی دونستم که همه ی کارهاش از قصد و
غرض بوده، این  رو نمی دونستم که اون داره تو نقشی که
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بهش دادن خوب بازی می کنه و کاری داره می کنه که همه
این تئاتری که راه انداخته رو ببینن و همون طور باورش

کنن. چرا، چون خودش این رو می خواست و برای
خواستن هاش خوب بازی کرد و همه رو تو مشت خودش

گرفت ...
سکوت می کند، سکوتش کمی طوالنی می شود ...

سپس با اندوه ادامه می دهد:
_ انگار امشب شب حسابرسِی، پس بذار به حساب های منم
برسیم، انگار امشب بهترین موقع ست که منم از ماجراهای

این چند ماه ام بهت بگم ...
سراپا گوش می شوم ...

_ اون روزی که جلو قصابی چاقو خوردم رو یادته؟
 مگر می شود آن روز را از یاد ببرم.

از جایم برخاسته و به سمتش می روم، با کمی فاصله کنارش
روی چهارپایه می نشینم، نگاه طوفان همچنان به شعله های

آتش است و من خیره ی او ... غمگین پاسخ می دهم:
_ آره یادمه، مگه می شه از یادم بره ...

دستی به گردنش می کشد.
_ اون روزی تو رو که رسوندیم خونه و سهراب اتیش کرد
برتم درمونگاه تا زخمم رو نشون دکتر بده، ولی من گفتم نه
و آتیش کن بریم سمت اسی، اسی همونی هستش که آدماش
تو رو دزدیدن، شک نداشتم اون یابو هایی که خط خطیم
کردن آدم های اونن، تو راه بودیم که سهراب یهو زد کنار
جاده و واستاد، همین که شاکی شدم واسه چی واستادی زیاد
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نکشید که چند نفر تو ماشین نشستن و سه سوته بیهوشم
کردن ...

هین بلندی می کنم.
_ اونا کیا بودن؟

نگاهش به آتش عمیق تر می شود، کامالً مشخص است که
ذهن و تمرکز و حواسش به آن روز پرواز کرده، به آن

روزی که چاقو خورده و بعداً توسط چند نفر بیهوش شده ...

* * *

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p407
#پارت_چهارصد_و_هفت

#من_آیه _طوفانم

فلش بک پنج ماه پیش ...
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"دانای کل"

با احساس سرگیجه چشمانش را باز کرد.
خودش را درحالی که دراز کشیده بر روی تخت اتاقی ناآشنا

بود دید و باعجله از جایش برخاست.
درد در بازویش پیچید و دستش را روی آن قرارداد؛ ولی با
کمال حیرت باندی که دور زخمش پیچیده شده را حس کرده

و نگاهش به آن سمت معطوف شد.
خوب بخاطر داشت که برای پانسمان زخمش با سهراب نه
به درمانگاهی رفت بود نه به بیمارستان نه حتی مطب دکتر

 ... پس این پانسمان بر روی بازویش چه چیزی را بهش
گوشزد می کرد!

بخاطر سر گیجه ای که داشت چشمانش را بست و پلک هایش
 محکم بهم فشرد.

لحظه ای که با سهراب دعوا گرفته بود و یکهو چند نفر
سوار ماشین شدند را بخاطر آورد، سریع چشمانش را باز

کرد.
تمام تالشش را کرد تا به سرگیجه اش غلبه کند.

نگاهش را به اطراف انداخت.
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در پی پیدا کردن، وسیله ای که تا حدودی بتواند به کمک آن
خودش را از آسیب های احتمالی نجات دهد به تجسس در

اتاق مشغول شد ...
وقتی چیزی جز کلید روی دراور درون اتاق عایدش نشد، با

احتیاط به سمت در رفت.
کلید را در دست گرفت ...

درست است که وسیله ی خوبی نبود، ولی موقع خفت گیری
 می توانست کار چاقو را عمل کند.

به تیزی چاقو نبود ولی کار راه انداز بود، حداقلش این بود
می توانست آن را در گلوی طرف مقابلش فرو کند،

 به دلیل این جا  و نمی دانست طرف مقابلش چه کسی هست
آورده شده.

به سمت در قدم برداشت.
در را به آرامی باز کرد.

با ناباوری راهروی خلوت را که دید، متعجب سرتاسر
راهرو را رصد کرد.
محتاطانه قدم برداشت.

اتاقی که در آن بود، انتهایی راهرو قرار داشت و با این 
حساب او باید برای رساندن خودش به ابتدای راهرو مسیر

نسبتاً طوالنی را طی می کرد.
به ابتدای راهرو که رسید.

پشت دیوار کمین گرفت، سپس با احتیاط سرش را بیرون
برده و نگاهی به سالن انداخت.

ولی با کمال حیرت بازهم کسی را ندید.
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این نبودن کسی در این دور و اطراف کمی برایش عجیب و
غریب به نظر آمد.

قدمی به جلو برداشت.
مقابلش سه در چوبی سفید نسبتا بزرگ و بلند قرار داشت.
اکتفا به حس ششمش کرد و قدم هایش را به دری که سمت

راستش قرار داشت سوق داد.
به محض قرار گرفتن پشت آن، با کمی اضطراب به آرامی

دستگیره را پایین کشید.
گوش تیز کرد تا بلکه صدایی را از درون آن بشنود، ولی

هیچ چیزی عایدش نشد و صدایی به گوشش نرسید.
به خودش جرات داد. الی در را کمی باز و با احتیاط داخل

شد.
به محض ورود نگاهش معطوف چهره ی آشنا شد.

سهراب ...
رفیق شفیقش که گویا تو زرد از آب درآمده بود.
دوست و رفیقی که گویا بهش خیانت کرده بود.

نتوانست خشم و عصبانیتش را کنترل کند و فریاد کشید.
_ خودت رو چند فروختی سهراب ...

سهراب حرفی نزد ...
همان گونه لم داده به کاناپه در جایش ثابت ماند و لبخند بر

لب نشاند.
همان لبخند کافی بود که صبر و استقامت طوفان را به

انتهایش برساند  .
_ خاک تو سرت، آدمش شدی مگه نه! خودت رو فروختی

مگه نه! منو چند فروختی بی شرف...
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طوفان خشمگین به سمت سهراب هجوم برد و یقه ی او را
گرفت. قبل از این که مشتش روی صورت سهراب بنشیند،

سهراب دستش را گرفت و با خنده گفت:
_ ِد لندهور بذار زر بزنم، چته زود آتیشی می شی و می زنی

سیم آخر ...
طوفان با یه حرکت برق آسا زیر پای سهراب را خالی و او
را نقش بر زمین کرده و با قرار گرفتن روی تن او، فرصت

هر حرکتی را از او ربود.
قبل از این که مشتش روی صورت خندان سهراب بنشیند،
صدای آشنای شخصی به گوشش رسید که توجه و نگاه او

را به سمت خود کشاند.
با دیدن ایمانی که لبخند بر لب داشت و میانه ی در ایستاده

بود ماتش برد ...
_ سالم داداش ...

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p408
#پارت_چهارصد_و_هشت
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#من_آیه _طوفانم

او دیگر برادرش نبود ...
طوفان بین خودش و ایمان را از فاصله پر کرده بود ...

این لبخند روی لب ایمان و سهراب حالش را بد و درجه ی
عصبانیتش را بیشتر کرد ...

قبل از این که بخواهد از جایش برخاسته و به سمت ایمان
هجوم بیاورد کالم خندان سهراب او را میانه ی راه از

حرکت نگاه داشت.
_ وقتی خواستی بزنی دک و پوز ایمان رو بیاری پایین فقط

حواست باشه اونی که جلوته داداشت نیست و یکی از
مامور های آگاهی این مملکته ...

متوجه منظور سهراب نشد، کمی زمان برد تا چیزی که
شنیده را درک و هضم کند.

سهراب با همان لحن قبل ادامه داد:
_ البته تنها داداشت نیست که تو آگاهی سمتی داره، اگه
جوش نیاری بنده  هم تو رکاب ایمانم و تو شغل شریف

افسری مشغول به کارم ...
طوفان هنوز هم باورش نمی شد که این حرف های سهراب

حقیقت داشته باشد.
عصبی غرید ...

_ درست مینالی این جا چه خبره یا نه؟!
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هر سه نفرشان حال و احوالی داشتند سوای هم ...
سهراب نیشش تا بناگوش باز بود ...

طوفان سردرگم بود و باور چیزهایی که شنیده بود برایش
سخت بود ...
و اّما ایمان ...

ایمان در این لحظه بیش از هر چیز دلتنگ بود ...
دلتنگ آغوشی که چه بی اندازه سالیان سال برایش بوی پدر

داشت ...
او سال ها با وجود برادری چون طوفان کمبود پدرش را

زیادی احساس نکرد ...
چون برایش طوفان همیشه پناهگاه امن بود ...

همیشه، همانند کوه پشتش بود و در مواجه با مشکالت
همانند سپری قوی می شد تا به او گزندی نرسد ...

با لبخند در را پشت سرش بست ...
مجبور بودند طوفان را بیهوش کنند، چون راهی جز این  راه

نداشتند.
محال بود که طوفان با پای خود به این جا بیاید ...

و البته مقام های باالتر از آن ها چنین دستوری را برایشان
وضع کرده بودند و آن ها تابع اجرای این قوانین بودند.

البته خودش هم خوب به این قضیه ایمان و باور داشت که
تنها راه کشیدن طوفان به این جا همین راه بود ...

سهراب با همان لبخند روی لب هایش قدمی به سمت طوفان
برداشت و به کاناپه اشاره کرد:

_ سرپا که نمی شه بشین، حرف هامون زیاده ...
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طوفان احساس خطر نکرد، دروغ چرا در دلش دعا دعا
می کرد که حرف سهراب حقیقت داشته و برادرش خائن

نباشد، چون درد تهمتی که پشت سر پدرشان همچنان برقرار
بود او را بهم می ریخت، بدون شک خائن بودن ایمان او را

از پا درمی آورد.
به خودش زمان داد و برای شنیدن اصل ماجرا و تمامی

قضایا، روی نزدیک ترین کاناپه نشست.
سهراب در همان جای قبلی اش در سمت دیگر نشست و
ایمان روی کاناپه ی روبه رویی طوفان مستقر شد ...

در اصل کاناپه ای که سهراب روی آن نشسته بود، کاناپه ای
بود که هم روبه روی در ورودی و هم در بین کاناپه ای که

طوفان و ایمان روی آن نشسته بودند قرار داشت ...
ایمان مهربان طوفان را می نگریست ولی طوفان از نگاه به

او گریزان بود ...
نگاهش میخ لب های سهراب بود ...

اگر حرف سهراب حقیقت داشت و ایمان جزو یکی از
ماموران آگاهی بود، راضی بود در برابر بردارش شرمسار

باشد ولی بر چسب خیانت به پیشانی برادرش نخورد ...
طوفان در دل دعا دعا می کرد که او شرمسارw بشود ولی

ایمان خائن نه!
سهراب که زمان را مناسب دید شروع کرد به گفتن

حرف هایی که روزی باید تک تکشان را از طوفان پنهان
می کرد، ولی اکنون طوفان ناخواسته جزئی از تیم شده و

پایش درست وسط ماموریتی که داشتند باز شده بود.
با خنده گفت:
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_ اول از هرچی اینو بدون االن درست تو دل یه ماموریت
 بزرگ هستیم.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p409
#پارت_چهارصد_و_نه

#من_آیه _طوفانم

طوفان کالفه در جایش ایستاد ...
 _ چه ماموریتی؟

اشاره به خودش کرد ...
_ اصالً این وسط من چکاره ام؟!خودت چکاره ای؟!

به زبان نیاورد؛ ولی در دلش گفت" ایمان چکاره ست؟"
سهراب اشاره به کاناپه کرد.
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_ امون بدی دارم میگم. بشین سر جات.
طوفان عصبی شروع به قدم رو رفتن کرد و بی حوصله

گفت:
_ راست برو سر اصل مطلب، حاشیه رو بذار کنار و بگو

این وسط ما همگی چکاره  ایم!
سهراب خندان به خودش و ایمان اشاره کرد:

_ ما جزو این ماموریت هستیم ولی تو رو فعالً نمی دونم.
طوفان عصبی غرید.

_ به نظرت من االن تو حالیم که حوصله ی شوخی های تو
رو داشته بشم، راست برو سر اصل مطلب ...

ایمان دستش را به نشانه ی سکوت به سمت سهراب گرفت.
از جایش برخاست و به سمت پنجره رفت.

به محض ایستادن پشت آن، محوطه ی بیرون ویال را
نگریست ...

لبی تر کرد ...
زمانش رسیده بود ...

زمان حرف زدن و افشای حقایق ریز و درشت
زندگی اش ...

غمگین لب به سخن باز کرد:
_ همه چیز با یه تصادف شروع شد، با یه تصادف خیابونی،
تصادفی که من فکر کردم اتفاقیه ولی اتفاقی نبود، بلکه یه
آزمایش بود، شروع اولین اتفاق ورودم به باندی بود که

نمی دونستم کارشون چیه.
نفسی گرفت، و لبخندی عصبی بر لب نشاند.
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_ با اونی که تصادف کردم رفیق شدم، از مشتی بودنش
خوشم اومد، از این که خسارتw نگرفت و گفت، درسته

مقصر تویی ولی بی احتیاطی من باعث این تصادف شد.
گفت بخاطر مشکالت زندگیش این روزها حالش زیادی

خوب نیست و از این حرف ها ... یادته؟! منظورم درست به
همون تصادفیه که هم من از مشتی بودن پسره حال کرده 

بودم و هم تو ...
مخاطبش به طوفان بود ...

طوفان آن تصادف بزرگ ایمان که با ماشین او برایش اتفاق
افتاده بود را خوب بخاطر داشت ...

طوفان همچنان در جایش ایستاده و برای دانستن حقایق تمام
وجودش گوش شده بودند و با دقت به حرف های ایمان گوش

سپرده بود ...
_ البته هدفشون اول تو بودی، بعداً نظرشون برگشت و منو

وسط کشیدن. یه چند وقت به خوبی گذشت، نقطه های
مشترک بین خودمون رو که می دیدیم دوستی مون بهتر و
بزرگ تر می شد. الکی الکی هوام رو داشت، برام خرج

می کرد، یه روز ازش پرسیدم، تو که کس و کاری نداری
چطور این همه مایه تیله بهم زدی، گفت نزول کردم، گفتم

چطور جرات کردی! اصالً چطور پسش دادی! گفت زدم تو
کار ساخت و ساز و کارم گرفت، گفت این کار رو از صاب
کارش یاد گرفته، گفت سر سال با بفروش آپارتمان ها پول
 هم یارو رو دادم و تازه بیشتر از اونی که نزول گرفته بودم

گیرم اومد ... در حالی که همه ی اینا دروغ بود، اون جزو یه
باند بزرگی بود که از آدم ها زیادی تشکیل شده بود. چند نفر
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از آدم های تو باندشون کارشون این بود که اول طعمه هاشون
رو شناسایی کنن بعد برای اون فلک زده ها تله بذارن و مثل

من یه مدت هواشون رو داشته باشن و بعد به وقتش
نقشه شون رو روش پیاده کنن. منم گول تجمالت ظاهری
زندگی بهنام رو خوردم، لقمه ی گنده تر از دهنم برداشتم یه
غلط گنده کردم و پام رو از گلیمم بیشتر گذاشتم، بهش گفتم
تو که این راه و رفتی و به یه جا رسیدی، دست منم بگیر تا
منم سه سوته مثل تو، پول بهم بزنم و کیف دنیا رو کنم. ولی
بی خبر با این حرف و خواسته ام اون رو به هدفش رسوندم.
اون روزی که رفتیم پول ها رو بگیریم، فهمیدم طرف داداش
زهره ست و خیر سرم هم محلی مونه، حال کردم و تازه به

بهنام افه اومدم که طرف رو دورادور می شناسم ولی
نمی دونستم تو چه کاریه، داداش زهره گفت کار ما چکی
نیست و فقط پول نقد به مشتری هامون می دیم، آقا منم خر

گفتم باشه، بهنام تنگمه با اون می رم سه سوته بانک و پول ها
رو می خوابونم تو حسابم. پول رو گرفتیم و اومدیم بیرون،
چند خیابون باالتر یهو ماشین بهنام پنچر کرد، درگیر پنچر
گیری ماشین اون شدم، بهنام گفت حال ماشین من اینه تا
بانک ها نبستن یه دربست بگیر و با تاکسی برو، منم خر

گفتم باشه، نگو او یابو راننده تاکسی هم از آدم های خودشونه
من که سوار ماشین شدم، ماشین خالی بود، یکم باالتر یه مرد
اومد جلو ماشین رو گرفت زنش باردار بود و داشت درد
می کشید. گفت زنم وقت زایمانش، منم خر به راننده گفتم

بذار سوار شن تا نصف راه هم مسیریم من که پیاده شدم تو
اینارو ببر بیمارستان، تا این که چند خیابون باالتر راننده به
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هوای این که از این راه برم ترافیک کمتره مسیر رو عوض
کرد و به خلوتی که رسیدیم با یه دستمال از پشت بیهوشم

کردن.
با آه نفسش را بیرون فرستاد ...

_ به خودم که اومدم تو یه بیابونی پرت شده بودم، پولی هم
پیشم نبود و کیف پول رو برداشته و زده بودن به چاک ...

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p410
#پارت_چهارصد_و_ده

#من_آیه _طوفانم
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سکوت کرد، هنوز که هنوز است، افسوس آن حماقتی که
کرده بود را می خورد؛ کمی بعد غمگین ادامه داد:

_ استارت بدبختی هام شروع شد، با یه بدهی گنده و دستمم
که به جایی بند نبود، چون نمی دونستم سوار ماشین کی شدم
و بقیه اش رو خودت خوب می دونی، که هر کاری کردیم
نتونستیم یارو تاکسی داره رو پیدا کنیم. بهنامم الکی برای
این که بهش شک نکنیم پا به پامون اومد و دم اصغر دید و

هی ازش مهلت خواست.
با درد نفس عمیق کشید. لبخند غمگینی بر لب نشاند.

_ نمی دونم بگم خوش شانسی یا بد شانسی، ولی زهره انگار
خاطرخوات شده بود و چشمش رو خیلی وقت بود که گرفته
بودی، خواست خودش رو آویزونت کنه ولی نشد و دیگه

دیواری کوتاه تر از من پیدا نکرد که خودش رو آویزونم کنه
و ...

ایمان عذاب سختی را داشت تحمل می کرد ...
هر چه نباشد هنوز زهره زنش به حساب می آمد و برایش

سخن گفتن درباره ی مسائل خصوصی اش کمی سخت بود ...
سهراب که شامه ی قوی داشت، از جایش برخاست و در

حالی که به سمت در قدم بر می داشت گفت:
_ برم یه چیزایی بیارم بخوریم.

او رفت و از علت رفتنش هم طوفان خبر داشت و هم
ایمان ...

سهراب حس غریبی کرد که بیرون رفتن را ترجیح داد ...
چون این را خوب می دانست گاهی می شود از مسائل

خصوصی به برادر سخنی گفت ولی به همکار نه، سخت
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بود و دشوار و انجام دادن چنین عملی کار هر مردی
نبود ...

ایمان با حرصی مشهود ادامه داد:
_زهره می خواست غلطی که کرده بود رو با شوهر کردن با

من ماستمالی کنه، یادته تو همه بدهیم رو دادی و یکمش
مونده بود، من قبولت داشتم، می دونستم از زیر سنگم شده

باقی پول رو جور می کنی و نمی زاری پای زهره به
خونه مون باز شه، درست همون روزها بود که سرو کله ی
سهراب یهو پیدا شد. انگار خیلی وقت بود این باند رو زیر
نظر داشتن، دنبال فرصت مناسب می گشتن تا یکی رو بین
اون باند بفرستن، چون اینا خودشون سوژه هاشون رو پیدا
می کردن، کار برای مامورها سخت شده بود، چون تو این

 کسی رو بین باند حاال حاال به کسی اعتماد نمی کردن و
خودشون راه نمی دادن، ولی سهراب بخاطر شناختی که به
واسطه ی تو باهام داشت، اومد و پیشنهاد کار داد، خوشحال
بود، البته مطمئن، مطمئن بود که من پیشنهادش رو قبول

می کنم و با پلیس همکاری می کنم. این شد که راضی شدم و
با نقشه با زهره ازدواج کردم. اول باید اعتماد زهره رو

جلب می کردم تا دستم به داداشش و باال دستی هاش می رسید
تا تمام و کمال بهم اعتماد می کردن. آخه اینا تو یه کار خالف
نبودن، دستشون تو هر خالفی بگی باز بود، همه جوره آدم
بینشون بود. تمام تالشم رو کردم تا زهره منو اون طور که
خودم رو نشونش می دادم بشناسه، آخه اون تو دل ماجرا
بود، نمی تونستم طوری دیگه خودم رو نشونش بدم، باید
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 خودم رو به اون نشون می دادم که به یه همچین طوری
آدمی تو کارشون الزم بود و می تونستم به کارشون بخورم.

پوزخندی بر لب نشاند ...
_ بالخره بعد چند وقت تونستم نظر زهره خانم رو جلب کنم.
منو بین خودشون بردن، تو دل یه ماجرای بزرگ که وقتی
رفتم توش تازه فهمیدم اینا چه آدم های پست و کثیفی هستن.
هر کاری بگی از دستشون بر می اومد. اسی یه رابط بود، یه
رابط که همه ی این باندها رو به یه جا وصل می کرد، به یه

کله گنده که هیشکی تا حاال اون رو ندیده بود و اصالً
نمی دونست چه شکلی و کی هست و اصالً کجاست. فقط
اسی اون رو می شناخت، حاال بگو اسی کیه؟ همونی که
زهره خیلی سال پیش و قبل ازدواج با من باهاش ...

سکوت کرد ...
نتوانست جمله اش را بگوید ...

نگاهش همچنان به محوطه ی بیرون بود ولی ندید، نگاه
مبهوت و دهان باز مانده ی طوفان را ندید ...

_ اسی هفتا جون داشت و پنج شش  تا هم بدل، خرش خیلی
می رفت، گاهی بعضی  جاها و معامله هایی که براش ریسک

داشت، خودش نمی رفت و بدل هاش رو جای خودش
می فرستاد تا اگه گندی تو معامله خورد، جون بدلش به باد
بره نه خودش ... البته رابطه ی چند سال پیشش با زهره رو
هم هیچ خری جز خودشون دوتا نمی دونستن. کارش درست
بود و محافظه  کارانه عمل می کرد. زهره هم سعی نمی کرد
طوری رفتار کنه که داداشش به رابطه ی صمیمانه ای که

اون با اسی داره کسی شک کنه.
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#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p411
#پارت_چهارصد_و_یازده

#من_آیه _طوفانم

_ زهرا هم طعمه بود، طعمه ی آدم های اسی، تا تو رو بکشن
به تفریحی اون بی شرف... جون آدم ها برای اسی اصالً مهم
نبود و فقط به منفعت خودش فکر می کرد. البته من این ها رو
بعداً فهمیدم، چون اون موقع هنوز به من اعتماد نکرده بودن

و چیز های جزئی ازشون می دونستم ...
با شنیدن این حرف های آخر ایمان، طوفان پاهایش سست شد

و تحمل وزن خودش را دیگر نداشت ...
این که بخاطر او زهرایش طعمه شده بود او را می سوزاند و
از هم فرو می پاشید، پس همه چیز آن ماجراها که به خورد
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زهرا و خودش داده بودند بازی و الکی بوده و هدف آن ها
زهرا نبوده، بلکه کشیدن او به آن حرفه و محک زدن

قدرتش بوده.
ایمان با درد گفت:

_ دیر یا زود اسی می آد پی ت ...
طوفان که تا کنون ساکت مانده و فقط حرف های او را شنیده
بود، به سختی و با دردی که در قلبش پیچیده بود پرسید:

_ از کجا می دونی؟
ایمان همچنان در حالت خودش ماند ...

_ نپرس، چون اجازه ی گفتنش رو فعالً نداریم، نه من، نه
سهراب، فعالً تا همین حد بدون که اون می آد پی ت و
سازمان نگاهش مدت هاست که رو تو زوم شده و ازت

می خواد که باهاشون همکاری کنی.
سکوت کرد ...

هاج و واج در جایش ایستاده بود ...
ایمان حس طوفان را درک می کرد ...

می دانست اکنون برادرش در چه حالی ست ...
می دانست همزمان هم احساس شرمساری دارد و هم عذاب

وجدان ...
جای او بودن سخت بود ...

این را به خوبی می دانست که طوفان زهرا را چه بی اندازه
دوست دارد ...

چه بی اندازه به او اهمیت داده و وجودش برایش چه
باارزش است ...
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پس اکنون که فهمیده زهرا بخاطر او طعمه قرار داده شده
بوده، حالش خراب و وجودش فرو پاشیده و در حال له شدن

است ...
دوست داشت به سمت طوفان برگشته و بعد از مدت ها او را

به آغوش بکشد ...
دوست داشت بازهم دوباره عطر پدرش را از آغوش او

استنشاق کند ...
حتی دوست داشت اگر برادرش او را الیق می دید با

حرف ها و دلداری  دادن هایش او را کمی از این حس های بعد
دور سازد ...

خبر نداشت که پشت سرش طوفان نگاهش پی اوست و
خودش را به زور نگاه داشته که این جا را بهم نزده تا به این

روش خودش از این حرص و عصبانیت و حال بد خالی
نکند ...

چه بی اندازه در حق این برادر درست کارش بدی کرده بود
و لیچار بار او نکرده بود ...

چک و لگد هایی که به ناحق به او زده بود به یادش
می آمد ...

نیش و کنایه هایش .. 
فریاد ها و داد و هوار هایش ...

چه بد کرده بود ...
چه بی اندازه در حق برادرش ناحقی کرده بود ...

رو سیاه بود ...
روسیاهی را در بند بند وجودش حس می کرد ...
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تن خسته اش را روی کاناپه انداخت و سرش را میان
دستانش گرفت ...

از حرص داشت منفجر می شد ...
دلش فریاد می خواست ...
داد زدن می خواست ...

خالی شدن می خواست ...
می دانست این جا جای این کارها نبود ...

می دانست این جا محل مناسب این کارها نبود ...
ذهن او در گذشته و چیدن پازل ها کنار هم می چرخید و ذهن
ایمان پی او و حال بدی که اکنون برادرش که حق پدری بر

گردنش داشت، می چرخید ...
بالخره به عقب برگشت ...

دلتنگ طوفان را نگریست ...
اگر اکنون به سمت طوفان می رفت، سهمش کتک می شد یا

یک هم آغوشی گرم بردارنه؟
فشار عصبی که روی طوفان بود را که دید با بغض گفت:
_ این سکوت به داداش طوفان کله خراب من نمی آد، هر

چی این جا هست فدای یه تار موت، بزن و بشکون و خودت
رو خالی کن ولی این طور ساکت یه جا نشین، به تو که

همیشه آتشی و جوشی هستی نمی آد این طور ساکت بشینی یه
جا ...

بغض گلوی طوفان را درید ...
حالش بد بود ...

ایمان به سمت طوفان قدم برداشت و با یک قدم فاصله مقابل
 او ایستاد ...
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به همراه بغضی تلخ لبخندی بر لب نشاند.
_ چطوره برای خالی کردن خودت از من استفاده کنی و
بزنی نا کارم کنی هوم ...! خاطرت جمع، برات جای کیسه
بوکس رو خوب می تونم پرکنم، دست ضربت کاری داداش،
هنوز کتکی که تو باغ به خوردم دادی رو از یاد نبردم ...

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p412
#پارت_چهارصد_و_دوازده

#من_آیه _طوفانم

طوفان عصبی در جایش ایستاد، تمام وجودش را خشم از
خودش پر کرده بود ...

نگاهش در نگاه مظلومانه ی ایمان گره خورد ...
فرو پاشیدن خودش را در گوی سیاه چشمان برادرش دید ...

شرم غالبش گشت ...
خجالت کشید ...

از برادرش خجالت کشید ...
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قرار نبود که همیشه کوچکترها از بزرگ ترها درس زندگی
یاد بگیرند ...

انگار گاهی ممکن می شد که کوچکترها درس های قشنگی را
برای آموختن به بزرگ ترها در چنته داشته باشند ...

درست همین درسی که ایمان خوب به طوفان آموخت ...
درس این که همه چیز گاهی آن گونه که طرف از عمل

خودش نشان می دهد نیست ...
حتی اگر عملش به غلط نشان داده شود، ممکن است پشت
انجام کار غلطش بزرگ ترین و درست ترین هدف نهفته و

پنهان گشته باشد ...
ایمان درس خوبی به او داده بود، درسی که تا عمر داشت

محال بود که آن را فراموش کند ...
به تجسس کلماتی مناسب در ذهنش شتافت، زبانش از گفتن

هر کلمه ای قاصر گشته بود ...
چه می گفت!

اصالً با چه رویی شروع به حرف زدن می کرد!
لبخند مهربان ایمان حال او را هر دم بد و بدتر می کرد ...
باعث می شد، بغض طوفان بزرگتر و حجیم تر بگردد...

گلویش می سوخت ...
این سوزش فجیح را حتی در قلبش هم احساس می کرد ...

تمام عزمش را جزم کرد و با غمی جانسوز نام برادرش را
صدا کرد:
_ ایمان ...

 ایمان بغضش ترکید، نم اشک از گوشه ی چشمش چکید و
روی گونه هایش سر خورد ...
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لبخند بر لب نشاند ...
پیش قدم شد ...

حال بد برادرش را دید و احترام بزرگی او را نگاه داشت و
برای یک هم آغوشی برادرانه پیش قدم شد .  ..

_ جونم داداش ...
اشک از چشمان هر دویشان سرازیر شده بود .. .
هیچ کدام برای پس زدن آن ها عملی انجام ندادند ...

وجود هر دو خالی شدن می طلبید ...
تهی شدن می خواست ...

سبک بالی و رها شدن می خواست ...
دل ایمان برای یک خستگی در کردن اساسی و مملو از

آرامش لک زده بود ...
این آغوش امن طوفان ...
این آغوش محکم او ...

این کوه استقامت برای ایمان عزیز بود ...
زمان زیادی می شد که خودش را از این آغوش محروم کرده
بود، ولی به سربلندی آن گند بزرگی که با اعتماد به بهنام به

زندگی خودش و بردارش زده بود، می ارزید ...
اگر قرار بر این بود که روزی بجای شرمساریw باعث

افتخار برادرش باشد، چند صباحی جدایی از طوفان را با
جان و دل پذیرا می شد ...

میان گریه ی خوشحالی از ته دلش چه بی تابانه لب به سخن
باز کرد و دل طوفان را هوایی و حالش را از این رو به آن

رو کرد.
_ دلم برات تنگ شده بود داداش ...
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نمی آمد ...
به وهلل هیچ کلمه  ای به زبان طوفان نمی آمد تا آن را به برادر
شیر مردش گفته و جواب بدی هایی که در حق او تا به کنون

روا کرده بود را جبران کند ...
کیف کرده بود ...

از درون خوشحال بود و تمام وجودش را شور و شادی و
هیجان پر کرده بود ...

بوسید    ...
پدرانه گونه ی برادرش را بوسید ...

حتی پیشانی اش را ...
تن او را به خود چسباند و عاشقانه او را فشرد ...

تمام وجودش مملو از حس خوب شد ...
میان این گریه زاری هایش خندید ...

ابتدا آرام بود، ولی با هربار فشردن ایمان به خودش خنده اش
اوج گرفت و کم کم به قهقه تبدیل شد ...

خنده ی از ته دل طوفان به ایمان هم سرایت کرد و او هم از
ته دل خندید.

سهراب که لحظاتی می شد که از آشپزخانه برگشته بود،
صدای خنده های آن دو را از پشت در که شنید، به خود

جرات این را نداد که وارد اتاق شود ...
 چون نخواست مزاحم خلوت برادرانه ی این دو نفر بشود ...

او شاهد دو جانبه بود ...
او در این مدتی که جدایی بین طوفان و ایمان افتاده بود،
شاهد دلتنگی ها و غم و اندوه ایمان و هم شاهد عذاب و

عصبانیت و شکستن قلب طوفان شده بود ...
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پس بهتر از هر کسی می دانست که اکنون وقتی این دو
بردار بعد از مدت  طوالنی که بهم رسیده اند حرف برای

گفتن بسیار دارند و وجودشان از عشق به همدیگر ورزیدن
سرشارw است.

پس بهترین کار این بود قید چای دادن به آن ها را از سر
بپراند و به آشپزخانه برگشته و فرصت گپ و گفتگو و ابراز
محبت به همدیگر، با وسیله ی تنها گذاشتن آن دو برای شان

فراهم کند ...
آن ها به این تنهایی نیاز شدید داشتند ...

* * *

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p413
#پارت_چهارصد_و_سیزده

#من_آیه _طوفانم
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"زمان حال"

بخاطر چیز هایی که شنیده ام دهانم از تعجب باز مانده
است ...

نمی توانم بهت و تعجبم را پنهان کنم ...
برایم این حقیقت بزرگ غیره منتظره ست ...

این واقعیتی که طوفان را به این حال انداخته، برایم عجیب و
غریب به نظر می آید ...

چون بارها شاهد گالویز شدن طوفان با ایمان بوده ام ...
من خودم بارها و بارها شاهد خشم و عصبانیت این دو از

هم بوده ام ...
اکنون، این طوفان گریان و غمگین را که می بینم، نمی توانم
این را کتمان کنم که عالوه بر طوفان من  هم بخاطر حس

بدی که همیشه نسبت به ایمان در دل داشتم و او را به چوب
قضاوت نابجا بارها در ذهنم کتک زده ام، شرمنده نباشم.

من هم بخاطر قضاوت های نابجا و غلطم از او شرمسار و
خجلم ...

طوفان را در حالی که خیره به آتش است و آرام نم اشک از
گوشه ی چشمانش می چکد که می بینم، دلم هوایی شده و تاب

نمی آورم.
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جدایی را نمی خواهم ...
هم آغوشی می خواهم ...
همدرد شدن می خواهم ...
توجه کردن می خواهم ...

غمگین نزدیکش شده و دستانم را به دور کمر او می پیچانم.
یکه می خورد ...
جا می خورد ...
تعجب می کند ...

او شوهر من است ...
غرور در رابطه ی منو او معنایی ندارد.

بارها او برای قلب شکسته ی من مرهم بوده و اکنون نوبت
من است که خودی نشان داده و به او بفهمانم که تنها نیست،

من در کنار او هستم و همواره در جوار او ...
حتی اگر دلیل حال بدش غم و غصه و شرم و خجالت

باشد ...
طوفان مظلومانه، دستش را روی شانه ام قرار داده و مرا به

سینه ی خود می فشارد آن هم همانند بچه ای که بخاطر
خطایش خودش را به آغوش امن و گرم مادرش می رساند تا

بلکه آرام بگیرد ...
من این تالطم درونی او را حس می کنم. به همین خاطر
دیگر نمی توانم خوددار بوده و بغضم را کنترل کنم ...

اشکم به راه می افتد ...
صدای گریه ی آهسته ی طوفان را می شنوم ...

چه کسی باور می کرد روزی طوفان با آن همه اقتدار و
صالبت و استقامتی که همیشه از خود نشان می داد، روزی
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برسد که در چنین حالی باشد که عذاب وجدان امانش را
بریده و از روی برادر کوچکش خجالت کشیده و شرمسار

باشد ...
چه کسی گمان می کرد که روزی تمام نصیحت ها و حرف ها
و کینه و کدورت های طوفان از ایمان، طور دیگر از آب

درآمده و همه به ناحق و ناجوان مردانه باشد!
حرفی نمی زد ...

نمی خواهم خلوتش با خودش را برهم بزنم ...
من فقط می خواستم به او آرامش بدهم تا با به آغوش

کشیدنش به او بفهمانم که تنها نیست و من هم در رکابش
هستم ...

چه شبی بود امشب ...
با برگشتن طوفان شروع شده و با خبر باردار شدنم و

اعترافاتمان تا به اکنون ادامه داشته است، حال به چه چیز
قرار است ختم شود را نمی دانم ...

ولی از خدا می خواهم که طوفان مرا بخشیده و بخاطر پنهان
کاریم از من دل چرکین نگردد ...

چرا که من هر کاری کردم، اگر به غلط هم بوده باشد
بخاطر خود او بوده و نخواستم که برای او دردسر درست

کرده و او را در هچل بیاندازم ...
در همین افکار غرقم و در حالی که آرام کمر طوفان را

نوازش می کنم، صدای خشدار طوفان را می شنوم.
_ آیه این عذاب وجدان منو می کشه، با هر بار دیدن ایمان
رو سیاهیم بیشتر می شه... این پنج ماه باهربار تلخی که
بهش کردم مردم و زنده شدم، با هر بار داد و فریادی که
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سرش کشیدم از خودم بدم اومد، هر بار که اون هفت خط و
دیدم دلم برای ایمان و جوونی و زندگیش تیکه پاره شد ...

درست نمی شم، می دونم این شرمندگی تا آخرین نفس
خرخره ام رو می جوئه، آخه من چطور خر شدم و به

برادری که تو دستای خودم بزرگ شده شک کردم و اون
رو طور دیگه قضاوت کردم.

سکوت را جایز نمی بینم.
اکنون زمان مناسب حرف زدن و دلداری دادن است.
_ تقصیر تو نیست، این چیزی بوده که خود ایمان

خواسته ...

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p414
#پارت_چهارصد_و_چهارده

#من_آیه _طوفانم
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مرا از خود جدا کرده و در جایش می ایستد، سپس در حالی
 زدن در کلبه می کند. که پاسخ مرا می دهد شروع به قدم

_ اتفاقاً تقصیر منه، من با همین دست ها بارها به اون چک
زدم، با همین پاها بارها به اون لگد زدم. اونم به ناحق ...

اینا نه هضم شدنی هستن و نه فراموش شدنی، تو این پنج ماه
شبی نبوده که به گند هایی که زدم فکر نکنم، بخاطر

 حرف هایی که بار ایمان کردم خودم رو به فحش نکشم.
مکث می کند، نگاه مظلومانه اش را به چشمانم می دوزد.

نگاهش غم جانسوزی که به جانش رخنه کرده است را به
سهولت آشکار می کند.

_ آیه من از روی مامان و بابام هم خجالت می کشم، چطور
تونستم در حق امانتی شون این طور نامردی کنم، مگه من

برادر بزرگترش نبودم، مگه من نباید می بخشیدمش.
حال بدش خرابم می کند.

_ اتفاقاً سربلند باش، چرا داری خودت رو عذاب می دی،
سربلند باش که امانتی که دست سپرده شده بوده االن مایه ی
افتخار تو خانواده ت شده نه مایه شرمساری، این یعنی تو راه
درست رو نشون برادرت دادی، به اون یاد دادی تا بد و از
خوب بشناسه و تو راه درست قدم برداره، آدم ها وقتی کسی
رو بیشتر دوست دارن، بخاطر اشتباهات اونا بیشتر از هر
کس دیگه تو زندگی شون عذاب می کشن و عصبی می شن.
تو اگه با ایمان با جدیت برخورد کردی، بخاطر این بود که
بیشتر دوسش داشتی، حسرتw خوشحالی که از دست داده بود
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رو می خوردی، برای آدم ها ، غم و غصه ی کسایی که
دوستش ندارن، مهم نیست، نه بخاطرشون جوش میارن، نه
بخاطرش عذاب می کشن، نه بخاطرش حتی با خود شخص
گالویز می شن، بلکه خیلی راحت و بی تفاوت از روشون
ساده می گذرن. پس الکی زحمت این همه سالی که برای

خواهر و برادر و حتی خاتون کشیدی رو با یه اتفاق نادیده
نگیر، اینو هم من می دونم و هم خاتون و هم زهرا و ایمان،
که تو برای ساختن یه زندگی خوب برای اونا کم نذاشتی، از

خودت گذشتی ولی دست اونا رو خالی نذاشتی ...
کمی آرام می گیرد.

با محبت نگاهم می کند ...
لبه ی تخت می نشیند و برای ملحق شدن به او ثانیه ای تامل

نمی کنم.
به سمتش رفته و کنارش می نشینم.

با مهربانی دستش را می گیرم.
_ این دست ها خودشون شاهدن که تو ناز و نوازشی که سر

ایمان کشیدی از چک و کتک هایی که بهش زدی خیلی
بیشتره، پس عذاب الکی به خورد خودت نده، خودت همین
چند دقیقه پیش حرف ایمان رو گفتی، گفتی ایمان خواسته با
کمک کردن به مامور های آگاهی تو رو سربلند کنه، جواب

محبتت رو بده، پس اونم خودش، می دونسته مرتکب یه
اشتباه خیلی بزرگ شده، اشتباهی که باعث شد کل دار و

ندار تو از دست بره، وقتی اونی که مطمئن بوده تو از زیر
سنگ هم شده اون باقی پول رو بدست می آری، تو رو خوب
شناخته و به بزرگی قلبت بیشتر از هر کسی دیگه پی برده.
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به روزهای خوبت از این به بعد فکر کن، به روزهای
قشنگی که قراره با ایمان بگذرونی ... به خوشگذرونی ها و

تفریحاتتون ...
حرف هایم که تمام می شود، با محبت دستان طوفان را

می بوسم.
_ خودت رودست کم نگیر طوفان، تو زندگیم هیشکی رو به

 بزرگی تو نشناختم.
حرف هایم نه چاپلوسانه هست و نه دلیل بر این که با آن ها
بخواهم نظر طوفان را جلب و کاری کنم که مرا ببخشد،
بلکه بخاطر عشق و عالقه ای که نسبت به او در دل دارم

است.
کار عاشق، بودن در کنار معشوقش است ...
کار عاشق، مرهم برای معشوقش است ...

من غمگینی او را نمی خواهم ...
طوفان دستش را دور شانه ام انداخته و مرا به خود

می فشارد، بوسه ای نرم و با محبت روی پیشانی ام می نشاند.
_ بگیر بخواب، از این به بعد باید بیشتر از قبل حواست به
خوابیدن و خورد و خوراکت باشه. برای امشب دیگه بس،

باقی حرف هامون بمونه برا بعد ...
ناز می کنم ...

کمی عشوه می ریزم . ..
من نزدیکی می خواهم ...

من جدایی را دوست ندارم ...
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_ تو هم بیا، من یه هفته ست بدون تو به سختی شبم رو به
صبح رسوندم، حاال که پیشمی می خوام مثل همیشه رو

بازوت سرم رو بذارم و گرمی بغلت رو حس کنم.
عمیق نگاهم می کند ...

کمی زمان می برد ولی، لبخند کمرنگی بر لب نشانده و از
جایش برخاسته و در حالی که به سمت اوجاق می رود،

مهربان می گوید:
_ جات دراز بکش تا منم اوجاق رو خاموش کنم و بیام.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p415
#پارت_چهارصد_و_پانزده

#من_آیه _طوفانم
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کاری که از من خواسته را انجام می دهم.
روی تخت به پهلو دراز کشیده و منتظر نگاهش می کنم.
کمی بعد طوفان کارش به اتمام رسیده و به سمتم می آید.

خندان لحاف را از خودم فاصله داده و با نگاه او را دعوت
به دراز کشیدن در کنارم می کنم.

نگاه زیبایش محبت درونی اش را نشانم می دهد.
به نرمی روی تخت دراز کشیده و برای قرار دادن دستش

زیر سرم خودش پیش قدم می شود.
سرم که روی بازویش می نشیند. مشتاقانه دستانم را روی

سینه اش قرار می دهم.
طوفان مرا به خود چسبانده و بوسه ی ریزی روی موهای

سرم می نشاند ...
دلم هوایی شده و بی تابانه روی قسمتی از سینه اش که از
زیر یقه ی لباسش بیرون زده بوسه ی عاشقانه می نشانم تا

عطر وجودش را استنشاق کرده و ریه هایم را مملو از عطر
دلچسب وجود پاکش کنم.

طوفان من جوانمردانه زندگی کرده است ...
حقش نیست که این گونه خودش را دست کم بگیرد ...

اکنون که زندگی ام با وجود جنین درون شکمم رنگ و بویی
دیگر گرفته است، غرور برایم معنایی ندارد، چرا که
غروری از شوهرم تا کنون ندیده ام، وقتی او همیشه

احساسات خالصانه و پاکش را نثارم کرده، پس غرور در
قلب منی که مدت هاست که او را عاشقانه دوست دارم جایی

ندارد ...
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هر چه است ...
عشق و محبت و دوستی ست و هدفی هم جز رساندن خودم
و طوفان به خوشبختی و یک زندگی مملو از خوشحالی و

توام با عشق ندارم ...
وقتی که سکوت طوفان را می بینم، من هم سکوت کرده و

خلوتش با خودش را برهم نمی زنم.
نوازش آرامش روی موهایم را آن قدر ادامه می دهد که

سرآخر خواب به چشمانم غلبه کرده و در آغوش گرم و با
محبت محبوبم به خوابی عمیق فرو می روم ...

* * *

چشمانم را به نرمی باز می کنم.
نگاهم به جای خالی طوفان که می افتد، هراسیده در جایم

می نشینم.
با فکر به این که نکند سراغ پسر خانم کریمی رفته باشد، با

عجله از تخت پایین می آییم.
نگاهم به کتری روی اوجاق که می افتد، کمی دلم آرام

می گیرد، طوفان مرا این جا رها نمی کند.
در کلبه را باز و برخورد باد سرد با صورتم لرز به جانم

انداخته و خواب را تمام و کمال از سرم می پراند.
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قدمی به بیرون برداشته و نگاهم را در اطراف می چرخانم.
از دور طوفان را در حالی که به گرگی غذا می دهد می بینم

و آسوده  خاطر می گردم.
چشم از او نمی گیرم.

گرگی که واق واق می کند، نگاه طوفان را به سمتم
می کشاند.

دست به سینه می شود.
خندان چیزی به گرگی گفته و به سمتم می آید، لبخند بر لب

نشانده و با محبت نگاهش می کنم.
در پاسخ محبتم او هم لبخندی بر لب نشانده و به سمت شیر

آب رفته و شروع به شستشوی دستانش می کند.
سپس به سمتم آمده و برای سالم دادن پیشدستی می کنم.

_ سالم، صبح بخیر ...
لبخندش عمیق تر می شود.

_ سالم خانئم قیز، صبح تو هم بخیر ...
اشاره به داخل می کند.

_ برو تو، می بینی که هوا گرفته و سرده سرما می خوری.
کف دستانم را روی بازوهایم قرار داده و با مالیدن شان حجم

بزرگ سرما را نشان می دهم.
_ آره موافقم خیلی هوا سرده، انگار امسال زمستون سختی

در راهه ...
دستش را بین دو کتفم قرار داده و مرا آرام به داخل هل

می دهد.
_ آره، زمستون های لواسون با تهران خیلی فرق داره، کم

کم عادت می کنی.
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در را پشت سرمان بسته و به سمت بخاری می رود. دستش
را با فاصله روی آن گرفته و کامالً پیداست که با مالیدن کف

دستانش به هم دیگر قصد گرم کردن  آن ها را دارد.
_ وقتی می آی بیرون حتماً لباس گرم بپوش.

می خواهم بگویم بخاطر نبودنت ترسیدم ولی حرفم را قورت
داده و سخن نگفتن از آن را مصلحت می دانم.

وقتی که طوفان با رفتاری که از خود نشان می دهد که گویا
اتفاقات دیشب را فراموش کرده است من هم سعی می کنم

حتی اشاره ی کوچکی به آن ها نزنم.
_ باشه حتماً. آبگرمکن روشنه؟
طوفان به سمت اوجاق می رود.

_ آره، پیکنیک رو هم روشن کردم تا حموم گرم شه.
لبخند ژکوندی بر لب می نشانم.

_ دستت درد نکنه، پس بذار لباس بردارم برم.
همین که بر می گردم، طوفان دستم را از پشت گرفته و مانع

از برداشتن قدم دومم می شود.
_ با شکم گشنه که نمی شه رفت حموم، بیا یه چیز بلمبونیم

بعد دوتایی می ریم.
متعجب نگاهش می کنم.

_ دوتایی؟!
تک خنده ای می کند.

_ آره، دوتایی، دوست نداری؟
تعارف را کنار گذاشته و کمی عشوه می ریزم.

_ معلومه که دوست دارم، کی از حموم دونفره می گذره که
من دومین نفر باشم!
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چیزی نگفته و فقط می خندد.
به سمت یخچال رفته و ظرف عسل و پنیر و کره را

برمی دارم. به سمت کابینت رفته و سپس آن ها را روی آن
می گذارم.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p416
#پارت_چهارصد_و_شانزده

#من_آیه _طوفانم

از قفسه  دو پیش دستی به همراه یک پیاله برداشته و شروع
 از کره و پنیر به ریختن عسل درون آن کرده و مقداری هم

درون پیش دستی ها می گذارم.
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کارم که به اتمام می رسد به سمت چهار پایه رفته و پس از
قرار دادن آن ها درون سینی که طوفان لحظاتی پیش آن را

روی چهارپایه گذاشته؛ با خرسندی روی آن می نشینم.
طوفان پس از گرم کردن نان آمده و مقابلم آن سویی

چهارپایه می نشیند.
شروع به شیرین کردن استکان چایی که طوفان برایم ریخته

است می کنم.
خوشحال هستم و نمی توانم خوشحالی ام را پنهان و کتمان

کنم.
البته این را باید بگویم که کنجکاو هم هستم...

کنجکاو این که بعد از حمام طوفان قرار است چکاری کند،
مرا به سمت خانه مان برده و آن  جا را نشانم دهد یا ماشین
را روشن کرده و به سمت تهران گازش را گرفته و براند.
سعی می کنم جز خوشحالی چیز دیگری را در چهره ام نشان

ندهم.
سکوت طوفان را که می بینم من هم سکوت کرده و مشغول

خوردن صبحانه ام می شوم.
کمی بعد صبحانه مان که تمام می شود، طوفان سینی را

برداشته و به سمتی در خروجی قدم بر می دارد.
_ تا من اینارو می شورم تو لباس هات رو آماده کن.

تبسمی بر لب می نشانم.
_ باشه، برای تو هم لباس بردارم؟

مهربان سری به نشانه ی تایید تکان می دهد.
_ آره، دستت طال ...

به رویش لبخند می پاشم.
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_ باشه حتماً.
او از کلبه خارج می شود و من به سمت دراور قدم بر
می دارم. به محض کشیدن کشو به جلو، ابتدا شروع به

برداشتن لباس های خودم می کنم و سپس طوفان، پس از اتمام
کارم آن ها را درون کیسه های مجزا قرار می دهم تا پس از
استحمام، کار پوشیدن و برداشتن لباس های مد نظرمان

برایمان آسانتر باشد.
کمی بعد طوفان داخل شده و سینی ظرف های شسته را روی

کابینت می گذارد.
به سمت پالتو ام می روم. آن را برداشته و شروع به پوشیدن

می کنم.
همین که در جایم می چرخم کیسه ها را در دست طوفان

می بینم.
نگاه شیطنت بارش را می شناسم.

در خانه ی خاتون خیلی کم پیش می آمد که رفتن به یک حمام
دونفره را تجربه کنیم. درست چیزی که طوفان به آن

عالقه ی زیادی دارد که حضور خاتون و زهرا در خانه،
مانع از این می شود که او به مراد دلش برسد.

شاید در این پنج ماه تعداد دفعاتی که باهم به حمام رفته ایم از
تعداد انگشتان یک دست هم کم بوده باشد.

بخاطر همین می دانم که اکنون حسابی کیفکش کوک و در
پوست خود نمی گنجد.

پالتو ام را که کامل می پوشم، طوفان چشمکی حواله ام می کند.
_ بریم؟

خندان سری به نشانه ی تایید تکان می دهم.
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_ آره.
به محض نزدیک شدن، دستش را دور شانه ام انداخته و به

اتفاق هم از کلبه خارج می شویم.
به سمت حمام قدم برمی داریم، و پس از باز کردن در،

بخاطر آب گرمی که باز هست و درون لگن ریخته می شود،
بخار گرمی حمام را گرفته است، طوفان پیکنیک، خاموش

شده را بیرون از حمام می گذارد.
کامالً معلوم است که دقایقی پیش قبل از این که سینی

ظرف ها را به کلبه بیاورد، این جا آمده و هم پیکنیک را
خاموش و هم آب گرم را باز کرده تا حمام تا آمدنمان خوب

بخار کرده و گرم شود.
پالتو ام را از تنم خارج و از رخت آویز آویزان می کنم، سپس

شروع به خارج کردن دیگر لباس هایم می کنم.
قبل از این که دستم لبه ی لباسم قرار بگیرد، دستان طوفان

روی آن ها نشسته و کنار گوشم پچ می زند:
_ در آوردن اینا کار منه، تو به کار خودت برس...

 منظورش به در آوردن لباس های خودش است.
با شیطنت خنده ای بر لب می نشانم.

_ حتماً.
لباسم را از تنم خارج می کند، حال نوبت به خارج کردن

تی شرت او از تنش است.
کمی بعد کار خارج کردن لباس هایمان که تمام می شود،

طوفان مرا به سمت دوش کشانده و زیر آن قرار می گیریم.
از پشت مرا به آغوش کشیده و دستش را به نرمی روی

شکمم به حرکت در می آورد.
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گرمای مطلوب آب و نوازش نرم و آرام دستان طوفان
احساس خوبی را در وجودم ایجاد می کند.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p417
#پارت_چهارصد_و_هفده

#من_آیه _طوفانم

بوسه های ریزش روی سرشانه هایم و گردنم دلم را زیرو رو
می کند.

من این مرد را عاشقانه دوست دارم.
او اولین و آخرین عشق من است ...

چشمانم را بسته و در آرامش و سبک بالی این حال شیرین
خودم را غرق می کنم.
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بی تاب است همانند من ...
دلتنگ است به اندازه ی من ...
بی قرار است همچو من ...

کمی بعد مرا چرخانده و به آغوش می کشد، از سرشانه هایم
تا گودی کمرم را آرام نوازش می کند.

آب از سر و صورتمان سرازیر گشته است.
برای بوسیدن سینه ی پهن و عظالنی اش ثانیه ای تامل

نمی کنم.
همین کارم بس است تا طوفان را هوایی کرده و کاری کنم
که کمی شیطنت به خرج داده و هردویمان را از این بی تابی
و دلتنگی و بی قراری خالص و لذت یک با هم بودن، آن هم

بعد از یک هفته را نصیب هر دویمان کند.

* * *

به چهارپایه اشاره می کند.
_ بشین اونجا تا برات یه چای بریزم، بعد حموم و تو این

هوای سرد مزه می ده.
سری به نشانه ی تایید تکان می دهم.

برروی چهارپایه نشسته.
ساعت دوازده ظهر است و این گونه که نشان می دهد، زمان
استحمامان یک چیر هول و هوش یک ساعتی بوده است.
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ناز و ندازش و حرف ها و شیطنت های طوفان که به یادم
می افتد.

تک خنده ای می کنم.
طوفان نگاهم می کند.
_ به چی می خندی؟

خجالت می کشم بگویم به چه چیز می خندم.
به موهایش اشاره می کنم:

_ چرا موهات رو خشک نکردی، سرما میخوری ها ...
خبیثانه نگاهم می کند.

_ فکر کردی حالیم نشد که زیر آبی رفتی، جواب سوال من
این نبود.

ابرویی از سر شیطنت باال می پرانم.
_ خب یه چیز دیگه ست ولی نمی خوام بگم.

_ به اون حرف ها و کارم تو حموم دخل داره نه؟!
دیگر نمی توانم خودم را کنترل کنم و بلند زیر خنده می زنم.

طوری که طوفان را هم به خنده می اندازم.
_ خب چه غلطی می کردم، من حموم کردن با عیالم رو

دوست دارم، یعنی اون حموم رو از قصد تو اتاق خونه مون
گفتم بسازن که هر وقت هوات رو کردم ببرمت حموم و از
خجالتت در بیام، تازه یه وان گذاشتم توش به چه بزرگی،
فکر کنم حموم اتاقمون یه چیز هول و هوش نصف اتاقمون

می شه.
خنده ام شدت می گیرد.

طوفان با خنده سینی را میانمان قرار می دهد.
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_از االن اینو بدون که شوهرت اون حموم به اون گندگی رو
الکی اون جا نساخته و هواش رو داشته باش، گاهی خودت با

یه بهونه منو بکش اونجا و خستگی رو از تنم در کن.
ابرویی باال می پرانم.

_ دوست داری من بکشمت حموم؟
چشمکی حواله ام می کند.

_ خیلی چیزها دوست دارم ولی این که گاهی خودتم بگی
بریم حموم و منو بکشونی اونجا رو هم دوست دارم،

این طور می فهمم خودتم دوست داری و فقط بخاطر خواستن
من نمی آیی حموم.

حالت فکر کردن به خود می گیرم.
_ خب اگه تو اتاقمون حموم باشه این کار راحته، از تو چه
پنهون منم حموم دونفره رو خیلی دوست دارم، مخصوصاً
اون بخشش که تو به موهام شامپو می زنی و بعد می شوری

و تازه زحمت شونه  کردن موهام رو هم می کشی.
بلند می خندد.

_ زکی، اون قسمت سواست خانئم قیز، سعی کن به
قسمت های دو نفره اش بیشتر دل ببندی، من خودم چاکرتم هم

به موهان شامپو می زنم و هم می شورم و هم شونه شون
می زنم، ولی تو سعی کن به کارهای دیگه ای که تو هم
می تونیم انجام بدیم بیشتر دل ببندی ... اونا رو بچسب.

بلندتر از قبل می خندم، در همین حین صدای گوشی تلفن
همراه طوفان به صدا در می آید.

از جایش برخاسته و از گوشه ی تخت آن را بر می دارد.
به محض پاسخ لحن کالمش را محبت پر می کند.
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_ جونم قناری.
... _

_ چاکرت حاال حاال این جاست، تنگ دل عیالش ...
... _

در جای قبلی اش می نشیند.
_ جشن هم می گیریم، عروستم می آرم پیشت، یه هفته تنگ

دل شوما بود و حاال تنگ دل شوهرش ...
... _

_ تو جون بخواه قناری، تا یه هفته این جا نگهش دارم حله؟
... _

_ باشه، به غذاش هم می رسم به خورد و خوارکش هم
می رسم، به جای خوابش هم می رسم .

... _
_ اونم می خرم، اصالً هرچی خواست، شبونه  هم شده ماشین
رو آتیش می کنم و کل خیابون های شهر رو می گردم و براش
اون چیزی که می خواد رو پیدا می کنم. این طور تو راضی

می شی؟
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#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p418
#پارت_چهارصد_و_هجده

#من_آیه _طوفانم

در سکوت به حرف خاتون گوش می دهد و لحظاتی بعد
شلیک صدای بلندش در فضا می پیچد.

_ جونم قناری، قربون خودت و خواب هات، واال منم به دلم
برات شده قراره فرشته کوچولو نصیبم بشه، فعالً که از این

قضیه فقط اوس کریم خبر داره.
... _

_ آره تنگ دلمه، گوشی بدمش...
گوشی را به سمتم می گیرد.

به محض گرفتن، با محبت لب به سخن باز می کنم.
_ سالم خاتون، خوبی؟

لحن بیان سرشار از محبتش به دلم می نشیند.
_ سالم تصدقت، الهی خیر از جونیت ببینی، خدا مادر

پدرت رو بیامورزه که گلی مثل تو رو تربیت کردن، دل من
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رو که حسابی شاد کردی، از دیشب حالم رو زهرا دیده و
بهم خندیده، البته خودشم حالش کم از من نداره، اونم حسابی

خوشحاله ...
دستی به موهایم می کشم.

_ خدا رو شکر که خوشحالین، انشاهلل همیشه لبتون بخنده.
_ می خنده مادر، از این به بعد بیشتر هم می خنده، اگه پیشم

بودی دورت می گشتم مادر، برات هر چی می خواستی
می پختم، تعارف نکنی مادر، هر چی از میلت گذشت به
طوفان بگو تا برات بخره، حواست به خورد و خوراکت
باشه مادر، تو االن باید بجای دو نفر غذا بخوری، بجای
دونفر بخوابی استراحت کنی، حواست به خودت باشه.
لبخند روی لب هایم می نشیند، حرف هایش به مذاقم خوش

می آید.
_ چشم حتماً، نگران نباش.

_ تا طوفان پیشته زیاد نگرانت نیستم، چون می دونم هواتو
داره و نمی ذاره آب تو دلت تکون بخوره. حیف که زهره

نیست وگرنه به اونم این خبر رو می دادم، گوشیش خاموشه،
هر چی زنگ می زنم جواب نمی ده.

به لحظه نمی کشد که رنگ از رخم می پرد.
بیچاره خاتون، اگر از حقایق مطلع شود چه می کشد.

_ دیشب با ایمان حرف زدم، می گفت، یکم با زهره حرفش
شده. گفت اومد باهام حرف داره، ولی من دل نگران

زندگی شونم، کاش مشکالت این دوتا هم تموم می شد، اونا هم
وقتشه دست بکار بشن و منو نوه دار کنن.
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طوفان به خوبی متوجه حال بدم می شود، دستش را روی
دستم می گذارد، برای این که او را از این حالت نگرانی

دربیاورم، دستم را مقابل گوشی قرار داده و آهسته می گویم:
_ چیزی نیست، نگران نباش، تماس رو قطع که کردم بهت

می گم .
در همین حین صدای خاتون را از آن پشت خط می شنوم.
_ مواظب خودت باش، از من خداحافظ. گوشی، زهرا

می خواد باهات حرف بزنه.
سعی می کنم با همان لحن قبل با خاتون حرف بزنم تا باعث

نگرانی اش نشوم.
_ باشه عزیزم، خدا حافظ.

کمی بعد صدای بشاش زهرا را می شنوم.
_ سالم زنداداش، تبریک می گم.

لبخندم عمق می گیرد.
خوشحالی و لحن بیان کشدارش به دلم می نشیند.

_ سالم گلم، ممنون عزیزم.
_ خیلی خوشحالم ...

_ ای جانم، خدا رو شکر که خوشحالی...
زیر خنده می زند.

_ خاتون دیدن داره، دل تو دلش نیست، شاید باورت نشه
ولی سر صبحی پا شده برای فنچتون کاله سر انداخته...

خنده ام می گیرد.
_ واقعاً، راست می گی؟
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_ باور کن، دروغم کجا بود، فقط شانس آورده از ژاکتی که
برای من بافته کاموا اضافی اومده بود، وگرنه همون صبح

رفته بود خرازی تا کاموا بخره...
_ عزیز دلم ...

لحن کالمش را غرور شیرینی پر می کند.
_ بله خوشحال باش، خوشحال باش که خاتون هنوز نیومده

هوای فنچتون رو داره.
_ دستش درد نکنه.

_ مزاحمت نمی شم، چون می دونم بعد یه هفته، هم دیگه رو
دیدین و وقتتون حسابی پره، برو به خان داداشم برس و تا

می تونی هم براش ناز کن.
می خندم.

_ مراحمی عزیز دلم، باشه حتماً.
با خدا حافظی گرمی تماس را قطع می کنم.

به لحظه نمی کشد که لبخندم جمع و حرف خاتون به یادم
می آید.

طوفان استکان چایم را به دستم می دهد.
_ خاتون چی گفت که رنگت پرید؟

 را می نوشم استکان را از دستش گرفته و جرعه ای از چایم
تا گلویم را تر کنم.

وقتی از صبح طوفان به چیزی اشاره نکرده و عادی
برخورد کرده است، برای گفتن حرف های خاتون کمی

تردید دارم.
چرا که نمی خواهم طوفان حالش بد شود ...

نمی خواهم دوباره او را غمگین ببینم.
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حال دیشبش، عذابی که می کشید را با چشمان خودم دیده ام و
نمی خواهم او را باز در آن حال ببینم.

دست طوفان روی زانویم قرار می گیرد.
_ آیه؟!

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p419
#پارت_چهارصد_و_نوزده

#من_آیه _طوفانم

از عالم خیال خارج شده و طوفان را می نگرم.
می دانم که حرف نزدنم درست نیست و بخاطر همین

برخالف خواسته ی قلبی ام غمگین می گویم:
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_ خاتون، می گفت گوشی زهره خاموشه، می گفت با ایمان
حرف زده اونم گفته یکم با زهره حرفش شده، طفلی خاتون

نگران از هم نپاشیدن زندگی اون دوتاست.
طوفان نفس عمیقی می کشد، دوباره غم غالبش می گردد، قبل

از این که من بخواهم سوالی بپرسم یا حرفی بزنم غمگین
می گوید:

_ ترس ایمانم فقط همین ه، نگران خاتون، از من قول گرفته
تا برگشتن خودش حرفی نزنم.

متعجب نگاهش می کنم.
_ مگه ماموریتش تموم نشده.

_ چرا تموم شده، ولی یکم ایمان تو اداره کار داره،  آخه
زهره رو هم دستگیر کردن. ایمان می خواد طالق

توافقی شون رو بگیره و بعد بره خونه پیش خاتون، فعالً
خونه ی سهراب می مونه ...

هین بلندی می کشم.
_ یعنی االن زهره رو دستگیر کردن؟!

طوفان سری به نشانه ی تایید تکان می دهد.
_ همون شب موقع فرار دستگیرش کردن. خونه ی خاتون

ماه هاست که زیر نظره ... زهره دقیقاً از جایی که انتظارش
رو نداشت ضربه خورد، چون هیچ وقت به ایمان شک

نکرد، یعنی در اصل ایمان کاری نکرد که اون بهش شک
کنه، با من بده شد با خاتون و زهرا بده شد تا خودش رو تو
چشم زهره جور دیگه نشون بده تا اون بهش اعتماد کنه.

بغض می کنم.
_ چطور دلش اومد با زندگیش این طور کنه؟!

@romandl



حرص کالمش را پر می کند.
_ کسی که بویی از انسانیت نبرده، زندگی  متاهلیش دوزار
براش ارزش نداره. تمام تالشم رو کردم تا زودتر خونه رو

حاضر کنم تا قبل فهمیدن خاتون بیاییم این جا، نمی خوام
خاتون با در و همسایه رو به رو بشه، نمی خوام حرفی

بشنوه، آیه خجالت کشیدن خاتون رو نمی خوام.
غمگین نگاهش می کنم.

_ خب مگه چقدر کار مونده.
_ اونجا فعالً نه کنتور آبش رو دادن نه گازش رو دادن، نه

برقش رو.
مهربان نگاهش می کنم.

_ خب موردی نداره، نهایتش، اثاث ها رو می آریم و سر
 جاشون می چینیم.

با دست به کلبه اشاره می کنم.
_ یه چند وقتی هم این جا می مونیم. تازه، خاتون هم این جا رو

خیلی دوست داره.
طوفان اشاره به اطرافمان می کند.

_ تو این یه تیکه جا چطور اون همه آدم جا بشیم؟
_ کجا یه تیکه جاست؟! تخت رو برداریم خیلی جا باز

می شه. دور تا دور کلبه هم پشتی می ذاریم و تا چند وقت
همگی رو زمین می خوابیم، وسایل هامون رو هم می بریم

خونه می ذاریم و موقع نیاز می ریم بر می داریم. فعالً همین جا
می مونیم تا ببینیم چطور پیش می آد. این طور می تونین

زودتر هم خاتون رو در جریان بذارین.

@romandl



طوفان به فکر فرو می رود، برای مجاب کردنش هم که شده
مشتاقانه می گویم:

_ تو آب و هوای این جا رو با اونجا یکی می دونی؟! خاتون
بیاد این جا خیلی خوشحال تر می شه، تازه زهرا هم

همین طور، خیلی خوشحال می شه.
به فکر فرو می رود. کمی بعد با تردید می گوید:

_ بذار به سهراب یه زنگ بزنم، گفت یکی رو تو اداره برق
آشنا داره، بدون برق نمی شه، اگه برق اونجا راه بیفته باز

بهتر می شه. خدا کنه یکی رو هم تو اداره آب و گاز پیدا کنم
تا کارم رو زود راه بندازن.

_ انشاهلل، نگران نباش خدا بزرگه.
طوفان اشاره به استکان می کند، نخوردی سرد شد، بده

برات تا گرمش کنم.
قدر دان استکانم را به دستش می دهم.

_ ممنون.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی
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#p420
#پارت_چهارصد_و_بیست

#من_آیه _طوفانم

طوفان به سمت اوجاق می رود.
_ خواب بودی طاها زنگ زده بود.

سراپا گوش می شوم.
طوفان برگشته و در جایش می نشیند.

_ می گفت عموی اون الشی مرده و صبحی که رفته نون
بخره، اعالمیه اش رو که رو در بزازیش زده بود دیده،

انگار یکی دو هفته نیست، ولی برگشت جواب غلط اضافیش
رو می دم.

در دلم خدا را شکر می کنم.
_ طاها یه چیز های دیگه هم می گفت.

حدس می زنم چه باشد.
مشتاقانه طوفان را می نگرم.

_ می گفت، هر وقت دیدمت می گم، می گفت باید رو در رو
حرف بزنیم، پشت تلفن نمی شه گفت، یه چیزایی حالیم شد،

یعنی خودش سوتی داد.
_ چی؟

زرنگی می کند.
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_ تو خبر داری؟
نمی توانم دروغ بگویم.

_ آره ...
_ چیه؟

_ بذار خودش بگه، شنیدن حرف هاش از زبون خودش
بهتره ...

حرفی نمی زند ولی حدس می زنم او هم متوجه شده.
اگر اسباب اثاثیه مان را جمع کرده و به این جا بیاییم پس

خان بابا اینا کجا بیایند برای خواستگاری؟!
چه شانس بدی دارد این عمو طاهای من ...

باید با او حرف بزنم تا کمی صبر کند، یا حداقل قبل از
آمدنمان به این جا مراسم خواستگاری برگذار شده و زهرا و

 عموطاها محرم هم بشوند.
_ یه چیزی بگم؟

_ حتماً.
_ می شه بریم تهران؟

_ چرا؟
_ خب بریم، هم عمو طاها زودتر حرف هاش رو بهت بزنه،
هم این که تو فرصت این رو داشته باشی که دنبال کارهای
خونه بیفتی، خدا رو چه دیدی، شاید اومدن و همه رو زود

وصل کردن.
_ امروز که اداره جات تعطیله، ولی خواستی غروب می ریم

تا از فردا برم دنبال کارها میفتم.
_باشه غروب بریم ...

طوفان استکان را به دستم می دهد.
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_ بخور تا سرد نشده.
شروع به نوشیدن آن می کنم.

در دلم دعا دعا می کنم تا هرچه زودتر کارهای طوفان
درست شده و از این همه فکر و خیال آزاد شود ...

اشاره به اوجاق می کنم.
_ برای ناهار چی درست کنم؟

_ تو فکر ناهار نباش خانئم قیز من ناهارمون رو حل کردم.
به رویش می خندم.
_ چکار کردی؟

صبحی سینه هایی که دیشب خریده بودیم رو کبابی خورد
کردم و تو پیاز و ماست خوابوندم و گذاشتم یخچال، هر وقت

گشنه شدی بگو سیخ بزنمشون .
قدر دان نگاهش می کنم.

_ پس امروز زود بیدار شدی؟
می خندد.

_ آره، هفت بیدار شدم و رفتم دست به آب، باد خورد به سر
و صورتم، خواب و از سرم پروند.

خنده ام می گیرد.
نگاه محبت آمیزش را حواله ام می کند.

_ گرم شدی؟
سری به نشانه ی تایید تکان می دهم.

در همین حین صدای ترسناک رعد و برق در کلبه می پیچد.
طوفان نگاهش به پنجره ی کلبه کشیده می شود.
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_ از خیر رفتن به اونور امروز باید بگذریم، رفتی حموم و
بیرون رفتنمون تو این بارون، یعنی به جون خریدن یه سرما

خوردگی مشتی ...
خنده ام می گیرد.

_ فکر کنم خدا خودش می دونه من به این جا عالقه دارم،
هربار که می آم بارون رحمتش رو می بارونه.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p421
#پارت_چهارصد_و_بیست_و_یک

#من_آیه _طوفانم

طوفان سینی را برداشته و گوشه ی چهار پایه می گذارد،
کنارم نشسته و دستش را دور شانه ام می اندازد.

به نرمی شروع به نوازش موهایم می کند.
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گرمای مطلوب بخاری و صدای ترق و تروق سوختن
چوب ها و این نوازش آرامش بخش طوفان مرا غرق در

لذتی شیرین می کند.
از این سو هم، رفتنم به حمام حسابی سنگینم کرده است. هر
چند دیشب خواب خوب و کاملی داشته ام ولی، اکنون با این
اوصاف و در این حالی که هستم خواب حسابی می چسبد...

_ تو خسته نیستی؟
طوفان متعجب نگاهم می کند.

_ خوابت می آد؟
خجل سری به نشانه ی تایید تکان می دهم.

_ حموم رفتیم و سنگین شدم، تو این هوا اونم جلوی این
 بخاری وقتی این طور نازم می کنی بیشتر اوجاق و گرمای
خوابم می بره.

می خندد.
_ زکی!

اشاره به تخت، می کند.
_ می خوای بریم رو تخت دراز بکشیم و لحافم بکشیم

رومون، خدا رو چه دیدی، شاید منم جبران خواب نصف و
نیمه  موندم رو کردم.

راضی سری به نشانه ی تایید تکان می دهم.
به سمت تخت قدم برمی داریم.

ابتدا من روی آن دراز می کشم و سپس طوفان ...
در آغوش طوفان جا گرفته و چشمانم را می بندم.
صدای شر شر باران از ناودان را می شنوم...
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هوا طوری گرفته ست که انگار اکنون دوازده و نیم ظهر
نیست.

_ می خوای جوجه رو برات کباب کنم بعد بخوابی؟
بدون این که چشمانم را باز کنم، با محبت می گویم:

_ اون صبحونه ی کاملی که من خوردم فعال تا چند ساعت
گشنه ام نمی شه، فقط یه کوچولو می خوام بخوابم، فقط یه

کوچولو ...
طوفان می خندد ...

_ یعنی این قدر خوابت می آد که جرات نداری چشات رو باز
کنی، می ترسی خوابت بپره؟

لبخند می زنم.
_ حس خوبی داره، تو هم چشات رو ببند، امتحان کن،

صدای شر شر ناودون، بوی نم خاک، صدای ریز پرنده ها،
صدای ترق و تروق چوب هایی که در حال سوختنن، این
طور بغل هم بودنمون، همه شون از هر الالیی و قرصی
خواب آورترن، چشات رو ببند و تو هم تو همین حسی که

من االن غرقم خودت رو غرق کن، خیلی مزه می ده.
_ اینایی که می گی یعنی قصد اینم نداری بریم شهر یکم

برای فنچمون خرید کنیم؟
صادقانه پاسخ می دهم:

_ من این حالی که االن دارم رو با هیچ چیز عوض نمی کنم،
حتی اگه قرار باشه برای فنچمون لباس بخرم، چون حاال

حاال ها برای خریدن لباس زمان دارم، ولی این باهم
بودنمون تواین آب و هوا و اینجا و خلوت دو نفره مون رو

نمی دونم کی دوباره می تونم تجربه کنم.
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سکوت می کنم، سنگینی نگاه طوفان به خودم را حس
می کنم.

لحظاتی بعد با محبت می پرسد:
_ از کجا یهو پیدات شد؟ شک ندارم دعاهای خاتون تورو

سر راه من گذاشته.
لبش را کنار گوشم گذاشته و با احساس پچ می زند:

_ خاطرت رو می خوام بد رقمه.
چشمانم را باز نمی کنم ولی همانند همیشه پاسخ می دهم:

_ منم دوست دارم بدرقمه.
می خندیم ...

هر دو یک صدا می خندیم و تنم اسیر دستان طوفان گشته و
مرا بی تابانه به خود می فشارد.

سکوت می کند...
سکوت می کنم ...

از نوازشم دست نمی کشد ...
نمی دانم چقدر زمان می گذرد، ولی همین که دستانش از
حرکت ایستاده و صدای نفس کشیدن سنگین شده اش را

می شنوم، به آرامی چشمانم را باز کرده و دلتنگ نگاهش
می کنم.

خدا را بخاطر داشتن طوفان شکر می گویم.
تمام تالشم را می کنم به هیچ چیز جز خودمان دونفر

نیاندیشم.
در خواب چهره  اش خیلی آرام و معصومانه ست ...

نگاهم روی لب هایش ثابت می ماند ...
عطش بوسیدنش به جانم می افتد، به نرمی نزدیکش می شوم.
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چشمانم را بسته و لبم را روی لبش می گذارم، ولی برای
بوسیدنش عملی انجام نمی دهم، آنقدر در همین حال می مانم
که سر آخر در حالی که لبم روی لب هایش است به خوابی

عمیق فرو می روم ...
خوابی که سرشارw از آرامش و سکون و حس خوب است ...

یک خواب دونفره با عشق و عالقه ای بسیار ...

* * *

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p422
#پارت_چهارصد_و_بیست_و_دو
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#من_آیه _طوفانم

با احساس برخورد نفس های آیه روی لب هایم چشمانم را به
نرمی باز می کنم.

نگاهم در سیمای همچو ماهش گره می خورد.
معصومانه خفته و کامال پیداست که در یک آرامش خاصی

غرق گشته است.
از این نزدیکی  قلبم گرم می شود.

این طور که شواهد نشان می دهد، زمانی که خفته بودم،
لب هایش در جوار لب هایم پلکیده.

دستم روی پهلویش نشسته است، آرام نوازشش می کنم.
چشمانم را بسته و بوسه ای نرم روی لب هایش می نشانم.
تکان ریزی می خورد ولی بیدار نمی شود و همچنان در

خواب به سر می برد.
نمی دانم تا چه اندازه موفق بوده ام ولی از صبح تمام تالشم
را کردم که طوری برخورد نکنم که او را دچار استرس و

تشویش و نگرانی کنم.
می دانم تقصیری ندارد ...
من او را می شناسم ...

من به ذات پاک و عاری از هر پلیدی و نیرنگ و جفا آگاه
هستم و مطلع ...
ولی چه کنم ...

چه کنم که به غرورم برخورده است ...
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این بی خبری آزارم داده و تا حساب مسعود را کف دستش
نگذارم آرام و قرار ندارم.

ولی شعورم به این می رسد که به آیه خورده نگیرم،
مخصوصاً اکنون که در ماه های اول بارداری قرار دارد.

لبخند روی لب هایم جا خوش می کند.
هنوز که هنوز است، بعد از گذشت یک روز حس شیرینی
که بعد شنیدن خبر بارداری آیه از زبان دکتر را شنیده ام را

در وجودم احساس می کنم.
خوشحالم ...

بی اندازه خوشحالم ...
این هدیه ی آسمانی را با جان و دل دوست دارم و بخاطر

وجودش شکر گذار خدایم هستم.
نگاهم به سمت ساعت کشیده می شود.
عقربه ها روی ساعت سه نشسته اند.

صدای بارش باران همچنان از بیرون شنیده می شود.
هوا به شدت دلگیراست.

به آیه حق می دهم که چنین خواب الود باشد که نخواهد از
خواب دل بکند.

ولی این گونه هم نمی شود. چرا که باید ناهار بخورد، او
اکنون دو نفر به حساب می آید وبه اندازه یدو نفر هم باید غذا

خورده و تقویت شود.
پس از بوسه ی نرمی که روی گونه اش می نشانم به آرامی از

تخت پایین می آیم.
کش و قوسی به تنم وارد کرده و تمام تالشم را می کنم

تاخواب را از خودم دور سازم.
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کمی بعد به سمت یخچال می روم و ظرف جوجه را از
درون آن برمی دارم.

ظرف سیخ ها را هم از کنار کابینت برداشته و به سمت
چهارپایه می روم.

با کمی عجله شروع به سیخ زدن جوجه ها می کنم.
اوجاق را هم علم کرده و کتری را روی آن می گذارم.

کمی بعد تعدادی از ذغال ها را کف منقل پهن کرده و از کلبه
خارج می شوم.

بوی نم باران عطر دلچسبی را به هوای باغ بخشیده است.
منقل را روی سکوی سنگی کنار ایوان می گذارم.

داخل کلبه شده و سیخ ها را برداشته و به سمت منقل باز
می گردم.

به محض قرار دادن سیخ ها روی منقل نفس عمیق کشیده و
شش هایم را پر از هوای پاک موجود می کنم.

کوه های اطراف را مه گرفته است و اگر این باران
همین گونه ادامه داشته باشد، امکان این که مه تا جاده هم بیاید

چندان دور از ذهن نیست.
جوجه ها را باد زده و کمی بعد می چرخانم تا سمت دیگرشان

هم کباب شود.
در این فاصله داخل کلبه شده و چند عدد گوجه هم از درون
یخچال برمی دارم، سپس به سمت قوطی سیخ ها رفته و یک
سیخ برمی دارم تا پس از شستن گوجه ها آن ها را سیخ بزنم.
کمتر از ده دقیقه جوجه ها و گوجه ها حاضر شده و پس از

قرار دادنشان درون سینی وارد کلبه می شوم.
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قبل از این که قصد کنم آیه را بیدار کنم خودش بیدار شده وبه
محض دیدنم لبخندی بر لب می نشاند.

_ فکر نمی کردم بخوابم، الکی الکی خوابم برد.
در پاسخ لبخندش من هم لبخندی برلب می نشانم.

_ نترس، منم الکی الکی خوابم برد. هوا طوری گرفته ست
که خودت هم نخوای به زور هولت می ده که بگیری و

بخوابی .  ..
اشاره به سینی می کند.

_ دستت درد نکنه، چه عطری داره.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p423
#پارت_چهارصد_و_بیست_و_سه

#من_آیه _طوفانم
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لبخندم عمیق تر می گردد.
_ پاشو تا گرمه بخوریم، ساعت سه رو گذشته هنوز ناهار

نخوردی ...
به آرامی از تخت پایین می آید. انگشتانش را درون موهایش

فرو برده و آن ها را مرتب می کند.
_ دروغ چرا حقیقتاً گشنه ام شده.

سینی را روی چهارپایه گذاشته و به سمت سبد پیاز رفته و
از میانشان یک پیاز کوچک را سوا می کنم.

_ پس جلدی بشین رو چهارپایه تا منم اینو پوست بگیرم و
بیام، جوجه رو بزنیم بر بدن.

از کلبه خارج و پس از پوست گرفتن پیاز درون
ظرف شویی آن را شسته و به کلبه باز می گردم.

در این فاصله که نبودم آیه نان و پارچ دوغ و لیوان و
بشقاب را درون سینی تمیزی قرار داده و روی چهارپایه

گذاشته است.
مشغول خارج کردن جوجه ها از سیخ هاست.

پیاز را روی سینی قرار داده و روی چهارپایه می نشینم.
_ زیاد درست کردم، خواستی خالی بخور.

با اشتیاق به کباب ها خیره می گردد.
_ دستت درد نکنه، عطرش که داره خفه ام می کنه.

تبسمی بر لب می نشانم و لحن بیانم را از محبت پر می کنم.
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_ بخور نوش جونت.
برشی برداشته و در دهانش می گذارد. چشمانش را بسته و با
میل عجیبی شروع به جویدن آن می کند، حس خوبی از این

قاب دارم.
حال دیروزش را با امروز که مقایسه می کنم، این تفاوت مرا
بیشتر ترغیب به این می کند که همه چیز را نادیده گرفته و

به آیه خورده نگیرم.
در آرامش شروع به خوردن می کنیم.

آیه به اصرار من خالی می خورد، ولی من که می دانم بدون
نان محال است که احساس سیری کنم با نان جوجه هایم را

می خورم.
لحظاتی بعد، غذایمان که تمام می شود، قبل از این که آیه

بخواهد سینی را بردارد مانع می شوم.
_ خودم بر می دارم، بیرون سرده، خودم می شورمشون، تو
هم پاشو کم کم حاضر شو راه بیفتیم، هم یه گشتی با ماشین

بزنیم و بعد بریم تهران ...
مخالفتی نکرده و کاری که ازش خواسته ام را انجام می دهد،
از کلبه خارج و مشغول شستن ظرف ها و سیخ های کثیف

می شوم، پس از اتمام کارم، منقل را خالی می کنم.
کمی بعد سینی را برداشتهدو داخل کلبه می شوم، ظرف ها را

درون سبد می چینم تا آب شان درونشان نماند.
فالکس را برداشته و چای را درون آن دم می کنم.

آیه هم در حال مرتب کردن تخت است، از ساکی که گوشه ی
اتاق قرار دارد مشخص است که لباس هایش را جمع کرده

است.
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بخاری و اوجاق را خاموش کرده و سپس به سمت قفسه ها
می روم، دو استکان به همراه مقداری قند برداشته و درون

نایلون کنار فالکس می گذارم.
_ دیگه خوردنی ها رو جمع نکردم.

به سمت رخت آویز می روم.
_ خوب کردی، بذار بمونن، اومدنی اینجا، الزمم می شه.

_ با اقا سهراب حرف زدی؟
_ نه، رسیدیم تهران زنگش می زنم، شاید هم رفتم خونه اش،

آخه می خوام با ایمان هم حرف بزنم.
اشاره به کلبه می کند.

_ اگه خواستی این جا رو جمع و جور کنی تنهایی انجام نده،
منم بیار تاباهم جمع و جور کنیم.

کت جینم را بر تن می کنم.
_ فکر نکنم کار به اونجا برسه، هر چی فکر می کنم نمی شه.

اگه کارم راه نیفتاد، فعالً باید همون جا بمونن خاتون اینا،
تهش دوست داشتی من اومدنی تو رم میارم با خودم در هفته

یکی دو روز این جا می مونیم، ولی اینو می دونم خاتون
 راضی به این نمیشه، پا تو خلوت منو تو بذاره.

 _ پس چکار می کنی؟
_ بذار با ایمان هم حرف بزنم ببینم نظر اون چیه، اگه اونم
صالح دید باید به خاتون همه چیز رو بگیم. فعالً تا یه هفته
دست نگه میدارم، تا ببینم کارم راه میفته یا نه، اگه راه بیفته
که کار تمومه، فردا با خودم نقاش می آرم، تا حداقل خیالم از
رنگ زدن خونه راحت باشه و تنها مشکلم فقط وصل نبودن

کنتورها بشه.

@romandl



_ چی بگم، هر چی خودت صالح می دونی، فقط خواستم
بدونی، من با این که چند ماه همگی این جا دورهم زندگی کنیم

مشکلی ندارم.
نزدیکش شده و بوسه ی قدردان روی خال گوشه ی لبش

می نشانم.
_ می شناسمت خانئم قیز. چادرت رو سر کن بریم، تو این
هوای تمیز گشتن مزه می ده. هوای بیرون مثل شمال شده،

کوه ها رو مه گرفته.
بااشتیاق به سمت پنجره می رود.

_ وای آره، چقدر مزه می ده تواین بارون پیاده روی کنی ...
می خندم...

_ موش آب کشیده می شیم.
با شیطنت نگاهم می کند.

_ مطمئن باش اگه حموم نمی رفتیم حتماً زورت می کردم منو
ببری پیاده روی ...

در حالی که یقه ام را صاف و صوف می کنم، چشمکی
حواله اش می کنم.

_ تو هم مطمئن باش، اگه اون موقع حواست به عوارضیم
بود حتماً می بردمت.
_ از دست تو ...

از این که خوشحال است خوشحالم ...
از این که لبخند بر روی لب هایش نشسته است حس خوبی

دارم ...
من غم عیالم را نمی خواهم ...

نمی خواهم صورتش را گرفته و غمگین ببینم ...
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عاشقش گشته ام مگر نه؟!
اگر این عشق نیست پس چیست!

این عالقه ی شدید قلبی که نسبت به آیه در دلم دارم،
نمی تواند جز عشق چیز دیگری باشد.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p424
#پارت_چهارصد_و_بیست_و_چهار

#من_آیه _طوفانم

کمی بعد حاضر و آماده از کلبه خارج می شویم. در را قفل
کرده و با کمی عجله فاصله ی بینمان از ماشین را طی کرده

و درون آن می نشینیم.
_ وای خدا چه بارونی...
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ماشین را روشن کرده و فرصت می دهم تا کمی گرم شود ...
_ چی شد خانئم قیز، توکه هوس پیاده روی کرده بودی...

دلفریبانه می خندد ...
_ هوسش از سرم پرید. هوا هم سرده هم بارونی ...

با خنده ماشین را به حرکت در می آورم، کار باز کرده
درهای باغ و خارج کردن ماشین و بستن و قفل کردن

دوباره ی درها را در کوتاه ترین زمان ممکن انجام می دهم.
به محض نشستن در ماشین و به حرکت درآوردن آن ضبط

ماشین را روشن کرده و از میانشان پوشه ی آهنگ های
حمیرا را پیدا می کنم ...

_ تو این هوای بارونی و تو این هوا فقط آهنگ های آبجی
حمیرا مزه می ده ...

آیه در تایید حرفم سری تکان داده و با اشتیاق دستش را
روی دستم، روی دنده می گذارد.
با عالقه به آهنگ گوش می دهیم.

برف پاک کن ماشین با آخرین سرعتش کار می کند.
_ وایی خدا انگار شلنگ آب گرفتی رو شیشه ی ماشین...

کامالً پیداست که از این آب و هوا حس خوبی دارد.
_ می خوام یه جا ببرمت.

_ جداً، کجا؟!
_ یه جایی مشتی، بریم می فهمی.

_ باشه.
به سمت پاتوق می رانم.

ورودی برای اکبر زبل بوقی زده و مقابل یکی از
آالچیق های نزدیک دکه پارک می کنم.
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آیه نگاهش که به کرسی درون آالچیق می افتد با ذوق
می گوید:

_ وای خدا، تو این هوا زیر اون کرسی رفتن حسابی
می چسبه.

_ آره، خیلی حال می ده.
از ماشین پیاده و از دو دوپله ی آالچیق باال می رویم.

به پشتی تکیه داده و لحاف کرسی را رویمان می کشیم.
سقف االچیق شیروانی ست، تا یک متر جلو تر از دیوار

آالچیق روی سقف آن قرار دارد و به همین خاطر از بارش
باران به درون االچیق جلوگیری می کند.

کمی بعد شاگرد اکبر زبل چتر به دست نزدیک کلبه می شود.
_ چطوری فری؟

_ خوبم داداش، خوش اومدی. چی بیارم خدمتت.
_ ممنون، یکم از اون خرت و پرت های همیشگی بیار،

چیپس سرکه ای هم حتما بیار ...
سری تکان داده و به سمت دکه می رود ...

_ این جا زیاد می آی؟
_ با سهراب آره، سهراب مرید این جاست،هرجا گمش کنی
این جا پیداش می کنی. البته با این االچیق ها حال نمی کنه.

شلوغی رو دوست نداره، نزدیک های کوه یه االچیق هست،
بیشتر با اوجا حال می کنه، منم به هوای اون اومدنی اونجا

می رم.
_ اون سری می گفتی می خوام یه جا ببرمت حال کنی

منظورت به این جا بود؟
لحاف را تا سر شانه هایش باال می کشم.
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_ آره ...
_ جای خیلی قشنگیه، ولی نه به قشنگی اون استراحت گاهی

که باهم رفتیم.
تک خنده ای می کنم.

_ آهان اونجا رو می گی، حقیقتاً منم اونجا رو بیشتر دوست
دارم. ولی االن فصلش نیست، اونجا تو بهار سرده، دیگه
االن اوضاعش خیلی بریختره، اونجا تابستون خوبه ...

اشاره به شکمش می کند.
_ فکر نکنم پس تابستون بتونی منو ببری، تا اون موقع

شکمم بزرگ شده.
چشمکی حواله اش می کنم.
_ دوست داری اونجا بری؟

_ آره.
_ خودش رو دوست داری یا شیطونی هامون رو ...

با شیطنت ابروی باال می پراند.
_ هر دوشون رو ...

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی

@romandl



#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p425
#پارت_چهارصد_و_بیست_و_پنج

#من_آیه _طوفانم

_ به لب هایش اشاره می کنم، من طعم این لب ها رو برای
اولین بار اونجا چشیدم. حتی عشق بازی با تنت و یکم غلط

اضافی کردن رو هم اونجا تجربه کردم ...
آهسته می خندد ...

_ پس تو هم مثل من به اون شب فکر می کنی؟
لحن کالمم مملو از مهر و محبت می شود ...

_ همیشه اولین ها از یاد نمی رن.
نگاهم به سمت دکه کشیده می شود، نزدیک شدن فری را که

می بینیم، هر دو سکوت می کنیم. فری با یک نایلونی که
درونش چیپس و پفک و تخمه است و یک سینی که بند و

بساط چای درون آن چیده شده به سمتمان می آید.
به محض باال امدن از پله ها آن ها را روی کرسی می گذارد.

_ دمت گرم.
نوش جانی گفته و از آالچیق دور می شود.

_ سردت که نیست؟
_ نه به هیچ عنوان.

_ خوبه.
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چیپس فلفلی و سرکه ای را باز می کنم، چون می دانم آیه به
پفک عالقه مند است آن را هم به همراه تخمه باز کرده و هر

دو با هم مشغول خوردن می شویم.
_ چیز دیگه هم می خوای؟

_ نه همین ها خوبه، تازه زیاد هم هستن، یه ساعت پیش
ناهار خوردیم.

_ بالخره از من پرسیدن، هر چی از دلت گذشت رو بگو تا
برات بخرم.

_ حتماً نگران نباش، هرچی هوس کنم بهت می گم تا برام
بخری.

_ یاشا خانئم قیز. غمت هم نباشه، اگه شکمت هم بزرگ شد
من باز تو رو اون استراحتگاه می برم.

لب برمی چیند.
_ چطوری، من با وقتی باردار نبودم به زور از اون کوه

رفتم باال، حاال االن که باردارم چطور برم باال!
_ از اون راه نمی برمت، از جاده ی دیگه اش که برای

ماشین هاست می برم، فقط از پارکینگ تا استراحتگاه یه سی
چهل متری پیاده روی داره.

ذوق لحن بیانش را پر می کند.
_ واقعاً؟

_ آره، خاطرت جمع، یا بهار یا تابستون حتماً می برمت
اونجا...

اشاره به شکمش می کنم.
_ فکر کنم برنامه ی ماه عسلمون رو هم که گفتیم بذاریم
برای اولین سالگرد ازدواجمون، باید با فنچمون بریم.
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در حالی که برشی از چیپس سرکه ای در دهانش می گذارد
می گوید:

_ تو هندز داری به نرفتنمون به ماه عسل فکر می کنی؟
_ منم هنوزم از این که نرفتیم ماه عسل ناراحتم.

دستش را روی دستم می گذارد.
_ نباش، چون من نیستم. مهم اینه االن پیش هم هستیم،

حالمون خوبه، مگه منو تو تنها زن و شوهری هستیم که نه
عروسی گرفتیم و نه رفتیم ماه عسل ...

_ من بقیه کار ندارم، زندگی هر کی به خودش ربط داره،
من برای سالگرد ازدوجمون برنامه دارم، نمی تونی زیرش

بزنی، تا اون موقع چند ماهت می شه؟
به فکر فرو می رود.

_ فکر کنم هفت ماه، اصالً حرفشم نزن نمی شه...
می خندم...

_ پدرسوخته هول بوده بیاد و نذاره منو تو تنهایی بریم ماه
عسل، فکر کنم با این اوصاف بعد این که فنچمون بدنیا اومد

چند ماه بعد با اون باید بریم ماه عسل ...
ابرویی از سر شیطنت می پراند.

_ زیاد خوشحال نباش، چون فکر نکنم بشه بعد زایمانم و
حتی بعد چند ماه هم بریم چون اون موقع میخوریم به

زمستون و سرما که فصل شمال رفتن نیست، پس آقا طوفان
اگه قصد برنامه ریزی داری برای دومین سالگرد

ازدواجمون برنامه بریز ...
خنده ام می گیرد ...
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_ انگار اوس کریمم قصد نداره بذاره من با عیالم برم ماه
عسل یکم عیش و نوش دنیا رو کنم. اون موقع دیگه اسمش

ماه عسل نیست که مسافرته ...
 _ حاال هر چی مهم اینه هر سه مون پیش هم هستیم.

دلم به آغوش کشیدنش را می خواهد ...
به خود فشردنش را ...

این که حرارت تنش را احساس کنم ...

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p426
#پارت_چهارصد_و_بیست_و_شش

#من_آیه _طوفانم
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_ می دونستی قلب پاکی داری؟
گونه هایش گل می اندازد ...

_ تو هم همین طور، قلب تو هم پاکه، من پاک تر از قلب تو
ندیدم ...

_ زبون نریز خانئم قیز، من همین طوری االن هوس این که
تنگ دلم بگیرمت و به خودم بچلونمت رو تو دلم می کشم.

آهسته پچ می زند:
_ منم دقیقاً همین رو می خوام آقا طوفان ...

چه کسی فکر می کرد، یک روز کارم به جایی برسد که
چنین با نوه ی خان بابا دل بدهم و قلوه بگیرم ...

با عالقه نگاهش می کنم.
_ خاتون همیشه می گفت، مهر زن و شوهر بعد عقد تو دل
هم میفته، یه جورایی منظورش به عشق بعد ازدواج بود ...

لحن کالمش سرشار از احساس می شود.
_ عشق همه جورش قشنگه، چه قبل ازدواج چه بعد

ازدواج ...
دستم را از زیر لحاف سر داد و روی پهلویش می گذارم و او

را به خود نزدیک تر می کنم.
_ منو تو یه عشق بعد ازدواج رو تجربه کردیم، یه چی که
خود اوس کریم ترتیبش رو داد و خودشم ما رو خاطرخواه

هم کرد.
سکوت می کند، در پاسخ حرفم جوابی نمی دهد، چشمانش

حرف برای گفتن دارند و لب هایش ولی غالف کرده مماس
هم هستند.
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یک چیزی درون چشمانش هست، نمی دانم چیست، ولی
قشنگ و زیباست ...

در همین حین، صدای زنگ پیامک گوشی اش به صدا در
می آید. با لبخند، آن را از درون جیب پالتواش برمی دارد.
نگاهم را از گوشی اش گرفته و مشغول ریختن چای درون

استکان های کمرباریک می شوم.
همین که استکان را مقابلش می گذارم، ناخواسته چشمم به
قسمت فرستنده می افتد و نام " عمو طاها" برایم چشمک

می زند.
نمی دانم پیش بینی و حدس و گمانم درست است یا نه، ولی

حس می کنم حرف های طاها بی ربط به زهرا نیست.
من در گذشته بارها توجه نگاه های دزدکی آن دو به همدیگر

بوده ام ...
من حتی شکستن کمر طاها را زمانی که در انباری خانه ی
خاتون از اتفاقی که برای زهرا افتاده بود، سخن گفتم را هم

دیدم.
می دانم ...

به خوبی می دانم که زهرا نسبت به طاها بی میل نیست،
حتی طاها ...

و اگر بخواهم صداقت به خرج دهم، باید بگویم دروغ چرا،
در دلم دعا دعا می کنم که حرف های طاها درباره ی زهرا

باشد، این که بخواهد او را از من خواستگاری کند ...
خوشبختی زهرا آرزوی قلبی من است ...

کمی بعد آیه چیزی را تایپ کرده و سپس از من می پرسد:
_ به نظرت کی می رسیم خونه؟
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پس دارد زمان را با طاها برنامه ریزی می کند.
_ فکر کنم ساعت هشت.

قبل از این که بخواهد شروع به تایپ کردن دوباره کند، با
محبت می پرسد:

_ می شه قبل از این که بری خونه ی آقا سهراب تا با ایمان
حرف بزنی، عموطاها رو ببینی؟

می دانم نم پس نمی دهد ولی باز با این حال تالش های آخرم
را هم برای دانستن موضوعی که قرار است طاها از آن

سخن به میان بکشد دریغ نمی کنم.
_ چرا این قدر مشتاق رو در رو کردن منو طاها هستی تو،

چی قراره طاها بهم بگه.
می خندد.

_ میدونی حرف هاش خصوصی، یه جورایی می شه گفت
مردونه ست اول از هر کس دیگه از زبون خودش بشنوی

بهتره، گفتن من درست نیست.
کمی، فقط کمی مطمئن تر می شوم، منو طاها چه حرف

مردانه ای می توانیم باهم داشته باشیم، که دانستن آن برای
آیه ی که خانم است بد نباشد، پس حرف مردانه ی ناجور

نمی تواند باشد، مالی هم که فکرش را نکنم، جز زهرا چیز
دیگربه فکرم نمی رسد ...

برای این که آیه را خاطر جمع کنم که از نگفتنش ناراحت و
دلگیر نشده ام با محبت به استکان اشاره می کنم.

_ باشه عزیزم، برنامه بریز ببینمش، چایت رو هم بخور تو
این هوا می چسبه، استکان چون سرد بوده تا از دهن نیفتاده

چاییت بزن به بدن تا گرم شی.
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_ باشه، پس بذار بره عموطاها خبر بدم کی می رسیم، بعد
چاییم رو بخورم.

مشغول تایپ کردن می شود و من مشغول نوشیدن چای،
عطرش چنان دلچسب و گرمایش در این هوا چنان برایم

مطلوب است که برای ریختن چای دوم در استکانم ثانیه ای
تعلل نمی کنم.

#من_آیه_طوفانم
#به نویسندگی سمیراحسن زاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

#p427
#پارت_چهارصد_و_بیست_و_هفت

#من_آیه _طوفانم

با عالقه استکان را در دستم گرفته و از گرمایی که به کف
دستانم می رساند لذت می برم.
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آیه هم به تبعیت از من کارم را تکرار کرده و مشغول
نوشیدن چای می شود.

_ وای چه می چسبه تو این هوا ...
_ اره، خیلی ...

همین که تمام می کند با محبت نگاهش می کنم.
_ می خوای یکی دیگه هم بریزم گرمت می کنه.

با ناز می گوید:
_ نیکی و پرسش آقا طوفان ...

_ ای خاله ریزه ...
استکانش را برایش چای کرده و قوری را در جای قبلی اش
دردن سینی می گذارم. چای دومم را که می نوشم مشغول
خوردن باقی چیپس ها می کنم، آیه هم که چایش را به اتمام
می رساند، در رکابم آمده و مشغول خوردن می شود ...

_ این یه هفته چکارا کردی خانئم قیز؟
_ بیشتر وقتم با زهرا بود، یا فیلم می دیدیم یا خونه جمع و
جور می کردیم و یا سبزی پاک می کردیم. یه روز هم رفتیم

خونه ی حدیث.
_ خواهرت خوب بود؟

_ این روزها یکم حالش روبه راه نیست، البته آقا رضا هم
 کم از حال اون نداره.
با خنده ادامه می دهد ...

_ بنده خدا تو حسرتw نشستن پیش حدیث مونده.
جدی نگاهش می کنم.

_ االن که این فنچ به تواز من نزدیکتره و حرف شنوی داره
بگو مثل بچه ی خاله اش نشه، چون من شوهر خاله اش نیستم
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کالهمون می ره توهم، من عیالم رو با هیشکی شریک
نمی شم حای فنچ خودم ...
تابی به ابروهایش می دهد.

_ چی بگم، از کجا معلوم شاید بدتر از پسر خاله اش شد.
اخم می کنم.

_ خودم حسابش رو می رسم. اگه بخواد منو از عیالم جدا کنه
خودم حسابش رو می ذارم کف دستش ...

آهسته خندیده و دانه ی از پفک را در دهانش می گذارد ...
همراه با شوخی و خنده هایمان یک ساعتبه همین منوال

گذشته و کم کم از جایمان برمی خیزیم. هزینه ی خوردنی ها
را به همراه شیرینی درون سینی قرار داده و سپس با عجله
سوار ماشین می شویم تا از خیس شدنمان جلوگیری کنیم.
مسیر را با گوش دادن به آهنگ طی کرده و سپس به

پاساژی که مخصوص سیسمونی است که می رسیم، به سمت
پارکینگ آن که زیرزمین از می رانم.

_ ای خدا، می خوای بریم خرید؟
_ یه همچین چیزی، حاال یه کوچولو خرید کنی که بد نیست.

_ هفته ی دیگه موعد چک دومت می رسه.
با جدیت نگاهش می کنم.

_ به نظرت با این خرید نکردن های کوچیک پول به اون
گندگی جور می شه؟ اگه درخواست وامم درست نشه، گفتمت

که موتور رو می فروشم ...
غمگین نگاهم می کند.

 _ ولی تو اون موتور رو خیلی دوست داری.
بدون این که نگاهش کنم با محبت می گویم:

@romandl



_ نه به اندازه ی خانواده ام ....
سکوت می کند ...

سکوتش طوالنی می شود ...
سنگینی نگاهش را حس می کنم ...

بخاطرخانه حسابی زیربار قرض رفته ام ...
هر چند ایمان بخاطر این که بدهی اش را قبالً داده  بودم

خواست کمکم کرده و مقداری از آن را بهم پس بدهد، ولی
من زیر بار نرفته و گفتم خودم کاریش می کنم ...
می دانم که اکنون آیه هم احساسی شده است ...

می دانم که اوخوب خبر دارد که اگر من برای ساختن آن
خانه اگر عجله به خرج داده و خودم را زیربار قرض بردم
بخاطر او بوده و نخواستم حرفی از حاج بابا یا باقی افراد

خانواده اش بشنود ...
هر چند او حرفی نزده و از من چنین چیزی را نخواست ...

ولی من نتوانستم دست روی دست بگذارم ...
من ادمی نیستم که بگذارم کسی به عیالم خورده گرفته و

خود را برتر از او بداند ...
نگاهش نمی کنم، چون نمی خواهم در نگاهش شرمندگی

ببینم ...
من که اورا نمی خواهم شرمگین کنم ...

چنین هدفی هم ندارم ...
من جز سربلندی و سرافرازی و خوشبخت کردن او

چیزدیگری نمی خواهم ...
از ماشین پیاده شده و پس از زدن دکمه ی دزدگیر، به رسم

عادت همیشه دستم را روی شانه اش می گذارم ...
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می فهمد که نمی خواهم شرمندگی اش را ببینم بخاطر همین
نگاهش را گرفته و به مقابلش می دوزد.

کمی بعد از پله ها باال رفته و وارد پیاده رو می شویم، با
پاساژ چند قدم فاصله داریم و با عجله آن را طی می کنیم.

وارد پاساژ که می شویم، آیه با اشتیاق تک تک وسایل های
درون ویترین را از نظر می گذراند.

_ تو رو خدا اینارو ببین...
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با محبت نگاهش می کنم.
_ چی دوست داری بخریم؟

با محبت نگاهم می کند.
_ طوفان یعنی من دارم مامان می شم؟

سوالم را با سوال پاسخ داده است، برای پاسخ دادن به
سوالش محبت خرجش می کنم.

_ می دونم همون قدر که بهترین عیال دنیایی بهترین مامان
دنیا هم می شی.

چشمانش را نم اشک می گیرد ...
می دانم این نم اشک از غم نیست ...

از غصه نیست ...
از ناراحتی نیست ...

از ذوق و اشتیاقی ست که در قلبش جا خوش کرده و حالش
را خوب کرده است ...

درست همین ذوق و اشتیاقی که مندر وجودم همان را
احساس می کنم...

نمی خواهم مانع ابراز احساسات و شوق اشتیاقش باشم، هر
چند اگر قرار باشد با اشک حس درونش را بروز دهد ...

دستم روی شانه اش محکمتر می شود ...
بهش زمان می دهم تا با عالقه به تک تک آنها نگاه کرده و

ابراز احساسات کند ...
کمی بعد به سرهمی سفید پشمی اشاره می کند...

_ به نظرت اون رو بخریم؟چون فرقی دخترونه پسرونه اش
مشخص نیست.

اشتیاقم را در لحن بیانم جاری می کنم.
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_ آره، حتماً بخریم.
وارد، مغازه می شویم.

به سرهمی درون ویترین اشاره کرده و فروشنده از قفسه
یکی را برایمان می آورد،وقتی که متوجه می شود ما هنوز
جنسیت نوزادمان را نمی دانیم، چند لباس دیگر را هم که
مخصوص هر دو جنسیتاست آورده و نشانمان می دهد ...

اشتیاق آیه را که می بینم برای خریدنشان ترغیب شده و پس
از پرداخت هزینه هایشان از پاساژ خارج و به سمت

پارکینگ می رویم.
به محض نشستن آیه آن ها را از کیسه هایشان خارج و بو

کشیده و قربان صدقه شان می رود ...
از پارکینگ خارج و به سمت خانه ی خاتون می رانم.

_ دستت درد نکنه، خیلی قشنگن.
در پاسخش چیزی در چنته ندارم تحویلش بدهم جز این که

سری به نشانه ی تایید تکان بدهم.
برای غریبه که نخریدم، برای بچه ی خومان خریده ام.

آیه، در حالی که اشتیاقش فوران گشته است، با ذوق نزدیکم
شده و بوسه ای روی گونه ام می نشاند.

از هملش خنده ام می گیرد و خرسند و راضی می گردم.
به افتخار حال خوب هر دویمان، آهنگ شادی انتخاب کرده

و تا سر بلوار حسابی با هم ابراز خوشحالی می کنیم.
به محل که می رسیم، صدای ضبط را کم کرده و آبرو داری

می کنیم.
همین که سر کوچه پارک می کنم. توجهم جلب طاهایی که به

ماشینش تکیه داده است می شود.
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_ اوه اوه عمویی هل کرده ی منو ببین.
_ هل کرده؟!

با شیطنت می خندد ...
_ همین طوری گفتم، حاال حرف هاش رو بشنو بعد متوجه

منظورم می شی ...
طاها به سمتمان می آید ...

از ماشین پیاده شده و سالم و احوال پرسی گرمی با همدیگر
می کنیم.

_ سالم، گل عمو، بازم بهت تبریک می گم زیر سایه مدر
مادر بزرگ شه.

آیه خجالت کشیده و سر می افکند.
_ ممنون ...

به رسم عادت دست مردانه ای بهم می دهیم.
_ سالم، چطوری داداش؟

_ شکر خوبم، تو چطوری؟ روبه راهی؟ کیفت کوکه؟
می خندم.

_ آره، کوک کوکم، هنوزم نمی تونم حالی خودم کنم که به به
داری بابا می شی داش طوفان ...

هر سه آهسته می خندیم.
آیه اشاره به کوچه می کند.

_ من می رم خونه، تا شما هر چه زودتر حرف بزنید.
اشاره به ماشین می کنم.

_ داداش بشین تو ماشین من آیه رو برسونم خونه، بیام یه
دوری هم تو محل بزنیم.
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طاها سری تکان داده و کاری که از او خواسته ام را انجام
می دهد.

از صندلی عقب ساک آیه را برداشته و سپس کیسه ها را هم
از آیه گرفته و به سمت خانه قدم بر می داریم.

از باران خبری نیست و به آرامی کنار هم و بدون عجله راه
می رویم.

به محض رسیدن و چرخاندن کلید در قفل در و باز کردن
آن، نگاهم به خاتونی که کاسه ی ترشی در دست دارد

می افتد.
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انگار رفته بوده برای شام از زیر زمین ترشی بیاورد.
_ خدا ببین کیا اینجان ...

کاسه را روی پله گذاشته و برای به آغوش کشیدن آیه
ثانیه ای مکث نمی کند.

در را به آرامی پشت سرم می بندم.
_ سالم خاتون، خوبی؟

مهربان می خندد
_ سالم اولدوز قیزم، ناز قیزم، جیران قیزم، خوبم مادر،

مگه می شه بد باشم...
جای جای صورت آیه را می بوسد و قربان صدقه اش

می رود.
بلند می خندم.

_ جونم قناری، بکش پایین فیتیله ی اون ماچت رو، یه نگاه
اینور بنداز، یکمم از اون آبدارش ارزونی چاکرت کن.
خاتون با دست دیگرش مرا هم به سمت خود می کشد.

سرش میان سر منو آیه قرار دارد و یک بوسه روی گونه ی
آیه می نشاند و یک بوسه هم روی گونه ی من خنده ام شدت

می گیرد و صدای خنده ی زهرا را می شنوم.
_ به به ببین کیا اومدن، چشممون به جمالتون روشن، چه

خوب اومدین، وگرنه کی می خواست خاتون رو جمع و جور
کنه. از صبح دویست بار اون کالهی که سر انداخته رو

بوسیده...
خاتون راهیمان کرده و با باال اشاره می کند.

_ سرپا نمون مادر برو باال ...
آیه دوشادوش خاتون خندان به باال می رود.
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پشت سر آن ها من هم براه می افتم.
حال نوبت زهراست که آیه ره به آغوش کشیده و ابراز

احساسات کند.
_ سالم زندادش، بازم تبریک میگم بهتون.

_ ممنون زهرا جان...
نزدیکم شده و دستانم را برادرانه و بدور شانه هایش پیچیده و

او را به خود می فشارم...
خوشحالم از بودنش ...

از اینکه آن روزهای سخت را پشت سر گذاشت ...
از این که با بیماریش کنار و برای درمانش تالش کرد...

خوشحالم ...
بیش از هر چیز از داشتنش خوشحالم ...

_ سالم خان داداش ...
بوسه ای روی گونه اش می نشانم.

_ سالم دردونه ی من ...
بوسه ی خواهرانه اش که روی گونه ام نشانده را روی قلبم

حس می کنم و غرق در آرامش شیرین می شوم.
در همین حین نگاه زهرا به کیسه ها که چند ثانیه قبل بخاطر
به آغوش کشیدنش کنار ساک روی زمین گذاشته ام می افتد.

_ وای خدا این جارو ببین.
کیسه را در دستش می گیرد.

_ زنداداش سرهمی؟
آیه با مهربانی پاسخش را می دهد.

_ آره، خواستی باز کن، یکی دوتا لباس دیگه هم هست ...
زهرا مشغول خارج کردن آن ها از درون کیسه می شود.
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بیش از این مناظر گذاشتن طاها را جایز نمی بینم و به همین
خاطر ساک را برداشته و به سمت اتاقمان می روم به محض

ورود به سمت کمد رفته و ساک را کنار آن می گذارم.
صدای ذوق و اشتیاق زهرا را می شنوم و دلم مملو از شادی

می شود...
حرف های پر محبت خاتون را می شنوم و از داشتنش حس

غرور می کنم ...
خوشحالم ...

خوشحالم که همانقدر که من برایش عزیزم، عیالمهم عزیز و
وجودش باارزش است.
به سمت راه پله می روم.

_ فعالً من بدم یکی دو ساعت دیگه بر می گردم.
خاتون دل نگران می گوید:

_ کجا مادر، هنوز که شام نخوردی.
_ شما بخورین من یه چند جا کار دارم، برای شام نیستم،

آخر شب می آم.
_ باشه مادر، خیر پیش ...

با عجله از پله پایین آمده و از خانه بیرون می زنم.
خودم را سریع به ماشین رسانده و پشت فرمان می نشینم.

_ شرمنده داداش، خاتون ختمون کرد، حسابی خوشحاله ...
_ این چه حرفیه، آره دیشب یه بند تا سر کوچع خداروشکر

کرده و برای سالمتی بچه تون دعا ...
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استارت زده و ماشین را به حرکت در می آورم.
_ کجا برم؟

هرجا خودت دلت خواست.
_ فعالً بذار اول به یاد قدیم، برم از مظفر دوتا فالوده بستنی

بخرم، تو این هوا حسابی می چسبه.
طاها می خندد، او هم به خوبی یادش است که ا این فالوده
خوردن هایی که در هوای سرد داشتیم چقدر باهم خاطره

داریم.
فالوده فروشی مظفر آقا سر چهار راه از با کمی فاصله

ماشین را نگاه می دارم، قبل از این که بخواهم از ماشین پیاده
شوم، طاها در سمت خودش را باز می کند.
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_ بشین من می رم می خرم، جای بدی پارک کردی ترافیک
میشه، چهار راه رو بپیچ گرفتم میام جلوی پارک ...

امان نمی دهد حرفی یا اعتراضی کنم.
پیاده شده و با ضربه زدن آهسته به صندوق عقب ماشین بهم

می فهماند که براه بیفتم.
ماشین را به حرکت درآورده و مقابل پارک نگاه می دارم.
کمی بعد در ماشین باز شده و طاها ابتدا ظرف فالوده ی مرا
دستم داده و برای خودش را هم از روی سقف ماشین بر

می دارد.
سپس در ماشین نشسته و هر دو مشغول خوردن

فالوده هایمان می شویم.
کامالً مشخص است که استرس دارد...

متوجه نگرانی اش می شوم ...
این طاهای پریشان که تمام تالشش را می کند ظاهرش را

حفظ کنم، طاهای پر جنب و جوش همیشه نیست.
بخاری ماشین را روشن می کنم.

_ می شنوفم، بگو داداش، چکارم داشتی؟
اشاره، به بیرون می کنم.
_ می خوای پیاده شیم؟

دستی به پشت گردنش می کشد.
_ نه همین جا خوبه ...

 سکوت می کنم.
خودم را مثالً سرگرم خوردن فالوده ام می کنم تا بالخره،

طاها تصمیمش را گرفته و لب به سخن باز کند.
کمی می گذرد، استرسش در لحن بیانش کامالً پیداست ...
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_ راستش، نمی دونم چی بگم، اصالً نمی دونم از کجا شروع
کنم.

سعی می کنم صمیمانه برخورد کنم تا حرف زدن را برایش
آسان کنم، اگر تا چند دقیقه ی بعد شک داشتم اکنون دیکر

مطمئن هستم که حرف های طاها قرار است به کجا ختم شود
و مطلب اصلی حرفش چیست و به چه کسی مربوط است ...
_ منم جلوت داداش این همه بهم ریختنت باس چیه، هر چی

می خوای بگی رو بگو، خودت روخالص کن.
_ منم چون داداشمی برام حرف زدن سخت شده.

دستی به پشت گردنش می کشد.
_ یا خدا خاک توسرت طاها این چه حال و روزی داری.

از این شکل و شمایلش خنده ام می گیرد.
_ بگو، مگه چی می خوای بگی، می خوای من ساکت باشم

هر موقع خودت خواستی حرف بزنی.
_ نه بابا این چه حرفیه داداش، من غلط بکنم همچین زری

بخوام بزنم، فقط یکم سختمه ...
_ باشه، حاال هرچی، من مشغول لمبوندن این فالوده ام

می شم، تو هم شروع به خوردنش کن که اگه یخش وابره به
درد همین جوب بغل ماشین فقط می خوره. حاال عجله

نداریم، هر موقع خواستی حرفت رو می زنی ...
خنده ی مردانه ای می کند.

_ فعالً بخور تا یکم حالت جا بیاد ...
هر دو مشغول خوردن می شویم، کامالً پیداست که دارد فکر
می کند که با چه کلمه ای حرفش را زده و لب به سخن باز

کند.
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p431
#پارت_چهارصد_و_سی_و_یک

#من_آیه_طوفانم

کمیبعد،ظرفخالیرارویداشتبردمیگذارم.طاهاهم
بهتبعیتازمنظرفخالیرارویداشتبردمیگذارد.

کمیبعدآنهارابرداشتهومیگوید:
_بذارایناروبندازمآشغالیبیام.

ازماشینپیادهوبهسمتسطلزبالهکهباچندقدماز
ماشینفاصلهداردمیرود.

همینکهآنرامیاندازد،نفسعمیقمیکشد.
بهچشمودلپاکیاشایماندارم،اینهمهاذیتکردن

خودشبرایچیست.
شایداگرجایمانبرعکسبود،منهماکنونحالیداشتم
هماننداو،اصالًچگونهبهاومیگفتمکهبهآیهدلبستم؟!

درهمینحیندررابازکردهودرجایقبلیاشمینشیند.
بدوناینکهنگاهمکند.

دستیپشتگردنشکشیدهومیگوید:
_نمیدونمچیبگم.

_راحتباش،راحت...
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_راستش،خودتمنومیشناسی،سروگوشمنمیجنبه،
همیشهسرمتوالکخودمه،اهلبازیدادنناموسکسی

همنبودمتاحاال...
برایاینکهراحتشکنمصداقتخرجشمیکنم.

_منبهتوعینچشایخودمایماندارمطاها،همبهچشم
ودلپاکیت،همبهجنموجربزهوغیرتت...

گویاحرفهایمکمیخاطرشراجمعمیکند...
کمیبعدبالحنیمحترمانهمیگوید:

_راستش،میخوامبهزندگیمسروسامونبدم،دیگهوقتشه
صاحبزنوزندگیبشم،خواستماگهمنوبهغالمیتون

قبولمیکنی،بهخانجونبگمتاخاتونرودرجریانبذاره
وهرموقعصالحدونستینیهتوکپا،خدممتونباسامر

خیرتشریفبیاریم.
خستگیمدرمیرود...

بغضممیگیرد...
بهیقینرسیدهوخیالمدیگرجمعشدهاست...

همانیکهحدسشرامیزدمشدهاست...
طاهاقصدازدواجبازهرارادارد...

سکوتمراجایزنمیبینم.
چراکهمیدانمطاهااکنوندلتویدلشنیستتاجوابو

نظرمرانسبتبهاینقضیهبداند...
برادرانهدستمرارویشانهاشمیگذارم.

_خونهیخودتونه،هروقتخواستین،تشریفبیارین.
طاهاخجالتزدهدستشرارویدستممیگذارد.

_نوکرتمبهموال،یعنیتومخالفنیستی!
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باخندهمیگویم:
_مگهمنمیخوامباهاتزندگیکنم،نظراصلیباخود

زهراست،منسرپیازمیاتهپیاز،منفقطحکمبزرگترش
رودارمجزاینکهبخوامبگمتشریفبیارین،کاردیگهای

نمیتونمفعالًانجامبدم.
مردانهمیخندد...

کامالًپیداستکهدلتویدلشنیست...
کامالًپیداستکهدلشفریادکشیدنمیخواهد...

باالپریدنوخوشحالیکردنمیخواهد...
_نوکرتم،توآقایی...
اشارهبهبیرونمیکند.

_بااجازهاتمنهمینجاپیادهمیشم.
_خببیابرسونمت.
_نهجاییکاردارم.

منمدارممیرمسمتخونهیرفیقمسهراب،اگهمسیرت
بهشمیخورهتایهجابرسونمت...

اشارهبهپارکمیکند.
_نهمیخواماینوریبرم...

مطمئنمیشومکهدلشتنهاییمیخواهد...
خالیشدنمیخواهد...

خستگیدرکردنمیخواهد...
خستهاست...

کامالًپیداستکهاینعاشقدلخستهسالهادردعشق
کشیدهواکنونکهمیخواهدبهمراددلشبرسدباورش

نشدهاست.
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حرفینمیزنمواعتراضینمیکنم...
میدانمکهفعالکمیخجالتمیکشد...

اینکارشکهقبلازازهرچیزخواستهبامنتصمیمشرا
درمیانبگذاردبرایمکارشبسیعزیزوباارزشاست.
اینکارشفقطازیکیکهناموسمیشناسدونظربدبه

ناموسکسینمیاندازدبرمیآید...
اینرامیدانمکهطاهاباگفتناینموضوعیهدفیجز

نشاندادننیتپاکشنداشتهاست...
بخاطرهمینبهرویشلبخندیزدهودستشرامردانه

میفشارم.
_بروبسالمتداداش...

باادبواحترامخداحافظیکردهوداخلپارکمیشود...
همینکهماشینرابهحرکتدرآوردهوکمیدور

میشوم...
بیاختیارمیخندم...

خندهاماوجمیگیرد...
کمکمشدتشبیشتروبیشترمیشود...

تاجاییکهاصالًنمیدانمکیوچهزمانیچشمانمترشده
واشکخوشحالیازچشمانمچکیدهاست...

ایناشکهابرایخوشحالیحالدلزهراست...
خواهرم...

خواهریکهخودشاهدعذابشبودهام...
شاهددردکشیدنشبودهام...

وکمرمزمانیخمشدکهبخاطرمناوراطعمهقرارداده
بودند...
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وایندردراتنهازمانیکهزهراراخوشحالوخندانو
خوشبختببینممیکاهد...
فقطخوشبختیدردانهام...

#من_آیه_طوفانم
#بهنویسندگیسمیراحسنزاده

#آذربایجان_قیزی
#عاشقانه_معمایی_پلیسی

۴۳۲#پارت
درهمینحیننگاهمبهگنبدحرمشاهعبدالعظیممیافتد.

دستخودمنیستکهدلمهوایینشودوماشینراپارکو
داخلآنجانشوم.

حتیدستخودمهمنیستکهگوشهایخلوتازحیاط
ننشینموخیرهیگنبدنشوم.

حتیدستخودمهمنیستکهاشکخوشحالیامراپنهان
کنم.

البتهباصدایبلندنمیگریم،فقطبهچشمانماجازهمیدهم
آراموآهستهببارندتاشوقاشتیاقمرابهاینروشبروز

دهم.
زهرایم،قراراستبهعشقشبرسد...

زهرایمقراراستروزهایقشنگیراتجربهکند...
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زهرایمقراراستخوشبختبشود...
باورمکنمکهقراراستزندگیعزیزانمرنگقشنگیبه

خودبگیرند؟!
خیرهبهآسمانمیگردم.

ازاعماقوجودموبادلیشادوحالیخوبزمزمه
میکنم:

_دمتگرم.دمتگرماوسکریم،دمتگرمکههوای
عزیزامروداری،چاکرونوکرومخلصوغالمتم.دمت

گرماوسکریم،کرمتروشکر...
بادستاشکچشمانمراپاکمیکنموبادلیمشتاقبه

قصدخواندننمازورازونیازبا"اوسکریم"واردحرم
میشود...

-مریدتماوسکریم،مریددرگاهتم.

***

دقایقیازآمدنمبهخانهیسهرابمیگذرد.
سهرابدرپذیراییپشتتلفنمشغولصحبتبادوستش

است.
انشاءهللکهدوستشبتواندکاریانجامبدهدوهرچه

زودترانشعاباتخانهراوصلکنند.
ایماندرخانهنیست.درتماسیکهلحظاتیپیشبااو

برقرارکردم،گفتایندورواطرافاستوکمیدیگربه
خانهمیرسد.
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رویصندلیمیزغذاخورینشستهامودرحالنوشیدن
چاییکهلحظاتیپیشسهرابآبرابهدستمدادههستم.

درهمینحینسهرابداخلمیشود.
ازلبخندرویلبهایشپیداستکهخوشخبراست.

-حلهداداشگفتمتکهخرشحسابیمیرهوبراتحلش
میکنه.

لبخندرویلبهایمنهممینشیند.
-چطوری،چیگفت؟

چشمکیمیزند.
-دیگهبااوناشکارنداشتهباشه،کمترازیههفته

انشعاباتخونهتاونجاوصلهتامام.
میخندم.

-مرامتوعشقه...
-عشقیداداشعشق...

کشیدهگفتهاست.آنهمباخندهایصدادار،بهسمت
یخچالمیرود.
-زنگزدی؟

-آره.
آنرابازمیکند.

-کجابود؟
-گفتهمیندورواطرافه.

کوکتلهاراازیخچالبیرونمیآورد.
-َپحله...

گلهمندانهنگاهشمیکنم.
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-هنوزاوضاعمعدهتبریختهوتوچسبیدیبهاینودست
نمیکشیازش،اگهخوببودچیمیلمبوندی؟

خندهایمیکند.
-تورونگاهنکنکهاهلوعیالداریویهخاتونکه

دستوپنجهاشطالستوحسابیبهاونشکمواموندت
میرسن،منتواینهفتاآسمونیهستارههمندارم.خودمم
وخودم،منمکهجزاینعرضهیپختنغذایدیگهایندارم
تههنرمهمیندرستکردناینکوکتلهاستدیگهتهتهش
بتونمیهپیتزادستوپاکنم.کارمنهمونخوردنغذای

حاضریوتخممرغه.
اخممیکنم.

-خبلندهوراینطوریبیشتراونمعدهیفلکزدهرو
میزنیوآشوالششمیکنیودوبارهمیزنهگیرپاچ

میشهسرازبیمارستاندرمیآری.
قهقههیبلندیسرمیدهد.

-بیخیکارمننیستتهشیکمدوادرمونودوبارهبلیط
برگشتمبهخونهروپسمیگیرمومیآماینجا...

اخممغلیظترمیشود،بعضیکارهایشحرصممیدهد.
درستهمانندحرفنزدنش،باشرارهدوستآیه...

-خاکتوسربیعرضهتکنم.دویستباربهتمیگم
بروباهاشحرفبزنسنگاتوواکنچیدیدیتواین

زندگیمجردیکوفتی؟نههدفیدارینهمشخصه
میخوایچهغلطیکنی،زندگیتبیبرنامهبی

برنامهست،اینیکیماموریتتهمکهتمومشد،چهمرگته
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چرادسترودستگذاشتیهمداریخودترواذیت
میکنیهماونبندهخدارو؟

کمکمخندهرویلبهایشمیماسد،میدانمبهخوبی
میدانمکهاینیالغوزهمچنانعاشقاست.

-برمچیبهشبگمرومنمیشهبهشحرفیبزنم.
جدینگاهشمیکنم.

-مگهنمیگیاونیکهتوروباهاشدیدهیکیازهمکارات
بودهبروبهشهمینروبگو،بگوچیکارههستیودلیل
اینکهاوندخترهمتنگدلتبودهچیبوده،اصالًچرا

مجبوربودیپنهونکاریکنی.
شروعبهخردکردنکوکتلهامیکند.

-بیخیفعالًنمیخوامهیچغلطیکنمدارهزندگیشو
میکنهمنمدارمزندگیمرومیکنم،بذارتکلیفکارم

مشخصشه،واسهچیبرمخرابشمتوزندگیشوزندگی
آرومشروخرابکنم.

۴۳۳#پارت
-زرنزن،کارکهمثلچندسالپیش،میآیپیشخودم،
بلکهمنمبههوایتواونکارگاهرودوبارهراهانداختم،

چهارتاکارگرهممیآریم،اوستابهیهاندازهزیروبمکار
وحالیجفتمونکرد،فقطتووسطراهزدیجادهخاکیو
کشیدیعقب،وگرنهتوهمبهاندازهیمنیهپااوستایی،
درثانیازکجامیدونیزندگیاونبندهخداهمآرومه؟

میانهحرفممیپرد.
-همینکهمنتوزندگیشنیستمیعنیزندگیشآرومه.
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-زرمفتمیزنیبهخدازرمفتمیزنی،اوندلتداره
واسهدیدنیهگوشهچشمازسمتشپرپرمیزنه،ولی

کوریوحالدلخودتروهمنمیبینی،البتکورنیستی
داریخودتروبهکوریمیزنی.

جوابمراطوریدیگرمیدهد.
-تازهاستخدامشده.

دستخودمنیستکهطعنهنزنم.
-هنوزباهاشکارنداریومیگیبیخی،خبرداریکه
تازهاستخدامشده،خوبالدنگکسیکهبراتمهمنباشه
چرابایدپیگیرهکارهاشبشی،خودتروبهکورینزن،
قبلازاینکهدیربشه،بروراستوحسینیهمهچیزرو

بهشبگو.اونروزازحرفهای\عیالمفهمیدمکه
خواستگاربراشاومده.اونمیهخواستگارتوپ...

درستاستکهخواستگاربرایشآمدهاّمانهبهآنتوپی،
فقطبرایاینکهاورابهخودبیاورمپیازداغشرابیشتر

کردهام،هلودستپاچهمیشود،بهطوریکهاتفاقیدستش
رابهجایکوکتلمیبرد.

"آخ"آرومیمیگویدودستشرازیرهشیرآبمیگیرد
تاخونجاریشدهازانگشتشرابشوید.

بهمحضدیدناینوضعیتشباتاسفسریبهطرفین
تکانمیدهم.ازجایمبرمیخیزموبهسمتشمیروم،
دستمالکاغذیراازرویمیزبرمیدارموبهسمتش

میگیرم.
-اینوبگیر،بیابروردکارتمنخردمیکنم.
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سعیمیکندخوددارباشد،خودشرامحکمنشانبدهد؛
ولیمنخوبمیدانمکهداردچهعذابیراتحملمیکند،

مگرمیشودبفهمیکهعشقتدرچندقدمیازدواجبا
شخصیدیگرباشدودسترویدستبگذاریوعذاب

نکشیونخواهیکهکاریانجامبدهی.
سکوتراجایزنمیبینمعصبیمیشومدستخودمنیست،

نمیتوانمخودمراعادینشانبدهم.
-خاکتوسرت،زرمیزنهمیگهحالمونخوبه.حالش

خوبهمنآرومم.یکیدیگهآرومهزندگیهمداریمخوب،
احمقمنتظرییکیبرهقاپدلشروبدزده،بعدتوبمونی

وحوضت؟!
باحرصآخرینکوکتلراهمحلقهایخردمیکنم.

-منتظرچیهستیبرومثلبچهآدمبگواونموقعتودل
یهماموریتبزرگبودم،اونیکهاونروزتومنوباهاش

دیدیهمکارمبوده،صیغهبودیمالبتهبخاطرکاراون
صیغهبینمونجاریشدهبود،همونسالاونماموریت
تمومواونرفتسیکارخودشومنمسیکارخودم،

خوباحمقاونفکرمیکنهتوزنداشتیوبااینحالبا
اونمتیکمیزدی.خوبدیوونههرکسدیگهباشههمچین

فکریمیکنهنکردیهمونروزبریبهشتوضیحبدی
بعدچندماهپاشدیرفتی،دربهدرآدرسشبودیبهش

زنگزدیوپیغومفرستادیبهجایتوضیحالکیشاخو
شونهکشیدیبراش،واقعاًچیفکرکردیباخودت؟!هر
کسدیگهجایاوندختربودخودشرویهجاگموگور

میکردتادستتتاقیامقیامتبهشنرسه.
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سکوتکردهاستحرفینمیزند،رویصندلینشسته
استوبهنقطهایکورخیرهشدهاست،منهماگرجایاو
بودموقتیمیفهمیدم،عشقمخواستگاربرایشآمدهاستو
دریکقدمیازدواجاستدرستبههمینحالمیافتادم.

همینکهمیخواهمدوبارهحرفیبزنمصدایچرخیدنکلید
دررامیشنوم،سهراببالحنیغمگینمیگوید:

-دیگهحرفینزننمیخوامپیشایماندراینبارهحرفی
بزنیم،بهاندازهکافیفکرشدرگیرهخودشوزندگیش

هستدردمنبرایخودمبسه،بهاونماضافهنکن.میرم
یهدوشبگیرم.

۴۳۴#پارت
ازجایشبرمیخیزدوازآشپزخانهخارجمیشود،مسیر

رفتنشرامینگرماحمقاستبهوهللاحمقاست.
بهکارمادامهمیدهمدرهمینحینایمانداخلمیشود.

-سالمداداش.
لبهایشمیخنددولیمنغمرادرونچشمانشبهخوبی

میبینموحسمیکنم.
-سالم.

اشارهبهلباسشمیکنم.
-االنخاتونالزمیلندهور،یهچیدرستدرمون

میپوشیدیمیبینیکههوااوضاشبریختهگاهیمیزنه
زیرخندهوگاهیمیزنهزیرگریه،خودشمنمیدونهبا

خودشوماچندچنده...
میخندد.
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-آرهبایدحواسمباشه.
اشارهبهبیرونآشپزخانهمیکند.

-چشبود؟!
همانطورکهسهرابگفتهبودبهچیزیاشارهنمیکنم،

میخندم.
-هیچیعرضهیخوردکردنیهکوکتلمنداره،دستشرو

برید،رفتاونروببندویهدوشبگیرهبعدبیاد.
میخنددواشارهبهبیرونمیکند.

-برملباسموعوضکنموبیام.
ایمانمیرودونفسمراباآهبیرونمیفرستم.

آرامشمیخواهمبرایهردویشانآرامشمیخواهمچرا
کههردویشانالیقیکزندگیخوبوتوامباآرامش

هستند.
میدانمکههرکدامبهنوعیبیحوصلهوفکرشاندرگیر

استبههمینخاطرسعیمیکنمشبخوبیرابرایشان
فراهموتاحدودیدورهمباشیموخوشبگذرانیم.

ازجاسیبزمینیپیازیکنارکابینتظرفشویی،چند
عددپیازوسیبزمینیبرمیدارم.سپسشروعبهپوست

کندنوخردکردنآنهامیکنم.
فعالًازدستمهمینبرمیآیدکهبرایشانیکبندری

خوشمزهبپزمالبتهحواسمهستکهدرریختنفلفلاسراف
کنمتااوضاعمعدهسهرابرابدترازاینیکههستنکنم.
ازسیبزمینیهاشروعمیکنموآنهاراخردومشغول

سرخکردنشانمیشوم.درهمینحینایمانداخل
آشپزخانهمیشودولیهمچنانازسهرابخبرینیست،
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نمیخواهمغصهبخوردولیفعالًچارهندارمبایدبهاو
تلنگریواردبشودتابلکهسرعقلبیایدوکاریبکند،تا

کیمیخواهددسترویدستبگذاردتاکی!
سعیمیکنمخودمراخوشحالوخنداننشانبدهم.

نمیخواهم...
منغموغصهایمانرانمیخواهم.میدانمدردلشبخاطر

خاتونواینکهچگونهازماجرایزهرهواینکهچگونه
پایشبهخانهوزندگیمانکشیدوچهشدکهمجبورشدبا
خاتونوزهراوحتیمنرفتاربدیداشتهباشدتوضیح

بدهد،غصهمیخورد.غممیکشد.آزارمیبیند؛ولی
دوستندارمحرفهایتکراریبزنمدوبارهبگویمچهکرد

وچهخوبانجامدادوچهخوبکهاینراهرارفتو
باعثسرافرازیخانوادهشد.

فکرشفقطدرگیرخاتوناست،اینرامیدانمماندهاست
چگونههمهچیزرابهاوتوضیحبدهدخجالتکشیدنشرا

درکمیکنم.
نزدیکممیشود.

-بیااینوربذارمندرستکنم.
میخندمخودمرابشاشنشانمیدهم

-بروبشینسرجات،چونخوشخوشانامهامشب
میخوامبهتونیهبندریبدمکهلبولوچهتونآویزون

شه.
بهسمتسماورمیرود.
-چایمیخوریبریزم؟

سیبزمینیهایدرونماهیتابهراهممیزنم.
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-نیکیوپرسشبریزداداش.
بهسمتسماورمیرودوهمزمانکهبرایخودشچای

میریزد،برایمنهماستکانیچایمیکند.
درحالیکهمشغولهمزدنسیبزمینیهاهستمبا

خرسندیمیپرسم:
-چهخبراچیکاراکردیامروز،رفتیاداره؟

-آرهرفتم.
سپسبلندمیخندد.

-وهللخبرهایاصلیپیشتوئه،ازخاتونبرامبگو،
مطمئنمکهبعدازشنیدناینکهقرارهبابابشیحسابیذوق

کردهودلتودلشنیست.دیشبتوبیمارستانبودیو
نتونستیمخوبحرفبزنیم،فقطگفتیباباشدیقطعکردی.

۴۳۵#پارت
بایدخوشحالبشومولینمیشوم،چراکهایمانهم

میتوانستاکنونپدربشود.
حتیزودترازمنمیتوانستپدربشودولینشد.زهره
الیقمادربودننبوداوتباهکرد،همزندگیخودشراو

همدوسالاززندگیایمانرا...
نمیخواهمبروزبدهم.

نمیخواهمایمانحسکندنسبتبهشحسترحمیادلسوزی
دارم.

غروردارد...
شخصیتدارد...

منخوردکردنشخصیتبرادرمرانمیخواهم...
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لحنکالممرامملوازخوشحالیوذوقواشتیاقمیکنم.
-حیفکهنبودیاونجاتاحالشروببینیاونباال

همینطوریهریزویراژمیداد،خداروشکرگفتناشاز
زبانشنمیافتاد،اونقدرذوقدارهکهزهرامیگهسر

صبحیپاشدههنوزفنچموننیومدهبراشکالهسرانداخته،
خاتونهدیگه،خودتکهمیشناسیحسابیبچهدوستداره.

بامحبتمیخندد،خندههایشهمعذابممیدهدوهم
خوشحالممیکند.

-میشناسمش،کیهکهخاتونرونشناسه،حالشاالندیدن
دارهحسابیدارهکیفمیکنه.

استکانهایچایرارویمیزمیگذاردوصندلیرابیرون
میکشدورویآنمینشیند.

بامحبتنگاهشمیکنم.
-یهخبرخوبدارم

-چهخوشخبرشدیداشطوفان...
میخندمسیبزمینیهایسرخشدهراجمعودرونبشقاب

میریزموباقیسیبزمینیهایخامرادرونماهیتابه
میریزمومشغولسرخکردنشانمیشوم.

-بلهدیگهمااینیم.
زهرایادممیآید.میدانم،شکندارمکهایمانهمبهاندازه
منازخوشبختیزهراخوشحالمیشود،بالبخندیکهاز

ذوقواشتیاقزهرارویلبهایمنشستهاستمیگویم:
-قبلازاینکهبیاماینجا،طاهاباهامحرفداشتواومد

توماشینوحرفهاشروبهمگفت.
برایشنیدنادامهیحرفهایمگوشتیزمیکند.
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-اززهراخواستگاریکرد،برایخواستگاریاومدن
اجازهمیخواست.بهمگفتاگهتورضایتمیدیبه

خانجونبگمتاباخاتونحرفبزنه.
لبهایشبهلبخندیخوشحالکشمیآید.

-توچیگفتی،اجازهدادی؟
-گفتمبیاییننظراصلیدستخودزهراست،منفقط

میتونماجازهاومدنبهخواستگاریروبهتبدم.
خوشحالمیشود،خیلیخوشحالمیشود،حسمیکنماو

همهمانندمنچیزهاییراحدسزدهبودچراکهبا
خوشحالیمیگوید:

-زهرابدونشکخوشحالمیشه.
متعجبنگاهشمیکنم.

-منظورتچیهچراتااینحدمطمئنیکهزهراازشنیدن
خبراینخواستگاری،خوشحالمیشه؟

رنگنگاهشبرمیگرددحرصرامندرلحنبیانشبه
خوبیمتوجهمیشوم.

-زهرهشامشخوببود،بومیکشیدهمهچیروخوببو
میکشید،چشاشمثلعقابتیزبود،هیچیازچشمایاون
دورنمیموند،اونگفت،اونبهمگفتزهراوطاهادلو
باختنبهم،راستشاینکهزنداداشعاشقتبودهروهماون

خبرشروبهاسیرسوندهبود.
میدانم،اینحرفکهمنوآیهعاشقهمهستیمکهبهاسی

گفتنندارد،اینواضحاستکهمنوآیهبعدازازدواج
عاشقوشیدایهمبشویم.درهمینافکارهستمکهبا
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شنیدنحرفبدیایمانچشمانمازتعجبگردودهانمباز
میماند.

۴۳۶#پارت
-قشنگمیدونستنکیروطعمهکننتاتودمبهتلهبدی
واوندخترهمقشقرقبپانکنهوآبروترونبره،انگار

اولنقشهشونیهچیزدیگهبوده،ولییهونقشهروعوض
کردن،البتهزهرهخانمعوضکرده،زهرههمونطورکه
خوبمیدونستزنداداشازمدتهاپیشعاشقتبوده،

همونطورهممیدونستزهراعاشقطاهاست...
حرفهایآنروزطاهارادرذهنمحالجیمیکنم.باورم

نمیشودچیزیکهاززبانایمانشنیدهامدرستاستیا
غلط،یعنیآیهقبلازازازدواجمانوقبلازآنروز

عاشقمنبودهاست؟!
مبهوتمیپرسم:

-چیمیگیایمان،منظورتچیه؟
ایمانمتعجبمرامینگرند.

-یعنیتوتااالننمیدونستی؟یعنیزنداداشچیزیبهت
نگفتهبود؟

تعجبمراکهمیبیندپاسخسوالشرامیگیرد.
عصبانیمیشود،ازدستخودشعصبانیمیشود.

-گندزدمآره،زراضافیزدمآره.
مبهوتمیپرسم.

-آیهقبلازازدواجمونخاطرخواهمنبوده؟!
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ماندهاستچهبگوید،دیگرمطمئنمیشودکهدراینباره
آیهبهمنحرفینزدهاست.

عصبیوبرافروختهدستهراستشراچندباردرون
موهایشفرومیبرد.
-ازمننشنیدهبگیر.

ازجایشبرمیخیزدوبهسمتممیآید.
-بروچایتروبخورمنخودمایناروسرخمیکنم.

کفگیرراازدستممیگیرد.اعتراضنمیکنم،تمامذهنم
درگیرهچیزیکهشنیدهاماست.

آیهعاشقمنبوده،آنهمقبلازآنروزوقبل
ازدواجمان؟!

همهچیزآنروزمقابلچشمانمنقشمیگیرد،گریههایآن
روزش،بیپناهیوالتماسوخواهشچشمانش.

چگونهاینهمهمدتاینرانفهمیدم.
حسمیکردمچیزیدرونشوجودداردکهمرامدامبه

سمتوسویخودشمیکشیدومرادرگیرخودش
میکرد؛ولیهیچوقتفکرنمیکردمکهاینکششبخاطر

عشقیکهنسبتبهمندارداست.
گرممیشوم.

خوشحالمیشوم.
دستخودمنیستولیبیاختیارلبخندرویلبهایم

مینشیند.
همینکهمیخواهملبخندمراجمعکنمایمانآنرامیبیندو

ازحالتحرصوعصبانیتیکهازدستخودشدارد
خارجولبخندرویلبهایاوهممینشیند.
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منبایدبروم؛میخواهمبرومخانهوآیهراببینم،دلم
فشردن\اوبهخودمرامیخواهد.دلمبهآغوشگرفتنو

قربانصدقهرفتنشرامیخواهد.
پسبخاطرهمیناستکهراحتابرازعالقهمیکند،

راحتدوستتدارمهایشراباعشقردیفبهردیفپشت
سرهممیچیندوتحویلممیدهد.

تمامحرفهاییکهآمدهبودمتابهایمانبگویمازیادم
میروند،ذهنمخالیازهرچیزدیگرمیشود.فقطیک

چیزدرونذهنمجوالنمیدهدآنهمایناستآیهقبلاز
ازدواجمانعاشقمنبودهاست؟

۴۳۷#پارت
ازکی...

ازکیعاشقمنشدهاست؟!
اصالًچگونه؟!

چطورعاشقشخصیچونمنشدهبود؟!
اصالًدلبستهیچهچیزمنشدهبود؟!

پراست...
سرمازاینسوالهایگوناگونپراست...

سوالهاییکهجوابتکتکشاندردستآیهیمنوعیالی
کهاکنونعشقموصاحبقلبمگشته،است.

ایمانباخندهمیگوید:
-دقیقاتواالناینجاچهغلطیمیکنی؟!اصالًباسچی
اومدیاینجا؟اونمتواینساعتکههمیشهیخداچپیدی
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توخونهوپیشاهلوعیالتی؟!پاشوبروپیزندگیت.برو
بهاهلوعیالتبرس.

خواندهحرفدلمراازچشمانمخواندهاست؛اّمامنآمده
بودمکهبااوحرفبزنم؛ولیاکنونهیچحرفیبرایگفتن

ندارم،اصالًیادمرفتهاستکهآمدهبودمبهاوچهبگویم.
-منمفردایهسرمیآمخونه،درستنیستتومراسم
خواستگاریزهرانباشم،بهترههرچهزودترباخاتون

حرفبزنم،انشاءهللخبرباباشدنتووازدواجو
خوشبختیزهراغمکارهایمنومیشورهومیبره.

تازهیادممیآیدکهبرایچهآمدهبودم.
منهمآمدهبودمدراینبارهبااوحرفبزنم،کهسهراب
بخاطرواسطهایکهداشت،بهمایناطمینانرودادکهتا

یکهفتهانشعاباتخانهوصلمیشود...
پسهرچهزودترایمانباخاتونحرفبزندبهصالح

است.
لحنکالممرامملوازمحبتمیکنم.

_غمتنباشهایمانخدابزرگه.راستشمنهمیشه
شرمندهیتوهستم،اینشرمندگیمنازبیننمیره،

مطمئنباشخاتونهمازاصلماجراخبردارشه،خوب
ملتفتمیشهکهیهکارروواسهانجامدادیوچراانجام

دادیوچرااونطورانجامدادی،خاتوندلشگندهست،قد
یهاقیانوسه،بخاطررفتاریکهباهاشونداشتیتورو

میبخشه،هرچندکههمونلحظههمبخشیده،خاتونکی
ازیکیکینهبهدلگرفتهکهتودومیشباشی،خاطرت
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جمع،تکتکدادوهوارهاتوبیاعصابیهاتروتا
حاالازیادبرده.

لحنشراغممیگیرد.
_هنوزمفکرمیکنهمناونپولهاروتوقمارباختم،

فکرمیکنهمنبخاطرجمعکردن،آبرویتوو
خونوادهمونکهاونروززهرهتوکوچهبهبادشداشت
میدادباهاشازدواجکردم.فکرمیکنهاونکارمبرای

چزوندنتوبوده...
بهسمتشمیروم.

دستمرارویشانهاشمیگذارم.
-فکرنکن،بهاینچیزهافکرنکن،مطمئنباشازشنیدن
واقعیتخوشحالمیشه،چونبالورفتنبانداونا،بالخره
همین،ماموریتمحرمانهایکهآقامعضواونبودهمبه

تهشرسیدومعلومشدکهباباجاسوسنبوده،خائننبوده.
وجودتوبیتاثیرنبودهتواونماموریتمحرمانهایمان.
خاتونوقتیازهمهچیزمطلعبشه،خیالتتخت،ازقبل

همبیشترخاطرترومیخواد.چونآبرویازدست
رفتهیآقامبالخرهبعداینهمهسالبرگشته،اینکمچیزی

نیستایمان...
میخندد...

_آرهاینکمچیزینیست...
اشارهبهبیرونمیکند.

_بروردکارت،خودتفلنگروببندوبزنبهچاکتا
ازخونهپرتتنکردم.سهرابممعلومنیستچهحمومی
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رفته.خودمبهجاتازشخداحافظیمیکنم.ماتوئهاهلو
عیالوارروبهجمعخودمونراهنمیدیمبروردکارت.

میخندم...

میخندد...
هردویکصدامیخندیم...

درهمینحینسهرابداخلمیشود...
تمامتالششرامیکندتاغمشرابروزندهدولیمنبه

خوبیمتوجهحالخرابشهستم.

۴۳۸#پارت
-چیهکپکتونخروسمیخونه،زدینزیرخنده...

ایمانبهمناشارهمیکند.
-دمتشکیالتاینوبدهبهشوپرتشکنبیرون،اصالًباس

چیراشدادیاالنتوخونه؟!
سهرابدرحالیکهدستمالکاغذیبرمیداردتاگوشش

راباآنخشکوتمیزکندمیگوید:
-چهبدونم،زرزدباتوکارداره،وگرنهجونداداشتو

اینساعت،راشنمیدادم.
ایمانباخندهمیگوید:
-پرتشکنبیرون...

بهسمتوسایلممیروم.
-آقاخودممیرم،نیازبهپرتکردنمنیست.

سوئیچوگوشیامرابرمیدارم.
-شبخوشداداشا،خوببهکپین...

هرسهمیخندیم.
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مجالنمیدهمتابرایبدرقهکردنمبیایند،باعجلهازخانه
بیرونمیزنموبهمحضپایینآمدنازپلههاونشستندر
ماشین،قبلازاینکهبخواهماستارتبزنمزنگگوشیمبه

صدادرمیآید.
نگاهمبهنامعیالمکهرویصفحهنمایشگوشیمروشنو

خاموشمیشودثابتمیماند.
باعشقیکهدرونقلبمفورانگشتهاستتماسرابرقرار

میکنم.
-جونمعیال...

صدایمهربانشروحوقلبمرانوازشمیکند.
-سالمعزیزم،کجایی؟

شیطنتمگلمیکند.
-کجابایدباشمعیال،تولباسامم...

کشدارصدایممیکندآنهمباخنده...
-طوفان...

ماشینرابهحرکتدرمیآورم.
-جونطوفان...

-جونتسالمت،کجاییعشقم؟
بانازگفتهاست،بااندکیعشوه...

نازشراهمخریدارم...
-زیرآسمونخدا،دنبالالدوزممیگردم.

-منکهاینجام،برایپیداکردنمنیازیبهگشتننیست.

ازصدایشمتوجهمیشومکهرویتختدرازمیکشد.
-پاشوحاضرشو.

-چرا؟
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-میخوامیهجاببرمت.
-کجا؟!ماکههنوزچندساعتنیستازلواسونبرگشتیم.

غروبمکهمنوبردیبهپاتوقتون...
-پاشوخانئمقیز،پاشوحاضرشو،فرداظهردوباره

برمیگردیم.
شیطانمیشود،صدایشراآهستهمیکند.

-مگهکجامیخوایمنوببریکهشبماونجابایدبخوابیمتا
فرداظهربرگردیم.

میخندم،ازلحنشیطنتوارشخوشممیآید.
-نمیگم،پاشوحاضرشوخانئمقیز،نیمساعتدیگه

اونجام.
درهمینحینازمقابلگلفروشیردمیشوم،فروشنددر

حالخاموشکردنچراغهایمغازهاشاست.
بیاختیارماشینراکنارمیزنموباحفظهمانلبخندم

میگویم:
-نیمساعتدیگهحاضرباشخانئمقیز،فقطلباسگرم

حتماًبپوش.
تماسراقطعوازماشینپیادهمیشوم.

باعجلهبهآنسمتمیروم.
-داداشنبند...

۴۳۹#پارت
فروشندهمتعجبمرامینگردولبخندمراکهمیبیند

خودشهملبخندمیزند.
-بلهآقا،چیزیمیخواستی؟
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-آرهداداش،گلمیخواستم.
-شاخهای؟

نگاهیبهاطرافمیاندازم.
-نهدستهگل،ازاوناکهتوسبدمیچینن...

-االن؟تواینتایم؟
میخندم.

-آره،نکنهشبهاگلهاتونبرایچیدهشدنتوسبدناز
دارن.

میخندد.
-نهآقامنظورماینهتواینتایم،نمیتونم،فرصتندارم،

عجلهدارم،االنمدیرکردم،موندهبودمسفارشمشتریمرو
برسونم.

بادممیخوابد.
فروشندهازظاهرمپیبهحسدرونیاممیبرد.

-معلومهکهحسابی،حالتخوبه.
-عیبندارهداداش،زتزیاد.

قبلازاینکهبخواهماولینقدمرابهقصدخروجبردارماز
پشتمیزشسبدگلیحاضروآمادهمقابلممیگذارد.

-فعالًهمینکارروحاضردارم،مشتریم،قرارهفردا
ساعتیازدهبیادببره،اگهموردپسنده،شمابردار،فردا

زودترمیآمتابراشیکیدیگیدرستکنم.
گلازرخممیشکفد.

مگردیوانهامنخواهم،سبدگلبهاینقشنگیوزیبایی...
-دستتطالداداش،همینرومیخوام.

کیفپولمراازجیبمخارجمیکنم.
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-چقدرمیشههزینهاشداداش؟
-مهمونباشین.

-دستتطال.
بهمحضگفتن،هزینهراپرداختومبلغیهماضافهبه
عنوانشیرینیواینکهفردامجبوراستزودتربیایدتا

دوبارهیکیهماننداینسبدگلدرستکند،پرداختمیکنم
وعالوهبرسبد،دوعددبادکنکقلبیکهبهرنگقرمز

استهممیخرموازمغازهخارجمیشوم.
بااحتیاطآنهارارویصندلیپشتیماشینمیگذارم.
باعجلهسوارماشینمیشوموبهسمتخانهمیرانم.

جمعکردنایننیششلشدهدستخودمنیست.
خوشحالم...

خیلیبیشآنچیزکهفکرشرابکنیدخوشحالم...
اینموضوعکهآیهازسرناچاریبامنازدواجنکرده

استواینکارشازرویعشقوعالقهبودهاست،مرا
ذوقزدهمیکندوتماموجودمغرقدرشادیوشورو

شعفمیشود...
خوشبختیرابابندبندوجودمحسمیکنم...

حسغرورمیکنم...
ازداشتنهمسریچونآیهحسغرورمیکنم...

نیمساعتدیگربهسرکوچهمیرسم.
شمارهیآیهرامیگیرم.
-سالمعزیزم،رسیدی؟

-آرهسرکوچهامدارمپارکمیکنم.یکمدیرهبیاپایینمن
دیگهنمیآمباال.
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-باشهپسبذاربهزهراخبربدمکهداریممیریم،خاتون
خوابیده،زهرامیگفتدیشبازذوقشچشمروهمنذاشته

بودوازصبحهممشغولبافتنشده،خیالشازمنو
سالمتیمکهراحتشدگرفتخوابید.

میخندم.
-بروخبربده.منمدارممیآمدمدردنبالت.

-باشه.
تماسراقطعوپیادهمیشوم.

سبدگلوبادکنکقلبهارادرصندلیعقبمیگذارمتا
آیهآنهارانبیند.

بعداتمامکارم،صندوقعقبرامیبندموواردکوچه
میشوم.

همینکهپشتدرمیرسموکلیدرادرقفلدرمیاندازم.
درازآنسوبازوچهرهیبشاشآیهمقابلمخودنمایی

میکند.
ماهاست...

پاکاست...
ناباست...

اینعیاللیاقتاینراداردمنتاآخریننفسچاکرش
باشم.

۴۴۰#پارت
بانگاهیدیگرتماشایشمیکنم.
نگاهعاشقشبرایممعنامیشود.

-سالم.
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بامحبتدررابرایشنگهمیدارمتاخارجشود.
-سالمعزیزم.

بهرویممیخندد.
-اینوقتشبقرارهکجابریم؟

اشارهبهباالیپلههامیکنم.
-زهراخوابه؟

لبهایشکشمیآیدبالحنیآهستهمیگوید:
-نه،یکمخجالتمیکشه.

تعجبمیکنم.
-خجالت؟!

کاملکهخارجمیشوددرخانهرامیبندم.
-بریمتوماشینبهتمیگم.

دوستدارمدستمرارویشانهاشبیندازمواورابهخود
بفشارم.

اّمانمیتوانم،خوشندارمدرمحلچنینکاریکنم،چراکه
نمیخواهمتوجهکسیجلبماشود.

بخاطرسرماباقدمهاینسبتاًبلندکوچهراطیمیکنیم.
بهمحضرسیدندررابرایشبازوهمینکهمینشیندآن

رابرایشمیبندم.
باعجلهماشینرادورمیزنموپشترلمینشینم.ماشین
راکهبهحرکتدرمیآورم.دیگرنمیتوانمدوریازآیه

راتحملکنموبههمینخاطربیتابانهدستشرامیگیرم،
اوهمبیخبرازهمهجاابرویازسرشیطنتمیپراند.

-خببفرماببینم،آقاطوفانقرارهکجابریم؟
میخندم.
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-میریممیفهمی.
کمیگردنشراکجوبهسمتممتمایلمیشود،بالحنی

طنازمیگوید:
-یعنیهرچقدراصرارکنمنمیگیداریمنوکجا

میبری؟
تکخندهیمیکنم.

-نهنمیگم.
بامحبتنگاهشمیکنم.

-ایندلبریهاتروهمنگهداربرایاونجا...
نگاهشگرممیشود.

-باشهعزیزم،منبهتواعتماددارم،میدونمجایبدی
منونمیبری.

قلبمبهتپشمیافتد.
اکنونکهفهمیدهامقبلازازدواجعاشقمنبودهاست،

حرفهایشبرایمطوردیگرمعنامیشود.
نمیدانمکهاینچهقدرتیستکهبهجانمافتادهوکاری

کردهاستبتوانمبهعمقحرفهایشنفوذکنم.
دستخودمنیستکهنخواهمچنیننباشم.

وارداتوبانکهمیشویم.برایبوسیدندستشثانیهایتامل
نمیکنم.

دلتنگدستشرامیبوسم.
گذرانگاهشمیکنم.

-چرابهماینقدراعتمادداری؟
میخندد.
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-خبتوشوهرمنی،مگهمیشهیهزنبهشوهرشاعتماد
نداشتهباشه.

شوهر...
چهعجیبدوستدارمکنارایننسبتواژهیعشقمهم

بنشیند...
دیوانهشدهاممگرنه...

همانندبچههامیمانم.
-باعموطاهاحرفزدی،مکالمهتونخوببود؟

مثالًمیخواهداززیرزبانمنحرفبکشد.
-آره.راستینگفتیزهرابرایچیخجالتمیکشه؟

اشتیاقصورتشرافرامیگیرد.
-آخهخانجونچندساعتپیشزنگزد،قرارهفرداشب

برایخواستگاریبیان...
خودمرابهآنراهنمیزنم.

-ازکیمیدونستی؟
شیطنتشگلمیکند.

-میخوانبهخواستگاریبیانرو؟
گذرابامحبتنگاهشمیکنم.

-نه،ازاینکهزهراوطاهاخاطرخواههمشدنرو.
شیرینمیخندد.

-حقیقتاًیهمدتبودمشکوکشدهبودم.یههفتهپیشعمو
طاهاروتوعملانجامشدهقراردادمواززیرزبونش

حرفدلشروکشیدمبیرون...
لحنکالمشرامحبتپرمیکند.
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-سالهاستکهعاشقزهرابوده،برامخیلیشیریناومد
حسعاشقیشون،یهعشقدوطرفهکهبهیهاندازهقدمت

داره.

۴۴۱#پارت
چرامنهیچگاهقبلازازدواجبهاوباچشمدیگرنگاه

نکردم.
هرچیزیکهمنازهمسرایدهالمدرذهنمداشتمرااوهمه

رایکجاداشت...
چرامنهیچگاهاوراندیدم...

-خیلیقشنگه،فکرکنهردوشونازیهزمانعاشقهم
شدهبودن.ولیزهراخیلیتوداره،بااینحالکهمن

باهاشدوستبودم،ولیاینهمهسالمتوجهایننشدهبودم
کهاونعاشقعموطاهاست.ماجرایعشقیشونشیرینه،

پاکه،چونهردوشونباتمامجوناونروتوقلبشون
نگهداشتهبودنونذاشتنبهمرورزمانرنگببازه،بلکه

توقلبشونبارسیدنوتوجهکردنبهش،ریشهاشرو
محکموبهششاخوبرگدادنواینهمهسالازش

مراقبتومحافظتکردن.
عمیقنگاهممیکند.عشقرادرلحنبیانشمیچشم.

-خیلیلحظهیشیرینیوقتییهعاشقبهعشقشمیرسه،
منحسمیکنماونلحظهخداهممیخندهوبهقدرتش

میباله.عاشقیخیلیحسقشنگیه...
چشمانشبرقمیزند...

میبینم...
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قشنگیچشمانشدلمرامیبرد...
آیهیزندگیاماست...

آیهایکهخدابرسرزندگیمنازلکردهاست...
میشودچنینعاشقاینآیهنشد...

پاکاست...
زیباست...

نمیدانمچهبگویم...
حتینمیخواهمبهرویشبیاورمکهفهمیدهامکهچهحسی

نسبتبهمنداشتهاست...
منسخنگفتنواعترافدربارهیاینموضوعرادست

خودشمیسپارم...
چونبهاوودرایتوتصمیماتش،ایماندارم...

اگرتاکنونحرفینزدهاست،اگرتاکنوننخواستهاست
کهاعترافکند،بدونشکیکدلیلمحکمهپسندوقاطع

داشتهاست...
منبهاینخالهریزهامایمانکاملدارم...

بهبیروننگاهمیدوزد...
ازسرخوششانسیآهنگاحساسیپخشمیشود.

ایتوبهانهواسهموندن...
اینهایترسیدن...

ایتوخودلحظهیبودن...
توطلوعصبحخورشیدودمیدن...

...
)آهنگبهانهازاستادمعین(
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غرقمیکند،خودشرادربندبهبنداینآهنگغرق
میکندودلبیتابمراهردمبیتابوبیتابترمیکند.

چشمانشرامیبندد...
حسپروازرالمسمیکنم...

قلبمدیوانهواردرونسینهاممیکوبد...
آهنگرارویدورتکرارمیگذارمواینبارخودمهمبا

حسیدیگربهتکتکواژههایاینآهنگگوشمیسپارم
ودردلوعمقآننفوذمیکنم.

کمیبعدصداینفسهایسنگینشدهیآیهراکهمیشنوم
بیاختیاربغضممیگیرد...

برایبارهزارمخودمرابابتآنحرفهاییکهآنروز
درانباریکارگاهنثارآیهکردمخودمراماخذهمیکنم.

غمممیگیرد...
چهکشیدآنروز...

چهعذابیراتحملکردآنروز...
وقتیخودمراجایاومیگذارم،تمامتنمبهرعشهمیافتد.

عشقیکطرفه،بهاندازهیکافیعذابوسختیدارد،
اینکهآنگونهدربرابرمعشوقتهمبخواهیبیآبرو

بشویواقعادردبزرگوطاقتفرسایست\...
صدایآهنگراآراموبااحتیاطرانندگیمیکنمتااتفاقی

وباسرعتباالدرچالهچولههایجادهنیفتمتامباداآیهاز
خوابنازیکهاست،بپرد.

کمترازدوساعتدیگربهاستراحتگاهمیرسیم.
ماشینراپارکمیکنم.
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بهسمتآیهبرمیگردموباحسخوبعاشقینگاهش
میکنم.

لبخندرویلبهایمنقشمیگیرد.
صورتنرمولطیفشدستانمرادعوتبهاینمیکنندکه

آنرانوازشکنم.
ولیقلبعاشقممراازاینکارمنعمیکند.

دلاینراندارمکهآیهرابیداروخوابزدهکنم.
درحالکلنجاررفتندرونیباخودمهستمکه،آیهبهنرمی

چشمانشرابازولبخندگرمیرویلبهایشنقش
میبندد.

-اصالًنفهمیدمچطوریخوابمبرد،رسیدیم؟
صورتشرانرمنوازشمیکنموبهآرامیلپشرا

میگیرم.
-آرهعزیزم...

همینکهدستمراعقبمیکشم،کمیدرجایشجابجا
میشود.

-کجااومدیم؟
بادقتازشیشهاطرافرانگاهمیکند.همینکهمتوجه
میشودکهبهاستراحتگاهآمدهایم،باذوقواشتیاقجیغ
نسبتاًآرامیمیکشدوبهسمتمبرمیگرددوازگردنم

آویزانوگونهامرامیبوسد.
-وایخدا،باورمنمیشهاومدیماستراحتگاه،کیخوابم

برد!

۴۴۲#پارت
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اورابهخودمیفشارم.
-آرهعزیزم،مگهمیشهمنبذارمعیالمدلتنگچیزییا

جاییباشهوبهشنرسه.
گونهاشرامیبوسموبهساختماناصلیاشارهمیکنم.

-پیادهشو،بریم.
ازماشینپیادهمیشویموباقدمهاینسبتابلندبهسمت

ساختماناصلیمیرویم.
کلبهایاجارهمیکنیم،بگویماتفاقییاخوششانسی،ولیدر

کمالبهتوحیرتمتصدیدرستکلیدهمانکلبهایکه
آنروزآنجارفتهبودیمرابهمامیدهد.

چونهوابهشدتسرداست،کتمراازتنمخارجوکمک
میکنمتاآیهآنرابپوشد.

-بپوشعزیزم.
نگراننگاهممیکند.

-پسخودت؟
-مناینطورراحتم.بدوبریمزودسوارماشینشیم،اگه
میدونستم،برایکلبههاجادهکشیدنوماشینروشدن،

نمیگفتمپیادهبشی.
-خوبهدیگهیکمهوایپاکنفسمیکشیمدوتایی...

میخندم.باعجلهبهسمتماشینبرمیگردیموبهمحض
نشستن،بخاریراروشنمیکنم.

-خوبهکهتانزدیککلبهباماشینمیتونیمبریمخدارو
شکر.

-آرهخداروشکراینطوربهتره،منمفکرکردمتااونجا
تواینهوایسردمیخوایمپیادهبریم.
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ماشینرابهحرکتدرمیآورموچونمیدانممسیرکلبه
کجاست،دیگرباشمارهیاتاقوگشتناینکهکجاست

کاریندارم.
چنددقیقهبعد،دریکمتریکلبهماشینراپارکوهردو

پیادهمیشویم.
دستمرادورشانهیآیهمیاندازمتازیادسرماراحس

نکند.
باعجلهدرکلبهرابازمیکنم.

-بروتوعزیزم.
خودمهمپشتسراوواردکلبهمیشوم.

درستهمانندآنشببااشتیاقاتاقراازنظرمیگذراند.
-وایچهحسخوبیاینجاست.
باعشقوعالقهنگاهممیکند.

-خیلیدلمبرایاینجاتنگشدهبود.ممنونکهمنواینجا
آوردی.

نزدیکشمیشوم.
بیتاباورابهآغوشمیکشمودلتنگگونههایشرا

میبوسم.
-نیازبهتشکرنیستخانئمقیز.

اشارهبهکرسیمیکنم.
-بروبشینتازودگرمشی.

بانشانهیتاییدخندانسریتکانمیدهد.
-بذارپسچادروپالتومرودربیارم،زیرکرسیرفتنبا

لباسگرم،مزهنمیده.
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کتمراپسمیدهدوکولهاشرازمینمیگذاردوچادرو
پالتواشراهمازتنشدرمیآورد،آنهاراازاومیگیرم.

-حاالبروبشین.شامخوردی؟
خجالتزدهپاسخمیدهد:

-آره،نمیخوردمخاتونناراحتمیشد.
سعیمیکنمطوریبرخوردنکنمکهاوبفهمدکهمنهنوز

شامنخوردهام.اکنونودراینساعتهمرستوارن
استراحتگاهبستهاست.امشبرابایدباخریدنکمیخورد
وخوراکمثلچیپسوپفکواینچیزهاسرکنمتافردا

دروعدهیناهارازخجالتگشنگیامشبمدربیایم.
-خوبکردی.بذارایناروآویزونکنم.

درهمینحینکولهاشرابازودوساندویچازآنبیرون
میآورد.

-قبلرفتن،گفتییهچیزیبیرونمیخوریولیمنبازم
دلمطاقتنیاوردوبراتازالویهایکهزهرادرستکرده

بودساندویچگرفتموآوردم.
قلبمگرممیشود...

فرشتهاست...
اینعیالخودخودفرشتهاست...

-دستتدردنکنه.بروبشینتابیامکلکشونروبکنم.
ساندویچبهدستبهآنسمتمیرود.

لباسهاراآویزانومشتاقبهسمتاومیروموکنارش
مینشینم.

۴۴۳#پارت
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دستمرادورشانهاشمیاندازمواورابهخودمیفشارم.
قبلازاینکهبخواهمابرازاحساساتکنم،آیهبستهی

ساندویچرابازوبهسمتممیگیرد.
-اولاینوبخورتامنخیالمراحتبشه.

برایاینکهاوراازاینفکرخارجکنم،آنراازدستش
میگیرموبهسمتدهانشمیبرم.

-بسمههللا...
نهنازمیکند...

نهعشوهمیریزد...
نهادامیآید...

گازکوچکیازساندویچمیزندودرحالیکهشروعبه
جویدنآنمیکند،اززهراوحالخوبوخاتونواینکه
چهگفتهوچکارکردهوتاچهاندازهخوشحالاستبرایم

سخنمیگوید.
ساندویچهاراکهتماممیکنم.قدرداننگاهشمیکنم.

-عیالفقطخودت،راستیتشرودهکوچیکهداشتبرای
رودهبزرگهنقشهمیپیچیدکهچطورکلکشروبکنه،به

دادشرسیدی...
میخندد...

-نمیدونمچطورولیبهدلمافتادهبودچیزینخوردی.
رویدماغشبوسهیریزیمینشانم.

-چاکرخودتودلتمخالهریزه.
خودشرابهممیفشارد.

-یادشبخیر،چهشبیبوداونشبیکهاینجاشبروبه
صبحرسوندیم.اونمباشکمگشنه.
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باخندهبوسهایرویموهایسرشمینشانم.
-جوفضاالمصبگرفتهبودمارو...

فریبندهمیخندد.
-آره...

بامحبتنگاهشمیکنم.
-یهچیزتوماشینجاگذاشتم،یهلحظهبرماونروبیارم،

زودبرمیگردم.
-باشهعزیزم.

بابوسهایکهرویسرشمینشانم،ازجایمبرمیخیزمو
ازکلبهخارجمیشوم.

باعجلهبهسمتماشینمیروموسبدوگلرابههمراه
قلبهابرمیدارم.

بادبهشدتدرحالوزشاستومننگرانخرابیوبهم
ریختگیسبدگلهستم...

بههمینخاطر،صندوقرامیبندموباگامهایبلندوارد
کلبهمیشوم.

آیههمینکهآنهارادستممیبیند.
غافلگیرمیشودودرجایشمیایستدودستشرویدهانش

قرارمیگیرد.
-وایخدا،اینابرامنن.

باعجلهبهسمتممیآیدوخودشرادرآغوشمپرتمیکند.
-تحفهیناقابله...

باعشقوعالقهایدیدنی،سبدگلراازدستممیگیردوبا
اشتیاقیسرشارآنرامیبیند.
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ذوقشتماشاییست.چنانغافلگیرشدهاستکهازهیجان
زیاداشکشوقمیریزد.

-ایناشکهاچیمیگناینوسطخانئمقیز...
خودشرابیشتردرآغوشممیفشارد.

-اشکخوشحالی،خیلیخوشحالمطوفان...
بوسهایرویخالکنارلبشمینشانمواشکچشمانشرا

پاکمیکنم.
-خوشحالمکهخوشحالی...

دلربامیشودهملحنکالمشهمطرزنگاهکردنش...
-مگهمیشهتوروداشتوخوشحالنشد.

بیریامحبتخرجشمیکنم.
-باعثخوشحالیمنمتویی،حالخوشم،احوالتروبه

راهم،زندگیآرومم،دلیلهمهیایناتویی.
بامحبتیعمیقنگاهممیکند.

-میخوامامشبواینلحظه،اونمتواینجایهاعترافی
کنم.

قلبمبهتپشمیافتد...
-طوفان...

بغضممیگیرد...
اصالًنمیدانماینبغضازکجاسروکلهاشپیداودر

گلویمجاخوشمیکند.
-جونطوفان...

۴۴۴#پارت
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-اوندفترخاطراتمکهچندماهپیشازمپرسیدیکهچیه
رویادته؟

یادماست،مگرمیشود،آنراازیادببرم،منمدتهاست
کهکنجکاواینهستمکهدرونآنآیهچهمینویسد،من
ماههاستکهمنتظرمآیهمراازچیزهایدرونآنمطلع

کند.
-آرهیادمه.

-یادتهبهتگفتم،قصهیعشقمروتواوننوشتم؟
لبخندرویلبمینشانم.

-آرهیادمه...
اشکشمیچکد.

-قدمتقصهیعشقمبهزمانبعدازدواجمباتو
برنمیگرده،بهقبلاونبرمیگرده.

چیزینمیگویم.
میترسمبغضمبشکند...

بالحنیسرشار\ازعشقومحبتوپاکیادامهمیدهد:
-طوفان،منقبلازازدواجمونعاشقتبودم.

قلبمازتپشمیایستد.
-اگهاوندفترمروبازمیکردی،تاریخعاشقیمرومتوجه

میشدیکهبهقبلازدواجمباتوبرمیگرده،باالیهر
صفحهمیدیدیکهنوشتم"منآیهطوفانم"اونمنه

خاطراتیکهبعدازدواجمباتوداشتمواوناروتواون
نوشتم،بلکههمگیبهقبلازازدواجمونبرمیگرده،من
ازخیلیوقتپیشخودمروبرایتومیدونستم.بارهابا
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سکوتماونروزهادادکشیدموگفتم،منآیهطوفانم،آیهی
طوفان...

گریهاشکهازشوقدرونشنشاتمیگیرد،شدتمیگیرد.
بیاختیاربغضمنهممیشکند.

سعیمیکنمطبیعیرفتارکنم.
نمیخواهم...

نمیخواهماوبفهمدکهمنساعاتیپیش،اززبانایمان
شنیدهامکهاوقبلازازدواجمانعاشقمبودهاست.

-چیمیگیخالهریزه؟چطوریآخه؟یعنیتوقبل
ازدواجمونعاشقمنبودی؟

باذوقچندبارسرشرابهنشانهیتاییدتکانمیدهد.
میخندم.

-یعنیتوقبلازدواجمونعاشقمنهکلهخرابشدهبودی؟
اخمیدرهممیکشد.

-کیگفتهتوکلهخرابی؟!
خندهامشدتمیگیرد...

-خودم...
مهربانمیشود...
هملحنکالمش...

همنگاهش...
-خودتاشتباهمیکنی،توبهترینوعزیزترینآدمروی
زمینیبرایمن،اگهباچشمایمنبهخودتنگاهکنی،
متوجهمیشی،چقدرخوبی،اونموقعبههمیناندازهی

من،ازاینکهخودترودستکممیگیریحرصت
میگرفت.منازداشتنتبهخودممیبالم،ازاینکهعاشقت
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شدمبهخودممیبالم،منازاینکهمالتوامبهخودم
میبالم،ازاینکهباتوازدواجکردممبهخودممیبالم.

احساساتدرونیامبهغلیانمیافتد.
اورابهخودمیفشارم.

-منمبهداشتنتبهخودممیبالم،قلبمازهیجاندارهمیآد
تودهنم،بلدنیستمحرفهایقشنگقشنگبراتردیف
کنم،آیهاینوبدون،ازاینکهعیالمنی،مالمنی،عشق

منی،منمکیفمکوکهوحسابیهمچاکراوسکریممکهتو
رودرستوسطزندگیمگذاشتواومدیوشدی

صابخونهیقلبمودستگیرمتابتونمبهزندگیمسرو
سامونبدموخودمروبشناسم.توآیهیمنی،آیهیطوفان،

آیهیزندگیمن،آیه،عشقمن...
بهوجدمیآید...

خیرهدرچشمانم،بالحنیعاشقانهزمزمهمیکند.
-آره،منآیهطوفانم،آیهیطوفان...

لبهایممسیریجزلبهایشنمیشناسند...
اینخالهریزهیتوبغلی،آیهیمناست،آیهیمن...

***

۴۴۵#پارت
یکسالبعد...

لبهیتختمینشینم.
-خوابید؟
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درحالیکهآیهانرابهآغوشکشیدهاستوگونههایشرا
نوازشمیکند،پاسخمرامیدهد:

-نه!
خبیثانهنگاهشمیکنم.

-کیمیخوابه؟!
ابروییازسرشیطنتمیپراند.

-سوالمیپرسیطوفان،چهبدونماینچشمهایگردیکه
منمیبینمحاالحاالهاگموننکنمبخوابه.جاشروتمیز
کردم،شیرشرودادم،سیرشکردمولیاینانگارحاال

حاالقصدخوابنداره!
نزدیکشانمیشوم.

-غلطکردهپدرسوخته!بذارشتوگهواره،تایکمتکونش
بدمتابخوابه.

خستهنگاهممیکند.
-دادم،دارمازخستگیمیمیرمدیگه،کاشمیخوابیدمنم

میگرفتممیخوابیدم.
متعجبنگاهشمیکنم.

-میخوابیدی؟!
لبخندمیزند.

-آره.
چشمانمراریزمیکنم.

-تازهسرشبهچهخبره!
بدجنسمیشود...

-مگهخستگیسرشبآخرشبمیشناسه؟!
-توقولدادی.
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خودشرابهآنراهمیزند.
-قولچی؟!

دستمرارویشانهاشمیگذارم.ازپشتاورابهآغوش
میکشم.

-صبحقبلازاینکهبرمسرکارچهقولیدادی؟
خندهیشیرینیمیکند.

-آهاناونرومیگی.بیخیالطوفان،تمامجونمدرد
میکنه.خستهام.

سرمراخموخیرهیچشمانشمیشوم.
-خستهامنداریم.میدونیچندوقتههواتروکردم.

باتبسمطنازیمعصومانهنگاهممیکنم.
_اونطورنگاهنکن،هیچرقمهراهنداره،دیگهامشب

آخرینفرصته،اگهزیرقولیکهدادیبزنیدیگهباقیش
تقصیرخودته.

میخنددومیانخندهاشمیپرسد:
-یعنیچی!چکارمیخوایبکنی؟

بدجنسنگاهشمیکنم؛اوایننگاهمراخوبمیشناسد،آن
راقبالًدیدهاست،درستآنشبیکه...

-یهامشبوفرصتبده.
میخندم.

-اصالًهیچرقمهزیربارنمیرم.
اشارهبهآیهانمیکند.
-آیهانهنوزنخوابیده.

خبیثانهنگاهشمیکنموبوسهایرویخالکنارلبش
مینشانم.
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-مشکلخودته،پسسعیکنزودبخوابونیش،منشدهتا
صبحمنتظرمیمونم،ولیامشبرودیگهازدست

نمیدم...

پایان...

بهنویسندگی:سمیراحسنزاده
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